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Jos olis valtaa niin kuin on mieli

V

uosia olen ollut mukana näissä ”kylätöissä”.
Yhdessä on yritetty, talkoilla on tehty, ja paljon on saatu
aikaankin. Jos olis valtaa niin
kuin on mieli, tekisin aika monta
juttua toisin kuin nyt tehdään.
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Kysyisin kyläläisiltä, ottaisin osallistavan suunnittelun
käyttöön ja kyläläiset mukaan
päätöksiin. Ei voi olla oikein,
että niillä, jotka eivät edes käy
täälläpäin, on täysi valta päättää
puolestamme. Yritimme esimerkiksi sopia kaavoitustoimiston
kanssa Veikkolan liikennekäytävän suunnitelmia koskevasta
kyläkokouksesta, ei onnistunut.
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Liikennekäytäväalueen suunnittelusta on tullut sellainen
kuva, että väkisin tehdään vähän
ja jämähdetään tavan takaa odottelemaan, jos ei sittenkään tarttis tehdä yhtään mitään. Paljon
voi tehdä ennen radan tuloakin.
Nuuksio on iso mahdollisuus:
kansallispuisto on jo nyt hyvien liikenneyhteyksien päässä
pääkaupungista, ei tarvitse ajella kiemuraisia teitä tukkoisille
parkkipaikoille.
Kirkkonummen kunnan tuki
tarvitaan oikoradalle, ei se juna

ylikään hyppää. Espoo ajaa voimalla ESA-rataa. Mukana ovat
myös Lohja, Vihti ja Salo. Tuohon porukkaan Veikkolan tueksi
soisi Kirkkonummenkin kuuluvan, vaan ei: ainoastaan Rantarata kiinnostaa, se on näyttävästi
ja usein esillä Kirkkonummen
Sanomissa. Väylävirasto on sanonut, että Kirkkonummen ei
tarvitse olla huolissaan radastaan. Se on ja pysyy.
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Kuntaa on kehitettävä tasapuolisesti. Veikkola ei
tarvitse kehitysaluetukea, se
pärjää omillaan, kirjoitti Yhdyskunta Veikkolan puheenjohtaja Jaakko Kari 1980-luvulla.
Mikään ei ole muuttunut. Veikkolalaiset ovat hyviä veronmaksajia, maksuille on saatava
enemmän katetta. Kunnan keskustan uudistamissuunnitelmat
ja terveyskeskusmammutti eivät täällä asti lämmitä, rahat
kyllä kelpaavat. Mieluummin
palveluita haetaan muista kunnista sieltä, missä muutenkin
liikutaan. Viimeisessä kuntalaisbarometrissä veikkolalaiset
olivat kaikkein tyytymättömimpiä Kirkkonummeen. Ei
vireä merikunta tänne ulotu.
Joku paljasjalkainen kyläläinen mietti jo mahdollisuuksia

olla maksamatta kunnallisveroa Kirkkonummelle.
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Kirjastomme ei kelpaa etelässä. Jos täällä ehdotetaan
yksimielisesti kolmea kerrosta,
muut päättävät neljä. Se, että
siikarantalaiset olisivat HSL:n
C-vyöhykkeellä, ei käy.
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Veikkolan Kyläpiknik keräsi
satamäärin väkeä.
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Kyläyhdistyksen
visiotyöryhmä on saanut
työnsä päätökseen

Veikkolan kyläyhdistyksen
kevätkokous

Viime syksynä perustettu Veikkolan
visiotyöryhmä sai työnsä päätökseen
joulukuussa, kun se esitteli loppuraporttiaan Kirkkonummen kunnan kunnanarkkitehti Seppo Mäkiselle. Marras-joulukuussa toteutetun kyläkyselyn
tulosten mukaisesti raportissa ehdotettiin kunnalle toimia muun muassa kylän
elinvoimaisuuteen, kaupan, kulttuurisekä sotepalveluiden saatavuuteen ja
julkisen liikenteen parantamiseen liittyen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkousasiat, kuten esimerkiksi
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Kyläyhteisönä Veikkolassa on pitkät
perinteet asukaslähtöiselle paikalliskehittämiselle, ja visiotyöryhmän työn
taustalla olikin aito halu vaikuttaa ja
valmistaa kuntaa tulevaan. Seuraavien
vuosikymmenien aikana sekä Kirkkonummi että Suomi tulevat kohtaamaan
globaaleja haasteita, jotka muuttavat
tapaa, miten elämme ja ajattelemme.
Väistämättömät megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja niiden aiheuttamat
lieveilmiöt, näkyvät arjessamme tulevaisuudessa entistä enemmän ja vaativat
kunnalta ennakoivia toimia.
Asukkailta kerätty aineisto osoittaa, että
Veikkola halutaan tulevaisuudessakin
pitää omakotivaltaisena pientaloalueena. Kyläläiset ovat kuitenkin valmiita kehittämään kylää tulevaisuudessa
eteenpäin, ja lisääntynyt elinvoima sekä
asukkaat ovat tervetulleita. Kasvavan
elinvoiman taustalla ovat kuitenkin parantuneet joukkoliikenneyhteydet sekä
vuorovälin että kulkuajan osalta. Tunnin juna on veikkolalaisille hyvin tärkeä hanke, ja sen toteutuminen nähdään
äärimmäisen todennäköisenä.
Paikalliset asukkaat toivovat selkeästi
myös lisää vaikutusvaltaa kylään liittyvissä päätöksissä. Kirkkonummen kunta
voisikin esimerkiksi harkita kaavoituksen osalta siirtyvänsä ainakin osaksi
kuntalaisia osallistavaan malliin, jossa
asukkaat pääsevät osallistumaan kaavoitusprosessiin jo ennen kaavaluonnoksen julkistamista.
Kulttuuripalvelujen merkitys on myös
veikkolalaisille suuri, ja kyselyssä 70

prosenttia vastanneista totesi paikallisen kulttuurielämän kehittymisen
positiiviseksi asiaksi. Tällä hetkellä
keskeisin tekijä, joka estää paikallisten
kulttuuripalvelujen kehittymistä, on
pysyvien tilojen puute, johon kunnan
tulisi puuttua.
Ikäihmisten palvelut ovat ja tulevat
olemaan kyläläisille tärkeitä, ja ikääntyvässä Veikkolassa tullaan tarvitsemaan enemmän kuin vain yksi vanhusten tuetun asumisen yksikkö. Kaupan
alan palvelut halutaan yhtä lailla pitää
lähellä kotia. Veikkolalaiset siis ennen
kaikkea haluavat käyttää paikallisia
palveluita.
Arkkitehtonisesti Veikkolassa on jo nyt
kaksi erilaista aluetta. Kylän niin sanotun vanhan keskustan yhteydessä, missä
rakennuskanta on ikääntynyt, sijaitsee
lähes pelkästään omakotitaloja, joilla
on suuret pihat. Uudemman keskustan
yhteydessä rakennuskanta on taas nuorempaa, ja rakentaminen on yleisesti tiheämpää rivi- ja kaksikerroksista pienkerrostalorakentamista.
Junaradan aseman yhteyteen muotoutuvaa keskusta voitaisiinkin pitää samanlaisena uutena omaleimaisena alueena, joka voisi toimia Kirkkonummen
omana Nuuksion porttina. Ainutlaatuisella rakennuskannallaan se houkuttelisi asukkaita, liikeyrityksiä ja turisteja
ympäri maailman ja ennen kaikkea toimisi suunnannäyttäjänä sille, millainen
ympäristön ja asukkaat huomioiva kyläyhteisö voisi oikeastaan olla.
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Tervetuloa Veikkolan kyläyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
torstaina 23.4.2020 klo 19 Veikkolan koululle.

Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!
Veikkolan Kyläyhdistys ry:n hallitus

Kyläkokous
23.4. klo 18 Veikkolan koululla
Huumeiden käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa Veikkolassa ja muualla
Uudellamaalla huolestuttavalla tavalla.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan päihdekasvatuksesta ja
ennaltaehkäisystä! Mukana edustajia Kirkkonummen kunnasta ja poliisista.
Veikkolan Kyläyhdistys

Asukastilaisuus
Veikkolan meluesteistä
tiistaina 3.3. klo 17.30–19.00 Veikkolan koululla
Kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta lisää.
Työ toteutetaan Väylän ja Kirkkonummen kunnan yhteishankkeena. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa ja jatkuvat syksyyn saakka.

Veikkolan visiotyöryhmän jäsenet Matti
Kaurila, Hanne Kuitunen, Jussi Matilainen, Markus Myllyniemi, Jessica Nielsen, Ilona Oranen ja Annacarin Piirainen
kiittävät kyläläisiä hyvästä yhteistyöstä
ja kannustavat heitä osallistumaan yhtä
aktiivisesti paikalliskehittämiseen vielä
tulevaisuudessa.
Koko raportti on luettavissa osoitteessa:
https://tinyurl.com/veikkolavisio
Markus Myllyniemi
Hankealue. Kuva: Väylävirasto.

Ennakkotietoa Pohjois-Kirkkonummen
liikennekäytävän osayleiskaavan
etenemisestä:
Kunnan yhdyskuntatekniikan johtajan Anna-Kaisa Kauppisen mukaan tavoitteena on,
että osayleiskaavan valmisteluaineisto (eli kaavaluonnos) saadaan käsittelyyn yhdyskuntatekniikan lautakunnan maaliskuun kokoukseen. Tämän jälkeen järjestetään asukastilaisuus ja kaavaluonnoksesta pyydetään lausuntoja ja palautetta.
Kyläläisten huomioiminen kaavaprosessissa takaa sujuvan lainvoimaisuuskäsittelyn ja
sitouttaa asukkaat mukaan kunnan kehittämiseen.

Taustana suunnitteluhankkeelle on Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden (Espoo–Salo oikorata eli ns. ESA-rata) meneillään oleva yleissuunnittelu ja tarve osoittaa
suunnittelun mukainen oleva ratalinjaus lainvoimaisessa yleiskaavassa.

ajassa
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Pidätkö kirjoista ja lukemisesta?
Haluatko lukea lasten kanssa?

Tule kouluun
lukumummiksi
tai -vaariksi!

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Niilo Mäki Instituutti ovat järjestäneet vuodesta 2012 alkaen Lukumummi- ja -vaaritoimintaa alakouluilla. Toiminnan tavoitteena on antaa lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa
heitä kirjojen ja kirjallisuuden pariin. Toiminta alkaa
Veikkolassa helmikuussa.
Lukumummi tai -vaari käy koululla noin kerran viikossa
ja lukee erityisesti niiden oppilaiden kanssa, jotka kaipaavat pientä lisätsemppiä lukemiseen. Luokan opettaja valitsee lukutuokioille osallistuvat lapset ja tekee käytännön
järjestelyt. Tukea ja ohjausta toimintaan saa opettajilta ja
yhdistyksiltä.
Lukumummi- ja -vaaritoiminta tuo paljon iloa ja hyötyä sekä lapsille ja nuorille että ikäihmisille. Siihen voi
osallistua oman toiveensa mukaan joko säännöllisesti tai
silloin tällöin.
Lukutuokiot eivät korvaa opetusta, eikä lukumummeilta
ja -vaareilta vaadita erityistaitoja. Riittää, kun haluat antaa aikaasi ja huomiota pienille koululaisille!
Lisätietoja: mll.veikkola@gmail.com (MLL/Asta Mäenpää), tarja.karvinen2@luukku.com (Kirjaston Ystävät ry)
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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On jäsenmaksun aika
Veikkolan Kyläyhdistyksen jäsenmaksu
– pieni summa, jonka merkitys on suuri.
Kyläyhdistys toimii jäsenmaksujen ja talkoiden
avulla, järjestää kyläkokouksia, tilaisuuksia, tekee
lausuntoja, ottaa kantaa,
seuraa päätöksentekoa
ja kustantaa Kylänraittilehteä.

kolan kyläpiknik. Kiitos
niistä kaikille aktiiveille!

Viimeisimmät ponnistukset ja saavutukset ovat
melunsuojaus sekä Veik-

Jäsenmaksuja on kolmea
lajia:

Jäsenille on varattu Veikkolan koulun kuntosalista
kaksi vuoroa viikossa, keskiviikkoisin klo 20–21.30
ja sunnuntaisin klo 19 –21.

• yhden henkilön
jäsenmaksu 15 euroa
• perhejäsenmaksu 25
euroa
• yhteisöjäsenmaksu
50 euroa
Tilinsiirtolomakkeet ovat
tämän lehden välissä. Valitse niistä se, joka sopii
sinulle.
Yhteisöjäsenet saavat halutessaan yhteystietonsa
Kylänraittiin koko vuo-

deksi. Lisäksi lehden ilmoitushinnat ovat jäsenille
edullisemmat.
Jos maksat henkilö- tai
yhteisöjäsenmaksun, käytä viitettä 2020. Jos maksat perheen jäsenmaksun,
kirjoita muiden perheenjäsenten nimet tiedoteosaan ja jätä viitenumeron
kohta tyhjäksi.
Kiitoksin
Veikkolan Kyläyhdistys

Jos maksat perhejäsenmaksun, 25 e, kirjoita muiden perheenjäsenten nimet tiedoteosaan ja jätä viitenumeron
kohta tyhjäksi.
saajan
tilinumero

saaja

TiLiSiiRTO

OP

FI64 5297 4540 0033 68

Veikkolan Kyläyhdistys ry

Maksu välitetään saajalle vain suomessa Kotimaan
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

jäsenmaksu 2020
Jäsenmaksu 15 €

Maksaja

Kotikunta, jos ei ole Kirkkonummi:
allekirjoitus

Viitenumero

Tililtä nro

Älä käytä viitettä, jos tiedoteosaan lisäsit
kotikunnan, muussa tapauksessa viite20200

eräpäivä

15,00

Muistikahvilan
kevään aikataulu
Muistikahvila Veikkolassa
Veikkolan kirjasto, Rotko-sali, Allastie 9
ke 18.3. klo 10.30–12
Arjen turvallisuus kotiympäristössä
ke 15.4. klo 10.30–12
Keskustellaan oikeudellisesta
ennakoinnista ja hoitotahdosta
ke 13.5. klo 10.30–12
Liikunnan merkitys muistin hyvinvoinnille
ke 10.6. klo 10.30-12
Aivojumppaa – jaetaan omia vinkkejä
ja haastetaan muistia
Muistikahvilat on tarkoitettu kaikille muististaan kiinnostuneille. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa!
Lisätiedot:
Uudenmaan Muistiluotsi
muistiohjaaja Maija Hakala
040 752 7866
maija.hakala@espoonmuisti.fi
www.uudenmaanmuistiluotsi.fi

Lehden näköisversio
verkossa:

www.kylanraitti.fi

Sydänyhdistyksen toimintaa
kevättalvella
Kirkkonummen-Siuntion
Sydänyhdistyksen alkuvuoden toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Sydänyhdistykseen voi kuulua
kuka tahansa omasta ja
lähimmäistensä terveydestä kiinnostunut henkilö,
koska toiminta tähtää sekä
sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn että hyvään
elämään todetun sairauden
kanssa.
Veikkolan Sydänkerho kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina klo
13.30 Seurakuntakodilla
(Kisapolku 1).
Kevään kerhojen teemoina
on ajankohtaisia sydänterveyteen liittyviä asioita.
Jokaisessa kerhossa pyritään lisäksi hoitamaan
sydäntä juttelemalla, laulamalla ja kahvittelemalla.
Liikunta on tärkeä osa sydänsairauksien ennaltaeh-

käisyssä. Keskiviikkoisin
klo 15 sydänväki pelaa
bocciaa Veikkolan koululla. Pelijärjestelyt toteutetaan vapaaehtoistyönä, ja
osallistuminen on jäsenille
ilmaista. Ryhmään mahtuu
uusia pelaajia. Liikunnan
lisäksi on tärkeää yhdessäolo ja viikoittainen tapaaminen.
Kirkkonummen-Siuntion
Sydänyhdistys tukee jäseniensä liikuntaharrastusta
maksullisissa liikuntaryhmissä sopimuksen mukaan. Kuntosalitoimintaa
tuetaan Veikkolassa, keskustassa ja Masalassa.
Keilailuryhmä kokoontuu
Masalan keilahallissa.
Uutena toimintana aloitetaan omakustanteinen
Sydänlounas Taverna Dawissa huhtikuussa. Jo perinteinen kevään yhteinen
keittolounas nautitaan Lepolammella.

