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Parakkeja ja palatseja

Adressin Veikkolan kirjastorakennuksen 
peruskorjauksen ja kirjaston säilyttä-
misen nykytiloissa puolesta allekir-
joitti 1 704 kyläläistä. Siitä huolimatta 

vanhaa parakkihistoriaa yritetään toistaa.

Veikkola sai yläasteen sillä ehdolla, että 
tyydymme Harjavallan kotitalouskoulun 
vanhaan parakkiin. Tuohon rakennukseen 

rakennettiin paikan päällä lisää. Vanhin harjaval-
talainen osa on purettu, mutta purettavaksi aiot-
tuun jatko-osaan sovitellaan nyt kirjastoa. Sinne 
voimme mennä itseksemme lainaamaan, kunhan 
tilat on muutettu siihen sopiviksi.

Samaan aikaan etelässä on juuri valmistunut 
uusi 20 miljoonan kirjasto. Veikkolan kirjaston 

kunnostusrahat olivat jo tämän vuoden budjetissa, 
mutta sitten kävi taas punakynä.

Ensi vuonna on kuntavaalit. 

On tärkeää, että täältä Veikkolasta ja muu-
altakin Pohjois-Kirkkonummelta saadaan 
ehdokkaita, jotka ovat valmiita tekemään 

yhteistyötä yli puoluerajojen. On tärkeää, että 
pohjoisen äänestysprosentti on korkea. On tärke-
ää, että valtuustoon saadaan paljon omia valtuutet-
tuja. Hyvä myös olisi, että he ovat sellaisia, joita 
nähdään kylillä muulloinkin kuin vaaliteltalla.

Kirkkonummen kunta väittää kehittävän-
sä kunnan kolmea keskusta tasapuolisesti. 

Veikkolan kehittämisessä on kyllä huomauttamis-
ta: emme ole pysyneet etelän vauhdissa mukana. 
Toisaalta kunnan toimet pitävät kylän vahvana ja 
yksimielisenä.

Veikkolan kyläyhdistys täyttää ensi vuonna 70 
vuotta. Alkuaan se perustettiin kyläläisten ja 

kesähuvila-asukkaiden yhdyssiteeksi. Nyt on mui-
takin hommia. Pidetään yhteyttä!

Raija Kari
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Kirjastokysely Pohjois-Kirkkonummen kunnanvaltuutetuille
1 704 henkilöä allekirjoitti adressin, jonka tavoitteena on Veik-
kolan kirjastorakennuksen peruskorjaaminen ja kirjaston säi-
lyttäminen nykyisessä paikassa peruskorjauksen jälkeen. al-
lekirjoittajia on yli kaksi prosenttia kuntalaisista, mikä vastaa 
kuntalaisaloitteeseen vaadittavaa vähimmäismäärää. Tällöin 
valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden ku-
luessa sen jättämisestä.

Adressi luovutettiin kuntapäättäjille lokakuun alussa, ja se on lähetet-
ty kunnanjohtajan mukaan palvelutuotannon sekä sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan käsittelyyn. Asiaa käsitellään budjettineuvotteluissa 
23. ja 30.11.; päätös tehdään valtuuston talousarviokokouksessa.

Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisten kunnanvaltuutettujen nä-
kemystä kirjaston tilanteesta. Heille esitettiin seuraavat kysymykset:

1. a) Oletko samaa mieltä adressin allekirjoittajien kanssa? 
    b) Jos olet eri mieltä, kerro mitä mieltä olet?

2. a) Mitä mieltä olet kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen koh-
taan koulurakennuksen yhteydessä olevan, purettavaksi suunnitel-
lun parakin ottamisesta kirjastokäyttöön? 
    b) Miten aiot toimia asiaa käsiteltäessä mahdollises-
ti edustamassasi lautakunnassa tai valtuustossa?

Miika Engström:

1. a) KYLLÄ. Olen itsekin ad-
ressin yksi allekirjoittajista.

2. a) Ei ole soveltuva kirjasto-
käyttöön ja sen muutostyöt liian 
iso kuluerä tässä taloudellisessa 
tilanteessa. Mieluummin tarvitta-
vat kunnostustyöt nykyiseen ra-
kennukseen, joka suojeltuna koh-
teena pitää kuitenkin säilyttää.

     b) Aion tehdä parhaani nyky-
kirjaston säilyttämiseksi.

Marjut Frantsi-Lankia:

1. a) Olen. Toivon, että kirjasto 
säilyy nykypaikallaan ja vält-
tämättömät korjaukset tehdään 
pian. 

2. a) En kannata ehdotusta. Vä-
liaikainen parakki tulee käyt-
töikänsä päähän 2024, eikä ole 
osoitettu, että se olisi tiloiltaan 
tai sisäilmaltaan nykyistä kirjas-
toa parempi. Muuttoon varatut 
määrärahat tulee osoittaa nykyi-
sen kirjaston remonttiin.

   b) Puolustan nykyisen kirjaston 
korjaamista. Vähintään minimi-
korjaukset (ilmanvaihto, ongel-
mallisten tilojen eristyksen tiivis-
tys, lisävahinkojen estäminen) on 
toteuttava pian.

Mikko Kara:

Osin ylimitoitetut (hyvinvoin-
tikeskus) sekä mahtailevat (kir-
jasto) investoinnit kriisiyttävät 
kuntatalouden. Kirkkonummi on 
300 kunnasta 20 huonoiten me-
nestyvän joukossa, kun mittarina 
on talouden alijäämä ja velkaan-
tuneisuus.

Ratkaisut tulee tehdä kustannus-
tehokkaasti ja jopa kuntalaisten 

hyvinvoinnista tinkien. Kylä-
politikointi on lyhytnäköistä. 
Muuten siirrämme tuleville kirk-
konummelaisille kohtuuttoman 
velkataakan. Jo nykyisten inves-
tointien poisto kunnan taseesta 
vie tuloksemme isosti miinuk-
selle. Kannatan kunnanjohtajan 
esityksiä tässäkin kohtaa.

Matti Kaurila:

1. Olen.

2. a) Ei ole hyvä ratkaisu. Parak-
kirakennus on myös peruskor-
jauksen tarpeessa, ja nykyiseen 
ruuhkattomampaan paikkaan on 
helpompi tulla.

2. b) Paras ratkaisu olisi pe-
ruskorjata nykyinen rakennus. 
Valtuuston enemmistö on toista 
mieltä. Tässä tilanteessa olen 
seuraavan ehdotuksen takana: 
Veikkolan kirjasto jatkaa ny-
kyisessä rakennuksessa, kunnes 
pysyvät uudet tilat kirjastolle on 
mahdollista toteuttaa. Suunnitel-
tu tilapäinen siirto toteutetaan 
vain, jos nykyisessä rakennuk-
sessa ei palvelua voida ylläpito-
toimin toteuttaa uusien pysyvien 
tilojen valmistumiseen saakka.

Ulf Kjerin:

1. a) En ole. 
    b) Kirjasto voi jatkaa 
nykyisessä rakennuksessa, 
peruskorjaukseen palataan.

2. a) En halua sijoittaa rahaa vä-
liaikaiseen ratkaisuun parakin 
muuttamiseksi kirjastoksi.

    b) Kirjasto jatkaa nykyises-
sä tilassa, arvioidaan peruskor-
jausta tulevina vuosina. Mikäli 
koululaisten määrä vähenee py-
syvästi, voidaan kirjastoa siirtää 
jompaankumpaan kouluun.

Markus Myllyniemi:

1. a) Olen täysin samaa mieltä 
allekirjoittajien kanssa. Kirjas-
toa ei saa viedä pois Veikkolasta!

2. a) Veikkolan koulun yhteydes-
sä sijaitseva parakkirakennus ei 
ole sopiva kirjastokäyttöön. Olen 
toiminut siellä opettajana, ja ra-
kennuksen huono ilmanlaatu teki 
tuntien pitämisestä vaikeaa. Tilat 
vaatisivat miljoonien eurojen re-
montin, ja senkin jälkeen kirjasto 
toimisi parakeissa väliaikaisesti. 
Tässä ei olisi mitään järkeä!

    b) Tulen ajamaan kirjastoasiaa 
budjettineuvotteluissa aggressii-
visesti.

Maarit Orko:

1. a) Olen samaa mieltä ja adres-
sin allekirjoittanut.

2. a+b) Väliaikaisiin tiloihin siir-
to ei ole perusteltua. Ne eivät ole 
helposti saavutettavissa eivätkä 
sovellu suoraan kirjastoksi. Esi-
tin sivistys- ja vapaa-aikalauta-
kunnassa toiminnan jatkamista 
nykytiloissa, kunnes pysyvät tilat 
saadaan. Omatoimikirjasto kan-
nattaa rakentaa vasta pysyvään 
tilaan. Se lisää saatavuutta muttei 
toimi ilman henkilökuntaa. Mie-
luiten säilyttäisin palvelun nykyi-
sellä paikallaan kulttuurihistorial-
lisessa rakennuksessa.

antti salonen

Kysymyksiin ei voi vastata erik-
seen, vaan kokonaisuus ratkai-
see. Oleellista on turvata kirjas-
topalvelut terveissä ja toimivissa 
tiloissa kustannustehokkaasti.

Kirjastopalveluiden saatavuutta 
laajennetaan omatoimikirjaston 
avulla. Tilat voivat sijaita nykyi-
sessä rakennuksessa, parakissa, 
päiväkodin tai koulun tiloissa. 
Näistä vapautuu tilaa laskevan 
lapsilukumäärän vuoksi. Tai 
mikseivät tilat voisi olla vaikka 
seurakuntatalolla.

Päätöksen teossa tuen kokonai-
suuden kannalta parasta ratkaisua.

Outi saloranta-Eriksson:

Minulle tärkeintä on, että kir-
jasto säilyy Veikkolassa. Alku-
peräinen esitys oli tarjota kir-
jastopalveluja kirjastoautolla, 
joten esityksessä on otettu askel 
oikeaan suuntaan. Minusta on 
myös erittäin tärkeää, että kai-
killa kunnan työntekijöillä ja 
kuntalaisilla on terveelliset tilat, 
joissa työskennellä ja asioida. 
Tämänhetkisen tiedon varassa 
ei ole lainkaan varmaa, että ny-
kyinen kirjasto edes korjattuna 
täyttää tätä vaatimusta. En ole 
vielä tehnyt lopullista ratkaisua-
ni asiassa.

Ulla seppälä:

1. Kyllä, tavoitteena on kirjasto-
rakennuksen peruskorjaaminen 
ja sen säilyttäminen nykyisessä 
paikassa.

2. Parakkirakennus on myös pe-
ruskorjauksen tarpeessa, minkä 
takia ratkaisu ei ole hyvä. Järke-
vintä olisi peruskorjata nykyi-
nen rakennus ja pysyä siinä. Jos 
enemmistö äänestää muuton puo-
lesta, kannatan sivistyslautakun-
nassa 21.10. käsiteltyä muutos-
esitystä, eli jatketaan nykyisissä, 
kunnes pysyvät tilat kirjastolle on 
mahdollista toteuttaa.

Pekka sinisalo:

Kirjastopalvelut on turvattava 
kylällämme. Virkamiesten esitys 
kirjastoautopalvelusta on nauret-
tava. Veikkola maksaa ison osan 
kuntaveroista, ja tasa-arvoisin 
palvelu, kirjasto, on kylältämme 
löydyttävä. Lautakunta esittää 
kirjaston siirtämistä parakkiin. 
Tämä vaihtoehto on vihonvii-
meinen, jos joudumme terve-
ysviranomaisten vaatimuksesta 
luopumaan kyläkirjastostamme.

Veikkolan kirjastorakennus on 
peruskorjattava ja kirjasto säily-
tettävä nykyisessä paikassa. On 
epäoikeudenmukaista, että kir-
jasto maksaa Veikkolassa sisäistä 
vuokraa tiloista, joita se ei käytä. 

Raija Karin luovuttaman kirjastoadressin vastaanottivat kunnanvaltuuston 
II varapuheenjohtaja Raija Vahasalo sekä kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.
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Syksyn sateet vaativat veto-ojien ja tierumpujen 
puhdistamista – ehkä pidemmällä tähtäimellä muutakin
Kyläyhdistykselle on tullut vies-
tejä kylän hiekkateiden ojien täyt-
tymisestä ja vesien nousemisesta 
piha-alueille Päivärinteentien, 
Kaskiniityntien, Puutarhatien ja 
Rinnetien välisellä alueella.  Tak-
kumäen rinteiltä vesi valuu kostei-
kon kautta ojaa pitkin yli Päivärin-
teentien ja siitä edelleen Rinnetien 
suuntaisesti kohti Mäkeläntietä ja 
sieltä edelleen Kalljärveen.

Kyläläiset ovat käyttäneet purosta 
nimeä Mäkelän oja. Edellä mainit-
tujen teiden sisään jäävä alue on 
aikoinaan ollut Ylitalon kievarin 
laidunmaata, jossa useat peltosaran 
ojat kuljettivat veden Puutarhatien 
suuntaisesti lounaasta koilliseen 
Mäkelän ojaan. Veden kertymistä 
peltosaroille ei esiintynyt.

Viimeisten viidenkymmen vuoden 
aikana alue on rakennettu täyteen 
omakotitaloja. Peltosarojen ojat 
ovat peittyneet rakennusten alle, 
ja pihoja on asfaltoitu. Oja on jois-
sakin kohdissa peitetty kulkemaan 
rummuissa. Hiekkateiden reunoil-
le aikoinaan rakennetut tierummut 
ovat täyttyneet juurilla, lehdillä 
ja veden mukana kulkeutuneel-
la maa-aineella. Syyssateet ovat 

vielä lisänneet veden määrää. 
Vesi on noussut piha-alueille. 
Jäätynyt vesi rikkoo rakenteita, 
ja jatkuva kosteus tuo helposti 
homeongelmia.

Asia on ongelmallinen alueen 
asukkaille, asuvatpa he sitten 
tulvivassa kohdassa tai reuna-
milla. Vesi on elementti, joka et-
sii oman tiensä, kun sen normaa-
li reitti estyy. Talon rakentaja ei 
ehkä tunnista tonttinsa pienen 
ojan merkitystä, eikä kaavoittaja 
siltä osin ohjeista koko alueen 
vesien kulkua. Tässä esimerkissä 
asukkaat ovat ryhtyneet toimen-
piteisiin rumpujen puhdistus-
ten osalta. Jatkossa tarvittaneen 
vielä toimenpiteitä valumaojien 
avaamiseksi. Yhteistyötä ja ra-
kentavaa toimintaa tarvitaan alu-
een kaikkien asukkaiden kesken 
jatkossakin.

Edellisen esimerkin mukaisesti 
meidän kannattaa naapureidem-
me kanssa tarkastaa tonttiem-
me alueella olevat tierummut ja 
huolehtia mahdollisten avo-oji-
en kunnosta tonttiemme rajoilla.

Pirkko Kautto

ajassa

Kauniita Veikkola-aiheisia postikortteja 

on myynnissä KotiLemmikissä Veikkolan keskustassa sekä 
Vaniljassa Veikkolan vanhassa keskustassa. 

Korttivalikoima koostuu kahdeksasta Päivi Falckin 
ottamasta upeasta valokuvasta sekä Asmo Halisen 
tunnelmallisesta Veikkolan kyläpiknik -kuvasta. 

KotiLemmikki on avoinna ma-pe klo 12-18  
ja lauantaisin klo 11-15 (apteekin talo, 2. kerros).
Pieni Juhlapuoti Vanilja on avoinna ma klo 12-18, ti-to 
klo 10-18, pe klo 12-16 ja la klo 10-14. Os. Turuntie 555.

Joko sinä olet 
kyläyhdistyksen 
jäsen?

Nyt jos koskaan on hyvä aika 
ilahduttaa läheisiä postikortilla.

Korttivalikoimaan kuuluu alla olevien 
korttien lisäksi mm. Kylänraitin kannen 
kuva, tunnelmallinen Eerikinkartano. 

Näitä kauniita ja tunnelmallisia kortteja voi ostaa 
Café Pikkirillistä (os. Koskentori 3), Pienestä 
Juhlapuoli Vaniljasta (os. Turuntie 555) sekä 

Mummola Kahvilasta (os. Vanhatie 26). 
Kortit maksavat 1 e/kpl tai 10 kpl 8 e.

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa  
Veikkolassa?

Ota rohkeasti yhteyttä!

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

Jalkojenhoito Askel 
Koskentie 3, Veikkola 
p. 050 525 5713 tai vello.fi/jalkojenhoitoaskel
Jalkahoidot, kynsien leikkaus, sienikynnet, känsien sekä 
syylien poistot, omahoito tuotteita jaloille ja käsille. Uutuutena 
hemmotteluhoidot Phyt´s luonnonkosmetiikalla jaloille ja käsille. 
Eija Vahtera, Jalkojenhoidon AT, Lähihoitaja. Olen Valviran sekä 
AVI:n rekistereissä. Hyvä olo lähtee jaloista. Tervetuloa!
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Siskot ja Simot tempaisivat ensi kertaa Veikkolassa
Haravat huiskivat Kirkkonum-
men Siskojen ja Simojen hara-
vointitalkoissa omaishoitajien 
pihoilla Veikkolassa lokakuus-
sa. Haravointi onnistui hyvin, 
ja puhdasta tuli. Omaishoitajat 
olivat haravoinnista kiitollisia. 
Parasta kuitenkin oli yhdessäolo 
ja jutustelu niin vapaaehtoisten 
kesken kuin myös omaishoitaji-
en kanssa – toki turvavälit huo-
mioiden.

Siskot ja Simot on luovan välit-
tämisen yhteisö ja keikkavapaa-
ehtoistoiminnan edelläkävijä. 
Yhteisön välittämisen keikoilla 
saadaan ja annetaan iloa kaiken-
ikäisille.

Liisa Airaksinen

VEIKKOLan 
TaKsI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

KAIVOHUOLTO
���������

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

Joulupostia ikäihmisille 
Kampanja kutsuu kaikki Kirkkonummen kunnan 
asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille.

Kaikkien aikojen iloisin jou-
lukampanja alkaa nyt! Luovan 
välittämisen yhteisö Siskot ja Si-
mot järjestää yhteistyökumppa-
neineen Joulupostia ikäihmisille 
-kampanjan 16.11.–11.12.2020 
yhtä aikaa yli sadalla paikka-
kunnalla! Kampanjassa kerä-
tään joulukortteja kotihoidon ja 
asumispalvelujen ikääntyneille 
asiakkaille

– Lähettämällä joulukortin voi 
tuottaa yksinäiselle ikäihmiselle 
tunteen siitä, että häntä on ajatel-
tu. Kortilla voi koskettaa ja tuot-
taa iloa lähimmäiselle, Siskot 
ja Simot ry:n toiminnanjohtaja 
Eero Väisänen sanoo.

”Toivomme varsinaista joulu-
korttivyöryä, jotta saamme toi-
mittaa iloisen joulutervehdyksen 
kaikille asumisyksiköissämme 
sekä kotonaan kotihoidon turvin 
asuville ikäihmisille, täsmentää 
Sanna Loiviola Kirkkonummen 
Ikäihmisten hyvinvointipalve-
luista. ”

Kampanjan yhteistyökumppa-
neita ovat Kuntaliitto, Kansalais-
opistojen liitto, Kansalaisareena 
ja Suomen 4H-liitto. Kampanjan 
suojelijana toimii tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö.

Kampanjaan osallistuminen on 
helppoa ja hauskaa!

Kampanjaan voi osallistua 
1) tekemällä joulukortin ja 
2) toimittamalla sen keräyspis-
teeseen 16.11.–11.12.2020

Tee joulukortti näin:

Kirjoita korttiin hyvän joulun 
toivotukset. 
Merkitse saajan kohdalle 
”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle 
oma nimesi ja Siskot ja Simot. 
Pudota kortti sellaisenaan 
lähimpään keräyslaatikkoon. 
Ethän sulje korttia kirjekuoreen.

Veikkolan keräyspiste sijaitsee 
Veikkolan kirjastossa.

Kortteja voi myös postittaa. Pos-
tita kortti kirjekuoressa. Yhdessä 
kuoressa voi postittaa useampia 
kortteja. Muista postimerkki.  
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KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN 

Veikkolan koululla  
keskiviikkoisin klo 16–17.30 ja 
sunnuntaisin klo 16–19

Talvikelejä, alkoholia ja vanhempien viisautta

Liikenneturvallisuutta ikä kaikki
Uusittu tieliikennelaki on tämän Kylänraitin ilmestymisen aikoihin 
ollut voimassa puoli vuotta. juuri nyt joudumme liikenteessä koh-
taamaan äkkinäisestikin muuttuvia säitä ja kelejä: kostean yön jäl-
keen selkeää mutta liukasta tienpintaa, siis mustaa jäätä, vesi-, rän-
tä- tai lumisadetta, alijäähtynyttä vettä tai jäätävää tihkua.

