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Junia ja jarrumiehiä

Tunnin Junan hanke-
suunnittelu on aloi-
tettu 40 miljoonalla 
eurolla. Valmista on 
tarkoitus tulla vuo-

den 2020 loppuun mennessä. 
Tunnin Juna menee lujaa kylän 
läpi, mutta tulee se paikallisju-
nakin, ei raiteita rakenneta pelk-
kään ohikulkuun.

Histassa ja Huhmarissa on va-
rauduttu radan tuloon, siinä vä-
lissä Veikkolassa ei ole tehty 
yhtään mitään. Nyt on oikea aika 
vaikuttaa radan suunnitteluun, 
esimerkiksi aseman paikkaan.  
Kirkkonummen kunta ei ole ol-
lut kiinnostunut Tunnin Junasta, 
ehkä siksi, ettei se kulje kirkon-
kylän läpi. Veikkolan etu ei ole 
muulta kunnalta pois, päinvas-
toin.

Jos Kirkkonummi aikoo olla 
Suomen paras kunta, sen on aja-
teltava pohjoisosiaankin. Veik-
kola on maan kenties tärkeim-
mällä linjalla Helsingin ja Turun 
välillä. Kirkkonummen keskusta 
on pikemminkin syrjässä.  

Liikennevirasto järjestää syk-
syllä tiedotustilaisuudet kaikissa 
Tunnin Juna -kunnissa, Kirkko-
nummellakin. On toivottavaa, 
että tilaisuus järjestetään Veikko-
lassa, koska tänne rataakin suun-
nitellaan eikä kuntakeskukseen.

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio 
kuuluu hankkeen seurantaryh-
mään muiden kunnanjohtajien 
kanssa. Anna-Kaisa Kauppi-
nen on Espoo–Lohja-osuuden 
hankeryhmässä ja kehitysjohtaja 
Risto Nikunlaakso markkinoin-
tiryhmässä.

Useissa asiakirjoissa kunnan 
kaavoitusjohto on avoimesti sa-
nonut, että se jarruttaa Veikkolan 
kaavoitusta, koska Turunväylä 
on ruuhkautunut. Veikkolan Ky-
läyhdistys kiirehti vuonna 2006 
Veikkolan osayleiskaavaa. On 
käynyt pikemminkin päinvas-
toin: kylän kehitys on pahasti 
jumissa, ja osayleiskaava ottaa 
takapakkia.

Pelkillä yksityisillä kaavoilla ei 
kehitetä Veikkolaa, kyllä siihen 

tarvitaan kunnankin toimia, ei 
toimettomuutta. Toimia tarvi-
taan viereisessä kylässä Kylmä-
lässäkin, jossa osayleiskaavaa on 
odotettu jo vuosia.

Kaavatilaisuus on Veikkolassa 
tiistaina 10.4. Tule kuulolle!

Raija Kari
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kyläkokous tiistaina 10.4.2018 klo 18  
Veikkolan koululla

• Toteutuuko rantaraitti? 
• Miten Veikkolanpuro II -alueelle päästään? 
• Millainen liittymä Veikkolanporttiin tulee? 
• Parkkipaikat saadaan varmasti, milloin kohoaa 
senioritorni? 
• Valmistuuko Kylmälän osayleiskaava oikeasti 
joskus? 
 
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan. 
Kaavoista alustaa Mikael Pettersson.

Veikkola – kaavat 
ja kehitys

Veikkolan 
kyläyhdistyksen 
vuosikokous 
 
torstaina 22.3. 2018 klo 18  
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
vuosikokousasiat, kuten esimerkiksi valitaan 
yhdistyksen hallitus ja päätetään jäsenmaksun 
suuruudesta. Tule mukaan suunnittelemaan 
kyläyhdistyksen vuotta 2018! 
 
Veikkolan kyläyhdistys

Kyläyhdistyksen 
vuoden 2018 
jäsenmaksu 
kannattaa maksaa 
jo nyt

Veikkolan Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on ollut iät ajat 
15 euroa koko perheeltä ja 50 euroa yrityksiltä ja yhdis-
tyksiltä. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen 
vuosikokous. Se järjestetään viikolla 12.

Voit maksaa vuoden 2018 jäsenmaksun vanhalla hinnal-
la aina keskiviikkoon 21.3. asti. Sen jälkeen tulevat voi-
maan vuosikokouksen päättämät mahdollisesti korotetut 
hinnat. Tilinsiirtolomakemalli on tällä sivulla. 

Ei yksi eikä kaksi vaan kolme kylädeffaa!
Tehokas paine-elvytys 
ja sydäniskurilla annettu 
sähköisku voivat elvytys-
tilanteessa palauttaa elin-
toiminnot jopa ennen am-
mattiavun saapumista.

Veikkolalaiset sydän-
yhdistyksen ja kyläyh-
distyksen jäsenet Riitta 
Hynynen, Ritva Feldt ja 
Katriina Aatsalo ehdottivat 
kyläyhdistykselle sydänis-
kurikeräyksen järjestämis-
tä. Laitetta esiteltiin Veik-
kolapäivillä. Edellisenä 
päivänä palokunta oikeasti 
elvytti omalla deffallaan, 
defibrillaattorilla, henkilön 
Veikkolan torilla.

Veikkolan kyläyhdistyk-
sen deffakeräys alkoi syys-
kuussa ja päättyi vuoden 
lopussa. Tarkoituksena oli 
saada kylälle oma sydän-
iskuri. Ei tullut yhtä, vaan 
rahat riittävät kolmeen. 
Viimeisellä keräysviikolla 
saatiin kasaan peräti tuhat 
euroa ja viimeisenä päivä-
nä toinen tonni.

Ensimmäinen kylädeffa 
luovutettiin Veikkolan S-
marketille keskiviikkona 
10.1. Toinen sijoitetaan 
liikkujien käyttöön ur-
heilupuiston läheisyyteen 
Vuorenmäen koululle ja 
kolmas pieneen K-kaup-

paan, entiseen Siwaan, 
alakylälle. Myös viimeiset 
kaksi on jo tilattu veik-
kolalaisen Kaisa Telilän 
Auts-tuotteelta.

Veikkolan sydäniskurit 
ovat koko kansan sydänis-
kureita. Ne neuvovat koko 
ajan käyttäjäänsä. Toki 
koulutusta sitä haluaville 
järjestetään. S-marketin 
henkilökunta on jo koulu-
tettu, ja K-Supermarketin 
henkilökuntakin koulute-
taan deffan käyttöön.

”S-market on hyvä paikka 
deffalle, koska se on auki 
vuoden jokaisena päi-

vänä”, sanoi S-marketin 
myymäläpäällikkö Veli-
Matti Villanen luovutusti-
laisuudessa. K-Marketkin 
on auki pitkiä päiviä ja 
siksi myös oivallinen si-
joituspaikka.

Saatiin deffat, mutta sa-
malla osoitettiin, että kylä 
osaa toimia yhdessä ja 
että kyläläiset välittävät 
toisistaan. Veikkolan Ky-
läyhdistys kiittää kaikkia 
lahjoittajia. He saavat ni-
mensä jokaisen sydänis-
kurin viereen laitettavaan 
tauluun.

Raija Kari

Mainio vuosi 2017
Viime vuosi oli hyvä vuo-
si: saatiin hyvä vaalitulos, 
kerättiin rahat kolmeen 
sydäniskuriin, ja Veikko-
lan melunsuojauskin eteni. 
Siinä kolme isointa juttua.

Vaalivoitto

Pohjois-Kirkkonummelta 
valittiin Kirkkonummen 
kunnanvaltuustoon 16 
valtuutettua, Veikkolasta 
13 sekä yksi Kylmälästä, 
Lapinkylästä ja Evitsko-
gista kustakin. Veikkolan 
äänestysprosentti 68,4 
oli kunnan paras. Alu-
een 38:sta ehdokkaasta 
42 prosenttia pääsi val-
tuustoon. Kirkkonummen 
valtuutetuista melkein 
kolmannes on Pohjois-
Kirkkonummelta.

Kirkkonummen kunta on 
luvannut kehittää kuntaa 
kolmen keskuksen pohjal-
ta. Kyläläisille ja kyläyh-
distykselle on tärkeää, että 
Veikkolaa todella kehite-
tään tasavertaisesti kirkon-
kylän ja Masalan kanssa. 
On hyvä, että valtuustossa 
on ihmisiä, jotka tietävät, 
mitä täällä tarvitaan.

Pitäkää hyvät kyläläiset 
huolta siitä, että valtuu-
tettumme muistavat tehdä 
yhteistyötä ja ajaa Pohjois-
Kirkkonummen asioita!

Kolme deffaa

Veikkolan Kyläyhdistys 
keräsi rahaa kylädefibril-
laattoriin, mutta rahaa riitti 
ei vain yhteen eikä kahteen 
vaan kolmeen deffaan. De-
fibrillaattori eli sydänisku-
ri on laite, jolla voidaan 
pelastaa sydämenpysäh-
dyksestä kärsivän ihmisen 
henki. Yhdistettynä taval-
liseen paineluelvytykseen 
se antaa arvokkaita lisä-
minuutteja kammioväri-
nästä kärsivälle henkilölle 
ambulanssia odotettaessa. 
Ensimmäinen sydäniskuri 
sijoitettiin Veikkolan S-
Markettiin; kaksi muuta on 
jo tilattu. Kaikki hankkee-
seen osallistuneet saavat 
tunnustuksen lahjoitukses-
taan laitteen sijoituspaikan 
viereen.

Veikkolan melunsuojaus

Tarvontie eli nykyinen Tu-
runväylä ulottui Veikko-

laan jo vuonna 1967; siitä 
alkaen melu on vaivannut 
kylää. Turunväylän omis-
taa Suomen valtio, jonka 
kuuluu aiheuttajaperiaat-
teella vastata meluhaitas-
takin. Nyt esteet melusuo-
jelun rakentamiselle ovat 
poissa, suunnitelmat val-
mistuivat keväällä 2016, 
eivätkä kunnan kaavat-
kaan enää ole esteenä.

Veikkolan Kyläyhdistys 
kutsui liikenne- ja vies-
tintäministeri Anne Ber-
nerin Veikkolan meluta-
pahtumaan tai oikeammin 
järjesti melutapahtuman, 
kun ministeri lupautui pai-
kalle. Muut kutsutut olivat 
Ely-keskuksen meluasian-
tuntija Arto Kärkkäinen, 
kunnanvaltuuston puheen-
johtaja, kansanedustaja 
Anders Adlercreutz ja kun-
nanjohtaja Tarmo Aarnio. 
Tarkoituksena oli sitouttaa 
kutsutut Veikkolan melu-
suojeluhankkeeseen ja sa-
malla osoittaa ministerille 
Kirkkonummen kunnan ja 
kyläläisten yhteinen tahto.

Liikenneministeri Berner 
esitti seuraavan ratkai-

sun: Melusuojaus toteute-
taan kahdessa vaiheessa. 
Ykkösvaiheen maksavat 
kunta ja valtio puoliksi. 
Toinen vaihe jää kokonaan 
valtiolle ja seuraavalle hal-
lituskaudelle. Kuha-hank-
keeksi Veikkola on ollut 
liian suuri; vaiheistaminen 
poistaa tämän ongelman.

Nyt ovat ELYn toimek-
siannosta käynnissä tie-
suunnitelmaa täydentävät 
lisäselvitykset, joissa tuo-
tetaan estekohtaiset kus-
tannusarviot ja tarken-
netaan melulaskelmia. 
Työn oli määrä valmistua 
helmikuun puoliväliin 
mennessä, jonka jälkeen 
päätetään, millä melusuo-
jausratkaisulla rakennus-
suunnittelua ja rakenta-
mista viedään eteenpäin.

Nämä kolme asiaa ovat esi-
merkkejä siitä, mitä Veik-
kolan Kyläyhdistys teki 
viime vuonna. Kyläyhdis-
tyksen työ tulee kaikkien 
alueen asukkaiden hyväksi 
eikä vain jäsenmaksunsa 
maksaneiden.

Teksti: Raija Kari

Kirjoita muiden perheenjäsenien nimet tiedoteosaan:

Kotikunta, jos ei ole Kirkkonummi:

Allekirjoitus Viitenumero
Älä käytä viitettä, jos tiedoteosaan lisäsit tekstiä 
(viite 20187, jos vain maksaja jäsen)

Tililtä nro Eräpäivä 16.04.2018 15,00

Saaja Veikkolan Kyläyhdistys ry    Jäsenmaksu 2018

Maksaja

Jäsenmaksu 15 €, muut perheenjäsenet 0 €

Saajan 
tilinumero

TILISIIRTO
OP     FI64 5297 4540 0033 68 Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan 

maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

21.3.2018
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Kylmälän  
vesiosuuskuntaa  
suunnitellaan
Kylmälän vesiosuuskun-
nan suunnittelukokouksia 
on pidetty viime aikoi-
hin asti. Tänä vuonna on 
tarkoitus edetä perusta-
miseen. Laajimmillaan 
vesiosuuskunnan alueella 
olisi Haapajärven, Särki-
järven, Heparin, Tampajan 
ja Kurkiston järvien ym-
päristössä yli 400 taloutta, 
joista osa on vapaa-ajan 
asuntoja.

– Jotta vesiosuuskunta 
saadaan perustetuksi, tar-
vittaisiin yli sata taloutta 
mukaan. Vesiosuuskunta 
rahoittaa vesihuoltojär-
jestelmän. Kun järjestel-
män vuoksi otettu laina 
on maksettu, osuuskunta 
luovuttaa järjestelmän 
kunnan hallintaan. Asiaa 
on puuhattu yhteistyös-
sä kunnan kanssa, ja nyt 
kunta on luvannut tehdä 
alueen vesihuoltosuunni-
telman, vesiosuuskuntaa 

rakentavan ryhmänjäsen 
Ari Anttonen kertoo. – 
Alueen herkän luonnon ja 
vielä puhtaina säilyneiden 
järvien kannalta vesi- ja 
viemäröinnin saaminen 
alueelle olisi ympäristön 
kannalta ensiarvoisen tär-
keää.

Kunnan putkistoonkin tar-
vitaan muutoksia; nykyiset 
putket eivät riitä Kylmälän 
vesien liittämiseen verkos-
toon. Ne on vaihdettava 
isompiin.

Kylmälän osayleiskaava 
on ollut pitkään kesken ja 
rakentaminen alueella sen 
myötä jumissa. Vesihuol-
lon puuttuminen on ollut 
suuri ongelma. Runkoput-
ki Vihdistä ei toteutunut. 
Vesiosuuskunnan perusta-
misella halutaan helpottaa 
vaikeata tilannetta.

Raija Kari

Föreningen för Norra Kyrkslätt – 
Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys 
21.11.1979 – 28.11.2017

– Pohjois-Kirkkonummi 
Yhdistystä perustettaessa 
kunnan eläinlääkäri Johan 
Karlsson ja Tuula Karls-
son olivat puuhamiehinä. 
Tuohon aikaan Kirkko-
nummen eläinlääkärin 
vastaanotto ja asunto oli-
vat Lapinkylässä, Mikael 
Heinrichs muistelee.

Yhdistyksen säännöissä 
puhuttiin toimimisesta 
alueen parhaaksi, kuten 
minkä tahansa paikallisyh-
distyksen säännöissä. Vuo-
sien mittaan huolehdittiin 
Ämmäsuon vuotavista 
altaista, järjestettiin tien-
varsisiivouksia, hankittiin 
bussipysäkeille katoksia ja 
tuettiin kalastuskuntia.