6.5. klo 13.30 sydänyhdistys järjestää luentotilaisuuden ”Mitä jokaisen tulee
tietää elvytyksestä”.
Luennoitsijoiksi saadaan
kardiologian erikoislääkäri Jyri Koivumäki ja sairaanhoitaja Jarno Sillman,
joka on myös elvytyskouluttaja. Asiantuntijat
tulevat Tampereen Sydänsairaalasta. Luennon
aiheena on elvytyksen
lisäksi maallikkodefibrillaattorin (sydäniskurin)
esittely. Halukkaat voivat
tutustua laitteeseen ja kokeilla painantaelvytystä
nukella. Veikkolassa on
kolme maallikkodefibrillaattoria (S-Marketissa,
K-Marketissa ja Vuorenmäen koululla). Yhdistyksen lauluryhmä PulssiPum esiintyy. Tilaisuus on
ilmainen ja kaikille avoin.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tietoa toiminnasta saa
sydänyhdistyksen kotisivuilta www.sydanliitto.
fi/kirkkonummi-siuntio.
Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyrissä
on tiedot sydänkerhoista
ja kerhojen ohjelmasta.
Yhdistyksen ”Toiminta
kevät 2020”-esitettä on
saatavissa Veikkolan terveysasemalla ja sydänkerhoissa.
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan sydänyhdistyksen toimintaan, voit
tulla tutustumaan keskiviikon sydänkerhoon tai ottaa
yhteyttä sydänyhdistyksen
hallituksen jäseniin, Veikkolassa Katriina Aatsaloon
(katriina.aatsalo@gmail.
com), Pirkko Skutnabbiin
(pirksku@outlook.com)
tai Pirkko-Liisa Iivariin
(pirkko.iivari@gmail.
com).

ajassa
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Kyläyhdistyksen hallitus aloitti uusin voimin
Pekka Sinisalo
yhdistyksen johtoon
Vuodenvaihteessa puheenjohtajana aloittanut Pekka
Sinisalo sanoo tarttuvansa
toimeen odottavalla mielellä.
– On tärkeää, että asiat tulevat hoidetuksi ja ajetaan
pohjoiskirkkonummelalaisten asioita, Pekka tuumii.
Kirjasto on tärkeä
Koko Sinisalon perhe on
ahkera kirjaston käyttäjä.
Heille on tärkeää, että kirjastorakennus ja kirjasto
siinä säilyvät edelleen.
– Kirjastorakennus on keskellä kylää. Se on kodikas.
En näe mitään syytä muuttaa vuokratiloihin torin laitaan, Pekka arvioi.
Luonto on
Veikkolan valtti
Tuskin missään lähellä pääkaupunkia metsään pääsee
niin helposti kuin Veikkolassa. Nuuksio on nurkan
takana. Jo nyt sinne pääsee
moottoritietä helposti Helsingistä. Saatikka sitten kun
Veikkolassa on asema.
– Luontomatkailussa on
Veikkolan tulevaisuus.
Tänne on saatavissa tu-

hansia turisteja, ei tarvitse
edes odottaa junan tuloa.
Keskustelut Metsähallituksen kanssa on aloitettava. Kunta ei saa jumittaa liikennekäytäväalueen
kehitystä vuosikausiksi,
Pekka vaatii.
Kaavoittajat kuriin
Kirkkonummi on ollut
näyttävästi Rantaradan
puolestapuhuja. Espoo
sen sijaan tarvitsee ESAradan. Sitä vaativat Vihti,
Lohja ja Salokin. Veikkolallekin se on tärkeä.
Pekan mielestä tarvittava
junavarikko sopisi hyvin
Vuohimäkeen.
– Kylämäisyys on Veikkolan vahvuus, se on
kasvunkin kaudella säilytettävä. Veikkola on kaukana kuntakeskuksesta,
joten kylän omat peruspalvelut on säilytettävä.
Kylmälässä pitää vihdoin
päästä rakentamaan, Pekka listaa.
Yhteistoiminta
kangertelee
– Kunnalla on hienoja
strategioita, mutta toteutus
ontuu. Toimialajohtajat
tuntuvat kukin puuhaavan
erikseen, ja kunnanhallitus voi muuttaa valtuuston
päätöksiä. Veikkolalaisten

yhteistyöstä voisi koko
kunta ottaa mallia, Pekka
laukoo.
Kyläpiknik
Viimevuotinen Veikkolan
ensimmäinen Kyläpiknik
onnistui loistavasti. Pekka
toimi tapahtuman turvallisuuspäällikkönä. Juhlijoita
oli hyvinkin 500–600, ja
monet valittivat, etteivät
saaneet tietoa tapahtumasta. Kuntakeskuksesta pyydeltiin, että järjestäisimme
samanlaisen tapahtuman
sinnekin!
– Tällaiset tapahtumat ovat
tärkeitä Veikkolan kuuluisalle kylähengelle. Eiköhän tänä vuonna pistetä
uusiksi, Pekka ideoi.
Teksti: Raija Kari
Raija Kari jätti jäähyväiset puheenjohtajana
Raija Karin pesti Veikkolan Kyläyhdistyksen puheenjohtajana päättyi vuodenvaihteessa. Hän luopui
tehtävästä luotsattuaan
yhdistystä ennätykselliset
26 vuotta. Ennen puheenjohtajuuttaan hän toimi
yhdistyksen sihteerinä.
Pestin pituus ja laajuus noteerattiin myös Suomen
Kylät ry:ssä: sen hallitus

Kylä yrittää

Kuvassa
vasemmalta:
kyläyhdistyksen
hallituksen
varapj. Markus
Myllyniemi,
Raija Kari ja
Pekka Sinisalo.
Kuva:
Maarit Orko.
myönsi viime joulukuussa
Raija Karille kultaisen ansiomerkin, jota myönnetään
hyvin säästeliäästi ”erityisen painavista ansioista paikalliskehittämisessä”.
Yhdistystoiminta
on yhteistyötä
Pohjois-Karjalasta kotoisin olevan Raijan tie toi
Veikkolaan vuonna 1974,
ja hyvin pian hän oli mukana kunnallispolitiikassa
ja yhdistystoiminnassa.
Raijan puheissa tulee useaan otteeseen esille se, että
yhdistystoiminta ei ole

yksilölaji, vaan yhteen hiileen puhaltamista.
– Yhdistyksen vahvuutena
ja samalla henkilökohtaisena voimanlähteenäni on
ollut se, että asioita on tehty yhdessä, Raija toteaa.
Työsarkaa piisaa
Raija harmittelee sitä, että
kunnassa ei nähdä Veikkolan alueen potentiaalia.
Esimerkiksi Nuuksion
portin kehittäminen on jätetty heitteille.
Yhtenä murheen aiheena
on myös kunnan omista-

mien kartanoiden, Eerikinkartanon ja Navalan
kartanon, kohtalo ja huoli
niiden säilymisestä.
– Eerikinkartanon maista
saaduilla rahoilla olisi hyvinkin saatu kartanot kuntoon, Raija puuskahtaa.
Puheenjohtajuudesta luopuminen ei tarkoita sitä,
että Raija vetäytyisi täysin
tärkeiden harrastustensa,
kulttuurin ja huonekalujen
entisöinnin pariin. Kylän
asiat kiinnostavat vastaisuudessakin.
Teksti: Anu Halme

OP Kodista kaikki
asumisen palvelut

Kulinarismia ja
kampaamopalveluita
Café Pikkirilli
Pikkirilli avaa ovensa
helmikuun lopussa Koskentorilla,
Veikkolan
keskustassa. Tarjolla on
kahvilaherkkujen lisäksi
lounasta. Kahvilassa on
myös anniskeluoikeudet,
ja suunnitelmissa on järjestää lauantaibrunsseja.
Talven aukioloajat ovat:
ti–to klo 10–19, pe klo
10–21 ja la klo 12–21.
Kesällä aukioloajat
ovat pidemmät.
Café Pikkirilli, Koskentori
3, FB: Pikkirilli
Mummola Kahvila
Veikkolan vanhassa keskustassa vietetään piak-

koin Mummola Kahvilan
avajaisia. Kahvilan valikoimaan kuuluu kahvilatuotteiden lisäksi aamiainen ja keittolounas. Kaksi
kabinettia mahdollistavat
mm. erilaisten juhlien ja
kokousten järjestämisen.
Talven aukioloajat ovat:
ma –pe klo 6–18,
la ja su klo 10–16.
Kesäaikaan pidennetyt
aukioloajat ja terassi.

hampurilaisia. Weicossa
järjestetään myös live-musiikkikeikkoja.
PizzaBar Weicco,
Turuntie 561,
FB: PizzaBar Weicco
Parturi-Kampaamo
Sofia

PizzaBar Weicco

Parturi-Kampaamo Sofia sijaitsee samassa kiinteistössä
kuin Mummola Kahvila.
Sofian palveluihin on tulossa myös kasviväreillä tehtävät värjäykset. Avoinna
sopimuksen mukaan. Käytössä myös nettiajanvaraus.

Entisen Bar Zebran tiloissa toimii nyt PizzaBar Weicco. Ravintolan
ruokavalikoimaan kuuluu
mm. pizzoja, kebabeja ja

Parturi-Kampaamo Sofia,
Vanhatie 26,
puh. 050 569 2921,
FB: ParturiKampaamo Sofia

Mummola Kahvila,
Vanhatie 26

Kati Johansson
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
Puh. 040 553 6347
kati.johansson@op.fi

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

Kirsi Auranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV
Puh. 040 578 4195
kirsi.auranen@op.fi

Me OP Kodissa tunnemme
Veikkolan ja koko Kirkkonummen!
OP KOTI LÄNSI-UUSIMAA OY LKV

Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
Tallinmäki 4, 02400 KIRKKONUMMI
opkoti.lansiuusimaa@op.fi, op-koti.fi
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Me tarvitsemme toistemme tukea
Heti aluksi haluan sanoa,
että tämä juttu on kohdallani aivan poikkeuksellinen. Olen yli kymmenen
vuoden aikana julkaistuissa Kylänratti-liikennejutuissani viisastellut,
neuvonut ja moittinut
kanssakulkijoitani. Nyt
pyydän anteeksi asennettani liikenteeseen liittyvien asioitten julistajana.
Tässä kirjoituksessani haluan osoittaa myötätuntoa
heille, läheisille, jotka ovat
joutuneet kohtaamaan suuren surun. Haluan myös
osoittaa arvostusta nuorille, jotka ovat osoittaneet
myötätuntoa ystävänsä
perhepiirille.
Sunnuntaina tammikuun
19. päivänä klo 18:n aikoihin Veikkolan keskustassa

koettiin järkyttävä liikenneonnettomuus. S-Marketin ja Nesteen aseman
välistä kulkevalla Koskentiellä tapahtuneessa traktorimönkijän ja kevytmoottoripyörän törmäyksessä
kuoli moottoripyörän nuori kuljettaja.
Marketin
piha-alueen
vierustalla jalkakäytävän
reunassa sijaitsevan sähkökaapin edustalle alkoi
pian kertyä järkyttävän
tapahtuman uhrin muistoa
kunnioittavia kynttilöitä ja
kukkia.
Jo tragediaa seuranneena
tiistaina nuoren moottoripyöräilijän isältä tuli Facebookiin erittäin hieno
kiitos kaikille, jotka olivat
tukeneet nuorukaisen perhettä heidän surussaan.

Isän sanoin oli alkanut
”elämän palapelin rakentaminen, joka tuntuu
musertavan suurelta”. Isä
jakoi hallituin ilmaisuin
kiitosta kaikille, erityisesti
lähiseudun nuorille, jotka
olivat ilmaisseet myötätuntoaan ja tukeaan perhepiirille. ”Veikkolan nuoriso on
osoittanut suurta voimaa ja
yhteisöllisyyttä kunnioittaessaan rakkaan ystävänsä
poismenoa ja tukiessaan
meitä vanhempia.”
Arvoisat lukijat, kanssakulkijat. Me olemme
toisillemme ehdottoman
tärkeitä sekä myönteisissä
että murheellisissa elämäntilanteissa.
Syvää myötätuntoa osoittaen
Tapani Iivari

Nuorukaisen muistoa kunnioittaen. Kuva: Tapani Iivari.

uusperhe sai kolme uutta
lasta. Isäni syntymäpaikka
on Hanko ja vuosi 1926.
Isoäitini oli tarkka ja huolehtivainen, ja hänen sisarillaan oli sairaanhoitajakoulutusta, siksi hän
matkusti kotiseudulleen
ajan täyttyessä.

sa sijaitsi hienostoalueella
eteläisessä Helsingissä.
Isoäitini harhautui suuren
talon porraskäytävissä ja
soitti erehdyksessä pääoven ovikelloa. Oven avasi itse kauppaneuvoksetar.
Onneksi isoäitini hallitsi
ruotsin kielen täydellisesti:
”Förlåt...men...”