LähiTapiolan marraskuisen tiedotteen mukaan joka kolmas on ollut 
vaaratilanteessa liukkailla. nyt on käytettävä talvirenkaita marras-
kuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Talvisesta kelistä harkintaa joutuu nyt te-
kemään myös liikennettä valvova poliisi.

”Jos on liukkautta tiessä eli esimerkiksi 
jäätä tai lunta tiellä, niin talvirenkaat on 
kyllä oltava. Liikennetilanteessa asiaa ar-
vioi aina paikalla oleva poliisi, eli arvio 
tehdään siinä tilanteessa ja niissä olosuh-
teissa, jotka paikan päällä ovat. Jos kaksi 
poliisia on sitä mieltä, että keli on liukas 
tai sää edellyttää talvirenkaita, niin asia-
kaskin on varmaan ymmärtänyt sen ajoon 
lähtiessään”, sanoo poliisitarkastaja Heik-
ki Ihalainen Poliisihallituksesta. Hänen 
mukaansa poliisi puuttuu vain selkeisiin 
tapauksiin liikennevirhemaksuilla.

Poliisi voi määrätä kesärenkailla liukas-
televalle 100 euron liikennevirhemaksun. 
Vakavammissa tapauksissa, kuten muiden 
tienkäyttäjien joutuessa vaaraan, voi seu-
rata myös päiväsakkoja.

Renkaidenvaihdon yhteydessä on tärke-
ää aina tarkistaa, että niissä on riittävästi 
kulutuspintaa, nastoja, eikä rengasmassa 
ole vuosien myötä kovettunut. Renkaiden 
urasyvyyden vaatimus on ennallaan: urien 
on oltava vähintään 3,0 milliä syvät, tur-
vallisuussyistä mielellään syvemmät.

Vahingon sattuessa lakisääteinen liiken-
nevakuutus korvaa onnettomuudessa ai-
heutuneita henkilövahinkoja ja vastapuo-
len omaisuusvahinkoja. Vapaaehtoinen 
kaskovakuutus korvaa omalle ajoneuvol-
le tulleet vahingot. Myös vakuutusyhtiöt 
edellyttävät, että autossa on lain- ja kelin-
mukaiset renkaat. Jos rengasvalinnan ar-
vioidaan olleen syy-yhteydessä vahingon 
syntyyn, vakuutuskorvausta voidaan ehto-
jen mukaan alentaa. Renkaiden vaikutus-
ta vahinkoon ja tapahtumahetken ajokeliä 
sekä tilannetta arvioidaan aina tapauskoh-
taisesti.

LähiTapiolan tänä syksynä tehdyssä Arjen 
katsaus -kyselyssä joka kolmas autoili-
joista kertoi joutuneensa liikenteessä vaa-
ratilanteeseen liukkaiden ajokelien takia.

”Liukkailla keleillä sattuu ulosajoja ja esi-
merkiksi peräänajoja taajamissa ruuhka-
aikoina. Kiertoliittymät, linja-autopysäk-
kien alueet ja risteykset hioutuvat usein 
liukkaiksi, jolloin ajoneuvon hallinta 
helposti menetetään. Liukkaus myös pi-
dentää jarrutusmatkoja, mikä voi aiheut-
taa vaaratilanteita esimerkiksi suojateiden 
eteen pysähdyttäessä”, kertoo korvaus-
päällikkö Mikko Tulla LähiTapiolan kor-
vauspalveluista.

Arjen katsaus -kyselyssä nastarenkailla 
ajavista 35 % kertoi joutuneensa liuk-
kaalla ajokelillä vaaratilanteeseen ja kit-
koilla ajavista 32 %. Kuljettajista selvä 
enemmistö, 74 %, kertoi ajavansa talvella 
yleensä nastarenkailla.

Päihteet nuorilla usein 
läsnä liikenteessä

Viime syksynä Liikenneturva selvitti op-
pilaitoskyselyllä nuorten asenteita ja ko-
kemuksia liikenteestä. Ajokortillisista 
nuorista joka kymmenes on joskus ajanut 
huumeiden vaikutuksen alaisena ja lähes 
joka neljäs alkoholin vaikutuksen alaisena.

”Tuloksessa on huomioitava se, ettei siinä 
ole määritelty, onko alkoholin määrä sel-
lainen, mikä ylittää rattijuopumusrajan. 
Tulos kuitenkin kertoo sen, että liiken-
teessä päihteet ovat nuorilla paljon läs-
nä”, summaa Liikenneturvan suunnittelija 
Eeva-Liisa Markkanen.

Kun kaikilta nuorilta kysyttiin mielipidet-
tä liikennekäyttäytymisen riskeistä, lähes 
kolme viidestä nuoresta nosti alkoholin 
vaikutuksen alaisena ajamisen nuorten 
suurimpien riskitekijöiden joukkoon ja 
joka kymmenes kannabiksen. Riskiteki-
jöistä suurimpana pidettiin ylinopeutta.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio 
Heiskanen huomauttaa, että onnettomuu-
den taustalta löytyy harvoin vain yksi ris-
kitekijä. Monesti esimerkiksi ylinopeus 
ja alkoholi kulkevat käsi kädessä. Vaikka 

nuoret tuomitsevat rattijuopumuksen, ryh-
mäpaine voi johtaa turvattomiin ratkaisui-
hin tai riskinottoon.

”Erityisesti nuorilla on muita kuljettajia 
suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla 
veren alkoholipitoisuuksilla. Alkoho-
li heikentää niitä taitoja, jotka eivät ole 
ennättäneet ajokokemuksen myötä au-
tomatisoitua, ja vaikuttaa myös arvioin-
tikykyyn sekä impulssikontrolliin, jotka 
nuorella ovat vielä kehittymässä. Nuoret 
kuljettajat ovat alttiita itseilmaisulle ja ka-
verien yllyttämiselle. Vähäinenkin määrä 
alkoholia heikentää omaa arviointikykyä, 
jolloin voidaan hölmöillä tavoin, johon ei 
selvin päin ryhdyttäisi”, Heiskanen ker-
too.

Liikenneturva kannustaa vanhempia kes-
kustelemaan liikenneasioista ja päihteistä 
nuoren kanssa. Eeva-Liisa Markkanen 
muistuttaa, että nuoret voivat olla kovien 
valintojen edessä. Hän mainitsee esimerk-
kinä poikkeusluvalla ajokortin ajaneet 
alaikäiset.

”Viidennes ikäluokasta ajaa ajokortin 
17-vuotiaana. Liikenteessä on siis iso 
joukko nuoria, jotka saavat ajaa autoa 
mutta eivät ostaa kaljaa. Nuorella voi olla 
houkutus ajaa autoa alkoholia nauttinee-
nakin, jottei kärähtäisi kotona päihteiden 
käytöstä, koska on jättänyt auton kave-
rille. Jos keskusteluyhteydet eivät ole 
kotona kunnossa, alkoholin juonnista kä-
rähtäminen voi tuntua nuoresta isommalta 
pahalta kuin rattijuopumus”, Markkanen 
kuvailee.

Turvallisia päätöksiä edistää valmiiksi 
mietitty toimintamalli. Vanhempien vas-
tuulla on asettaa rajat, sopia pelisäännöis-
tä ja olla esimerkkinä.

”On parempi sopia ennakkoon, miten 
toimitaan, jos jostain syystä iltaan liittyy 
päihteitä, vaikkei niiden käyttöön olekaan 
lupaa. Sovitaan vaikka, että vanhempi 
maksaa taksin tai tulee noutamaan lapsen 
kuin että tämä lähtisi päihtyneenä aja-
maan. Se on ihan toisen kokoluokan ris-
ki”, Eeva-Liisa Markkanen painottaa.

Vanhempien rooli nuorten 
liikennekäyttäytymisessä merkittävä

Vanhemmat ovat tärkeä tuki nuorelle lii-
kenteessä, on kyse sitten liikennesääntö-
jen kertauksesta, matkustajataidoista tai 
omalla esimerkillä opastamisesta. Runsas 
neljäsosa Liikenneturvan kyselyyn vas-
tanneista vanhemmista kokee, ettei juuri 
voi vaikuttaa nuoren liikennekäyttäyty-
miseen.

Liikenneturva selvitti 15–19-vuotiaiden 
nuorten vanhempien ajatuksia lastensa 

liikenneturvallisuudesta. Vanhemmista 
lähes jokainen kertoi olevansa kiinnostu-
nut siitä, miten nuori toimii liikenteessä. 
Kun Liikenneturva kysyi asiaa nuorilta 
viime syksynä, vain kaksi kolmesta koki 
vanhempiensa olevan kiinnostuneita siitä, 
miten nuori toimii liikenteessä.

”Vanhempien on syytä olla erityisen kiin-
nostuneita oman nuorensa liikkumisesta. 
Nuorisokyselymme kertoo, että nuoret, 
jotka kokivat vanhempiensa osoittavan 
kiinnostusta heidän liikennekäyttäytymis-
tään kohtaan, osoittivat myönteisempiä 
asenteita turvallista liikkumista kohtaan ja 
käyttivät useammin muun muassa turva-
varusteita”, rohkaisee Eeva-Liisa Mark-
kanen.

Kyselyn perusteella vanhemmista 27 % 
koki, ettei voi juurikaan vaikuttaa siihen, 
miten oma nuori toimii liikenteessä. Eeva-
Liisa Markkanen haluaisi korjata tämän 
harhaluulon ja rohkaista vanhempia kä-
sittelemään myös liikenneasioita nuoren 
kanssa.

”Keinoja vaikuttaa on paljon. Ohjaus ja 
opastus, kyseleminen ja kuunteleminen 
sekä varusteiden hankinta ovat jo hyvä 
alku. Myös rajoitukset ja yhdessä sovitut 
toimintaohjeet tukevat nuorta. Eikä oman 
esimerkin vaikutusta voi väheksyä”, 
Markkanen luettelee.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 
vanhemmista suurin osa kertoi käsitel-
leensä nuoren kanssa muun muassa liiken-
teen vaaroja ja riskejä, kehuneensa nuorta 
turvallisista valinnoista ja perustelleensa 
omia toimintatapoja tietyissä tilanteissa. 
Nuorelle oli myös hankittu tälle mieluisia 
turvavälineitä.

Eeva-Liisa Markkanen muistuttaa, että 
turvavarusteiden kaltaisten helppojen ai-
heiden lisäksi olisi hyvä käydä läpi vai-
keampia aiheita, kuten matkustajataitoja 
ja maltin säilyttämistä liikenteessä. Kyse-
lyyn vastanneista vanhemmista harvempi 
oli keskustellut nuoren kanssa esimerkiksi 
ryhmäpaineesta.

”Sen lisäksi, että muistutellaan ajamaan 
varovasti ja laittamaan turvavyöt kiinni, 
on hyvä keskustella siitä, millaista käyt-
täytyminen liikenteessä on oman nuoren 
kaveriporukassa, ja miten voi toimia, jos 
kaverit yllyttävät riskinottoon. Vanhempi-
en tukea saaneet nuoret ottavat kuljetta-
jina vähemmän riskejä myös kavereiden 
kanssa ajaessaan kuin ne nuoret, jotka jäi-
vät vaille vanhemman tukea”, Eeva-Liisa 
Markkanen toteaa ja muistuttaa, että myös 
jo täysi-ikäisyyden saavuttaneet nuoret ar-
vostavat vanhemman neuvoja ja ohjausta.

Tapani Iivari
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OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

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

Toivotamme kaikille kodikasta joulua
ja onnellista uutta vuotta 2021!

Merja Vähätiitto-Holmberg 
Kiinteistönvälittäjä, 

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

Kirsi Auranen
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puh. 040 578 4195
kirsi.auranen@op.fiKati Johansson

Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, KiAT

Puh. 040 553 6347
kati.johansson@op.fi

Nea Henriksson
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, KED
Puh. 050 339 4292
nea.henriksson@op.fi

ajassa

Voittamaton kylä, jota  
myös Veikkolaksi kutsutaan

Ensi kosketukseni Veikkolaan tapahtui 
kesällä -95 matkalla Nokian matkapuhe-
lintehtaiden tiimipäiville Siikarantaan. 
Tiedostamattomasta visiitistä oli talvella 
2014 kulunut lähes 20 vuotta, kun navi-
gaattorin opastama reitti Espoosta Tur-
kuun toi jälleen etäisesti tuttuun liiken-
neympyrään.

Sittemmin lähestyin Veikkolaa eri suun-
nista pyörälenkeilläni, ja Veikkola piirtyi 
mieleeni seesteisenä ja kiinnostavana, 
luonnonläheisenä paikkana. Syksyllä 
2014 pyöräilin Kurkistossa myytävänä 
olevan omakotitalon näyttöön, ja osto-
päätös oli aiempien käyntieni perusteella 
lopulta helppo.

Vuosien varrella Veikkolaa ympäröivä 
maaseutu, luonto ja järvet ovat tulleet tu-
tuksi juosten, pyöräillen, uiden, hiihtäen, 
luistellen ja soutaen. Näillä retkillä mi-
nulle on muodostunut selkeä kuva siitä, 
mikä täällä on erityistä ja arvokasta. Syy, 
miksi Veikkola on minulle voittamaton 
kylä, johtuu lähinnä Veikkolasta ympä-
ristöineen sekä pienestä joukosta aktiivi-
sia ihmisiä, joiden ponnistelujen ansiosta 
huomattavasti suurempi joukko voi iloita 
Veikkolasta voittamattomana kylänä.

Veikkola FB-ryhmä ilmentää, miten kylä 
voi olla Suomi pienoiskoossa. Valitetta-
van usein keskustelut äityvät ääripäiden 
huuteluun poteroistaan, joista ei raken-
neta voittavaa kylää. Muutenkaan ihan 
kaikkea ei välttämättä kannata kysyä FB-
ryhmästä. Itse olen saanut avaramman 
käsityksen, kun olen nähnyt, kokenut ja 
löytänyt asioita tai keskustellut ihmisten 
kanssa kylän ravitsemusliikkeissä ja ta-
pahtumissa.

Toivon, että Veikkolan historiallisille 
rakennuksille, kuten kirjastolle sekä Na-
valan- ja Eerikinkartanolle, löydetään 
tarkoituksenmukaista käyttöä. Nämä 
rakennukset ovat veikkolalaisille sekä 
kylän identiteetille tärkeitä, ja siksi päät-
täjien pitää ymmärtää niiden arvo myös 
muuten kuin talouden mittareilla. Kun 
uskalletaan tehdä kauaskantoisia ja ko-
konaisvaltaisia ratkaisuja, niin uskon 
niiden olevan myös taloudellisesti hyviä 
ratkaisuja.

Mikäli haluat osaltasi vaikuttaa, että ky-
lämme pysyy voittamattomana, niin suo-
sittelen osallistumaan yhdistysten ja taho-
jen kokouksiin, tilaisuuksiin ja talkoisiin. 
Omaa Veikkola-integraatiotani ovat edis-
täneet hallituspaikat vesiosakaskunnassa, 
vesiosuuskunnassa, vesiensuojeluyhdis-
tyksessä ja hiihtoseurassa. Sahtiseurassa 
saan nauttia luottamuksesta sekä sahdista 
rivijäsenenä.

Janne Nohkola

Lamminpuro on viralliselta nimeltään Lamminoja. Kuva kunnostustalkoista heinäkuussa 
2017. Janne Nohkola vasemmalla. Kuva: Kimmo Markkanen.

Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Joulunaika  
Pohjois-Kirkkonummella 
Joulun tapahtumat yllättivät pai-
menet kedolla parituhatta vuotta 
sitten. Me odotamme joulua, mutta 
koronapandemian vuoksi suunnitel-
mat voivat muuttua hyvinkin nope-
asti. Kaikki tapahtumatiedot ovat 
verkkosivuillamme www.kirkko-
nummenseurakunnat.fi. Etäjoulun 
Kauneimpia joululauluja ja joulu-
hartauksia löydät joka tapauksessa 
seurakuntamme sosiaalisesta medi-
asta Facebookista ja Youtube-kana-
valta.

Veikkolan seurakuntakodin ik-
kunoissa on seimiasetelmia 
29.11.2020–6.1.2021. Mieluisinta 
seimiasetelmaa voi äänestää QR-
koodilla, ja kaikkien äänestäjien 
kesken arvotaan palkinto 7.1.2021. 
Äänestyksen suorittavat ja palkin-
non luovuttavat seurakunnan karhut 
Remu ja Walde.

Seimipolku alkaa seurakuntakodin 
pääovelta.

Tervetuloa katsomaan ja äänestä-
mään!

www.veikkola.fi

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Bypias-kartanomyymälä Sjökullassa aukeaa 4.12.
Lugnet Life & Living toimi pit-
kään Sjökullan kivinavetassa. 
Kun edellinen yrittäjä Johanna 
Seppälä lopetti, tilat olivat kuu-
kausia tyhjillään. Nyt Sjökullaan 
on löytynyt uusi yrittäjä, By-
pias-kartanomyymälä avautuu 
joulukuun neljäs; jo seuraavana 
viikonloppuna ovat vuorossa 
joulumarkkinat pihalla.

– Johanna Seppälä houkutte-
li minut jatkajaksi. Olinkin jo 
jonkin aikaa hakenut tiloja kar-
tanomyymälälle. Sjökullaan on 
tulossa kokonaisvaltainen hyvin-
vointiretriitti. Bypias-myymälä, 
Wine & Cafe ja elämyksellinen 
Natural Tanja luontaishoitola, 
Pia Erlund kertoo.

Ravintolaa ryhtyy vetämään 
paikallisen catering-yrityksen 
Pizzeria on Wheelsin Stefan 
Freytag ja Natural Tanja -luon-
taishoitolasta monille ennestään 
tuttu Tanja Rantakangas. Työn 
etenemistä voit seurata www.by-
pias.com-sivuilta.

Mistä kaikki alkoi?

Pia Erlund perusti ByPia'sin 
vuonna 2012 toimittuaan ensin 
toistakymmentä vuotta kam-
paamoyrittäjänä. ByPias myy 
ja suunnittelee neuleita, pella-
vavaatteita ja sisustustavaroita. 

Tarina alkoi Espoon vanhalta 
asemalta vuonna 2012. Kahdek-
sassa vuodessa yritys on pääs-
syt pitkälle: sillä on kymmenen 
myymälää Suomessa ja kolme 
Norjassa. Viimeisen viiden vuo-
den aikana yrityksen liikevaihto 
ja tulos ovat miltei kolminker-
taistuneet.

Lauantaina 17.10. Pia Erlund sai 
valtakunnallisen yrittäjäpalkin-
non; kaksi vuotta aiemmin tuli 
Ernst &Youngin palkinto vuoden 
brändin rakentajana ja yleisön 
suosikkina.

Nyt vientiin menee 30 prosenttia 
tuotannosta, tavoitteena on nostaa 
osuus puoleen. ”Satsaamme kan-
sainvälisyyteen”, Pia selvittää.

Missä salaisuus?

Miten joku pystyy pärjäämään 
tekstiilialalla, jolla ei ole Suo-
messa vuosiin mennyt hyvin?

”Suomalaiset tekstiiliyritykset 
ovat vanhanaikaisia, tiukasti 
kaavoitukseen kangistuneita, 
ja niiden talousluvut ovat keh-
noja. Nanso ja Voglia myytiin 
pari viikkoa sitten pääomasijoi-
tusyhtiölle. Marimekko luottaa 
retroon ja kirkkaisiin väreihin, 
joihin japanilaiset ovat tykästy-
neet”, Pia väittää.

ByPiasin väritys on vaaleaa, val-
keaa ja neutraalia. Yritystä on 
usein luultu ruotsalaiseksi tai tans-
kalaiseksi, niin paljon se poikkeaa 
värikkäistä suomalaisista.

Pia aloitti yrityksensä vasta 
42-vuotiaana. Ehkä se, että hän 
tuli tekstiilialan ulkopuolelta, oli 
eduksi; hänellä ei ollut vanhoja 
rasitteita. Pia oli huomannut, että 
vaatteet oli tarkoitettu toisenlai-
sille naisille: vaikka rintojen 
kohdalta kiristi, hartiat roikkui-
vat. Mikään ei ollut kohdallaan.

Pia alkoi itse suunnitella vaat-
teita ja kaavoittaa niitä omilla 
kaavoillaan. Enää ei kiristä eikä 
roiku. Vaatteet tehdään aikuisille 
naisille, ByPiasin asiakkaiden 
keski-ikä on 40–60 vuotta. Pel-
lavavaatteet tehdään Tallinnassa 
ja neuleet Italiassa.

ByPias satsaa sosiaaliseen medi-
aan ja verkkokauppaan, Pinteres-
tiin, Instagramiin ja Facebokiin. 
Sillä on pääkaupunkiseudulla 
myymälät Isossa Omenassa, 
Tuomarinkylän kartanossa, Haa-
gan vanhassa tiili-Elannossa… 
Vanhat rakennukset ovat kon-
septin idea. Uusi Sjökullan kar-
tanomyymälä ravintoloineen ja 
luontoishoitoloineen pyrkii ko-
konaisvaltaiseen elämykseen. 

