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Veikkolan Kyläyhdistys täyttää 70 vuotta
Yhdyskunta Veikkola ry - Samhället Veikkola rf,  
nykyinen Veikkolan kyläyhdistys ry – Byförening  
i Veikkola rf perustettiin Lamminjärven 
saunarannassa heinäkuussa 1951. 

Juhlia on tulossa – pysy kuulolla!
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Ankaria aikoja

Tauti rassaa

Tautiaika ottaa lujille, ja 
vielä vaan pitää jaksaa. 
Kylän yläkoululaiset ovat 

kuulemma väsyneitä. Vanhat 
koettavat pysyä kotona odottele-
massa rokotuksia. Kun korona on 
kärsitty loppuun, torille! Pidetään 
koko kylän yhteinen kyläpiknik, 
jollei tänä, niin ensi vuonna sit-
ten. Juhlitaan silloin 70-vuotiasta 
kyläyhdistystämme.

Teimme jo vaalilehteä, kun 
vaalit siirtyivät kesäkuu-

hun. Seuraavasta lehdestä on 
näin ollen tulossa niin vaalilehti 
kuin kyläyhdistyksen 70-vuo-
tisjuhlalehtikin. Vaalit ovat hy-
vin tärkeät Veikkolalle ja koko 
Pohjois-Kirkkonummelle. Kun-
nanvaltuustoon tarvitaan ih-
misiä, jotka pitävät pohjoisen 
puolta; keskitys ei palvele meitä. 
Käykää ihmiset äänestämässä ja 
äänestäkää oman alueen ehdok-
kaita kesäkuussa! Siihen on eri-
tyisen paljon aihetta.

Kunta kuralla

Ennusteen mukaan kunnal-
la on pitkäaikaista velkaa 

vuoden 2021 lopussa 253 mil-
joonaa; tappiot ja investoinnit 
on katettu velalla. Jatkokausil-
lekin on tulossa lähes 30–50 
miljoonan vuosittaiset inves-
toinnit. Keskustan hyvinvoin-
tikeskus, kirjastotalo tai Joki-
rinteen koulukeskus eivät juuri 
palvele veikkolalaisia. Veik-
kolan uusi päiväkoti ja tuleva 
koulusiipi korvaavat puretun 
päiväkodin ja parakissa toimi-
neet koulutilat. Ne eivät korota 
palvelutasoa.

Talouden kurjuus näkyy 
Veikkolassa. Kunta ha-
luaa myydä kulttuuri-

historialliset perintökartanot 
maineen. Veikkolan keskustan 
vanhusten asumiseen tarkoite-
tusta tontista myytiin kaksi kol-
masosaa kaupan parkkipaikaksi 
ja kolmasosa halvalla rakennus-
liikkeelle. Lisäksi kirjastoraken-
nus halutaan purkaa, ja hyvin-
vointikeskuksen tontti yritetään 
siirtää muuhun tarkoitukseen. 
Veikkolaa on aina myyty, sa-
nottiin jo 80-luvulla. Myyminen 
jatkuu. Mitä enää puuttuu kriisi-
kuntaluokituksesta?

Tämän lehden välissä on ky-
läyhdistyksen jäsenmaksu-

lomake. Valitse itsellesi sopiva 
maksu! Sillä saat paljon, tämän 
lehdenkin, ja samalla onnittelet 
henkilökohtaisesti 70-vuotiasta. 
Seuraavassa lehdessä esitellään 
pohjoiskirkkonummelaiset eh-
dokkaat; samalla lehti on ky-
läyhdistyksen juhlanumero.

Hyvää kevättä!

Raija Kari
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Tervetuloa Veikkolan Kyläyhdistys ry:n sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen sunnuntaina 25.4.2021 klo 16. Kokous 
järjestetään etänä. 

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet julkaistaan viimeistään viik-
koa ennen kokousta Kyläyhdistyksen ilmoitustaululla sekä 
Kyläyhdistyksen FB-sivulla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkousasiat, ku-
ten esimerkiksi tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan 
lausunto.

Tule mukaan osallistumaan!

Veikkolan Kyläyhdistys ry:n hallitus

ajassa

Veikkolan kyläyhdistyksen jäsenmaksun suuruus ei kevennä kuk-
karoa kohtuuttomasti. Pieni summa, suuri merkitys.

Jäsenmaksuilla ja talkoilla Veikkolan Kyläyhdistys toimii, jär-
jestää kyläkokouksia, tilaisuuksia, antaa lausuntoja, ottaa kantaa, 
seuraa päätöksentekoa ja kustantaa Kylänraitti-lehteä. Kunnan 
avustus menee kokonaan hallintokuluihin: niillä rahoilla yhdistys 
hoitaa kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa, eikä se riitäkään.

Yhteisöjäsenet saavat halutessaan yhteystietonsa Kylänraittiin 
koko vuodeksi. Lisäksi lehden ilmoitushinnat ovat jäsenille edul-
lisemmat.

Jäsenmaksuja on kolmea lajia:

• yhden henkilön jäsenmaksu 15 euroa 
• perhejäsenmaksu 25 euroa  
• yhteisöjäsenmaksu 50 euroa

Tilinsiirtolomakkeet ovat tämän lehden välissä. Valitse niistä se, 
joka sopii sinulle.

Kiitoksin

Veikkolan Kyläyhdistys

Maksathan 
jäsenmaksun?

Veikyllä on  
uusi puheenjohtaja
Veikkolan Kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana on tämän 
vuoden alussa aloittanut Mar-
ja Manninen. Aiemmin hän 
toimi yhdistyksen sihteerinä 
kolmen vuoden ajan. Marja on 
asunut Veikkolassa kuutisen 
vuotta. 

– Veikkolassa vetosivat kylä-
mäisyys ja luonnonläheisyys, 
Marja valottaa päätöstä asettua 
Veikkolaan. Vetovoimatekijöi-
tä olivat myös turvallisuus ja 
tyttären koulu kävelyetäisyy-
den päässä, hän jatkaa.

Kyläyhdistyksen toimintaan 
tuore puheenjohtaja toivoo 
avointa toimintaa – keskuste-

lua ja pienryhmätoimintaa sekä 
yhteishengen rakentamista. Ky-
läyhdistyksen perustehtävänä 
hän painottaa sitä, että yhdistys 
tuo pohjoiskirkkonummelaisten 
asioita esille ja ylläpitää kylän 
yhteisöllisyyttä.

Järjestötoiminta on Marjalle 
tuttua myös työn puolesta. Hän 
työskentelee toiminnanjohtajana 
EJY ry:ssä, joka on sosiaali-, ter-
veys- ja hyvinvointialan järjestö-
jen yhteistyöelin. 

Vapaa-aikaansa Marja viettää 
koiraharrastuksen, käsitöiden ja 
puutarhahommien parissa. Myös 
luonnossa liikkuminen on hyvää 
vastapainoa työlle. 

Kunnallisvaalien 2021 
uusi aikataulu
Kylänraitin mennessä painoon 
eduskunta ei ole vielä päättänyt 
siirtää kunnallisvaaleja huhti-
kuulta kesäkuulle. Mikäli vaalit 
siirtyvät, niin Kirkkonummen 
keskusvaalilautakunnan suunni-
telmien mukaan vaalit käydään 
seuraavasti.

Ennakkoäänestys

– Ennakkoäänestysaikaa piden-
netään lähes kahteen viikkoon: 
28.5.–8.6.

– Ennakkoäänestyspaikkoja on 
kolme: uusi pääkirjasto Fyyri, 
Masalan kirjasto sekä Veikko-
lan koulu.

– Yhden ennakkoäänestyspaikan 
yhteyteen järjestetään mahdol-
lisuus äänestää ulkona. - huom. 
äänestysaikojen ensimmäinen 
äänestystunti varataan ensisijai-
sesti koronan riskiryhmään kuu-
luville äänestäjille.

– Ennakkoäänestyspaikkojen 
aukioloaika on arkisin pääkirjas-
tossa Fyyrissä klo 9:00–20:00, 
Veikkolan koululla ja Masalan 
kirjastossa klo 16:00–20:00. 
Kaikkien paikkojen aukioloai-
ka on viikonloppuna klo 9:00–
18:00.

Varsinainen vaalipäivä

– On sunnuntai 13.6. kello 9–20.

– Jokaisen vaalipäivän äänes-
tyspaikan yhteyteen järjestetään 
mahdollisuus äänestää ulkona.