Tarinoita torpalta

Torpan 1920-lukua
Uusi vuosikymmen alkoi, aloitimme vuoden
2020. Millaista elämä oli tasan sata vuotta
sitten vuonna 1920? Suomi oli vielä tuore tasavalta, itsenäistymisestä oli kolmisen vuotta. Heti sen jälkeen oli taisteltu verinen kansalaissota, joten kovin tukevalla pohjalla ei
kansakunnan perustus vielä ollut.
Löfkullan torpassakaan
ei tuolloin ollut helppoa.
Perheen äiti oli kuollut
vuonna 1916, ja isoisäni oli joutunut kuuden
lapsen yksinhuoltajaksi,
niin kuin nykyään sanottaisiin. Taatusti ei elämä ollut helppoa, vaikka
vanhimmat lapset olivat
lähes aikuisia, nuorin oli
vasta seitsemänvuotias.
Isoisäni oli Veikkolan
Nedergårdin (parantolan
alue) torppari. Kartanoon
oli tullut Hangossa syntynyt ruotsinkielinen nainen karjakoksi. Isoisäni
täytyi aina silloin tällöin
käydä isännän luona torpan asioita hoitamassa, ja
ilmeisesti yksinhuoltajan
ja nuoren vakavailmeisen karjakkotytön katseet
kohtasivat merkitsevällä
tavalla.
Uusi emäntä Löfkullaan
Löfkulla sai siis uuden
emännän 20-luvun alussa. Elämä alkoi kohentua.
Hieman boheemiluonteinen isoisäni sai taloon
emännän, joka alkoi lait-

taa asioita järjestykseen.
Nuorin lapsi lähetettiin
kouluun, lehmät saivat
ammattitaitoista hoitoa
ja kohtelua. Näiden kahden liitto oli monin tavoin
epäsäätyinen. Vaimo oli
täysin ruotsinkielinen merenkulkijaperheen tyttö
Hangosta, mies suomenkielinen ehkä vain kiertokoulua käynyt vihtiläinen
maajussi. Ikäeroa heillä
oli parikymmentä vuotta, eli isoisäni oli lähellä
viittäkymmentä, kun tämä
uusperhe muodostui.
Tärkeitä uudistuksia
Torppien vapautuslaki oli
vahvistettu vuonna 1919,
ja sitä alettiin panna toimeen vähitellen 1920-luvun aikana. Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna
1921. Eduskuntataloa alettiin rakentaa vuonna 1926,
samoihin aikoihin alkoi
nousta Stockmannin tavaratalo. Suomi alkoi kansakuntana saada asioita
järjestykseen, tulevaisuus
näytti toiveikkaalta. Näin
myös Löfkullan torpassa;

Matkoja Helsinkiin
Isäni muistaa käyneensä
torilla Helsingissä joskus äitinsä kanssa. Tämä
saattoi olla jo 1930-lukua. Torpassa valmistettu
voi pakattiin puolen kilon puurasioihin, noustiin
bussiin ja matkattiin mutkaisia teitä Kauklahden
kautta kaupunkiin. Vanhaa
Turuntietä saatikka moottoritietä ei silloin tietenkään vielä ollut. Torilla
oli alue, jossa maaseudun
pienviljelijät saivat tarjota
tuotteitaan. Pikkupoikaa ei
penkillä istuminen pitkään
kiinnostanut, vaan isäni
suuntasi Katajanokalle laivoja katselemaan.
Jonkun kerran isoäitini
käväisi Helsingissä myös
tapaamassa ystävätärtään,
joka oli ollut Veikkolan
kartanolla
palvelijana
isoäitini karjakkoaikana.
Stockmannin toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Söderholm, lienee ollut
Nedergårdin omistajia, ja
heidän kaupunkiasunton-

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."

Maalaisrouva pienen poikansa kanssa ohjattiin hienotunteisesti palvelijoitten
sisäänkäynnille.
Kansakunnan
kasvuvuosia
Kaksikymmentäluku sata
vuotta sitten oli kansakunnan kasvuvuosia, asettumista, rauhoittumista,
taloudellista nousua. Edelleen Suomi oli maatalousvaltainen yhteiskunta,
ja säätyerot olivat vielä
selkeät. Kulttuurin puolella avattiin ikkunoita Eurooppaan, jazz-musiikin
kaikuja kuului jo ehkä
kaupungilla, mykkäelokuvia katsottiin. Palavasilmäinen nuorimies Mika
Waltari istui yksinäisen
miehen junassa matkalla
Istanbuliin. Pikkupoika
Löfkullan torpassa saattoi
ohi mennessään silmäillä Västra Nyland -lehteä,
jonka äiti oli taloon tilannut.
Teksti: Juha Wikström

Ystävykset Veikkolan Nedergårdista, kirjoittajan isoäiti
oikealla. Kuva perhealbumista.
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Raili Leidenius on poissa
Raili Leidenius, pitkäaikainen veikkolalainen vaikuttaja niin kylällä kuin koko
kunnassa, kuoli korkeassa
92 vuoden iässä helmikuun
11. päivänä.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli tärkeä osa Raili
Leideniuksen elämää. Hän
oli pitkäaikainen kunnanvaltuutettu, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja,
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, lautamies, Yhdyskunta Veikkolan (nyt

Veikkolan Kyläyhdistys)
puheenjohtaja, Veikkolan
Marttojen puheenjohtaja ja
aktiivijäsen, Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen aktiivijäsen, Veikkolan
Sos.Dem. killan ja Suomi–
Venäjä-seuran Porkkalan
osaston puheenjohtaja…
Vanhat veikkolalaiset ja
varmaan monet uudemmatkin muistavat Railin,
joka oli monessa mukana. Sellaista antaumusta
ja osallistumista yhteisiin

asioihin kuin Raililla oli,
on pakko ihailla.
Raija Kari

Raili Leidenius

Seurakunnan pääsiäisajan tilaisuudet
Pohjois-Kirkkonummella

Haapajärven kyläkirkko:
Veikkolan seurakuntakoti:
Su 5.4. klo 12 Palmusunnuntain messu
Ti 7.4. klo 12.30 Pääsiäisnäytelmä
To 9.4. klo 18 Kiirastorstain iltamessu
Ti 7.4. klo 18 Pääsiäisnäytelmä ja iltatee
Pe 10.4. klo 12 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Su 12.4. klo 12 Pääsiäispäivän messu

VEIKYN
KUNTOSALIVUOROT
Veikkolan koulun kuntosalissa
keskiviikkoisin klo 20.00–21.30 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.00

Vanhat ja uudet jäsenet:
tervetuloa kuntoa kohottamaan!
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Opiskelen kaupunkitutkimusta ja -suunnittelua.
Kaupungeissa minua kiehtoo erityisesti kaupunkiluonto. Se, miten jotkin
lajit voivat kukoistaa keinotekoisista olosuhteista
huolimatta. Jotkin lajit
löytävät
kaupungeista
jopa otollisempia elinympäristöjä kuin ympäröivältä maaseudulta. Joskus
kaupunkeihin muodostuu
hyvinkin monimuotoisia
sopukoita, kuten metsäkaistaleita, jotka saavat
olla intensiiviseltä metsänhoidolta rauhassa, tai
rantaniittyjä, joita niitetään
esteettisistä ja maisemanhoidollisista syistä monimuotoisuutta tukevalla
tavalla.
Vaikka kaupungit kiehtovat minua monestakin
syystä, en itse haluaisi
asua kaupungissa – ainakaan pysyvästi. Vaikka
kaupunkiluonto onkin paikoitellen monimuotoista,
on sitä loppujen lopuksi
aika vähän. Ja sekin vähä
mitä on, joutuu jatkuvasti
perustelemaan olemassaolonsa hyötyjä, ettei sitä
peitettäisi betoniin ja asfalttiin.

Kun matkustan bussilla
Helsingistä kotiin, kuuntelen jotain mielenkiintoista
podcastia ja seuraan, miten maisema muuttuu sitä
puustoisemmaksi mitä
lähemmäs Veikkolaa tullaan. Se tuntuu ihanan
rauhoittavalta. Se, että
Nuuksion kansallispuiston
ulkoilureitit ovat kävelymatkan päässä kotiovelta,
tuntuu uskomattomalta
luksukselta. Se, että lähikaupan kassalla on vastassa tuttu naama, tuntuu
kotoisalta.
Kaupungissa elämä on
helposti aika anonyymiä.
Sitä ollaan yksin ihmisten keskellä. Veikkolassa
pesii lämmin kylähenki.
Sen on voinut aistia, kun

kylän kulttuuriyhteisö on
taistellut kulttuuritilojen
puolesta. Sen on voinut
aistia, kun tekemisen
meininki loi Kyläpiknikin
viime kesänä. Edellisen
ja surullisimman kerran
sen on voinut aistia, kun
koko kylä yhtyi suruun
kohtalokkaan tapaturman
jälkeen.
Kaikki tämä saa minut tuntemaan syvää kiitollisuutta
siitä, että saan asua näin
hienossa kylässä. Odotan
innolla kesää, kun voin
viedä poikani uimaan (tai
no, kaksivuotias lähinnä polskii rantavedessä)
mummolan uimarannalle.
Ihan kävelymatkan päähän.
Jessica Nielsen
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Lissabonin tammikuu
Lissabonissa, Portugalin
pääkaupungissa, on vähän
yli 500 000 asukasta. Kun
ympäristö lasketaan

sa, suurelta vuoden 1755
maanjäristykseltä säilyneissä osissa, Alfamassa ja
Mourariassa.

mukaan, väkeä on 2,7 miljoonaa. Portugalin asukasmäärä vähenee, ihmiset
muuttavat pois maasta, ja
syntyvyys on alhainen.

Portugali on ylpeä meriherruudestaan ja löytöretkeilijöistään. Henrik
Purjehtijan
kuoleman
500-vuotisjuhliin vuonna
1960 valmistui löytöretkeilijöiden muistomerkki.
Vasco da Gama purjehti
ensimmäisenä Intiaan, ja
Lissabonista tuli maustekaupan ansiosta Euroopan
kaupan keskus. Cabral
”löysi” Brasilian ja liitti
sen Portugaliin vuonna
1500. Sanotaan, että portugalilaista fadoa hallitsee
kaiho, kaipuu menneisiin
suuruuden aikoihin.

Portugalin ja Suomen diplomaattisuhteiden solmimisen 100-vuotispäivää
juhlittiin tammikuun lopulla. Portugal on vanhin
eurooppalainen valtio. Sen
rajat ovat vuodesta 1249
pysyneet samoina. Toinen
sopimuskumppani, Suomi, on taas vanhin eurooppalainen demokratia – yli
110 vuotta yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta.
Portugalissa on paljon lukutaidottomia: yli 15-vuotiaista 94 prosenttia osaa
lukea, mutta vanhuksista
jopa kolmannes ei osaa lukea. Liekö siinä syy siihen,
että metrolinjat on merkitty myös kuvin: sinisellä
linjalla on aaltoja ja keltaisella kukkanen.
Maurit hallitsivat maata satojen vuosien ajan.
Heidän vaikutuksensa
on selvimmin nähtävissä
kaupungin vanhimmis-

Vuoden 1755 maanjäristys
pyyhkäisi melkein koko
kaupungin maan tasalle,
kymmenes asukkaista sai
surmansa. Azulejo-museossa on hieno panoraama
Lissabonista ennen maanjäristystä.
Vuonna 1910 Portugalista tuli tasavalta. Maan
johtoon tuli vuonna 1932
Antonio de Salazar, joka
hallitsi diktaattorina kymmeniä vuosia. Salazarin aikana Portugalista tuli sulkeutunut ja takapajuinen

paikka. Kunnes vuonna
1974 verettömän Neilikkavallankumouksen nuoret
sotilaat syrjäyttivät Salazarin seuraajan Gaetanon.
Turismi on tuonut kaupunkiin rahaa ja työpaikkoja,
mutta vuokra-asuntojen
hinnat ovat nousseet kuudessa vuodessa 50 prosenttia. Minimipalkka
maassa on 600 euroa ja
keskipalkka yleensä alle
tuhat euroa. Lissabonissa
käy vuodessa 4,5 miljoonaa turistia. Se on suosittu
kaupunkikohde. Suomalaisia täällä ei juuri näe,
mutta jotkut sentään ovat
löytäneet viehättävän kaupungin.
Tänä vuonna Lissabon on
Euroopan Vihreä pääkaupunki, ensi vuonna vuorossa on Lahti.
– Paljon on vielä tehtävää,
mutta pääasia on, että yritetään, sanoo suurlähettiläämme.
Miksi Lissabon?
Arja ja Juha Puikkonen
pesueineen ovat talvilissabonilaisia.
– Olemme viettäneet Lissabonissa talven pimeim-

Lissabonin tunnus on vanhanmallinen keltainen turistilinjan ratikka numero
28. Siinä ei juuri koskaan pääse istumaan. Mitä nyt tässä iässä jo tarjotaan
paikkaa!
piä kuukausia jo kuutena
peräkkäisenä vuonna. Sää
on ollut iso syy. Aurinkoa
riittää, ja vaikkei aina olisi niin lämmintäkään, on
valoa. Lissabonin valo on
niin kaunis.
Lissabon on mutkaton
kaupunki. Vähän rähjäinen
mutta toisaalta upea eikä
mene kiinni lomasesongin
loppuessa. Kulttuuriakin
on, ja ihmiset ovat ystävällisiä.
Lasten perheillekin Lissabon on kelvannut. Joulun
tienoilla kaikki taas kerran
ilmaantuivat tuttuun kaupunkiin vähän kuin mummolaan.
Suomalaisena
Lissabonissa
Vanha koulukaverini yli
viidenkymmenen vuoden
takaa on asunut Lissabonissa vuosia. Näin hän
listaa syitä Lissabonissa
asumiseen: ”Golfin harrastajalle, intohimoiselle
purjehtijalle, surffaajalle
ja kulttuurin harrastajalle
kaupunki on oiva paikka. Elinkustannukset ovat
alhaiset (veronsa eläkeläiset maksavat nykyisin
Suomeen). Astmaatikko
voi hyvin nimenomaan
Lissabonissa. Portugalin
maaseudulla siitepölykausi alkaa jo tammikuun
puolivälissä.”

Kaikki Lissabonin kävijät käyvät Sintrassa, Penan palatsissa, joka on uskomaton luomus
korkealla kaiken yläpuolella.

Portugaalit ovat Pyreneiden hämäläisiä, pidättyväisiä ja kohteliaita
muihin etelän kansoihin
verraten. Lissabonilaisilla

ei ole enää suurvallan kansalaisen sielua, kuten naapurimaiden pääkaupunkilaisilla. He ovat tottuneet
elämään suuren maan
kyljessä, kuten suomalaisetkin. Useimmat paikalliset ovat vaatimattomista
oloista, kuten mekin, kaverini tuumaa.
Kalaruuat ovat hyviä, ja
lohelle on runsaasti vaihtoehtoja. Bacalhau on merkillinen ruokalaji menneiltä
vuosisadoilta. Turska kuivataan ja suolataan, ja valmistusvaiheessa liotetaan
syömäkelpoiseksi. Kuivattu ja suolattu kala säilyi
merimatkoilla, mutta nykyäänkin kalatiskissä on pinoittain kuivattua turskaa.
Sardiinit ovat Portugalin
erikoisuus, sardiinikauppoja on paljon. Sardiinijuhlaa
vietetään kesäkuussa.
Ja sitten vielä:
Lissabonissa on edullinen
ja toimiva terveydenhoito,
maaseudulla jonot ovat liian pitkät. Julkinen liikenne
toimii, ja se on halpaa.
Mitä Lissabonissa
kannattaa nähdä/tehdä
Osta aluksi metroasemalta
liikenteen kortti ja lataa
siihen rahaa! Yksi matka
maksaa kortilla 1,30 euroa,
siitä voit arvioida tarpeesi.
Metrot, bussit ja ratikat
huolivat kortin. Pitkälle
matkalle vaikkapa Cascaisiin tai Sintraan tarvitset
oman kortin. Yli 65-vuotiaille kortti maksaa puolet
tavallisesta hinnasta.