Pian aukeaa myös Bypias-ravintola
Bypias-kartanomyymälän ravin-
tolan Wine & Cafe´n pitäjäksi oli 
paljon tarjokkaita. Tehtävään va-
likoitui cateringyrittäjä Pizzeria 
on Wheelsin Stefan Freytag. Piz-
zeria on Wheels on monille tuttu 
Kyläpiknikistä. Puu-uunissa teh-
ty italialainen pitsa ei ole ainoa 
Stefanin valikoimissa. Tulossa 
on saksalaisia ja italialaisia kak-
kuja, vaikkapa apfelstrudeleita ja 
tietysti suomalaisia leivonnaisia, 
pullaa ja kakkuja.

Stefan on saksalainen. Hänen 
isoisällään oli leipomo, joten 

hän osaa saksalaiset iki-ihanat 
kuchenit. Vaimo Tea taas taitaa 
suomalaisten leivonnaisten teon, 
erityisesti raakakakut ja ihanat 
smoothiet. Tean äiti tulee mu-
kaan tiimiin ja tekee tarjolle mm. 
perinteiset karjalanpiirakat.

Varsinaista ruokatarjoilua ei 
vielä ole, mutta espanjalaisia 
tapaksia saa vaikkapa viinila-
sillisen kanssa. Makeiden ja 
suolaisten leivonnaisten kanssa 
tarjotaan lohjalaisen pienpaahti-
mon eteläamerikkalaista kahvia. 
Valikoimassa otetaan huomioon 

kulloinenkin sesonki. Pitsauuni 
lämpiää tapahtumissa ulkona.

Stefan pitää tärkeänä sitä, että ra-
vintola työllistää paikallisia. Tea 
kannustaa Stefania opettelemaan 
suomea; sitä pitää osata uudessa 
työssä.

Bypias Wine & Cafe avataan 
lauantaina 4.12., ja seuraavana 
viikonloppuna vietetään joulu-
markkinoita.

Raija Kari

Bypias avaa 4.12., ja on auki ke-pe 11-18 sekä la-su 10-16. Kuva: 
Bypias.

Ilmestyy seuraavan kerran 29.3.  
Lehden aineistopäivä on 7.3.
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Sydäntoimintaa  
koronasyksynä
Korona on sekoittanut sydän-
yhdistyksen syksyn toiminnan. 
Kerhoja ja tapahtumia on jou-
duttu eri syistä peruuttamaan. 
Uskalla auttaa -tapahtuma Veik-
kolan Koskentorilla 9. päivänä 
lokakuuta onnistui hyvin erittäin 
huonosta säästä huolimatta. Sy-
däniskurin käyttöä uskaltautui 
kokeilemaan yksitoista henki-
löä. Erikoisen iloisia olimme, 
että nuoret tulivat innokkaasti 
tutustumaan ja kokeilemaan de-
fibrillaattoria.

Tulevan vuoden aikana Veikko-
lan sydänkerho kokoontuu pa-
rittoman viikon keskiviikkona 
klo 13.30 Veikkolan seurakun-
takodilla. Jos koronaohjeistuk-
set kieltävät tapaamisen sisällä, 
lähdemme kävelylle sauvoilla 
tai ilman. Lähtöpaikka on Nuo-

risotilan edestä. Kerhoista il-
moitetaan Kirkkonummen Sa-
nomien Tapahtumapäivyrissä ja 
yhdistyksen kotisivuilla  https://
sydanliitto.fi/kirkkonummi-
siuntio. Ennakkoilmoittautu-
misella varmistetaan kaikille 
paikat turvaetäisyydellä. Ilmoit-
tautumiset: Pirkko-Liisa Iivari, 
p. 0503540836.

Jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan sydänyhdistyksen toi-
mintaan, seuraa tapahtumapäivy-
riä ja tule mukaan tapahtumiin. 
Voit myös ottaa yhteyttä sydän-
yhdistyksen hallituksen jäseniin, 
Veikkolassa Katriina Aatsaloon 
(katriina.aatsalo@gmail.com), 
Pirkko Skutnabbiin (pirksku@
outlook.com) tai Pirkko-Liisa 
Iivariin (pirkko.iivari@gmail.
com).

Pirjo Välimäki ja Heli Kotiranta Etelä-Suomen Sydänpiiristä 
Veikkolan Koskentorilla Uskalla auttaa -tapahtumassa elvytysbussin 
vieressä. Kuva: Pirkko-Liisa Iivari.

Hyvinvointia lähimetsästä
Liikkuminen luonnossa vaikut-
taa kiistattomasti terveyteem-
me. Jo 15 minuutin oleskelu 
metsässä laskee verenpainetta ja 
edistää sydämen terveyttä. Mitä 
pidempään ja säännöllisemmin 
luonnossa liikkuu, sitä enemmän 
sydän ja mieli tykkäävät. Luon-
toliikunta vaikuttaa positiivisesti 
myös unen laatuun sekä mielen-
terveyteen.

Olemme menossa kohti kaamos-
ta. Päivänvaloa riittää kuitenkin 
vielä monta tuntia ainakin täällä 
Etelä-Suomessa. Nyt korona-
aikana, kun monet sisällä ta-
pahtuvat harrastukset ovat tau-
olla, kannattaa hyödyntää oman 
asuinympäristön luontoa ja ot-
taa tavaksi päivittäinen ulkoilu. 
Luonnossa liikkuessa koko keho 
saa monipuolista harjoitusta kuin 
huomaamatta. Pientä jännitystä 
ja aivan uudenlaista kokemusta 
saa, kun ottaa otsalampun mu-
kaan ja suuntaa pimeään met-
sään. Pimeällä tuttukin metsä 
muuttuu aivan uudeksi ja aisteja 
herätteleväksi paikaksi.

Luonnossa harrastamisen mah-
dollisuuden ovat moninaiset. 
Meille suomalaisille tutuimpia 

liikkumismuotoja luonnossa ovat 
marjastus, metsästys, kalastus ja 
kävelyretket. Luonnon antamas-
ta energiasta voi nauttia myös 
monella muulla tavoin. Mikä on 
sinun tapasi liikkua luonnossa? 
Voisitko kokeilla jotain uutta? 
Miltä kuulostaisi suunnistus, 
maastopyöräily, lumikenkäily 
jne.? Luonnossa liikkuessa ei kui-
tenkaan tarvitse välttämättä tehdä 
mitään; pelkkä oleilu ja samoilu-
kin riittää.

Tehokasta lihasten ja sydämen 
vahvistumista saa aikaiseksi in-
tervallityyppisellä kävelyllä tai 
metsän ”kuntosalivälineillä”. 
Kävelysauvoilla saa lisätyksi 
mukavasti tehoa ylämäessä. Te-
hokkaita lihasharjoituksia voi ko-
keilla vaikkapa punnertaen puuta 
vasten.

Tasapaino harjaantuu erinomai-
sesti epätasaisella alustalla liik-
kuessa. Tähän metsä on oivalli-
nen paikka. Juurien ja kivien yli 
astelu kehittää kuin huomaamatta 
tasapainoa.

Metsässä kannattaa havainnoida 
ääniä, tuoksuja ja värejä. Myös 
tuntoaistia voi harjaannuttaa ja 

herätellä koskettelemalla pui-
ta, kiviä ja kasvien lehtiä sekä 
miettimällä, miltä ne tuntuvat. 
Voit kokeilla halata tukevaa 
puuta ja aistia sen voimaa. Met-
sässä voi kokeilla rentoutumista 
kuunnellen luonnon ääniä sil-
mät suljettuna.

Metsässä jokainen voi ja saa 
liikkua oman tuntemuksensa 
ja kuntonsa mukaan. Jokaiselle 
liikkujalle löytyy sopivaa haas-
tetta lähimetsistä. Metsässä voi 
liikkua yksin, jolloin on aikaa 
havainnoida ympäristöä tar-
kemmin. Mukavassa seurassa 
liikkuminen on kuitenkin haus-
kempaa, kun voi jakaa yhteiset 
havainnot ja kokemukset toisten 
kanssa.

Paikallinen sydänyhdistys halu-
aa myös edistää luonnossa liik-
kumista.

Ei anneta koronan lannistaa, 
vaan otetaan kaikki hyöty irti 
terveyttä edistävästä kauniista 
luonnostamme.

Sairaanhoitaja/fysioterapeutti  
Pirjo Välimäki Etelä-
Suomen Sydänpiiristä

Joulukonsertti
Lauluyhtye Vire Ensemble kon-
sertoi lauantaina  5.12. klo 16 
Haapajärven kirkossa, Puukir-
kontie 20.  Vire jatkaa tutun 
monipuolisella musiikkilinjal-
laan tänäkin vuonna. Ohjelma: 
10 euroa ovelta 30 min ennen ja 
jäseniltä. Kirkkoon otetaan sisäl-
le enintään 60 kuulijaa. Yleisöä 
kehotetaan käyttämään kasvo-
maskeja koko tilaisuuden ajan 
ja säilyttämään turvaetäisyydet 
sekä toisiin kuuntelijoihin että 
laulajiin. Tervetuloa turvalliseen 
musiikkitapahtumaan! Vire Ensemble. Kuva: Arto Käkönen.

KYLÄSAUNAN varaukset ja 
 

ILMOITUSTAULUN avaimet  

hoitaa Café Pikkirilli

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

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

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918



Kylänraitti 4/202010 ajassa

Mitä on tapahtunut kyläkyselyn 2017 jälkeen?

Lueskelin vanhoja Kylänraitti-
lehtiä. Vuonna 2017 oli tehty 
kyläkysely, ja lehdessä 1/2017 
oli tuloksia kerrottu.  Onko saa-
tu korjatuksi todettuja ongelmia 
näiden neljän vuoden aikana?

Bussilinjat

Bussi 280 todettiin kyselyssä 
ongelmalliseksi ainakin ruuhka-
aikoina ja toivottiin lisävuoro-
ja.  Tilanne tänä päivänä ei ole 
muuttunut paremmaksi. Päin-
vastoin vuoroja on vähennetty, 
ja ruuhkat jatkuvat. Tosin koro-
naepidemia on myös vähentänyt 
matkustustarvetta.

Mikäli halutaan sujuva ja suo-
ra liikenne Kamppiin, täytyy 
Kirkkonummen kunnan olla val-
mis maksamaan siitä palvelusta 
HSL:lle. Veikkolalaiset varmasti 
käyttäisivät tätä suoraa yhteyttä 
enemmän, jos vuoroihin voisi 
luottaa ja ne olisivat tarpeeksi 
tiheät käyttöaikoina.

Toinen bussiyhteys, joka todettiin 
hankalaksi, oli yhteys Kirkko-
nummen keskustaan. Kyselyssä 
tuli esille, että tätä yhteyttä käyte-
tään vähän. Tyhjiä busseja ei kan-
nata ajaa. Itse olen kokenut sen, 
että illalla en ole päässyt bussilla 
suoraan Veikkolaan vaan joutunut 
kiertämään juna–bussi-yhdistel-
mällä Espoon aseman kautta.

Kustannuksia voitaisiin säästää 
vähän muuttamalla ajokit ns. pik-
kubusseihin. Yhteys tulisi kui-
tenkin säilyttää, sillä kaikilla ei 
ole omaa autoa käytössä. Tilanne 
tänä päivänä tämän suunnan yh-
teyksien osalta ei ole muuttunut 
ja näyttää menevän huonompaan 
suuntaan. Tämä johtaa siihen, 
että palveluita haetaan Numme-
lan ja Espoon suunnalta.

Terveyspalvelut

Kyselyssä pidettiin tärkeänä pal-
veluna terveyskeskuspalvelua. 
Tänä syksynä on kunnan sääs-
tötalkoissa puhuttu Veikkolan 
terveysaseman lakkauttamisesta. 
Neljän vuoden takainen kysely 
osoitti, että jos terveyspalvelut 
lakkaisivat Veikkolassa, asuk-
kaat hakeutuisivat yksityiseen 
palveluun mieluummin kuin kes-
kustan terveysasemalle.

Meidän veikkolalaisten täytyy 
kuntastrategian mukaisesti vaa-
tia tasapuolista kunnan eri osien 
kehittämistä sekä palvelujen säi-
lyttämistä ja mieluummin paran-
tamista. Terveyspalvelut laajasti 
käsittäen kuuluvat niihin perus-
palveluihin, joiden täytyy löytyä 
läheltä, ja resurssit täytyy olla 
väestömäärään oikein mitoitetut.

Kevyen liikenteen 
väylät ja meluvalli

Kyselyssä toivottiin kevyen 
liikenteen väyliä Eerikinkarta-
non suuntaan ja Turuntien var-
teen Espoon suuntaan. Nämä 
toiveet on saatu nytkähtämään 
eteenpäin, ja väylät ovat tulos-
sa lähitulevaisuudessa.  Samoin 
kyselyssä vaadittiin edelleen me-
luvallia moottorien varteen. Nyt 
voidaan todeta, että tämäkin toi-
ve on kyläläisten aktiivisella toi-
minnalla saatu osittain valmiiksi.

Muut palvelut

Kyselyssä todettiin, että Veik-
kolaa ei kehitetä tasapuolisesti 
muun kunnan kanssa. Kaivat-
tiin tiloja, koulujen ja päivä-
kotien päivittämistä. Nämäkin 
ovat toteutuneet. Uusi päiväkoti 
vanhan tilalle on valmistunut, ja 

Veikkolan koulun uudisraken-
nus on rakenteilla. Terveyskes-
kus toimii vielä vanhoissa ah-
taissa tiloissa.

Harrastus- ja sisäliikuntatiloista 
todettiin olevan pulaa. Koulujen 
tilojen vuorokäyttöä tulisi lisätä.  
Lisäksi Navalankartanon tilat 
tulisi saada käyttöön. Tänä syk-
synä ratkaistaan kirjaston koh-
talo.  Parhaana ratkaisuna olisi 
muuttaa nykyinen kirjastoraken-
nus erilaisiksi harrastustiloiksi ja 
siirtää kirjasto keskustan alueelle 
joko koulun yhteyteen tai vuok-
ratiloihin.

Alueelta löytyy kolme ruoka-
kauppaa, mutta muut kaupalliset 
palvelut ovat vähissä. Kun mi-
nun tarvitsee ostaa esim. kengät, 
menen Nummelan City-Mar-
kettiin, ja tietenkin samalla os-
tan ruokaostokset sieltä. Vaikka 
meidän pitäisi suosia paikallisia 
ja kirkkonummelaisia yrittäjiä, 
niin Nummelaan on lyhyempi 
matka kuin mutkaista ja kuop-
paista tietä keskustan vastaaviin 
liikkeisiin.

Lukiessani vuoden 2017 kyläky-
selyn tuloksia ja asukkaiden toi-
veita totesin, että asukkaiden ak-
tiivisella toiminnalla ja asioiden 

jatkuvalla esillä pidolla on ollut 
merkitystä. Veikkolalaiset luot-
tamushenkilöt ovat kiitettävästi 
ajaneet myös oman kylän asioita 
aatesuunnasta riippumatta.  Asi-
at eivät aina etene sillä vauhdilla, 
jota toivoisimme. Kunnan kassa 
on rajallinen.

Itsekin pohdiskelen tätä kirjoitta-
essa, tulisiko lähteä ensi keväänä 
ehdokkaaksi kuntavaaleihin ja 
liittyä kasvavaan ”veikkolalaisten 
valtuustoryhmään” ajamaan meil-
le tärkeitä asioita. Nyt kannattaisi 
Veikkolan Kyläyhdistyksen uusia 
vastaavanlainen kyläkysely, mit-
kä ovat tämän päivän sekä tulevat 
tarpeet ja toiveet veikkolalaisten 
keskuudessa.

Risto Konttinen

Veikkolan lähikirjaston tilat
Veikkolan lähikirjaston raken-
nuksen peruskorjaukselle on jo 
muutamaan kertaan päätetty ja 
budjetoitu määrärahat. Toistu-
vasti päätös on myös kumottu 
eri syihin vedoten.

Kunnanhallituksen kokouksessa 
22.06.2020 § 244 kuntatalou-
den sopeuttamistoimenpiteet v. 
2020 kunnanhallitus ”1.1 päätti 
hyväksyä liitteessä olevat käyt-
tötalouden sopeuttamistoimenpi-
teet lukuun ottamatta Veikkolan 
sivukirjaston lakkautusta, jonka 
osalta toiminnan jatkamista vuo-
den 2021 osalta tehdään päätös 
päätettäessä vuoden 2021 ta-
lousarviosta ja kun on selvillä 
onko Veikkolassa vaihtoehtoisia 
tiloja olemassa omatoimikirjas-
tolle ja tähän liittyvät kustan-
nukset sekä kustannusarviot niil-
le toimenpiteille, joilla toiminta 
voisi jatkua nykyisissä tiloissa. 
Selvitysten tulee olla valmiina 
ennen talousarvioneuvottelu-
ja...” Tämä hyväksyttiin myös 
kunnanvaltuustossa 29.6.2020 § 
51.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 
käsitteli vuoden 2021 säästötoi-
mia 23.9.2020 § 68. Liitteissä oli 
selvitys vaihtoehtoisista tilois-
ta Veikkolan kirjastopalvelujen 
toteuttamiseksi. Tiloiksi on eh-
dotettu 1990-luvulla käytettynä 

siirrettyjä parakkeja, jotka sijait-
sevat Veikkolan koulun tontilla. 
Mitään tarkkoja laskelmia kirjas-
totiloiksi muuttamisesta esitys ei 
sisältänyt. Arvioitu summa (yht. 
n.130 000 €) perustui Masalan 
omatoimikirjaston tiloihin teh-
tyihin muutostöihin. Veikkolan 
koulun siipirakennus on päätet-
ty purkaa osin tai kokonaan v. 
2024, koska rakennusoikeus ton-
tilla ylittyy koulun uuden lisäsii-
ven valmistuttua. Liitteestä kävi 
ilmi, ettei rakennusvalvonnan 
kantaa parakkien kunnosta eikä 
rakennuksen jatkoaikaa raken-
nusoikeiden ylityksen suhteen 
ollut selvitetty.

Nykyisten kirjastotilojen välttä-
mättömiä korjauskuluja toimin-
nan jatkamiseksi ei tuotu lau-
takunnalle. Käsittelyyn tuotiin 
vain yksi vaihtoehto huolimatta 
kunnanhallituksen ja -valtuuston 
päätöksistä. Veikkolan kirjaston 
uudisrakennuksesta on tekeillä 
myös hankesuunnitelma, jota 
ei ole vielä esitelty. Lautakun-
ta siirsi pykälän 68, muutamin 
evästyksin, käsiteltäväksi loka-
kuun kokouksessa.

Lokakuun kokouksessa esitteli-
jän ehdotus oli yhä, että kirjasto 
siirtyy koulun yhteyteen ns. pa-
rakkisiipeen. Kokouksen 21.10 
2020 § 72 liitteissä on lisäselvi-

tys liitteessä n:o 7. Hinta-arviot 
tälle vaihtoehdolle muutostyöt 
118 000 € ja peruskorjaus 1 150 
500 €. Tein vastaesityksen, että 
toiminta jatkuisi nykymuotoi-
sena (ilman omatoimitekniik-
kaa) nykyisessä rakennuksessa, 
kunnes pysyvät tilat Veikkolan 
lähikirjastolle mahdollistuvat. 
En saanut esitykselleni tarvit-
tavaa enemmistön kannatusta, 
huolimatta siitä, että esityslistan 
liitteestä löytyy teksti: ”Toimiti-
lapalvelut arvioi, että nykyisessä 
kirjastorakennuksessa voidaan 
olla maksimissaan viisi vuotta, 
mikäli rakennukseen ei toteuteta 
kuin normaalit ylläpitotoimin-
not. Varmistus tilan terveellisyy-
destä ja turvallisuudesta tulisi 
tehdä jatkotutkimuksilla ja al-
tistumisolosuhde analyysillä.” 
Näin Sivistys- ja vapaa-aikalau-
takunnan enemmistön kannatta-
ma muutto väliaikaisiin tiloihin 
koulun taakse jäi lautakunnan 
päätökseksi. Lopullinen päätös 
tehdään talousarvion yhteydessä 
joulukuun valtuuston kokouk-
sessa.

Nykyisen kirjastorakennuksen 
peruskorjauksen kustannus-
arvio noin 2,5 miljoonaa on 
tehty suunniteltaessa kirjaston 
omatoimitekniikan mahdollis-
tamista ja vanhan rakennuksen 
laajoja muutostöitä kirjaston 

tarpeita vastaavaksi. Se sisäl-
tää mm. hissin rakentamisen 
tiloihin (esteettömyys), väli-
seinien poistoja, omatoimitek-
niikkaa, sähköistyksen uusintaa 
yms. Viranhaltija oli esittänyt 
jo kesäkuun palvelutuotannon 
lautakunnan kokouksessa, että 
Veikkolan kirjaston peruskor-
jausta lykätään ja toteutetaan 
pienempiä korjaustoimenpitei-
tä, joilla kirjaston toiminta voi 
jatkua nykyisissä tiloissa esim. 
viiden vuoden ajan. Myös pal-
velutuotantolautakunnassa tämä 
kustannuksiltaan pienin esitys 
hylättiin lautakunnan enemmis-
tön äänillä.