– Äänestyspaikat ovat seuraavat:

1 Lapinkylä – Lappböle , 
Sjökulla skola 
2 Veikkola – Veikkola, 
Veikkolan koulu 
3 Masala – Masaby, Nissnikun 
koulu 
4 Gesterby – Gesterby, 
Winellska skolan 
5 Kirkonkylä – Kyrkby, 

Kirkkoharjun koulu 
(Kirkonkylän koulukeskus) 
6 Tolsa – Tolls, Laajakallion 
koulu 
7 Kantvik – Kantvik, 
Kantvikin koulu 
8 Sundsberg – Sundsberg, 
Kartanonrannan koulu

Uusimmat vaaleja koske-
vat kunnan päätökset löydät 
seuraavasti: https://www.
kirkkonummi.fi/esityslistat-
ja-poytakirjat, valitse "Esitys-
listat ja pöytäkirjat 13.5.2019 
alkaen", valitse Keskusvaali-
lautakunta ja sieltä pöytäkirja 
kerrallaan.

Saammeko tänä vuonna vaalikahvilan koulun pihalle? Jos vaalit 
ovat kesäkuussa, niin terassikahvit varmaan maistuisivat.

Raija Karista 
Kylätoiminnan tiennäyttäjä
Suomen Kylät valitsi viime jou-
lukuussa Kylätoiminnan tien-
näyttäjäksi kyläyhdistyksen 
pitkäaikaisen puheenjohtajan ja 
Kylänraitin päätoimittajanakin 
toimivan Raija Karin 

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on 
kylätoiminnassa erityisen ansi-
oitunut henkilö, joka on pitkäai-
kaisella panoksellaan kehittäneet 
valtakunnallista tai paikallista 
kylätoimintaa. Kylätoiminnan 

tiennäyttäjiä on nimetty aina 
vuodesta 1999 lähtien.

Valintaperusteluissa mainittiin 
muun muassa, että Raija Kari 
on pystynyt verkostoitumaan 
niin yrittäjien, kuntapäättäjien, 
virkamiesten kuin muiden yh-
distysten päättäjien ja asukkai-
den kanssa. Hänellä on sitkeä 
ja peräänantamaton tahto viedä 
asukkaiden kyselyissä ilmaise-
mat viihtyvyystoiveet ja epä-

kohtien korjaamisehdotukset 
kunnan virkamiesten tietoon 
rakentavasti. Hän on kyläyh-
distyksen edustajana osallis-
tunut työryhmiin, käynnistä-
nyt kokouksia viranomaisen 
kanssa ja laatinut aloitteita, 
jotta pullonkaulat saataisiin 
päättäjien tietoon ja ratkais-
tua. Raija Kari on edistänyt 
Veikkolan kehitystä merkittä-
västi ja hänellä on kyläläisten 
vahva tuki ja arvostus.

Veikyn kevätkokous

Henkilöjäsenmaksu 15 €

Kirjoita muiden perheenjäsenien nimet tiedoteosaan:

Kotikunta, jos ei ole Kirkkonummi:

Henkilöjäsenmaksu 15 €

Kirjoita muiden perheenjäsenien nimet tiedoteosaan:

Kotikunta, jos ei ole Kirkkonummi:

Henkilöjäsenmaksu 15 €

Kirjoita muiden perheenjäsenien nimet tiedoteosaan:

Kotikunta, jos ei ole Kirkkonummi:

Saajan 
tilinumero

TILISIIRTO

OP    FI94 5297 4520 0508 01 Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan 
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Saaja Veikkolan Kyläyhdistys ry    Jäsenmaksu 2021

Maksaja

Perhemaksu 25 €, muut perheenjäsenet 0 €

Allekirjoitus Viitenumero
Älä käytä viitettä, jos lisäsit tiedoteosaan  
tekstiä.  Viite 20213 , jos vain maksaja jäsen.

Tililtä nro Eräpäivä 15.04.2021
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Veikkolan koulun kuulumisia

Veikkolan koulun lisärakennus 
otetaan käyttöön elokuussa. Uu-
teen rakennukseen valmistuvat 
biologian, kemian, fysiikan luo-
kat, toinen kotitalousluokka ja 
oppilashuollon tilat. Vanha ko-
titalousluokka korjattiin perus-
teellisesti. Uusi päiväkotiraken-
nus on jo käytössä. Se korvasi 
samalla paikalla olleen 50-vuo-
tiaan Veikkolan päiväkodin. Li-
säksi taloon muutti Koskentorin 
esikoulu. Veikkolan koulussa on 
tällä hetkellä noin 700 oppilasta.

”Kun iltavahtimestari on jäämäs-
sä eläkkeelle, koulun ulkopuoli-
sessa käytössä otetaan käyttöön 
ainakin toistaiseksi sähköinen 
omavalvontajärjestelmä,” rehto-
ri Jussi Roms kertoo.

Muutama sana vaihdettiin 
mönkkäreistäkin.

”Nämä meidän koulun nuoret 
ovat ihan kilttejä, mutta kaikki 
nuoret tarvitsevat liikenneasiois-
sa ohjausta. Joka vuosi järjeste-
tään liikenneturvakurssi, ja lii-
kenneasioihin puututaan paljon 
muutenkin. Toki peruskoulussa 
olevat ovat vain niitä nuorimpia 
moottoriajoneuvoilla liikkujia, 
ja me emme enää tavoita toisella 
asteella olevia nuoria liikenneasi-
oiden kertauksen näkökulmasta,” 
Roms sanoo.

Kuntosalin lattia on saanut uu-
den pinnoitteen, joten pitkään 
jatkunut ongelma rikkinäisen 
pinnoitteen kanssa on ohi.

Koronaa koulussa

Veikkolan koulussa todettiin 
maaliskuun 5. päivänä korona-
tartuntoja, joten koulu suljet-
tiin 19.3. asti. Yläkoululaiset, 
7–9-luokkien oppilaat, ovat jo 
muutenkin maaliskuun loppuun 
etäopetuksessa, ja alempien 
luokkien etäopetus jatkuu kaksi 
viikkoa.

Koulun rehtori kehottaa kaikkia 
varovaisuuteen ja tarkkaan an-
nettujen ohjeiden noudattami-
seen.

Teksti: Raija Kari 
Kuvat: Veikkolan koulu

Kirkkonummen Veikkolan 
vesiensuojeluyhdistys  
KIRVES ry. 
 
sääntömääräinen vuosikokous 
su 11.4.2021 kello 16.00 
Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29, Veikkola 
 
Kokoukseen voi myös osallistua etänä. Linkki lähetetään, kun 
ilmoittaudut osoitteeseen kirves.veikkola@gmail.com

Leppävaaran toimisto

Täyden palvelun 
toimisto jo 25 vuotta 

Konstaapelinkatu 3,
02650 Espoo
(Gallerian lähellä)

Aukioloajat osoitteesta 

Maksuton ohjevihko ja 
kustannusarvio

puh 09 2709 3501

Veteraaneille - 20% 
alennus norm.hintaisista 
arkuista ja uurnista

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

Myymme myös hautakiviä

Voim. vuoden loppuun.

24 h päivystys: 
0500 512 942

2 h ilmainen pysäköinti 
hallissa

Teemme kotikäyntejä

Joko tapahtumasi 
löytyy kunnan 
kalenterista?
Kirkkonummen kunta siirtyi (viimein) monien muiden kuntien 
joukkoon maaliskuussa käyttämään suomalaista Eventz.today 
portaaliratkaisua. Se tuo tapahtumat ja niiden järjestäjät hyvin 
esille ja tarjoaa järjestäjille mahdollisuuden päivittää tietoja itse. 
Uusi kalenteri löytyy osoitteesta "tapahtumat.kirkkonummi.fi".

Tätä kirjoitettaessa paikallisista järjestäjistä löytyy kalenterista 
vasta FC Wild ry., Veikkolan seurakuntakoti, Haapajärven kirkko 
ja Hotelli Nuuksio sekä Reko Veikkola ja Sahtipäät ry.

Ruoka ja juoma -osiosta lähialueen tapahtumista löytyy vasta 
kaksi tapahtumaa: Reko Veikkola 1.4. ja Juhannussahti 12.6.

Kalenterin käyttöön löytyy myös suhteellisen hyvä ohjeistus ka-
lenterisivun yläreunasta oikealta.

Liity mukaan kalenterin käyttäjiin!

MkP

Uusi päiväkoti on jo käytössä. Kuva sisätiloista.

Koulun lisärakennus valmistuu kouluvuoden alkuun.
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Punainen tupa heräilee  
uuteen toimintaan
Veikkolan Punainen tupa toimi 
noin 30 vuotta lastenhoidon toi-
mipisteenä tehden yhteistyötä 
kunnan kanssa. Esikoulu ja il-
tapäiväkerhotoiminta päättyivät 
kevätlukukauden 2020 lopussa, 
puistotoiminta jo vuosia aiem-
min.