Hyppää turistiratikkaan
28, sillä näkee paljon,
mutta siinä joutuu usein
seisomaan!
Käy San Jorgen linnassa
kaupungin yläpuolella!
Calouste Gulbenkianin
museossa ja puistossa on
nähtävää.
Kulje Comercion aukiolta
riemukaaren ali Rua Augustaa Rossiolle!
Azulejo-(kaakeli)museo
on hieno.
Belemin torni ja ennen
kaikkea läheinen Hieronymuksen luostari kannattaa
katsastaa.
Moni lähtee Sintraan katsomaan uskomatonta Penan palatsia.
Cascaisiin pääsee junalla
Cais Sodrelta.
Time out -market on Ribeiran kauppahallissa Cais
Sodrea vastapäätä. Siellä
on paljon ravintoloita laidoilla ja keskellä tilaa ruokailijoille.
Aurinkoisina viikonloppuina kaikki kulkevat Tejon rantaa.
Lissabonissa kannattaa
ennen kaikkea kävellä ja
katsella ympärilleen.
Hyvää matkaa!
Teksti: Raija Kari
Kuvat: Pirkko Kautto

AJASSA
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Tervetuloa BB-ryhmään!

Tietoa Brita Blombergin testamentin käytöstä ja etuuksista
Veikkolalainen Brita Blomberg testamenttasi omaisuutensa käytettäväksi veikkolalaisten ikäihmisten hyväksi, jotta he saisivat ”kultareunaa” eli palveluita, joita kunta ei tarjoa.
Brita Blombergin testamenttiryhmään kuuluvat
68 vuotta täyttäneet postinumeroalueilla 02880 ja
02860 asuvat veikkolalaiset. BB-ryhmäläisiä on nyt
685 henkilöä.
Toiminnan
suunnitteluryhmä

Etuuksia BB-ryhmään
kuuluville

Perusturvalautakunnan
muodostamaan työryhmään kuuluvat ikäihmisten hoitotyön johtaja
Gun-Lis Wollsten, palveluohjaaja Marja Keränen
ja perusturvalautakunnan
edustajana Marjut FrantsiLankia. BB-ryhmään kuuluvat vapaaehtoistoimijat
Pirkko Kautto ja Liisa Airaksinen.

Palveluntuottajana on Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy ajalla 6.11.2019–
7.10.2020.

Miten saat tietoa
tapahtumista ja
etuuksista
Seuraa Kirkkonummen
Sanomien Tapahtumapäivyriä ja Kylänraittilehteä. Päivitä tarvittaessa
palveluohjaajalle sähköpostiosoitteesi.
Tiedotteet: Veikkolan kirjastoon ja terveysasemalle
toimitetaan tiivistetty tiedote. Laajempi tiedote on
luettavissa perjantaikahvilassa, ja voit tiedustella
asiaa palveluohjaajalta ja/
tai palvelusihteeriltä.
Facebook: Brita Blombergin testamentti-projekti
Palveluohjaaja
Palveluohjaaja Marja Keränen työskentelee BBasioissa puolipäiväisesti.
Marjan puhelin 050 413
74 43. Voit jättää viestin
puhelinvastaajaan, jos et
tavoita. Sähköposti: marja.
keranen@kirkkonummi.fi
Palvelusihteeri Jyri Räisänen ottaa vastaan liikuntaseteli- ja ruokalipputilauksia klo 9–13 puh. 040 126
98 90. Voit jättää viestin
puhelinvastaajaan, jos et
tavoita. Sähköposti: jyri.
raisanen@kirkkonummi.fi
Britan juhla
Tervetuloa juhlimaan Brita
Blombergia lokakuussa!
Tarkemmat tiedot lähempänä. Keväällä järjestetään
perjantaikahvilassa juhlan
suunnittelutilaisuus.

Kyyti tilataan viimeistään edellisenä päivänä
klo 12 mennessä numerosta 050 339 0348.
Kuljettaja noutaa kodin läheisyydestä noin klo 9 jälkeen ja toimittaa Nummelaan ensin Citymarketiin ja
seuraavaksi Prismaan sekä
tilanteen mukaan esim.
pankkiin.
Paluukyyti Veikkolaan
lähtee Prismalta viimeistään klo 12, ja seuraava
nouto on Citymarketilta
ja/tai muusta sovitusta
paikasta.
Kuljetusajankohdat julkaistaan Kirkkonummen
Sanomien Tapahtumapäivyrissä ja Kirkkonummen kunnan internet-sivun
kalenterissa.
Matkan omavastuuhinta on 3,20 €/suunta, ja se
maksetaan käteisellä kuljettajalle. Loput kustannetaan Brita Blombergin
testamenttivaroista.
Nummelan kutsutaksin
sovitut ajot lokakuuhun
2020 asti:
5.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.,
17.6., 1.7., 5.8., 2.9. ja 7.10.
Jalkahoitoa
Korvataan kaksi kertaa
vuodessa 25 €. Palveluntuottaja vähentää laskun
loppusummasta enintään
2x25 € vuodessa kustannettavaksi BB-varoista.
Palveluntuottaja ilmoittaa
palvelusihteerille etuutta
käyttäneet BB-ryhmän jäsenet.
Avustusta siivoukseen
Siivousavustusta myönnetään enintään 70 € vuodessa per talous.

Marja Keränen (oik.) ja Sirpa Saarinen juontamassa
Britan juhlaa viime vuonna. Kuva: Rauno Pohjonen.
Ota yhteys palvelunohjaajaan tai palvelusihteeriin
halutessasi käyttää etuutta!

tettävä vuoden kuluessa
tapahtumasta. Sovittava
palveluohjaajan kanssa.

Avustusta raskaisiin pihatöihin

Tapaturmien ennaltaehkäisy

Avustusta voi saada mm.
lumitöihin, hiekoitukseen, ruohonleikkuuseen
ja rännien puhdistukseen.
Etuutta ei voi käyttää talon
kunnostukseen. Käytettyäsi etuutta et voi enää laittaa
työtä verotuksen kotitalousvähennykseen.

Veloituksetta liukuesteet
jalkineisiin, lonkkasuojat
ja paristokotelo palovaroittimeen.

BB-varoista myönnetään
avustusta enintään 150
€/vuosi/talous. Varmista
oikeutesi avustukseen ottamalla ennen tilaustasi
yhteyttä palveluohjaaja
Marja Keräseen tai palvelusihteeri Jyri Räisäseen.
Avustusta myönnetään
omakoti- tai rivitalossa
yksin asuvalle tai pariskunnalle, joista molemmat
ovat huonokuntoisia.
Palveluntuottaja laskuttaa
Kirkkonummen kunnalta BB-varoista suoritetun
palvelun palveluohjaajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
Palveluntuottaja ilmoittaa
Marja Keräselle, kenen
luona on tehty raskaita
pihatöitä BB-avustuksena
laskutetun summan kirjanpitoa varten.
Apua leskelle
BB-ryhmäläinen, joka jää
leskeksi, voi saada enintään 200 euroa avustusta BB-varoista kunnan
hyväksymältä palveluntuottajalta. Tämän kanssa
palveluohjaaja on tehnyt
sopimuksen laskutuksesta
siten, että palveluntuottaja
voi enintään 200 eurolla
tuottaa palveluita, joissa
leski tarvitsee apua heti
leskeksi jäätyään. Käy-

Yksikin ”säästetty” lonkkamurtuma kattaa tämän
palvelun kulun!
Tuotteet on saatavissa palvelusihteeriltä etukäteen
tilattaessa.
Liikuntaetuudet
BB-ryhmäläinen voi saada
tukea liikuntaan korkeintaan 80 € kalenterivuodessa, erikseen sovittujen
palveluntuottajien kanssa.
Koko tukea ei voi käyttää
yhteen liikuntaan, vaan
enintään 20 €/liikuntaryhmä, ja enintään yhteensä
neljään liikuntaryhmään.
Palvelusihteeri luovuttaa
liikuntasetelin, jonka BBryhmäläinen antaa liikuntaryhmän vetäjälle.
Liikuntaseteli on numeroitu, ja siinä on käyttäjän nimi. Liikuntaryhmän
vetäjä liittää setelin tiedot
laskutukseen, ja seteli palautetaan palvelusihteerille.
Huomioi, että palveluntuottajat eli liikuntaryhmien
vetäjät tarvitsevat tiedot
liikuntasetelistä laskutusta
varten aina ryhmän alkaessa! Voit tilata setelit sähköpostitse tai puhelimitse,
palvelusihteeri lähettää ne
postitse.
Liikuntaetuudesta on sovittu:
Kirkkonummen kansalaisopiston liikuntaryhmät, myös vesijumppa.
Kansalaisopiston puh. 040
126 9312.

VeVe:n kaikki liikuntaryhmät: Susan Honka, puh.
040 503 9396.

saaduista kahvileivistä ja
BB-vapaaehtoisia kahvilan emännöinnistä.

Balanssi Easyline -ryhmä:
puh. 050 320 2599.

Terveisin
Palveluohjaaja Marja
Keränen
Palvelusihteeri
Jyri Räisänen
Hoitotyön johtaja
Gun-Lis Wollsten, puh.
050 577 4785,
gun-lis.wollsten@
kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta:
senioreiden kuntosalivuorot ja tuolijumppa.
Yhteystiedot: erityisliikunnanohjaaja Bea Söderholm, puh. 040 563 4317.
Kevään tiedotteeseen tulee
kooste liikuntaetuuksista.
Ruokalippuja
ruokailuun

koulun

BB-ryhmäläiset saavat veloituksetta rajatun määrän
lippuja Veikkolan koulun
ruokailuun. Syksyllä 10
kpl ja keväällä 10 kpl.
Kansaneläkeläiset ja yli
65-vuotiaat voivat ostaa
ruokalippuja Veikkolan
kirjastosta. Ruokailu tapahtuu Veikkolan koulussa
klo 12:30–13:15. Ruokalista on nähtävillä Kirkkonummen Sanomissa.
Jakelu palvelusihteeri Jyri
Räisäsen kautta. Etukäteistilaukset puhelimitse
tai sähköpostitse.
Perjantaikahvila Veikkolan nuorisotilassa, Koskentie 3, syyskuusta toukokuun loppuun. Avoin
kaikille kirkkonummelaisille ikäihmisille. Tule saamaan tietoa asioista! Ota
sisäkengät mukaan! Ovi
pidetään lukittuna tapahtumien aikana, turvallisuussyistä. Ei ilmoittautumista.
Aiheet julkaistaan Kirkkonummen
Sanomien
Tapahtumapäivyrissä ja
kirkkonummi.fi/tapahtumakalenteri.
Haluatko tavata kyläläisiä
ja samalla osallistua vapaaehtoistoimintaamme?
Tule järjestämään ohjelmia tai kahvinkeittäjäksi
senioreiden tapaamisiin,
jotka ovat Veikkolan nuorisotilalla perjantaisin klo
10:30–12:30!
Perjantaikahvilan toiminta on hyvä paikka tavata
muita ja saada tietoa ajankohtaisista asioista. Ota
yhteyttä palveluohjaajaan,
jos kiinnostuit! Kiitämme Veikkolan S-markettia
ja Lapinkylän Leipomoa

Ruth Vilmi’s
Clubs in 2020
There is a new Veikkola
club now, the Veikkola
English Club. It is run
free-of-charge by Ruth
Vilmi, in addition to the
current Veikkolan Avoin
Taidekerho. Both clubs
are open to all pensioners,
unemployed people and
BB members.
The numbers are limited
but there’s room for a few
new members.
Both clubs will be held
on Fridays, from 14.3016.30 in the Rothko classroom, Veikkola library.
All those wishing to
join should contact ruth.
vilmi(at)writeit.to
1. Veikkola English Club
This club will meet on
weeks 2 and 4 of every
month starting on 24th
January. It is intended for
people who already speak
English quite well and
wish to KEEP UP their
English. It is NOT for
beginners. Discussions
will always be in English,
helping people to remember what they know, and
learning new words and
phrases.
Send a message to Ruth
Vilmi in English by email
if wish to join.
2. Veikkolan Avoin Taidekerho will meet twice
a month on weeks 1 and
3 each month from 14.3016.30. This club will be
run in Finnish, as before.
There is room for a few
new members.
Send a message to Ruth
Vilmi by email if you wish
to join 'Veikkola Avoin
Taidekerho'.

kulttuuri
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Veikkolan kirjaston kevät

Raija Oranen: Manu
Otava 2019

oli ohi ja tilalle vyöryivät
Varsovan liiton tankit, olin
nuori kesätoimittaja sanomalehti Keskisuomalaisessa. Orasen kirjasta luen,
kuinka tuore pääministeri
Koivisto tuona aamuna
lähtee kiireissään ajamaan
kesäasunnoltaan Helsinkiin
ja joutuu matkan varrella
vetämään auton tiensivuun
itkukohtauksen takia.

Manu on Veikkolassa asuvan Raija Orasen viides
presidenttikirja. Aiemmin
hän on kirjoittanut Paasikivestä, Mannerheimista
ja kaksi kirjaa Kekkosesta.
Näiden tapaan Manukin
on tosiasioihin perustuvaa
fiktiota, perusteellisen ja
tarkan pohjatyön perustalta
syntynyt romaani. Muistamaton presidentti – viimeisinä vuosinaan Mauno
Koivisto sairastui Alzheimerin tautiin – puhuu siinä
lukijalle muistojaan saunanlämmityksen tai muun
puuhastelun ohessa.
Ihan ensimmäiseksi kiinnostuin kirjasta kannen
kuvan takia. Siinä ei ollut
häivähdystäkään pilapiirtäjä Karin tutuksi tekemästä
hahmosta otsakiehkuroineen ja kaularusetteineen.
Sen sijaan kuva näyttää siltä, kuin se olisi yksityisestä
albumista napattu ja siinä
rentoutunut suomalainen
mies jutustelisi lentopallopelin tai saunan jälkeen.
Alkoi heti mietityttää, millainen mies tämä Manu sitten oikeasti oli.
Toisekseen kirja kiinnosti,
koska olen itse elänyt ikäni Mauno Koiviston Suomessa. Isäni oli lähes samaa ikäluokkaa Koiviston
kanssa, molemmat juuri sotaan ja rintamalle ehtineitä
nuoria miehiä. Elokuussa
1968, kun Prahan kevät

Vuonna 1981 olin kolmen
pienen lapsen äiti, kun rintamamiestalon olohuoneessa kuuntelin uutista Kekkosen sairastumisesta ja
Koiviston nimityksestä virkaatekeväksi presidentiksi.
Tätä pestiä seurasivat kaksi
varsinaista presidenttikautta vuosina 1982–1994. Eläkeläisenä seurasin televisiosta 93-vuotiaana kuolleen
Mauno Koiviston hautajaisia vuonna 2017.
Manun minäkertoja on
vanha mies, joka epäilee
muistiaan eikä ole aivan
vakuuttunut enää siitäkään,
että olisi ollut presidentti,
vaikka asiaa hänelle aina
uudestaan vakuutetaan.
Toisaalta hän pystyy tarkistamaan itse kirjoittamistaan
kirjoista, mitä hänelle on
tässä maailmassa tapahtunut. Varsinaista päiväkirjaa
Koivisto ei pitänyt, mutta
Tellervo Koivisto oli ahkera kirjoittaja, ja hänen Suomen Kuvalehteen kirjoittamistaan Rouva Koiviston
päiväkirja -pakinoista on
löytynyt kirjailijallekin hyvää materiaalia.
Manu pitää sisällään rakkauskertomuksen. Presidentti Koivistolla ei ollut
hovia, hänellä oli sen sijaan

Tellervo, tasa-arvoinen vaimo ja kumppani. Onnellinen avioliitto ehti kestää
64 vuotta.
Päähenkilönsä iästä johtuen Manu on myös kirja luopumisesta. Minua liikutti
se, kuinka Raija Oranen
kuvaa intohimoisen harrastuksen jättämisen synnyttämää surua. Lentopallo oli
ollut yksi tärkeä elämisen
sisältö. ”Nojatuolissa olen
mutta silti pelikentällä ja
pukuhuoneessa pelin jälkeen, kun porukan kapteenina ruodin mitä tuli äsken
tehdyksi. Jos on mokailtu,
lohduttelen että aina tulee
tehtyä virheitä, ihan sama
tosiasia kuin politiikassa
muuten. Pääsääntö on, että
pelissä saa ajatella. Seuraava on se, että jos on hävitty
– mitä kyllä tapahtuu vieläkin hyvin harvoin – niin
surra saa kuusitoista sekuntia, mutta jos on voitettu,
on lupa iloita kokonaisen
minuutin verran.”
Kirja myös naurattaa. Varsinkin presidenttiparin
keskinäisessä sanailussa
on napakkaa varsinaissuomalaista huumoria, mutta
samaa napakkuutta löytyy
myös muualta tekstistä.
Väliin arvoin, josko jossakin kohdin herkullinen
ilmaisu oli peräisin kirjailijalta vaiko kuvauksen kohteilta itseltään. Vaan eihän
sillä ollut merkitystä, joka
tapauksessa Raija Oranen
on kirjailijana uinut sisään
henkilöidensä nahkoihin.
Kirjassa saunanuunia sytytteli, hengitti ja puhui
Mauno Henrik Koivisto.