Veikkolan kirjaston lakkautusta 
vastustavassa adressissa oli yli 
1 700 allekirjoitusta. Adressin 
kommenteissa oli useampi kan-
nanotto myös nykyisen raken-
nuksen puolesta: ”Kirjastona 
nykyisin tuttu vanha koulu on 
meille veikkolalaisille keskeinen 
paikka, osa kylän identiteettiä, 
pyhä.”  Taannoin tiedustelin 
Veikkolan FB-ryhmässä nykyi-
sen rakennuksen säilyttämisen 
puolesta olevia ja vastaavasti 
uusien tilojen kannattajia. Noin 
90 % yli 300 vastaajasta oli 
nykyisen rakennuksen säilyttä-
misen kannalla. Rakennuskaa-
vassa paikallisesti merkittävän 
rakennuksen statuksella oleva 

(r-359) v. 1935 valmistunut kivi-
rakennus on osa kylän historiaa. 
Suurin osa Veikkolan asukkaista 
haluaisi tämän rakennuksen säi-
lyttää, vaikka kirjasto muualle 
muuttaisikin.

Rakennuksen kunnosta sekä 
korjaamisen vaikeudesta ja sen 
kalleudesta on keskusteltu jo pit-
kään ja osin esitetty harhaanjoh-
tavaa tietoa. Kuntokartoitukses-
sa 2018 löydetyt epäpuhtaudet 
EIVÄT OLE kirjaston asiakas-
käytössä olevissa tiloissa. Perus-
korjausta suunnitellessa on toki 
tutkittu tarkkaan koko talo, ja 
selvityksistä voi lukea, että on-
gelmakohdat keskittyvät muu-
tamaan kohtaan, jotka eivät ole 
kirjaston käytön kannalta oleel-
lisia. Rakennuksessa on tehty 
myös korjauksia, joita ei ole 
tuotu julki. Jos kirjasto siirretään 
rakennuksesta pois, niin mitä ta-
pahtuu rakennukselle?

On myös vedottu siihen, että 
kirjaston tulisi olla keskeisellä 
paikalla. Karttoja katsomalla voi 
huomata, että nykyinen rakennus 
sijaitsee varsin keskellä kylää ja 
sen saavutettavuus on varsin 
hyvä.

Maarit Orko (vihr.) 
valtuutettu, sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan jäsen
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Veikkolan vanhoja rakennuksia  
– ensimmäinen voimakkaan kasvun 
kausi 1930-luvulla
Veikkolan kirjastorakennus on saa-
nut runsaasti huomiota. Kyläläisten 
vahva tahto on säilyttää rakennus 
kirjastona. Onhan se yksi kylän van-
himmista rakennuksista, rakennettu 
vuonna 1935. Aluksi se oli puna-
tiilinen koulurakennus, joka vasta 
1950-luvulla sai rappauksen ja myö-
hemmin laajennusosan.

Keskustelu kirjastosta innosti kirjoit-
tamaan muistakin kylän vanhoista 
rakennuksista. Opettaja Seija Kivi-
laakso on tehnyt Veikkolan koulun 
100-vuotishistorian. Sen voi laina-
ta kirjastosta. Kirjastorakennuksen 
valmistuminen osui yhteen Veikko-
lan nopean kasvun ajankohtaan eli 
1930-lukuun.

Mitkä asiat olivatkaan sysäyksenä 
Veikkolan kasvuun 1930-luvulla?

Veikkolan nedergård-sigurdsber-
gin maiden tontitus

Eduskunta päätti 1930-luvun alussa 
Turuntien rakentamisesta Helsin-
gistä Saloon. Samaan aikaan kun-
nallisneuvos Artturi Hiidenheimo ja 
maanviljelyneuvos Lauri Palojärvi 
tontittivat ja myivät kymmeniä tont-
teja Veikkolasta. Veikkolan Neder-
gård-Sigurdsbergin tilan maat olivat 
siirtyneet heille aatelismies Wladimir 
Hrimalyn vararikon jälkeen. Päära-
kennus 1800-luvulta ja sen laajahko 
pihapiiri myytiin vuonna 1934 Suo-
men Mielenterveysseuralle, ja talon 
nimeksi tuli Siskola. Seura oli jo 
aiemmin ostanut naapurikiinteistön, 
vuorineuvos Arthur Lagerlöfin vuon-
na 1910 rakennuttaman Veikkolan, 
ja alueen vanhimman rakennuksen 
Torpan.

Myyntiin tulleet tontit sijaitsivat 
Vanhatie 7:stä länteen, Rantatien, 
Lamminjärventien, Peräläntien ja 
osin Kaislammentien 
molemmin puolin. Tont-
teja myytiin aluksi pää-
asiassa helsinkiläisille 
kesäasukkaille, mutta 
ostajina oli myös muu-
tamia ympärivuotisia 
asukkaita.

Sota-aika keskeytti tont-
tien myynnin ja rakenta-
misen. Veikkolan uudet 
kesämökit olivat usean 
äidin ja lapsen turva-
paikkoina sodan aikana. 
Parantolan rakennukset 
tyhjennettiin, potilaat 
siirrettiin Lapinlahteen, 
ja armeijan päällystö va-
rasi tilan käyttöönsä.

R a u h a n s o p i m u k s e n 
19.9.1944 mukaisesti 
Porkkalan alue luovutet-

tiin Neuvostoliiton käyttöön.  Asuk-
kaita siirrettiin Pohjois-Kirkkonum-
melle ja muihin lähikuntiin yhteensä 
noin 10 000. Porkkalasta tulleiden 
lisäksi kylälle asutettiin Karjalan 
evakkoja. Kunnan virastot siirtyivät 
Navalaan. Haapajärven kirkosta tuli 
kunnan pääkirkko. Maanomistaja 
luovutti Haapajärveltä maata hauta-
usmaata varten.

Tonttien myyntiä jatkettiin heti so-
dan jälkeen, ja Veikkolan vakituisten 
asukkaiden määrä kasvoi runsaasti. 
Nykyisin Siskolan ja Torpan omis-
tavat yksityishenkilöt, ja Veikkola-
kiinteistö on myynnissä.

Turuntien rakentaminen ja 
linja-autoasema 1935–1938

Samaan aikaan koulun kanssa val-
mistui hiekkapäällysteinen Turuntie, 
joka oikaisi ja nopeutti merkittäväs-
ti matkaa Helsinkiin. Tietyömaa toi 
paljon uusia asukkaita kylälle. Tähän 
asti Veikkolan asukkaat kävivät töis-
sä pääosin oman kylän lähettyvillä 
maa- ja metsätiloilla tai olivat tietyö-
maalla autoja ja koneita käyttämässä. 
Työssäkäynti Veikkolan lähialueen 
ulkopuolella ei onnistunut, koska 
julkista liikennettä ei ollut. Jos per-
heen lapsi jatkoi kansakoulun jälkeen 
opiskelua, hän muutti kaupunkeihin 
sukulaisten tai tuttavien luokse opis-
kelun ajaksi.

Ensimmäiset vakiobussivuorot aloit-
tivat 1930-luvulla Vihdistä Helsin-
kiin, mutta työaikaan kulkevat vuorot 
olivat usein täysiä. Someron Linjan 
hallituksen puheenjohtaja Werner 
Arvela hankki kesäpaikan Veikkolas-
ta ja päätti rakentaa silloiseen Veik-
kolan keskustaan linja-autoaseman.  
Asema valmistui, ja reittiliikenne 
Helsinkiin alkoi.

Linja-autot olivat pieniä; mukaan 
mahtui noin 20 matkustajaa. Veikko-
lan asemarakennuksen sisäkäytävälle 
ilmestyikin jo illalla salkkuja jonoon; 
sillä varmistettiin mukaanpääsy aa-
mun kello kuuden vuorolle. Tava-
raliikenne Helsinkiin ja päinvastoin 
toimi linja-autolla.

Jos kuljettaja ei asunut kylällä, hän 
nukkui alakerran kuskihuoneessa. 
Rakennuksen yläkerrassa asui kaksi 
kuljettajaperhettä.

Kuljettajaperheiden ja kylän lapset 
ajelivat aseman pihalla kolmipyörillä 
ja itse kyhätyillä kärryillä, sillä piha 
oli ainut tiiviin tasaiseksi painunut 
piha kylällä. Talo oli uudenaikainen 
muihin kylän taloihin nähden: siellä 
oli vesijohto ja yläkerran käytävän 
varrella yhteinen vesi-WC. Talossa 
asuvat lapset kutsuivat kylän lapsia 
vetämään ja katsomaan WC-ihmettä. 
Talon koilliskulmassa oli sauna ja 
pesutupa, jossa talvisin kävi kyläläi-
siäkin kylpemässä. Usein kuljettaja-
perheet rakensivat omat talot Veikko-
laan tai lähistölle.

Helsinkiläiset tulivat 1950-luvul-
la sankoin joukoin kesämökeilleen 
Veikkolaan. Monella perheellä oli 
lastenhoitaja, ja lapset viettivät koko 
kesiä kylällä. Linja-autoliikenne 
Lamminjärvelle vaati viikonloppui-
sin monta vara-autoa; joskus jopa 
viisi-kuusi linja-autoa kuljetti kello 
20 kesäasukkaita takaisin kaupun-
kiin.

Asema kävi ahtaaksi, kun linja-auto-
jen koko ja määrä kasvoivat ja reitit 
pitenivät ohi Veikkolan.  Nykyisin 
rakennus on Veikkolan VPK:n hal-
lussa. Kuskihuoneessa on kampaamo 
ja autotallissa lahjatavaraliike.

Teksti ja kuvat: Pirkko Kautto

1950-luvun kartassa on nähtävillä, miten laaja, 
L-kirjaimen muotoinen alue tontitettiin Sigurdsbergin 
maista.Linja-autot olivat pieniä, ja takaosa oli varattu rahtitavaralle.

Lamminjärven aikataulu.

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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Tarinoita torpalta

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

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

Myyttinen maito
Vietimme isänpäivää 8.11. kotonamme. Paikalla oli kolme suku-
polvea: isäni (s. 1926), minä (s. 1956) ja kolme poikaani, jotka ovat 
syntyneet vuosina 1983-90. söimme lounasta yhdessä, ja keskuste-
lu ajautui ruokatottumuksiin. Olimme huomanneet valtakunnan 
päälehden (Hs, 26.10.) etusivun mainoksen, jossa ruotsalainen 
kauramaitoyhtiö OaTLY kertoo, että suomessa juodaan aivan 
liian paljon lehmänmaitoa. Olisi syytä siirtyä kauramaitoon, ke-
hottaa mainos. Myös lapsiperheisiin on jaettu lehdykkää, jossa 
perinpohjaisemmin perustellaan uuden maidonkaltaisen juoman 
paremmuutta.

Maitoako ruokajuomaksi?

Isänpäivälounaan nuorin jäsen 
puolusti uusia kasvisperäisiä 
tuotteita, koska ne ovat ilmas-
toystävällisempiä. Muisteltiin, 
miten koulussa kaikki aikanaan 
olivat juoneet maitoa, kun muu-
ta veden lisäksi ei ollut tarjolla. 
Kouluruokalan seinällä oli vä-
rikäs juliste, joka kannusti juo-
maan maitoa. Lounaallamme 
ruokajuomana ei ollut maitoa, 
mutta isäni sanoi kyllä päivittäin 
juovansa lasillisen.

Lähimaitoa kesäasukkaille

Täällä Lamminpääntien loppu-
päässä lähellä Vihdin rajaa oli 
ainakin kolme pientilaa, jois-
sa oli aikanaan lehmiä. Niin 
myös Löfkullassa, jossa oli 
yleensä neljä tai viisi lehmää. 
Isäni rupesi muistelemaan, mi-
ten torpalla maitoa tuotettiin ja 
mihin sitä käytettiin tai mark-
kinoitiin. Kesäasutus Veikko-
lassa Lamminjärven ympärillä 
oli lisääntynyt 1930-luvulla 
uuden Turuntien valmistuessa 
ja Nedergårdin tilan omistajien 

palstoittaessa järven ympäris-
töä tonteiksi. Maito oli tuolloin 
kesäisin haluttua, sillä helsin-
kiläiset kesäasukkaat olivat 
tottuneet, että maitoa sai kivi-
jalkakaupasta. Maalla kaupois-
sa ei kuitenkaan ollut maitoa 
myynnissä. Kysyntää olisi ollut 
kuulemma enemmänkin, kuin 
voitiin toimittaa.

Torpan lapset saivat olla maito-
lähetteinä. Molemmissa käsissä 
pienet päälärit eli maitohinkit he 
lähtivät illansuussa viemään toi-
mituksia. Matkaa oli vajaa kolme 
kilometriä. Äiti kirjasi toimitetut 
määrät huolellisesti tilauskirjaan 
ja lisäsi kuljetuspalkkion, joka 
oli 5 silloista markkaa. Löfkullan 
maitolähetit olivat kuin nykyisen 
alustatalouden pienyrittäjien esi-
kuvia. Kesäasukkaat olivat pää-
asiassa helsinkiläisiä, monet it-
sekin kauppiaita ja yrittäjiä, jotka 
tajusivat hyvän asiakassuhteen 
merkityksen. Palvelueteisessä, 
jota silloin porstuaksi kutsuttiin, 
maito luovutettiin herrasväen 
palvelijalle, joka saattoi sujaut-
taa 50-pennisen tuojan omaan 
taskuun.

separaattorilla 
kurria ja kermaa

Pienillä maitotiloilla oli yleensä 
käsikäyttöinen maitoseparaat-
tori, joka oli Ruotsissa ja Tans-
kassa kehitetty vuonna 1878 
erottamaan koneellisesti kerma 
maidosta. Näin oli myös Löfkul-
lassa, ja talvisin maidosta tehtiin 
kermaa ja voita. Separaattoris-
sa oli kaksi tuloputkea: toiseen 
erottui kerma, toiseen rasvaton 
maito eli kurri. Laitteessa oli 
vaihteisto ja kampi, jota pyö-
rittämällä maito saatiin vinhaan 
pyörivään liikkeeseen, jolloin 
kerma erottui. Arvonsa tuntevis-
sa taloissa kurria eivät ihmiset 
juoneet, se tarjottiin korkeintaan 
vasikoille.

Rasvattomalla maidolla oli eri 
puolilla Suomea mm. tällaisia 
kutsumanimiä: joppi, pluttana, 
fletku, hoilo, holikka, hulitus ja 
lurju. Kun myöhemmin rasvatto-
masta maidosta tuli terveystuote, 
fiksut markkinaihmiset huoma-
sivat pian, että näitä vanhoja ni-
mityksiä ei kannattane kirjoittaa 

purkin kylkeen. Vai miltä tuntuisi 
juoda pluttanaa, fletkua, lurjua tai 
hoiloa?

Maitoa kaupasta

Sittemmin 50-luvulla Löfkullan 
maitoa myytiin mm. Handelsla-
getin kauppaan Veikkolassa (ny-
kyään Mummola-kahvila), jonne 
tonkat vietiin hevoskyydillä. Ta-
lon isäntä vei myös vihreillä mai-
tokärryillä tonkkia Lamminpään-
tielle, josta meijerin auto kävi 
ne hakemassa. Minäkin muistan 
ajan, kun espoolaisessa kaupassa 
kauhottiin isosta säiliöstä maitoa 
asiakkaan kannuun. Sitten maitoa 
sai ruskeissa lasipulloissa. Myös 
lötköön muovipussiin maitoa ko-
keiltiin pakata 60-luvun lopulla. 
Pussimaidon käyttö oli hankalaa, 
koska tarvittiin erillinen muovi-
nen kaadin. Pussi saattoi myös 
rikkoontua jo kauppamatkalla, ja 
kaataminen lasiin vaati keskitty-
mistä, ettei koko pussi solahtanut 
kaatimesta pöydälle. Nykyiset 
kartonkitölkit vakiintuivat 70-lu-
vun alkaessa.

jalostettua maitoa

Lapsena puhuimme lehmän mai-
dosta ja kaupan maidosta kuin 
kahdesta täysin erilaisesta asias-
ta. Ja luulen, että enimmäkseen 
joimme kaupan maitoa, jota tai-
si olla vain yhtä lajia, sitä, mitä 
nykyään myydään punaisessa 
tölkissä. Sitten tulivat siniset 
tölkit eli kevytmaito. Nyt maito-
laatuja on normiprismassa useita 

hyllymetrejä. Tuotteita, jotka on 
tehty maidosta, on marketeissa 
kymmeniä ellei satoja metrejä, 
jos jogurtit, jäätelöt, vanukkaat, 
piimät, viilit, juustot ym. laske-
taan. Kun perusmaidon kulutus 
on vähentynyt, meijeriyritysten 
on täytynyt koko ajan keksiä uu-
sia trendikkäitä maitojalosteita.

suomessa maito on 
vakava asia

Löfkullan tilalla oli muutama 
lehmä aina 80-luvun alkuun 
saakka. Maitoa ne eivät enää 
tainneet tuottaa; elikot olivat an-
saitusti eläkkeellä enemmänkin 
lemmikkeinä ja muistona men-
neistä ajoista.

Maito ei ole Suomessa mikä ta-
hansa elintarvike. Siihen latau-
tuu paljon nostalgiaa ja tunteita, 
se on myös maatalouspolitiikkaa. 
Ylipäänsä ruoka on nykyään mo-
nimutkainen asia. Pitää syödä 
oikein, terveellisesti ja vastuulli-
sesti. Ruoka ja syöminen on kan-
nanotto. Tätä kaikkea ei onneksi 
Löfkullan torpan emännän tar-
vinnut vielä ajatella, kun kaatoi 
raakamaitoa tuvan separaattoriin.

Juha Wikström 
 
Lähteitä ja tausta-aineistoa: 
maitomyytit.fi/ 
www.maitojaterveys.fi/ 
www.kotus.fi/nyt/kolum-
nit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-
ikkuna_%281996_2010%29/
kurria_kyytipojaksi

Löfkullan torpan Lacta-
separaattori (Kone ja Silta, 
Wärtsilä-yhtymä).

Löfkullan vihreä maitokärry. Torpan lehmiä 1940-luvulla.
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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

 TILITOIMISTO 

Aika vaihtaa tilitoimistoa! 
Isoja tilitoimistoja edullisempi 

 ja henkilökohtaisempi! 
Pyydä tarjous! 

 

Myfix Oy 
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä 

Eivor 040 778 0227 
info.myfix@gmail.com 

www.myfix.fi 
 

 

Palvelemme:
Arkisin 10-18

Lauantaisin 9-14

Osoite: Eerikinkartanontie 2
Puh: 09-2566196

www.mariannensalonki.com

Tervetuloa!

Kuva: Schwarzkopf professional

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

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

www.kylanraitti.fi

Lehden näköisversio  
verkossa:

• Majoittua lyhyt- tai pitkäaikaisesti

• Järjestää juhlia, kokouksia ja saunailtoja

• Syödä ja nauttia baarin tarjoiluista

• Viihtyä minigolffin, biljardin sekä tapahtumien parissa

Hotelli Lepolampi uudistuu monipuolisesti ja tarjoaa erinomaiset 

puitteet majoitukseen, tilaisuuksiin ja hauskanpitoon! 

 hotelliimme, ravintolaamme, baarimme ja ruokalistaamme sekä 

pelaamaan minigolffia ja biljardia ja saunomaan! Juhlistamme kaikkia isiä 

isänpäivälounaalla su 8.11.  Ole yhteydessä ja varaa pöytä!

HOTELLISSA VOIT

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUDISTUVAAN LEPOLAMPEEN!

Hotelli Lepolampi  |  Kivilammentie 1  |  02820 Espoo  |  4 km Veikkolan keskustasta
Puh. +358 (0)10 324 4840  |  myynti@lepolampi.fi  |  lepolampi.fi
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aukioloajat: 
 
ma,ti ja to klo 14–19 
ke, pe, la ja aatot  
klo 10–15 
 
joulun poikkeavat 
aukioloajat

24.12.–27.12. suljettu 
to 31.12. klo 10–15 
pe 1.1. suljettu 
ti 5.1. klo 10–15 
ke 6.1. suljettu

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

Veikkolan kirjasto  
tiedottaa
jouluikkunat

Veikkolan kirjasto on mukana 
Veikkolan joulupolku -tempa-
uksessa. Tule kurkistamaan jou-
luikkunoitamme (pääoven yhte-
ydessä)! Etsintätehtäviä perheen 
pienimmille.

