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Junia, kaavoja ja vaaleja

Vuonna 2006 Veik-
kolan Kyläyhdis-
tys vaati Veikko-
lan osayleiskaavan 

vauhdittamista, jotta olisimme 
”Tunnin junan” kyydissä naa-
purikuntien kanssa. Toisin kävi, 
kaava haudattiin alimpaan val-
mistelukoriin. Kirkkonummi on 
ollut ainoa ”Tunnin juna”-kunta, 
joka ei ole tehnyt Liikennevi-
raston vaatimia kaavapäätöksiä. 
Kyläyhdistyksen jatkuvasta ho-
puttamisesta huolimatta mitään 
ei ole tapahtunut. Juna ei kui-
tenkaan hyppää Veikkolan ylit-
se. Kunta sai Liikennevirastolta 
moitteita hidastelustaan. Kun-
tatekniikan jaosto joutui 24.1. 
pikavauhtia käsittelemään rata-
alueen osayleiskaavaa, ei tieten-
kään koko Veikkolan osayleis-
kaavaa.

Pohjoisen kaavat ovat muu-
tenkin olleet vaikeita. Kyl-

mälän kaava siirtyy ja siirtyy, 
mikä lienee nykyinen valmis-
tumisaika? Rakennuskiellot 
alueella loppuivat vuodenvaih-
teessa, niin myös ELY:n valta 

puuttua kaavoitukseen. Siitä 
vaan laittamaan poikkeamislu-
pahakemuksia kuntaan!

Eduskuntavaalit ovat huh-
tikuussa. Kirkkonum-
melaisehdokkaita on 

tällä kertaa paljon. Molemmat 
kansanedustajamme ovat eh-
dolla, jopa Veikkolastakin usei-
ta ehdokkaita, eikä ehdokas-
asetteluaika ole edes lopussa. 
Vaalitaistelun aiheita riittää: on 
maahanmuuttajat, sote ja nyt 
viimeksi vanhusten hoito. Sote 
saattaa hyvinkin vielä kaatua, 
enemmistö ei voisi olla pienem-
pi. Miten käynee Kirkkonum-
men terveyskeskussuunnitelmi-
en sotemyllytyksessä?

Vanhusten hoivakodeissa on 
vakavia puutteita, kotihoi-

dossa on liian vähän henkilökun-
taa, eivätkä sairaalatkaan pääse 
puhtain paperein. Miten käy, kun 
me suuret ikäluokat olemme hoi-
don tarpeessa?

Mitä tahansa ajatteletkin, 
ketä tahansa kannatatkin, 

käy äänestämässä 14.4. tai jo en-
nakkoon!

Tässä ainakin osa kirkko-
nummelaisehdokkaista: 
Piia Aallonharja, ps., An-

ders Adlercreutz, rkp., Sari Haa-
pasaari, kesk., Saara Huhmarnie-
mi, vihr., Markus Myllyniemi, 
sdp., Pekka Rantanen, Liike 
Nytin ehdokas, Pekka Sinisalo, 
sin., Raija Vahasalo, kok., Teija 
Virtamo-Tiiska, vas.

Ja toukokuussa on EU-vaalit.

Raija Kari
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KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN 

  
Veikkolan koulun kuntosalissa 

keskiviikkoisin klo 20.00–21.45 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.00

Vanhat ja uudet jäsenet: 
tervetuloa kuntoa kohottamaan!

Miten voi vanhusten hoito?

Tammikartano, Villa Kaskimäki, Lehmuskartano, 
Attendo, Esperi Care, Aava, 
julkinen ja yksityinen, 
Veikkola ja Kirkkonummen keskusta 
kotihoito – laitoshoito 

Mikä on Kirkkonummen vanhusten hoidon kokonai-
suus?

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan. Tilaisuu-
den alustavat ikäihmisten hyvinvointipalvelujen johtaja 
Gun-Lis Wohlsten ja vanhuspalveluiden koordinaattori  
Sari Suurjoki-Niemi.

Paikalla olevat kirkkonummelaiset eduskuntavaaliehdok-
kaat saavat lyhyen, enintään viiden minuutin puheenvuoron 
illan aiheesta.

Veikkolan kyläyhdistys

Kyläkokous Veikkolan koululla 2.4. klo 18–20

Maaperä- 
kairauksia
Veikkolan keskustassa tehtiin kaava-
muutos jokin vuosi sitten. K-market sai 
muutoksella parkkipaikkoja. Lisäksi 
tontille mahdutettiin entisen kaavan mu-
kainen vanhusten asuinkerrostalo. 

Keskon kauppapaikkapäällikkö Harri 
Salovaaran mukaan maaperäkairauksia 
on tehty, jotta selvitettäisiin, joudutaan-
ko isoihin maansiirtourakoihin vai pääs-
täänkö pelkällä pinnan kuorinnalla. Ra-
kennustöiden aikataulu ei ole tiedossa.

Kirjasto, koulu 
ja päiväkoti
Veikkolan koulun lisärakennuksen ja päi-
väkodin urakka on lähdössä tarjouskier-
rokselle. Kirjastorakennuksen kuntotar-
kastus on tehty.

Edessä on kallis remontti. Palvelutuotan-
non jaoksen päätettäväksi asia tulee maa-
liskuussa. Kyseessä on poliittinen päätös, 
arvioi tilavastaava Jarno Köykkä.

Olisi kuitenkin kiinnostavaa tietää, mitä 
virkamies ehdottaa. Niin koulun ja päivä-
kodin kuin kirjastonkin työt alkavat vielä 
tänä keväänä, jos poliitikot niin päättävät.

Eerikinkartano-kokonaisuutta käsitellään 
palvelutuotannon jaoksessa myöhemmin 
keväällä.  Navalan työryhmäkin on kut-
suttu koolle vuoden tauon jälkeen.

Kyläyhdistyksen vuoden 2019 jäsenmaksu  
kannattaa maksaa jo nyt
Veikkolan Kyläyhdistyksen jäsenmaksu 
on viime vuonna ollut 15 euroa henkilöl-
tä, 25 euroa koko perheeltä ja 50 euroa 
yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Jäsenmaksun 
suuruudesta päättää yhdistyksen vuosiko-
kous, joka järjestetään 2.4.

Voit maksaa vuoden 2019 jäsenmaksun 
vanhalla hinnalla 2.4. asti. Sen jälkeen 
tulevat voimaan vuosikokouksen päättä-
mät mahdollisesti korotetut hinnat. Tilin-
siirtolomakemalli on vieressä. Jos maksat 
henkilö- tai yhteisöjäsenmaksun, käytä 
viitettä 20187. Jos maksat perheen jäsen-
maksun, kirjoita muiden perheenjäsenten 
nimet tiedoteosaan ja jätä viitenumeron 
kohta tyhjäksi. 

Vuosikokous

Veikkolan Kyläyhdistyksen vuosikokous 
torstaina 2.4.2019 klo 20 Veikkolan kou-
lulla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set vuosikokousasiat, kuten esimerkiksi 
valitaan yhdistyksen hallitus ja päätetään 
jäsenmaksun suuruudesta. 

Kokouksen asialistalla on lisäksi sääntö-
muutos, jolla pidennetään vuosikokouk-
sen pitoaikaa huhtikuun loppuun. 

Tule mukaan suunnittelemaan kyläyhdis-
tyksen vuotta 2019!

Veikkolan Kyläyhdistys

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.

Jäsenmaksu 2019

2.4.2019

Vaalikevät
Keväällä toimitetaan

– eduskuntavaalit 14.4.2019, 
ennakkoäänestyspäivät 3.–9.4.2019

– europarlamenttivaalit 26.5.2019, 
ennakkoäänestyspäivät 15.–21.5.2019.

Keskusvaalilautakunta julkaisee viral-
lisen vaalitiedotteen helmi-maaliskuun 
vaihteessa. Tiedotteeseen tulee kooste 
kaikista kunnassa olevista äänestämis-
tiedoista.

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Kokous- ja työtilaa

Kylätalo



Kylänraitti 1/20194 ajassa

tule mukaan toimintaan!

"Heräteostosten 
tavaratalo"

All Partyn noutomyymälä Könninkuja 3:ssa on lahjojen ja 
heräteostosten "toiviotie." Tänään ostin itselle pakurikääpä-
rouhetta ja siihen liittyvän nerokkaan vempeleen kuuman 
juoman valmistusta varten, tyttärelle tyrnimarjatuotteita hie-
nossa lippaassa ja anopille suurennuslasin led-valoilla.

Teksti ja kuva: Paavo Sortti

HelppoKatsastus 
Veikkolaan

Nyt on mahdollista katsastaa auto omalla kylällä! Veik-
kolaan avattiin muutama kuukausi sitten autokatsastus 
osoitteessa Teollisuustie 15. Katsastuksen asiakaspalvelu 
toimii samoissa tiloissa Fixus E -autohuollon kanssa.

Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Rea Mauranen – Fortyniner

Tänä keväänä näytteli-
jä Rea Mauranen täyttää 
70 vuotta. Hän on asunut 
Veikkolassa kohta 35 vuot-
ta, alkuun Lapinkyläntien 
varressa ja sitten Lam-
minjärven rannalla kah-
dessakin talossa. Vuonna 
1994 alkoi Lamminjärven 
aika, ja 2008 Rea ja Pek-
ka muuttivat likemmäs 
rantaa. Ylemmässä talossa 
asuu nykyään Rean sisko.  
Ja kaikki naapurit ovat 
mukavia, mitä Rea arvos-
taa kovasti.

”Jo aiemmin meillä oli en-
tisen mieheni kanssa mon-
ta vuotta pieni kesämökki 
Kaislammella. Kun kesä 

päättyi, oli vaikea palata 
kaupunkiin”, Rea muiste-
lee.

Veikkolassa on mukavaa

”Veikkolassa voi aistia 
vuodenajat paremmin kuin 
kaupungissa. Ei tarvitse 
pukeutua turhan fiinisti. 
Sanon kaikille päivää ja 
höpötän ihmisten kanssa. 
Kun joskus törmää ih-
misiin, jotka eivät ensin 
vastaa tervehdykseen, asia 
korjaantuu usein koiran 
kanssa, sillä se on hyvä 
tutustuttamaan. Iän myö-
tä on muuttunut se, ettei 
enää jaksa juhlia niin kuin 
ennen. Elämä on rauhoit-
tunut, mutta onneksi kivo-
jen naapurien kanssa jak-
setaan silloin tällöin vielä 
irrotella.”

Teatteria, TV:tä 
ja elokuvia

Rea pääsi Suomen Teatte-
rikouluun ensi yrittämällä 
vuonna 1969. Valmis-
tumisen jälkeen tulivat 
Kom-teatterin vuodet ja 
myöhemmin Helsingin 
Kaupunginteatteri. Vuon-
na 1995 Rea jäi freelan-

ceriksi ja on sen jälkeen 
näytellyt mm. Ryhmäteat-
terissa ja Suomen Kansal-
listeatterissa sekä monissa 
elokuvissa ja TV-sarjoissa, 
niin Suomessa kuin Ruot-
sissa. Rea on saanut ural-
laan kaksi Jussi-palkintoa 
ja Valtion Taiteilijaeläk-
keen.

Vaikka onkin eläkkeellä, 
Rea tekee edelleen mie-
lellään töitä. Viimeksi hän 
näytteli kansallisteatteris-
sa, jossa hänellä oli useita 
rooleja Kristian Smedsin 
näytelmässä ”Jääkuvia”. 
Televisiossa nähtiin juu-
ri uusintana ”Rakkautta 
vain”-sarja.

Teatterin lavalle vai 
sketsiohjelmiin?

”Olen erittäin tyytyväi-
nen siitä, että sain heti 
nuorena näytellä niin pal-
jon teattereiden lavoilla 
ja hyvien näyttelijöiden 
kanssa. Alalla sanotaan 
yleisesti, että teatterissa 
näytteleminen on kuiten-
kin se kuningaslaji. Siksi 
ajattelen usein, että kunpa 
nuoret näyttelijät saisivat 
pian valmistuttuaan lava-

kokemusta eivätkä jäisi 
kotiin odottamaan keik-
koja sketsiohjelmiin. En 
tarkoita, että sketseissä 
näytteleminen olisi jotain 
tuomittavaa, vaan sitä, että 
kasvaakseen monipuoli-
seksi näyttelijän täytyy 
saada kokemusta teatterin 
lavalta”.

Mitä Veikkola tarvitsee?

Tässä Rean lista: 
– moottoritien 
melunsuojaus 
– lisää bussivuoroja 
iltoihin 
– takseja ilta-aikaan ja 
alkuyöhön 
– Esa-rata 
– ja tietysti hyvä 
vanhusten huolto.

Tuttuja asioita monelle.

Mikä ihmeen 
Fortyniner?

Edellisen kerran Realla ja 
Pekalla käydessäni Realla 
oli San Francisco Forty-
ninersien lippis. 1949 on 
Rean syntymävuosi.