Liikenneyhteydet 
ja tienvarret

Pohjois-Kirkkonummi 
Yhdistys on ajanut sitkeäs-
ti, tosin tuloksetta, yhteyttä 
Veikkolasta Kauklahteen. 
Se palvelisi pohjoisia ky-
liä. Sen sijaan kevyen lii-

kenteen väylä Lapinkylän-
tien varteen yltää Navalan 
palokuntatalolle asti; jat-
koa Lapinkylän suuntaan 
tarvitaan.

Yhdistys huolehti vuosi-
kausia keväisistä tienvar-
sisiivouksista. Roskasäkit 
sai jättää tienvarteen, josta 
YTV korjasi ne Ämmäs-
suolle. Nyt tienvarsia ei 
saa siivota ilman asianmu-
kaista korttia, ja roskat on 
vietävä itse pois.

Kalastusta ja soppaa 

Pohjois-Kirkkonummi on 
laaja alue, ja kalastuskun-
tia on monta. Kalastus-
kuntia autettiin kaislojen 
leikkuussa. Kymmenisen 
vuotta sitten matalat järvet 
tarvitsivat erityisesti hape-
tusapua, eikä yhdistyksen 
hapetuspumppu ole ollut 
senkään jälkeen tarpeeton. 
Nyt kun yhdistys on lope-
tettu, pumppu on luovutet-
tu kalastajien yhteiskäyt-
töön.

Soppapäivä Furuhedissä 
on järjestetty joka vuosi 
loppiaisen tienoilla.

Miksi kaikki päättyi

– Yhdistyksellä oli 200 
maksanutta jäsentä. Se on 
hyvin lopettavalle yhdis-
tykselle. Hallitukseen ja 
johtoon ei kuitenkaan ole 
löytynyt uusia ihmisiä, 
vaikka sääntöjen mukaan 
kuusi vuotta on enimmäis-
määrä hallituksessa.  Kun 

ei ollut jatkajia, oli parem-
pi lopettaa yhdistys, Micke 
Heinrichs totesi.

Yhdistyksen hallituksen 
esityksen ja lopettamis-
päätöksen tehneen yleisen 
kokouksen päätöksen mu-
kaan jääneet käteisvarat 
jaettiin Navalan, Oitmäen, 
Kylmälän ja Evitskogin 
vapaapalokuntien toimin-
nan tukemiseksi.

Teksti: Raija Kari

Peter Eklund ja Mikael Heinrichs. Kuva: Merja 
Malmström. 

Sjökullan oppimiskeskus toiminnassa
Nyt se on totta! Monen vuoden poliittisen 
väännön, väliaikaisten toimitilaratkaisuiden 
ja portaittaisen käyttöönoton jälkeen sjö-
kullan oppimiskeskus on kokonaisuudessa 
toiminnassa. Kyläkoulun peruskorjaaminen 
ja laajentaminen sulkemisen sijaan on suo-
messa melko harvinaista. siksi uutta oppi-
miskeskusta kannattaa käydä paikan päällä 
katsomassa. Kokonaisuus muodostuu kah-
desta peruskorjatusta rakennuksesta sekä 
uudesta lisärakennuksesta, jossa sijaitsevat 
varhaiskasvatuksen tilat, osa luokista, keit-
tiö ja ruokasali.

Sjökullan oppimiskes-
kuksen 56 varhaiskasva-
tusikäistä lasta siirtyivät 
uusiin tiloihinsa joulu-
kuun alussa kahdesta eri 
toimipisteestä. Koulun 92 
oppilaasta osa aloitti uu-
situissa tiloissa noin vuosi 
sitten, osa siirtyi kouluun 
tämän lukuvuoden alusta 
ja viimeiset tämän vuoden 
alusta, kun Oitbacka skola 
suljettiin.

Koulun rehtorin Johanna 
Willmanin mukaan tilat 
ovat hyvät, ja henkilökun-
ta on niihin tyytyväinen. 
Päiväkodin ja koulun ra-

kentaminen yhdeksi ko-
konaisuudeksi oli hänestä 
järkevä ratkaisu, joka tar-
joaa hyvät mahdollisuu-
det kehittää lasten eheää 
oppimispolkua. Sjökul-
lasta oppilaat siirtyvät 7. 
vuosiluokalle Winellska 
skolaniin Kirkkonummen 
keskustaan.

Meidän perheen käyt-
täjäkokemukset ovat 
pääasiassa positiivisia: 
Nelivuotiaan mielestä 
mahdollisuus vesileikkiin 
on kaikkein kivointa. Hän 
odottaa jo kovasti syksyä, 
jolloin pääsee kuulem-

ma koululaisten kanssa 
ruokasaliin syömään. To-
kaluokkalaisesta koulun 
sisätilat ovat hyvät, mutta 
piha on tylsä, ja sitä pitäisi 
kehittää. Yksi vaihtoehto 
kuulemma olisi, että op-
pilaat saisivat jollain vä-
litunnilla käyttää varhais-
kasvatuksen piha-aluetta, 

jossa on mm. enemmän 
keinuja.

Itse olen tyytyväinen var-
haiskasvatuksen ja ope-
tuksen laatuun. Siitä kiitos 
henkilökunnalle!

Uusien tilojen osalta 
maininnanarvoinen yk-

sityiskohta on varhais-
kasvatuksen käytössä 
olevan käytävän päätyyn 
rakennettu aula, joka 
tarjoaa hyvän mahdol-
lisuuden pienten lasten 
päivittäisen liikunnan li-
säämiseen. Kehitettävää 
minusta löytyy lähinnä 
saavutettavuudessa, sillä 

kapea ja mutkikas Eeri-
kinkartanontie saa pimei-
nä aamuina verenpaineen 
kohoamaan.

 
 
Teksti:  
Outi Saloranta-Eriksson 
Kuva: Anu Halme 
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OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

Merja Vähätiitto-Holmberg 
LKV, KiAT

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

Laura Himanen
Myyntineuvottelija
Puh. 040 657 8773
laura.himanen@op.fi

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA

puh. 010 254 5300, opkoti.lansiuusimaa@op.fi

op-koti.fi

Palvelemme ja autamme Sinua kaikissa 
asuntosi ostoon ja myyntiin liittyvissä asioissa.

Raili Leidenius 90 vuotta

Veikkola ei ole sattumalta 
sellainen kuin se on. Veik-
kolan eteen on tehty töitä 
sitkeästi, idearikkaasti 
ja kylän ominaispiirtei-
tä arvostaen. Kunnallis-
politiikassa ajetaan yhä 
Veikkolan asiaa yli puo-
luerajojen, arjessa osallis-
tutaan ties kuinka monen 
yhdistyksen toimintaan 
sekä edesautetaan uusien 
syntymistä ja ensiaskelei-
ta kaikin voimin. Veikko-
lassa saadaan aikaan asi-
oita, jotka ovat muualla 
mahdottomia.

Ei se toimintatapa tyhjästä 
syntynyt. Vanha kaarti loi 
sille edellytykset 1970-lu-
vulla. Tästä vanhasta 
kaartista monet ovat jo 
edesmenneitä. Nuori tar-
mopesä, Raili Leidenius, 
täytti hänkin jo 90 vuotta 
helmikuun 7. päivänä.

Kun tietää ja tuntee Raili 
Leideniuksen viestinnäl-
liset lahjat, ei ole vaikea 
uskoa hänen olleen pää-
puhujana näissä kesteissä. 
Hän näki verkostoitumi-
sen hyödyt ja sai muutkin 
uskomaan siihen. Siihen 
aikaan sitä ei tietenkään 
pidetty kovinkaan posi-
tiivisena Veikkolan ulko-
puolella. Epäilyttävänä 
pikemminkin.

Raili Leidenius tunnetaan 
veikkolalaisena vaikut-
tajana, pitkäjänteisenä ja 
aikaansaavana ihmisenä. 
Hän oli pitkäaikainen 
kunnanvaltuutettu ja so-
siaalilautakunnan pu-

heenjohtaja, kulttuurilau-
takunnan puheenjohtaja, 
lautamies, Yhdyskunta 
Veikkolan (nyt Veikkolan 
Kyläyhdistys) puheenjoh-
taja, Marttojen pj. ja aktii-
vijäsen, Kirkkonummen 
ympäristöyhdistyksen ak-
tiivijäsen, Veikkolan Sos.
Dem. killan ja Suomi–
Venäjä-seuran Porkkalan 
osaston puheenjohtaja, 
koti ja koulu -yhdistyksen 
perustaja, Veikkolan Sy-
dänyhdistyksen perustaja.

Raili itse kuvaa toimin-
taansa yhdistelmäksi 
yrittäjyyttä ja taidetta. 
Yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen on ollut osa 
Railin elämää jo ennen 
Veikkolaan muuttoakin. 
Hän oli aktiivijäsen mm. 
International Friendship 
Leaque´ssä, jonka tehtä-
vänä oli lujittaa Euroopan 
maiden välistä ystävyyttä 
sotien jälkeen. He vierai-
livat eri maissa ja järjesti-
vät tapahtumia. Raili ja Hans 65 vuotta sitten.

Yhdistykseen Raili oli 
tullutkin balettiaikaisten 
tuttaviensa ja teatterilais-
ten kautta. Ura baletissa 
jäi lyhyeksi loukkaan-
tumisen vuoksi, mutta 
ehti hän sitäkin maistaa 
useissa esityksissä. Balet-
tia jalka ei enää kestänyt, 
mutta Helsingin Ympäris-
töteatterissa Raili jatkoi 
näyttelijä-tanssijana. Oli 
korkeatasoinen operetti-
teatteri; Erkki Uotila oli 
teatterinjohtajana.

Hollannin tulvauhrien 
hyväksi järjestetyissä 
tanssiaisissa Raili kohtasi 
Hansin 65 vuotta sitten, 
ystävänpäivänä.

Niihin aikoihin Raili oli 
nuori yrittäjä, jonka elä-
mästä puolet kului mm. 
Helsingin Ympäristö-
teatterin operettikiertu-
eilla – vaatimattomasti 
Rovaniemeä myöten. 
Myöhemmin Hans hoiti 
lapsia kotona, kun Raili 

oli kiertueella tai yhdis-
tyksen ulkomaanmatkoil-
la. Ja koska kaikkea uutta 
pitää kokeilla, Raili oli 
mukana myös television 
alkuaikojen suorissa lä-
hetyksissä.

Kun tämän kaiken niput-
taa yhteen, ei ole yllät-
tävää, että hänestä tuli 

yksi Veikkolan kasvuun 
ja kehitykseen voimak-
kaimmin vaikuttaneista 
henkilöistä. Niitä taiste-
luja varten oli hankittu 
monenmoista kokemusta 
erilaisilta vaikuttamisen 
areenoilta.

Teksti ja kuva  Railista:  
Heidi Leidenius

Tulva bändipajassa
Marraskuun sateet saivat aikaan tulvan bändipajan lattialla. 
Kuvassa bändipajan ”primus motor” Jarmo Korhonen (oik.) 
Ville-poikansa kanssa lattian kunnostustalkoissa. Molemmat 
ovat olleet mukana bändipajan toiminnassa jo parikymmentä 
vuotta. Pajan tiloissa tarjotaan ohjausta nuoremmille ja van-
hemmille soittajille sekä bändeille. Vuosien saatossa opetta-
jina on toiminut maamme eturivin artisteja. Tiloissa on mah-
dollista saada opetusta äänitystekniikassa ja soitinhuollossa. 
Myös demolevyn teko onnistuu. Lähempiä tietoja antaa toi-
minnasta ja ilmoittautumisia vastaanottaa Jarmo Korhonen, 
p. 0400 737 000. Teksti ja kuva: Paavo Sortti.

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

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

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

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

ti-pe 9-18
(kesä-heinäkuu myös ma 9-18)

la 10-15

su 12-15

Piha
KuNTooN

Betonilaatat
Muurikivet

reuna- ja pihakivet
kukkaruukut
vesikourut
loiskekupit

kaivonrenkaat
valurautakansistot

kuljetuspalvelu

seMenttivaliMo
t. haapanen oY

puh  (09) 863 2977, 
        (09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax  (09) 881 605 30

www.sementtivalimothaapanen.fi
teollisuustie 13 , 02880 veikkola

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 
02880 Veikkola

Kylätalo 
asuntokaupalla

Vuosi 2017 on ollut hyvä 
asuntokaupan vuosi. Kau-
pankäyntiä on vauhditta-
nut uudisasuntokauppa.  
Loppuvuotta kohden myös 
käytettyjen asuntojen kau-
passa on selvää vahvistu-
mista edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Vuosi 2018 näyttää asun-
tomarkkinoilla valoisal-
ta; asuntohintojen nousu 
nopeutuu, ja myyntiajat 
lyhenevät kasvukeskuk-
sissa. Vuosi 2018 näyttää 
lupaavalta myös vanhojen 
asuntojen myynnissä. Jos 
kasvua oli viime vuonna 
edellisiin vuosiin verrat-
tuna 2 %, kasvua on odo-
tettavissa tänä vuonna jopa 

10 %. Asuntokauppa on 
ollut virkeää pari viimeis-
tä vuotta.

Vaikka muuttosuuntaus 
näyttäisi olevan kasvukes-
kuksiin, välittäjän omaan 
kokemukseen perustuen, 
on myös niitä, jotka halua-
vat keskuksista lähikyliin, 
kuten Veikkolaan. Toivot-
tavasti Nurmijärvi-idylli 
toistuu ja ihmiset alkavat 
arvostaa luontoa, väljyyttä 
sekä asumismukavuutta.

Minä ainakin liputan ky-
lämme puolesta: Veikkola 
Kirkkonummi’s best kept 
secret!

Tiina Myllyniemi

osteopatiaklinikka Ranka

Osteopatiaklinikka Ranka on toiminut Veikkolassa koh-
ta vuoden verran. Klinikkaa pitävä Mika Ojala suoritti 
nelivuotisen osteopaatin tutkinnon Metropolian Ammat-
tikorkeakoulussa. Mika Ojala tarjoaa apuaan erilaisiin ke-
hon ongelmiin aina skolioosi- ja välilevyvaivoista esim. 
urheilijoiden lihaskiputiloihin. Ojala vetää myös tuki- ja 

Kyläravintola Pala
Ruokaravintola Pala avaa ovensa helmi-maaliskuun 
vaihteessa 10-Kioskin uusituissa tiloissa. Nuoret yrittäjät 
Jenna Forsbacka ja Toni Lindström vastaavat ravintolan 
toiminnasta. Kotiruuan lisäksi tarjolla on makuja maail-
malta. Ravintolan valikoimaan kuuluvat lisäksi pienpa-
nimo-oluet ja erikoiskahvit. Kyläravintola Pala löytyy 
myös Facebookissa. Teksti ja kuva: Paavo Sortti.

hyvä vuosi

liikuntaelimistön harjoitusryhmiä. Lisäksi entinen sir-
kusammattilainen Ojala jättää hetkeksi sivuun ”luuston 
ja kudosten käsityöt” ja ohjaa erilaisia sirkustaitoja har-
joittavia ryhmiä. Lisätietoja Mikan osteopatiasta: www.
osteopatiaranka.com ja p. 044 973 9700. Teksti ja kuva: 
Paavo Sortti.
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vaarallista ajoa myötämäkeen

Veikkolan Kulotien kaahaus – seis!

Oli erittäin tärkeää, että 
saimme joulukuun puoli-
välissä Kylänraitin toimi-
tukseen tiedon asukkaiden 
kotitienoon liikenneturvat-
tomuudesta. Tuona aika-
na, jolloin meidän seudul-
lemme oli saatu ensilumi, 
meiltä toivottiin apua ris-
kialttiin tiealueen tilanteen 
käsittelemiseen.