Syksyllä 2020 yhdistyksen hal-
litus päätti neuvotella kunnan 
kanssa maavuokrasopimuksen 
jatkosta omistamansa raken-
nuksen ja sen aidatun pihapiirin 
osalta, jotta kunnossa oleva ra-
kennus pihoineen olisi jatkos-
sakin yhdistysten ja asukkaiden 
hyödynnettävissä vuokratilana, 
jossa voi järjestää erilaisia toi-
mintoja, kokouksia ja tapahtu-
mia.

Otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia niistä toiminnoista, 
joita tuvalla tai sen pihalla halu-
aisitte kokea tai toteuttaa.

Yhdistyksen sääntömääräi-
nen kevätkokous on tiistaina 
27.4.2021 klo 18.00. Koko-
uksessa vahvistetaan tulevan 
kauden toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun 
suuruus sekä tilan vuokraehdot. 
Kokous järjestetään etäyhteyk-
sin.

Ehdotuksia yhteistyöhön, toi-
mintaan ja kokouslinkkipyyn-
nöt otetaan vastaan sähköpos-
titse: maarit.orko2@gmail.com

Maarit Orko

Eija 70 vee: 

Luonto ja ystävät lähellä
Syksyllä ilmestyvä elämänker-
ta on ollut äskettäin 70 vuotta 
täyttäneelle Eija Ahvolle mah-
dollisuus katsella elettyä elämää 
taaksepäin.

– Jo kuusikymppisten aikaan 
yksi kustantamo ehdotteli elä-
mänkertaa, mutta silloin tuntui, 
että en ole siihen tarpeeksi van-
ha, Eija kertoo.

Elokuussa kustantamo Reuna 
julkaisee kirjan Elämän sain soi-
maan. Kirjoittaja Elina Saksala 
on tehnyt samalle kustantamolle 
useampia muusikkoelämänker-
toja, kuten Sakari Kukon, Kisu 
Järnströmin ja Jussi Raittisen 
elämänkerrat. Eija Ahvo on 
kohteista ensimmäinen nainen.

– Koska Veikkolassa olen asu-
nut lähemmäs 30 vuotta, ison 
osan aikuista elämääni, niin 
virallisten kirjajulkkareiden li-
säksi pidetään omat Veikkola-
julkkarit, Eija toteaa. – Hyvässä 
lykyssä yhdessä Kari Lumike-
ron kanssa, koska Karin muis-
telmien toinen osa valmistuu 
ehkä syksyksi sekin

Lapset mukaan näyttelemään

Muuttaessaan maalle 1990-lu-
vun alussa Matti Saartamo ja 
Eija asuivat lastensa kanssa en-
sin muutaman vuoden vuokralla 
Veikkolan keskustassa. Sitten 
Susanna Haaviston vanhempi-

en, Jukan ja Ullan, kesämökin 
naapurista Kurkistonjärven 
rannasta hankittiin oma paikka, 
jonne siirrettiin Eijan mummo-
lan hirsitupa.

Yhteisöllisyys oli rannalla mu-
kana alusta asti. Haaviston su-
vun kanssa vietettiin kesäjuhlia 
ja rakennettiin tonttien välisen 
ojan yli ”ystävyyden silta”. 
Kymmenen korvilla olleet Eijan 
lapset, Joonas ja Venla, nopeim-
min tekivät tuttavuutta ja tie-
sivät kertoa, että rannalla asui 
mukava täti. Nyt jo edesmennyt 
toimittaja Miisa Sassi liittyi ys-
täväpiiriin.

Veikkolan T-kauppias Paa-
vo Liimatainen alkoi jossakin 
vaiheessa tarmokkaasti puhua 
kesäteatterin perustamisesta. 
Eijasta ja Matista tuli teatterin 
kantavia aktiiveja.

– Minä epäröin, koska olin nii-
hin aikoihin kovasti työllistetty, 
Eija huomauttaa. – Matti sanoi, 
että hän hoitaa asioita minun-
kin puolestani. Niin perustettiin 
Kartsu eli Veikkolan kartano-
teatteri Aleksis Kiven päivänä 
2006.

Eijan lapsuudessa hänen omat 
vanhempansa osallistuivat ak-
tiivisesti Juankosken näytel-
mäkerhon toimintaan, ja äiti 
yleensä näytteli pääosia. Lapsia 
ei näytelmäkerhon toimintaan 

otettu mukaan, vaan lapset pää-
sivät lavalle Ruukin nuorissa. 
Innostuneen ohjaajan johdolla 
harrastettiin muun muassa kuo-
rolausuntaa ja kierrettiin erilai-
sissa kilpailuissa.

Ehkä niitä peruja on, että kar-
tanoteatteri on halunnut tarjota 
aikuisille ja lapsille tilaa yhtei-
seen harrastamiseen. Mukana 
on ollut kokonaisia ”teatteriper-
heitä”.

Punaisena lankana Kartanote-
atterissa on ollut tehdä teatte-
riesityksiä Veikkolasta ja sen 
historiasta. Ensimmäinen oli 
Eerikinkartanoa ja sen viimeis-
tä isäntää C.F. von Wahlbergia 
käsittelevä Raija Orasen kir-
joittama Kaikki maan hedel-
mät. Veikkolan parantolasta 
kertova Särkyneiden siipien 
korjaamo oli koskettava me-
nestys sekin. Nämä kaksi teat-
terin suosituinta produktiota 
pysyivät ohjelmistossa parikin 
kesää peräkkäin.

Lisää aiheita on kylältä koko 
ajan löytynyt ja innostuneita 
yhteisöllisen kesäteatterin teki-
jöitä. Korona tosin on lykännyt 
Kartsun uusimman näytelmän, 
Teemu Raidan kirjoittaman Vil-
lasukkia Veikkolasta, valmis-
tumista. Heti kun korona suo, 
toiminnan pitäisi päästä jatku-
maan. Alkuun vaikka ulkona 
luonnossa ja pienimuotoisena.

Kun vain polvet kestää

Veikkolassa luonto, lähipolut ja 
musiikki ovat helpottaneet Ei-
jan korona-ajan elämää. Hänen 
70-vuotispäivänään ilmestynyt 
levy Tulitikkutyttö on todellista 
lähituotantoa sekin, yhteistyö-
tä veikkolalaisen Halava music 
-musiikkiyrityksen kanssa. Ha-
lavalla on Veikkolassa studio, ja 
säveltäjä-sanoittaja Minna Miet-
tisen kädenjälki levyllä on vahva.

Korona on piinannut kaikkia 
isovanhempia. Kolme lastenlas-
ta ovat Eijan elämän suurimpia 
ilonaiheita, mutta nyt on niin 
joulunviettoa kuin syntymäpäi-
viäkin tarvinnut säveltää. Jou-

luna lähimetsään oli rakennettu 
tonttupolku.

– Uusi löytö yhteydenpitoon las-
tenlasten kanssa on ollut oikea 
kirje. Käsin kirjoitettu kirje, ja 
sitten innolla odotan, että lapsi 
vastaa minulle.

Veikkolan maisemissa Eija ha-
luaa pysyä jatkossakin. Ihastele-
massa keväisten pähkinäpuiden 
muovaamaa vihreää kattoa Eeri-
kinkartanon Pähkinäpolulla.

– Kunhan vain polvet kestää 
kallioilla kiipeilyä, niin täällä 
pysyn.

Teksti: Arja Puikkonen 

Eija Ahvo. Kuva: Ossi Wallius.
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Nyt on ”kelvi”
Olen jo vuosia miettinyt Suo-
men vuodenaikoja niin, että 
neljä käsitettä ei oikein riitä. Ju-
tun loppupuolella kerron niistä 
nimityksistä, joilla katan koko 
vuodenkierron. Otsikossa on 
yksi niin sanotuista välivuoden-
ajoista.

Ensin kuitenkin vakavaa asiaa 
henkilöauton ajamisesta vaih-
televilla säillä ja keleillä. Tällä 
kerralla jätän liikennesääntöjen 
pykälät vähemmälle.

Olen riskiryhmäläinen eli van-
ha ukko. Käytän melko vah-
voja miinussilmälaseja, mutta 
onneksi kuuloni on hyvä. Myös 
kroppa pelaa riittävän hyvin esi-
merkiksi lumitöitä ajatellen. Mi-
nulla on mahdollisuus ajaa sekä 
etuvetoista kansanautoa, jossa 
on nastarenkaat, että takavetois-

ta keskiluokan autoa, jossa on 
nastattomat talvirenkaat. Pidän 
enemmän kansanauton ajami-
sesta.