Teksti: Raija Kari 
Kuva: Tarja Leporanta

Muista tilata nuohous!
Uudenmaan alueella tuli 
vuoden 2018 alusta voi-
maan yhtenevä nuohous-
järjestelmä. Piirinuohooja 
liikkui aiemmin alueella 
oman työsuunnitelmansa 
mukaisesti ja otti yhteyt-
tä asiakkaisiin. Nykyisin 
omistajan tulee itse vali-
ta nuohousyritys ja tilata 
nuohooja paikalle. Nuo-
housalan yrittäjiä löytyy 
kunnittain sivustolta www.
nuohoojat.fi

Uudet ohjeet:

Rakennuksen omistajalla 
on velvollisuus huolehtia 
nuohouksesta määrävä-
lein. Vakituisen asunnon 
tulisijat on nuohottava ker-
ran vuodessa ja vapaa-ajan 
asunnon kolmen vuoden 
välein. Nuohous on tärke-
ää paloturvallisuuden kan-
nalta. Säännölliset nuo-
houkset pitävät tulisijat 
ja hormit kunnossa ja eh-
käisevät nokipaloja. Nuo-
hoojat ovat myös parhaita 
asiantuntijoita kertomaan 

tulisijojen ja hormien kun-
nosta sekä mahdollisista 
turvallisuuspuutteista.

Ennen nuohoojan tilaamista 
kannattaa tarkistaa, että tik-
kaat ja kattosillat ovat kun-
nossa, ja että nuohoojan on 
turvallista liikkua katolla.

Tee tilaus yhdessä 
naapurin kanssa!

Nuohouksesta voi sopia 
yhdessä naapurien kanssa. 
On todennäköisesti edulli-
sempaa, kun nuohooja tulee 
yhdellä matkalla hoitamaan 
lähialueen kaikki talot.

On myös hyvä kirjata ka-
lenteriin, milloin nuohooja 
kävi, jotta muistaa tilata 
seuraavan käynnin ajallaan.

Lähde ja lisätiedot Länsi-
Uudenmaan pelastuslai-
toksen sivut:

www.lup.fi/fi-FI/Piirinuo-
houksesta_luovutaan_
LansiUudella(121307)

Merkillisiä päiviä

Rea Mauranen

Koirille oma puisto
Veikkolassa otettiin viime 
joulukuussa käyttöön kau-
an odotettu koirapuisto. 

Kunnanpuutarhuri Harry 
Eklundin mukaan koira-
puistoa ei ole virallisesti 
avattu. Työt ovat kuulem-
ma vähän kesken, mutta 
koska aitaus on käyttökun-
nossa, sitä ei ole lukittu. 
Kevään aikana urakoitsija 
tekee puuttuvat työt.

Koirapuistojen säännöt 
ovat parhaillaan tekeil-
lä, kommentoitavana ja 
valmistuttuaan ne tulevat 
nähtäville kunnan verkko-
sivuille ja koirapuistojen 
yhteyteen.

Tietoa koirapuistois-
ta löytyy osoitteesta:  
www.kirkkonummi.fi/koi-
rapuistot

Yhteiskävelylle 
koirien kanssa
Yhteiskävelyllä voi tehdä 
ohitusharjoituksia ja totu-
tella muihin koiriin.

Koirakot kokoontuvat tiis-
taisin klo 18.30 Vuoren-
mäen koulun isolla parkki-
paikalla, koulun nurkalla. 
Latukaudella kävellään 
lähikortteleissa, muulloin 
pururadalla.

Ajatuksena on, että voi 
tutustua muihin koiriin 
– tai olla tutustumatta. 
Kukin tilanteensa mu-
kaan. Kävellään kierros 
porukalla, sopivassa jär-
jestyksessä. Hännänhuip-
puna yleensä senhetkinen 
kuumakalle.
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OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

Merja Vähätiitto-Holmberg 
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

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

op-koti.fi
Palvelen ja autan Sinua kaikissa asuntosi 

ostoon ja myyntiin liittyvissä asioissa.

Kari Lumikero – osa-veikkolalainen kosmopoliitti

Kari Lumikero täytti vii-
me kuun lopussa 70 vuot-
ta. Hän on tehnyt toimit-
tajan töitä yli 50 vuotta 
Yleisradiolle, Ruotsin 
Radiolle, Mtv:lle ja lu-
kuisille lehdille. Mieleen 

jäävimpiä uutistapahtu-
mia olivat Olof Palmen 
murha 1986, Estonian 
uppoaminen 1994 ja Aa-
sian miltei 200 suoma-
laista surmannut tsunami 
2004.

– Onnistuin saamaan en-
simmäisenä toimittajana 
Palmen murhasta tuomi-
tun Christer Petterssonin 
haastattelun hänen va-
pauduttuaan vankilasta 
kesken tuomion, Kari 
muistelee. – Hovioikeus 
ei pitänyt Palmen lesken 
Lisbeth Palmen tunnis-
tusta riittävänä näyttönä. 
Kymmenet toimittajat ja 
kuvaajat odottivat Pet-
terssonin asunnon ulko-
puolella tämän näyttäy-
tymistä medialle. Mies 
avasi keittiön ikkunan, 
jonka edessä olin juuri 
silloin. Hän antoi lyhyen 
haastattelun minulle, sul-

ki ikkunan eikä avannut 
sitä enää. Onnekas uutis-
voitto minulle.

Estoniaa ja tsunamia 
Kari ei mielellään edes 
muistele, niin traumaat-
tisia olivat kokemukset 
jopa rutinoituneelle toi-
mittajalle.

Eläkkeellä töissä

Eläkkeelle Kari jäi vuon-
na 2014, mutta työnteko 
jatkuu. Haastatteluhet-
kellä hän valmistautui 
juontamaan Euroopan 
parlamentin Suomen 
toimiston sekä ulko-
suomalaisten järjestön 
Suomi-Seura ry:n kir-
jeäänestystilaisuuden. 
Ensimmäistä kertaa ul-
kosuomalaiset saavat ke-
vään vaaleissa äänestää 
kirjeitse. Sen toivotaan 
lisäävän suomalaissiirto-

laisten äänestysvilkkaut-
ta.

– Kanadassa on paikko-
ja, joista äänestämään 
päästäkseen suomalaisen 
on pitänyt tähän asti mat-
kustaa kolmella lentoko-
neella suuntaansa, Kari 
mainitsee.

Tilaisuuksien juon-
tamisen ja koulutus-
hankkeiden ohella Kari 
on jo toista tuotanto-
kautta Mtv3-kanavan 
”Makumuistoja”-sarjan 
kasvo yhdessä Jenni Ko-
kanderin kanssa.

– Hankimme pienen 
maalaistalon Veikkolasta 
vuonna 1988, mutta jo 
sitä ennen olimme neljä 
kesää vuokralla pienessä 
mummonmökissä Kyl-
mälässä, Kari kertoo. – 
Meillä oli oman paikan 

haku päällä. Kurkiston-
rannassa asuneet ystävät 
löysivät tämän talon, joka 
on meille tärkeä tukikoh-
ta Suomessa käydessäm-
me.

 – Veikkolan liepeille 
muodostui tusinan per-
heen ystäväpiiri, josta 
pitkästyminen oli kauka-
na. Pihajuhlia saattoi olla 
yhdessä kesässä jopa pa-
rikymmentä. Järjestimme 
myös suosittuja petankki-
kisoja, joiden legendaa-
risissa iltajuhlissa mu-
siikki soi ja laulu raikui. 
Yhteisömme on edelleen 
jotenkuten voimissaan, ja 
lisäksi hyvät lähinaapurit 
ovat tärkeitä. He pitä-
vät paikoista huolta, kun 
olemme muilla mailla.

– Veikkolassa tapaa aina 
tuttuja, kauppareissuun 
pitää varata normaalia 

enemmän aikaa. Urheilu-
keskus pururatoineen on 
hieno, samoin Pähkinä-
polku. Kylälle on tullut 
ruokaravintoloita, ja se on 
hyvä asia. Toivottavasti se 
moottoritien meluntorjun-
takin saadaan aikaan, Kari 
listaa.

Mitä sitten?

Karin puoliso Cita Hög-
nabba-Lumikero työsken-
telee vielä kaksi vuotta 
Budapestissä Suomen tie-
de- ja kulttuuri-instituutin 
FinnAgoran johtajana. 
Eläkepäiviään tämä kos-
mopoliittipariskunta ai-
koo viettää sukkuloimalla 
Suomen ja Ruotsin väliä. 
Ruotsi vetää puoleensa, 
koska siellä asuvat kaikki 
lapset ja lastenlapset.

Teksti: Raija Kari 
Kuva: Jenni Kokander

Muista tilata nuohous!

Merkillisiä päiviä

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

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

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

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

ti-pe 9-17

la 10-15

su 12-15

Liikenneturvallisuutta 
Liikenneturvan tiedotteilla

Liikenneturva tekee jatku-
vasti tärkeitä kyselyjä sekä 
seurantoja liikenteestä ja 
liikenneturvallisuudesta. 
Tuloksia julkaistaan yh-
distyksen nettisivuilla ja 
ajankohtaisina tiedotteina. 
Tässä on lyhyesti kerrot-
tuna kuudesta tiedotteesta 
poimittua liikenneturvalli-
suuteen vaikuttavaa asiaa.

jyrkkä ”ei” 
igluautoilulle

Liikenteeseen ei pidä 
lähteä iglussa istuen. Tal-
visissa keleissä auto on 
putsattava – katosta alka-
en – lumesta ja jäästä huo-
lellisesti ennen liikkeelle 
lähtöä. Ajoissa ja hyvin 
putsatulla autolla lähte-
minen vähentää stressiä 
ja helpottaa myös oikean 
ajonopeuden sekä kunnon 
turvavälin pitämistä.

Lähtöä kannattaa ennakoida 
ja esilämmittää ulkona ollut 
auto tarpeen mukaan, jol-
loin lumien putsaaminen ja 
jäiden poisto ikkunoista on 
huomattavasti helpompaa.

Iglulla kurvailevalle voi 
jopa rapsahtaa rikesakko, 
koska auton on oltava joka 
kelillä ajoneuvolain vaati-
musten mukainen.

Tavoitteena kuskin 
kännykättömyys

Liikenneturvan kyselyyn 
vastanneista kuljettajista 
runsas kolmasosa kertoo, 
ettei käytä puhelinta ajaes-
saan mitenkään. Puhelinta 
käyttäneistä kuljettajista 
neljä kymmenestä kertoo 
joutuneensa vaaratilantee-
seen kuluneen vuoden ai-
kana kännykän käytön 
takia.

Ajonaikaista viestitte-
lyä pitää vakavana yli 
yhdeksän kymmenes-
tä ja puhumista ilman 

hands-freetä yli kaksi kol-
mesta vastaajasta.

Liikenneturvan uudistettu 
Kun ajat, aja -kampanja 
keskittyy katseeseen ja sii-
hen, mitä voi tapahtua, kun 
katse on liikenteen sijasta 
kännykässä. Liikenneti-
lanteen äkillinen muutos 
jää rekisteröimättä.

Kun kuskin katse siirtyy 
kännykkään, hän jää ulos 
liikenteen seuraamisesta. 
Jos jotain yllättävää tapah-
tuu, kuski ei ennätä reagoi-
da kuin viime tipassa, jos 
silloinkaan.

Vilkun käyttö 
on velvoite

Liikenneturvan seuran-
tojen mukaan vain 84 
prosenttia autoilevista 
kertoo kääntymisaikees-
taan näyttämällä vilkkua. 
Liikenneympyrässä suun-
tamerkkiä karttaa tätäkin 
useampi: vain seitsemän 
kymmenestä vilkuttaa ym-
pyrästä poistuessaan.

Ympyrästä poistuvan tulee 
näyttää vilkkua oikealle. Se 
on pakollista ja myös toisia 
liikkujia huomioon ottavaa.

Liikenne on täynnä vuoro-
vaikutusta, mutta viestimis-
keinot ovat rajalliset. Suun-
tamerkin näyttämistä voi 
ajatella tekona liikenteen 
turvallisuuden, sujuvuuden 
ja toisten liikkujien huomi-
oimisen parantamiseksi.

Myönteistä 
palautetta – kiitos!

Valtaosa Liikenneturvan 
kyselyyn vastanneista 

suomalaisista kertoo, 
että myönteinen palaute 
liikenteessä kannustaa 
jatkamaan samaan mal-
liin. Hyvin yksinkertai-
nen tapa lisätä liikenteen 
myönteisyyttä on kiittää 
toista tämän huomioivas-
ta toiminnasta. Liikenteen 
myönteisen ilmapiirin 
lisääminen ei pelkästään 
lisää kulkijoiden hyvää 
mieltä, vaan sillä on myös 
turvallisuusvaikutuksia.