Kyse on vaarallisen jyr-
kästä Kulotiestä. se alkaa 
lännestä Kaskelantiestä, 
risteää Kytösavuntien 
kanssa, johtaa jyrkkänä 
ja suorana alamäkenä 
itään Lamminjärventielle 
ja vielä sen yli Lammin-
järven rantaan.

Kulotien ja Kaskelantien 
T-risteyksen länsipuolella 
sijaitsee aivan Kaskelantien 
vieressä Päiväkoti Tenava-
talo ja tämän länsipuolella 
hoivakoti Villa Kaskimäki. 
Niinpä täällä liikkuu pai-
kallisten perheitten lisäksi 
päiväkodin lapsia vanhem-
pineen sekä senioreita ja 
heidän kyyditsijöitään. 

Kulotiellä on ajeltu vaa-
rallisen kovaa nopeutta. 

Monta täpärää tilannetta 
on ollut Kulotien varrella 
ja Lamminjärventien ris-
teyksessä.  Jalankulkijat ja 
autot ovat olleet usein "vä-
hältä piti"-tilanteessa.

Tällainen hurjastelu on to-
della vastuutonta eikä osoi-
ta minkäänlaista ajotaitoa. 
Päinvastoin! Ne, jotka 
osaavat, ymmärtävät aina 
varoa ajamalla hillitysti ja 
ottamalla kaikki mahdol-
liset tienkäyttäjät tarkasti 
huomioon.

Tämä myötämäkeen kaa-
haaminen kuuluu yhtenä 
niihin merkillisiin lii-
kennekäyttäytymisen 
muotoihin, joista olen ai-
kaisemminkin maininnut. 
Näitä ovat muun muassa:

– aivan lähellä perässä aja-
minen, jolloin turvavälistä 
ei ole tietoakaan,

– liian kova nopeus silloin, 
kun tietää joutuvansa koh-
ta jarruttamaan tullessaan 
jonoon, punaisiin liiken-
nevaloihin tai joutuvansa 
kääntymään jonnekin,

– aivan liian lyhyeen väliin 
kiilaaminen moottoritiellä 
ohitukseen lähtiessään ja 
siltä palatessaan. 

Kukaan ei pysty pitämään 
huolta matka-aikataulus-
taan ajamalla ylinopeutta. 
Kaikkein mielettömintä 
tämä on paikassa, jossa jo 
sallitunkin nopeuden käyt-
täminen on riskialtista ja 
vaarallista.

Kulotiellä on 30 km/h 
-nopeusrajoitus. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vaikka 
ei painaisi ollenkaan kaa-
sua, joutuu myötämäessä 
moottorijarrutuksella rul-
latessaankin hillitsemään 
nopeuttaan.

Olisi todella hienoa, jos 
jonain päivänä saisimme 
toimitukseemme sellaista 
viestiä, että nyt Kulotiellä 
kunnioitetaan hyviä ajota-
poja ja kaikkien turvalli-
suutta liikenteessä.

 
 
Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari

Kulotie lännestä päin Kytösavuntien risteyksestä kohti Lamminjärventietä ja 
Lamminjärveä.

Kulotie Lamminjärventien risteyksen tuntumasta ylämäkeen eli länteen. Tiellä on 30 
km/h -nopeusrajoitus. Kauempana näkyy ”Lapsia”-varoitusmerkki.

Talviuintisauna
Lamminjärven ranta-
saunan vuokraukseen 
on tehty muutoksia. Nyt 
saunan vuokrausta hoitaa 
eläintarvikeliike Tassutin. 
Saunan avaimen saa siel-
tä pankkikuittia vastaan. 
Jollei vuokraajalla ole 
käytössään nettiä, maksun 
voi hoitaa entiseen tapaan 
käteisellä.

Saunan vuokrausmaksuja 
on korotettu vastaamaan 
paremmin todellisia kus-
tannuksia ja yleistä hinta-
tasoa.

Tarkistetut saunamaksut:

– vuosimaksu 30 euroa 
(talviuintikaudella sauna 
lämmitetään talkoilla 
sunnuntaisin) 
– kevät- tai syyskausi 20 
euroa 
– kertamaksu 5 euroa 
– saunan vuokraus 40 
euroa/4 tuntia (yksityis-
käyttöön) klo 14–18 tai 
18–22 
– saunan vuokraus yrit-
täjille 50 euroa/4 tuntia.

Epäsiistiin kuntoon jä-
tetystä saunasta peritään 
kaksinkertainen vuokra.

Veikkolan kyläsauna. Kuva: Pirkko-Liisa Iivari.
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Tietoa Brita Blombergin testamentin käytöstä 

Brita Blombergin testa-
mentti -ryhmään kuuluvat 
68 vuotta täyttäneet 02880- 
ja 02860- postinumeroalu-
eilla asuvat veikkolalaiset. 
BB-ryhmäläisiä on nyt 640, 
ja heistä uusia ryhmäläisiä 
tänä vuonna on 40.

Miten saat tietoa 
tapahtumista

Tapahtumia voi seurata 
Kirkkonummen Sanomien 

Päivyri-palstalta ja Kylän-
raitti-lehdestä. Ryhmän Fa-
cebook-sivulta, Brita Blom-
bergin testamentti-projekti, 
löytyy tietoa ja kuvia ta-
pahtumista. Palveluohjaaja 
lähettää myös sähköpostit-
se viestejä, ja ryhmäläinen 
pääsee jakeluun mukaan 
lähettämällä palveluohjaa-
jalle sähköpostiosoitteensa.

Palveluohjaaja

Palveluohjaaja Marja Kerä-
nen työskentelee BB-asiois-
sa puolipäiväisesti. Marjan 
puhelinnumero on 050 413 
7443. Vastaajaan voi jättää 
viestin, jos ohjaaja ei ole 
tavoitettavissa. Sähköpos-

ti: marja.keranen@kirkko-
nummi.fi   

Toiminnan 
suunnitteluryhmä

Perusturvalautakunnan 
muodostamaan työryh-
mään kuuluvat (ylilääkäri), 
hoitotyön johtaja Gun-Lis 
Wollsten, palveluohjaaja 
Marja Keränen, perustur-
valautakunnan edustajana 
Marjut Frantsi-Lankia ja 
BB-ryhmään kuuluva Pirk-
ko Kautto. Suunnittelutyö-
ryhmä kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa.

Britan juhla

Brita Blombergia, testa-
mentin jättäjää, muistetaan 
vuosittain lokakuussa jär-
jestettävässä Britan päivän 
juhlassa.

BB-vapaaehtoistoiminta

Vireä joukko vapaaehtoisia 
toimii BB-ryhmässä, mutta 
lisäjoukot ovat tervetulleita 
mukaan. 

Kahvinkeittäjäksi seniorei-
den tapaamisiin?

Perjantaikahvilassa voi ta-
vata kyläläisiä, saada tietoa 
ajankohtaisista asioista ja 
tuntea itsensäkin virkisty-
neeksi iloisessa seurassa. 
Perjantaikahvilan toisen 
kahvinkeittäjän avuksi kai-
vataan vapaaehtoisvoimia 
pienen purtavan valmis-
teluun. Apua tarvitaan sa-
tunnaisesti, ja BB-ryhmän 
muut vapaaehtoiset osal-
listuvat mielellään pereh-
dyttämiseen. Kiinnostava 
tehtävä. Tule mukaan ja ota 

rohkeasti yhteyttä palve-
luohjaajaan!

1. etuuksia BB-
ryhmään kuuluville

Nummelan kutsutaksi

BB-ryhmäläisten Num-
melan kutsutaksin palve-
luntuottaja ajalla 9/2017–
8/2019 on Joyride Transfer 
Oy. Kuljetus on meno-pa-
luu ja alkaa noin klo 9:00–
9:45. Takaisin Veikkolaan 
lähdetään Nummelasta 
noin klo 12. Taksi kuljettaa 
eri kohteisiin Nummelan 
keskustassa, mutta auto ei 
ole välttämättä käytössä 
eri kohteiden välillä kaup-
pareissun aikana. Joskus 
voi olla eri auto viemässä 
ja hakemassa. Kuljetusajat 
ja il moittautumistiedot il-
moitetaan Kirkkonummen 
Sanomien Tapahtuma-
päivyrissä. Matka maksaa 
3,20 euroa.

Ilmoittautuminen edellise-
nä päivänä klo 15 mennessä 
puhelinnumeroon 044 210 
6873. Vuodelle 2018 sovi-
tut kuljetuspäivät ovat: 6.2., 
7.3., 4.4., 3.5., 6.6., 20.6., 
4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 
5.12. ja 19.12.

jalkahoitoa

Korvataan kolme kertaa 
vuodessa 30 €. Palvelun-
tuottaja vähentää laskun 
loppusummasta enintään 
3x30 € vuodessa kustan-
nettavaksi BB-varoista. 
Palveluntuottaja ilmoittaa 
palveluohjaajalle etuutta 
käyttäneet BB-projektin 
jäsenet. BB-etuudesta so-
vittuja jalkahoitoja on 

Veikkolassa, Nummelassa, 
Kirkkonummen keskustas-
sa ja Espoossa. Kysy pal-
veluntuottajat palveluoh-
jaajalta.

Avustusta raskaisiin 
pihatöihin

Avustusta voi saada mm. 
lumitöihin, hiekoitukseen, 
ruohonleikkuuseen ja rän-
nien puhdistukseen. Etuutta 
ei voi käyttää talon kun-
nostukseen. BB-varoista 
myönnetään avustusta enin-
tään 150 €/vuosi/talous. 
Varmista oikeutesi avus-
tukseen ottamalla ennen 
tilaustasi yhteyttä palve-
luohjaaja Marja Keräseen. 
Uusien palveluntuottajien 
tulee hakeutua virallisesti 
kunnan hyväksymäksi pal-
veluntuottajaksi.

Avustus myönnetään 
seuraavin perustein:

Avustusta myönnetään 
omakotitalossa yksin asu-
valle tai pariskunnalle, jois-
ta molemmat ovat huono-
kuntoisia. 

Palveluntuottaja laskuttaa 
Kirkkonummen kunnalta 
BB-varoista suoritetun pal-
velun palveluohjaajan anta-
mien ohjeiden mukaisesti.

Palveluntuottaja ilmoittaa 
Marja Keräselle, kenen 
luona ovat tehneet raskaita 
pihatöitä BB-avustuksena, 
ja laskutetun summan kir-
janpitoa varten.

Käytetyn etuuden kattamaa 
työnosuutta ei voi laittaa 
verotuksen kotitalousvä-
hennykseen.

Käytettävä kunnan hyväk-
symiä palveluntuottajia. Li-
sätietoja palveluohjaajalta.

Avustusta siivoukseen

Korvataan 50 € vuodessa/
talous ja ikkunanpesuun 
korvausta 20 € vuodessa/
talous. Käytettävä kunnan 
hyväksymiä palveluntuot-
tajia. Lisätietoja palveluoh-
jaajalta.

Tapaturmien 
ennaltaehkäisy

Ryhmäläinen saa veloi-
tuksetta liukuesteet jal-
kineisiin, kävelysauvat 
ja lonkkasuojat. Yksikin 
”säästetty” lonkkamurtuma 
kattaa tämän palvelun ku-
lun! Tuotteet tilataan pal-
veluohjaajalta. Steripolarin 
edustaja käy muutaman 
kerran vuodessa perjantai-
kahvilassa esittelemässä 
lonkkasuojia.

Liikuntaetuudet

BB-ryhmäläinen voi saa-
da tukea Veikkolassa 
tapahtuvaan liikuntaan 
korkeintaan 80 € kalente-
rivuodessa. Koko tukea ei 
voi käyttää yhteen liikun-
taan vaan enintään 20 €/
liikuntaryhmä ja enintään 
neljään liikuntaryhmään. 
BB-ryhmäläisille korva-
taan Veikkolassa toimivis-
ta ryhmistä: vuosimaksus-
ta 20 €/vuosi/ryhmäläinen, 
kausimaksusta 10 €/vuosi/
ryhmäläinen, lyhytkurssis-
ta 5 €/vuosi/ryhmäläinen.

Palveluohjaaja luovuttaa 
liikuntasetelin, jonka BB-
ryhmäläinen antaa liikunta-

Kirves ry. ja Osakaskunta Veikkolan vedet kutsui kyläläiset laskiaissunnuntaina 
tulistelemaan Kalljärven rantaan Veikkolanpuron asukasyhdistyksen nuotiopaikalle.  
Ohjelmassa oli ainakin nokipannukahvia, tikkupullan paistoa, napakelkkailua, 
pulkkamäkeä, heittojuoksukisaa. Kiitettävän moni muisti ottaa mukaan omat makkarat, 
mehut ja mukit. Kuva: Marjokaisa Piironen. 

Kirkkonummen pääkirjasto 
palvelee kahdessa eri 
toimipaikassa
Kirjaston peruskorjaus- ja 
laajennushanke on käyn-
nissä, ja kirjasto palvelee 
uuden kirjaston valmistu-
miseen saakka kahdessa eri 
toimipisteessä. Kirjasto on 
avoinna ma–pe klo 9–20 ja 
la klo 9–15. 

Pääkirjasto eli aikuisten ja 
alle kouluikäisten lasten ai-
neistot löytyvät osoitteesta 
Tallinmäki 2. Pääkirjastos-
sa on asiakkaiden käyttöön 
tietokoneita sekä tulostus-, 
kopiointi- ja skannausmah-

dollisuus. Lehtien luke-
mista ja oleskelua varten 
kirjastotiloihin on sijoitettu 
mukavia istumanurkkauk-
sia ja pöytiä. Leikkinurkka 
ja monipuoliset lasten ai-
neistot viihdyttävät perheen 
pienimpiä. Kirjojen lisäksi 
osastolta löytyy suurin osa 
lasten elokuvista sekä mu-
siikkia ja äänikirjoja. 

Lasten- ja nuortenosasto 
Mestassa (Kirkkotallintie 2) 
on luettavaa kouluikäisille 
ja nuorille. Mestasta löy-

tyvät muun muassa lasten 
ja nuorten romaanit, tieto-
kirjat, sarjakuvat, lehdet ja 
konsolipelit. 

3D-tulostinta voi käyttää 
Mestassa. Opastusajan voi 
varata lähettämällä sähkö-
postia osoitteeseen kirk-
konummen.mesta@gmail.
com. Kun osaa käyttää lai-
tetta itsenäisesti, voit varata 
sen käyttöösi soittamalla 
numeroon 040 126 9458. 
Mestassa on myös yksi asia-
kastietokone. 

Palveluohjaaja Marja Keränen pirteiden vapaaehtoisten 
kahvinkeittäjien, Arjan ja Kirstin, keskellä.
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Kiinteistönvälitystä 
Veikkolassa

36 v. kokemuksella
onnistunut asuntokauppa 
alkaa ammattitaitoisesta 
hinta-arviosta, johon 
tarvitaan hyvää 
paikallistuntemusta ja 
kokemuksen tuomaa 
markkinatuntemusta.

tilaa ilmainen arviokäynti 
ja välitystarjous 
joustavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta, 
jossa yrittäjä itse hoitaa 
koko myyntiprosessin 
ammattitaitoisesti  
alusta loppuun.

P. 0400 402 930
klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.oikotie.fi/klauskurki

www.etuovi.com/klauskurki
www.facebook.com/klauskurkilkv 

Lamminjärventie 6 a, 02880 Veikkola

Tietoa Brita Blombergin testamentin käytöstä ja etuuksista 
ryhmän vetäjälle. Liikunta-
seteli on numeroitu, ja siinä 
on käyttäjän nimi. Liikun-
taryhmän vetäjä liittää se-
telin tiedot laskutukseen, 
ja seteli palautetaan pal-
veluohjaajalle. Huomioi-
tava, että palveluntuottajat 
eli liikuntaryhmien vetäjät 
tarvitsevat tiedot liikunta-
setelistä laskutusta varten 
aina ryhmän alkaessa. Pal-
veluohjaaja luovuttaa lii-
kuntasetelit pääsääntöisesti 
perjantaikahvilassa.