Oikeusneuvontaa
ajanvarauksella

Aukioloajat
ma klo 14–20
ti, to klo 14–19
ke, pe, la klo 10–15
Yhteystiedot
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Satuja ja loruja lapsille
Kirjasto tarjoaa kevään aikana satuja ja loruja alle
kouluikäisille. Satuja kokoonnutaan kuuntelemaan
perjantaisin klo 10–10.30.
Satutunnit sopivat parhaiten 3–6-vuotiaille.
Keskiviikkoisin
klo
12–12.30 puolestaan on
vuorossa vauvalorutusta.
Tervetuloa mukaan kiireettömään hetkeen, jossa runojen ja lorujen rytmit, fyysinen leikki sekä vauvalle
tärkeän aikuisen ääni, katse ja kosketus muodostavat yhteisen kokemuksen.
Herätellään pienokaisen
korvaa kielen rytmeille ja
ilmaisuvoimalle. Mukaan
ovat tervetulleita kaikki!
Ilmoittautuminen etukäteen
auttaa tilajärjestelyissä: tarja.karvinen2@luukku.com.
Järj. Kirjaston ystävät ry ja

Veikkolan kirjasto.
Lukukoira
Kennelliiton hyväksymä
lukukoira on tavattavissa Veikkolan kirjastossa
lauantaina 7.3. klo 11–12.
Lukukoira on erinomainen
apu lukemaan oppimisessa,
sillä se kuuntelee lukijaa
rauhallisesti ja tuomitsematta. Varaa 15 minuutin
lukuaika kirjastolta etukäteen!
Digineuvontaa
Tarvitsetko apua erilaisten
tietokoneisiin, tabletteihin,
älypuhelimiin ja sovelluksiin liittyvien ongelmien
kanssa? Veikkolan kirjaston digineuvoja päivystää
keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 ja ratkoo asiakkaiden
digiongelmia. Ajanvarausta ei tarvita.
Jos sinulla on tarvetta henkilökohtaiselle opastusajalle, Enter ry:n vapaaehtoiset
vertaisopastajat ovat kirjastolla seuraavina tiistaina klo 14–16: 18.2., 17.3.,
28.4. ja 26.5. Varaa aika
kirjastosta puhelimitse tai
paikan päällä käymällä!

Arja Puikkonen

Huhtikuussa Veikkolan
kirjastolla kokoonnutaan
laulamaan yhteislauluja.
Eija Ahvo laulattaa, ja Juha
Wikström säestää keväisessä tilaisuudessa torstaina 16.4. klo 18. Tervetuloa
mukaan!
T-paitapajat
Tuunaa t-paitasi tai kangaskassisi lämpöprässäämällä kuvioita kankaaseen
kirjaston henkilökunnan
opastuksella! Itse painettu
paita sopii hyvin vaikkapa
lahjaksi. T-paitoja tuunataan Veikkolan kirjastolla
tiistaina 21.4. klo 15–18.
Ota oma paita tai kassi mukaan! Tervetuloa!
Novellit ja neuleet -ilta
Novelleja kuuntelemaan
ja neuleita neulomaan kokoonnutaan tiistaina 24.3.
klo 18.30. Ota oma käsityö
mukaan ja tule nauttimaan
kirjallisuudesta ja käsitöistä! Illan järjestävät Kirjaston ystävät ry ja Veikkolan
kirjasto.

Kevään Runopiknikin teemana on Ruoka ja rakkaus.
Tervetuloa mukaan torstaina 27.2. klo 18! Voit tuoda
runoja luettavaksi tai lukea
niitä itse. Voit tulla myös
vain kuuntelemaan ja nauttimaan runojen tunnelmasta ja niiden herättämistä
ajatuksista. Tällä kertaa
tarjolla myös pientä purtavaa. Illan järjestävät Kirjaston ystävät ry, Veikkolan
Kartanoteatteri ja kirjasto.

www.kylanraitti.fi
Jalkojenhoito Askel
Hyvä olo lähtee jaloista. Tervetuloa!

Valoa kohti
-yhteislaulutilaisuus

Runopiknik

Raija Orasen laajaan tuotantoon kuuluu romaaneja,
novelleja, satuja, lastenkirjoja, kuunnelmia, näytelmiä, musiikkidraamaa ja tv-käsikirjoituksia. Paitsi
kirjoistaan, hänet tunnetaan televisiosarjoista Puhtaat valkeat lakanat ja Ruusun aika.

Koskentie 3, Veikkola
p. 050 525 5713 tai vello.fi/jalkojenhoitoaskel
Eija Vahtera, Jalkojenhoidon AT / Lähihoitaja

Kirjastolla on kevään aikana saatavilla maksutonta oikeudellista neuvontaa
seuraavina tiistaina: 18.2.,
17.3. ja 21.4. klo 17.30–19.
Neuvontaa antaa Minna
Hentunen Kirkkonummen
lakipalveluista. Neuvontaa
ei anneta rikos- eikä työoikeusasioissa. Varaa 15
minuutin aika etukäteen
kirjastosta!

Veikkolan kirjaston satusetä Anton Kaskisuo lukee lapsille
satuja perjantaisin klo 10.

Teksti ja kuva:
Saara Leppäsalko

KULTTUURI
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Veikkolan Kartanoteatteri esittää kesällä 2020

Villasukkia Veikkolasta
– lämmikettä sisäisesti ja ulkoisesti
Riidat on saatu sovituksi
ja raja asettumaan paikalleen. Rauha Veikkolaan
on palannut, ja arki rullaa
niin kuin aina ennenkin.
Kyläpoliisi partioi kadulla
hyväntuulisena, kun mihinkään ei tarvitse puuttua.
Rouvat pitelevät kerhojaan, ja kantahanut istuvat
Taviksessa. Uinuvan kylän
elo kulkee omalla painollaan.
Seisova ilma alkaa kuitenkin aina jossain vai-

heessa väreillä, ja niin
tälläkin kertaa. Kieltolain
aikaiset bisnekset tekevät
yllättävän paluun Veikkolan kylälle olosuhteiden
osuessa kohdalleen. Iso
pyörä alkaa pyöriä, ja sen
liikettä ei voi pysäyttää.
Ompeluseura, kantahanut
ja kyläpoliisi ajavat takaa
samaa salakuljettaja Algoth Niskan haamua, jonka
varjona häärää armoitettu
kultakurkku Mikko, Niskan sukulaismies ja laulajatähti Dannyn veli.

Musiikkidekkarin henkenä kaiken yläpuolella leijuu mestarietsivä
Herlokki Holman henki
ja moraalin viimeisenä
lukkona Etelä-Suomen
Raittiusyhdistyksen Kirkkonummen piirijaoston
Veikkolan osasto.

viää ensi kesänä Veikkolan
Kartanoteatterin kesäteatterissa Navalan puiston
tutussa miljöössä.

Kuinka aivan tavallisilta veikkolalaisilta lähtee
sähköauto käsistä, ja miten nuoriso lopulta on se,
jonka ansiosta kaikki loksahtaa paikalleen? Se sel-

Yhteensä 15 esitystä
ajalla: 16.6.–5.7.

Teksti: Teemu Raita
Ohjaus: Eija Ahvo
Musiikki: Tuija
Rantalainen

Lisätiedot ja esitysajat:
www.veikkolankartanoteatteri.fi

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

Leppävaaran toimisto

Toivenäyttely

Teatterikuvia Veikkolan kirjastossa
17.3.–9.4.

Pääosassa tulee olemaan
viime kesän esitys, mutta
ehkäpä joukossa nähdään
kuvia myös joiltakin aiemmilta vuosilta. Tervetuloa
katsomaan!

Yrittäjille ja Espoolaisille,
Kirkkonummelaisille sekä
Kauniaislaisille
-10% alennuksen arkuista
ja uurnista.
Voim. vuoden loppuun.

24 h päivystys:

050 051 2942

Myymme myös hautakiviä

Piha
kuntoon
Tuula Ryynänen (Maarit Lindblad).

VUONNA 2019 PÄIVI OLI

Päivi
myy Veikkolassa
Kiinteistömaailman
4.
(lähes 700 välittäjää)
nopeiten
ja parhaalla
Espoon Kotien 1.
hinnalla!
(Kirkkonummi, Espoonlahti, Etu-Töölö, Konala)
Kirkkonummen myymälän 1.

Ota yhteyttä:
veikkola@gmail.com

puh 09 2709 3501

Maksuton ohjevihko ja
kustannusarvio

(Tilasto alueen toteutuneista kaupoista 2018.)

Tule mukaan
toimintaan!

Konstaapelinkatu 3,
02650 Espoo
(Gallerian lähellä)

Veteraaneille - 20%
alennus norm.hintaisista
arkuista ja uurnista

Aukioloajat osoitteesta

Useamman kyläläisen ehdotuksesta kirjastolle on
tulossa valokuvanäyttely
Veikkolan Kartanoteatterin harjoituksissa ja esityksissä ottamistani valokuvista.
– Harjoitusten seuraaminen ja näyttelijöiden
muuntuminen roolihahmoikseen esityksen vähitellen kasvaessa kokonaisuudeksi on todella
kiehtovaa. Näyttelykuvien valinta satojen kuvien
joukosta onkin sitten aika
haastavaa, Päivi pohtii.

Täyden palvelun
toimisto jo 25 vuotta

Kutsu syntyperäinen veikkolalainen kotiisi
PÄIVI HÄNNINEN
Osakas, kiinteistönvälittäjä, LKV
p. 050 521 5555
paivi.hanninen@km.fi
Kirkkonummi, Kirkkotallintie 2

Betonilaatat
Muurikivet
Reuna- ja pihakivet
Kukkaruukut
Vesikourut
Loiskekupit
Kaivonrenkaat
Valurautakansistot
Kuljetuspalvelu

Sementtivalimo
T. Haapanen OY

www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
puh (09) 863 2977,
(09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax (09) 881 605 30

LAPSET JA NUORET
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Poroja ja partiolaisia

Nuuksio täyttyi veikkolalaisista touhuajista
Miksi tehdä se erikseen,
kun sen voi tehdä myös
yhdessä? Retken nimittäin, pääteltiin Veikkolan
Eräveikoissa ja Haltijoissa, kun suunnattiin kevään
toimintaan. Niinpä 75 partiolaista pistettiin yhteen
ja vietettiin vauhdikas
viikonloppu Pääkaupunkiseudun partiolaisten partiokämpillä Nuuksiossa.
Viikonlopun aikana yksi
seikkailijalauma suoritti
siirtymän, iloisesti vilisevä sudenpentu- ja seikkailijaryhmä päiväretken, ja
isommat olivat jo ROKkurssilla. Eli siis missä…
Siirtymä
Partiopolku kulkee sudenpennusta seikkailijaan,
seikkailijasta tarpojaan,
siitä samoajaksi, sitten
vaeltajaksi ja halutessaan
partionjohtajaksi. Partioohjelma määrittelee, että
”seikkailija siirtyy tarpojaikäkauteen. Siirtymä
tekee tulevaan tarpojaan
vaikutuksen, ja hän kokee aidosti olevansa siirtymän jälkeen vanhempi
partiolaisena. Siirtymän
tehtävänä on selventää
seikkailijoille se, että van-

ha ikäkausi päättyy ja uusi
ikäkausi alkaa.” Tarpojista
tuli siirtymän myötä kaksi
tarpojaryhmää, nimeltään
Sukkulasoopelit ja Plasmakorpit.
Päiväretkellä
Päiväretki alkoi patikointiretkellä, jossa mentiin
syöttämään poroja – luit
oikein – poroja. Lunta ei
toki ollut. Nuuksio Reindeer parkissa vastassa oli
nälkäinen ja ruuastaan
ilahtunut porukka, joka
sarvet kolisten ryntäsi
ruuantarjoajia vastaan.
Kun ruokintahomma oli
hoidettu, palattiin takaisin retkipaikalle Ultimate 2.0 -olympialaisiin,
joissa lajeina olivat mm.
joukkueittain suoritettava lankkuhiihto, viestiä,
sokkolentistä – iso pressu
verkkona – ja köydenveto.
Voiton ratkaisi Ultimate
2.0 -huutokilpailu, jonka
voittajajoukkueen desibeleiksi kirjattiin 99,6.
ROK-kurssi
Ryhmäohjaakurssi ROK
antaa partionjohtajaksi
haluavalle eväitä ja poh-

dinnan paikkoja johtamiseen. Oli ilo nähdä kurssilaisissa VEH-partiolaisia,
mm. Ukkosmurmeleita,
jotka ovat olleet yhdessä
ja partiossa jo kahdeksan
vuoden ajan. Ja nyt nuo
reippaat 15-vuotiaat ovat
valmiita johtamaan omaa
ryhmäänsä ja tarjoamaan
nuoremmilleen iloisia
partiokokemuksia, joita
ovat itse saaneet kokea.
Mukana ohjaajakurssilla
olivat myös Siuntion Koskikarat.
Ilma oli surkea, mutta
ruoka oli superherkullista. Siskonmakkarasoppaa
Koskenlaskija-juuston
kera a´la Ossa ja Honkkis.
Jälkiruokana ROK-kurssilaisten paistamia muurinpohjalettuja.
PS. Ihan näin meidän
kesken…älä kerro kellekään, Honkkis on nähty
K-Supermarketissa paketillinen Mifua ostoskärryissään…
Teksti: Johanna Artola
Kuva: Niko Kiukkonen
Porojen syöttämistä.