Toisten huomioon ot-
taminen liikenteessä 
koostuu pienistä teoista: 
vilkun käytöstä, tien anta-
misesta, asiallisista tilan-
nenopeuksista, ylipäätään 
sääntöjen noudattamises-
ta. Käden heilautus vaik-
kapa kaistalla tilaa anta-
neelle kuljettajalle nostaa 
heti liikenteen inhimilli-
syyttä ja muistuttaa, että 
jokainen tielläliikkuja on 
ihminen.

Lapsi tarvitsee 
asianmukaisen 
turvaistuimen

Valtaosa suomalaisista 
pitää vakavana liikenne-
rikkomuksena sitä, jos 
alle 135 cm pitkää lasta 
kuljetetaan ilman asian-
mukaista turvalaitetta. 
Liikenneturva muistut-
taa, että turvallisin paikka 
lapselle on takapenkillä 
oleva turvaistuin.

Jotta turvaistuin suojaisi 
lasta onnettomuushetkel-
lä, laitteen tulee olla so-
pivan kokoinen ja autoon 
oikein asennettu. Myös 
lapsen tulee olla asian-
mukaisesti kiinnitettynä 
istuimeen.

Jos auton etupenkki on 
varustettu turvatyynyin, 
on takapenkki alle 140 
cm pitkälle lapselle eh-
dottomasti paras paikka. 
Pienet lapset myös mat-
kustavat turvallisimmin 
selkä menosuuntaan aina-
kin kolmivuotiaaksi asti.

Erikoispitkät 
ajoneuvoyhdistelmät 
vaativat 
erityishuomiota

Euroopan maista ensim-
mäisenä Suomi sallii yli 
30-metriset rekat tielii-
kenteessä. Tammikuun 
21. päivänä voimaan tul-
lut asetus kasvattaa ajo-
neuvoyhdistelmän maksi-
mipituuden 34,5 metriin. 
Mainittuun päivään asti 
ajoneuvoyhdistelmien 
maksimimitta oli 25,25 
metriä.

Liikenneturva muistuttaa, 
että pitkät rekat ovat uusi 
ilmiö, joka voi tien pääl-
lä aiheuttaa yllätyksiä. 
Muutokseen kannattaa 
varautua ennakoimalla. 
Lähes kymmenen metrin 
lisä pituuteen vaikuttaa 
esimerkiksi ohittamisen 
vaatimaan tilaan ja aikaan 
sekä risteysajoon.

Esimerkiksi 100 km/h 
nopeusrajoitusalueella 80 
km/h kulkevan rekan ohi-
tukseen kuluva aika pite-
nee noin kahdella sekun-
nilla. Ohitusmatka kasvaa 
noin viidelläkymmenellä 
metrillä.

www.liikenneturva.fi

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

Kun autoilijoita 
kehotetaan 

putsaamaan 
iglunsa eli luminen 

autonsa, myös teiden 
huoltoväen pitäisi 

putsata tienvarsien 
kyltit. Kuinka moni 

tunnistaa tämän tutun 
kyltin nykyisessä 

talviasussaan?

Kuntakehittäjät 
Veikkolassa

Kirkkonummen kuntake-
hityspäällikkönä aloitti 
helmikuun alussa Jarkko 
Autero. Yhdessä elin-
keino- ja markkinointi-
koordinaattori Susanna 
Järvenpään kanssa he 
vastaavat kunnan elin-
keinojen ja matkailun 
kehittämisestä sekä niin 
matkailu- kuin yleisestä 
kuntamarkkinoinnista. 
Kuntakehitysti imissä 
työskentelevät Jarkon ja 
Susannan lisäksi myös 
v ies t in täkoord inaa t -
tori Rami Niittysalo, 
työllisyyskoordinaatto-
ri Johanna Andelmin-
Inkinen sekä tiedotus-
sihteeri Tarja Harhila. 

– Tiimin tavoitteena on 
kehittää Kirkkonummen 
kilpailukykyä ja veto-
voimaisuutta ja samalla 
myös edistää kuntalaisten 
hyvinvointia ja viihty-
vyyttä, Autero kertoo.

– Susanna ja minä olem-
me nyt yrittäjien yhteis-
työhenkilöitä kunnan 
puolelta. Muistutan sa-
malla, että Kirkkonum-
mella on sopimus Busi-
ness Espoon kanssa, ja 
sieltä saa yleistä yritys-
neuvontaa sekä apua ver-
kostoitumiseen yrityk-
sen jokaisessa vaiheessa 
startup-vaiheesta alkaen, 
hän jatkaa.

Susanna Järvenpää ja Jarkko Autero kävivät helmikuun 
alussa tutustumassa Veikkolaan. Kuva: Ilona Oranen/
Valo Films.
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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

Kiinteistönvälitystä 
Veikkolassa

38 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

Jarrumiehenkin on hypättävä kyytiin, 
jottei jää junasta!

Poliitikot, kauppakama-
rit ja ympäristöjärjestöt 
vaativat seuraavaa hal-
litusta ottamaan asia-
listalleen väkirikkaan 
Helsinki-Turku-Tam-
pere -kasvukolmion ja 
lentoaseman kautta kul-
kevan kaukoliikenteen 
raideliikenneyhteydet. 
Junaliikenteen kehittä-
misellä on suuri merki-
tys ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Hankkeiden 
toteutusjärjestys tullee 
seuraavaan hallitusoh-
jelmaan.

Kirkkonummen kunnan 
päättäjillä on nyt kiire 
pysyä mukana. Kun-
tamme on ainoa suun-
nitellun ”Tunnin juna”-
rata-alueen kunta, jolla 
ei ole Liikenneviraston 
vaatimia päätöksiä alu-
een maankäytöstä. Ky-
läyhdistys on useamman 
vuoden hoputtanut päät-
täjiä kaavan tekemisessä 
– ”juna ei hyppää Veik-
kolan ylitse”.

Helsinki-Turku eli Tun-
nin juna -hankkeen 
suunnitteluvaihe

”Tunnin juna”-hanke 
koskettaa veikkolalaisia. 
Sen suunnittelu on jo pit-
källä. Hallitus on myön-
tänyt 40 miljoonaa suun-

nitteluun, jonka pitää 
olla valmiina 2020 vuo-
den lopulla. Kirkkonum-
mi ei saa jäädä hankkeen 
jarrumieheksi! Ratahan-
ke on osa EU:n TEN-T 
-ydinverkkokäytävää, 
joten hankkeella on 
mahdollisuuksia toteu-
tua ripeästi erilaisilla 
EU-tukijärjestelmillä. 
Alustavien aikataulujen 
mukaan rata valmistuisi 
2030-vuosikymmenen 
taitteessa.

Suunnitelmaan sisäl-
tyy paikallisliikenne 
Lohjalle asti ja asema 
Veikkolaan. Näiden ra-
tahankkeiden aloituksen 
vaatimuksena on kau-
punkiradan valmistu-
minen Espoon ja Kauk-
lahden välille. Tämän 
lisäraideosuuden suun-
nitelmat on hyväksytty 
(v. 2015), mutta rahoitus 
on puuttunut. Seuraavan 
osuuden suunnittelu osa-
na ”Tunnin juna”-han-
ketta jatkaa rataa His-
taan, mikä on ehdoton 
edellytys Espoon maan-
käytön pitkän tähtäimen 
suunnitelmille ja tuo hel-
potusta Turun moottori-
en ruuhkiin.

Veikkolan asukkaiden 
toivomuksena on ollut 
aseman sijainti mahdol-

lisimman lähellä mootto-
ritien liittymää ja lähellä 
asutusta. Liikenneviras-
ton esittelytilaisuudessa 
Veikkolassa 9.10.2018 
kuntamme edustaja esit-
ti saman näkemyksen. 
Liittymän eli Veikkolan 
portin kaavasuunnitel-
missa alueelle on tulossa 
palveluja ja moottoritien 
bussipysäkit. Asema si-
jaitsee joka tapauksessa 
lähellä Natura-alueen ja 
Nuuksion kansallispuis-
ton rajaa.

Asukkaat ovat kyläkyse-
lyissä esittäneet pientalo-
valtaista, eurooppalais-
tyylistä matalaa mutta 
tiheää kyläasutusaluetta 
palveluineen radan lä-
heisyyteen. Veikkola on 
Nuuksion vesistön latva-
alueella monine järvi-
neen ja puroineen. Alue 
ei kestä massiivista ra-
kentamista. Kunnan vir-
kamiesten suunnitelmis-
sa esitetään edelleen, että 
1,5 kilometrin säteelle 
asemasta vaadittaisiin 10 
000 asukasta tai työpaik-
kaa. Mihin se perustuu? 
Liikenneviraston projek-
tihenkilöt vastasivat, ett-
eivät asemapäätökset pe-
rustu pelkkiin lukuihin, 
vaan huomioon pitää 
ottaa, että luonnonsuoje-
lu- ja kansallispuistoalue 

rajoittaa rakentamista ra-
dan pohjoispuolella.

Käsittelytilanne kunnas-
samme

Liikenneviraston vaa-
timien kaavasuunni-
telmien käsittely on 
etenemässä kunnan-
hallituksen käsittelyyn. 
Kiireellinen ratakaava 
muuttanee muiden vi-
reillä olevien kaavojen 
valmistumisjärjestystä. 
Asukkaat seuraavat ak-
tiivisesti asian käsittelyä.

Valtuutetut, ottakaa 
asukkaiden näkemys 
huomioon päätöksiä 
tehdessänne, jos virka-
miehet eivät sitä tee! Ra-
dalla on suuri merkitys 
kylällemme, se tiivistää 
radanvarren lähiasutus-
ta, tuo lisää palveluja 
ja mainetta koko Kirk-
konummelle – ”junalla 
suoraan pääkaupungis-
ta kansallispuistoon!” 
Tämä lienee ainutlaa-
tuista Euroopassakin.

Nyt on jarrumiehellä vii-
me hetki hypätä kyytiin 
ja suunnitella asukkai-
den toivoma viihtyisä 
kylärakenne radan var-
teen.

Pirkko Kautto

Nuuksio

1:25 000

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava

Alustava osayleiskaavan aluerajaus

liite: Kuntatekniikan 
lautakunta 24.1.2019

RATALINJAUS

NATURA 2000 -alue

0 1 20,5
km
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Veikkolalla  
ja koko Pohjois-Kirkkonummella  
voittoisat kortit

Moni kunta maksaisi mal-
taita, jotta saisi yhtä hyvän 
sijainnin kuin on Veikko-
lalla. Alue on hetken pääs-
tä nopean rata- ja moot-
toritieyhteyden päässä 
pääkaupungista. Omalei-
maisuus tekee Veikkolasta 
houkuttelevan asukkaille 
ja yrityksille.

Turunväylän lisäkehittä-
minen tulee ajankohtai-
seksi lähivuosina. Istun 
eduskunnan valtiovarain-
valiokunnassa, jossa pys-
tyimme järjestämään tä-
män vuoden budjettiin 
rahat puuttuvalle riista-
aidalle. Meluvallihanke 
etenee. Turunväylän lii-
kenteen vaatimat raken-

teelliset parannukset on 
saatava liikkeelle mahdol-
lisimman pian.

Länsirata on ollut suun-
nittelussa jo kauan.  On 
vahvat syyt uskoa, että 
näemme ensimmäiset ju-
nat Veikkolasta Helsinkiin 
noin vuosina 2034–35. 
Pääväylien kehittäminen 
luo valtaisan kasvupoten-
tiaalin koko Veikkolan 
alueelle. Siihen on syytä 
valmistautua jo nyt sekä 
kunnan maankäytön ja 
kaavoituksen suunnitte-
lussa että veikkolalaisten 
omassa suunnittelussa. 
Asukkaiden  osallistumi-
nen alueen kehittämiseen 
luo viihtyisyyttä ja myös 
turvallisuutta.

Veikkolasta on mahdol-
lista tehdä merkittävä 
kaupallisten ja julkisten 
palveluiden keskus. Asuk-
kaat luovat vahvan yhtei-
sön, joka kantaa aluetta ja 
luo hyvinvointia. Luonto, 
liikuntapalvelut, laaduk-
kaat koulut ja päiväkodit 
sekä toimivat sosiaali- ja 

terveyspalvelut antavat 
arjen turvaa ja elämänlaa-
tua.

Nykyiset väestönkasvun 
ennusteet ovat maltillisia. 
Vuonna 2040 asukasmää-
rän Veikkolassa arvellaan 
olevan 6 200 asukasta, 
kun vuonna 2010 se oli 5 
000 asukasta. Kun suunni-
tellut tie- ja raidehankkeet 
toteutuvat, kasvupotenti-
aali tulee olemaan mer-
kittävästi isompi. Koko 
Pohjois-Kirkkonummen 
potentiaalin arvioidaan 
olevan 12 000-13 000 asu-
kasta.