Lisätietoja palvelutuotta-
jista ja liikuntaryhmistä 
palveluohjaajalta.

Kurssit

K ä d e n t a i t o k a h v i l a 
(kansalaisopiston kurssi 
028112)

Opetuskerrat tiistai-
sin klo 14:15–16:45 
(14 oppitunt ia) . 
Alkanut syksyllä 2017, 
jatkuu M 13.2., 13.3. ja 
10.4.2018.

Ilmoittautuminen: puhelin 
040 126 9312. Opettaja 
Sari Pankkonen.

Kurssipaikka: Veikkolan 
kirjasto, Rotko-sali, Allas-
tie 6, 02800 Veikkola. 

Kurssimaksu: 35 €. BB-
ryhmäläiset saavat avustus-
ta kurssimaksuun. Heille 
jää maksettavaksi materi-
aalimaksu.

Ruokalippuja koulun 
ruokailuun

BB-ryhmäläiset saavat ve-
loituksetta rajatun määrän 

lippuja Veikkolan koulun 
ruokailuun. Syksy 10 kpl 
ja kevät 10 kpl. Tilaukset 
sähköpostitse tai puheli-
mitse palveluohjaajalta, 
joka jakaa liput.

2. Kaikille Pohjois-
Kirkkonummen 
eläkeläisille 
kuuluvia etuja

Perjantaikahvila 

toimii Veikkolan nuoriso-
tilassa syyskuusta touko-
kuun loppuun, osoite Kos-
kentie 3. 

Kahvila on avoin kaikille 
veikkolalaisille ja pohjois-
kirkkonummelaisille ikäih-
misille. Aiheet julkaistaan 
Kirkkonummen Sanomien 
Tapahtumapäivyrissä.

Kahvilassa on usein esitel-
möitsijöitä ja aiheet mie-
lenkiintoisia. Jokainen voi 
vaikuttaa perjantaikahvilan 
sisältöön esittämällä esitel-
möijätoiveita tai tulla itse 
kertomaan jostain aiheesta 
kahvipalkalla.

Kahvilan aikana ulko-ovi 
on turvallisuussyistä lu-
kittu. Omat sisäkengät on 
syytä ottaa mukaan. Vapaa-
ehtoiset emännöivät kahvi-
laa, ja Veikkolan S-market 
osallistuu tarjoilun anti-
miin. Kahvirahana peritään 
yksi euro.

Kahvilan ohjelmarunko on 
seuraava: 

klo 10:30–11:15 vapaata 
keskustelua  
klo 11:15–12:15 asiantun-
tija kertomassa/vapaata 

keskustelua 
klo 12:15–13:00 tarvitta-
essa BB-ryhmän asioita.

Ruokalippuja ruokailuun 
Veikkolan koulussa

Kansaneläkeläiset ja yli 
65-vuotiaat voivat ostaa 
ruokalippuja Veikkolan kir-
jastosta. Ruokailu tapahtuu 
Veikkolan koulussa koulu-
päivinä klo 12:30–13:15. 
Ruokalista on nähtävillä 
Kirkkonummen Sanomis-
sa.

3. Kirkkonummi palvelee

seniori-Info

Seniori-Infosta saa tie-
toa sekä kunnallisista että 
yksityisistä palveluista ja 
eri yhdistystoiminnoista. 
Osoite on Sosiaali- ja ter-
veyskeskus, Virkatie 1, 
02400 Kirkkonummi. Si-
säänkäynti tapahtuu vas-
taanoton oven kautta.

Seniori-Info palvelee kun-
talaisia, kunnan työnte-
kijöitä ja yhteistyökump-
paneita. Seniori-infon 
palvelusta saa tietoa, 
esitteitä, lomakkeita, 
esim. hoitotuki-, asumis-
tuki- ja asuntohakemus-
lomakkeita. Lomakkeiden 
täyttöohjeita annetaan 
sekä henkilökohtai-
sesti että puhelimitse.  
Puhelut maksavat asiak-
kaille, mutta paikan päällä 
asioiminen on maksuton-
ta. Palvelua annetaan sekä 
suomeksi että ruotsiksi. 
Soita, kun haluat sopia 
henkilökohtaisesta tapaa-
misesta, puh. arkisin 050 
350 3963.

Ikäihmisten 
palveluneuvonta ja 
palvelutarpeen arviointi

Ikäihmisten palvelunume-
ro 050 594 1742. Palve-
lee kuntalaisia ma–pe klo 
8–15.

Palvelee missä tahansa it-
seä askarruttavassa asiassa 
– yhteyden voi ottaa mata-
lalla kynnyksellä.

Palveluohjaus ja neuvonta 
– ohjaa oikealle ammatti-
laiselle tarpeesta riippuen.

Palvelunumeroon vastaa 
sosiaali- tai terveydenhuol-
lon ammattilainen.

Terveysneuvonta

opastaa terveysasioissa ja 
sairauksien hoidossa. Puh. 
09 871 0023. Terveysneu-
vonta palvelee 24/7.

Brita Blombergin testa-
mentti -projekti

Palveluohjaaja Marja 
Keränen. 
Kirkkonummen kunta, 
Metsäpirtti, Volsintie 596, 
02400 Kirkkonummi. Puh. 
050 413 7443. 
Sähköposti:marja.
keranen@kirkkonummi.fi 

Hoitotyön johtaja  
Gun-Lis Wollsten. 
Kirkkonummen kunta, 
Ervastintie 2, 02400 
Kirkkonummi. Puh. 050 
577 4785.  
Sähköposti: gun-lis.
wollsten@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta rakentaa  
kuusi uutta koirapuistoa
Kunnallistekniikkapal-
veluiden vuoden 2018 
investointeihin kuuluu 
kuuden koirapuiston 
suunnittelu ja raken-
taminen. Koirapuistot 
sijaitsevat Veikkolassa, 
kuntakeskuksessa (2 
kpl), Masalassa, Brossa 
ja Kantvikissa. 

Uusista koirapuistoista 
järjestetään asukastilai-
suus, jossa koiranomis-
tajat ja muut asiasta kiin-
nostuneet voivat tuoda 
esille ideoita ja toiveita 

niiden suunnittelua var-
ten.

Asukastilaisuus pidetään 
keskiviikkona 21.2.2018 
klo 18.00-19.30 kunnan-
talolla Kirkkonummi-
salissa.

Tilaisuus aloitetaan muu-
alle rakennettujen koi-
rapuistojen esittelyllä. 
Kulku kunnantaloon on 
Villa Haagan torin puo-
leisen sivuoven kautta 
(Kirkkonummen Ostarin 
puolelta).
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Veikkolan puuttuvien melusuojausten 50-vuotinen historia
Euroopan valtaväyliin kuuluvaa E18-tietä 
eli Turun moottoritietä jatkettiin 1960-luvun 
lopulla Lamminjärven ja Perälänjärven vä-
lisen kannaksen läpi Palojärvelle asti. Me-
lusuojauksen rakentamisesta ei silloin ollut 
lain määräyksiä. Kylän asukkaat ovat kärsi-
neet aina vain kasvavasta liikenteen melusta 
50 vuotta. Tämän ohitetun ”merkkivuoden” 
johdosta onkin syytä kerrata näiden vuosien 
tapahtumat.

”Tiehallinto huolehtii 
meluntorjunnasta uusien 
maanteiden rakentamisen 
ja olemassa olevien mer-
kittävän parantamisen yh-
teydessä, jotta 55 desibelin 
(lyhenne dB) ulkomelulle 
altistuvia asukkaita ei uu-
sien väylien varrella ole.” 
Meluntorjuntalaki tuli 
voimaan 1987. Aiemmin 
rakennettuja teitä se ei 
koske.

Eikö mikään laki suojaa 
ennen moottorien 
rakentamista paikalla 
asuneita asukkaita?

Voisiko rikoslaki tulla ky-
läläisten avuksi? Rikoslain 
oikeushyvä-käsitteellä tar-
koitetaan sellaisia yleis-
luonteisia etuuksia tai 
arvoja, kuten henki, ter-
veys, vapaus, varallisuus 
tai kotirauha. Tällaisen 
oikeushyvän loukkaami-
sen katsotaan antavan oi-
keutuksen teon määritte-
lemiselle rangaistavaksi. 
Lisäksi yleisen oikeusta-
jun mukaan vahingon ai-
heuttaja on korvausvelvol-
linen.

Jo ennen moottoritien 
rakentamista nykyisen 

tien varrella asuneet ovat 
menettäneet ainakin koti-
rauhan, altistuneet monia 
sairauksia aiheuttavalle 
melulle ja saasteille sekä 
kärsineet taloudellisesti 
kiinteistöjen arvonalen-
tumisesta. Kuitenkin he 
maksavat täyttä kiinteis-
töveroa, vaikka kärsivät 
valtion ja kunnan aihe-
uttaman laiminlyönnin 
takia.

Ensimmäinen 
rakennuskaava 
vuonna 1967

Ensimmäinen melusuoja-
uksen huomioiva raken-
nuskaava tuli voimaan 
1967 moottoritien raken-
tamisen yhteydessä. Siinä 
alue oli jaettu kuuteen me-
lusuojausalueeseen. Tästä 
alkoi vuosikymmenien 
odottaminen.

Veikkolan kunnallis-
tekniikan rakentami-
sen yhteydessä vuonna 
1999 ylijäämämassoja 
siirrettiin meluvalleiksi. 
Ensimmäisestä meluval-
lisuunnitelmasta saatiin 
läjitysmassoilla rakenne-
tuksi meluvalli n:o 6 ja 
osa meluvallista 5 moot-

toritien eteläpuolelle Veik-
kolan liittymän kohdalta 
Turun suuntaan (ns. Kön-
ninkujan valli).

Peräläntien varteen kun-
nan myöntämien lupien 
turvin rakennetut korkeat 
ja pitkät mainosaidat sekä 
moottoritien pohjoispuo-
len maavallit lisäsivät 
merkittävästi moottoritien 
eteläpuolelle kantautuvaa 
melua. Melusuojauksen 
tarpeesta lähestyttiin kun-
taa useaan otteeseen.

Uudenmaan tiepiiri 
aktivoituu vuonna 2000

Uudenmaan tiepiiri pyysi 
Kirkkonummen kunnalta 
v. 2000 lausuntoa Turun-
väylän varustamisesta me-
luesteillä. Hankkeen hin-
naksi arvioitiin 1.990.000 
euroa. Lausunnossaan 
6.3.2000 kunnanhallitus 
piti melusuojausta tärkeä-
nä, mutta kunnalla ei sil-
loin ollut varaa ottaa osaa 
rakennuskustannuksiin. 
Pattitilanne jatkui.

Uusi vetoomus 
päättäjille vuonna 2006

Kyläyhdistys käynnisti v. 
2006 laajan kampanjan 
melusuojauksen saamisek-
si vetäjänä Mari Aulanko. 
Hän oli jo aiemmin kun-
nanvaltuutettuna tehnyt 
asiasta valtuustoaloitteen, 
jota kannatti koko valtuus-
to.

Vetoomuksen laadintaan 
käytettiin asiantuntijoiden 
apua. Kylältä kerättiin ve-
toomuksen liitteeksi ad-
ressi, jossa 2 340 asukas-

ta vaati melusuojauksen 
rakentamista. Vetoomus 
luovutettiin 28.9.2006 
Kirkkonummen kun-
nanvaltuustolle ennen 
kokouksen alkamista ja 
12.10.2006 Uudenmaan 
tiepiirille sekä Uuden-
maan Ympäristökeskuk-
selle.

Liikehdintää syntyi 
päättäjissä – hanke 
kariutui keskeneräiseen 
kaavamuutokseen

Kunnanvaltuuston kaikki-
en ryhmien puheenjohtajat 
päättivät yksissä tuumin 
ottaa asian käsiteltäväksi 
heti adressin luovutuspäi-
vän 28.9.2006 valtuuston 
kokouksessa. Valtuusto 
lähetti asian kunnanhalli-
tuksen valmisteltavaksi, 
ja kunnan budjettiin teh-
tiin useammalle vuodelle 
varaus kunnan osuuden 
maksamista varten, ettei 
rakentaminen jatkossa 
kompastuisi kunnanosuu-
den puuttumiseen, mihin 
valtio oli aiemmin vedon-
nut kielteisessä päätökses-
sään.

Liikenneministeri Su-
sanna Huovinen vastasi 
vetoomukseen 9.10.2006 
todeten muun muassa 
seuraavaa: ”Uudenmaan 
tiepiiri on teettänyt 1999 
tiesuunnitelman valtatie 1 
eli Turunväylän varusta-
miseksi meluesteillä Veik-
kolan taajaman kohdalla. 
Tiesuunnitelmaa ei ole 
voitu toistaiseksi hyväk-
syä, koska Kirkkonum-
men kunta ei ole tehnyt 
tiesuunnitelman hyväksy-
misen edellyttämiä kaa-
vamuutoksia. Veikkolan 
meluesteiden rakennus-
kustannuksiksi on arvioitu 
tässä vaiheessa 2.060.000 
euroa. Tiepiirin käsityksen 
mukaan nopeusrajoituksen 
alentaminen runkotieverk-
koehdotukseen kuuluvalla 
tärkeällä pääväylällä ei ole 
mahdollista. Ns. hiljaisen 
asfaltin käyttö raskaasti 
liikennöidyllä tiellä ei ole 
tiepiirin käsityksen mu-
kaan mahdollista nopean 
kulumisen vuoksi.”

Uudenmaan tiepiirin ylim-
män johdon kanssa neu-
voteltiin 1.12.2006. Me-
luesteiden suunnitelman 
hyväksyminen odotti edel-
leen kaavojen vahvistu-
mista.  Lisäksi ilmoitettiin, 
että Veikkolan meluestei-
den toteuttaminen ei kuulu 
vasta tehtyyn pääkaupun-

kiseudun meluntorjunnan 
teemapakettiin.

EU:n 
ympäristödirektiivi 
vaati meluselvitysten 
tekemistä

EU:n ympäristömeludi-
rektiivi (2002/49/EY) 
edellytti, että jäsenvalti-
ot laativat meluselvityk-
set vuoden 2007 aikana. 
Selvitysten valmistuttua 
osana liikennepoliittista 
selontekoa kesällä 2007 
tiedot välitettiin kunnil-
le. Myös kyläyhdistyk-
seltä pyydettiin lausunto 
liikennepoliittiseen se-
lontekoon, ja yhdistys 
toimitti sen ministeriön 
28.12.2007.

Kyläyhdistys teki kunta-
laisaloitteen 11.1.2008 ja 
vaati kuntaa saattamaan 
loppuun kaavoituksen 
Veikkolan melusuojauk-
sen toteutumisen tieltä 
31.5.2008 mennessä. Sa-
massa yhteydessä vaadit-
tiin kuntaa huolehtimaan 
yhdessä valtion kanssa 
melusuojaussuunnitelman 
maastomittausten ja tek-
nisen rakennesuunnitte-
lun uusimisesta. Silloinen 
tiepiirin suunnittelupääl-
likkö Leo Koivula totesi 
14.1.2008, että Veikkolan 
melusuojauksen tarve on 
tiedossa, mutta se ei ole 
pääkaupunkiseudun ”me-
lukorissa” eli ei ole toteu-
tettavissa.