Kaiken perusta ajamisessa on 
tietysti se, että auto ja kus-
ki ovat kunnossa. Auton pitää 
myös olla riittävän puhdas. Ik-
kunat ovat käytännössä selkeät 
eli jäättömät. Auton päällä ei 
ole niin paljon lunta, että voi-
si puhua ”igluautosta”. Myös 
pyörien koteloista on poistet-
tava niihin tarttuneet ja jääty-
neet roiskelumet; etupyörien on 
päästävä kääntymään normaa-
listi. Vanteista on lumiharjalla 
tökittävä lumet pois.

Säännöllisesti pitää myös tar-
kistaa, että auton valot ovat 
kunnossa. Erittäin monissa au-
toissa kojetauluun syttyy varoi-

tusvalo ja tieto siitä, että jokin 
polttimo on rikki. Tästä huoli-
matta kannattaa tehdä tarkas-
tuskierros käynnissä olevan 
auton ympäri sekä kauko- että 
lähivalokytkennän mukaan. 
Vilkkuvalojen kohdalla yleen-
sä vilkutus nopeutuu, jos jokin 
polttimo on rikki. Jarruvalojen 
tarkistamista varten olisi hyvä 
löytää jokin peilaava pinta.

Sään perusteella kelistä voi jo 
päätellä paljon, ja jo lyhyellä 
matkalla infoa kertyy lisää. On 
täysin selvää, että sohjoinen 
tai muuten märkä keli voi olla 
matkan varrella todella viheli-
äistä. Ajoon on varattava kaik-
kein tarkkaavaisimmat hetket. 
Esimerkiksi kännykän käyttö 
ajon aikana pitämällä sitä kä-
dessä on kiellettyä ja hyvin 
vastuutonta.

Auton nopeuden vaihtelut vaa-
tivat erityistä tarkkaavaisuutta. 
Turvaväleistä ei koskaan puhuta 
liikaa. Kuivalla kelilläkään ei 
kannata tehdä äkkijarrutuksia. 
Lipsuvilla ja äkkiä liukastuneilla 
keleillä pitää edellä ajaviin olla 
aina niin paljon väliä, että vauh-
tia voi hiljentää ilman jarrutusta. 
On tärkeätä oppia käsivaihteisel-
la autolla pudottamaan nopeutta 
pienemmillä vaihteilla ja rulla-
ten.

Millä kelillä tahansa on hyvä pi-
tää niin pitkä turvaväli, että voi 
nähdä, mitä edellä menevän alta 
paljastuu. Suomen tiestön pääl-
lysteet alkavat yleisesti olla niin 
huonossa kunnossa, että terävä-
reunaiset kuopat ajoradassa ovat 
yhä yleisempiä.

Kun ajoradalla on sohjoa, se ei 
mahdu renkaiden uriin niin, että 
autoa voi hallitusti ohjata. Tä-
män takia turvaväliä ja rauhalli-
sia ohjausliikkeitä pitää liioitella.

Jos on aivan välttämätöntä lähteä 
ohitukseen, se pitää huolellises-
ti harkita niin, että myös paluu 
omalle kaistalle onnistuu turval-
lisesti ja ohitettua häiritsemättä.

Erityisesti sohjoisilla keleillä on 
oltava erittäin varovainen, jos 
etuvetoiseen autoon tottunut ajaa 
tai joutuu ajamaan takavetoista. 
Kaarteissa takavetoinen helposti 
yliohjautuu. Nelivetoinenkin on 
eri asia, eikä sen pyörien ”pure-
vuuteen” kannata luottaa liikaa.

Erittäin tärkeää on se, että kul-
jettaja näkee hyvin ulos tuulila-

sista ja ainakin etuovien laseista. 
Tärkeää on myös nähdä kunnolla 
taustapeileistä. Monissa autois-
sa on takalasin lämmitys, mikä 
auttaa erittäin hyvin. Pienten 
sivupeilien kohdalla tilanne on 
toinen, ja ne pitää ehdottomasti 
putsata ennen ajoon lähtöä.

Olen koko ikäni ollut otettu sii-
tä, mitä katsastusinsinööri sanoi, 
kun suoritin ajokorttiin vaadit-
tavan ajokokeen. Mies sanoi: 
”Sullahan pää kääntyy niinkun 
linnulla”. Tämä johtui silloin 
ja myös tänään samasta asias-
ta – silmälaseista. Olen tottunut 
kääntämään paljon päätäni, jotta 
näen kunnolla periaatteessa lins-
sien koko leveydeltä. Nykyisissä 
rilleissäni on sivuilla vain hyvin 
ohuet kehykset.

Nyt sitten palaan ”kelviin” ja 
vuodenaikojen nimityksiin. Ne 
ovat tässä:

– talvi 
– kelvi 
– kevät 
– vätke 
– kesä 
– kesy 
– syksy 
– sylvi

Kuten näkyy, jokaisen ”välivuo-
denajan” nimeen liittyy osa joko 
edeltävän tai tulevan vuodenajan 
nimestä.

Toivotan hyvää kelviä ja kevättä. 
Turvallisia ja viihtyisiä ajomatko-
ja koronapandemian puitteissa.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Tämä Turuntien varrella Veikkolan läntisen liikenneympyrän tuntumassa oleva liikennemerkki sekä 
sama merkki Vanhatien risteyksen tuntumassa ovat jo joitakin aikoja sitten kokeneet muutoksen. Hyvin 
todennäköisesti jotkut kylän nuoret taiteilijat ovat inspiroituneet voimasta ja muuttaneet merkkien viestin. 
Luku 133 tarkoittaa yhä kilometrimäärää siihen suureen merenrantakaupunkiin, johon tämä tie 110 
johdattaa. 

Jalkojenhoito Askel  
Koskentie 3, Veikkola (terveysaseman vieressä)  
 
Ajanvaraus: 
vello.fi/jalkojenhoitoaskel tai 050 5255713 
Eija Vahtera, Jalkahoitaja/Lähihoitaja 
 
Hoitola avoinna ma 10-18, ti-ke 9-17, to 10-18 
Kotikäynnit toistaiseksi sopimuksen mukaan 
n.15 km säteellä, ajanvaraukset p.050 5255713

Joko sinä olet 
kyläyhdistyksen 
jäsen?
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OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

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

Me OP Kodissa tunnemme 
Veikkolan!

Merja Vähätiitto-Holmberg 
Kiinteistönvälittäjä,  

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

Kirsi Auranen
Kiinteistönvälittäjä,  

LKV, LVV
Puh. 040 578 4195
kirsi.auranen@op.fi

ajassa

www.veikkola.fi

Takaisin 
kotiin

Veikkolassa kasvaneen 19-vuotiaan 
nuoren tytön suurin unelma oli päästä 
mahdollisimman pian pois, kokeilla 
omia siipiä kaupungissa ja tuntea, mil-
tä kaupunkielämä maistuu. Se, 19-vuo-
tias, ei olisi uskonut, että alle kuuden 
vuoden päästä on ylpeänä takaisin ko-
tikylässä.

Pois Veikkolasta veivät lisäksi ilta-
painotteiset työt, sillä ravintola-alan 
työajat eivät välttämättä olleet helpoin 
yhdistelmä bussi 280:n aikataulujen 
kanssa. Veikkola säilyi kuitenkin vii-
koittaisessa elämässäni myös Helsinki-
vuosien ajan, perheen ja ratsastuksen 
takia. Tulin kotiin Veikkolaan rauhoit-
tumaan, lepäämään lähelle luontoa.

Muutaman vuoden työskentelyn ravin-
tola-alalla ja esimiehenä työskennellyn 
kesän jälkeen pysähdyin pohtimaan 
omaa hyvinvointiani ja sitä pistettä, 
missä elämässäni olin. Oli aika suurelle 
käännekohdalle, aika kuunnella lukio-
aikaisia haaveita ja halua työskennellä 
alalla, jolla voin edistää ihmisten ter-
veyttä ja hyvinvointia. Hain ja pääsin 
opiskelemaan fysioterapeutiksi.

Opiskelut veivät mukanaan, myös to-
teuttamaan toista unelmaani, asua ul-
komailla. Vaihto-opinnot Belgiassa 
muistuttivat siitä, kuinka paljon kaipa-
sin luontoa lähelleni – tilaa hengittää ja 
rauhoittua ilman kaupungin hälinää.

Oli se sitten Belgian-asunnon ympäris-
tössä vallinnut ympärivuorokautinen 
hälinä, Helsinki-vuosieni kiireinen elä-
mäntyyli tai rakkaus luontoa kohtaan, 
joka ajoi tähän päätökseen, niin vaih-
dosta palatessani tuntui ainoalta luon-
tevalta ratkaisulta jäädä takaisin Veik-
kolaan.