Alueiden välisessä kilpai-
lussa menestys perustuu 
saavutettavuuteen, suju-
vaan liikkumiseen, nopei-
siin yhteyksiin ja osaavaan 
työvoimaan. Pohjois-Kirk-
konummella on näiltä osin 
kädessä voittoisat kortit.

Raija Vahasalo 
kansanedustaja 
kunnanvaltuuston 2. vpj 
raija.vahasalo@eduskunta.fi 
vahasalo.fi

H O I V A P A L V E L U
P I K K I R I L L I

Kotihoito-ja hoivapalvelut
OMASSA KODISSASI

KOTIHOITO
ASIOINTIAPU
PYYKKIHUOLTO
RUOANLAITTOAPU
KOTITYÖT

OTA YHTEYTTÄ!
Mona Hörman
p | 040 5890 366
mona@pikkirilli.com

Luotettava �a �stävällinen

Kutsu syntyperäinen veikkolalainen kotiisi
PÄIVI HÄNNINEN
Osakas, kiinteistönvälittäjä, LKV
p. 050 521 5555
paivi.hanninen@kiinteistomaailma.fi

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

Päivi myy Veikkolassa
Kutsu syntyperäinen
veikkolalainen kotiisi

Kirkkonummi, Kirkkotallintie 2

Seurakunnan  
pääsiäisajan tilaisuudet  
Pohjois-Kirkkonummella
Haapajärven kirkko, Puukirkontie 20

Su 14.4. klo 12 Palmusunnuntain messu 
Ma 15.4. klo 18 Konsertti, Kreeta-Julia Heikkilä, viulu 
To 18.4. klo 18 Kiirastorstain iltamessu 
Pe 19.4. klo 12 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
Su 21.4. klo 12 Pääsiäispäivän messu

Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1

Ti 16.4. klo 18 Pääsiäiskuvaelma

Viime vuoden pääsiäisenä Veikkolan seurakuntakodilla. Kuva: Kirkkonummen 
suomalainen seurakunta/Johanna Lahtinen.

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
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Veikkolalla  
ja koko Pohjois-Kirkkonummella  
voittoisat kortit

veikkolan kartanoteatteri  
esittää

– Humoristinen musiikkinäytelmä  
naapurisovusta

Näytelmän tapahtumapaikkana on Veikkolassa oleva ra-
kennustyömaa, johon nousee uusi, unelmien omakotitalo. 
Talon rakentamisen tiellä on pari muttaa, yksi naapuri, 
kunnan virkamies ja juhannusruusut.

Näytelmän kantavana teemana on kommunikaation vai-
keus. Poteroihin kaivaudutaan ja rajan yli huudellaan. 
Naapurisuhde on rikki ennen kuin naapurit edes tuntevat 
toisiaan. Asioiden hoito on vaikeaa, kun ollaan itse omal-
la puolella oikeassa. Rajan yli ei haluta tulla, jotta kauhun 
tasapaino säilyy.

Näytelmän tekstin on kirjoittanut Teemu Raita 
ja sen ohjaa Eija Ahvo.

www.veikkolankartanoteatteri.fi 
veikkolankartanoteatteri@gmail.com

Eija ahvolle Pro Finlandia -kunniamerkki
Eija Ahvo on lähtenyt hie-
nolle uralleen Juankoskel-
ta, samasta kylästä kuin 
mm. Juhani ”Juice” Les-
kinen.

Viime syksynä Eija sai 
elämäntyöstään laulajana 
ja näyttelijänä merkittä-
vän tunnustuksen. Hänelle 
myönnettiin arvostettu Pro 
Finlandia -kunniamerkki. 
Nämä huomionosoitukset 
jaettiin 12 taiteilijalle Sää-
tytalolla Helsingissä viime 
joulukuun 18. päivänä.

Eija kutsuu tätä Seela Sella 
-mitaliksi muun muassa sik-
si, että hän arvostaa erittäin 
paljon Seelaa, joka on saa-
nut tämän kunniamerkin.

Eija sanoo, että hänen 
palkitsemisensa kohdalla 

korostuu yhteisöllisyys ja 
järjestöissä toimiminen.

Juankoskella toimi aikuis-
ten näytelmäkerho, jossa 
Eijan vanhemmatkin oli-
vat aktiivisesti mukana. 
Niinpä Eija pääsi jo pik-
kutyttönä aistimaan tämän 
teatteriyhteisön ilmapiiriä 
ja tapahtumia. Ehkä sieltä 
kumpuaa myös toiminta-
malleja Veikkolan Karta-
noteatterin toimintaan.

Eija kävi keskikoulun 
Juankoskella, lukion Kuo-
piossa ja Suomen Teatteri-
koulun Helsingissä vuosi-
na 1973–1977.

Valmistuttuaan teatte-
rikoulusta vuonna -77 
Eija kiinnitettiin Helsin-
gin Kaupunginteatteriin, 

jossa hän oli kahdeksan 
vuotta. Siellä hän oli Su-
sanna Haaviston kanssa 
samassa produktiossa jo 
1977, Molièren näytel-
mässä ”Ihmisvihaaja”. 
Juuri nyt Eija ja Susanna 
kiertävät Suomea konser-
tillaan ”Yhdessä 40 vuot-
ta”. Heidät muistetaan 
myös Pertsa Reposen 
musiikkiviihdesarjasta 
"Soitinmenot".

Vuonna 1985 Eija ja Su-
sanna kutsuttiin Suomen 
Unicefin (YK:n lasten-
rahasto) hyvän tahdon 
lähettiläiksi. Tässä teh-
tävässä he ovat olleet 34 
vuotta.

Eija muutti perheineen 
Veikkolaan vuonna 1991, 
ja lapset Joonas ja Venla 

menivät Veikkolan kou-
luun.

Eija ja hänen kumppanin-
sa Matti kuuluvat vuonna 
2006 perustetun Veikkolan 
Kartanoteatterin perustaja-
jäseniin.

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari

Eija Ahvo tyylikkään kodin ikkunapöydässä.

Pro Finlandia -mitalin kolme 
erikokoista versiota. Ne on 
tarkoitettu käytettäväksi arvoltaan 
erilaisissa tilaisuuksissa.

Pro Finlandia eli ”Suo-
men puolesta”; kirjai-
lijoille ja taiteilijoille 
vuodesta 1945 lähtien 
myönnetty Suomen 
Leijonan ritarikunnan 
kunniamerkki. Sen 
myöntää ritarikunnan 
suurmestarina toimiva 
tasavallan presidentti.

Juhlan jälkeinen haikeus
Jussi Puikkosen näyttely 
”Afterparty” helsinkiläi-
sessä Huuto-galleriassa 
tutkii, mitä maisemalle 
tapahtuu juhlan jälkeen. 
Valokuvissa on nähtävis-
sä ilon ja yhdessäolon 
jättämät jäljet, ennen kuin 
siivoojat saapuvat pai-
kalle. Sarjassa on kuvia 
erilaisista festivaaleista, 
kansantapahtumista, vuo-
sipäivistä ja kotibileistä 
Suomessa, Iso-Britan-
niassa, Hollannissa, Es-
panjassa, Meksikossa ja 
Ranskassa.

Gallerian tiedotteessa 
kuvaaja kertoo: ”En ole 
osallistunut yhteenkään 
näyttelyssä esiintyväs-
tä juhlasta, mutta osan 
takia olen kyllä menet-

tänyt yöuneni. Lapse-
na oli kiehtovaa herätä 
aamulla ensimmäisenä, 
kun tiesin, että vanhem-
millani oli ollut juhlat. 
Koti näytti erilaiselta, 
kun se oli täynnä astioi-
ta, pulloja, ruoan tähtei-
tä, koristeluita ja vieraita 
tuoksuja. Ikäni vuoksi 
olin juhlien aikana nuk-
kumassa. Aikuisten juh-
lat olivat jotain mystistä, 
josta pystyin vain kuule-
maan kauas kantautuvan 
puheensorinan ja näke-
mään aamun sotkun. Oli 
kiehtovaa kuvitella, keitä 
juhlissa oli ollut ja mitä 
siellä oli tapahtunut. Täs-
sä projektissa olen palan-
nut tuohon lapsuudesta 
tuttuun hetkeen juhlien 
jälkeen.”

Kylmäläläinen Jussi 
Puikkonen (s. 1980) on 
Amsterdamissa työsken-
televä valokuvataitei-
lija, joka on esiintynyt 
aktiivisesti yksityis- ja 
ryhmänäyttelyissä. Vii-
meisin laajempi yksityis-
näyttely ”Sauna Folk” 
kiersi Helsingissä, Kau-
nasissa, Rotterdamissa 
ja Budapestissä. Ryhmä-
näyttelyitä on ollut esillä 
mm. Santral Istanbulis-
sa, Dortmunder U:ssa, 
Künstlerhaus Wienissä ja 
Suomen valokuvataiteen 
museossa. Hänen teoksi-
aan on FOAM Amsterda-
min kokoelmissa.

Galleria Huuto 1.3.–24.3. 
ti–su klo 12–17 Eerikin-
katu 36/Kalevankatu 43.

Mariachi-juhlat, Barra de Nexpa, Meksiko. Mariachi-orkesterin musiikki valvotti 
läheisen rantamajatalon asiakasta. Aamuviideltä Jussi Puikkonen nousi kuvaamaan 
hiljenneen juhlapaikan.

Mitä hel%#ttiä  
sinä siinä seisot!

tule näyttelemään
Kartanoteatterin kesän näytelmässä on pari tärkeätä 
pientä roolia vielä täyttämättä.

Jos sinulla kutisee "näyttelijä" sisälläsi, niin tervetu-
loa kokeilemaan.  
Ota yhteyttä: veikkolankartanoteatteri@gmail.com.

Vuosikokous
Veikkolan Kartanoteatterin vuosikokous pidetään 
torstaina 7.3.2019 kello 18.30 Ravintola Med-Lifessa. 
Esillä on säännöissä mainitut vuosikokousasiat ja 
uuden hallituksen nimeäminen. 
Tervetuloa sekä vanhat että uudet jäsenet.

Hallitus
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Veikkolan kirjaston kevät

aukioloajat  
 
ma klo 14–20 
ti, to klo 14–19 
ke, pe, la klo 10–15 
 
Huom! Kirkkonummen 
kirjastot kiinni 
25.2.–6.3.

Kevään muut 
poikkeusaukioloajat:

Pääsiäinen: to 18.4. klo 
10–15, pe 19.4. – ma 
22.4. suljettu 
Vappu: ti 30.4. klo 
10–15, ke 1.5. suljettu 
Helatorstaina 30.5. 
suljettu. 
 
Yhteystiedot 
Allastie 6,  
02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kirjas-
to ottaa käyttöön uuden 
lainausjärjestelmän. Jär-
jestelmän vaihdon vuok-
si Veikkolan ja Masalan 
kirjastot, kirjastoauto, 
Kirkkonummen pääkir-
jasto ja Mesta on suljettu 
25.2.–6.3. Lisätietoja saa 
kirjastosta.

Kirjastossa tapahtuu

Digineuvontaa

Digitohtori on tavattavis-
sa Veikkolan kirjastolla 
ma 11.3., ma 8.4. ja ti 9.4. 
kirjaston aukioloaikoina. 
Digitohtorin vastaanotolle 
voi tulla kysymään neu-
voa pienissä tietokoneisiin 
ja tabletteihin liittyvissä 
asioissa päivystysluontei-
sesti.

Lauluiltapäivä

TIPITII - Kevättä kohti 
laulaen! Veikkolan kirjas-
tolla lauletaan yhteislaulu-
ja torstaina 4.4. klo 14-16. 
Lauluoppaana keväisiin 

yhteislauluihin Eija Ahvo 
ja säestäjänä Tuija Ranta-
lainen. Vapaa pääsy. Ter-
vetuloa!

Kirjastokoira jokeri

Kirjastokoira Jokeri vie-
railee Veikkolan kirjastol-
la seuraavina maanantai-
na klo 18-19: 11.3., 15.4. 
ja 13.5. Jokeri kuuntelee 
mielellään kaikenlaisia ta-
rinoita, ja harjoittelu kar-
vaisen lukukaverin kanssa 
on hauskaa ja turvallista. 
Lupa rapsuttaa! Varaa 15 
minuutin lukuaika etu-
käteen kirjastolta paikan 
päältä, puhelimitse tai säh-
köpostitse.

Teatteria koko perheelle

Teatteri Taiminen: kaksi-
kielinen esitys Kadonneen 
äänen metsästys / Jakten 
på det försvunna ljudet 
Veikkolan kirjastolla tors-
taina 21.3. klo 18. Musiik-
kiseikkailu hiljaisuuden 
merkityksestä. Sopii koko 
perheelle. Vapaa pääsy.

Jakten på det försvunna 
ljudet / Kadonneen äänen 
metsästys på biblioteket 
i Veikkola tors 21.3. kl. 
18. Ett tvåspråkigt musi-
käventyr om tystnadens 
betydelse. Passar för hela 
familjen. Fritt inträde.

satutunnit suomeksi ja 
venäjäksi

Suomenkieliset satutunnit 
3–6-vuotiaille perjantaisin 
klo 10-10.30. Tervetuloa!