Kyläyhdistys selvitti use-
amman asiantuntijan avul-
la, mitä olisi tehtävissä. 
Ehdotuksia ja toteamuksia 
riitti, tässä muutama:

• Jos melu ylittää sal-
litut määrät ympäri 
vuorokauden, vaati-
kaa asunnon laitta-
mista asumiskieltoon, 
korjauttakaa ikkunat, 
ovet ym. melukestoi-
siksi ja lasku kunnal-
le.

• Hakekaa oikeuskans-
lerin lausunto pää-
töksenteon toimimat-
tomuudesta. Jos se ei 
tuo tulosta, valittakaa 
EU:hun.

• Melun aiheuttamat 
terveysvaikutukset 
liittyvät stressireakti-
oon: stressihormonien 
määrä veressä kasvaa, 
verenpaine nousee, ja 
elimistö menee hä-
lytystilaan. Pysyvä 

hälytystila vaikuttaa 
monella tavalla ter-
veyteen, muun muas-
sa sydämen toimin-
taan ja kuuloon. Näitä 
seikkoja on vaikea to-
distaa, vaikka ovatkin 
ilmeisen selviä.

Kaava ei valmistu, 
eikä rahaa ole – 
kyläyhdistyksen kantelu 
oikeuskanslerille

Veikkolan Kyläyhdistys 
teki 7.7.2008 oikeuskans-
lerille kantelun meluntor-
junnan laiminlyönnistä. 
Oikeuskanslerin perus-
teellinen selvitys ja pää-
tös saatiin puolentoista 
vuoden päästä, 19.2.2010. 
Dnro OKV/899/1/2008. 
Päätöksessä todetaan 
mm.: ”Katson esitetyn 
selvityksen perusteella, 
etteivät edellä selostetut 
maankäyttö- ja rakennus-
laissa säädetyt kaavoitus-
ta koskevat velvoitteet 
ole toteutuneet laissa 
edellytetyllä tavalla. Hy-
vän hallinnon ja vaati-
musten noudattaminen ei 
myöskään ole toteutunut 
meluntorjunnan suunnit-
telussa ja toteuttamisessa 
Veikkolassa.”

Ensimmäinen 
ministerivierailu 
Veikkolassa 
melusuojauksen 
tiimoilta

Liikenneministeri Anu 
Vehviläinen vieraili Veik-
kolassa. Vuosi oli kulunut 
oikeuskanslerin päätök-
sestä. Jälleen uskottiin asi-
an etenevän piirun verran, 
ja nytkähtihän se. ELY-
keskus laati tiesuunnitel-
man ”Vt1 varustaminen 
meluesteillä Veikkolan 
kohdalla.” Kirkkonummen 
kunta piti yleissuunnitel-
man yleisesti nähtävillä 
18.5.–18.6.2012.

Tässä vaiheessa kustan-
nusarviossa oli ELY:n 
osuus 4.950.000 euroa eli 
75 prosenttia ja Kirkko-
nummen kunnan osuus 
1.650.000 euroa eli 25 pro-
senttia.  Kunta suostui esi-
tettyyn kustannusjakoon. 
Hanke siirtyi vuonna 2010 
kiireellisyysluokkaan 1, 
mutta kaava ei ollut vielä-
kään valmis.

Kaikki lainvoimaista – 
mutta rahat puuttuvat

Kunnan kaavatilanne roik-
kui vielä usean vuoden 

Liikennemäärät Lamminjärven-Perälän kannaksella

Vuosi Ajoneuvoa/ vrk
Kasvu ajoneuvoa/ 

vrk
kasvu %

1989 21 900
2005 32 729 10 829 49,4
2017 37 582 4 853 14,8

Nykyinen ajoneuvomäärä merkitsee matemaattisesti jaettuna  26 auton 
ohikulkua minuutissa.
Tilasto Veikkolan liittymän kohdalla:  40 582 ajoneuvoa/vrk vuonna 2017.

Lähde:
Vuoden 1989 ja 2005 ajoneuvomäärät on poimittu
Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnan 19.4.2007 pöytäkirjasta § 43
Vuoden 2017 luku on Liikenneviraston sivulta poimittu, linkki:
https://extranet.liikennevirasto.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne
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Kotipalvelut ikääntyneille ja sairastuneille 
Veikkolassa ja lähialueella

• Siivousapu
• Ruoanlaittoapu
• Pyykkihuolto
• Asiointiapu  

(kaupassa käynti, pankkiasiointi, jne.)
• Lumityöt
• Pienet huolto- ja korjaustyöt
• Nurmikon leikkaus

Muistathan kotitalousvähennyksen

KOTIPALVELU
PIKKIRILLI

Luotettava ja ystävällinen

SOITELLAAN!

Koti- ja juhlapalvelu Pikkirilli AY
Mona Hörman
puh. 040-5890366
mona@pikkirilli.com

Nimetön 1   1 16.12.2017   16.14

 

 

keskeneräisenä. Viimein 
18.2.2016 asemakaavat 
olivat kunnossa ja melu-
suojauksen suunnitelmat 
lainvoimaisia; rahat vain 
puuttuivat, ja tehdyt suun-
nitelmatkin olivat vanhen-
tuneet.

Nuori veikkolainen Markus 
Myllyniemi kiersi kesällä 
2017 kunnallisvaalikam-
panjansa aikana melualu-
eella asuvien ihmisten ko-
deissa ja käynnisti uuden 
nimienkeräysadressin. Ni-
miä kertyi yli 1 500.  Mar-
kus kävi viemässä adressin 
henkilökohtaisesti ministe-
ri Anne Bernerille ja järjes-
ti melualueella kyläläisten 
tapaamistilaisuuden. Alu-
eella asuvat Sirpa ja Tapani 
Råmark kutsuivat kunta-
päättäjät ja ELY-keskuksen 
edustajat aamukahville 
pihalleen, kivenheiton pää-
hän moottoritiestä. Keskus-
telu oli ”huutokeskustelua” 
– melun todellisuus tuli sel-
västi esille.

Toinen ministerivierailu 
– pieni toivo 
orastaa jälleen

Kyläyhdistys oli syksyn 
2017 aikana useampaan ot-
teeseen yhteydessä minis-
teri Anne Berneriin. Lopul-
ta hän pystyi järjestämään 
sopivan ajan kalenteristaan 
ja saapui kyläkokoukseen 
2.11.2017.  Tilaisuuden tu-
loksena saimme lupauksen 
neuvottelujen alkamisesta 
Liikenneviraston, ELY:n 
ja Kirkkonummen kunnan 
kanssa.

Tilanne tammikuussa 
2018

Liikennevirasto on an-
tanut ELY-keskukselle 
tehtäväksi laatia tie-
suunnitelmaa täydentä-
viä lisäselvityksiä, jonka 
tuloksena saadaan me-
luestekohtaiset kustan-
nusarviot ja tarkennetaan 
melulaskelmia. Työn 

pitäisi valmistua helmi-
kuun 2018 puoliväliin 
mennessä. Tämän jälkeen 
Liikennevirasto päättää, 
minkälaisella melusuo-
jausratkaisulla rakennus-
suunnittelua ja rakenta-
mista viedään eteenpäin.

Toteutukseen tarvitta-
vat sopimukset tehdään 
Liikenneviraston, ELY-
keskuksen ja Kirkko-
nummen kunnan välillä. 
Kunnan osuus on etupai-
notteisesti noin neljännes 
kokonaiskustannuksista. 
Ehkä historian lehti nyt 
kääntyy?

Suunnittelu ja rakentami-
nen lausuntoineen viene-
vät useamman vuoden.  
Uusi eduskuntakausikin 
ehtii alkaa. Niinpä nyt tar-
vitaan jokaiselta osapuo-
lelta vahvaa sitoutumista 
ja tahtoa melusuojauksen 
toteuttamiseen.

Teksti: Pirkko Kautto

ELY:n kuntakohtainen 
hankekortti 1.12.2010
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Kirjaston ystävien toimintaa
Tiesitkö että Kirkkonum-
men Kirjaston Ystävät on 
toiminut jo yli kaksikym-
mentä vuotta!

Veikkolassa olemme elä-
vöittäneet kirjastoa mm. 
kevät- ja syystapahtumil-
la, joissa on ollut ohjelmaa 
sekä lapsille että aikuisille.

Lisäksi olemme tarjonneet 
ja tarjoamme maksullis-
ta sanataideopetusta sekä 
Lukulampun alla -kirjal-
lisuuspiirin, kaikille avoi-
mia Novelleja ja neuleita 
-iltoja, Runopiknikit puo-
livuosittain yhteistyössä 
Veikkolan Kartanoteat-
terin ja kirjaston kanssa. 
Kirjaston tapahtumaka-
lenterissa päivämäärät v. 
2018 osalta.

Veikkolan kirjastolla lähes 
80 lasta ja nuorta osallis-
tuu viikoittain nuorisote-
atteriin, jonka toiminnan 
kirjaston ystävät mahdol-
listavat.

Veikkolan ja Nissnikun 
koululle tuotimme eri tai-
teenlajeja esittelevät il-
tapäiväkerhot Opetus- ja 
kulttuuriministeriön avus-
tuksen tuella syksyllä 2016 
ja keväällä 2017. Harmilli-

sesti nämä valtionavustuk-
set ovat määräaikaisia ja 
vaativat melko suuren hal-
linnollisen työn taustalla. 
Kokeilu sinänsä oli onnis-
tunut, ja olemme iloisia, 
että pystyimme edes vuo-
deksi tarjoamaan yli 40:lle 
lapselle iltapäivätoimintaa 
taiteen ja kulttuurin aloilta.

Tulevana kesänä suun-
nitelmissa sanataide 
+ kädentaidot -päivä-
leiri n. 7–12-vuotiaille 
4.–8.6. 2018 ja teatteri-
leiri n. 6–13-vuotiaille 
11.–15.6.2018. Näitä eri 
taiteenlajeja yhdisteleviä 
leirejä olemme järjestäneet 
vuodesta 2011 lähtien.

Vuoden 2018 jäsenmaksu 
on 10 e/henkilö + 1 e/per-
heenjäsen. Maksu tilille: 
Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävät, FI53 2255 1800 
0185 39. Viestiosuuteen 
merkintä jäsenmaksu 
2018 ja kaikkien jäsenten 
nimet.

Se on pieni henkilö-
kohtainen kannanotto 
kulttuurin tukemiseksi 
Kirkkonummella. Osal-
listumalla johonkin Kir-
jaston Ystävien maksul-
liseen pajaan tai kurssiin 

liityt automaattisesti jä-
seneksi, ja maksun yh-
teydessä voi perheenjä-
senien osalta laittaa 1 e 
lisämaksun/perheenjä-
sen. Muistathan silloinkin 
ilmoittaa kaikkien jäsen-
ten nimet! Kunnan tuki 
on sidonnainen jäsenten 
määrään, joten kiitämme 
lämpimästi kaikkia jäse-
niä, jotka mahdollistavat 
toimintamme jatkumisen!

Yhdistyksen sääntömää-
räinen vuosikokous on 
maanantaina 12.3.2018 
klo 18.15 Veikkolan kir-
jaston Rotko-salissa.

Tervetuloa kokoukseen 
kaikki jäsenet ja Kirjaston 
Ystävien toiminnasta kiin-
nostuneet tulevat jäsenet!

Toimintaamme voi tutus-
tua kirjastojen ilmoitus-
tauluilla, kotisivuilla, net-
tisivuilla ja Facebookissa.

www.sanapaja.webs.com 
ja www.kirkkonummi.fi/
kirjasto

Teksti ja kuva: 
Kirkkonummen kirjaston 
ystävät ry. 
toiminnanjohtaja 
Maarit Orko

Yhteisöllistä käsityötä, lukutoukkaa, saa kutoa eteenpäin 
kuka tahansa. Suomi 100 -teemalla aloitetut käsityöt 
sijaitsevat Veikkolan ja Masalan kirjastoilla. Kun toukka 
on kasvanut sopivan kokoiseksi, se tullaan täyttämään 
kirjaston ystävien toimesta, ja valmiit toukat jäävät 
kirjaston kävijöiden iloksi.

Kartsun kesä 2018 

Veikkolan Kartanoteatterin kesän 2018 näytelmänä näh-
dään musiikkinäytelmä Leiri pilven reunalla. Teoksen 
kirjoittaa ja ohjaa teatteriohjaaja/käsikirjoittaja Seppo 
Honkonen. Musiikin säveltää Tuija Rantalainen.

Kartanoteatteri jatkaa mielenkiintoista linjaansa itsenäi-
syytemme alkuajoista tähän päivään ja aina tulevaisuu-
teenkin.

Millainen yhteiskuntajärjestelmä olisi sellainen, jossa ei 
olisi sotia ja kaikilla olisi hyvä olla? 

Millainen maailma ja Veikkola on elää tulevaisuudessa? 

Mukaan mahtuu vielä sekä uusia että vanhoja harrastajia.

Ota yhteys:  
veikkolankartanoteatteri@gmail.com

Esityskausi Navalan puistossa 15.6.–5.7.2018.

Eija Ahvo

Veikkolan kulttuuriolohuone Navalan kartanoon?

Navalan kartanon sali täyttyi kiinnostuneista osallistujista, kun siellä järjestettiin 
keskustelutilaisuus kartanon tulevasta käytöstä. Kuva: Päivi Falck. 

ilmestyy seuraavan kerran 28.5. 
Lehden aineistopäivä on 7.5.

KYLÄSAUNA
 

Varaukset hoitaa
eläintarvikeliike taSSUtin

(apteekin yläpuolella
Mariannen Salonkia vastapäätä)

Navalan kartanossa oli 
illalla 18.1. harvinainen 
näky: ikkunoista loistivat 
valot, ja sisällä käytiin 
kiinnostavaa keskustelua 
kaksi vuotta tyhjillään 
olleen kartanon tulevai-
suudesta. Veikkolan Kar-
tanoteatteri kutsui kiin-
nostuneita kuntalaisia 
keskustelemaan, josko 
kartanosta saisi kulttuurio-
lohuoneen ja teatterin har-
joitustilat Veikkolaan.

Ajatuksen laittoi alulle 
kartanoteatterin pitkäai-
kainen ohjaaja ja koulut-
taja Eija Ahvo: ”Nykyisin 
teatterilla on puutteelliset 
toimintatilat. Tyhjillään 
oleva Navalan kartano 
voisi olla ratkaisu kulttuu-
ritilojen puutteeseen Poh-
jois-Kirkkonummella.”

Kartanon kunto 
tarkistettava

Rakennuksen kunto puhu-
tutti paikalla olevia noin 
40:ntä kuulijaa, joiden 
joukossa oli valtuutettu-
ja, yhdistysten jäseniä, 

asukkaita ja kunnan edus-
tajia. Kuntatekniikan toi-
mialajohtaja Anna-Kaisa 
Kauppisen mukaan ra-
kennuksessa on teetetty 
rakenne- ja kosteustekni-
nen tutkimus. Ilmeisesti 
hirsirunko on terve, ja 
rakennuksen kunnostus-
työt saattavat olla melko 
pieniä. Ehkä rakennuksen 
voisi ottaa käyttöön jo kor-
jaustoimenpiteiden aikana.

”Tämä täytyy kuitenkin tut-
kia, jotta voimme harrastaa 
turvallisessa ympäristössä. 
Veikkolan kasvaessa har-
rastetilojen tarve kasvaa 
yhä nykyisestä”, totesi kar-
tanoteatterin puheenjohtaja 
Teija Saarinen.