Oli välttämätön hetki kokea kaupun-
kielämä, jotta uskalsin kuunnella omaa 
sydäntäni. Vuosi 2020 jää meidän kaik-
kien mieleen käännekohtana, niin myös 
minulle. Fysioterapiaopinnot valmis-
tuivat, ja perustin yritykseni (Pystyvä 
Keho). Nyt, 25-vuotiaana, olen tuore 
yrittäjä ja ensiasunnonomistaja kylältä, 
enkä hetkeäkään ole katunut päätöstäni 
palata tänne.

Toivotaan, että kuluva vuosi tuo takai-
sin kylän yhteiset tapahtumat, sosiaali-
set kontaktit ja ”uuden normaalin”!

Essi Grönlund 
Pystyvä Keho

Lepohetki luonnossa!

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

Vähittäismyyntiluvan ansiosta voit ostaa 
lähiseudun pienpanimo-oluita myös mukaan.

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

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona
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Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistyksen 
toiminnasta Veikkolassa
Korona-aika on hankaloittanut 
meidän jokaisen elämää ja niin 
myös sydänyhdistyksen toimin-
taa. Emme ole voineet tavata 
toisiamme kasvokkain sisäti-
loissa entiseen tapaan, ja talviset 
sääolot ovat tehneet vaikeaksi 
tapaamisten järjestämisen ulko-
na, vaikka sitäkin on useamman 
kerran kokeiltu. 

Jotain tarvitsee kuitenkin tehdä, 
ja niinpä yhdistys on siirtynyt 
digiaikaan.

Kokeilemme parhaillaan etäyh-
teydellä tapaamisia Teamsissa 
tavanomaisten keskiviikkoker-
hojemme aikaan. Yhdistyksellä 
on nyt mahdollisuus perustaa 
Teams-tapahtuma ja kutsua sinne 
mukaan jäseniämme keskustele-
maan yhdessä sekä kuulemaan 
myös mukavia ja kiinnostavia 
esityksiä. Monilla jäsenillä on 
sekä mahdollisuus että osaami-
nen tulla mukaan Teams-keski-
viikkokerhoon, ja tarvittaessa 
pyrimme myös neuvomaan mu-
kaan pääsemisessä.

Maaliskuun lopulla Pirkko Kaut-
to pitää meille Teams-keskiviik-
kokerhossa mielenkiintoisen 
esityksen ”Matka Vanhatietä pit-
kin”. Pirkon esitykset Veikkolan 
historiasta ovat aina olleet suo-
sittuja, ja niin on varmasti tällä-
kin kertaa.

Yhdistys tarjoaa viikoittain 
myös jumppaa Zoom-etäyhtey-
den kautta. Jumppaajia on ollut 
kerrallaan parisenkymmentä in-

nostunutta. Vaikka mukana on 
ollut osallistujia, jotka eivät ole 
aiemmin käyttäneet etäyhteyt-
tä, kaikki ovat päässeet hienosti 
mukaan.

Jumpat jatkuvat edelleen tässä 
kevään aikana. Etäjumppaaji-
en toivomuksesta perustettiin 
myös kahvikerho, jossa jutellaan 
etäyhteydellä oman kahvikupin 
äärellä kevään kuulumisista.

Kaikki varmasti odotamme in-
nolla paluuta entisenlaiseen 
sydänyhdistyksen toimintaan, 
kunhan koronapandemia aika-
naan hellittää ja elämä palaa 
normaaleihin uomiinsa. Tois-
taiseksi joudumme kuitenkin 
etsimään uudenlaisia tapoja 
pitää yhteyttä toisiimme ja sa-
malla saamaan virkistystä sekä 
voimaa keväisiin päiviimme. 
Etäyhteyksien käyttäminen on 
tässä yksi keino.

Tietoa toiminnasta saa Kirkko-
nummen Sanomien Tapahtuma-
päivyristä ja sydänyhdistyksen 
kotisivuilta www.sydanliitto.fi/
kirkkonummi-siuntio.

Jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan sydänyhdistyksen toi-
mintaan, voit ottaa yhteyttä 
sydänyhdistyksen hallituksen 
jäseniin, Veikkolassa Katriina 
Aatsaloon (katriina.aatsalo@
gmail.com), Pirkko Skutnabbiin 
(pirksku@outlook.com) tai Pirk-
ko-Liisa Iivariin (pirkko.iivari@
gmail.com), jolle myös ilmoit-
tautumiset etätapahtumiin. Sydänkerho ulkona. Kerholaiset Jatta Louhos ja Katriina Aatsalo kävelyllä. Louhosten lapsenlapsen 

Saran valkoturkkinen Julia kannustaa. Kuva: Pirkko-Liisa Iivari.

16 vuotta koiranelämää Veikkolassa
Me synnyttiin Nurmeksessa tam-
mikuussa 2005. Tultiin mun sis-
kon kanssa samana keväänä

Veikkolaan ja tutkittiin maailmaa 
kolme viikkoa yhdessä, kunnes 
mun sisko muutti meidän kave-
riperheen luo Lappiin. Ne olivat 
mun emännän mukaan sen elä-
män rankimmat kolme viikkoa, 
meillä oli ihan kivaa. Mun sisko 
on jo kuollut.

Mulla on ollut hyvä tuuri, kun 
oon asunut isolla pihalla pai-
kassa, johon tuli vasta muutama 
vuosi sitten naapureita. Mä olen 
kouluttanut mun ihmiset avaa-
maan mulle ulko-oven, ja oon 
voinu olla ulkona niin paljon kun 
haluan.

Mulla on ollut aika paljon töitä 
oravia, peuroja ja muuta pihalla 
vahtiessa.

Haukkuu kissojen kanssa

Mulla on aina ollut kaverina 
kissa, joskus kaksikin. Mun hoi-
toperheessä niitä on neljä (!!!!), 
terveisiä Seppisille.

Kissat on ihan ok, vaikka ne on 
välillä vähän outoja. Nykyisen, 
Karkin, kanssa me ollaan eletty 
yhdessä yli 13 vuotta. Se välillä 
"murisee" ja läpsii mua tassul-
laan. Mä ajan sen karkuun, kun 
ollaan pihalla. Mut me ollaan 
hyviä kavereita, varsinkin kun 
pummataan ja varastetaan lisää 
ruokaa. Me tehdään niin, että 
Karkki hyppää pöydälle ja pu-
dottaa mulle ruokaa lattialle.

Ollaan jääty kiinni munkkien ja 
Santerin voileipien varastami-
sesta. Muista onnistumisista mä 
en kerro.

Karkki tykkää taistella kurkku-
jen kanssa, jos sellainen unohtuu 
pöydälle. Mä en niistä välitä, 
mun lempiruokia ovat kissan-
ruoka, leipäjuusto ja karjalanpii-
rakka.

Lost in Veikkola

Silloin kun mä olin nuorempi 
tyttö, me kuljettiin paljon mun 
emännän kanssa Veikkolassa 
ja metsissä. Välillä me vietiin 
ja haettiin ihmislapsia eri pai-
koista, mut sitten me opetettiin 
ne kulkemaan itse. Mä oon ollu 
vähän kärttynen muille koirille, 
mutta on mulla ollu kolme ystä-
vää, joille en oo murissu. Nekku, 
Risto ja Onni, terveisiä. Koira-
puistossa mä en oo ollu, oisin 
kait komentanut muita siellä.

Metsässä mä huomasin välillä 
mun emännän ilmeestä, että ei 

tiennyt, missä me ollaan. Se kat-
so silloin mua vähän hämillään 
ja sanoi, että "mennään kotiin". 
Sitten mä vein sen kotiin. Se on 
kuulemma ollut jossain partios-
sa. Mitähän ne siellä oppii?

Vahtikoiran vapaapäivät

Mulla on vielä aika paljon töi-
tä, pitää vahtia pihaa, kouluttaa 
näitä mun ihmisiä ja kertoa niille 
päivän tapahtumista Nää mun ih-
miset ihmettelee usein, että mitä 
mä haukun, kun en oikein enää 
näe enkä kuule niin kuin ennen, 
ja äänikin on käheytynyt. No tot-
ta kai mä tiedän, kaikkea!

Joskus mä makaan lattialla niin 
syvässä unessa, että mun ohi voi 
kuulemma huomaamatta kulkea. 
Ne vaan luulee, että mä en huo-
maa.

Elämä on aika kivaa, sellaista 
koiran kokoista.

Kivaa kevättä ja uusia hajuja!