EnTEr-ry:n digiopastusta 
senioreille

Veikkolan kirjastossa tämän 
vuoden viimeinen opastusker-
ta on tiistaina 8.12. klo 14–16. 
ENTER-ry:n vapaaehtoiset ver-
taisopastajat Jukka ja Jarmo 
tarjoavat henkilökohtaista opas-
tusta älypuhelimien, tablettien 
ja tietokoneiden sekä sähköisten 
palveluiden käytössä.

Ota mukaan oma laite, tarvittavat 
tunnukset ja salasanat! Varaa aika 
etukäteen kirjastolta! Opastuk-
sessa noudatetaan huolellista hy-
gieniaa ja käytetään kasvosuojia.

Kirjasto toivottaa kaikille 
kyläläisille Hyvää joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta!

Joululahjaksi kirjoja
Joululahjakirjat on usein aiem-
min hankittu kirjamessuilta. 
Messuilla on päästy lähietäisyy-
deltä näkemään niin kirjat kuin 
kirjailijat, koko tarjonnan rikka-
us. Sekä törmätty hyviin messu-
tarjouksiin.

Fyysiset kirjamessut peruuntui-
vat. Kirjastojen tapahtumat ja 
kirjavinkkaukset ovat katkolla. 
Entäpä sitten, kun ostoskeskus-
ten kirjakaupassakin uskaltaa 
käydä entistä harvemmin. Vaik-
ka joulun kirjamyynti ei edes 
määrällisesti laskisi, se luulta-
vasti keskittyy yhä harvempiin 
bestseller-nimikkeisiin, niihin, 
jotka pystyy nappaamaan mu-
kaan marketista. Moni kirja jää 
ostamatta, koska suurta osaa kir-
joista ei missään näe. Jos valo-
keilan ulkopuolelle jäänyt opus 
pääsisikin kaupan valikoimaan, 
ei se todennäköisesti ole näky-
västi esillä, vaan sitä on osattava 
hyllystä varta vasten etsiä.

Kirjamyynti on siirtymässä yhä 
enemmän nettiin, mutta verkko-
myyntikin perustuu siihen, että 
asiakas osaa hakea tiettyä tuo-
tetta.

Lehtien kirja-arviot ovat vuosien 
mittaan vähentyneet. Lasten- ja 
nuortenkirjoista kirjoitetaan sitä-
kin vähemmän, tuskin lainkaan. 
Blogistit ovat tehneet hyvää työ-
tä, mutta tuntuu kuin he olisivat 
tänä syksynä alkaneet nääntyä 
lukupinojensa alle. Liian paljon 
olisi hyviä kirjoja, jotka heidän 
pitäisi tummana uhkaavasta 
unohduksen merestä noukkia.

Auttaisiko, jos nyt myös kirjan 
ystävät tulisivat apuun? Jos he 
aktiivisesti vinkkaisivat ainakin 
lähipiirilleen hyviä kirjoja? Päi-
vittäisivät lukemistaan uutuuk-
sista ja niiden arvioista Faceboo-
kiin ja Goodreadsiin? Ostaisivat 
tänä jouluna tavallista enemmän 
kirjalahjoja aikuisille ja lapsille? 
Lukisivat, lukisivat. Lukisivat 
sekä itse että ääneen lapsille.

Tässä minun vinkkejäni: 

Isälle, joka  ei ole pitkään ai-
kaan ehtinyt lukea edes dek-
karia:

Elina Pitkäkangas: Hukan 
perimät, Myllylahti 2020. 
Nuortenkirja, mutta juuri niin 
pelottava, että sopii vähän kar-
mivista kirjoista pitäneelle isäl-
lekin. Nuortenkirja on ylipäätään 
sopiva aloituskirja aikuiselle, 
jonka oma lukeminen on jäänyt 
kesannolle. Aikuisten kirjoista 
Helena Immosen Operaatio 
punainen kettu, Docendo 2020, 
on arvioiden mukaan kovasti 
koukuttava. Jos isä on kokonaan 
vieraantunut kirjasta fyysisenä 
esineenä, niin ehkä nappikuu-
lokkeet ja lahjakortti äänikirjan 
kuunteluun voisi toimia.

Kirjallisuudesta kiinnostu-
neelle äidille:

ritva Hellsten: raija, Aviador 
2020. Kirja kertoo kirjoittajan 
tulipalossa kuolleesta kirjaili-
jasisaresta Raija Siekkisestä. 
Itse muistan tavanneeni Raija 
Siekkisen aikoinaan kustantajan 
tilaisuudessa; hän istui samalla 
sohvalla, oli hiljainen ja kovin 
kaunis. ”Raija” ei ole ensim-
mäinen romaani, jonka kansien 
väliin Siekkinen on päätynyt. Jo 
vuonna 2010 Joel Haahtela kir-
joitti ”Katoamispisteen”, jossa 
jäljitetään kirjailijan elämää ja 
mielenmaisemaa. Jos samaan 
joulupakettiin haluaisin Haahte-
lan kirjan, se löytyisi sopuhin-
taan divarista www.antikvaari.fi.

Teinille:

Veera salmi: Kaunis ilma 
kuolla, Otava 2020. Teinille, 
koska ”Puluboin” kirjoittaja osaa 
pulujen kielen lisäksi kirjoittaa 
erinomaista nuorten kieltä ja 
vauhdikkaan pakotarinan.

Esiteinille:

Cressida Cowell: noitakunin-
gas herää, Otava 2020. Taikuu-
den aika -sarjan ykkösosa ja en-
simmäinen käännöskirjavalinta 
kirjailijan oman hulvattoman 
kuvituksen takia. Taikaa ja huu-
moria löytyy antikvariaateista-
kin. Upeita käytännössä testattu-
ja kirjoja ovat shane Hegartyn 
”Kalmankita” ja Diane Wynne 
jonesin ”noidan veli”. Tytölle, 
joka haluaa kirjoittaa tulevai-
suuden Harry Potterin, vinkkaan 

Mervi Heikkilä & anne Leino-
nen: Pieni taikakauppa – fan-
tastinen kirjoitusopas. Haamu-
kustannus 2020.

Pienille:

Katri Kirkkopelto: Molli ja 
maan ääri. Lasten Keskus 2019. 
Teos löytyy Finlandia-ehdokkai-
den listalta. Tuttu kirjastonhoi-
taja ylisti jo aikaisempia Molli-
kirjoja. Värikkäästi kuvitettua 
pienten lasten tunnekasvatusta. 
Samalta Finlandia-ehdokas-
listalta ensimmäinen puhtaasti 
sarjakuvana ilmestynyt ja raide-
liikennettä ylistävä Tatu ja Patu 
on hieno sekin, Tatu ja Patu – 
kovaa menoa kiskoilla. Otava 
2020.

Veikkolan kirjoja

Vaikka kunnan päättävissä eli-
missä yritetään sitkeästi kam-
meta meidän toimivaa kirjas-
toamme romukoppaan, kirjoja 
Veikkolassa siitä huolimatta kir-
joitetaan.

raija Oranen: Toinen mies. 
Otava 2020. Tämä on presiden-
teistä kertovan romaanisarjan 
viimeinen osa. Striimatuissa 
haastatteluissa kirjailija kertoi, 
että oli kirjallaan halunnut hakea 
Risto Rytin kuritushuoneesta 
pois. Sinnehän Ryti oli Neuvos-
toliiton painostuksesta tuomittu. 
Kirjan pohjatyön tukena on ollut 
myös Gerda Rytin elämänkerta.

Kari Lumikero: Uutismies. 
Tammi 2019 ja pokkari 2020. 
Moni on Karin sujuvasanaiset 
muistelukset varmaan hankki-
nutkin. Mutta jos ei, niin nyt 
tarjolla on edullinen pokkaripai-
noskin.

arja Puikkonen ja Emma 
Puikkonen: Löytölintu. Otava 
2020. Allekirjoittaneen ja tyttä-
ren yhteinen fantasiaromaani. 
Kirjoittaessa meillä mielessä oli-
vat myös kirjaa ääneen lukevat 
vanhemmat. Heitä toivottavasti 
on, sillä ääneen kannattaa lu-
kea niin pitkään kuin lapset saa 
kuuntelemaan. Ei ihan pienille 
vaan ehkä 9+.

Arja Puikkonen
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- EI HÄTÄÄ, 

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

”Laihasta ja surkeesta” talouselämän guruksi
Anne Brunila & Johanna Venho

KuKA oLISI uSKoNut 
– muistikuvia

Miten paljon tapahtumia ja kohtaami-
sia voi mahtua yhden ihmisen elämään, 
limittäin ja lomittain. Anne Brunilan 
muistikuvissa on portit lapsuuteen, 
rakkauteen, työelämään ja henkiseen 
polkuun. Mielenkiintoista pohdiskelua 
monen alueen voimanaiselta.

Lapsuuden peilaaminen ihmisen tule-
vaan aikuisiän tarinaan on yllättävää. 
Voiko jo lapsuuden kokemuksista pää-
tellä, mihin kaikkialle henkilö elämänsä 
aikana ajautuu?

Annen lapsuus 1950–1960-luvuilla on 
monelta osin tunnistettavia muistikuvia 
Suomen Satakunnan maisemista. Per-
heen sisäiset suhteet, kuten isän tiuk-
ka auktoriteetti, kuuluivat ajankuvaan. 
Kasvatus tapahtui usein latelemalla 
lapsille sanontoja: ”Vaikeneminen on 
kultaa, selittäminen on hopeaa – älä 
selitä! – On se niin laiha ja surkee! – 
Minkä taakseen jättää, sen edestänsä 
löytää. – Muista, ketään ei saa tuijottaa! 
– Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan 
kapsahtaa!”

Tuolloin vallitsi Suomessa jo yleinen 
oppivelvollisuus, ja kansakoulu oli kaik-
kien ulottuvilla. Opetuksen taso ja kiin-
nostus vaihtelivat opettajista riippuen. 
Yllättävää onkin, että Brunilan lapsuu-
desta ei olisi voinut päätellä hänen tule-
via huikeita saavutuksiaan työelämässä.

Kirjan perusteella voisin sanoa, että 
Anne oli viisas ja taitava jo syntyessään. 
Oppiminen oli hänelle helppoa. Mieles-
täni logiikka ja päättelytaito hänen pään-
sä sisällä olevassa ”tietokoneessa” ovat 
yksinkertaisesti lahjakkuutta.

Hän kirjoittaa: ”Teini-iässä koulunkäynti 
ei huvittanut. Ennen ylioppilaskirjoituk-
sia opiskelin koko lukion matematiikan 
yhteen pötköön ja suoriuduin kokeesta 
hyvin. Oivalsin, ettei matematiikka ole 
vaikeata ja turha sitä on pelätä.”

Kiinnostavaa onkin, mistä syntyi tarve 
aliarvioida itseään, jännittää ja tuntea 
häpeää. Anne muistaa kirkkaasti, kuin-
ka hän 9-vuotiaana valmisteltuaan pe-
rusteellisesti esitelmän äidinkielen tun-

nille joutui myöntämään: ”Kun minun 
piti seistä luokan edessä, jännitin niin 
paljon, että unohdin siitä lähes puolet. 
Jähmetyin paikoilleni ja sanat juuttui-
vat kurkkuun. Muistan vieläkin häpeän 
tunteen, joka siitä jäi – ja pettymyksen!”

Elämän merkityksen pohtiminen kuului 
Annen elämään jo nuorena. Hänen äi-
tinsä oli lestadiolaisesta kodista, mutta 
Annen vanhemmat eivät olleet erityisen 
uskonnollisia. Sen sijaan ortodoksisuus 
veti Annea puoleensa jopa niin paljon, 
että hän päätti ryhtyä nunnaksi. Kui-
tenkin buddhalaisuuteen tutustuminen 
lukiossa selkeytti ajatuksia: ”Muistan 
valtavan helpotuksen ja ilon tunteen, 
kun oivalsin löytäneeni henkisen perus-
tan elämälleni.”

Anne oli kiinnostunut taiteista ja olisi 
halunnut pyrkiä Taideteolliseen korkea-
kouluun, mutta isä kehotti hankkimaan 
kunnollisen tutkinnon, jolla saa oikean 
ammatin. Kauppakorkeakoulu tuntui 
Annesta mahdottomalta, mutta hän meni 
pyrkimään ja pääsi sisään. ”Olin taval-
liseen tapaani taas aliarvioinut itseni.”

Tulevaisuus toi Annen eteen hurjan, 
väkivaltaisen rakkaussuhteen, ja hän 
synnytti lapsen, jota rakasti yli kaiken. 
Raskaat vuodet hän kiteytti: ”Mitään 
ei voi pyyhkiä pois, menneisyyttä ei voi 
muuttaa, meillä on vain tämä hetki.”

Yksinhuoltajana, vanhempiensa tuke-
mana alkoivat vuodet akateemisena tut-
kijana, ekonomistina Suomen Pankissa, 
neuvonantajana Euroopan komissiossa, 
valtiontalouden voimanaisena, Metsäte-
ollisuus ry:n toimitusjohtajana ja Fortu-
min johtajana.

Kirja avaa lukijalle mielenkiintoista 
tarinaa kabineteista, joista miehet har-
vemmin kertovat. Miten Anne Brunila 
niissä pärjäsi? Omien sanojensa mukaan: 
”Toimin aina hyvin asiakeskeisesti, jopa 
tylsyyteen saakka, enkä pelännyt sanoa 
mielipiteitäni kokouksissa käsiteltäviin 
kysymyksiin.” Fortumiin siirtymisestään 
Brunila toteaa: ”Siirtyminen pörssiyhti-
ön ylimpään johtoon ilman mitään ko-
kemusta yrityselämästä oli valtava loik-
ka – olinhan minä aika hullu, kun siihen 
suostuin!” Niin, kuka olisi uskonut.

Mielenkiintoisinta on, että pohja Bru-
nilan pärjäämiselle, hänen omien sano-
jensa mukaan, perustui buddhalaiseen 
elämänfilosofiaan ja meditaatioharjoi-
tuksiin. Siksi hän avaakin kirjan vii-
meisen, neljännen portin myötä vahvaa 
suhdettaan buddhalaisuuteen, yksityis-
kohtia myöten. Muistikuvat Anne Bru-
nilan elämästä ja työstä ovat elokuvan 
arvoisia varsinkin, kun kysymys on vah-
vasta naisjohtajasta. Kukahan kirjoittaisi 
käsikirjoituksen ja milloin?

Eija Ahvo

Tammi 2020

Miika nousiainen

Pintaremontti
Tässä synkässä syksyssä on hyvä olla joitain valopilk-
kuja. Yksi sellainen on ilman muuta Miika Nousiai-
sen ”Pintaremontti”. Se on helppo, nokkela ja hauska 
kirja, jonka voi hyvin kuunnellakin. Aikuisillakin saa 
olla onnellisia loppuja. Tuliko paljastetuksi liikaa?

Kirja kertoo kolmen yli kolmekymppisen kaveruksen 
Samin, Markuksen ja Pesosen elämästä, mutta on mu-
kana Samin sisko Hennakin ja Pintaremontti-blogin pi-
täjä, jolla on ihana elämä ja joka antaa neuvoja muille.

Raija Kari

ajankohtaista nyt: rännien puhdistus & lehdet, kohta ehkä: lumityöt
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: 
huonekaluja, yms. Huom.haemme myös 
tavaraa “pois nurkista”!
MYY: mm. upeita BillnäS-
kalusteita ja uniikkeja kodin kalusteita, 
sisustustarvikkeita, kodinkoneita, astioita, 
kirjoja.
HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puut-
tuvia esineitä ja ilmoitamme löydöistä.
PALVELEE: talonmiespalveluita ja 
pikku remontit, huollot, korjaukset - 
ongelmajätteen kuljetukset... keksi itse lisää!!

terveisin 
Keijo ruhanen  
keijo.ruhanen@aana.fi 
0400-123 232 

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa 
edulliseen neliö- & kuutiohintaan!  
Myös muuttolaatikoita.
Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

Otava 2020
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Kai Ekholm:

JÖRN DoNNER,  
kuinka te kehtaatte
Teos

Suomessa on ollut harvoja julki-
suuden henkilöitä, joista ollaan 
niin eri mieltä kuin kansakun-
nan ikonista – Jörn Donnerista. 
Hänen itsetietoinen ja sarkasti-
nen olemuksensa antaa meille 
kaikille oikeuden tulkita hänen 
uraansa hyvin emotionaalisin 
perustein. Useimmille hän on 
tullut tutuksi juorulehtien pals-
toilta tai kyseenalaisten lehtijut-
tujen otsikoista. Mutta mitä hän 
sanoi ja millainen oli hänen aran 
oloinen minuutensa – sitä kirjas-
tonhoitaja, älyllinen pohdiskelija 
Kai Ekholm yrittää avata meille 
kirjassaan “Jörn Donner, Kuinka 
te kehtaatte.” Ekholmin teos on 
monipuolinen, positiivisesti kriit-
tinen ja älyllisen oivaltava.

Lapsuudessa Donnerin professo-
riveljet kutsuivat häntä Jaskaksi, 
koska hän hoki koko ajan, mitä 
kaikkea hän aikoo tehdä ("jag 
skall…”). Tämä aktiivisuus seu-
rasi häntä kehdosta hautaan: yli 
60 kirjaa, lähes 4 000 artikkelia ja 
kolumnia, 14 näytelmäelokuvaa, 
viisi Jussi-palkintoa, 13 vuotta 
kansanedustajana jne.

“Jos eivät aivoni työskentele, tun-
nen olevani kuollut.”

“Minulla on aika hyvät perslihak-
set”; yksi tapa ilmaista, että olen 
melko ahkera.

Jo nuoresta pitäen Jörn Donner on 
kulkenut omaa tietään. Välillä ek-
synyt polultaan, mutta usein myös 
palannut sisäiseen kapinaansa. 
Kriittisenä ja kyynisenä kommen-
taattorina hän on ärsyttänyt, esiinty-
nyt, kirjoittanut, kiroillut, matkus-
tanut ja politikoinut. Intellektuellin 
tehtävänä ei ole miellyttää.

Mielenkiintoista on Donnerin 
suhde toiseen älykköön, profes-
sori Matti Klingeen, jota hän ku-
vaa teoksessaan ”Elämänkuvia”: 
“Muuan mies on kuvaamattoman 
kateuteni, pelkoni ja luonnottoman 

mielenkiintoni kohde. Hän on 
professori, nyt jo emeritus. Pelko 
muuttui luhistumiseksi, kun ker-
ran törmäsin häneen Aleksante-
rinkadulla ja kuljin hänen kans-
saan pari sataa metriä.”

Kosmopoliittina Donner on jat-
kuvasti liikkeessä. Euroopan 
hän on kolunnut läpikotaisin jo 
nuorena aikuisena. Silloin syntyi 
myös hänen ehkä menestynein 
reportaasiteoksensa “Raportti 
Tonavalta”, jossa hän analysoi 
Euroopan historiaa ja nykypäi-
vää. Terävästi, henkilökohtaisesti 
ja älykkään humoristisesti.

Jörn Donner oli kriittinen pilk-
kakirves, joka rehellisesti, kuvia 
kunnioittamatta, arvosteli suo-
malaista yhteiskuntaa. Useista 
sairauksistaan huolimatta hän eli 
rikkaan ja täysipainoisen elämän. 
Siihen kuuluivat sanan säilän 
älykkäät sivallukset ja kyyninen 
kritiikki. Joskus tuli huteja, mut-
ta useimmiten ne osuivat maaliin 
ja herättivät keskustelua. “Kun 
nykyinen autoni tulee höperöksi, 
ostan ruumisauton. Se on kuu-
lemma verovapaa.”

Matti Saartamo

Erkki Vuokila

EVVK – Erkki Vuokilan 
vuosikirja 2021
Teos

Suomalaisen sanaristikkolaa-
dinnan ehdoton kärkihahmo 
on Erkki Vuokila, joka laati 
ensimmäisen kuvaristikkonsa 
Tuotantouutisissa vuonna 1971. 
Hän oli tuolloin 13-vuotias. Tätä 
seurasivat ensimmäinen piilosa-
na ja krypto muutaman vuoden 
päästä.

Uskallan väittää, että hän on tällä 
hetkellä tuotteliain ristikoiden ja 
muiden sanallisten tehtävien laa-
tija Suomessa.

Metsänhoitajaksi valmistunut 
Vuokila juhlii viisikymmentä 
vuotta kestänyttä uraansa risti-

koiden laatijana ensi vuonna. Sen 
kunniaksi hän on julkaissut teok-
sen EVVK eli Erkki Vuokilan

Vuosikirja 2021, joka on jakau-
tunut vuoden jokaiselle viikolle. 
Siinä on 51 osiota, jotka sisältä-
vät pientä verbaalista purtavaa: 
viikon hönötykset, kalenterin, 
erilaisia ratkontatehtäviä nor-
maalien kuvaristikoiden lisäksi, 
tavuristikkoja, sanapalapelejä, 
piiliksiä, palindromeja, avoris-
tikoita, kryptoja, sanaketjuja ja 
muuta mukavaa älyllistä pohdis-
keltavaa.