Parituntisen keskustelun 
jälkeen kunnanjohtaja Tar-
mo Aarnio ehdotti:

”Jos meillä on rakennus, 
mitä voisimme hyödyntää 
kulttuurin käyttöön, mik-
sipä me emme sitä tekisi. 
Kunnan elinvoimaiseksi 
tekemisessä tarvitaan toi-
mintaa ja fasiliteettejä?”

Kunnassa on meneillään 
kiinteistöjen luokitus, eli 
kartanoteatteri nosti Na-
valan kartanon kohtalon 
ilmeisesti juuri oikeaan 
aikaan esiin.

Työryhmä jatkaa

Kunnanvaltuutettu Mar-
jut Frantsi-Lankia muis-
tutti Walhbergin testa-
mentin velvoituksesta: 
”Oikea tahtotila löytyy 
kyllä valtuutetuilta, jos sitä 
lähtee virkamiehiltä.”

Aktiivisen keskustelun 
päätteeksi kokous nimesi 
työryhmän viemään eteen-
päin kartanon saamista 
asukkaiden aktiiviseen 
käyttöön. Ryhmässä on 
mukana kaksi kunnan edus-
tajaa ja paikalla olleiden 
yhdistysten edustus täy-
dennettynä aktiiviasukkail-
la. Kulttuuriolohuoneen 
saaminen Pohjois-Kirkko-
nummelle on lähempänä 
kuin koskaan.

Teija Saarinen ja  
Matti Saartamo

www.kylanraitti.fi
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Kirjaston aukioloajat 
ma klo 14–20 
ti ja to klo 14–19 
ke, pe, la klo 10–15 
 
Poikkeukset kevään 
aukioloissa 
kiirastorstai 29.3.  
klo 10–15 
pääsiäinen  
pe 30.3.–ma 2.4. suljettu 
vappuaatto ma 30.4.  
klo 10–15 
vapunpäivä ti 1.5. suljettu 
helatorstai 10.5. suljettu

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

KULTTUURI

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

TARJA SAHARI 
0700-9-3008

PARANTAJA-
SELVÄNÄKIJÄ

Vastaanotto Veikkolassa 
ajanvaraukset 040-5151 554 
– reiki kursseja 
– regressioterapiaa 
– Valoa elämään kursseja eli löytöretki itseesi 
 
www.tarjasahari.fi

 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 
 

 

Oikeusneuvontaa 
ajanvarauksella

Maksutonta oikeudellis-
ta neuvontaa annetaan 
Veikkolan kirjastossa 
maanantaina 19.3. klo 
17.30–18.30 sekä maa-
nantaina 23.4. klo 17.30–
18.30. Varaa 15 minuutin 
aika etukäteen kirjastos-
ta puhelimitse tai paikan 
päällä käymällä. Neuvon-
taa ei anneta rikos- eikä 
työoikeusasioissa. Neuvo-
jana toimii lakimies Minna 
Hentunen Kirkkonummen 
Lakipalvelut Ky:stä.

Digitohtori tavattavissa

Ovatko Windows-päivi-
tykset jääneet tekemättä, 
tai haluaisitko tehdä itsel-
lesi esimerkiksi sähköpos-
titunnukset? Digitohtori 
päivystää Veikkolan kir-
jastossa kaksi kertaa ke-
vään aikana: maanantaina 
19.3. ja maanantaina 16.4. 
klo 14–20. Vastaanotolle 
voi tulla pienissä tietoko-
neisiin tai tabletteihin liit-
tyvissä ongelmissa ilman 
ajanvarausta. Digitohto-
ri ei korjaa tietokoneita. 
Tohtorina toimii kirjasto-
virkailija Tapio Sarastamo.

Venäjänkielinen 
kielikahvila 

Kielikahvilassa harjoitel-
laan venäjän kielen pu-
humista rennossa ilmapii-
rissä kahvikupin ääressä. 
Tarvittaessa keskustelua 
käydään myös suomeksi. 
Kahvila on maksuton, eikä 
etukäteisilmoittautumista 
tarvita. Kokoontumispaik-
kana on kirjaston Rotko-
sali.

Kokoontumisajankohdat 
ja keskusteluteemat ovat:

ma 26.2. klo 18 Politiikka 
Suomessa ja Venäjällä 
ma 26.3. klo 18 Uskonto 
ma 23.4. klo 18 Menneet 
vuosikymmenet ja 
nykyhetki – hyvät ja 
huonot puolet 
ma 21.5. klo 18 
Matkustaminen ja 
parhaat matkakohteet

Villasukkailta

Onko kantapää hakusessa? 
Pohjois-Kirkkonummen 
Martat antavat vinkkejä 
ja neuvoja villasukan neu-
lontaan tiistaina 27.2. klo 
18–20 Veikkolan kirjaston 
Rotko-salissa. Tilaisuu-

dessa on kahvi- ja teetar-
joilu. Vapaa pääsy. Omat 
puikot ja langat mukaan!

Tapahtuman järjestävät 
Pohjois-Kirkkonummen 
Martat ja Veikkolan kirjas-
to. Tervetuloa viettämään 
iltaa sukkaa neuloen!

Kasvisruokailta

Kasvisruokailta Veikko-
lan kirjaston Rotko-salissa 
torstaina 12.4. klo 18–20. 
Pirjo Toikkanen kertoo kir-
jastaan Rouva Kasviksen 
parhaat ja antaa vinkkejä 
parhaisiin kasvisruokiin. 
Tapahtuman järjestävät 
yhteistyössä Veikkolan 
kirjasto ja Pohjois-Kirk-
konummen Martat.

Karaoketanssit

Karaokea lauletaan kirjas-
ton Rotko-salissa torstai-
na 22.3. klo 14–17 sekä 
torstaina 17.5. klo 14–17. 
Tilaisuudet ovat kaikille 
avoimia. Järj. Veikkolan 
kirjasto, Kirkkonummen-
Siuntion Sydänyhdistys 
ja Mukojamu. Tervetuloa 
mukaan!

Yhteislauluiltapäivä

Eija Ahvo ja Tuija Ran-
talainen laulattavat ylei-
söä Veikkolan kirjaston 
Rotko-salissa to 26.4. klo 
14–16. Kahvi- ja teetar-
joilu. Vapaa pääsy. Järj. 
Veikkolan Kartanoteatteri 
ja kirjasto. Tervetuloa!

Runopiknik

Tunnelmallinen runopik-
nik to 8.3. klo 18–19.30. 
Teemana murrerunot. Lue-
taan yhdessä runoja; voit 
tulla joko lukemaan tai 
vain kuuntelemaan. Toive-
runoja voi tuoda etukäteen 
kirjastolle. Tilaisuuden 
järjestävät Veikkolan Kar-
tanoteatteri, Kirkkonum-
men Kirjaston Ystävät ja 
kirjasto.

Novellit ja neuleet

Kirjaston ystävien ja kir-
jaston yhteistyössä järjes-
tämä perinteikäs Novellit 
ja neuleet -ilta torstaina 
5.4. klo 18.30–20. Lukuil-
lassa yhdistyvät kirjalli-

Veikkolan kirjaston kevät

Villasukkailta Veikkolan kirjastossa ti 27.2. klo 18. Kuva: 
Tero Leppäsalko.

suus ja käsillä tekeminen. 
Ota mukaan oma käsityö 
(ei pakollinen) ja tule 
kuuntelemaan novelleja. 
Lukijoina toimivat kirjas-
ton henkilökunta ja Kirk-
konummen Kirjaston Ys-
tävät.

Kirjan ja ruusun päivä

Kirjan ja ruusun päivän 
tapahtuma kirjastolla lau-
antaina 21.4. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä 
Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävien kanssa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.

Teksti: Saara Leppäsalko

kjell Westö

Rikinkeltainen taivas
suomennos laura Bäck
otava 2017

Kjell Westö on tarinanker-
toja, joka etenee hitaasti 
mutta varmasti kohti klii-
maksia. Ominaista hänen 
kerronnalleen ovat tarkka 
henkilökuvaus, ympäris-
tön havainnointi ja moni-
mutkaiset ihmissuhteet.

Nämä kaikki elementit 
nousevat esiin myös hä-
nen uusimmassa Helsin-
ki-aiheisessa teoksessaan 
Rikinkeltainen taivas, 

joka on samalla sukupol-
viromaani 60-luvun lopus-
ta tähän päivään. Teoksen 
alussa luodaan jännite, 
jonka yhteyttä itse tarinaan 
saa odottaa kirjan loppu-
sivuille asti. Se on vain 
sivujuoni, joka vaatii kir-
jailijan taustoittamaan ta-
pahtumat perusteellisesti. 
Minä-muotoon rakennettu 
kerronta, jossa fakta ja fik-
tio kohtaavat, mietityttää 
lukijaa.

Tapahtumat ja muistot liik-
kuvat nopein nykäyksin, 
arvaamatta. Tekstin kes-
keinen teema on alemman 
keskiluokkaisen nuoren 
tarina vauraan suomen-
ruotsalaisen eliitin kanssa. 
Ainoa mikä yhdistää, on 
yhteinen kieli.

Kirjan päähenkilö kohtaa 
kesäpaikkansa naapurus-
tossa varakkaan perheen 

Axel-pojan, jonka kanssa 
ystävystyy. Ajan myötä 
hän rakastuu Axelin nuo-
rempaan sisareen Stellaan, 
ja heidän suhteensa on 
teoksen pääteema. Mu-
kaan mahtuu runsaasti 
seksuaalista heräämistä, 
kasvamista ja oppimista, 
kunnes ikä tuo mukanaan 
suorituskyvyn heikkene-
misen. Tilalle tulee syven-
tynyt ystävyys ja keskinäi-
nen ymmärrys.

Velipojan kanssa jatkuu 
ystävyys läpi nuoruuden 
ja keski-ikäisyyden siitä-
kin huolimatta, että heidän 
elämänsä ja näkemyksensä 
eriytyvät toisistaan melko 
totaalisesti vuosien varrel-
la.

Humanismi ja kapitalis-
mi nivoutuvat toisiinsa, 
mutta ei ilman ristiriitoja. 
Rinnalla kulkee useita ih-

missuhteita, sekä masku-
liinisia että feminiinisiä. 
On vihaa ja rakkautta, ys-
tävyyttä ja katkeruutta.

Kjell Westön kahdeksas 
romaani vahvistaa hänen 
ammatillista kypsyyttään, 
mutta ongelmana on asi-
oiden jauhaminen. Pitkät 
lauseet, perinpohjainen 
ympäristön kuvaus ja liial-
linen toisto haittaavat luet-
tavuutta.

Rikinkeltaisessa taivaassa 
Westö on kotikentällä, ha-
kee uusia lähestymiskul-
mia kerrontaansa, mutta 
on menneisyytensä vanki.

Westö osaa dramaturgian-
sa, vie lukijan mukanaan, 
ja jännite säilyy. Veikkaan, 
että tämäkin teos nähdään 
vielä valkokankaalla.

Matti Saartamo
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Tapahtuipa Tarnalassa
runoilija kirsi poutanen 
kuvitus johanna luoma-tuominen 
kustantaja Cozy publishing

Tapahtumapaikka voi 
olla Veikkola, Tarnala tai 
vaikka Nummela. Tämän 
lorukirjan äärellä voi hur-
maantua suomen kielestä. 
Lukuhetken voi viettää yk-
sin tai yhdessä, lapset tai 
aikuiset keskenään. Kirja 
on kertakaikkisen hulva-
tonta sanojen kääntelyä 
ja vääntelyä, salaperäisen 
viisas suomen kieltä ylis-
tävä kielikirja, ehkä satu-
kirjakin.

Tarnalassa asuu erikoista 
väkeä. Sieltä löytyy Dy-
namiitti-Mummi, pikalii-
mankeittäjä Liimatuinen 
tai sahansoittaja Antti, 
ja kaikilla tuntuu olevan 
kova meno jonnekin, kun-
nekin, sinne tänne.

Rakastuin Tarnalassa eri-
tyisesti Kukkahattutätiin 
ja Saku-mäyräkoiraan 
sekä vinoon mieheen Pi-
san juurella. Muurari Ari, 
joka vahingossa muurasi 
itsensä seinien sisäpuolel-
le, pääsi onneksi vihdoin 
ulos ja huomasi olevansa 
vapaa muurari.

Tarpeellinen voisi olla 
myös Kotkan Martin 
matkakortti matkalla Tar-
nalaan, jossa voi syödä 
Simon avaruuskurpitsa-
pizzaa. Ja oletko koskaan 
kuullut sukanheitosta? 

Se on Tarnalassa helppoa 
kuin heinänteko.

Kirjan kuvitus on herkul-
linen. Se tuo mieleen kou-
luaikaiset piirustustunnit, 
kun vesiväreillä laveerat-
tiin ja liveerattiin. Kuvien 
sisälle voi sukeltaa tai pyö-
räillä, aina sieltä löytyy jo-
tain uutta. 

Tapahtuipa Tarnalassa on 
kirja, jonka voi lukea yksin 
hihitellen. Silti hauskem-
paa on lukea sitä ääneen, 
vuorotellen, naureskellen, 
oivalluksia metsästäen, 
yhdessä.

 Kuntosalin kupeelle suo-
sittelen mielen jumppaa, 
pään sisällä, Tarnalassa.

Eija Ahvo

Lasten ääni –  
Veikkolan lasten  
oma laulutapahtuma
tule mukaan laulamaan yksin ja yhdessä! laulukatselmus 
on tarkoitettu 6–12-vuotiaille. Konsertti pidetään 8.4.2018 
Veikkolan koululla leijonien lasten tapahtumassa.

Osallistut laulutapahtumaan näin:

Valitse yksi itsellesi tärkeä laulu, jonka haluat laulaa.
Etsi lauluun nuotti. 
tarvitsetko säestäjän, vai löytyykö säestäjä kotoa?
Kirjoita itsestäsi, harrastuksistasi, haaveistasi.

ilmoittaudu 28.2. mennessä os. ahvo.eija@gmail.com

ilta kuntalaisille 
Kirkkonummen uusista 
kouluista ja päiväkodeista   

Ilta pidetään Veikkolan 
koululla keskiviikkona 
8.3.2017 kello 18.00 al-
kaen.

Tilaisuudessa kerrotaan 
ja keskustellaan kunnan 
pedagogisesta suunnitel-
masta, hankekohtaisista 

pedagogisista suunnitel-
mista sekä hankkeiden tä-
män hetkisestä vaiheesta 
ja etenemisestä. 

Tavoitteena on kuulla kun-
talaisten ajatuksia opetuk-
sesta yleensä ja asioista, 
joita rakennusten sekä 

piha-alueiden suunnitte-
lussa toivotaan otettavaksi 
huomioon.

Illassa ovat mukana var-
haiskasvatuksen, perus-
opetuksen ja yhdyskunta-
tekniikan edustajat.

Maksathan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

Näytelmä Suomen neidot. Takarivissä vas. Toivo Raita ja Väinö Raita, 
eturivissä vas. Esko Barquero ja Josue´ Barquero. Kuva: Päivi Falck.
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Ryhdy vegaaniksi! 
Äh, taas joku hippi julis-
tamassa vegaaniudesta ja 
sen paremmuudesta. No, 
ei se ihan niinkään mene.  

Kun katsotaan tilastoja liit-
tyen ilmastonmuutokseen, 
on ihmiskunnan väistä-
mättä siirryttävä eläinkun-
nan tuotteista kasvikunnan 
elintarvikkeisiin. Muutos 
on tietenkin hidasta, ja itse 
uskon, että oman elämäni 
aikana täydellistä muutos-
ta ei ole tapahtunut.