Venäjänkieliset satutunnit 
ma 11.3., 8.4. ja 6.5. klo 
17-17.45.

Библиотека района 
Вейккола. Добро 
пожаловать на чтение 
сказок на русском языке 
11.3., 8.4., 6.5. с 17:00 до 
17:45 ч.

Venäjän kielikahvila

Veikkolan kirjaston venä-
jänkielinen kielikahvila 
ma 11.3., 8.4. ja 6.5. klo 
18.00-19.30. Tervetuloa 
kaikki venäjän kielestä ja 

Lukukoira Jokeri. Kuva: 
Päivi Ahola.

BachHour Haapajärven kirkossa
j.s. Bach: 
sooloviulusonaatit ja 
partitat 
Kreeta-julia 
Heikkilä, viulu

Haapajärven kirkko, 
Puukirkontie 20, Veikkola

Ma 15.4. klo 18 
Sooloviulusonaatti nro 1 
g-molli 
Sooloviulupartita nro 1 
h-molli 
su 26.5. klo 16 
Sooloviulusonaatti nro 2 a 
-molli 
Sooloviulupartita nro 2 
d-molli 
su 9.6. klo 16 
Sooloviulusonaatti nro 3 
C-duuri 
Sooloviulupartita 
nro 3 E-duuri

Kreeta-Julia Heikkilä on 
monipuolisena, energisenä 
ja dynaamisena viulistina 
kansainvälisesti kysytty 
konserttimestari, solisti ja 
kamarimuusikko. Viime 
vuoden taiteelliseen toi-
mintaan kuului mm. Mo-
zartin viulukonserttojen 
kokonaisesitys Kirkko-

nummen Kamariorkeste-
rin solistina. Lapsuutensa 
Kirkkonummella viettä-
nyt viulisti asuu nykyään 
Helsingissä mutta hakee 
inspiraationsa luonnosta 
Kylmälässä sijaitsevalta  
mökiltään.

Hänen esittämänään kuul-
laan tänä keväänä kaikki 
kuusi Bachin sooloviulu-
sonaattia ja partitaa kolmen 
konsertin sarjassa luonnon-
läheisessä Haapajärven kir-
kossa. Heikkilän ideoimat 
”BachHour”-konsertit tar-
joavat meditatiivisen, tun-
nin mittaisen hetken Bach-
in upean viulumusiikin 
parissa. Konsertteihin on 
vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Johanna Salmela

Tekemistä hiihtolomaviikolle

Lähikirjastoissa järjestetään monenlaista tekemistä 
koko perheelle viikolla 8 eli koulujen hiihtoloman ai-
kaan. Tapahtumat ovat kaikille avoimia, eikä ennak-
koilmoittautumista tarvita.

Veikkolassa hiihtolomapuuhat alkavat heti maanantai-
na 18.2., jolloin kirjaston pajoissa pääsee kokemaan 
käsillä tekemisen riemun. Naamiopajassa askarrellaan 
omia naamioita, ja t-paitojen tuunauspajassa suunnitel-
laan ja painetaan omia t-paitoja ja kasseja. Molemmat 
pajat ovat auki klo 17–20. Naamiopajan tarvikkeet saat 
kirjastolta, mutta t-paitapajaan tarvitset mukaasi oman 
paidan, tyynyliinan tai muun kankaan, johon voit pai-
naa haluamasi kuvion. T-paitapaja on auki myös tiistai-
na 19.2. klo 16–19.

Veikkolassa vietetään iltaa konsolipelien parissa tors-
taina 21.2 klo 14–19, jolloin ohjelmassa on PS4-konso-
lilla pelailua. Peli-iltaan ovat tervetulleita kaikenikäiset 
pelaajat.

Maksutonta oikeudellista 
neuvontaa ajanvarauksella

Oikeudellista neuvontaa maksutta, ei rikos- eikä työ-
oikeusasioissa. Tapaamisessa kartoitetaan mahdollinen 
oikeudellisen avun tarve. Neuvonta-ajan pituus on 15 
min./asiakas.

Ajanvaraus Veikkolan kirjastosta puhelimitse, puh. 09 
2967 2100 tai kirjastossa paikan päällä käymällä.

Neuvontaa antaa Minna Hentunen Kirkkonummen Laki-
palvelut Ky:stä.

Neuvonnan ajankohdat: 
ti 12.3. klo 17.30–18.30 
ti 9.4. klo 17.30–18.30 
ti 14.5. klo 17.30–18.30

venäläisestä kulttuurista 
kiinnostuneet! Kahvilaan 
on vapaa pääsy.

Novellit ja neuleet

Torstaina 11.4. klo 18.30. 
Lukuillassa yhdistyvät kir-
jallisuus ja käsillä tekemi-
nen. Novelleja lukemassa 
kirjaston henkilökunta ja 
Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävät ry. Oma käsityö 
mukaan. Tervetuloa kuun-
telemaan, keskustelemaan 
ja tekemään!

runopiknik:  
Lastenrunot

Kevään runopiknikissä 
torstaina 14.3. klo 18 lue-
taan lastenrunoja. Tervetu-
loa mukaan! Tilaisuuden 
järjestävät Kirkkonummen 
kirjaston ystävät ry, Veik-

kolan Kartanoteatteri ja 
kirjasto.

Kevättapahtuma

Keväinen tapahtuma kir-
jastolla lauantaina 27.4. 
Luvassa monenlaista puu-
haa kirjaston ja Kirkko-
nummen Kirjaston Ystävi-
en järjestämänä. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.

VEiKKoLaN 
TaKsi

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Jalkahoitajan ja kosmetologin palvelut samasta osoitteesta
Koskentie 3, Veikkola, Terveysaseman viereinen ovi

Jalkojenhoito Askel 
Jalkahoitaja Eija Vahtera                  
p. 050 525 5713                           
www.vello.fi/jalkojenhoitoaskel     

Salon Fanny
Kosmetologi Elise Stenholm
p. 045 234 4426
salonfanny@hotmail.com

www.kylanraitti.fi
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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 maailman tapahtumiin."

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

www.mariannensalonki.com

ark 9-18
la 9-14
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Koulunkäyntiä
Helmikuun lopulla 1899 
aloitti ensimmäinen suo-
menkielinen koulu toimin-
tansa Veikkolassa. Ensim-
mäinen lukukausi kesti 
kolme kuukautta. Koulu 
toimi eri vuokratiloissa, 
kunnes löytyi pysyvämpi 
ratkaisu: Veikkolan koulua 
kutsuttiinkin sittemmin 
Lindbergin kouluksi pit-
käaikaisen vuokraisännän 
mukaan. Alakoululuokat 
saivat myöhemmin pai-
kan Navalan kartanosta. 
Vuonna 1935 valmistui 
uusi koulurakennus, joka 
nyt toimii Veikkolan kir-
jastona.

oppilas Löfkullasta

Löysin isäni (s. 1926) ar-
kistoista hänen ”Kansa-
kouluoppilaan opintokir-
jansa”. Sen mukaan hänet 
on ”kirjoitettu oppilaaksi 
Kirkkonummen Veikko-
lan alakouluun I vuosiluo-
kalle elokuun 21. päivänä 
1933”.  Ensimmäisinä 
opettajina toimivat Mirja 
Onelma ja Kaisa Sipari. 
Viimeiset kolme vuotta 
(1936-1939) opettajana oli 
Louise Törrönen, joka teki 
pitkän uran Veikkolassa 
aina 60-luvulle saakka.

Isäni kertoman mukaan 
opettaja Törrönen oli lem-
peä ja humaani opettaja. 
Koulun kirjastona oli la-
sikaapillinen lapsille so-
pivaa kirjallisuutta, mutta 
jos joku oppilas osoitti 
enemmän kiinnostusta ja 
lukuhaluja, opettaja Törrö-
nen etsi hänelle vaativam-

paa luettavaa. Löfkullan 
torpasta veivät lapset joka 
toinen päivä kannullisen 
maitoa opettajalle, joka 
asianmukaisesti maksoi 
tästä lähiruokapalvelusta. 
Opettajalla oli kotiapulai-
nen hoitamassa taloutta ja 
kesämökki Palakoskella, 
jonne hän vei myös oppi-
laita kevätretkelle.

Isäni päästötodistus on 
päivätty 27.5.1939, alle-
kirjoittajana johtokunnan 
puheenjohtaja Runar Lind-
holm ja opettaja Törrönen. 
Tämän jälkeen käytiin 
vielä pari päivää viikossa 
iltaisin jatkokoulua. Tästä 
isälläni ei enää ollut sel-
keää muistikuvaa; ehkä 
alkanut talvisota sekoitti 
koulunkäyntiäkin vuosina 
1939-1940.

oppivelvollisuus 
on pidentynyt

Kansakoulua käytiin tuol-
loin kuusi vuotta, ja sen 
jälkeen oppivelvollisuus 
oli suoritettu. Totta kai oli 
olemassa mahdollisuuksia 
jatkaa opiskelua eteen-
päin, mutta maaseudun 
lapsille tämä ei ollut ta-
vallista. Nyt keskustellaan 
siitä, pitäisikö yhdeksän-
vuotista oppivelvollisuutta 
pidentää parilla vuodella, 
niin että kaikki saisivat 
suoritetuksi myös toisen 
asteen tutkinnon. Pelkän 
peruskoulun varaan jäävät 
ovat vaarassa syrjäytyä.

Keskustelin kerran isäni 
kanssa tästä asiasta, ja hän 

sanoi hieman sarkastisesti: 
”En minä tajunnut silloin, 
kun jäin kansakoulun va-
raan, että nyt minä olen 
syrjäytymisvaarassa...” 
Totta kai hän ymmärsi, 
että ajat ovat muuttuneet, 
yhteiskunnan ja sitä kautta 
koulutuksen vaatimukset 
ovat nyt erilaiset. Toisaalta 
käsitettä ”syrjäytyminen” 
ei nykymerkityksessä vie-
lä tunnettu 30-40 -luvuilla.

Veikkolan koulu 
kasvaa ja kehittyy

Veikkolan koulu täyttää 
siis tänä vuonna 120 vuot-
ta. Kun itse tulin opetta-
jaksi Veikkolaan syksyllä 
2009, koulu oli silloin 
oppilasmäärältään Suo-
men suurimpia yhtenäis-
kouluja, ja tämän huomasi 
luokissa ja käytävillä, kun 
rakennukset oli mitoitettu 
paljon pienemmälle oppi-
lasjoukolle. Vuorenmäen 
koulun valmistuminen 
helpotti tilannetta väliai-
kaisesti.

Nyt Veikkolan koulun 
laajennussuunnitelmat on 
viime keväänä hyväksyt-
ty ja odotetaan rakennus-
töiden alkamista. Lind-
bergin koulun yhdestä 
luokkahuoneesta on kul-
jettu pitkä matka. Tulevien 
vuosikymmenten koulun-
käynti edellyttää monipuo-
lisia muunneltavia tiloja, 

oppimisympäristöjä niin 
kuin nykyään sanotaan.

Koulun merkitys 
ei katoa

Kansakouluoppilaan opin-
tokirjassa on alkuluku 
”Elämänohjeita koululap-
sille”. Vanhanaikaisesta 
tyylistä huolimatta on oh-
jeissa ehkä nykylapsille ja 
heidän huoltajilleen edel-
leen jotain sanomaa. Aina-
kin rivien välissä välittyy 
koulun keskeinen merkitys 
välittämisen, huolenpidon 
sekä kasvatuksen ja sivis-
tyksen edistäjänä yhteis-
kunnassa.

”Matkalla ollessaan kul-
kee hyvä ja arvonsa tun-
teva koululapsi sovussa 
toveriensa kanssa eikä 

juttele liian äänekkäästi. 
Hän ei luvatta hyökkää 
ohikulkevien rekiin eikä 
rattaille, ja jos raitiovau-
nu, auto tai hevonen tulee 
tiellä tai kadulla vastaan, 
niin väistää hän oikealle 
puolelle eikä juokse sen 
editse toiselle puolen tietä. 
Kun hän ensi kerran sinä 
päivänä näkee opettajansa 
tai jonkun muun tutun hen-
kilön, niin tervehtää hän 
heitä kunnioittavasti. Hän 
ei kiipeä sähköpylväisiin 
eikä kosketa katkennutta 
sähkölangan päätä, kos-
ka se on hengenvaaral-
lista. Jos hänen pienempi 
ja ymmärtämättömämpi 
toverinsa yrittää mennä 
heikolle jäälle, ärsyttää 
koiria, heittelee pikkulin-
tuja taikka puhelinlankoja 
kivillä, niin varoittaa hän 

tätä siitä, samoin kuin 
muustakin ilkityöstä.