Terveisin Minni

Haistuttelu: Johanna Artola 
Kuva: Noora Artola
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Senioriasuminen saatava vahvemmin 
kunnan päätöksentekoon
Valtioneuvoston selvityksen 
mukaan vuonna 2040 yli 200 
kunnassa useampi kuin joka 
kolmas asukas on yli 65-vuoti-
as. Ikääntyneiden asumiseen ei 
kuitenkaan kiinnitetä riittävästi 
huomiota. Kuntien strateginen 
ote ikääntyneiden asumisen ke-
hittämiseen on vielä ohut. Vain 
neljännes kunnista on tehnyt 
ikäasumisen ennakointisuun-
nitelman. Selvityksen johto-
päätöksenä kuntia suositellaan 
vahvistamaan ikääntyneiden 
asumisen kehittämistä osana 
päätöksentekoaan ja sisällyttä-
mään asuinoloja parantavia rat-
kaisuja suunnitelmiinsa.

Oman kodin merkitys 
elämänlaadun kannalta

Ikääntyneen ja vielä toiminta-
kykyisen väestön elämänlaadun 

kannalta keskeisin asumisen 
paikka on oma koti, joka tukee 
itsemääräämisoikeutta, osalli-
suutta ja mielekästä tekemistä 
lähellä palveluja. Koti voi olla 
omistettu tai vuokrattu asunto 
tai talo. Usein omakotiasujan 
voimien hiipuessa halutaan 
muuttaa omakotitalosta hel-
pommin hoidettavaan asumis-
muotoon.

Ikääntymisen mukanaan tuo-
miin muutoksiin voi myös itse 
varautua ottamalla huomioon 
asunnon ja lähiympäristön 
mahdollisuudet tilanteessa, 
jossa toimintakyky iän myö-
tä muuttuu. Ara eli Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus 
myöntää asunnon parannus-
avustuksia kotitalouksille, jois-
sa on 65 vuotta täyttänyt tai 
vammainen henkilö.

Veikkolan senioritalo

Senioritontti, kooltaan 2 199 
neliötä, Veikkolan keskustassa 
myytiin rakennusyhtiölle vuon-
na 2019.  Nyt yhtiö on laittanut 
suunnitellun talon vapaarahoit-
teiset asunnot ennakkomer-
kintään. Kunnanhallitus oli 
muuttanut tontille suunnitellun 
senioritalon luonnetta siten, että 
vain talon kaksi alinta kerrosta 
varataan senioriasunnoille eli 
55 vuotta täyttäneille. Maanta-
sokerrokseen sijoitetaan joko 2 
kpl yksiöitä senioriasunnoiksi 
tai 68,5 neliötä liiketilaa, joka 
on varattu talon senioriluonnet-
ta tukevalle yksityiselle palve-
lulle. Lisäksi tontin rasitteena 
on neljä henkilöautopaikkaa 
maantasokerroksen huoneisto-
jen käyttöön.

Senioriasuntoja rakennetaan 
8-10 yksiötä ja neljä kaksiota, 
riippuen alimman kerroksen 
käytöstä. Markkinointiyhtiön 
mukaan merkintä on ollut vil-
kasta, mutta kauppoja tehdään 
vasta RS-menettelyn vahvis-
tuttua. Varausjonoon voi vielä 
liittyä. 

Asuntokauppalain niin sanot-
tu RS-järjestelmä on kehitetty 
turvaksi niille, jotka tekevät 
sitovan kaupan asunnosta jo ra-
kentamisvaiheessa. Myös muut 
asunnot ovat liikuntaesteettö-
miä, mutta ilman muita senio-
reiden turvavälineitä.

senioriasuminen 
kunnan strategiaan?

Omatoimisesti toimeen tulevien 
seniorien määrä kasvaa kovaa 

vauhtia omakotivaltaisessa 
kylässämme. Tarve uudelle 
senioriasumismahdollisuu-
delle, lähellä palveluja, on 
edelleen suuri. 

Asukkaat hoivalaitoksissa 
ja huonokuntoisina kotihoi-
don piirissä ovat iso rasite 
kunnalle. Tästä syystä seni-
oreiden pitkää, omatoimista 
asumista omissa kodeissaan 
ja sosiaalista toimintaa li-
säävässä senioritalossa tulee 
tukea ja kehittää.

Näin vaalivuonna voi toivoa, 
että kuntamme ottaa strategi-
aansa ikäihmisten asumisen 
kehittämisen, johon nykyi-
nen hallituksemme on luvan-
nut kehitysrahaa.

Pirkko Kautto

Brita Blombergin testamentin etuudet 2021

Veikkolalainen Brita Blomberg 
testamenttasi omaisuutensa 
käytettäväksi veikkolalaisten 
ikäihmisten hyväksi, jotta he 
saisivat ”kultareunaa” eli pal-
veluja, joita kunta ei tarjoa. Toi-
minta alkoi lokakuussa 2010.

”BB-ryhmään” kuuluvat 68 
vuotta täyttäneet 02880- ja 
02860-postinumeroalueilla 
asuvat veikkolalaiset.

Uutisia, toimintaa 
ja tiedotusta

Nummelan kutsutaksi ja 
ikäihmisten kahvilatoiminta 
ovat tauolla vallitsevan tilan-
teen vuoksi.

BB-etuudet on päivitet-
ty 1/2021 BB-suunnit-
teluryhmän toimesta. 
Toimintoja ei tulla lisäämään 
jatkossa, ja ne ovat voimassa 
toistaiseksi.

Pyydä palveluohjaajalta tie-
dot palveluntuottajista, joiden 
kanssa on sovittu BB-etuuksi-
en käyttämisestä.

BB-etuudet ovat jalkahoi-
toetuus, apua leskelle, ras-
kaat pihatyöt ja siivous, 
ruokaliput kouluruokailuun 
ja liikuntaetuudet.

Palveluohjaaja tiedottaa BB-
ryhmäläisiä etuuksista sähkö-
postilla.

Haluatko tulla mukaan BB-
ryhmäläisten etätapaamiseen 
Teams-yhteydellä?

Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
ja mahdollinen halukkuute-
si etätapaamisiin palveluoh-
jaajalle.

Varaa Vahvuusvartti-
puhelintuokio!

Vahvuusvartissa kes-
kustellaan ikäihmis-
ten BB-palveluohjaajan 
kanssa vahvuuksistasi ja 
elämänkokemuksestasi pu-
helimitse. Puhelut ovat luot-
tamuksellisia.

Varaa oma varttiaikasi Mar-
ja Keräseltä puhelimitse 050 
413 7443.

Lisätietoja Ikäopiston sivulta 
www.ikaopisto.fi

BB-etuusasioissa lisätietoja 
antaa palveluohjaaja Marja 
Keränen, puh. 050 413 7443 
arkisin klo 8-16. Jätä viesti 
vastaajaan, jos et tavoita.

Sähköposti: marja.
keranen@kirkkonummi.fi 
Huom! Yhteydenotot 
vain puhelimitse tai 
sähköpostitse.

Brita Blombergin 
testamentti-projektin 
Facebookissa:  
FB: Brita Blombergin 
testamentti-projekti

Teksti ja kuva:  
Marja Keränen

Vapaaehtoisten kehittämispäivä elokuussa 2020. Turvavälein yhdessä ideointia, 
toisten vapaaehtoisten tapaamista, luontoa ja kädentaitoja.

Mukaan Kirkkonummen kunnan  
ikäihmisten vapaaehtoistoimintaan

Täytä sähköinen hakemus ja ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 
osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksen täyttämisestä 
antavat lisätietoja Sanna Loiviola ja Martina Österman 
Ikäihmisten palveluiden Rekrytointitiimistä.

Itse vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta kertoo Sannan 
ja Martinan lisäksi myös Marja Keränen.

Sanna Loiviola, 050 589 9936, Martina Österman, 040 126 
9930, Marja Keränen 050 413 7443

Kun saamme hakemuksesi, olemme sinuun yhteydessä!
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Katsaus julkiseen liikenteeseen

Linjat 275 ja 280
Linjoja 275 ja 280 ajetaan markkinaehtoisesti kysyn-
nän mukaan, ja liikennöitsijä päättää vapaasti vuoro-
jen määrän ja aikataulut. Liikennöitsijä voi perustaa 
tai lakkauttaa vuoroja omien liiketoiminnallisten int-
ressiensä perusteella; riittää, kun muutoksista ilmoit-
taa kaksi viikkoa ennen suunniteltua muutosajankoh-
taa Uudenmaan ELY-keskukselle.