Yksi huomattava tekijä 
ilmastonmuutoksessa on 
lihantuotanto. Se saastut-
taa maapalloa ja nopeuttaa 
näin ilmastonmuutosta. 
Tietyllä määrällä vettä 
saa 10 kertaa enemmän 
kasvisruokaa kuin lihaa. 
Kasvisruoan tuotannon 
hiilijalanjälki on paljon 
pienempi kuin lihantuotan-
non. Ilmastonmuutoksen 
myötä luonnonkatastrofit 
yleistyvät ja resurssit esi-
merkiksi vesi ja puhdas 
ilma ehtyvät.

Monen ihmisen mieles-
tä vegaaniksi ei voi tai 
kannata ryhtyä, koska on 
terveyden kannalta vält-
tämätöntä syödä lihaa, 
maitotuotteita ja kanan-
munia, sillä muuten ei 

saa kaikkia tarvittavia ra-
vintoaineita.

Tähän mielipiteeseen voi 
vaikuttaa lisäämällä tietoa 
vegaanisesta ruokavalios-
ta. Kun syö kasvikunnan 
tuotteita monipuolisesti, 
jää paitsi vain B12-vita-
miinista ja D-  vitamiinista. 
Vegaani hyötyy terveydel-
lisesti paljonkin elämänta-
vastaan, sillä esimerkiksi 
vegaanisissa ruoissa ei ole 
yhtään kolesterolia, joten 
esimerkiksi riski sairastua 
sydän- tai verisuonitau-
teihin, kakkostyypin dia-
betekseen sekä erilaisiin 
syöpiin pienenee. Runsas 
eläinkunnan tuotteiden 
käyttö yhdistetään edellä 
mainittuihin elintasosaira-
uksiin.

Yksi tärkeä syy, miksi ih-
misten pitäisi pyrkiä ve-
gaaniuteen, on eläinten 
oikeudet ja olot. Eläimiä 
pidetään niiden koko elä-
män ajan niille epätyypil-
lisessä elinympäristössä, 
joka estää niitä toteutta-
masta niiden lajityypilli-
siä käyttäytymistarpeita. 
Tämän takia niille kehit-
tyy kehityshäiriöitä, jotka 
pahimmillaan vaikeutta-
vat kävelyä tai jopa hen-
gitystä. Lisäksi naaraat 

pakotetaan tiineeksi yhä 
uudelleen ja poikaset ero-
tetaan usein heti syntymän 
jälkeen emoistaan ja vie-
dään tapettaviksi tai kei-
noruokittaviksi, jotta niis-
tä kasvaisi nopeasti hyviä 
yksilöitä teuraalle.

Tämä kaikki tapahtuu sik-
si, että pyritään tuottamaan 
mahdollisimman paljon 
mahdollisimman nopeasti. 
Eläimillä ei ole enää juuri 
mitään luonnollista niiden 
elämässä. Niiden tarkoitus 
on olla optimoituja tuotan-
tolaitoksia ja elää vain tul-
lakseen syödyksi.

Kuitenkin monilla herää 
ajatus, että eläimet ovat 
vain tuotantoeläimiä, että 
niiden onkin tarkoitus 
olla vain ihmisten hyö-
dyksi. Tässä tilanteessa 
pitäisi ajatella yksilön ar-
voa. Ihmisoikeusajattelun 
mukaan kaikki ovat sa-
manarvoisia riippumatta 
ihonväristä, sukupuolesta, 
koulutuksesta, yhteiskun-
taluokasta tai rationaali-
sesta lahjakkuudesta.

Tätä ajattelutapaa pitäisi 
rinnastaa muihinkin eläi-
miin kuin ihmisiin. Eläi-
miä pitäisi pitää arvokkai-
na jo niiden kyvyn tuntea 

ja kokea perusteella. Sama 
väite pätee myös ihmisiin. 
Yleensä eläinten oikeudet 
sivuutetaan, koska niiden 
kognitiivinen taso ei ole 
sama kuin peruspetterillä. 
Jos yhteiskuntaa toteutet-
taisiin tämän aatteen mu-
kaan, kehitysvammaiset, 
pienet lapset ja dementoi-
tuneet vanhukset jäisivät 
ulkopuolelle.

Kaikki maailman ihmiset 
eivät yksinkertaisesti kui-
tenkaan pysty esimerkiksi 
ympäristön vaikutusten 
takia suosimaan kasvi-
pohjaista ruokavaliota. 
Esimerkiksi nuori ei voi 
vaatia vanhemmalta tämän 
suostumusta ruokavalion 
vaihtoon vanhemman kus-
tantaessa ruoan, jos van-
hempi on eri mieltä asiasta 
eikä siksi halua lapsen te-
kevän muutosta.

Täydelliseen vegaaniuteen 
onkin vaikea pyrkiä, mut-
ta ainakin voimme yrittää 
parantaa omalta osaltam-
me maailmaa pienin aske-
lin esimerkiksi suosimalla 
kasvipohjaisia ruokia, 
vastuullisesti tuotettuja 
elintarvikkeita sekä luo-
mutuotteita.

Elena Kinnunen 
Veikkolan koulu

Veikkolan 
jääkiekkokaukaloon 
tarvitaan 
jäädytysputket
Keskustelu Veikkolan 
jääkiekkokaukalon jäädy-
tysputkista on aiheuttanut 
erilaisia mielipiteitä. Syy-
nä olisi, että ne ovat kalliit. 
Sen hyötyjä olisivat, että 
nuoret liikkuisivat enem-
män ja myös luistelukausi 
olisi pidempi.

Menisitkö pilamaan teroi-
tetut luistimet hiekkaiselle 
jäälle? Pitäisikö nuorten 
kuluttaa rahat bussilippui-
hin, jotta pääsisi luistele-
maan? Bussilippu maksaa 
2,80 € ja bussikortilla 2,13 
€ Espooseen. Kuukaudes-
sa tämä maksaisi 86,80 € 
ja 66,03 €. Bussimatkoi-
hin menee aikaa 45 min./
suunta.

Espoossa on jäät täynnä, 
koska sinne tulee paljon 
luistelijoita myös muualta. 
Jos Veikkolaan tulisi jää-
dytysputket, luistelukentät 
eivät olisi täynnä. Kaukalo 
voisi sijaita tekonurmella, 
koska sillä ei ole mitään 
käyttöä talvella. Kaukalon 
voisi purkaa pois kesän 
ajaksi. Espoossa on tehty 
näin.

Espoossa on melkein joka 
päivä ihmisiä luistelemas-
sa tai pelaamassa jääkiek-
koa. Jos Veikkolaan tulisi 
jäädytysputket, sielläkin 
olisi ihmisiä paljon. Vaik-
ka jää on huono, siellä käy 
paljon ihmisiä. Espoossa 
on neljä putkitettua kent-
tää, ja Kirkkonummella ei 
ole ollenkaan. Kuka halu-
aisi luistella huonolla, peh-
meällä jäällä, jossa on ker-
ros lunta päällä? Lumisella 
jäällä jääkiekko ei luista. 
Veikkolassa on niin huono 
jää, että hyviä luistimia ei 
kannata mennä pilamaan.

Rakastan pelata jääkiek-
koa ystävieni kanssa. Kun 
pelaan jääkiekkoa, voin 
saada uusia kavereita sekä 
tavata vanhoja. Ulkona on 
kiva pelata, koska ei tarvit-
se pelata täysillä, voi pela-
ta niin kauan kuin haluaa, 
eikä se maksa mitään. Pe-
laan mieluimmin ulkona, 
eikä tarvitsisi olla kotona 
yksin.

Eevert Lähteenmäki ja 
Sami Sopanen 
Veikkolan koulu 8a

Valitse  
ekologisempi vaihtoehto – 
kasvissyönti!

Viime aikoina paljon pu-
huttu aihe kasvissyönti 
on saanut lisää näkyvyyt-
tä varsinkin nuorten sekä 
nuorten aikuisten keskuu-
dessa. Näkyvyyden lisään-
tyminen on positiivinen 
asia, sillä kasvissyönti on 
ympäri maailmaa innos-
tanut ja innostaa edelleen 
ihmisiä muuttamaan elin-
tapojaan. Kasvissyönnin 
voi valita muun muassa 
eettisistä ja terveydellisis-
tä syistä.

Kasvissyönti kannattaa, 
koska se on ekologisem-
paa kuin sekasyönti. Se 
on myös parempi vaihto-

ehto, sillä kasviksista saat 
suorempaa reittiä samat 
ravintoaineet kuin eläi-
men kautta. Kasvissyön-
ti on ikään kuin maali, 
johon kaikkien meidän 
pitäisi jossain määrin pyr-
kiä. Mielestämme koulu-
jen pitäisi tukea enemmän 
kasvissyöntiä, koska ny-
kyään niin suurella osalla 
ihmisistä on erityisruoka-
valio.

Haluaisitko sinä, että 
eläimet kärsivät vain, jot-
ta sinä saisit lautasellesi 
murean pihvin? Vaikka 
kasvissyönti onkin vaival-
loisempaa, voit sen avulla 

säästää useita eläimiä kär-
simykseltä. Monet käyttä-
vät rahaa tekosyynä, mutta 
tilastojen perusteella kas-
vissyönti ei ole kalliimpaa 
kuin sekasyönti.

Yhdenkin ihmisen muutos 
on tulevaisuuden kannalta 
huomattava, ja juuri sinun 
esimerkistäsi naapurisi voi 
saada ideoita omaan ruo-
kaympyräänsä. Tee siis 
ekoteko ja pelasta maail-
ma yhdessä muiden kas-
vissyöjien kanssa.  

Alli Salonen ja Hanna 
Nyman 
Veikkolan koulu 8A

Nummelan ja Lohjan 
jäähalleille ensiapuvastaava
Mielestäni Nummelan ja 
Lohjan jäähalleille tarvit-
taisiin ensiapuvastaava, 
koska pelaan itse Harjun 
kiekossa. Olen nähnyt vii-
me aikoina monta tapatur-
maa joukkuekavereilleni 
niin treeneissä kuin peleis-
säkin: on murtunut luita, 
mennyt poikki luita, joku 
on saanut sairauskohtauk-
sen, esimerkiksi diabetes.

Ensiavun kesti tulla 30-
45 minuuttia. Ainoa, mitä 
osattiin tehdä, oli, että lai-
tettiin jäitä murtuneeseen 

tai poikki menneeseen 
kohtaan ja otettiin pois 
jääkiekkovarusteet, jotka 
pystyttiin, ennen kuin am-
bulanssi tuli.

Parempi ensiapu olisi ol-
lut, että loukkaantuneelta 
olisi leikattu pelipaita tai 
harjoituspaita pois ja otet-
tu hanskat, rintapanssari, 
kyynärpääsuojat ja korut 
pois. Jos loukkaantuneella 
olisi esimerkiksi diabetes, 
ensiapuvastaava voisi an-
taa hänelle sokeripitoista 
syötävää tai juotavaa.

Ensiapuvastaava voisi olla 
jäänajaja, oman joukkueen 
huoltaja tai joku muu hal-
lin henkilökunnasta. Hän 
voisi tehdä jo ensitarkas-
tuksen ja auttaa loukkaan-
tunutta turvallisesti.

Koulutus voisi olla kallis, 
mutta siinä säästäisi pal-
jon enemmän rahaa. Eikö 
kaikkien terveys olisi tär-
keämpää?

Ronny Sundén 
Veikkolan koulu
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TERVETULOA AKUPUNKTIOON 

* sairauksien ja kipujen hoito  

* terveyden ylläpito

* lasten hoitaminen hellävaraisesti   

* kasvoakupunktio ja mikroneulaus

* akupunktiota eläimille 

        

040 534 9259 /Pauliina

www.acureunanen.com

acureunanen@gmail.com

Vastaanotot:  Veikkola, Tapiola

Helsinki + teen kotikäyntejä uudellamaalla

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

listoitan talosi
paneloin saunasi

laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

VEIKKOLAN 
TAKsI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

 
       
    Kasvo‐ ja jalkahoidot 

Energiahoidot 
www.valoiza.fi 

              VALOIZA  Anni Hiltunen 
    Vanhatie 26, Veikkola 
    Ajanvaraus: 050 535 4684 
    Avoinna joustavasti. 

             
             
   

   

uutta opsia etsimässä
– uuden opetussuunnitelman vaikutukset koulurakentamiseen  
kirkkonummella

Kirkkonummen koulukannan vanhetessa 
ja lähes hajotessa käsiin on kunnan luotta-
muselimissä noussut lähes yhteinen tahtotila 
siitä, että meitä takaapäin lähestyvä infra-
struktuurivelka on saatava kiinni – ja nope-
asti. Huolimatta näiden nykyisten ja tulevien 
hankkeiden merkittävästä rasitteesta kun-
nan taloudelle tarjoavat ne kuitenkin Kirk-
konummen kunnalle ainutlaatuisen etulyön-
tiaseman: suomen, jos ei koko maailman, 
moderneimman ja parhaiten uuteen opetus-
suunnitelmaan sopeutuvan koulukannan.

Uusi vuonna 2016 voi-
maan tullut opetussuunni-
telma asettaa merkittäviä 
haasteita nykyisellään 
koulutuskasvattajille sekä 
päiväkodeissa että perus-
koulussa digitalisaation ja 
lisääntyneen yksilöllisen 
ohjauksen viedessä lisää 
aikaa opettajien ja var-
haiskasvattajien työajas-
ta. Toisaalta nykyisellään 
koulutustilat eivät ole va-
rustettuna toimimaan uu-
den opetussuunnitelman 
mukaisen avoimuuden, 
oppilaslähtöisyyden ja 
oppimisen ilmiömäisyy-
den periaatteiden mukaan. 
Näin opetussuunnitelman 
toteuttaminen nykyisissä 
koulurakennuksissa voi 
olla joskus haastavaa.

Monissa Suomen kunnissa 
on vasta nyt alettu pohtia, 
miten uuden opetussuunni-
telman tarpeisiin voitaisiin 
tulevaisuuden kouluraken-
tamisessa vastata parem-
min. Kirkkonummella on 
kuitenkin vireillä jo kolme 
tulevaisuuden kouluhan-
ketta, jotka saattaisivat 
Veikkolan, Kirkkoharjun 
ja Gesterbyn oppilaat täy-
sin uusien oppimisen edel-
lytysten piiriin.

Veikkolassa uusi opetus-
suunnitelma on huomioitu 

Veikkolan koulukeskuk-
sen laajennuksen yhtey-
dessä monin eri tavoin. 
Tulevaisuudessa perus-
koulun ja varhaiskasva-
tuksen välinen polku tulee 
korostumaan entisestään, 
ja lapsien matka aina 
päiväkodista yläasteelle 
pyritään tekemään mah-
dollisimman yhtenäiseksi 
ja sujuvaksi. Toisaalta var-
haiskasvatuksen tulevien 
tilojen läheisyys tekee pe-
ruskoulusta luontevan ja 
ennen kaikkea tutun pai-
kan jatkaa opiskelua.

Itse peruskoulussa uusi 
opetussuunnitelma huo-
mioidaan erityisesti ti-
laratkaisuilla ja tilojen 
muunnettavuudella. Tule-
vaisuuden peruskoulussa 
turhan tilan määrää halu-
taan vähentää, ja esimer-
kiksi käytävätiloja on tar-
koitus käyttää tehokkaasti 
osana opetusympäristöä. 
Myös tilojen muunnelta-
vuus asettaa merkittäviä 
haasteita koulurakenta-
miselle, sillä tilojen pitää 
tarpeen mukaan olla val-
miina muuntumaan aina 
pienryhmätiloista luok-
katiloiksi. Tiloja voidaan 
siis yhdistää ja erottaa 
esimerkiksi liukuvien sei-
nien kautta.