Koulussa seuraa ym-
märtäväinen koululapsi 
tarkkaavaisesti opetusta, 
lukee hyvin läksynsä ja 
tekee kaikki koulutyönsä 
niin hyvin kuin vain voi, 
koska kaikki tämä tuottaa 
hänelle itselleen hyötyä ja 
vanhemmille ja opettajille 
iloa.”

Juha Wikström

Lähteet: Veikkolan koulu 
100 vuotta 
(toimittanut Seija 
Kivilaakso, Veikkolan 
Koti- ja Kouluyhdistys 
1999) 
Kansakouluoppilaan 
opintokirja 
(Kouluhallitus 1926)

Yläkansakoulun oppilaan työvihko vuodelta 1938. Kuva kirjoittajan arkistosta.
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Lohja

Fiskars

Mustio

Tuusula

ekk

Hvitträsk
Helsinki

Nuuksio

Tavoite
Eerikinkartanon rakennuksista, pelloista, puistoista ja maista luodaan 
kulttuurin, lähiruuan ja matkailun kohde, joka vaalii von Wahlbergien 
perintöä nykypäivän keinoin.

Visio
Viiden vuoden kuluttua alueella toimii useita kulttuurin, palvelui-
den ja ravinnon tuottajia. Eerikinkartano on tärkeä tapahtuma-, 
kokous-, koulutus- ja juhlapaikka. Se on pääkaupunkiseutua lähel-
lä oleva matkailukohde ja toimii taloudellisesti vakaalla pohjalla. 

C.F. von W
ahlberg

Esiselvityshanke
Selvityksellä saadaan kokonaiskuva nykytilasta ja tieto:
- kulttuurihistoriallisesti tärkeän kartanoympäristön
  säilymisestä
- käyttökelpoisista tiloista ja rakennusten 
  kunnostustarpeista
- puistojen, piha-alueiden ja suojellun vaahterakujan 
  saattamisesta alkuperäiseen asuunsa
- maan ja vesialueiden käyttömahdollisuuksista
- rahoituslähteistä
- projektiin sitoutuvista yhdistyksistä ja yrityksistä
Esiselvityksessä haetaan hankkeelle toiminnallisesti itsensä 
rahoittavaa konseptia, laaditaan ehdotukset jatkotoimen-
piteistä ja valmistellaan tulevaa investointivaihetta.

Eerikinkartanosta
kulttuurikartano

Navalan kartanon päärakennus on rakennettu vuonna 1870. Kartano on ollut lähes 
käyttämättömänä kesästä 2015 lähtien, jolloin siinä toiminut päiväkoti lopetti 
toimintansa. Kuva: Markku Jämsä.

Maalis–lokakuussa vuonna 2013 toteutettiin Eerikinkartanon esiselvityshanke. 
Veikkolan Kyläyhdistyksen alulle paneman hankkeen tavoitteena oli edistää 
kartanon matkailullista kehittämistä sekä kartoittaa toiminnallisia ja taloudellisia 
kehittämismahdollisuuksia siten, että kartanokokonaisuus saataisiin elävämmäksi ja 
tehokkaammin ympärivuotiseen käyttöön.  

Kirkkonummen kunta sai Eerikinkartanon maa-alueineen ja rakennuksineen lahjoituksena vuonna 1920. Kartanomiljöö rakennuksineen on suojeltu. Kuva: Päivi Falck.

Eerikinkartanon kehittä-
minen on jäänyt kunnan 
järjestelmän ja halutto-
muuden jalkoihin. Eeri-
kinkartanon johtokunta 
lakkautettiin vuonna 
2017. Kunnanhallitus 
torppasi myös Eerikin-
kartanon säätiöittämisen 
selvitystyön, jonka joh-
tokunta olisi halunnut 
aloittaa. Säätiöittämisen 
myötä Eerikinkartanon 
rahaston varat ja Eeri-
kinkartanon hallinnoimat 
kiinteistöt olisi siirretty 
perustettavan säätiön hal-
linnoitaviksi, pois kun-
nan hallinnon alaisuu-
desta.

Eerikinkartanon pääraken-
nus ja sen muut rakennuk-
set ovat kunnan kiinteis-
tösalkutuksessa listattu 
B-luokkaan. Toisin sanoen 
ne säilytetään ja niitä ke-
hitetään – tai siirretään 
C-luokkaan. C-luokkaan 
kuuluvista rakennuksista 
luovutaan jollain aikavälil-
lä. Navalan kartanon pää-
rakennus sekä muut raken-
nukset ovat C-salkussa.

Viime vuoden tammikuus-
sa Veikkolan Kartanoteat-
terin aloitteesta järjestettiin 
keskustelutilaisuus Nava-
lan kartanon tulevaisuudes-
ta, sillä kartanon tilanne oli 
alkanut askarruttaa monia 

pohjoiskirkkonummelaisia. 
Muun muassa alueen kult-
tuurialan toimijat kaipaavat 
vakituisia tiloja, ja Navalan 
kartano olisi oivallinen 
paikka monenlaiseen toi-
mintaan. 

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

Niin, miksipä emme.

Anu Halme
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Kulttuuriretki Eerikinkartanoon innosti lapsia  
piirtämään ja tarinoimaan
Veikkolan Punaisen Tuvan 
eskarilaiset ja Veikkolan 
koulun 2 B -luokkalaiset 
kävivät opettajiensa joh-
dolla marraskuussa tutus-
tumassa Eerikinkartanoon 
ja sen historialliseen piha-
piiriin. 

Kotikunnan historia kiin-
nosti lapsia ja innosti heitä 
piirtämään ja tarinoimaan. 
Lasten töistä koottu näyt-
tely oli esillä Veikkolan 
kirjastossa helmikuun 
alussa. Kevään aikana se 
on tulossa Kirkkonummen 
kunnantalon ala-aulaan.

Retken järjestivät yhteis-
työssä Kirkkonummen 
Kirjaston Ystävät ry, Veik-
kolan Punainen Tupa ry 
sekä Veikkolan koulu ja 
sitä tuki Kirkkonummen 
kunta. Retki toteutti luku-
vuosien 2018−19 esi- ja 
perusopetuksen teemoja 
omaan yhteisöön ja sen 
kulttuuriin tutustumisesta.

”Historian oppiminen ilon 
ja leikin kautta oli lasten 
mieleen. Päätimme jatkaa 
historiaretkeä keväällä ja 
kulkea yhdessä koko parin 
kilometrin mittaisen Eeri-
kinpolun”, kertoo oppaa-
na toiminut Maarit Orko 
Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävistä.

Mitä retkestä jäi lasten 
mieleen?

Puutarhurin asunnon lap-
set nimesivät oitis noidan 
taloksi, koska talon rähjäi-
syys ja huonokuntoisuus 
vuotavine ränneineen teki 
siitä lapsista pelottavan 
näköisen.

Puutarhurin talo

− Noidan talo, koska on 
niin pelottava. 
− Siellä oli lankoja. 
(Ikkunoista kurkittiin 
kudontapajalle ja ju-
teltiin kangaspuista.)

suolapaikka

− Sain maistaa 
suolaa. Se oli hyvää. 
− Ennen siellä säilöttiin 
suolaa. Siellä oli ovessa 
reikä, jotta kissat pääsee 
sisään ja hiiret häipyy, 
ettei kisat syö niitä. 
− Reikä, josta kissat pääsee 
sisään hiiriä jahtaamaan.

jääkellari

− Jäätä laitettiin sin-
ne jääkellariin, että 
saatiin tehdä jäätelöä. 
− Jäätä sahattiin isoilla sa-
hoilla järvestä.

Vellikello

− Kello, sitten kun sitä 
soitetaan, koko metsä kuu-
lee, kun ei ollut puhelimia, 
niin kaikki tietää, että on 
ruoka-aika.

sauna

− Saunassa on pata, jossa 
pestiin vaatteita kuumassa 
vedessä, ettei tulisi paljon 
kirppuja.

Pelto

− Pellolla oli ennen meri. 
− Pellolla kasvoi viljaa 
(heinä, vehnä ja kaura 
mainittiin).

2 B -luokkalaiset tunnistivat 
kauraksi korret, joita oli ke-
rätty ennakkoon syksyllä.

Muuta

− Navetan kivijalka. 
Navetta on sellainen, 
jossa asuu lehmiä. 
Hevoset asuvat tallissa. 
− Kartanolla oli töissä yli 
sata ihmistä (osa muisti, 
että asui yli sata).

Menneiden vuosien aarre, suola, ihmetytti lapsia, ja suola-aittaan kurkittiin kilvan. Retken päätteeksi maistui 
makkarasoppa Eerikinkartanossa. Kuva: Liisa Airaksinen.

Jutun on kirjoittanut Liisa Airaksinen, ja lasten kommen-
tit on koonnut Maarit Orko.
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nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

listoitan talosi
paneloin saunasi

laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

ostaa & myy & palvelee
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 / 09-813 6530

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

 

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

 

Lumitöitä riittää nyt tammikuun lopulla

Olen täyttänyt kerran vii-
kossa sekasiemenauto-
maattia. Siihen mahtuu 
kertatäytöllä noin 5 kg 
siemeniä. Toisen isomman 
auringonkukan siemenil-
le tarkoitetun automaatin 
kertatäyttö vetää noin 20 
kg. Tämä määrä siemeniä 
kestää noin kuukauden, 
kun ruokatarjontaa on use-
ammassa paikassa.

Sekasiemenien ja aurin-
gonkukan siemenien li-
säksi tarjoan silavaa, päh-
kinärouhetta sekä veitsellä 
paloiteltua kuivunutta vaa-
leaa leipää.

Hajautetut 
ruokintapisteet tärkeitä

Tiaiset ja punatulkut syö-
vät mielellään auringon-
kukkaa. Keltasirkut pitä-
vät sekasiemenistä, joista 
kaura on aina maistunut. 
Käpytikalle kuten tiaisil-
lekin maistuvat myös päh-
kinät. Sian silavaa tarjoan 

levyinä metalli-
verkossa nahka-
puoli puuta vasten. 

On tärkeää, että jokaiselle 
riittää syötävää ilman 
energiaa vievää kisailua 
suupaloista. Hajautetut 
ruokintapisteet antavat tä-
hän mahdollisuuden.

Leivänpaloista pitävät 
närhet ovat lajin yleisyy-
destä huolimatta erittäin 
arkoja ruokinnalla. Jos 
ikkunan taakse ilmestyy 
ihmisen kasvot, lentävät 
närhet pois välittömästi. 
Olen odottanut myös har-
vinaisempia lintuvieraita 
ruokinnalleni. Toistaiseksi 
en ole niitä tänä talvena 
havainnut. Näitä voisivat 
olla puukiipijä, pyrstötiai-
nen ja todellinen harvinai-
suus, pähkinänakkeli. Tätä 
lajia en ruokinnallani ole 
koskaan nähnytkään. Toi-
vossa on kuitenkin hyvä 
elää.

Ruokintapaikkani vie-
ressä aidan toisella puo-
lella käyskentelee joskus 
kauriita, joille siemenet 
myös maistuisivat, mutta 
aita estää kuitenkin niiden 

pääsyn pihalle. Kauriit 
tyytyvätkin mustikan var-
puihin.

suunnitelmissa 
riistakamera

Suunnitelmissani on 
asentaa ruokintaan riis-
takamera, joka lähettäisi 
tarvittaessa kuvaa kän-
nykkään tai tietokoneelle. 
Näin pääsisin lähemmin 
tarkkailemaan ruokailevia 
lintuja.

Olen kohdannut piha-
ruokinnassani ongelman 
oravien taholta. Lajilla 
kun on taipumus etsiytyä 
öiksi talomme katon ylä-
pohjaan. Olenkin jo vuo-
sien ajan tilkinnyt laudan 
palasilla, puurimoilla ja 
metalliverkoilla mahdolli-
sia aukkoja katon rajasta. 
Ensin siinä onnistun, mut-
ta viimeistään seuraavana 
talvena yläpohjan suun-
nasta on kuulunut taas ra-
pinaa. Riistakamera voisi 
olla apuna paikantamaan 
oravien kulkureitit, ja näin 
voisin tilkitä viimeiset ora-
vien mentävät raot.

Oravien ruokkiminen on 
ihan hyvä asia, tarvitsevat-
han nekin hyvää ravintoa 
kunnon poikastuoton ai-
kaansaamiseksi. Oraville 
maistuvatkin auringonku-
kan siemenet ja pähkinät.

Pähkinämurskan 
tarjoilua

Ostin pähkinämurskaa var-
ten tehdyn ruokinta-auto-
maatin tiaisille. Rakenteen 
piti olla sellainen, että ora-
vien pääsy ruokailemaan 
on estetty harvemmalla ul-
koisella metallilangoituk-
sella. Metallilankojen raot 
ovat kuitenkin sen verran 
pieniä, että pienimpiä tiai-
sia (sini- ja kuusi-) lukuun 
ottamatta esim. talitiai-
set eivät pähkinämurskaa 
päässeet nauttimaan. Ra-
kennetta täytyykin modi-
fioida katkaisemalla joka 
toinen metallilanka.