Kesätöitä nuorille
Kunnan kesätyö- ja kesäsetelihaku järjestetään
9.–23.3. Kesätyöpaikkoja
haetaan verkossa Kuntarekryn kautta. Tarkemmat
tiedot haettavista kesätyöpaikoista ja hakumenettelystä ilmoitetaan kunnan ja
Ohjaamo Kirkkonummen
verkkosivuilla 24.2.

Kunnan kesätyöpaikat
on tarkoitettu vuosina
2002–2004 syntyneille, ja
kesäseteleitä tarjotaan tänä
vuonna vuosina 2002–
2006 syntyneille nuorille.
Kunta auttaa kesäsetelien
avulla nuoria hankkimaan
kesätöitä Kirkkonummella
sijaitsevista yrityksistä.

Ohjaamo Kirkkonummi
vastaa kunnan nuorten kesätyöpaikkojen hakuprosessista.
www.kuntarekry.fi
www.kirkkonummi.
fi/ohjaamo

VeVe mukana kehittämässä
lasten ja nuorten
harrastustoimintaa
Veikkolan Veikot on osa
Kirkkonummen kunnan
uutta toimintakonseptia,
jossa halutaan kehittää
lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Uudessa
konseptissa perusajatuksena on, että ryhmät ovat
avoimia kaikille ja maksuttomia osallistujille.
Yhteistyössä toiminnan
järjestämisestä huolehtivat paikalliset yhdistykset, ja kunta mm. ostaa
toiminnan yhdistykseltä
sekä huolehtii tiloista.
VeVen kevätkalenterissa on tarjolla kaksi
kunnan kanssa yhteistyössä pidettävää MyHobby-ryhmää. Toinen
ryhmistä, MyHobbykuntosaliryhmä, on aloittanut toimintansa 28.1.,
mutta mukaan mahtuu

vielä. Kuntosaliryhmä on
tarkoitettu nuorille (vähintään 15-vuotiaille),
joita kiinnostaa kuntosaliharjoittelu. Tunneilla
perehdytään ammattitaitoisen ohjaajan johdolla
kuntosalin laitteisiin, ohjelmointiin ja turvallisiin
suoritustekniikkoihin erilaisissa kuntosaliliikkeissä. Ryhmään ovat tervetulleita vasta-alkajat tai
jo aiemmin kuntosalilla
treenanneet. Ryhmä kokoontuu kevään ajan tiistaisin klo 17.00–18.00.
Toinen ryhmä, MyHobby-monilajikerho, aloittaa talviloman jälkeen
28.2. Ryhmässä on mahdollisuus kokeilla useita
eri lajeja. Kaiken kaikkiaan tunneilla tutustutaan
viiteen eri lajiin. Lajeista

kaksi, miekkailu ja laserammunta, ovat nykyaikaisen 5-ottelun lajeina.
Lisäksi ryhmässä pääsee
kokeilemaan koripalloa,
yleisurheilua ja kehonpainolla tapahtuvaa harjoittelua. Ryhmä kokoontuu
pääsääntöisesti Veikkolan
koulun liikuntasalissa perjantaisin klo 15.00–16.00.
Ryhmään mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa.
Ryhmän osallistujille suositusalaikäraja on 11 vuotta, ja ryhmä kokoontuu
yhteensä 10 kertaa (28.2.–
15.5.2020).
Lisätietoja MyHobbyryhmistä ja muista VeVen
lasten ja nuorten ryhmistä löydät VeVen sivuilta
(veve.net).
Susan Honka

liikunta
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VeVen monipuoliset ryhmäliikuntatunnit
ovat alkaneet – ilmoittaudu mukaan!
Veikkolan Veikkojen
viikko-ohjelmassa on
tarjolla ryhmiä lähes viikon jokaisena päivänä.
Tanssillisista tunneista
pitäville löytyy mm. Lavista ja Zumbaa. Perjantaisin työviikko on hyvä
päättää VeVen Teematunnilla, jossa vuorottelevat biletystunti Party
On ja BodyMix. Party
On -tunti on peruskuntoa tehokkaasti kehittävä energinen tanssin
ja musiikin ilottelu, siis
täydellinen tapa purkaa
viikon stressit ja aloittaa
viikonloppu. BodyMix
taas on kaikille sopiva,
helppo mutta tehokas perusjumppa. Tunti sisältää
kev yen alkulämmittelyn,
monipuolisen lihaskunto-osuuden, ja lopuksi
venytellään kunnolla.

Koko kroppaa tehokkaasti treenaavia tunteja ovat
Kahvakuula- ja TehoMixtunnit. TehoMix-tunneilla
yhdistellään vaihtelevasti
erilaisia harjoituksia muun
muassa oman kehon painolla tehtäviä harjoitteita,
erilaisilla välineillä, kuten
esimerkiksi vastuskuminauhoilla ja kuntopalloilla,
tehtäviä harjoitteita sekä
juoksuharjoitteita, naruhyppelyä jne. Treenit voidaan toteuttaa erityyppisesti; usein hyödynnetään
kuitenkin kiertoharjoittelua
Kuntocircuit-tyyppisesti.
Rauhallisempaa harjoittelua kaipaaville tarjolla
on Kehohuolto- ja Yinjoogatunnit. Kehohuollon
harjoituksilla työstetään
ryhtiä, liikeratoja, lihasvoimaa ja -venyvyyttä, hengi-

tyksen ja rentoutuksen tärkeyttä unohtamatta. Tunti
koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta,
venyttelyosuudesta sekä
mahdollisesta loppurentoutuksesta. Sunnuntai-iltaisin
pidettävä Yin-jooga on
hiljainen ja yksinkertainen
harjoitus, jossa annetaan
keholle ja mielelle aikaa
rauhoittua ja rentoutua.
Tavoitteena on vaikuttaa
sidekudoksiin, siis kehon
syvempiin osiin, kuten esimerkiksi jänteisiin, niveliin
ja jopa luihin asti.
Maanantaisin ja keskiviikkoisin voi treenata myös
päivällä Asahi-, Senioritanssi- ja Ninan Ikiliikkujat -tunneilla.
Syyskaudella käyttöön
otettu ryhmäliikunta-alen-

- EI HÄTÄÄ,
Meiltä saat yksilöllistä ja laadukasta implanttihoitoa.
(implanttihoidon arvio aina ilmaiseksi)

nus laajennetaan kevätkaudella koskemaan kaikkia
ryhmäliikuntamaksuja kolmannesta tunnista eteenpäin. Osallistuja saa siis
kolmannesta ryhmäliikunnan ryhmästä alkaen 25 €
alennuksen jokaisesta ryhmäliikuntamaksusta.
Ilmoittaudu mukaan ja tule
nauttimaan liikunnan riemusta yhdessä energisten
ja ammattitaitoisten ohjaajien johdolla! Lisätietoa
ryhmistä ja ilmoittautumisesta löydät VeVen sivuilta
(veve.net).
Susan Honka

ti-pe 9-17
la 10-15

su 12-15
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

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä
Omakotitalot
Laajennukset
Remontit
Poikkeusluvat
Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko
Metsäkalliontie 5, 02880 Veikkola
050-336 4898 jussi.aulanko@bene.fi

Tarvitsetko palveluhenkistä ja
asiantuntevaa tilitoimistoa
Veikkolassa?
Ota rohkeasti yhteyttä!
Tilipalvelu Satu Nerola Ky
Teollisuustie 9, 02880 VEIKKOLA
p. 010 666 1954
info@tilipalvelunerola.fi

YMPÄRISTÖ
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Tervehdys talven keskeltä
le haitallisia, vaikka niitä
lintujen ruokintapaikoilla
esiintyykin.
Sanontani ”talven keskeltä
” perustuu täysin kalenteriin, sillä lämpötila on nyt
lähellä juhannuksien lämpötiloja. Juhannuksesta
maisema erottuu oikeastaan vain sillä, että puissa
ei ole lehtiä. Pohdiskelen
ajatusta, että olenko todistamassa elämäni ensimmäistä talvea, kun lunta
ei tule ollenkaan. Olisiko
myös mahdollista, että järvemme eivät jäätyisi koko
talvena? Tuskin kuitenkaan. Vahvaa jäätä ei todennäköisesti tule, ja ohut
jääpeite saattaa kestää vain
pari kuukautta.
Luonto kärsii osin leudosta talvesta. Täydellistä
tuhoa ei kuitenkaan tule.
Evoluutio on pitänyt huolen siitä, että olemassa
olevat lajit pystyvät osin
selviytymään poikkeuksellisistakin olosuhteista.

Mielestäni meillä ihmisillä voisi olla moraalinen
velvollisuus auttaa luontoa
mahdollisuuksien mukaan,
kukin omalla tavallaan.
Lintujen talviruokinta on
sieltä helpoimmasta päästä, jota usein kritisoidaan
rottien lisääntymisellä,
mutta ruokinta voidaan
järjestää myös siten, että
vältetään tämä haitta.
Markkinoilla on useita lintujen ruokinta-automaatteja, joissa rottien mahdollisuus saada ravintoa
on estetty. Taloyhtiöillä
onkin usein säännöt lintujen ruokinnalle. Monissa
yhtiöissä se on kiellettyä.
Rottia esiintyy vain siellä,
missä ruokaa on sopivasti tarjolla. Ihminen on se
laji, joka järjestää rotille
”ruokapöytiä”. Metsissä
rotat eivät viihdy. Kaikki
jyrsijät eivät ole ihmisil-

Oravien vierailut lintujen
ruokinnoilla eivät ole periaatteessa haitallisia. Välillinen haitta voi olla lajin
tunkeutuminen yöpymään
talojen yläpohjiin. Itselläni on ollut tämä ongelma.
Olen selvinnyt siitä sillä,
että olen tilkinnyt jokaisen
mahdollisen kolon, josta
oravalle on tarjoutunut pääsy talon rakenteen sisälle.
Tilkitseminen on kestänyt
useita vuosia, kun kaikkia
paikkoja en ole heti pystynyt paikallistamaan. Hirsitalot ovatkin vaikeampia
”paikattavia”, kun talon
rakenteessa on otettu huomioon vajoaminen. Katto on tavallaan erillään
muusta rungosta. Tämä
mahdollistaa vajoamisen
jälkeenkin pienten kolojen säilymisen katon ja
hirsirungon rajapinnalla.
Kärsivällisyys kuitenkin
palkitaan.

Markkinoilla on olemassa
erilaisia ultraäänihälyttimiä, joiden korkeat ihmiskorvalle kuulumattomissa
olevat äänet aiheuttavat
jyrsijöille sekä ilmeisesti
myös osalle hyönteisistä
olotilan, josta pitää päästä
pois. Olen todennut kylmillään olevien tai haaleasti lämmitettyjen tilojen
osalta laitteet tehokkaiksi.
Tärkeää on, että laitteet
sijoitetaan niin, että ääniaalto pääsee etenemään
esteettä. Jos tilassa on
paljon pehmeitä pintoja,
on syytä asentaa useampi
lähetin. Pehmeät pinnat
imevät korkeataajuuksista ääntä tehokkaasti, ja
yksittäistä signaalia lähettävän laitteen toiminta on
rajallinen.
Mainitsin jo viime numerossa siitä, että siementen
kulutus lintujen ruokinnassa on ollut nyt vähäisempää. Trendi on jatkunut.
Osa maahan valuneista
auringonkukansiemenistä on itänyt lämpimän

talven vuoksi. Tästä on
seurannut juurtuminen ja
kymmensenttisten oraiden
kasvu. Haittaa ei sinänsä
ilmiöstä ole, mutta ylimääräinen kasvusto tulee kesällä poistaa. Näin
ruokintapaikkaa pidetään
siistinä.
Koskaan ei voida täysin
välttyä siltä, että linnuille
tarkoitettu ravinto ei pysyisikään erillään lintujen
ulosteista. Siemeniä ei voi
vain levittää maahan. Siemenet tulee tarjota linnuille ruokinta-automaateista.
Jos sekoitusta kuitenkin
tapahtuu, on mahdollista,
että lintuyksilöitä sairastuu. Tästä seuraa talvipakkasilla usein yksittäisten
lintujen menehtyminen.
Ilmiötä vodaan minimoida
pitämällä ruokintapaikka
siistinä. Yksi yleinen lintulaji, joka syö pääasiallisesti maasta ravintonsa,
on keltasirkku. Laji onkin
näin herkempi saamaan
tartuntoja
punatulkun
ohella.

Leuto talvi mahdollistaa jo
nyt linnunpönttöjen puhdistamisen ja kunnostamisen. Olen korjaamassa
varpuspöllölle tarkoitettua
vanhaa pönttöä paremmin
lajille sopivaksi. Kirjallisuus kertoo, että kyseinen
laji tarvitsee pesäpaikakseen kolon, jossa pitää
olla mahdollisuus ryömiä
pientä tunnelia pitkin itse
pesäkoloon. Tämän tunnelin pituuden tulee olla jopa
7 cm.
Olen paksuntanut vanhaa varpuspöllön pöntön
etuseinää ylimääräisellä
paksulla vanerin palalla.
Toivon, että varpuspöllö hyväksyy tämän rakenteen pesäpaikakseen.
Pönttö tulee asentaa noin
neljän metrin korkeuteen.
Laji hyväksyy pesintäympäristökseen myös pihapiirin.
Hyvää talven jatkoa!
Topi

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

Veikkolan
taksi
✁

leikkaa talteen

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

ympäristö
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Vanhatien rakentaminen on käynnissä
Vanhatien varrella asuvana olen joutunut osallistumaan Vanhatien rakennusprojektia koskevaan
keskusteluun ja muutenkin perehtymään asiaan.
On kyllä lievästi todettuna
erittäin mielenkiintoinen
tällaisen kohtuullisen ison
kuntateknisen projektin toteuttaminen. Maankäyttöä
ja rakentamista koskeviin
hankkeisiin liittyy tyypillisesti erilaisia näkökulmia
ja yhteentörmäyksiäkin
johtuen mm. taloudellisista intresseistä. Vanhatien kohdalla on kysymys
myös erityisistä kulttuurihistoriallisista arvoista ja
ympäristöarvoista.
Rakentaminen alkaa
Monien vaiheiden jälkeen
Vanhatien rakentaminen
alkoi toden teolla joulukuun alkupuolella. Tie
katkaistiin, kyltit pystytettiin, ja huomioliivimiehiä,
kaivinkoneita sekä muuta
kalustoa alkoi liikkua tiellä. Varoituskylttien mukaan rakentaminen jatkuu
11/2020 asti, joten kyllä
tämä miljoonaprojekti on
kaikissa suhteissa todella
iso.
(kuva 1)
Varsinaisen rakentamisen
alkaessa urakoitsijana

toimivan Oy Göran Hagelberg Ab:n rakennusliikkeen aliurakoitsija
aloitti katualueeksi merkityn alueen kasvillisuuden ja puuston raivauksen. Läheltä seuranneelle
tämä puuston raivaus
näytti täydelliseltä sekoilulta: Kasvillisuutta
merkittiin eri ajankohtina
erilaisin merkinnöin, eikä
toimijoilla (kunta, urakoitsija, aliurakoitsija)
ollut yhtenäistä käsitystä,
mitä kukin merkintä tarkoittaa.
Urakoitsijan aliurakoitsijalla oli suoraviivainen
lähestymistapa urakkaan:
kaikki paalutetun alueen
sisällä oleva alue raivataan. Tämä poikkesi täysin
aiemmista vakuutteluista,
että alueelta poistetaan ainoastaan se, mikä on ihan
välttämätöntä, ja kaikki
muu säilytetään. Oliko kysymys sitten ”rikkinäisestä
puhelimesta” eri toimijoiden välillä vai mistä, mutta
kuntalaiselle ja tienkäyttäjälle näytti siltä, että urakkaa ei johtanut kunta vaan
urakoitsijat.
Rakentava keskustelu on
ollut välillä hankalaa, koska joidenkin urakoitsijan
edustajien käytös on ollut erikoista (”ihan sama
vaikka olisi lupaus [--]

presidentiltä”; ”soita vaikka poliisille, mutta minä
en enää odota”, ”minulla
olisi oikeus tehdä tällä alueella mitä vain”). Onneksi
kunnan virkamiehistö on
pyynnöstä puuttunut peliin
muutamassa kriittisessä
vaiheessa, ja asiat on saatu
ohjatuksi oikealle uralle.
Myös rakennussuunnitelmaan saatiin jokunen pieni
mutta tärkeä muutos. Näistä kiitokset kunnalle.
(kuva 2)
Raivauksen jälkeen paikalle tulivat kaivinkoneet.
Oli yllätys, kuinka syvälle tie perustetaan. Maata
kaivettiin useampi metri
peruskallioon asti, minkä
jälkeen aloitettiin räjäytystyöt. Että se pienimuotoisesta tieurakasta. Räjäytystyöt ovat itsessään
harmillisia asukkaiden
kannalta. Arjen häiriötä ja
harmitusta lisäsi se, että
louhintatöistä ei tiedotettu
riittävän laajasti.
Leudon talven myötä työn
voi odottaa etenevän vähintäänkin aikataulusuunnitelman mukaisesti. Tässä
vaiheessa, keskellä erityisen surkeaa talvea, näkymä on surullinen. Vanhatie
on Museoviraston määrittelemä ”historiallinen tie”,
mutta kovin vähän tästä