Uudet opetusympäristöt 
on luotu erityisesti yh-
teisopettajuus mielessä. 
Tavoitteena on esimer-
kiksi mahdollistaa kahden 
luokan välinen ryhmätyö 
ja muunlainen opettajien 
ohjeistuksessa tapahtuva 
tiimityö. Samalla halutaan 
tukea oppilaiden välistä 
oppimista, jossa asioita 
oivalletaan omatoimisesti, 
eikä opetus ole välttämättä 
täysin opettajavetoista.

Suuret oppilasmäärät ja 
samalla muunneltavat 
seinärakenteet asettavat 
akustiset äänikysymykset 
uudenlaiseen tärkeyteen. 
Uusia kouluja suunnitel-
taessa käytetäänkin mer-
kittävästi aikaa oikeiden 
materiaalien ja äänieristei-
den valintaan. Myös oppi-
laiden terveyteen kiinni-
tetään entistä enemmän 
huomiota. Tulevaisuuden 
Veikkolan koulusta pyri-
tään luomaan kotoisampi 
ja rauhallisempi ympäristö 
kuin edellisestä.

Tulevaisuuden kouluhank-
keet tulevat tekemään ison 
loven kunnan budjettiin, 
mutta selkeää on, että ne 
ovat sijoitus tulevaisuu-
teen. Kirkkonummi on 
tiellään tullakseen yhdeksi 
Suomen moderneimmis-
ta koulutuskeskuksista, 
joissa uutta opetussuunni-
telmaa voidaan toteuttaa 
täysin rinnoin. Vain aika 
kertoo, mitä tapahtuu, kun 
antaa yhdelle maailman 
parhaasta opetushenkilö-
kunnasta maailman par-
haat työkalut. Varmaa on 
vain, että se on ainakin 
jotain suurta.

Teksti:  
Markus Myllyniemi 

Tulevaisuuden kouluissa tilat ovat muuntautumiskykyisempiä ja sallivat paremmin 
joukko-oppimista. Kuva: Sipoon kunta.
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Markkinoiden
helpoin 
asunnonvaihto

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

Soita tai laita viestiä: 
040 680 7704

Valitse elämäsi tärkeintä kauppaa var-
ten ammattitaitoinen, alueen tunteva 
ja tehokas välittäjä - veikkolalainen 
vuodesta 1986.
Tarjoa nyt oma asuntosi myyntiin,
niin tehdään hyvät kaupat.

|||

Kutsu minut sitoumuksetta 
ilmaiselle arviointikäynnille.
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Avoinna 
lauantaisin 11-14 

tai sopimuksen mukaan.

ostaa & myy & palvelee

OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: 
huonekaluja, yms. Huom.haemme myös tava-
raa “pois nurkista”!

MYY: mm. upeita BILLNÄS-kalusteita ja 
uniikkeja kodin kalusteita, sisustustarvikkeita, 
kodinkoneita, astioita, kirjoja.

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttu-
via esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku 
remontit, huollot, korjaukset - ongelmajät-
teen kuljetukset... keksi itse lisää!!

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa edulli-
seen neliö- & kuutiohintaan! Myös muut-
tolaatikoita.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

www.aana.fi 

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- iV-työt
- hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt

050-344 4918

hyvää talviaikaa!

Todistamme jälleen jo vii-
dettä peräkkäistä lauhaa 
talvea. Lumilingolle ei 
taaskaan ole ollut käyttöä. 
Lämpötila on seilannut 
nollan molemmin puolin.  
Tämä onkin tehnyt tiet 
liukkaiksi kävelylenkkejä 
ajatellen.

Lintumaailmassa tuntuu 
tapahtuvan joka talvi jo-
tain uutta, jota edellisinä 
lähitalvina ei ole koettu. 
Tänä talvena erikoista 
on ollut peippojen ja jär-
ripeippojen suhteellisen 
suuret talvehtimaan jää-
neet yksilömäärät. Omalla 
metsäisellä ruokinnalla ko. 
lintuja ei kuitenkaan ole 
näkynyt. Arvelen tämän 
johtuvan siitä, että talveh-
tivat peippoyksilöt elävät 
löyhissä parvissa aukeilla 
paikoilla tai aukeiden reu-
namilla.

Ruokinnassa 
vähemmän lintuja – 
enemmän oravia

Tänäkin talvena lintu-
lajit ruokinnallani ovat 
samat kuin aikaisemmin-
kin. Erikoista on vain 
ollut lintujen vähäinen 
määrä. Ehkä pidempien 
pakkaskausien puute on 
mahdollistanut ravinnon 
hankinnan metsistä, ja 
näin auringonkukansie-
menet ovat maistuneet 
enemmän oraville. Nekin 
tarvitsevat syötävää, kun 
poikiminen on aluillaan 
kevättalvella.

Orava rakentaa pallomai-
sen pesänsä usein isom-
paan linnunpönttöön tai 
vajan rakenteisiin. Kirjal-
lisuus kertoo, että oravan 
pesäpallossa saattaa olla 

jopa +20 asteen lämpö-
tila, vaikka pesä sijaitsisi 
vapaasti tiheässä kuusi-
en oksistossa. Kyseinen 
lämpötila edellyttää tie-
tenkin sitä, että pesässä 
on oravanpoikasia. Itses-
tään lämpötila ei pesässä 
säily.

Tiaisten ja oravien herk-
kua ovat auringonkukan-
siemenet, joita on ainakin 
kahta eri lajiketta ulkoisen 
siemenen muodon ja vä-
rityksen perusteella: rai-
dallinen siemen on jostain 
syystä vähemmän lintujen 
mieleen toisin kuin hie-
man pienempi, litteämpi ja 
mustempi siemen. Tässä 
tummassa siemenessä on 
hieman ohuempi kuori. 
Tämä ilmeisesti helpottaa 
kuoren poistamista hen-
nolla tiaisen nokalla.

Kevätmuutto meneillään

Kevätmuutto on jo me-
neillään monen Suomes-
sa pesivän linnun osalta. 
Esimerkiksi lapintiirat 

käyvät vain kääntymäs-
sä talvehtimisalueillaan 
kauempana etelässä. Ne 
muuttavat Etelä-Afrikan 
merialueille asti, ja mat-
kaa sinne on noin 15 000 
km. Kun ajatellaan, että 
laji viipyy pesintäaikana 
Suomessa vain noin kol-
me kuukautta ja muutto-
matka yhteen suuntaan 
kestää noin 3,5 kuukautta, 
niin päivää kohden tulee 
kunnioitettavat 150 kilo-
metriä. Lapintiira painaa 
noin 100 grammaa.

Hyönteissyöjälinnuista 
esimerkiksi haarapääsky 
ja kirjosieppo talvehti vat 
Saharan eteläpuoleisessa 
Afrikassa. Sinnekin tulee 
kilometrejä helposti yli 10 
000. Nämä linnut painavat 
vain hieman yli 10 gram-
maa. Uskomattomia len-
tosuorituksia! Muuttomat-
kaa tehdään suuntaansa 
jopa neljä kuukautta. Pe-
rillä ollaan reilu kuukausi, 
sitten taas takaisin.

Pesimään 
synnyinseuduille

Tulee mieleen, eikö olisi 
helpompaa jäädä pesimään 
lähemmäksi talvehtimis-
aluetta. Lintumaailmassa 
on vain niin, että ne yksi-
löt, jotka ovat syntyneet 
pohjoisempana, vaikka 
Suomessa, leimautuvat 
syystä tai toisesta syn-
nyinseudulleen. Näillä yk-
silöillä on pakottava tarve 
palata pesimään samoille 
alueille, joissa olivat syn-
tyneet. Keski- ja etelä-
Euroopassa syntyneiden 
yksilöiden muuttomatka 
jää lyhyemmäksi niiden 
palatessa synnyinseudul-
leen.

Mitä pienemmästä linnus-
ta on kysymys, sitä lyhy-
empi on sen elinikä. Nor-
maalisti yksi edestakainen 
matka kauas etelään riittää 
valtaosalle linnuista. Kol-
men edestakaisen matkan 
suoritus on jo melkoinen 

voimainponnistus, joka 
harvoilta onnistuu.

Haarapääskyt, hyvinä len-
täjinä, oikaisevat keskei-
seen Afrikkaan suoraan 
Saharan läpi. Tämä on 
mahdollista, koska ravin-
toa saadaan autiomaan 
suolajärviltä, joiden pin-
nalla elävistä kärpäsis-
tä pääskyset saavat sekä 
kiinteän että nestemäisen 
ravinnon. Ilman näitä kär-
päsiä matka Saharan yli ei 
onnistuisi.

Isommilla petolinnuilla 
muuttomatka sujuukin 
helpommin, sillä lentäessä 
voidaan käyttää hyväk-
si liitoa ilmavirtauksissa. 
Nämä linnut, kuten hiiri- 
ja mehiläishaukat sekä ka-
lasääski, muuttavat etelään 
itäisen Euroopan kautta 
Välimeren itäosien ylitse.

Ensimmäisiä muuttajia 
odotellessa

Topi

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Löylyä harakoille
Tammikuun 9. päivänä oli 
jätteiden keräyspisteeseen 
Veikkolan Puronsuuntielle 
jätetty iso pahvilaatikko. Se 
ei yksinkään olisi edustanut 
loppuun asti ajateltua kier-
rätystä. Pakkauksen lähempi 
tarkastelu osoitti, että tämän 
tavaran jättäjän olisi pitänyt 
jaksaa ajaa Ämmässuolle 
asti.

Teksti ja kuvat: Tapani Iivari Melko viattoman näköinen pahvilaatikko jökötti 
Puronsuuntien keräyssäiliöiden edustalla – 
kaukana määräpaikasta.

Pahvilaatikon sisällä oli Helo-sähkökiuas kivineen. 
Tämän tavaran oikea osoite olisi ollut Ämmässuo.
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Arabian 
niemimaalla 

Virka- 
syyte 

Taistosta 

Mikä tavoitteeksi tälle 
uudelle ristikkovuodelle? 
Miten olisi: uusi vuosi, uu-
det kujeet. Näyttää klisei-
seltä, mutta sanaristikon 
kohdalla uudet kujeet ei 
ole lainkaan huono tavoite. 
Totuus on nimittäin se, että 
ristikoita voi tuottaa, ja 
tuotetaankin, yhdellä ja sa-
malla konseptilla vuodesta 
toiseen – vähän niin kuin 
sudokuita. Ratkaisusano-
jen kohdalla jonkinlaista 
toistoa voi periaatteessa 
pitää jopa välttämättömyy-
tenä, koska ne ovat aina 
siitä yhdestä ja samasta 
suomen kielen sanastosta 
ja kielen muuttuminen on 
kovin hidasta. Toisaalta 
kielemme sanasto on lähes 
loputtoman rikas.

Uusia kujeita voisi etsiä 
harvemmin käytettyjen 
sanojen parista. Enemmän 
mahdollisuuksia tarjoavat 
kuitenkin vihjeet.

Vihjeityksessä pyrkimyk-
senä on houkuttaa ratkoja 
mielleyhtymiin, joista jo-
kin johtaa ratkaisuun. Jos 
tähtää helppoon ratkaisuun, 
vihje on sormella osoittava, 
kuten kissan kuva silloin, 
kun ratkaisu on KISSA. 
Sama kuvavihje toimii 
hieman vaikeampana, jos 
ratkaisu onkin vaikkapa 
ELÄVÄ. Edellisessä tapa-
uksessa ratkaisu edellyttää 
vain kissan tunnistamisen, 
mutta jälkimmäisessä kis-
san luonnehdintaa jo aika 
monin tavoin. Vihjeet ovat 

ristikon laatijan temmel-
lyskenttä. Paitsi ratkonnan 
vaikeuteen, laatija pys-
tyy vaikuttamaan ristikon 
luonteeseen ja sitä kautta 
antamaan tuotannolleen 
oman tunnistettavan tyylin-
sä, kuten viitekehyksensä 
ja huumorinsa. Hänellä on 
kaikki mahdollisuudet ke-
hitellä myös uusia kujeita.

Tänä päivänä suurin osa 
ristikoista julkaistaan leh-
tien paperi- ja digiversiois-
sa. Tulevaisuudessa vih-
jeet voivat olla klikattavia, 
ja niistä pääsee katsomaan 
sekä kuuntelemaan videoi-
ta ja tekstiä.

veikko@nordem.fi
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ELI KIITOKSET
JÄRJESTÄJILLE 

JA LAHJOITTAJILLE, 
ETTÄ KYLÄMME 

SAI NIIN 
MONIPUOLISESTI

HYÖDYLLISET HYÖDYLLISET 
DE--DE--DEFFAT!

DEFKRILLPRILLNITTAATTORIEN 
ANSIOSTA VEVEN UUSI ENSIAPUJOUKKUE 

PÄÄSEE VARMASTI 
JO ENSI VUONNA JOUKKUE-

ENSIAPUMAAILMANMESTARUUSKISOIHIN!                      

OPE SANO ETTÄ JOS TEHÄÄN KUVIS-
TUNNILLA TOSI SIKAPELOTTAVIA 
NAAMAREITA, NIIN SAADAAN ITE 
KOKEILLA MITEN HELPPOA  
DELFIINIPARTURIN 
KÄYTTÖ ON!

OLIMME KYLLÄ ENSIN SKEPTISIÄ MUTTA 
DEFIMPRIPFILANKOORIN KÄYNNISTÄMÄ 
ELVYTYSTURISMI ON TUONUT 
MUKAVASTI LISÄVIRTAA 
KASSOIHIMME.

MIEHENI ON JO PITKÄN AJAN 
ODOTTANUT SYDÄNKOHTAUSTA. 
DEBRIFILLTATOORIN ANSIOSTA HÄN VOI 
NYT TOTEUTTAA SEN TURVALLISESTI 
IHAN OMASSA 
KYLÄKAUPASSA.

VEIKKAAN, ETTÄ MEIDÄN ONNISTUNUT
DEFRIPILLIRALOOTRIENKERÄYS
INSPIROI MONIA MUITA KYLIÄ 
TEKEMÄÄN SAMAN. 

DEFLIMPRIATOORIEN HANKKIMINEN 
JÄLLEEN OSOITTI, ETTÄ TÄMÄ 
KYLÄ OSAA TOIMIA YHDESSÄ JA 
ETTÄ KYLÄLÄISET VÄLITTÄVÄT 
TOISISTAAN

TÄLLÄ KERTAA VEIKKOLAN GALLUP 
KYSELEE, MITÄ KYLÄLÄISET 

AJATTELEVAT SYDÄNYHDISTYKSEN JA 
KYLÄNYHDISTYKSEN KERÄYSRAHALLA
OSTETUISTA DEFIRIBLATTOREISTA.

VEIKKOLAN GALLUP 8: KYLÄN OMAT DEFI...

Kalljärven Maansiirto 
Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

rakennusten pohjatyöt
louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOita Ja KySy liSää !

Vanha turuntie 2, Veikkola
p. 044 973 9700

  WWW.NUUKSIONHUOLTO.FI 

   Hirsikehikot pystytettynä! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyt on aika tilata hirsitalo/mökki. Toimitukset vielä kesäksi. 
                            Nuuksio Services Oy  
    Timo Aarnio 0500 888657 / timo@nuuksionhuolto.fi 

KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN 

  
Veikkolan koulun kuntosalissa 

keskiviikkoisin klo 20.00–21.30 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.30.

Vanhat ja uudet jäsenet: 
tervetuloa kuntoa kohottamaan!

Jalkojenhoito Askel 
 
Koskentie 3, Veikkola,  
p. 050 525 5713
ajanvaraukset myös sähköisesti:
www.vello.fi/jalkojenhoitoaskel