Parempana vaihtoehtona 
pähkinämurskan tarjon-
taan tiaisille löysin pitkän-
omaisen, tiukkasilmäisen 
metallilieriön. Tämän saa 
ripustetuksi koukkuun 
roikkumaan. Rakenteen 

suosio on ollut taattu. Päh-
kinän muruja pystyy nok-
kimaan helposti pienillä-
kin nokilla verkon raoista.

Jos haluaa tarjota myös 
oraville pähkinää, tulee 
ostaa varta vasten tähän 
tarkoitettu oravien ruokin-
ta-automaatti.

Pähkinämurskan valmistus 
oli aluksi hieman työlästä. 
Teimme sitä pihvinuijalla 
kokonaisista pähkinöistä 
tyynyliinan sisällä. Oi-
valsimme kuitenkin, että 
toimenpide onnistuu hel-
pommin tehosekoittimel-
la, jossa terät murskaavat 
pähkinää.

Jos murskausaika on liian 
pitkä, pähkinöistä tulee 
liian hienoa massaa. Mitä 
hienompaa massa on, sitä 
helpommin sitä putoaa 
verkon raoista maahan. 
Osa linnuista syö kuiten-
kin pähkinämurskaa myös 
maasta.

Hyvää Lopputalven Jatkoa 
Ja Terveisin

Tiirailija Topi

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- iV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt

050-344 4918

Kirves- 
hommiin?
Kylämme vesiensuo-
jeluyhdistyksen halli-
tukseen tarvitaan uusia 
jäseniä. Jos haluat jär-
vemme hyvään kun-
toon, niin tule mukaan 
vaikuttamaan. 

Sääntömääräinen vuo-
sikokous tiistaina 19.3. 
klo 18 kylätalossa, Van-
hatie 29, Veikkola. Asi-
oina ainakin Veikkolan 
vesistöhanke, Lammin-
puronraitti, vaelluska-
loilta esteet pois ja ky-
lävene. 

Lisätietoja: kirves.veik-
kola@gmail.com, 040 
505 8058, facebook.
com/VeikkolanKirves/

Kirkkonummen Veik-
kolan vesiensuojeluyh-
distys KIRVES ry.
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www.kylanraitti.fi

www.veikkola.fi

Kylmälään vesihuoltohanke
Kylmälän vesi- ja viemä-
rijärjestelmän suunnittelu 
etenee. Hanke on tärkeä 
asukkaiden terveydelle ja 
ympäristönsuojelulle.

”Uskon että erilaisia on-
gelmia jäte- ja käyttövesi-
en kanssa on joka puolella 
Kylmälää. Ne saadaan kor-
jattua kunnolla vain kes-
kitetyllä järjestelmällä”, 
Markku Nikola sanoo.

”Vaikka tämä maksaa, 
toimenpiteet ovat vält-
tämättömiä esimerkiksi 
ympäristönsuojelun näkö-
kulmasta. Hanke on suun-
niteltu tehtäväksi pääosin 
osuuskunnan osakkaiden 
varoilla. On kuitenkin 
hyvä ottaa huomioon, että 
myös kunnallisiin järjestel-
miin liityttäessä joudutaan 
maksamaan iso liittymis-
maksu ja käyttökustannuk-
set ovat samaa tasoa. Py-
rimme saamaan hankkeelle 
tukea mm. Kirkkonummen 
kunnalta. Samalla myös 
kiinteistöjen arvo alueella 
nousee.”

Miksi?

Vesi- ja viemäriverkoston 
toteuttaminen Kylmälän 
alueella on tärkeää ym-
päristön suojelemiseksi. 
Alueella on viisi järveä, 
joiden rasitteista suurin osa 
on eloperäisiä. Tampaja ja 
Kurkisto ovat alueen ainoat 
uimakelpoiset järvet. Lasse 
Strengin toimittaman Län-
si-Uudenmaan Vesi ja Ym-
päristö Ry:n  ”Siuntionjoki 
2030”-selvityksen mukaan 
Hepari ja Petäjärvi ovat jo 
erittäin rehevöityneitä.

Tällä hetkellä kiinteistö-
kohtaisten sakokaivojen 
puhdistamisesta syntyy 
raskaan liikenteen “loka-
autoralli” pienille teille.

Keskitetty vesihuoltojär-
jestelmä auttaisi myös 
saamaan Sjökullan koulu-
keskuksen ja päiväkodin 
jätevedet hallintaan.

Monissa alueen porakai-
voissa on suuria pitoisuuk-
sia mangaania, rautaa sekä 
jopa uraania ja radonia. 
Esimerkiksi mangaanin 
terveyshaitat ovat kiistat-
tomia. Varsinkin nuorille ja 
lapsille juomaveden man-
gaani on erittäin vaaral-
lista. (katso esim. https://
www.thl.fi/fi/-/mangaani-
on-terveysriski-juomave-
dessa). Näistä ongelmista 
ovat harvat tietoisia, kun 
kaivoista ei tämäntyyppi-
siä testejä yleensä tehdä.

Kuinka projekti 
on edennyt?

Kylmälän VPK-talolla tou-
kokuussa 2017 muodostet-
tu työryhmä sai tehtäväk-
seen selvittää edellytykset 
vesiosuuskunnan perusta-
miselle Kylmälän alueelle. 
Työryhmä ryhtyi kerää-
mään tietoa ja jakamaan 
sitä kiinteistöjen omistajil-
le sekä selvittämään kiin-
teistöjen omistajien mieli-
piteitä asiasta.

Syksyllä 2017 tehtiin alus-
tava postilaatikkokyse-
ly, johon vastasi yli sata 
kiinnostunutta. Työryhmä 
aloitti keskustelut kunnan 
kanssa.

Helmikuussa 2018 tehtiin 
aiesopimus Kirkkonum-
men veden kanssa.

Syksyllä 2018 Kirkko-
nummen vesi sai valmiiksi 
veden kapasiteettiselvityk-
sen, jonka mukaan kunnan 
verkostoon liittyminen on 
mahdollista. Myös Caru-
na ja Elisa tulivat mukaan 
työryhmään. Yhtiöt olivat 
halukkaita toteuttamaan 
työn yhteiskaivantoina.

Myös kunnan päättäjiltä ja 
politikoilta yli puoluera-
jojen on saatu hankkeelle 
tukea ja ymmärrystä. Kun-
nanhallituksen puheenjoh-
taja Timo Haapaniemi ja 
kunnanvaltuutettu Markus 
Myllyniemi ovat kertoneet 

kannattavansa vesiosuus-
kuntien perustamista Kirk-
konummelle.

Joulukuussa 2018 järjestet-
tiin kaksi kyläiltaa. Paikal-
le saatiin paljon kiinnos-
tuneita, ja keskustelu oli 
aktiivista. Samalla aloitet-
tiin jäsenkeräys lähes koko 
Kylmälän alueella.

Toistaiseksi keräyksen 
ulkopuolelle jääneen Kyl-
mäläntien ja sen sivuteiden 
jäsenkeräys on tarkoitus 
tehdä hankkeen seuraavas-
sa vaiheessa.

Kylmälän vesiosuuskun-
nan perustamiskokous 
järjestettiin 28.1.2019. 
Hallituksen jäsenet ovat 

Vasemmalla Kylmälän vesiosuuskunnan perustamiskokouksen juuri valitsema puheenjohtaja Jarmo Paabo, hallituksen 
jäsen Markku Nikola ja osuuskunnan sihteeri Mats Michelsson, kaikki Kylmälän kylästä. Kameran takana hallituksen 
jäsen Eine Tahko Särkijärven puolelta.

Mats Michelsson (pj), Jar-
mo Paabo, Eine Tahko ja 
Markku Nikola.

Mitä seuraavaksi 
tapahtuu?

Vesiosuuskunnan jäsenke-
räys jatkuu helmikuussa. 
Hallitus jatkaa neuvotteluja 
Carunan ja Elisan kanssa 
sekä pyrkii vahvistamaan 
toiminta-alueen Kirkko-
nummen veden kanssa.

Kun patentti- ja rekiste-
rihallitus on vahvistanut 
vesiosuuskunnan, kaikille 
jäseniksi ilmoittautuneille 
lähetetään osuuskunnan 
säännöt, tilisiirtolomake 
(300 €) sekä kysely mak-
susuunnitelmasta ja liit-

tymätyypistä eli haluaako 
varauksen tontin rajalle vai 
koko paketin.

Miten pääsen mukaan?

Mene osoitteeseen 
w w w . h a n a v e s i . i n f o 
Tulosta ja täytä liittymis-
lomake ja lähetä se sähkö-
postitse osoitteeseen vesi-
osuuskunta.kirkkonummi@
gmail.com tai palauta se 
Heparitie 78:n postilaatik-
koon (vesiosuuskunta).

Vesiosuuskunnan asioissa voit 
soittaa tai tekstata numeroon 
044 366 67 17 tai lähettää 
sähköpostia: vesiosuuskunta.
kirkkonummi@gmail.com

Mats Michelsson

Kyläyhdistyksen jäsenenä voit 
käyttää Veikyn  
kuntosalivuoroja
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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 !

ilmestyy seuraavan kerran 27.5. 
Lehden aineistopäivä on   5.5.

sarjaKUVa

 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 
 

 

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 erilaisiin 
tapahtumiin:   
naisten iltoihin, työpaikan tapahtumiin 
 www.tarjasahari.fi

VaLoiZa
sKY kosmetologi 

anni Hiltunen

 
Vanhatie 26, Veikkola 

p. 050 535 4684

www.valoiza.fi

Fysio-Lymfa  
Ritva Hernetkoski 
 
Vanhatie 26, 02880 Veikkola 
puh. 050 46 46 661 
ritva.hernetkoski@suomi24.fi

Facebook:
Fysio-lymfa  
ritva Hernetkoski

KYLÄSAUNAN varaukset ja 
 ILMOITUSTAULUN avaimet  

hoitaa Kotilemmikki 
(apteekin yläpuolella)
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VEiKKoLa-risTiKKo

Perinteisesti vihje anne-
taan laatijan toimesta joko 
sanallisena tai kuvallisena, 
ja ristikon sisällä vihje si-
jaitsee omassa vihjeruu-
dussaan. Mikään ei kui-
tenkaan estä ketjuttamasta 
vihjeen ja ratkaisun välistä 
kytköstä niin, että ratkaisu-
sana 1 toimiikin ratkaisu-
sanan 2 vihjeenä. Tällöin 
ratkojan tulisi ratkaista 
sana 1 voidakseen ratkais-
ta sanan 2. Toisaalta sana 
2 voikin ratketa risteävien 
sanojen avulla, jolloin rat-
koja voi ryhtyä päättele-
mään, mikä sen vihje eli 
sana 1 on. Mahdollisesti 
tällainen ketjuilu tekisi 
ratkonnan vaikeammaksi 
mutta rakentuisi enem-
män sille päättelytaidolle, 

johon ihmisen kyky suun-
nitella perustuu. Siinä, 
missä analyyttinen päät-
tely (deduktiivinen ja in-
duktiivinen) etenee syystä 
seuraukseen, voimakkaas-
ti intuitioon pohjautuva 
päättely (abduktiivinen) 
etenee kausaaliketjua vas-
tavirtaan eli seurauksesta 
syyhyn. Toisin sanoen ket-
juiluun perustuvat ristikot 
eivät olisi pelkkää keljui-
lua.

Joulunalusristikossa oli 
yksi ketjutus. Siinä nuolel-
la oli erään ratkaisusanan 
vihjeeksi merkitty toinen 
ratkaisusana. Vihjeeksi va-
litussa (TALI) on yksi pii-
lokirjain (T), joten päättely 
on mahdollista tehdä lähti-

en ratkaisusta (SULA) eli 
nuolen osoittamaa suun-
taa vastaan. Ja todellakin, 
jos seurauksena on jotain 
sulanutta, niin ei tarvita 
salapoliisiakaan, jotta voi 
abduktiivisesti päätellä, 
että syynä on tali - siis 
Jouluna :-)

Tässä vuoden ensimmäi-
sessä ristikossa teemana 
ovat palindromit. Vihreille 
riveille tulevat tekstit eivät 
yhdessä viestitä mitään 
erityistä teemaa mutta 
muodostavat kukin pa-
lindromin vihjeeseensä lii-
tettynä. Palindromihan on 
teksti, joka on sama sekä 
edestä että takaa luettuna.

veikko@nordem.fi
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FC WiLD ry

on jalkapallon erikoisseu-
ra, joka tarjoaa mahdolli-
suuden pelata jalkapalloa 
tavoitteellisesti urheiluun 
panostaen tai laadukkaasti 
liikkumisen ilosta hyvien 
ystävien seurassa. Joukku-
eissa valmentavat innok-
kaat ja osaavat valmenta-
jat. Joukkueita on tytöille 
ja pojille 5-vuotiaista ylös-
päin. Joukkueisiin otetaan 
koko ajan uusia pelaajia.

www.fcwild.fi

Lisätietoja: 
toiminnanjohtaja Tapio 
Keränen,  
040 504 5904, s-posti: 
toiminnanjohtaja@
fcwild.fi 

iTF Taekwon-do 
sonkal Veikkola ry 

tarjoaa ITF Taekwon-doa 
urheilu- ja liikuntaharras-
tuksena Veikkolan ja lähi-
kylien asukkaille kaikissa 
ikäryhmissä.

www.svtkd.fi

Yhteystiedot: 
pj. Jussi Somero  
040 551 7762  
svtkd.jussi@gmail.com  
svtkd.mgt@gmail.com

Kirkkonummen kir-
jaston ystävät ry 

Kirkkonummen kirjaston 
ystävät ry järjestää sana-
taiteen opetusta kaiken-
ikäisille kuntalaisille.