Tehtävien vaikeusasteet vaihtele-
vat; aloittelijan ei kannata peläs-
tyä, sillä aivojumppa kannattaa 
aina.

Takakannen lausuntoon on help-
po yhtyä: "Kirja soveltuu kaikille 
suomen kielestä ja sanoilla leikit-
telystä kiinnostuneille".

Lisäksi pieni vinkki: se mahtuu 
mukavasti pukinkonttiin.

Matti Saartamo

Kirjavinkkejä lapsille
Per Bengtsson & 
Per Gustavsson: 
Napero painaa 
nappia

Taaperoille suunnatussa hauskas-
sa kuvakirjassa tutustutaan tou-
hukkaaseen naperoon ja tämän 
isään. Tilanteet ovat tunnistetta-
vissa varmasti monessakin lapsi-
perheessä. Television kaukosää-
din, valokatkaisija, kännykkä, 
ovikello kiinnostavat pientä tut-
kijaa. Miten käykään, kun napero 
testaa kaikkia hissin nappeja?

Kirjasarjassa ovat ilmestyneet 
myös kirjat ”Napero kiipeää” ja 
”Napero heittää”.

ryan T. Higgins: 
Kavereita  
ei saa syödä

Eppua jännittää, sillä hän aloittaa 
esikoulun. Alku on hieman han-
kala, sillä Eppu sattuu olemaan 
Tyrannosaurus rex ja eskarika-
verit puolestaan tavattoman her-
kullisia ihmislapsia. Ei ole kovin 
helppoa saada kavereita, kun 
kiusaus popsia kaveri käy välillä 
liian suureksi Epulle.

Hulvattoman hauskassa kuvakir-
jassa opitaan huumorin keinoin 
toisten huomioimista ja kaveri-
taitoja.

Saila Jämsen,  
kirjastonjohtaja
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”nuoret tekee – aikuiset tukee”-periaatteella

uusi skeittiramppielementti ”mini” 
valmistui vapaaehtoisvoimin 

Veikkolan keskeiseen kylä-
maisemaan ja nuorten vapaa-
ajan toimintaan on jo parinkym-
menen vuoden ajan kuulunut 
skeittiramppialue. Alkuperäinen 
iso puinen ramppielementti ra-
kennettiin aikoinaan kunnan yl-
läpitämälle alueelle vapaaehtois-
voimin. Sen jälkeen sitä ylläpiti 
ja kunnosti Veikkolan kyläyh-
distys. Veikkolan Nuorten Tuki 
ry (Venttu ry) on jatkanut tätä 
hienoa veikkolalaista talkootyön 
perinnettä vuodesta 2015 lähtien.

Aluksi ramppia kunnostettiin 
”tekohengittämällä” mm. pur-
kamalla lahonneita osia pois ja 
rakentamalla uusia tukirakentei-
ta. Keväällä 2018 vanha puinen 
ramppi todettiin käyttökelvotto-
maksi ja purettiin talkoovoimin.

Uuden rampin rakentamiseen 
tehtiin pitkäjänteistä varainhan-
kintaa, ja itse elementin eli ”mi-
nin” suunnittelivat veikkolalaiset 
nuoret itse. Nimestään huolimat-
ta elementti on kuitenkin edel-
täjäänsäkin suurempi. Rampin 
rakentaminen toteutettiin yh-
teistyössä Omnian ammattikou-
lun kanssa, jonka metallipuolen 
opiskelijat tekivät ohjatusti uu-
det rampin osat ja hitsasivat ne 
kasaan.

Upeaa talkoohenkeä osoittivat 
oman kylän nuoret, jotka saat-
toivat rampin uuden elementin 
valmiiksi tänä syksynä. Siihen 

tarvittavat tarvikkeet Venttu ry 
hankki sitä varten keräämillään 
varoilla. Talkoiden ja koko pro-
jektin toteuttajina toimivat mm. 
Venttu ry:n hallituksessa ja toi-
minnassa alusta saakka mukana 
olleet aikuiset ja nuoret. Kaikille 
suuri ja lämmin kiitos!

ramppialue on 
kaikkien käytössä

Ramppialue sijaitsee keskeisellä 
paikalla Veikkolan keskustassa, 
ja se toimii nuorten vapaa-ajan-
viettopaikkana mm. skeittailijoi-
den, potkulautailijoiden ja temp-
pupyöräilijöiden keskuudessa. 
Tarkoituksena on, että siellä ko-
koontuvat ja viettävät aikaansa 
nuorten lisäksi veikkolalaiset 
pienistä lapsista aikuisiin, joten 
sen turvallisuus ja viihtyvyys on 
todella tärkeää.

Ramppialueen rakentamista 
jatketaan mahdollisuuksien (eli 
varainhankinnan ja vapaaeh-
toisporukan mukaan saamisen) 
mukaan. Tavoitteena on raken-
taa uusia elementtejä ja lisätä 
alueen viihtyvyyttä. Tarkoituk-
sena on järjestää erilaisia tapah-
tumia.

Alueen säännöt ja turvallisuus-
ohjeet löytyvät kiinnitettynä 
uuden rampin kaiteesta. Sään-
töjen noudattamisen seuranta 
sekä rampin kunnossa ja siistinä 
pitäminen tapahtuu niin ikään 

vapaaehtoisvoimin. Siihen toi-
votaankin kyläläisiltä edelleen 
yhteishenkeä ja oma-aloitteisuu-
ta – jokaisella kyläläisellä on sii-
hen oikeus ja mahdollisuus!

Venttu kiittää lämpimästi 
ramppiprojektia tukeneita!

Ramppiprojektia ovat tukeneet 
kannatusmaksulla Veikkolan 
Kyläyhdistys, Kirkkonummen 
kunta, Veikkolan VPK, Aino 
Yoga, K-market, Kiinteistömaa-
ilma Kirkkonummi, Pohjois-
Kirkkonummen Martat, Plan B 
korjaussuunnittelupalvelut Oy 
sekä Kirkkonummen Säästö-
pankkisäätiö. Sponsoriksi ovat 
lähteneet Varuboden Osla, Kiin-
teistömaailma sekä PixMill Oy. 

Muilla tavoin ramppiprojektia 
ovat tukeneet mm. Hörkky Oy 
ja Rakennusyhtymä EPTT Eu-
ropert-team Oy. Ennen kaikkea 
ramppitalkoisiin on osallistunut 
aktiivisia ihmisiä antaen omaa 
vapaa-aikaansa. Talkoiden jär-
jestämisen ydinhenkilönä on 
toiminut Janne Råmark. Muu-
tama yksityishenkilö on myös 
antanut rahallisen tukensa yh-
distyksen kannatusjäsenyyden 
muodossa ja lahjoittanut tava-
raa.

Venttu ry haluaakin kiittää läm-
pimästi kaikki näitä tahoja ja 
henkilöitä. Ilman heitä tätä pro-
jektia ei olisi ollut mahdollista 
toteuttaa.

Venttu ry

Veikkolan Nuorten Tuki ry 
(Venttu ry) on perustettu vuonna 
2015. Sen periaatteena on edis-
tää paikallisesti nuorten viihty-
mistä, turvallisuutta sekä vapaa-
ajantoimintaa. Venttu ry toimii 
vapaaehtoisvoimin ja talkootyöl-
lä yhdessä nuorten kanssa motol-
la "Nuoret tekee, aikuiset tukee".

Nuoret ovat aktiivisia toimijoita 
niin yhdistyksen hallituksessa, 
talkoissa kuin tapahtumissa, ja 
aikuiset ovat tärkeä tuki yhdis-
tyksen ylläpitämisessä ja toimin-
nan tukemisessa. Venttu ry:n hal-
litustoiminnassa on tällä hetkellä 
kahdeksan nuorta ja viisi aikuis-
ta hallituksessa ja varajäseninä.

Yhdistys on perinteisesti ollut 
mukana kylän tapahtumissa ja 
järjestänyt omia. Venttu on jär-
jestänyt nuorten teemapäiviä ja 
pitänyt nuorten iltoja nuorisota-
lolla vapaaehtoisten aikuisten 
voimin. Lisäksi pari kertaa vuo-
dessa on kutsuttu koolle paikal-
listen nuorten parissa toimivat 
tahot (järjestöt, yritykset, koulut, 
srk., poliisi, nuorisotoimi jne.) 
aluefoorumiin keskustelemaan 
ja päivittämään tilannetta nuor-
ten viihtyvyydestä, turvallisuu-
desta ja hyvinvoinnista.

Ventun toimintaan tarvitaan va-
paaehtoisia nuoria ja aikuisia hal-
litustoimintaan ja toiminnankin 
tueksi eri tavoin. Sen toiminta on 
täysin kiinni vapaaehtoisista ih-
misistä. Lisätietoa Ventusta, sen 
toiminnasta ja tukemisen mah-
dollisuuksista löytyy Facebook-
ryhmässä (Venttu ry-Veikkolan 
nuorten tuki ry). Lisätietoja voi 
myös kysyä puheenjohtajalta: 
tuulia.ramark@gmail.com.

Teksti: Tuulia Råmark 
Kuvat: Päivi Falck

Uuden ramppielementin 
rakennusprojekti 

saatiin moninaisten 
vaiheiden jälkeen 

valmiiksi lokakuussa, ja 
sen avajaisia vietettiin 
3.10.2020 Venttu ry:n 

5-vuotissyntymäpäivien 
puitteissa. 

Avajaisiin saapui runsaasti kyläläisiä lapsesta senioreihin. Ohjelmassa oli leikkimielisiä kisoja, joiden palkinnot saatiin 
lahjoituksena. Tarjolla oli lahjoituksena saatua maukasta pitsaa. 

EVVK – Erkki Vuokilan 
vuosikirja 2021



Kylänraitti 4/202018 LIIKUnTa

Veikkola retkeilee – Kauhalan metsäalue

Turuntie-
Haapapurontie 

risteys

Ei polkua
Polku
Hiekkatie

Alikulku

Käpälämäenkuja

Pikaraistentie
retkivinkki lumettoman talven 
tarpeisiin. Pikaraisten kierros ei 
ole yhtenäinen polkureitti vaan 
reittiaihio, jossa joutuu hiukan 
suunnistamaankin. Mukana on 
polkuja, metsäteitä, umpimet-
sää, moton uraa ja monimuo-
toista varttunutta metsää. Metsä 
palkitsee rohkean kulkijan.

Metsäkierros Pikaraisten ympäri on vaa-
tivampi kuin aiemmat Veikkola retkeilee 
-reitit. Reitillä joudut poikkeamaan polul-
ta umpimetsään kahteenkin kertaan. Luul-
tavasti joudut hiukan hakemaan parasta 
reittiä kartan tai maastoappsin avulla. On 
suhteellista, onko reitti helppo, vaativa vai 
haastava. Jos olet tottunut metsissä kulki-
ja, et pidä tätä vaativana, mutta ensimmäi-
siä kertoja retkeilevä saattaa kokea tämän 
haastavana. Ei sovellu huonojalkaiselle, 
sillä tiedossa on useita puron ylityksiä, 
umpimetsää ja puunrunkojen väistelyä.

Aluetta rasittaa Turunväylän melu, joka 
kantaa etelätuulella aina reitin pohjoi-
simpiin kohtiin asti. Pohjoisen puoleisilla 
tuulilla on viihtyisämpää, ja hienoimmat 
metsät ovat aina melko hiljaisia.  Reitti ei 
toimi syvän lumen keleillä, jos sellaisia 
vielä saadaan.

Maasto kattaa koko eteläisen havumet-
sän kirjon, huonoimmasta hienoimpaan, 
karusta harvennetusta kasvatusmetsästä 
aina unenomaiseen, ikimetsän kaltaiseen 
siimekseen. Mikäli metsäluonnon kirjoa 
haluaa edelleen avartaa, löytyy hieman 
Soidinsuon suuntaan poikkeamalla tuorei-
ta, rikki möyrittyjä aukkohakkuita orpoina 
törröttävine siemenpuineen. Kirveen kos-
kematonta metsää ei näiltä leveysasteilta 
enää löydy, ei tämänkään reitin varrelta. 
Lähimmät ikimetsät ovat ehkä Padasjoen 
Vesijako ja Oriveden Sinivuori. Ne ovat 

tiukasti suojeltuja luonnonsuojelualueita, 
jonne tavallisella retkeilijällä ei ole asiaa. 
En ole käynyt, mutta haluaisin. Jotain aa-
vistusta saat kulkemalla tämän kierroksen 
ja viipyilemällä parhailla paikoilla.

Pikaraisten kierros 6 km, 2-3 h

Aja Nesteen liikenneympyrästä Turuntietä 
1,9 km Helsinkiin päin Haapapurontien 
risteykseen, jossa on tilaa parille autolle. 
Jätä auto tai pyörä tähän. Näet Turuntien 
toisella puolella mustan puomin, jonka ta-
kana oleva metsätie on reitin alku.

Aluksi ylitetään Turuntien ja Turunväy-
län välinen metsä. Ihan mukavaa kävel-
tävää, vasemmalla kallioista havumetsää, 
oikealla parinkymmentä vuotta sitten 
hakattu männikkö korkeine ylispuineen. 
Hetken päästä alitetaan Turunväylä syn-
kän tunnelin läpi. Varo lätäköitä!

Tunnelin jälkeen käänny oikealle ja varau-
du henkisesti reitin vaatimattomimpaan 
osioon. Alkuun kuljetaan meluisaa met-
sätietä Turunväylää seuraillen n. 300 m. 
Käänny vasemmalle ylös tuoretta moton 
uraa, jossa on isoja rommakoita ja ympäril-
lä äskettäin harvennettua kasvatusmetsää. 
Kulje uraa mäen harjalle ja reilusti sen yli. 
Tämän jälkeen seuraa aina vasemmanpuo-
leisia uria. Tässä vaiheessa voit joko nauttia 
modernin metsätalouden ominaispiirteistä 
tai tihentää askelta. Varo, ettet eksy reitil-
tä; moton urat risteävät varsin hämäävällä 
tavalla. Löytänet polun alun kuitenkin koh-
talaisen pienellä hortoilulla. Apps tai kartta 
auttaa, pääasia, että löydät Pikaraisia kohti 
menevän metsäpolun.

Kun pääset metsänhoidollisista maisemis-
ta eroon, tulet kohta kansallispuistoon, ja 
tunnelma muuttuu. Polku polveilee Pika-
raistenojan ja eteläisen Pikaraisen idän-
puoleista mäenharjaa pitkin. Ympärillä 
on Nuuksiolle tyypillistä varttunutta kan-

gasmetsää. Tu-
lee polkuristeys, 
jossa pidä oikea 
kaista, ja jonkin 
matkan päästä 
polku yhtyy Kä-
pälämäenkujaan. 
Ympärillä on 
kaunista MET-
SO II - luokan 
kangasmetsää. 
Tämä on met-
säistä pientalo- 
ja mökkialuetta, 
joten kannattaa 
pysytellä tiellä. 
Tulet kohta T-
risteykseen, josta 
käännös oikealle 
Mäkitörmäntiel-
le.

Kuljettuasi n. 
150 m tulet 
kohtaan, jossa 
vasemmalla on 
muuntajakoppi 
ja maakaapelin 
ura. Seuraa uraa 
vasemmalle eli n. 
pohjoiseen. Run-
saan 100 metrin 

päästä tarkkana: vasemmalle ylös rintee-
seen nousee pieni polku, jota kannattaa 
seurata. Jos päädyt kumminkin toiselle 
hiekkatielle, olet jo kulkenut polkuriste-
yksen ohi. Tällä pienellä metsäläntillä on 
eräs reitin hienoimmista osuuksista. Tältä 
näyttää METSO II -luokan kriteerit täyt-
tävä metsä. Jatka nautiskellen. 150 m, va-
litse oikeanpuoleinen polkuhaara ja jatka 
Pikaraistentielle.

Käänny Pikaraistentietä vasemmalle ja 
kulje se loppuun asti. Tie jatkuu polkuna 
ison kiven vieritse, pääset siitä viimeisten 
mökkien ohi. Pysy pois mökkien pihoilta. 
Kaarra jyrkästi etelään, nyt mennään ihan 
umpimetsään. Saavut Natura-alueelle, 
joka on yksi hienoimmista tuntemistani 
aarnialueista. Unenomaisen hieno ikään-
tynyt kuusikko, jossa maapuita riittää 
rydöiksi asti. Kaksi pientä puroa leikkaa 
uomansa paksuun sammalpeitteeseen. 
Etelänpuolimmaisen puron varrella on 
upea kiertynyt kelo, jossa on kierteises-
ti kääpää. Pohjantikka, palokärki ja pyy 
asuttavat tätä paikkaa. Tämäkään ei ole 
kirveen koskematonta, mutta ripaus iki-
metsän tunnelmaa kumminkin.

Jatka etelään, kunnes tulet Pikaraisten 
väliselle kannakselle. On kaunis paikka 
vaikkapa eväiden syöntiin. Ylitä puro ja 
etsi polku, joka jatkuu eteläisemmän jär-
ven koillispuolitse kaakkoon. Tulet kohta 
samalle polulle kuin mitä alkumatkasta 
kuljit. Jatka sitä etelään noin 50 m, kun-
nes tulee risteys, josta erkanee kapea pol-
ku oikealle. Nyt on valinnan paikka: joko 
jatkat pääpolulla etelään samaa reittiä, 
kun tulitkin, tai otat oikopolun, joka on 
haastavampi.

Jos valitsit oikopolun, saat olla tarkka-
na pysyäksesi reitillä. Polku on kapea 

ja huomaamaton, ja loppumatkasta se 
tuntuu katoavan. Joihinkin karttoihin 
tämä polku on merkitty (esim. Nuuksi-
on painettu retkikartta 1:15000), mutta 
toisiin taas ei (esim. maastokartat apps). 
Varaudu siis hetkittäiseen hortoiluun ja 
kahteen puron ylitykseen. Loppumat-
kasta ylität kostean korven, ennen kuin 
nouset hiekkatielle alikulkutunnelin lä-
hellä. Hiukan rämpimistä tässä, ainakin 
märällä kelillä.

Perustietoa

Reitin alku ja loppu ovat yksityisellä 
maalla, muu osuus joko Nuuksion kan-
sallispuistoa tai Kirkkonummen kunnan 
maata.

Linnuston ympärivuotisia asukkeja ovat 
mm. pyy, palokärki, käpytikka, korppi, 
talitiainen, sinitiainen, töyhtötiainen ja 
hömötiainen. Jos onnistaa, saatat myös 
nähdä teeren, pohjantikan tai jopa metson. 
Kuusen käpyvuosina tavataan yleisenä 
iso- ja pikkukäpylintuja.

Ota mukaan vedenpitävät jalkineet, kart-
ta + kompassi tai puhelimeen jokin hyvä 
maastosovellus (esim. Maastokartat), 
mieluiten kaikki nämä. Jos et tunne aluet-
ta hyvin, saattaa tulla ilman karttaa orpo 
olo.

Tämä reitti on uhanalainen ESA-rata-
hankkeen takia. ESA-rata tulee toteu-
tuessaan jyräämään koko Turunväylän ja 
Nuuksion kansallispuiston välisen kapean 
käytävän. Ei ole tietoa, miten tällaiset 
erilliset Nuuksion polkuyhteydet tulisivat 
toteutumaan – josko ollenkaan. Nauti niin 
kauan kuin voit!

Teksti ja kuva: Markku JämsäVoimakkaasti kiertynyt kuusikelo. 
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VeVen ryhmäliikunnan vaiherikas syksy
Aivan kuin tavallinen perjantai-
illan kehonhuoltotunti olisi al-
kamassa, mutta tällä kertaa mar-
raskuun ensimmäisellä viikolla 
koululla ei ole paikalla kuin VeVen 
toiminnanjohtaja Susan ja kehon-
huollon ohjaaja Johanna Aatsalo.

Aikuisten sisäliikuntaryhmät 
ovat vähintään muutaman vii-
kon tauolla kunnan pahentuneen 
koronatilanteen takia. Johanna 
aloittaa pian yli 35 vuotta kestä-
neen ohjaajauransa ensimmäisen 
etäohjaukseen. Illan ohjelmassa 
on kehonhuoltotunti perjantai-
ryhmän jäsenille. Tyhjässä salis-
sa on vain Susan hoitamassa tek-
niikkaa, kameran kylmä linssi, 
kannettava tietokone ja mikrofo-
ni. Kun seuran oman verkkoka-
navan aikalaskuri näyttää 00:00, 
tunti alkaa. Johanna toivottaa 
osallistujat normaaliin tapaan 
tervetulleiksi tunnille. Ainoa 
merkki osallistujista tietokoneen 
ruudulla on chatin kautta tullut 
kuittaus paikallaolosta.

Maaliskuusta lähtien liikun-
taseurojen toimintaa ovat oh-
janneet koronaan liittyvät suo-
situkset, ohjeet ja rajoitukset. 
Veikkolan Veikoissa osallistu-
jien turvallisuus on ollut koko 
ajan keskiössä, ja esimerkiksi 
keväällä lähes kokonaan taukoa 
pitäneet liikuntaharrastukset 
käynnistyivät kesän aikana pik-

kuhiljaa, kun tilanne näytti pan-
demian osalta jo paremmalta.