HSL maksaa nousukorvausta 
Veikkolan alueelta nousevis-
ta matkustajista. Liikennöitsijä 
voi halutessaan sanoa HSL:n 
kanssa tehdyn lippusopimuksen 
irti, jolloin HSL:n lipputuotteet 
eivät kelpaa linjalla, ja liiken-
nöitsijä voi vapaasti hinnoitella 
matkojen hinnat. Tällaisessa ti-
lanteessa esimerkiksi Pohjolan 
Liikenteen liput kelpaavat vain 
sen liikennöimissä vuoroissa. 
Vanhaa Kirkkonummi-lippua ei 
ole enää olemassa, eikä sellaista 
voida EU:n kilpailulainsäädän-
nön mukaan ottaa käyttöön.

Kunnan viranomaiset tai HSL 
eivät pysty vaikuttamaan markki-
naehtoiseen liikenteeseen vuoroja 
ostamalla. Kunta ei pysty myös-
kään ostamaan linjalle 280 lisä-
vuoroja tai perustamaan vastaavaa 
Helsinkiin suuntautuvaa linjaa, 
koska uusien linjojen perustami-
nen kuuluu HSL:n toimivaltaan.

HSL vastaa toimivaltaisena vi-
ranomaisena Veikkolan yhte-
yksistä Helsinkiin, Espooseen 
ja Kirkkonummelle. Kirkko-
nummen kunta maksaa joukko-
liikenteen järjestämisestä kun-
tayhtymälle, ja sen tulot kertyvät 
matkalipuista ja kuntaosuuksis-
ta. Kunnan maksuosuus on suo-
raan sidoksissa haluttuun palve-
lutasoon. Mitä enemmän kunta 
maksaa, sitä parempaa palvelua 
on odotettavissa. Tältä osin lin-
jat 275 ja 280 on rinnastettavis-
sa ylimääräiseen liikenteeseen, 
joka järjestyy markkinaehtoises-
ti itsekannattavana.

Veikkolan pääyhteys Helsinkiin 
on HSL:n näkemyksen mukaan 

vaihdollinen linja 243 Espoon 
keskuksen kautta. Espoon kes-
kuksessa voi vaihtaa junaan tai 
runkolinjalle 200. Samanlainen 
malli on käytössä muissakin 
kehyskunnissa, mm. Tuusulassa 
ja Sipoossa. Veikkolan alueen 
palvelutasosta määrätään HSL:n 
suunnitteluohjeessa (2016). 
Kunnalla on edustaja HSL:n hal-
lituksessa. HSL:n hallitus päät-
tää kuntayhtymän vuosittaisesta 
talousarviosta suunnitteluosas-
tolla laadittujen linjastosuun-
nitelmien täytäntöönpanosta. 
Linjastosuunnitelmiin pyyde-
tään lausunto kunnalta ja kun-
talaisilta. HSL:n tehtäviin ei 
kuulu Vihdin ja Lohjan suunnan 
liikenteestä vastaaminen, koska 
ne eivät ole sen toimivallan alai-
suudessa.

Viranomaisilla ei ole velvoitetta 
järjestää julkisen liikenteen yhte-
yksiä toimivaltaisen viranomai-
sen toimivalta-alueen (HSL) 
ulkopuolelle, ellei se välttämät-
tömien koulu- ja asiointimatko-
jen takia ole tarpeellista. Tällai-
nen on esimerkiksi tilanne, jossa 
kunta ostaa peruskoulupaikkoja 
toisesta kunnasta. Käytännös-
sä sellainen on kuitenkin hyvin 
harvinaista. Toisen asteen koulu-
tus ei ole perusteena yhteyksien 
järjestämiseksi. Siten esimerkik-
si Veikkolan ja Nummelan sekä 
Lohjan väliset yhteydet järjeste-
tään ensisijaisesti markkinaeh-
toisena.

Kuntaa painostamalla pystytään 
teoriassa vaikuttamaan palve-
lutasoon. HSL noudattaa linjas-
tosuunnitelmissaan periaatetta, 
jonka nojalla suorat, Helsinkiin 

menevät linjat pyritään korvaa-
maan aikaa myöten raideliiken-
teellä tai yksittäisillä runkolin-
joilla. Poikkeuksena tästä ovat 
muutamat Helsingin sisäiset lin-
jat. Pitkän aikavälin tavoitteena 
on poistaa nykyiset Rautatiento-
rin ja Elielinaukion linja-auto-
terminaalit kokonaan käytöstä ja 
vähentää Kamppiin suuntautuvia 
vuoroja merkittävästi nykyises-
tä. Linjoihin 275 ja 280 voidaan 
vaikuttaa liikennöitsijän kautta 
– parhaiten julkista liikennettä 
käyttämällä. Tarvittaessa suo-
raan liikennöitsijöiden kanssa 
voidaan käydä keskusteluja.

Veikkolan rautatieaseman 
kaavoitus

Espoo–Salo-oikoradan suunnit-
telun ohjaamisesta vastaa Väy-
lävirasto. Radan yleissuunnitel-
ma valmistunee vuoden 2021 
aikana. Siinä määritellään radan 
tekniset parametrit, mm. asemat 
ja asemavaraukset. Veikkolan 
asema toteutetaan Väyläviras-
ton ohjeiden mukaisesti. Väy-
lävirasto on valtion edustajana 
sitoutunut edistämään kestävää 
liikkumista ja siten rautatielii-
kennettä koko maassa. HSL:n 
rooli toimivaltaisena viranomai-
sena on liikenteen järjestäminen 
toimivalta-alueelle: Se ei päätä 
yksittäisten asemien toteutta-
misperusteista eikä voi sitouttaa 
kuntaa kaavoittamaan tiettyä 
asukasmäärää aseman ympärille 
junapysähdysten toteuttamisek-
si. Se voi kuitenkin esittää toi-
veita asemanseutujen tiivistämi-
sestä ja asukasmääristä.

Asukasmäärä vaikuttaa joukko-
liikenteen palvelutasoon, mutta 
minkäänlaista väestömäärään 
perustuvaa yleisohjetta rauta-
tieaseman kannattavuudesta 
ei Väylävirastolla tai HSL:llä 
ainakaan julkisesti ole. Kun-
tayhtymällä on lausuntaoikeus 
Veikkolan kaavoitusta ja liiken-
neyhteyksiä koskevista asioista, 

mutta ei päätöksenteko-oikeutta. 
HSL-alueella rautatiealue kuu-
luu Väyläviraston vastuulle. 
Yksittäiset asemarakennukset 
saattavat olla kuntien, joissakin 
tapauksissa myös yksityisten 
vastuulla. Aseman ympäristön 
liikenneverkko, sen suunnitte-
lu, rakentaminen sekä ylläpito 
(esim. kadut) kuuluvat kunnan 
vastuulle.

Huomattakoon, ettei kaavoitus 
tarkoita vielä rakentamista. Esi-
merkiksi Orimattilan kaupun-
ki kaavoitti kunnan länsiosaan 
Hennan puutarhakaupungin. 
Hennasta on suunniteltu työ-
paikkaomavaraista, n. 15 000 
asukkaan puutarhakaupunkia. 
Hennaan avattiin vuonna 2017 
seisake, ja osa infrastruktuuris-
ta ja kunnallistekniikasta on to-
teutettu. Tuoreimpien arvioiden 
mukaan alueen rakentuminen 
toteutunee 2030–2040-luvuilla.

Noin kilometrin säteellä Hennan 
asemalta asuu tällä hetkellä joi-
takin kymmeniä ihmisiä. Kah-
den ja puolen kilometrin säteellä 
asemalta asuu parisataa ihmistä. 
Orimattilan keskustasta Hen-
naan on parikymmentä kilomet-
riä. Julkista liikennettä Orimatti-
lan keskustan ja Hennan välillä 
ei tällä hetkellä ole.

Väylävirasto pyrkii avaamaan 
seisakkeita suunnitteilla oleville 
alueille etupainotteisesti. Siten 
on odotettavissa, että Veikko-
laankin avataan – väestömää-
rästä riippumatta – seisake heti 
liikenteen alkaessa.

HSL tilaa oman toimivalta-
alueensa junaliikenteen. Tämä 
koskee Helsingistä lähteviä ja 
Siuntioon, Kirkkonummelle ja 
Keravalle päättyviä vuoroja sekä 
Kehäradan liikennettä. Liikenne 
hoidetaan Junakalustoyhtiö Oy:n 
omistamalla Sm5-junakalustolla. 
Junakalusto Oy:n omistavat Es-
poon, Helsingin, Kauniaisten ja 

Vantaan kaupungit. Liikenne-
henkilökunta ja kaluston huolto 
ostetaan VR Group Oy:ltä. HSL-
alueen ulkopuolelle, Riihimäelle, 
Tampereelle ja Lahteen, menevä 
liikenne on liikenne- ja viestintä-
ministeriön ostoliikennettä. Siitä 
vastaa VR, ja HSL maksaa omal-
la toimivalta-alueella tehtävistä 
matkoista nousukorvauksia.