Kuva 1

Kuva 2

historiallisesta ilmeestä
näkyy tänään Vanhatiellä.
Myös maisema muuttuu
väistämättä.
Moni olisi toivonut kovasti pienimuotoisempaa tiehanketta, jossa
turvallisuus olisi taattu
läpiajokielloilla/-esteillä,
paremmalla valaistuksella ja nopeusrajoituksilla.
Yksi havainto rakennustyön seurauksista on, että
Vanhatien ollessa tilapäisesti poikki Palopolun ja
Lamminjärventien välistä,
on läpiajo- ja kauttakulkuliikenne vähentynyt, ja
alue on liikenteellisesti
tietysti hiljentynyt. Onkin
hankala ymmärtää, miksi juuri läpiajokieltojen
asettaminen tuntuu olevan
kunnan näkökulmasta niin
kovin vaikeaa.
Katseet eteenpäin
Itse olen tehnyt Vanhatiehen liittyen joukon isompia ja pienempiä havaintoja, joista ohessa muutama:
– Lähidemokratian toimivuus: valmistelun tulee perustua avoimeen ja aidosti
kuuntelevaan dialogiin.
Jos ainoa vaikuttamisen
muoto on valitus oikeusistuimeen, esim. hallintooikeuteen, ollaan kaukana
tavoitetilasta.

– Kunnan tulee urakan antajana tiedostaa, että sen
urakoitsijat ja alihankkijat
edustavat kuntaa ja muodostavat mielipidettä kunnan toimintatavoista.
– Mitään tieurakkaa tai
muutakaan urakkaa ei pidä
toteuttaa kaavamaisesti,
”koska kaava sallii”, ”näin
minulla on oikeus toimia”,
vaan tulee huomioida
hankkeen erityispiirteet.
– Tiedoksianto vs. tiedoksisaaminen. Ei riitä, että
annetaan tiedoksi päätökset ja toimet normien mukaisella minimisuorituksella, että juuri täytetään
pykälät. Hyvän hallinnon
mukaista on varmistaa,
että sanoma saavuttaa asianomaiset ja että asia tulee
ymmärretyksi.
– Tontinomistajien alueiden haltuunotto oli kokonaisuutena kummallinen.
Oman käsitykseni mukaan
sekä prosessissa että lopputuloksessa on kohtia,
jotka ovat sekä kiistanalaisia että haastettavissa voimassa olevan normituksen
näkökulmasta. Esimerkiksi meidän tontilta otettiin
haltuun n. 500 neliömetriä.
Siis niin oletan.
Haltuunoton on todettu
tapahtuneen erään raken-

nustyötä koskevan tiedotteen sivulauseessa. Mitään
vahvistusta haltuun otetun
alueen tarkasta määrästä
tai perustetta haltuunoton
koolle en ole nähnyt. Kai
se sitten toteutettiin haltuunottokatselmuksen
kutsun liitteenä olleen piirustuksen mukaan … en
tiedä.
Oikeustajun ja kaiketi
lainkin mukaan kunta voi
ottaa haltuun yksityisen
tontinomistajan maata ainoastaan niiltä osin, kuin
se on välttämätöntä rakennustyön toteuttamiseksi.
Enpä siis ymmärrä, miksi
meidänkin pihaa on otettu
haltuun niinkin paljon, kun
rakennustyö ei lainkaan
ulotu pihalle.
Toivottavasti rakennustyö
sujuu asiallisesti loppuun
asti. Toivottavasti Vanhatien erityispiirteet sekä
asukkaiden tarpeet ja toivomukset huomioidaan
rakentamisen edetessä.
Toivottavasti vanhasta
Vanhatiestä jää jotain jäljelle.
Teksti ja kuvat:
Antti Kylmänen
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Veikkola retkeilee - Nuuksion Kaarniaispolku
Kaarniaispolku kuuluu
Nuuksion kansallispuiston polkuverkostoon, ja
polulle pääsee Veikkolasta
joko kävellen, pyörällä tai
autolla. Autoilijan luontevin lähtöpiste on Veikkolan teollisuusalueella
oleva parkkipaikka, joka
on Soidentaantien päässä
ihan Turunväylässä kiinni.
Tämä on virallinen Nuuksion parkkipaikka opastekyltteineen ja hupaisine
4h-aikarajoituksineen.
Kaarniaispolulle riittää 4
tuntia ihan hyvin, mutta
moni vaeltaa syvemmälle
puistoon, urheimmat jopa
yöpyvät.
Toinen mahdollisuus Veikkolasta tultaessa on ajaa
Nesteen liikenneympyrästä Veikkolantietä Turunväylän yli ja ennen Turun
suunnan ramppia kääntyä
vasemmalle tielle, joka
vie vanhalle kaatopaikalle.
Tiellä on puomi, jonka lähelle voi pysäköidä. Tänne
mahtuu vaivatta ehkä n. 4
autoa. Kävele noin 250
m ja olet Kaarniaispolun
risteyksessä vanhan kaatopaikan lounaispuolella!
Polulla on luontorasteja, joiden numerointi
ehdottaa kiertämään vastapäivään, mikä onkin
mielestäni luontevin kulkusuunta. Rastien sisällöt avautuvat vaikkapa
osoitteesta https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/
show/1292. Maisemallisesti monipuolinen reitti
on koko matkaltaan merkitty käpytolpin. Polku
on suunniteltu Veikkolan
koulun ja Metsähallituksen yhteistyönä.
Polun matka
Teollisuusalueelta lähdettäessä reitti alittaa ensin
Turunväylän synkän tunnelin läpi ja jatkuu Veikkolan maankaatopaikan
vierustietä. Veikkolan
kaatopaikka on lopettanut
toimintansa v. 1993, ja
siitä on muistona peitemaalla katettu täyttömäki. Ympärillä on vanhoja
saostuslampia, ojia, keskenkasvuista pusikkoa ja
hiekkateitä. Turunväylän
melu saattaa olla tässä häiritsevän voimakasta. Voi
olla, että luonnonystävän
askel ei tällä kohtaa paljonkaan hidastu.
Jos polun alku onkin maisemallisesti surkea, reitin

keskiosat palkitsevat retkeilijän kaksin verroin.
Kunnollinen metsä alkaa
jo n. 300 m parkkipaikalta, heti kun polku ylittää
Turunväylän suuntaisen
metsätien. Aluksi kuljetaan läpi varttuneen mutta
moni-ikäisen sekametsän,
käännytään ylös oikealle jyrkkään rinteeseen,
minkä jälkeen ympäristö
muuttuu kuusikoksi. Tästä
kuusikosta voi syksyisin
löytää vaikkapa suppilovahveroita. Kohta alkaa
kansallispuisto. Pyy pesii
läheisissä ryteikkönotkoissa, ja sen korkea soidinvihellys voi kuulua polulle
ympäri vuoden.
Kuusikon jälkeen polku
laskeutuu laaksoon ja ohittaa pienen mutta kauniin
Haaversopakko-nimisen
avosuon, jonka keskellä
on pieni umpeen kasvava
lampi. Tämä osuus kuljetaan pitkospuita pitkin.
Suolta noustaan kuusikkoisen rinteen läpi avariin
vanhoihin kalliomännikköihin, missä pääsee jo
aistimaan erämaan tunnelmaa. Kalliomännikössä
voit tavata töyhtötiaisen
tai nähdä talvella hyvällä
onnella metson jäljet. Erämaista tunnelmaa saattaa
himmentää Turunväylän
humina, joka kantaa tyynellä säällä tänne asti.
Kalliomännikön jälkeen
metsä on nuorempaa.
Muutamista mustista sammalpeitteisistä kannoista
päätellen tällä alueella
on ollut metsäpalo joskus
vuosikymmeniä sitten.
Nuoren ja vanhan metsän rajalla, aivan polun
varressa, on vaikuttavan
näköinen, kilpikaarnainen
vanha petäjä. Se kasvaa
erikoisella tavalla kivenlohkareiden päällä. Ehkä
kasvupaikka ja paksu kilpikaarna ovat säästäneet
sen tulelta?
Reitillä on vielä lyhyitä osuuksia nuorehkoa
metsää, varttunutta sekametsää, ja lopulta palataan metsäautoteitä pitkin
maankaatopaikalle. Polun
loppuosa kulkee täyttömäen laella, missä kasvaa
nuorta puustoa.
Elämää polun varrella
Polku on saanut nimensä
kaarniaisista, jotka ovat
varsin pienikokoisia kuolevan tai kuolleen puun

Petäjä

Parkkipaikat

Karttalähde: Maanmittauslaitos
Kaarniaispolku.
kuoren alla eläviä kovakuoriaisia. Kaarniaiset ovat
kuitenkin eri asia kuin
kaarnakuoriaiset, joiden
jälkiä näkee Kaarniaispolun varrella runsaasti.
Kirjanpainaja on yksi lukuisista kaarnakuoriaislajeista.
Kaarnakuoriaiset elävät
sananmukaisesti puun ja
kuoren välissä syöden
puun nilakerrosta, ja ne
saattavat aiheuttaa talousmetsissä merkittäviä tuhoja. Toukkien ja aikuisten kuoriaisten käytäviä
voi nähdä kuolevissa tai
kuolleissa kuusissa, joiden
kuorta tikat irrottavat etsiessään ruokaa. Kaarniaispolun varrella voit tavata
käpytikan, palokärjen tai
hyvällä onnella pohjantikankin, joka on varsinainen kaarnakuoriaisspesialisti.
Reitin varrella voi tavata monia metsien lintuja.
Lintujen havaittavuus riippuu vuodenajasta ja vuorokaudenajasta; kevät- ja
kesäaamut ovat parhaita.
Suurin osa havainnoista
on ääniä, mutta kulkija
saattaa päästä katselemaan
esimerkiksi pyypoikuetta,
käpyä työstävää käpytikkaa, puuta ylös kipuavaa
puukiipijää tai lähioksilla
kieppuvaa töyhtötiaista.
Lintujen havaitsemisen
kannalta paras taktiikka
on lähteä aikaisin aamulla
liikkeelle ja edetä hitaasti,
äänettömästi ja tarkkaavaisesti. Kiikari mukaan ja
korvat tarkkana!
Lumisina talvina linnut
ovat aika hiljaa, mutta sil-

loin kannattaa keskittyä
lumijälkiin; ne kertovat
parhaiten alueella asuvista
nisäkkäistä. Esimerkiksi
orava, kettu, lumikko, näätä, rusakko, hirvi ja valkohäntäpeura jättävät kaikki
tunnistettavat jälkensä;
niitä on mukava opiskella.
Nisäkkäiden näkeminen
metsässä on melko satunnaista oravaa ja valkohäntäpeuraa lukuun ottamatta.
Useimmat nisäkkäät ovat
aktiivisia yöllä, ja päiväsaikaan ne osaavat väistää
kulkijaa.

Kaarnakuoriaisen jälkiä Kaarniaispolun kuusikossa.

Ympäristön tulevaisuus
Kaarniaispolku kulkee
osin Nuuksion kansallispuistossa, mutta myös
puiston ulkopuolella olevissa Kirkkonummen kunnan metsissä. Kirkkonummen kunta päätyi lopulta
metsäsuunnitelmassaan
vuosille 2019–2029 ainoaan oikeaan ratkaisuun ja
säästi nämä hienot kansallispuiston reunametsät
hakkuilta. Uudessa luokituksessa polun varrella olevat metsäkuviot on
luokiteltu hoitoluokkaan
C5 eli arvometsiksi, mielestäni aivan aiheesta.
Kansallispuiston ulkopuoliset metsät eivät kuitenkaan ole lopullisesti
turvassa. Jos Espoo–Salooikorata toteutuu, muuttuu kaikki tällä alueella.
Ratalinja on suunniteltu
kulkemaan Turunväylän
ja kansallispuiston välistä.
Toteutusta ei ole vielä päätetty, mutta suunnitteluun
on myönnetty varoja. Radan suunnitteluun liittyen
maastossa on tehty mitta-

Kaarniaispolun vanha mänty.
uksia ja maaperätutkimuksia, joihin liittyviä uria ja
merkintöjä näkyy siellä
täällä.
Kaarniaispolku soveltuu mainiosti ulkoiluun,
polkujuoksuun, luonnon

tarkkailuun ja koirien ulkoilutukseen. Nuuksion
kansallispuiston järjestyssääntö kieltää maastopyöräilyn tällä reitillä.
Teksti ja kuvat:
Markku Jämsä
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Veikkolan kyläpiknik
tulee taas

KAIVOHUOLTO
   


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

Nikkarin putki- ja peltityö
050-344 4918
- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
- Rakennuspeltityöt
- Piipunpellit
- Saumaton kouru
- Valmispiiput
- Palotikkaat
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

KYLÄSAUNAN
varaukset
ja

ILMOITUSTAULUN
avaimet

hoitaa KotiLemmikki
(Apteekin yläpuolella)

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

Kauniita Veikkola-aiheisia postikortteja

TARJA SAHARI

on myynnissä KotiLemmikissä Veikkolan keskustassa sekä
Vaniljassa Veikkolan vanhassa keskustassa.
Korttivalikoima koostuu kahdeksasta Päivi Falckin
ottamasta upeasta valokuvasta sekä Asmo Halisen
tunnelmallisesta Veikkolan kyläpiknik -kuvasta.
KotiLemmikki on avoinna ma-pe klo 12-18
ja lauantaisin klo 11-15 (apteekin talo, 2. kerros).
Pieni Juhlapuoti Vanilja on avoinna ma klo 12-18, ti-to
klo 10-18, pe klo 12-16 ja la klo 10-14. Os. Turuntie 555.