Alkusyksystä tilanne näytti pan-
demian suhteen paremmalta, 
mutta Veikkolan Veikot teki vas-
tuullisia päätöksiä osallistujien 
turvallisuuden kannalta, ja ryh-
mäliikuntakausi aloitettiin koko-
naan ulkona.

Marraskuussa Veikkolan yleisur-
heilukentällä liikuttiin edelleen 
ulkona Laviksen, Zumban, Tee-
matunnin ja TehoMixin tahtiin 
säästä välittämättä. Myös kahva-
kuulat ovat saaneet kyytiä kaksi 
kertaa viikossa ulkoilmassa. Ke-
honhuoltotunti pidettiin ulkona 
syyslomaan saakka.

”On ollut aivan mahtavaa huo-
mata, kuinka innokkaasti osallis-
tujat ovat näin marraskuussakin 
pimeydestä ja sateesta huolimat-
ta saapuneet treeneihin. Olemme 
suositelleet kerrospukeutumista 
ja iloista asennetta, ja se on to-
della näkynyt tunneilla. Fiilis 
on ollut aivan mahtava, ja olen 
niin ylpeä kaikista jumppaajis-
tamme”, ohjaaja Johanna kertoo. 
Päiväaikaan toimivat senioriryh-
mät ovat niin ikään tanssineet ja 
jumpanneet koko syksyn ulkona 
iloisella mielellä.

Veikkolan Veikkojen tavoitteena 
kevään jälkeen oli turvata syk-

syn toiminta tavalla tai toisella. 
Huomioon on pitänyt ottaa niin 
ohjaajien kuin osallistujienkin 
turvallisuus. Ulkona pidetyillä 
tunneilla on ollut helppo huoleh-
tia turvaväleistä ilman pohdintaa 
esimerkiksi maskien käytöstä.

Kun kunnan tilojen käyttöä ra-
joitettiin aikuisten liikunnan 
osalta marraskuun alussa, sisällä 
pidettävät tunnit eli Kehonhuol-
to ja Yin-jooga siirtyivät pidettä-
väksi etänä.

Lähiohjausta ei mikään toki kor-
vaa, ja juuri tämän vuoksi moni 
onkin saapunut ulkotreeneihin 
viikosta toiseen. Ulkoliikunta on 
tuonut hyvää vastapainoa etätöi-
hin ja päivän videopalavereihin 
sekä ruudun tuijottamiseen. Tur-
vavälien kanssa yhteiset koke-
mukset marraskuun pimentyvis-
sä illoissa tuovat ryhmäläisille 
paljon iloa ja vaihtelua etätyö-
hön.

Vaiherikas syyskausi alkaa olla 
jo loppusuoralla. Kiitos kaikil-
le mahtaville ohjaajillemme ja 
jumppareille sekä tsemppiä syk-
syn pimeyteen! Kevätkaudella 
taas jatketaan. Kevään ryhmistä 
tiedotetaan Veikkolan Veikkojen 
kotisivuilla.

Teksti: Susan Honka 
Kuva: Johanna Aatsalo Johanna Aatsalo aloittamassa etätuntia.

Veikkolan Veikkojen kesä ja syksy urheilupuistossa
Keväällä alkaneen koronapan-
demian vaikutukset ovat näky-
neet myös Veikkolan Veikkojen 
toiminnassa. Seuran toiminnan 
keskipisteenä on ollut kesän 
ja syksyn aikana urheilupuisto 
kenttineen. Syyskauden alka-
essa seura päätti aloittaa suu-
rimman osan lasten ja nuorten 
harrastusryhmistä ulkona. Pää-
asiallisena tavoitteena oli luoda 
turvalliset olosuhteet kaikille 
ryhmille kokoontua ja turvata 
säännöllinen toiminta koko syk-
syn ajan.

Ennen syyslomaa vielä suurin 
osa lasten ja nuorten harrasteryh-
mistä kokoontui kentällä tai sen 
lähiympäristössä. Urheilupuis-
tossa olevat monitoimikenttä, 
koripallokorit ja salibandykau-
kalo mahdollistivat vähintään-
kin kohtuulliset mahdollisuudet 
treenaamiseen myös koripallo- 
ja salibandyryhmille. Yleisur-
heilukentällä harjoituksia pitivät 
yleisurheiluryhmien lisäksi mm. 
perheliikunnan ryhmät kerran 
viikossa.

Treenien ohella kentällä tieten-
kin kisattiin. Koronan vaikutuk-

sesta kisoja oli hieman vähem-
män, ja mm. supersuosittuja 
Hippokisoja ei tänä vuonna ki-
sattu ollenkaan. Nappulaikäiset 
Vauhtivekarat- ja -veikot toki 
pääsivät kisaamaan leikkimie-
lisesti seuran omissa nappulaki-
soissa useamman kerran. Kisa-
kausi päättyi syyskuun lopussa 
Kirkkonummen kunnan avoi-
miin mestaruuskisoihin, joissa 
oli mukavasti osallistujia niin 
lasten kuin aikuistenkin sarjois-
sa. Lokakuun 24. päivänä juos-
tiin vielä Lamminjärven ympä-
rijuoksu kauniissa aurinkoisessa 
syyssäässä. Nuorimmat juoksi-
jat olivat 9-vuotiaita, kun taas 
vanhimmat kisaajat juoksivat 
70-vuotiaiden sarjassa viiden 
kilometrin matkan.

Menneet syyskuukaudet ovat 
osoittaneet, että ulkona treenaa-
minenkin onnistuu monenlaises-
sa harrasteryhmässä. Kiitos tästä 
tietenkin kuuluu kaikille innok-
kaille osallistujille ja ohjaajille! 
Aina se ei luo välttämättä kai-
kista parhaimpia lajikohtaisia 
harjoitusmahdollisuuksia, mutta 
on kuitenkin tässä poikkeustilan-
teessa mahdollistanut turvallisen 

ja säännöllisen toiminnan kaikil-
le osallistujille ja ohjaajille.

VeVen kevätkautta suunnitellaan 
parhaillaan. Toiminta tulee pitkäl-

ti noudattamaan lasten ja nuorten 
ryhmien osalta syyskauden luku-
järjestystä, mikäli uusia suosituk-
sia ei tule. Kevätkauden ryhmien 
ilmoittautumisen alkamisesta tie-

dotetaan mm. Veikkolan Veikko-
jen kotisivuilla veve.net.

Teksti: Susan Honka 
Kuva: Hanna Rapinoja

Juoksijoita lähdössä Lamminjärven ympärijuoksuun.
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Lämmintä loppuvuotta?

Syksy on ollut lämmin. Läm-
pöennätyksiä on rikottu. Veik-
kolassa on ollut vasta muutama 
pakkasyö. Näyttää jälleen siltä, 
että kunnon talvea ei taaskaan 
olisi tiedossa.

Olen siirtänyt lintujen talvi-
ruokinnan aloitusta. Ruokinta-
paikka on siivottu, ja jyvät sekä 
siansilava ovat hankittuina. 
Ajattelin aloittaa ruokinnan kui-
tenkin nyt marraskuun toisella 
viikolla. Tiaiset ovat käyneet 
kolkuttelemassa seiniä ja ikku-
noita, ehkäpä viime talvi muis-

tissaan. Metsissä on vielä yllin 
kyllin ravintoa, nälän ei pitäisi 
yllättää lintuja.

Muistan aikaisemmilta vuosilta, 
että kun ensimmäisen kerran lai-
toin siemeniä ja ihraa tarjolle, ei 
kestänyt montakaan minuuttia, 
kun talitiaiset jo ravinnon pai-
kansivat. Ensimmäiset ruokailijat 
ohjasivat sitten paikalle muut ti-
aissuvun (sini-, töyhtö-, kuusi- ja 
hömötiainen) paikalliset edusta-
jat. Saattaa olla, että hajuaisti oh-
jaa merkittävästi tiaisia ravinnon 
löytämisessä.

Syys-lokakuun vaihteessa kur-
jet sekä hanhet lensivät auroina 
ylitsemme kohti etelää ja länttä. 

Muutto jatkui myös yön pimey-
dessä, äänien perusteella.

Joutsenia on vieläkin pelloillam-
me ja järvillämme. Nämä linnut 
ovat laulujoutsenia. Laulujout-
sen pesii pääasiallisesti sisäve-
sillä. Kaikki ne joutsenet, jotka 
pesivät Veikkolan lähijärvissä, 
ovat laulujoutsenia. Joutsenen 
poikaset ovat vielä harmaita, ja 
ne ovat emojensa seurassa vielä 
seuraavaan vuoteen. Joutsenet 
ovat parisidonnaisia ja voivat 
pariutua uudelleen vain puolison 
menehdyttyä.

Laulujoutsen on kyhmyjoutsen-
ta kevyempi, paino reilut 10 kg. 
Kyhmyjoutsen painaa jopa 15 

kg. 

Toinen jout-
senlajimme on 
kyhmyjoutsen. 
Kyhmyjoutsenen 
erottaa helposti 
laulujoutsenesta 
oranssista nok-
kakyhmystä. Laji 
on levinnyt Suo-
meen etelästä. 
Leudommat tal-
vet ovat tukeneet 
lajin leviämistä 
pohjoisemmaksi. 
Lajia tavataan jo 
kaikkialla me-
rialueil lamme. 
Pitkä poikasaika 

tarkoittaa kyhmyjoutsenelle sitä, 
että se on nyt leviämisalueensa 
pohjoisrajoilla. Jos jääpeitteen 
muodostuminen myöhästyy jat-
kossa pysyväluonteisesti, voi 
kyhmyjoutsen levittäytyä vielä-
kin pohjoisemmaksi.

Kyhmyjoutsen suosii isompia 
vesialueita ja merta. Se on pesin-
täaikana melkoinen kiukkupussi. 
Lintu sähisee uhkaavan oloisesti 
ja muodostaa siivillään asen-
non, jossa se näyttää kokoaan 
suuremmalta. Jos sähinä ei auta 
ja sitä edelleen uhataan, käyttää 
se nokkaansa tehokkaasti. Näin 
pesintää uhkaavat nisäkkäät ja 
linnutkin pysyvät poissa pesän 
lähistöltä. Muistan kohdanneeni 
yksilön, joka oli todella ärhäkkä 
ja lähestyi meitä suhisten, vaikka 
emme olleet edes pesän lähistöl-
lä.

Kirjallisuus kertoo, että joutsen-
lajien välisessä kamppailussa 
kyhmyjoutsen karkottaa laulu-
joutsenen. Tämä tuntuisikin loo-
giselta käytöksen myötä. Olen 
kuitenkin kuullut joidenkin or-
nitologien kertovan, että tilanne 
olisi päinvastainen. Laulujoutsen 
siis karkottaisikin kyhmyjoutse-
nen.

Joutsenten poikasaika on var-
sin samanlaista kuin hanhien ja 
pienempien puolisukeltajasor-
sien poikasilla. Ravinto löytyy 

yrityksen ja erehdyksen kautta. 
Emot eivät varsinaisesti ruoki 
poikasiaan vaan vievät poikaset 
alueille, jossa ravintoa on saa-
tavilla. Emot saattavat pöllyttää 
pohjasta veden pinnalle kasvi-
nosia ja selkärangattomia, näin 
poikaset saavat niitä nokituksi. 
Jos nokka kohtaa sellaisen korren 
tai hyönteisen, joka tuntuu ravin-
nolta, se mielletään jatkossakin 
ravinnoksi. Näin kokemuksen 
kautta määrittyy syötäväksi kel-
paava ravintoaines.

Isoina lintuina molemmat jout-
senlajit siirtyvät etelämmäksi ve-
sien jäätyessä. Ravintoa etsitään 
matalasta avovedestä, kaulan on 
ulotuttava pohjaan. Talvisin kyh-
myjoutsenia näkyy sorsien seassa 
sulassa vedessä sorsien ruokinta-
paikoilla.

Jos linnut saavat yksipuolista 
syötettyä ravintoa, saattaa ravin-
non köyhyys aiheuttaa rakenteel-
lisia häiriöitä. Ongelma liittyy 
nimenomaan talviruokintaan!

Kevätmuuton aikana Suomessa 
tavataan lisäksi pikkujoutsenia, 
jotka eivät pesi Suomessa. Laji 
muistuttaa laulujoutsenta ollen 
hieman pienempi.

Hyvää Joulun odotusta veikkola-
laisille

Topi

Lajittele ja kierrätä!
Jätteiden lajittelu saattaa nyky-
päivänä tuntua arkipäiväiseltä 
ja itsestään selvältä, mutta ovat-
kohan säännöt sittenkään selvät 
kaikille, vai olisiko paikallaan 
pieni kertaus? Veikkolan asuk-
kaat ovat kiitettävän ahkeria jät-
teiden lajittelussa, sehän näkyy 
keräysastioiden nopeasta täytty-
misestä.

Keräyspisteiden ympärille tun-
tuu kuitenkin ilmaantuvan kai-
kenlaista sellaista, mikä kuuluisi 
viedä ihan muualle. Esimerkik-
si paistinpannuja, muoviämpä-
reitä, leluja, jopa huonekaluja 
jätetään astioiden viereen. Tä-
mäntyyppiset tavarat kuuluvat 
kaatopaikalle. Ämmässuon 
Sorttiasema on meistä muuta-
man kilometrin päässä, ja sinne 
otetaan paljon erilaisia tavaroita 
ilmaiseksi tai tosi halvalla. Täs-
sä tilanteessa meidän jokaisen 
olisi hyvä miettiä, ovatko omat 
toimet oikeita ja korjata niitä 
tarpeen mukaan.

säästävä ympäristöteko

Jätteiden lajittelu on ympäristö-
teko, joka säästää luontoa ja kuk-
karoa. Jätteiden kierrätysvelvoi-
te tiukentui vuoden 2016 alussa. 
Asetuksen mukaan 50 prosent-
tia yhdyskuntajätteestä tulee 
kierrättää materiaalina. Vaikka 
käytännössä jätehuollon järjes-
täjä huolehtii siitä, että jätteiden 
keräyksessä ja käsittelyssä nou-
datetaan lakia muutoksen jäl-
keenkin, on kuluttajan vastuulla 
noudattaa oman alueen jätteiden 
lajitteluohjeita.

Kierrätysvelvoitteen tavoitteena 
on kaatopaikalle kulkeutuvan 
jätteen vähentyminen. Arkipäi-
vässä tämä näkyy parhaimmil-
laan kelpaamattomalle jätteelle 
tarkoitetun astian pienentymise-
nä. Kun palautuspullot, paperi, 
kartonki, lasi, metallit ja biojäte 
sekä elektroniikkaromu ja vaa-
rallinen jäte on eroteltu, lähes 
kaikki jäljelle jäävä kelpaa pol-
tettavaksi sekajätteenä.

naapureiden ja HsY:n 
kanssa sopien

Veikkolassa suuri osa asukkais-
ta asuu omakoti- tai paritaloissa, 
joissa jätteiden lajittelu pitää hoi-
taa omatoimisesti. Useimmilla 
on käytössä vain sekajäteastia, 
ja muu jäte on vietävä erillisiin 
keräyspisteisiin. Jotkut ovat jo 
keksineet uusia keinoja jätteiden 
keräykseen siten, että lähinaapu-
rukset ovat ottaneet käyttöön yh-
teiset isommat jäteastiat, joiden 
tyhjennysväleistä on sovittu yh-
dessä. Näin on saatu säästöä niin 
ajassa, vaivassa kuin kustannuk-
sissakin. On huomattu, että esim. 
muovijätettä syntyy perheissä ny-
kyään valtavat määrät, suhteessa 
jopa enemmän kuin muuta jätettä, 
ja siksi on kätevää, että keräysas-
tia on lähellä omaa kotia.

Lähekkäin sijaitsevat kiinteis-
töt voivat tehdä HSY:n kanssa 
sopimuksen yhteisen jäteastian 
käytöstä. Sopimus voi koske 
kaikkia kiinteistöltä kerättäviä 

jätelajeja. Yhteiskäyttöä kos-
kevan sopimuksen osapuolina 
ovat kaikki yhteistä jäteastiaa 
ja sen sijoituspaikkaa käyttävät 
kiinteistöt. Yhteiskäyttösopi-
muksessa tulee olla pääsopija, 
joka jakaa jätelaskun muiden 
käyttäjien kesken. Pääsopija 
toimii HSY:n suuntaan astiatyh-
jennyksien yhteyshenkilönä ja 
huolehtii jäteastian käyttäjien 
eli sopimuksen osakkaiden yh-
teystietojen ylläpidosta.

Ensi vuonna uusia 
jätehuoltomääräyksiä

Rivi- ja paritalokiinteistöissä, 
joissa asuntoja on enemmän, on 
jätteiden lajitteluastioita vaih-
televasti. Vuodesta 2021 alkaen 
jätehuoltomääräysten mukaan 
biojäte, muovi-, lasi- ja karton-
kipakkaukset sekä pienmetalli 
kerätään erikseen kiinteistöistä, 
joissa on vähintään viisi huo-
neistoa. Kiinteistöt voivat jo nyt 
tilata käyttöönsä astioita eri jät-
teiden lajitteluun.

Veikkolan kylämme pysyy viih-
tyisänä ja siistinä, kun kaikki 
huolehtivat jätteistään luontoa 
ja asuinympäristöä säästävällä 
tavalla. Naapuriapukin on pai-
kallaan, mikäli kierrätyspisteel-
le tai Sorttiasemalle on vaikea 
päästä.

Omia kulutustottumuksia on 
hyvä arvioida aika ajoin ja miet-
tiä, tulisiko toimeen vähemmäl-
läkin kulutuksella ja tavaran ke-
räämisellä. Myös ruokahävikin 
vähentämiseen kannattaa panos-
taa jo ruokaostoksia tehdessä. 
Muistetaan, että paras jäte on se, 
joka jää syntymättä!

Tämä kirjoitus perustuu suu-
relta osin HSY:n (www.hsy.fi) 
ja Marttaliiton (www.martat.fi) 
nettisivuilta kerättyihin tietoi-
hin. Kyseisiltä sivuilta löytyy 
runsaasti lisätietoa erilaisten 
jätteiden lajittelusta ja kierrättä-
misestä.

Pohjois-Kirkkonummen Martat

Joutsenia Haapajärvellä syksyllä 2012. Kuva: Päivi Falck.
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Kirkkonummen kaavoitusohjelma 2021-2025  
Pohjois-Kirkkonummen osalta
Kunnanvaltuusto on päättänyt 
vuosien 2021–2025 kaavoitus-
ohjelmasta 5.10.2020 pidetyssä 
kunnanvaltuuston kokouksessa.

Pohjois-Kirkkonummea koske-
via osayleiskaavoja ohjelman 
toteutuskorissa ovat Kylmälän 
ja Pohjoisen Kirkkonummen 
liikennekäytävän osayleiskaa-
vat.

Kylmälän osayleiskaava on ol-
lut valmistelussa aivan liian kau-
an, ja kunnanvaltuustossa sain 
vastauksen siitä, että kaavaehdo-
tus olisi tulossa vasta ensi kevää-
nä luottamuselimien käsittelyyn. 
Osayleiskaavaluonnosta on kä-
sitelty luottamuselimissä ensim-
mäisen kerran jo yli kymmenen 
vuotta sitten, ja osayleiskaava-
ehdotus oli nähtävillä syksyllä 
2016. Tämän jälkeen on tehty 
maankäyttö- ja rakennuslakiin 
muutoksia, jotka virkamiesten 
mukaan edellyttävät tarkistetun 
ehdotuksen laatimista. Suunnit-
telualue on laajuudeltaan noin 
15 neliökilometriä, ja siellä asuu 
noin 700 asukasta. Merkittävä 
osa rakennuskannasta on vapaa-
ajan asuntoja. Osayleiskaavan 
tavoitteena on eheyttää kylära-
kennetta, ohjata asuminen sille 
sopiviin paikkoihin sekä osoittaa 
alueelle riittävät virkistysalueet 
ja johdonmukaiset ulkoilu- ja 
ratsastusreitit.

Keskeinen asia osayleiskaavassa 
on vapaa-ajan asuntojen muut-
taminen ympärivuotisiksi asun-

noiksi. Tässä asiassa asukkaiden 
ja virkamiesten ja etenkin ELYn 
virkamiesten ja asukkaiden nä-
kemykset eivät kohtaa. Kylmä-
lästä Veikkolan palvelut ovat 
lähellä, kevyenliikenteen väy-
läkin on lähellä kaava-aluetta, 
Navalan paloaseman kohdalla, 
ja vesihuollon rakennustyöt ve-
siosuuskunnan toimesta ovat 
alueella meneillään. Miksei jär-
jestettyyn vesihuoltoon liitty-
neillä ole mahdollista muuttaa 
vapaa-ajan asuntoja muutostöillä 
vastaamaan ympärivuotisten ra-
kennusten vaatimuksia ja asuk-
kaiden tulla kirkkonummelai-
siksi veronmaksajiksi? Tämän ei 
pitäisi olla mahdotonta.