Veikkolan kirjaston lapsi- 
ja nuorisoteatteri on osa 
toimintaamme.

Elävöitämme kirjastoja ta-
pahtumilla ja tuomme kir-
jastopalveluiden tärkeyttä 
esiin.

www.sanapaja.webs.com

Yhteystiedot:

kk.ystavat@gmail.com 
toiminnanjohtaja Maarit 
Orko 050 523 1931

Lapsi- ja nuorisoteatteri: 
ohjaaja Ilona Tiainen 
veikkolan.nuorisoteatte-
ri@gmail.com tai  
045 642 2937

Kirkkonummen 
Pienkiinteistöyhdistys 
- Kyrkslätts 
småfastighetsförening 
(KPY)  

Yhdistyksen tarkoituksena 
on koota yhteen alueem-
me pientalo- ja vapaa-ajan 
asukkaat.

Yhdistys tarjoa jäsenilleen 
jäsenmaksulla lainalaittei-
ta, paikallisia & kansallisia 
jäsenetuja, ammatillista 
neuvontaa puhelinpalve-
lua. Yhdistys voi järjestää 
myös paikallista toimintaa 
kuten luentoja asumisen 
asioista, kasvinvaihtopäi-
viä, kylätapahtumia, yms.

www.omakotiliitto.fi/kpy

s-posti:  
kpy@omakotiliitto.fi 
Pj. Simo Ahonen

K i r k k o n u m m e n 
tanssiyhdistys ry 

eli Dance Moves tanssi-
koulu tarjoaa tanssitun-
teja lapsille ja koululai-
sille Veikkolan koulussa 
tiistai-iltaisin. Lajeina 
lastentanssi 3–6-vuotiaille 
ja showtanssi 7–13-vuo-
taille. Opettajana on Tarja 
Ketola. 

www.dancemoves.fi

Yhteyshenkilö Tiia Helo-
maa, kirkkonummen.tans-
siyhdistys@gmail.com, 
050 306 2624

Kirkkonummen  
Veikkolan 
vesiensuojeluyhdistys 
KirVEs ry

Kaikille alueen vesis-
töjen tilasta huolestu-
neille veikkolalaisille.  
 
23 vuotta toimintaa järvi-
en puolesta: tehokalastus-
ta, vaikuttamista päättäjiin 
ja virkamiehiin, valistusta 
ja ohjeita asukkaille. Pi-
detään yhdessä huolta jär-
vistämme ja niiden moni-
muotoisuudesta lastemme 
ja lastenlastemmekin nau-
tittaviksi. Vesistöt ovat tär-
keä osa alueen maisemaa  

veikkolanvedet.webs.
com/kirves.htm  
Ajankohtaiset asiat  
Facebookissa (FB/Kirves)

Pj. Marjokaisa Piironen, 
040 5058 058,  
kirves.veikkola@gmail.com 

Leijonat ovat olleet näky-
vä osa veikkolalaista ky-
lätoimintaa yli 30 vuotta. 
Tuemme monimuotoisesti 
veikkolalaisia erilaisten 
avustusten sekä toiminnan 
muodossa. Jaamme esim. 
stipendejä koulunsa päät-
täville oppilaille.  

Keräämme varoja hyvän-
tekeväisyystoimintaan eri-
laisten tempausten muo-
dossa. Järjestämme mm. 
keväisin Lastenpäivät, 
johon osallistuu vuosittain 
satoja lapsia.

s-posti: veikkola@lions.fi

Facebook/ 
VeikkolanLeijonat

Lions Club  
Kirkkonummi/ 
Veikkola 

Lynx ry 

on suunnistusseura, joka 
tarjoaa suunnistuselämyk-
siä kaikenikäisille lajista 
kiinnostuneille. Toiminnan 
ytimessä ovat viikoittai-
set suunnistusharjoitukset 
Kirkkonummen alueella 
sekä seuran jäsenten ak-
tiivinen osallistuminen 
suunnistuskilpailuihin. 
Veikkolassa Lynx järjestää 
myös viikoittaisia juoksu- 
ja fysiikkaharjoituksia.

www.lynx.fi

Yhteyshenkilö:  
Rainer Kujala,  
050 505 7657  
puheenjohtaja@lynx.fi

MLL:n Pohjois-
Kirkkonummen 
yhdistys ry 
Yhdistyksen toiminnan 
tarkoitus on edistää lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden 
asemaa paikkakunnalla. 
MLL järjestää säännölli-
sesti kokoontuvia vauva-, 
perhe- ja iltakahviloita, 
lasten- ja nuortenvaattei-
den kirpputorin kahdesti 
vuodessa sekä lisäksi eri-
laisia retkiä, tapahtumia, 
kursseja ja luentotilaisuuk-
sia lapsiperheille.

pohjois-kirkkonummi.mll.fi

mll.veikkola@gmail.com 
pj. Kaisa Saukko

Partio  
VEH, Veikkolan 
Eräveikot ja Haltiat 
VEH:n toiminta kattaa 
partioryhmät 7-vuotiaista 
sudenpennuista alkaen. 
Partio-ohjelmaan kuulu-
va toiminta sisältää myös 
retkiä, leirejä, kilpailuja, 
vaelluksia ja muuta kivaa. 
Voit ilmoittaa lapsesi jo-
noon. Etsimme uusia aktii-
visia johtajia mukaan, jot-
ta voimme perustaa uusia 
ryhmiä lapsille. Johtajien 
lapset pääsevät osallistu-
maan heti toimintaan. Py-
rimme keräämään johta-
jatiimiin vetäjiä niin, että 
vetovuorot jakautuvat n. 
1–2 kertaan kuukaudessa.

www.partioveikkola.fi

Pohjois-
Kirkkonummen 
Martat ry 

Marttojen toiminta edistää 
monipuolisesti arjen taito-
ja niin Marttailloissa kuin 
yhteistyössä Veikkolan 
eri tahojen kanssa. Kaikki 
ovat tervetulleita toimin-
taamme. 

martat.fi/marttayhdistyk-
set/pohjois-kirkkonum-
men-martat-ry 

Pj Raija Kara 040 139 9133,  
siht. Helena Lindelöf  
044 330 9043 
S-posti: 
pohjoiskirkkonummen.
martat@gmail.com

sahtipäät
Sahtipäät on pääkaupun-
kiseudulla asuvien sahdin 
ystävien yhteenliittymä. 
Yhdistyksen pääpaikka on 
Veikkolassa. 

Ota yhteyttä: sahtipaat@
gmail.com. 
www.sahti.org/sahtip-t

Veikkolan 
Koirakerho ry 
eli Vekora tarjoaa harras-
tusmahdollisuuksia mm. 
agilityn, tokon, rally-tokon, 
pk-lajien ja mejän parissa. 
Lisäksi tarjoamme mm. 
arkitottelevaisuus- ja pen-
tukursseja myös seuran ul-
kopuolisille. Järjestämme 
myös mätsärien sekä eri 
lajien kokeita ja kilpailuja. 
Kaikki ovat tervetulleita!

https://vekora.net 
Yhteystiedot: 
jäsensiht. Eva-Maria Sipi-
lä, jasensihteeri.vekora@
gmail.com 
pj. Taina Rantanen, taina.
rantanen@gmail.com

edustaa Veikkolanpuron ja 
Puronsuuntien asukkaita ja 
pyrkii edistämään alueen 
yhteisöllisyyttä ja lisäämään 

Veikkolan Kartano-
teatteriyhdistys ry 

Veikkolan Kartanoteatteri 
on harrastajateatteri, joka 
tarjoaa monenlaisia mah-
dollisuuksia olla mukana 
yhteisössä. Yhteisöllisyys 
on Kartanoteatterin toi-
minnan perusta. Voit tulla 
näyttelemään, laulamaan, 
soittamaan, kirjoittamaan, 
ompelemaan, rakenta-
maan, paistamaan, keittä-
mään, ohjaamaan, myy-
mään, suunnittelemaan 
ym. Veikkolan Kartanote-
atteriin on tervetullut jo-
kainen!

veikkolankartanoteatteri.fi

Yhteystiedot: 
pj. Eija Ahvo 
veikkolankartanoteatteri@
gmail.com

Veikkolan 
viihdelaulajat ry  

Veikkolanpuron 
asukasyhdistys r.y. 

Kuoron tarkoituksena on 
herättää ja ylläpitää kuo-
rolauluharrastusta, erityi-
sesti sekakuorolaulussa, 
sekä edistää ja tukea mu-
siikkitoiminnan kehitystä, 
etenkin omassa kunnassa.
Harrastus on avoin kaikille 
laulusta kiinnostuneille; en-
nen jäseneksi hyväksymis-
tä henkilön tulee kuitenkin 
suorittaa laulukoe. 

viihdelaulajat.webs.com 
veikkolanviihdelaulajat@
gmail.com 
pj. Pirjo Sarin 040 594 8456 
varapj. Kristiina Sarmas, 
040 568 7355

asukasviihtyisyyttä. Yhdis-
tyksen jäseninä on suurin 
osa alueen kotitalouksista.

Yhdistys on talkoovoimin 
kunnostanut Veikkolanpu-
ron ranta-alueen ja huolehtii 
alueen ylläpidosta. Yhdistys 
pyrkii myös aktiivisesti vai-
kuttamaan päättäjiin lähi-
alueiden kaavoitukseen ja 
liikennejärjestelyihin liitty-
vissä asioissa.

Yhteystiedot:  
Pj. Leila Utriainen 
asukasyhdistys@hotmail.fi
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S-market 
Veikkola
Koskentie/

Koskisvägen 2
Ark./Vard. 7-21

La/Lö. 8-21
Su/Sö. 10-21 

me kysyimme, 
kansa vastasi.

vi frågade,
folket svarade.

HALPUUTIMME 
HINTOJA.

 ÄNNU BILLIGARE.

 Bonaqua
 Kivennäisvedet/
 Mineralvatten
 Maustamaton ja 
 Sitruuna & Lime/
 Naturell och Citron 
 & Lime
 24 x 0,33 l 
7,92 l (0,83/l) 
(sis./inneh. 6,55  
+ pantit/pant 2,40)

958

Atria
Kevyt jauheliha/
Lätt malet 
kött 9,5 %
400 g  
(7,45/kg)

298 Arla
Maustetut 
jogurtit/
Smaksatt 
yoghurt
1 kg  

129

Kokkikartano
Kiusaukset/
Frestelser
650–700 g  
(8,54–9,20/kg)

598  Kulta Katriina
 Kahvit/Kaffe
sj, pj tai luomu/
bryggmalet, pannmalet 
eller eko
425–500 g  
(5,58–6,56/kg)

279

Suomalainen
Finsk

Kotimaista
Perunapussit/
Potatispåsar
2 kg (0,70/kg)

139

ENNAKKO
TI 18.6 klo19
ENSI-ILTA
KE 19.6 klo19
TO 20.6 klo19

TI  25.6 klo19
KE  26.6 klo19
TO  27.6 klo19
PE  28.6  klo19 
LA  29.6  klo15 
         ja  klo19 

TI 2.7 klo19 
KE  3.7 klo19 
TO  4.7 klo19  
PE  5.7 klo19 
LA 6.7 klo15 
       ja klo19 

LIPUNMYYNTIPAIKAT:
KotiLemmikki (Veikkola)
Luckan (Kirkkonummi)
AG-grilli (Nummela)
LIPPUJEN HINNAT: 23/20/10€
LISÄTIEDOT: 
www.veikkolankartanoteatteri.fi kartanoteatteri

ESITYKSET NAVALAN PUISTOSSA

Lähihoitaja
Sirkusartisti
Spiraalistabilaatio-ohjaaja
Osteopaatti, AMK

Mika Ojala

www.osteopatiaranka.com
p.044 973 9700

"Osteopatialla parempi olo"
Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön hoitoon erikoistunut
monipuolinen hoitomuoto, josta hyötyvät kaikenikäiset.

Osteopatia

Katso myös kurssit!