Kylätalo
Vanhatie 29,
02880 Veikkola
Kylätalosta voi
varata kotoisaa
kokoustilaa
edullisesti: 10
euroa/ilta tai
kyläyhdistyksen
yhteisöjäsenmaksu
50 euroa/vuosi.
Varaukset
nettilomakkeella:
www.freewebs.com/
veikkolaverkko/
kylatalonvaraus.htm
tai sähköpostitse
veikkola@
gmail.com.

0700-9-3008

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

Vastaanotto Veikkolassa
Ajanvaraus 040-5151 554
Tarot-tulkintoja – tilaa minut, polttareihin ja
naisten iltoihin tekemään tarot-tulkintoja

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

veikkola-ristikko

18

Kylänraitti 1/2020

!
Joulua edeltäneen ristikon
aihe koski sitä itseään eli
pyhää juomaa, viiniä. Sanan ”pyhä” merkitystä ja
käyttöä eri kielillä on venytetty estoitta kautta historian. Siinä missä ”pyhä”
on yksi korruptoituneimmista sanoista, jonka nimeen on tehty ja tehdään
mitä tahansa, niin myös
neutraali pronomini ”itse”
on aivan viime aikoina
saanut uutta tulkintaa.
Tietoisuuden tutkijoiden
käyttämänä ”itse” ymmärretään mielen keskeisenä
osana, eräänlaisena prosessina, joka nyt substantiivina taipuu sellaisiin
muotoihin kuin itsen, itset
jne. Niinpä rohkenin käyttää ristikon kuvallisesta

vihjeestä, kypsistä rypäleistä, ilmaisua ITSET,
mikä siis tarkoittaa: ne,
joissa jo muhii viinin ydin.
ARVES on vuorijono Savoijissa Grenoblesta itään
ja oikeastaan monien hiihtokeskusten keskittymä.
Turhan hankala ratkaisusana niille, jotka sattumoisin
eivät ole hiihdelleet niillä
seuduin. Sen viereen tuli
KVASI, joka on väännetty latinan sanasta ”quasi”,
joka tarkoittaa puolittaista,
näennäistä. Kvasi esiintyy
suomessa yleensä etuliitteenä kvasi- eli puoli-. Yksinään käytettynä sanan
”kvasi” voisi ottaa korvaamaan nykypäivän inhokkisanan ”tavallaan”.

Esiratkojien
mukaan
uusi ristikko on helppo.
Sen aiheet liikkuvat osin
maailmanlaajuisissa puheenaiheissa, ei viinissä.
Palatkaamme kuitenkin
vielä viiniin. Viinimme on
kypsymässä, mutta yksi
pullo avattiin jouluaterian
painikkeeksi. Kohtalaisen
hyvää kuivaa ruokaviiniä.
”Terroir” antoi kielelle
hetkeksi jäävän lievän häivähdyksen raudasta. Tämä
pikantti (hehheh) piirre
tullee maaperän alemmissa kerroksissa olevasta
kellanruskeasta hienorakeisesta moreenista.
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FC WILD ry

Yhteystiedot:

on jalkapallon erikoisseura, joka tarjoaa mahdollisuuden pelata jalkapalloa
tavoitteellisesti urheiluun
panostaen tai laadukkaasti
liikkumisen ilosta hyvien
ystävien seurassa. Joukkueissa valmentavat innokkaat ja osaavat valmentajat. Joukkueita on tytöille
ja pojille 5-vuotiaista ylöspäin. Joukkueisiin otetaan
koko ajan uusia pelaajia.

kk.ystavat@gmail.com
toiminnanjohtaja Maarit
Orko 050 523 1931
Lapsi- ja nuorisoteatteri:
ohjaaja Ilona Tiainen
veikkolan.nuorisoteatteri@gmail.com tai
045 642 2937

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

Kirkkonummen
Pienkiinteistöyhdistys
- Kyrkslätts
Småfastighetsförening
(KPY)
Yhdistyksen tarkoituksena
on koota yhteen alueemme pientalo- ja vapaa-ajan
asukkaat.

ITF Taekwon-do
Sonkal Veikkola ry
tarjoaa ITF Taekwon-doa
urheilu- ja liikuntaharrastuksena Veikkolan ja lähikylien asukkaille kaikissa
ikäryhmissä.
www.svtkd.fi
Yhteystiedot:
pj. Jussi Somero
040 551 7762
svtkd.jussi@gmail.com
svtkd.mgt@gmail.com

Yhdistys tarjoa jäsenilleen
jäsenmaksulla lainalaitteita, paikallisia & kansallisia
jäsenetuja, ammatillista
neuvontaa puhelinpalvelua. Yhdistys voi järjestää
myös paikallista toimintaa
kuten luentoja asumisen
asioista, kasvinvaihtopäiviä, kylätapahtumia, yms.
www.omakotiliitto.fi/kpy
s-posti:
kpy@omakotiliitto.fi
Pj. Simo Ahonen

Kirkkonummen
tanssiyhdistys ry
eli Dance Moves tanssikoulu tarjoaa tanssitunteja lapsille ja koululaisille Veikkolan koulussa
tiistai-iltaisin. Lajeina
lastentanssi 3–6-vuotiaille
ja showtanssi 7–13-vuotaille. Opettajana on Tarja
Ketola.

Kirkkonummen
Veikkolan
vesiensuojeluyhdistys
KIRVES ry
Kaikille alueen vesistöjen tilasta huolestuneille veikkolalaisille.
23 vuotta toimintaa järvien puolesta: tehokalastusta, vaikuttamista päättäjiin
ja virkamiehiin, valistusta
ja ohjeita asukkaille. Pidetään yhdessä huolta järvistämme ja niiden monimuotoisuudesta lastemme
ja lastenlastemmekin nautittaviksi. Vesistöt ovat tärkeä osa alueen maisemaa
veikkolanvedet.webs.
com/kirves.htm
Ajankohtaiset asiat
Facebookissa (FB/Kirves)

Lynx ry
on suunnistusseura, joka
tarjoaa suunnistuselämyksiä kaikenikäisille lajista
kiinnostuneille. Toiminnan
ytimessä ovat viikoittaiset suunnistusharjoitukset
Kirkkonummen alueella
sekä seuran jäsenten aktiivinen osallistuminen
suunnistuskilpailuihin.
Veikkolassa Lynx järjestää
myös viikoittaisia juoksuja fysiikkaharjoituksia.
www.lynx.fi
Yhteyshenkilö:
Rainer Kujala,
050 505 7657
puheenjohtaja@lynx.fi

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

Lions Club
Kirkkonummi/
Veikkola
Leijonat ovat olleet näkyvä osa veikkolalaista kylätoimintaa yli 30 vuotta.
Tuemme monimuotoisesti
veikkolalaisia erilaisten
avustusten sekä toiminnan
muodossa. Jaamme esim.
stipendejä koulunsa päättäville oppilaille.
Keräämme varoja hyväntekeväisyystoimintaan erilaisten tempausten muodossa. Järjestämme mm.
keväisin Lastenpäivät,
johon osallistuu vuosittain
satoja lapsia.
s-posti: veikkola@lions.fi
Facebook/
VeikkolanLeijonat

Yhdistyksen toiminnan
tarkoitus on edistää lasten,
nuorten ja lapsiperheiden
asemaa paikkakunnalla.
MLL järjestää säännöllisesti kokoontuvia vauva-,
perhe- ja iltakahviloita,
lasten- ja nuortenvaatteiden kirpputorin kahdesti
vuodessa sekä lisäksi erilaisia retkiä, tapahtumia,
kursseja ja luentotilaisuuksia lapsiperheille.
pohjois-kirkkonummi.mll.fi
mll.veikkola@gmail.com
pj. Kaisa Saukko

Partio
VEH, Veikkolan
Eräveikot ja Haltiat

Elävöitämme kirjastoja tapahtumilla ja tuomme kirjastopalveluiden tärkeyttä
esiin.

VEH:n toiminta kattaa
partioryhmät 7-vuotiaista
sudenpennuista alkaen.
Partio-ohjelmaan kuuluva toiminta sisältää myös
retkiä, leirejä, kilpailuja,
vaelluksia ja muuta kivaa.
Voit ilmoittaa lapsesi jonoon. Etsimme uusia aktiivisia johtajia mukaan, jotta voimme perustaa uusia
ryhmiä lapsille. Johtajien
lapset pääsevät osallistumaan heti toimintaan. Pyrimme keräämään johtajatiimiin vetäjiä niin, että
vetovuorot jakautuvat n.
1–2 kertaan kuukaudessa.

www.sanapaja.webs.com

www.partioveikkola.fi

Kirkkonummen kirjaston ystävät ry
Kirkkonummen kirjaston
ystävät ry järjestää sanataiteen opetusta kaikenikäisille kuntalaisille.
Veikkolan kirjaston lapsija nuorisoteatteri on osa
toimintaamme.

www.dancemoves.fi
Yhteyshenkilö Tiia Helomaa, kirkkonummen.tanssiyhdistys@gmail.com,
050 306 2624

PohjoisKirkkonummen
Martat ry

asukasviihtyisyyttä. Yhdistyksen jäseninä on suurin
osa alueen kotitalouksista.

Marttojen toiminta edistää
monipuolisesti arjen taitoja niin Marttailloissa kuin
yhteistyössä Veikkolan
eri tahojen kanssa. Kaikki
ovat tervetulleita toimintaamme.

Yhdistys on talkoovoimin
kunnostanut Veikkolanpuron ranta-alueen ja huolehtii
alueen ylläpidosta. Yhdistys
pyrkii myös aktiivisesti vaikuttamaan päättäjiin lähialueiden kaavoitukseen ja
liikennejärjestelyihin liittyvissä asioissa.

martat.fi/marttayhdistykset/pohjois-kirkkonummen-martat-ry
Pj Raija Kara 040 139 9133,
siht. Helena Lindelöf
044 330 9043
S-posti:
pohjoiskirkkonummen.
martat@gmail.com

Sahtipäät

MLL:n PohjoisKirkkonummen
yhdistys ry
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Sahtipäät on pääkaupunkiseudulla asuvien sahdin
ystävien yhteenliittymä.
Yhdistyksen pääpaikka on
Veikkolassa.
Ota yhteyttä: sahtipaat@
gmail.com.
www.sahti.org/sahtip-t

Yhteystiedot:
Pj. Leila Utriainen
asukasyhdistys@hotmail.fi

Veikkolan Kartanoteatteriyhdistys ry
Veikkolan Kartanoteatteri
on harrastajateatteri, joka
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia olla mukana
yhteisössä. Yhteisöllisyys
on Kartanoteatterin toiminnan perusta. Voit tulla
näyttelemään, laulamaan,
soittamaan, kirjoittamaan,
ompelemaan, rakentamaan, paistamaan, keittämään, ohjaamaan, myymään, suunnittelemaan
ym. Veikkolan Kartanoteatteriin on tervetullut jokainen!
veikkolankartanoteatteri.fi

Veikkolan
Koirakerho ry
eli Vekora tarjoaa harrastusmahdollisuuksia mm.
agilityn, tokon, rally-tokon,
pk-lajien ja mejän parissa.
Lisäksi tarjoamme mm.
arkitottelevaisuus- ja pentukursseja myös seuran ulkopuolisille. Järjestämme
myös mätsärien sekä eri
lajien kokeita ja kilpailuja.
Kaikki ovat tervetulleita!
https://vekora.net
Yhteystiedot:
jäsensiht. Eva-Maria Sipilä, jasensihteeri.vekora@
gmail.com
pj. Taina Rantanen, taina.
rantanen@gmail.com

Veikkolanpuron
Asukasyhdistys r.y.
edustaa Veikkolanpuron ja
Puronsuuntien asukkaita ja
pyrkii edistämään alueen
yhteisöllisyyttä ja lisäämään

Yhteystiedot:
pj. Eija Ahvo
veikkolankartanoteatteri@
gmail.com

Veikkolan
viihdelaulajat ry
Kuoron tarkoituksena on
herättää ja ylläpitää kuorolauluharrastusta, erityisesti sekakuorolaulussa,
sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä,
etenkin omassa kunnassa.
Harrastus on avoin kaikille
laulusta kiinnostuneille; ennen jäseneksi hyväksymistä henkilön tulee kuitenkin
suorittaa laulukoe.
viihdelaulajat.webs.com
veikkolanviihdelaulajat@
gmail.com
pj. Pirjo Sarin 040 594 8456
varapj. Kristiina Sarmas,
040 568 7355

Kylänraitti 1/2020
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Kasevan
suosituimmat
laulut

Veikkolan koululla 9.5.2020 klo 17.
Liput 15€. Kahvitarjoilu.
Veikkolan viihdelaulajat ry.
johtajanaan Jyrki Niskanen

Hectorin
suosituimmat
laulut
ESITYKSET:

ENNAKKO
TI 16.6 klo 19
ENSI-ILTA
KE 17.6 klo 19
TO 18.6 klo 19

KE 24.6
TO 25.6
PE 26.6
LA 27.6
ja
SU 28.6

klo 19
klo 19
klo 19
klo 15
klo 19
klo 15

KE 1.7
TO 2.7
PE 3.7
LA 4.7
ja
SU 5.7

klo 19
klo 19
klo 19
klo 15
klo 19
klo 15

Lipunmyyntipaikat:
Kotilemmikki (Veikkola)
Luckan (Kirkkonummi)
AG-grilli (Nummela)
Lippujen hinnat : 23 / 20 / 10€
Lisätiedot: www.veikkolankartanoteatteri.fi

EDUSTAJISTON

VAALIT
FULLMÄKTIGE
VAL

70-luku
rules

kartanoteatteri

ASETU EHDOLLE
STÄLL UPP SOM KANDIDAT
3.–28.2.2020
Lapinjärvi
Lappträsk

Pukkila

Askola

osuuskauppavaalit.fi
handelslagsval.fi

Pornainen
Borgnäs
Sipoo
Sibbo
Siuntio
Sjundeå
Raasepori
Raseborg

Ahvenanmaa
Åland

Inkoo
Ingå

Kirkkonummi
Kyrkslätt

Hanko
Hangö

Loviisa
Lovisa

-

Porvoo
Borgå

Kauniainen
Grankulla

Lisätietoa: varuboden-osla.fi tai arkisin klo 9–15 puh. 010 762 6627.
Tilläggsinformation: varuboden-osla.fi eller vardagar kl. 9–15 tfn. 010 762 6627.
(0,0835 €/puhelu/samtal + 0,1209 €/min)

Asiakasomistaja, asetu ehdolle
Osuuskauppa Varuboden-Oslan edustajistoon!
Ehdokasasettelu 3.–28.2.2020.
Äänestysaika 26.3.–6.4.2020.

Ägarkund, ställ upp som kandidat i
Handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktigeval.
Kandidatnominering 3–28.2.2020.
Röstningstid 26.3–6.4.2020.

Osuuskauppasi rannikolla
Ditt handelslag vid kusten