Pohjois-Kirkkonummen lii-
kennekäytävän osayleiskaa-
van kaavoitus on ollut osayleis-
kaavahankkeista ohituskaistalla, 
ja hanke on ohittanut mm. Kyl-
mälän osayleiskaavan. Ensim-
mäinen luottamuselinkäsittely 
kaavasta on ollut 21.3.2019, kun 
kuntatekniikan lautakunta kä-
sitteli osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa. Kaavaluonnos on 
ollut nähtävillä kesällä 2020.

Veikkolan kyläyhdistys on ol-
lut aktiivinen ja on yrittänyt 
vaikuttaa kaavan tavoitteisiin 
tekemällä Veikkolan vision ra-
taseisakkeen alueesta. Tämä vi-
sio ei juurikaan ole tunnistetta-
vissa kaavaluonnoksessa, jossa 
on esitetty hyvinkin massiivista 
rakentamista radan seisakkeen 
ympäristöön eikä kyläyhdistyk-

sen visioimaa pienimittaista ky-
läkaupunkia. Suunnittelualueen 
laajuus on noin 8,2 neliökilo-
metriä.

Kaavoitus on käynnistetty, koska 
Helsingin ja Turun välisen nope-
an ratayhteyden (Espoo–Salo-
oikorata eli ns. ESA-rata) yleis-
suunnittelu ja tarve osoittaa sen 
mukainen ratalinjaus on osoitet-
tava lainvoimaisessa yleiskaa-
vassa ennen yleissuunnitelman 
hyväksymistä.

Pohjois-Kirkkonummea koske-
via asemakaavoja on kolme kaa-
voitusohjelman sitovassa odo-
tuskorissa vuosina 2021–2022: 
Eerikinkartano, Turuntien 
kortteli 126 sekä Veikkolan-
portti.

Eerikinkartanon kaavahanke 
on tullut kaavoitusohjelmaan 
yhdyskuntatekniikan lautakun-
nan kaavoitusohjelman käsit-
telyn myötä, jolloin lautakunta 
16.6.2020 päätti ehdotuksestani, 
että ”kaavoitusohjelman paino-
pistettä siirretään pientaloval-
taisemmaksi, jotta huomioidaan 
valtuuston vasta hyväksymä 
kunnan kehityskuvan tavoitteet 
siitä, että kunnassa on jatkos-
sakin viihtyisiä luonnonläheisiä 
pientaloalueita. Painopistettä 
tulee siirtää siten, että uusien 
kerrostalokaavojen aloittamis-
ta siirretään myöhemmäksi ja 
pientalokaavoja aikaistetaan. 
Omakotitalotonttien tarjonnan 
kasvattamista on kiirehdittävä 

esimerkiksi Eerikinkartanon 
voimassa olevan yleiskaavan 
mukaisen asuinalueen kaavoit-
tamisen aikaistamisella vuodelle 
2021”.

Eerikinkartanon kaavahanke si-
jaitsee Veikkolan liikekeskustan 
eteläpuolella sijoittuen Eerikin-
kartanontien ja Lapinkyläntien 
väliselle alueelle, joka on en-
sisijaisesti kunnalle kuuluvan 
Eerikinkartanon perintötilan 
aluetta käsittäen kuitenkin myös 
useiden maanomistajien alueita. 
Laajahkon kartanoalueen metsät 
ja peltojen reuna-alueet kaavoi-
tetaan pientalovaltaiseen asumi-
seen. Maisemallisesti merkittä-
vät peltoaukeat ja näkymät sekä 
luonnonsuojelualueet säilyte-
tään, kuten myös merkittävät Ee-
rikinkartano ja Navalan kartanot 
lähialueineen. Kulttuurihistori-
allisesti merkittävät rakennukset 
suojellaan. Kesäteatterin toimin-
taedellytykset turvataan. Niin 
ikään nykyiset virkistysyhteydet 
ja luontoarvoiltaan merkittävät 
alueet säilytetään.

Uudelle asuntoalueelle on mah-
dollista toteuttaa merkittävä 
määrä omakotirakentamista, 
mutta asuntotuotannossa mah-
dollistetaan myös muita rat-
kaisuja. Alueen pohjoisosassa, 
liikekeskustan suunnassa raken-
tamisen tehokkuuden on luonte-
vaa olla muuta aluetta korkeam-
pi. Alue on kävelyetäisyydellä 
Veikkolan liikekeskustasta, jo-
hon lähipalvelut ovat keskitty-
neet. Tavoitteena on toteuttaa 
pitkälti ennestään rakentamatto-
malle alueelle vaiheittain toteu-
tettava varsin laaja pientaloalue. 
Virkistysvyöhykkeet toimivat 
samalla olevan asutuksen suo-
jana. Tavoitteena on muodostaa 
liikekeskustasta ja urheilupuis-
tosta virkistysvyöhyke kulkuyh-
teyksineen asuntoalueelle.

Turuntien kortteli 126 -kaa-
vahanke sijaitsee Veikkolan 
keskustan tuntumassa, Veikko-
lan teollisuusalueen korttelissa 
126, joka on rakentamaton. Lii-
kenteellisesti se sijaitsee hyvin 
saavutettavalla paikalla sekä 
keskeisellä ja näkyvällä pai-
kalla Turuntien ja Veikkolan-
tien risteysalueen tuntumassa. 
Kaupunkikuvallisesti tärkeällä 
paikalla sijaitsevaan kortteliin 
suunnitellaan sijoitettavaksi lii-
kerakentamista, mikä edellyttää 
mm. liikennesuunnittelua. Mitä 
todennäköisimmin kortteliin 

johdettava ajoneuvoliikenne 
edellyttää Turuntiellä uuden liit-
tymän.

Veikkolanportin kaavahank-
keen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on hyväksytty yh-
dyskuntatekniikan lautakunnassa 
19.9.2013 (§ 69). Alue sijaitsee 
Veikkolan taajaman pohjois-
puolella sisältäen Turunväylän 
eritasoliittymän sekä sen poh-
joispuoleisen alueen. ESA-radan 
(suunnitteilla oleva Espoo–Salo-
oikorata) linjaus on suunnitel-
tu kulkevaksi Veikkolanportin 
yritysalueen pohjoispuolitse, ja 
radan toteuttamisen mahdolliset 
vaikutukset maankäyttöön on 
pyrittävä ennakoimaan suunnit-
telussa. Tavoiteltu maankäyttö 
perustuu Kirkkonummen yleis-
kaavaan 2020, jossa mahdollis-
tetaan mm. yritystoiminnan si-
joittaminen alueelle.

Vireillä olevassa pohjoisen Kirk-
konummen liikennekäytävän 
osayleiskaavassa osoitettavan 
maankäytön tulee myös mahdol-
listaa asemakaavan toteuttami-
nen. Turunväylän eritasoliittymä-
järjestelyt on myös uudistettava, 
ennen kuin uusi työpaikka-alue 
voidaan ottaa käyttöön. Alueelta 
varataan paikat liikenteen pal-
veluasemalle ja paloasemalle. 
Länsi-Uudenmaan pelastusalu-
een mukaan uuden paloaseman 
tulisi olla käytössä vuonna 2030. 
Veikkolanportin asemakaavan 
asemakaavaluonnos oli nähtävillä 
loppuvuonna 2014.

Vuonna 2016 kunta ja ELY-
keskus käynnistivät Veikkolan 
eritasoliittymän tiesuunnitelman 
muutoshankkeen, ja sen val-
mistuttua viimeistellään kaava-
ehdotus päätöksentekoa varten. 
Tiesuunnitelma mahdollistaa 
eritasoliittymän suorat rampit 
moottoritielle ja kaukoliiken-
teen pysäkkimahdollisuuden. 
Alueelle on myös mahdollisuus 
kaavoittaa hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varteen Nuuksion 
Veikkolanportti oheispalvelui-
neen. Tiesuunnitelman muutok-
sen ja kaavahankkeen eteenpäin 
vieminen on odottanut pohjoisen 
Kirkkonummen liikennekäytä-
vän osayleiskaavaan liittyvien 
ratkaisujen etenemistä.

Matti Kaurila,  
veikkolalainen valtuutettu

Lisätietoja   
matti.kaurila@kirkkonummi.fi

Eerikinkartanon kaavahanke sijaitsee Veikkolan liikekeskustan eteläpuolella sijoittuen Eerikinkartanontien 
ja Lapinkyläntien väliselle alueelle. Kuvassa Eerikinkartanon perintötilan aluetta marraskuisena aamuna. 
Kuva: Anu Halme.
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Kylmälän vesiosuuskunta

totta ja teatteria vesilinjojen vedosta
Kesäteatterissa vuonna 2025
Vesiosuuskunnalle töitä tekevä 
kaivinkone pysähtyy tontin reu-
nalle ja murisee:

– Morjens, tulin kaivamaan vesi- 
ja viemäriputkelle paikkaa, on-
kos tämän kartan mukaan hyvä, 
jos tästä vedetään?

– Jos voit kiertää tuon mummon 
vuosikymmeniä sitten istuttaman 
juhannusruusun, niin olis kiva. 
Tai jos kuopaset sen ylös ja siirrät 
parin metrin päähän, niin putki 
voi sitten kulkea siitä suoraan.

– Jepjep ja teillehän oli tilattu 
koko 12 000 euron paketti, mikä 
sisältää kiinteistöpumpun, ja sil-
le tehdään samalla oma kuoppa?

– Näin on. Naapuri ottaakin tähän 
lähtöön 8 000 euron sulkuliitty-
män rajalle, kun aikoo rakentaa 
uuden talon sitten myöhemmin. 
On merkannut valmiiksi paikan, 
lupasin näyttää sen teille.

Näytelmä jatkuu, juonen kään-
teet vaihtelevat farssista trage-
diaan.

Loppunäytös: viisi tyyntä järveä 
paistattelee selällään keväisen 
auringon alla. Joutsenet ja hei-
näsorsat lipuvat pariskunnittain 
etsien pesäpaikkaa. Kalasääksi 

sukeltaa Särkijärveen ja nousee 
takaisin ilmaan valtavilla siivil-
lään saaliinsa kanssa.

Tampaja sanoo Heparille:

– Oli se hyvä, että vihdoinkin ih-
miset tajusivat lopettaa sen son-
nan laskemisen sinunkin veteesi. 
Aikaa kuluu toipumiseen, ennen 
kuin ihmisperäinen jätös koko-
naan häviää, mutta uutta ei nyt 
enää valu edes sateen mukana 
imeytyskentiltä ja ojista.

Kurkisto haaveilee:

– Voi että odotan sitä päivää, 
että jalokala nousisi meikäläisen 
veteen! Fiksut fisuihmiset ovat 
purkaneet patoja, kunnostaneet 
puroja, ja kohta reitti on vapaa 
vaeltamiseen aina Suomenlah-
delta saakka!

Onnellinen loppu, kaikki järvet 
huokaavat yhteen ääneen:

– Kyllä meidän on nyt hyvä olla 
ja toipua vuosikymmenten rää-
kistä. Meidät on pelastettu!

Loppuunmyydyn näytöksen 
yleisö osoittaa suosiota seisaal-
taan. Järvet kukitetaan, ja ne 
kiittävät yleisöään kumartaen, 
selvästi liikuttuneena.

Kylmälän vesiosuuskunta, painevesiviemäri 
rakentaminen 2020-2021 
budjetti n. 3,3 milj. € 
pituus n. 29 km 
kapasiteetti max 1 000 asukasta 
osakkuus v. 2020 lopussa 150 pienkiinteistöllä 
4 suurkiinteistöllä (varaa 12 pienkiinteistön kapasiteettia)

Marraskuun pimeinä päivinä vuonna 2020 ei kui-
tenkaan katsella kesäteatterin näytelmää, vaan vesi-
osuuskunta elää totista totta työn touhussa. runkolin-
jaa sjökullan koulun ja Eerikinkartanon välillä on nyt 
valmiina kymmenisen kilometriä. Kun vesi ja viemäri 
virtaa, Heparintien ja sjökullantien varrella olevia 
kiinteistöjä voidaan kytkeä nykyaikaan.

”Tonttikohtaisten katselmusten 
ja sopimusten laatiminen teh-
dään sitä mukaa reitillä, missä 
kaivinkoneet ovat töissä. Tämä 
on osoittautunut järkevimmäksi 
tavaksi edetä. Jokainen kiinteis-
tö on omanlaisensa maaston, 
sijainnin ja tarpeiden suhteen. 
Yhden välillä olevan tontin sijoi-
tusmahdollisuudet vaikuttaa aina 
seuraavaan – tai edelliseenkin 
tonttiin, ja on turhaa ja kallista 
teettää jokaisesta aina erillinen 
uusi suunnitelmansa”, maastos-
sa kärkiporukan edellä pyörivä 
Mats Michelsson kertoo.

Jokainen metri sijoitettuja put-
kia kuvataan ja dokumentoidaan 
Kirkkonummen Vedelle. Kun 
runkolinja Sjökullan koulun ja 
Eerikinkartanon välillä liitetään 
kunnan verkkoon ja kiinteistö-
liittymät ovat käyttövalmiina, 
työ jatkuu Kurkistonrannasta 
Särkijärventielle.

Valokuidusta kiinnostuneiden 
kannattaa olla yhteydessä suo-
raan Elisaan. Suunnitelma sa-
man kaivannon hyödyntämisestä 
ei kuitenkaan ollut käytännössä 
toteuttamiskelpoinen. Kuidun 
laskeminen valmiiksi raivattuun 
linjaan n. 70 cm syvyyteen lie-
nee jälkeenpäin toteutettavissa, 
jos tilaajia on tarpeeksi.

Kylmälän vesiosuuskunnan osa-
kaskokous pidettiin 15.11. Ko-

kouksessa päätettiin ensi vuoden 
alusta voimaan tulevat liittymis-, 
perus- ja käyttömaksut, jotka 
perustuvat Kirkkonummen Ve-
den taksoihin. Tarjoushintainen 
kiinteistöliittymätilaus 12 000 
€, joka sisältää mm. kiinteistö-
pumppaamon ja kaivutyöt ny-
kyiselle kaivolle saakka, päättyy 
31.12.2020. Samoin 8 000 euron 
erikoishinta tontin rajalle sijoi-
tettavalle sululle nousee vuoden 
vaihtuessa.

Ensi vuodesta alusta alkaen on 
voimassa vain yksi hinta: 11 500 
€ pienkiinteistöliittymä, joka 
tarkoittaa tontin rajalle tuotavaa 
sulkuventtiiliä. Kaikki rakennus-
työt tekee kiinteistön omistaja 
VOKin ja Kirkkonummen Veden 
standardien mukaisesti. Tämä 
koskee niitä uusia tilauksia, jotka 
tehdään 1.1.2021 jälkeen. Liitty-
miä voidaan myydä niin kauan 
kuin Kirkkonummen Veden las-
kennallisen n. 200 pienkiinteis-
tölle riittävän kapasiteetin katto 
ei ylity.

Perusmaksu tulee olemaan 
vesi+viemärille 252,96 €/v. 
ja vain viemärille 126,48 €/v. 
sekä käyttömaksu vesi 2,48 €/
m3 ja jätevesi 2,36 €/m3. Eri-
tyisestä syystä poikkeustapa-
uksissa voidaan periä käyttö-
maksu käytetyn veden tai pois 
johdetun viemäriveden arvioi-
dun määrän perusteella. Arvio-

na käytetään 200 litraa/henkilö/
vuorokausi.

Lisäksi osakaskokous valtuutti 
hallituksen sopimaan maksuoh-
jelmasta nykyisten 12 000 ja 8 
000 € osakkaiden liittymävara-
uksille tilaajan tarpeen mukaan. 
VOKin toiminnalle on tärkeää, 
että käyttäjät saadaan liitetyksi 
verkostoon heti alusta alkaen. 
Vuoden 2021 alusta lähtien esim. 
uudisrakentajat tai remontoijat 
ohjeistetaan uusin tilaus- ja mak-
suehdoin.

Osuuskunnan jäsenyyden ni-
mellisarvo on 300 €. Jäsenellä 
on oltava yksi osuus jokaista 
pienkiinteistöliittymää kohti. Jä-
senlomake ja maksuohje löytyy 
kotisivuilta www.hanavesi.info. 
Sivustolla on myös ohjeita kiin-
teistön omistajille rakentamises-
ta ja käytöstä sekä liittymätilaus-
ohje lomakkeineen.

Liittymän maksuvaihtoehdoista 
voi ottaa yhteyttä hallituksen jä-
seniin tai pyytää lisätietoja emai-
lilla: vokasiakas@gmail.com

Mats Michelsson, pj.,  
050 541 9286 (Kylmälä) 
Jarmo Paabo, sihteeri,  
044 366 717 (Kylmälä) 
Timo Anttinen, jäsen,  
050 569 4434 (Särkijärvi) 
Jari Virtanen, jäsen,  
0500 816 790 (Tampaja) 
Eine Tahko, jäsen,  
0500 478 020 (Kurkisto)

Teksti ja kuvat: Eine Tahko

Isonniityntiellä putkia ja ilmanpoistokaivo laskettiin 
paikoilleen marraskuun lopussa.
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VEIKKOLa-rIsTIKKO

       

P I K K U K A L A A L M A N A K A T

I D O L I K I L K K A A A J U R I

P U R O T U H K A A V A T O O P E

O T S O T T A U S T A T S U P A T

U R O S S A A R I

H U T I A O R A V A J A A V A
A V A R A I N K A N

A L A J U O K S U T I L A T A K S I

V A S A A I N E O S  A V I A T

A U K K O N I N P O I K O A
Erite H I K I A V O V E S I L O A T
L A T U R I E T A N A U   I T T A A
I E M U T L P O L  O I

S E O S E R Ä N U M E R O I L O T

Ä S S Ä L U J A U K I T S I N I
Y S T Ä V Ä T Ä R R A T A K I S K O
S U O T T U L O S T Ä I T

Päähän      Suojia      Tukeille           Syötyäkin                       
Perunoihin        Cl           Litiumistakin        A                                           


Olavi Kivalo

Sintti


Elviskin


Vuorilta


Metisin

kämmenin


Aloittelijalta


Suistossa


Kauriilla

  

Avohakkuu


Addendum


Kännykälle


Ilmakin

   

Tenniksessä


Hallamakin


Ojitettuina


Vanhoja    Mantuja     Metsäkoneesta    Alea

      Maito-        ”Korpille”  Orin tapa  Roomaan 

RAPORTTI  

 Kuski


Hölmö

Kuop-

  pia

Kuski-

kin  

  UKAT

  AJ …

   Ujel-

   taa

  Myön-

   teisiä


Paavon

suku   

 Jäänteitä     
Istuin     


           

  Kevyt

  Viinaan-  

 5€    kin       

 Voivat

  kellot

  Pan-

 demia

Takana

  Suo-

  mea


PÄISSÄÄN  

  Voi        

näitä


a


 Uu-

niin


Liittoja  Jipot  Paksuta

 Välkkikin

 Korjattavia

          Objekti

Korjata

  Kai-

 voon

Loitota

Komponentti

 Symptomi          


Leppeä                Hätä-

        Elisit    Vaate

Hidas       
Soi


Ressu

Rapea

Ällö


 Iskiä -juuri

   -mato


Ohjaa- 

 jiakin


Beto-  

 nille


Kärt-
tyisä


 Sito-

miseen

   Lentokyvyttömiä

 Eteen NIÄLE Ilmat 

                                  Tuot-

                                      teen

                                     koodi

                                      Kes-

                                      tävä


   Vam-

    ma


 Limas-  

  sakin

  Use-

   alle

 Allakat

  -vaje


Tämä suunnistusaiheinen ristikkoni on perinnetiedon 
mukaan joko julkaistu tai tarkoitettu julkaistavaksi jos-
kus 2000-luvun alussa Suunnistaja-lehdessä. Nykyisten 
esiratkojien mukaan se ei ole mikään läpihuutojuttu. Kun 
aiempi kuvittaja Franzkin on taas mukana, niin tällä on 
hyvä päättää ristikkojeni kavalkadi Kylänraitissa. Kiitok-
set niin ratkojille kuin Kylänraitin toimitukselle.

Veikko (Olavi Kivalo)

Kesäteatterissa vuonna 2025
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Mistä sinä haluat lukea tai kirjoittaa  
Kylänraitissa?  
 
Ota yhteyttä: toimitus@kylanraitti.fi

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Vuokrataan toimistohuoneita Veikkolan keskustasta 
esimerkiksi etätyötilaksi. 
2. ker. Lähellä palveluja

Veikkolankoski Oy
0400400593

Vuokrataan toimistohuoneita 
Veikkolan keskustasta 

esimerkiksi etätyötiloiksi. 
 2. kerros, lähellä palveluita

Veikkolankoski Oy, 040 040 0593