HSL:n toimivalta-alueen ulko-
puolella kunnat voivat vaikuttaa 
palvelutasoon ostamalla yksittäi-
siä junavuoroja tai lisävaunuja. 
Lähinnä tämä on koskenut Rii-
himäen suunnan ruuhkavuoroja. 
Siuntiosta Karjaalle jatkava yk-
sittäinen vuoropari on Raasepo-
rin kaupungin ostoliikennettä.

Mikäli nykyinen vastuunjako-
malli on olemassa vielä radan 
valmistuttua, Veikkolan junalii-
kenne voisi näyttää seuraavalta:

o Alustavissa tarkasteluissa on 
kaavailtu kahta vuoroa tunnissa 
Helsingistä Lohjalle.

o Liikenne järjestettäisiin toden-
näköisesti liikenne- ja viestintä-
ministeriön ostoliikenteenä.

o Mikäli Vihti ja Lohja eivät 
kuulu tällöinkään HSL:ään, eikä 
liikenteen järjestämistä ole siir-
retty esim. koko Uudenmaan 
maakunnan kattavan organisaa-
tion hoidettavaksi, vastaa HSL 
liityntäliikenteen järjestämisestä 
Veikkolan asemalle sekä juni-
en nousukorvauksista (malli on 
sama kuin pääradan liikenteessä 
tällä hetkellä).

Edellä esitetty on alustava, ny-
kytilanteeseen perustuva malli. 
Liikenne uutta oikorataa pitkin 
alkaa aikaisintaan 2030-luvun 
alkupuolella, joten viranomais-
ten vastuunjakomalli voi muut-
tua vielä ennen sitä.

ajassa

- EI HÄTÄÄ, 

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

Kyläyhdistyksen kuulema jouk-
koliikenteen asiantuntija

• Rakennus-, ja ympäristölautakunnan vpj
• Kunnanvaltuuston varajäsen
• LKV, julkinen kaupanvahvistaja

Greger Englund 
- Kirkkonummen 
kunnanvaltuustoon -

https://kommunalval.sfp.�/�/
ehdokkaat/englund-greger/

https://kommunalval.sfp.�/
kandidater/englund-greger/
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aukioloajat: 
 
ma,ti ja to klo 14–19 
ke, pe, la ja aatot  
klo 10–15 
 
aukioloajat 
pääsiäisenä: 
to 1.4. (aatto) klo 10–15 
2.4.–5.4. suljettu

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

Kirjaston kevät

Poikkeuksellinen tilanne on vai-
kuttanut myös Veikkolan kirjas-
toon, mutta ainakin toistaiseksi 
olemme saaneet pitää ovemme 
auki asiakkaille. Veikkolan 
kirjaston aukioloajat ovat nor-
maalit, mutta kirjaston tilat ja 
palvelut ovat vain osittain käy-
tettävissä.

Rajoitetun palvelun aikana voi: 
– noutaa varauksia 
– lainata ja palauttaa 
– varata kirjoja verkkokirjas-
tossa, sähköpostitse tai puhe-
limitse 
– valita kirjoja, jotka ovat esillä 
rajatulla palvelualueella 
– lainata e-aineistoja 

– käyttää tietokonetta ja 
välttämättömään asiointiin ja 
tulostaa 
– käyttää kopiokonetta 
– saada opastusta digiasioissa 
etänä 
– maksaa maksuja ja 
hoitaa muita kirjastoasi-
oita palvelutiskillä

Rajoitetun palvelun aikana ei 
valitettavasti voi: 
– viettää aikaa kirjastossa 
– varata kokoustilaa 
– etsiä kirjoja hyllyjen välistä 
– käyttää 3D-tulostinta tai 
muita kirjaston laitteita

Mikäli et halua asioida kirjas-
tossa sisällä, voimme tuoda va-
rauksia kirjaston ulkopuolelle. 

Kokoamme myös valmiita kir-
japaketteja toiveiden mukaan. 
Otathan siis yhteyttä, jos kai-
paat lukemista tai vaikkapa 
äänikirjoja kuunneltavaksi ja 
elokuvia katseltavaksi.

Tervetuloa kirjastolle rajoituk-
sista huolimatta ja aurinkoista 
kevättä kaikille!

PÄIVI HÄNNINEN
osakas, kiinteistönvälittäjä, LKV 
puh. 050 521 5555 
paivi.hanninen@km.fi

Suunnitteletko kodin vaihtoa?

Kiinteistömaailma Kirkkonummi
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi

Pyydä minut ilmaiselle 
arviokäynnille. 

Lukijoiden kommentteja
Veikkolan kirjastossa asiakkaat 
kirjoja palauttaessaan usein ke-
huvat jotakin kirjaa tai kirjasar-
jaa. Tässä muutamia komment-
teja maaliskuulta 2021. 

Islantilaisen Yrsa sigurdar-
dottirin kirjasta Pyörre:

“Oli niin jännittävä, että tuli 
ihan hiki. Tuli hengästynyt olo, 
kun ei malttanut lopettaa.”

amerikkalaisen Barack Oba-
man kirjasta Luvattu maa:

“Miehen kanssa varattiin toi-
sistamme tietämättä sama kirja 
yhtaikaa, niin että meillä oli lo-
pulta kaksi kirjaa yhtaikaa ko-

tona. Kirja on hyvin kirjoitettu ja 
se on valtava tietopaketti. Tästä 
seurasi mielenkiintoisia keskus-
teluja kävelyretkillämme. Erit-
täin suositeltava kaikille, jotka 
kiinnostuneet politiikasta.”

Englantilaisen C.j. samsonin 
jännityskirjasarjasta, joka ker-
too Henrik VIII ajasta ja jossa 
seikkailee lakimies Matthew 
Shardlake apulaisensa kanssa.

“Viihteellisiä kirjoja, joissa 
on vankka historiallinen taus-
ta. Erinomaisesti suomennettu. 
Samson ei kirjoita enää, kun on 
sairastanut pitkään.”

Kommentit kokosi Marjokaisa 
Piironen.

C.j. sansom

C.J. Sansom (s. 1952) toimi 
vähäosaisten lakimiehenä 
Englannin Sussexissa, kun-
nes ryhtyi täyspäiväiseksi 
kirjailijaksi. Alkuperäiseltä 
koulutukseltaan hän on his-
torian tohtori.

Shardlake-sarja: Kapinal-
liset (2019), Kerettiläinen 
(2018), Amuletti (2017), Il-
mestys (2016),  Itsevaltias 
(2015),  Musta tuli (2012),  
Luostarin varjot (2011). 

Yrsa sigurðardóttir

Yrsa Sigurðardóttir (s. 1963) 
on islantilainen kirjailija. Hän 
on julkaissut viisi lasten- ja 
nuortenkirjaa ja useita rikos-
romaaneita. Yrsa on koulutuk-
seltaan rakennusinsinööri ja 
työskentelee kirjailijan työnsä 
ohella edelleen insinöörinä.

Esikoistrilleri Kolmas merk-
ki on käännetty 26 kielelle, 
myös suomeksi. Sen päähen-
kilö Thóra Gudmundsdóttir 
on juristi ja yksinhuoltajaäi-
ti. Yrsa on kirjoittanut myös 
muita kirjoja, joissa on sama 
päähenkilö.

Barack Obama

Barack Hussein Obama (s. 
1961) on yhdysvaltalainen 
demokraattipoliitikko, joka 
oli Yhdysvaltain 44. presi-
denttinä kahden kauden ajan 
vuosina 2009–2017. Vuonna 
2009 Obamalle myönnettiin 
Nobelin rauhanpalkinto työs-
tään ydinaseriisunnan ja maa-
ilmanrauhan puolesta. Kou-
lutukseltaan hän on juristi. 
Nykyisin Obaman perhe asuu 
Washington D.C:ssä.

Mitä veikkolalaiset lainasivat  
kirjastosta viime vuonna?

Lehti ilmestyy 28.5.  
Sen aineistopäivä on 9.5.

Mainostilavaraukset ja tiedustelut: 
kylnaraitti@gmail.com

Seuraava Kyläraitti on paitsi vaalinumero myös 
kyläyhdistyksen 70-vuotisjuhlanumero. 

Taloushallinon palveluja 
kokonaisvaltaisesti 

 
Yrityksille, yrittäjille, maatalouksille sekä yksityisille. 

Ammattitaitoisesti, kokemuksella ja asiakaslähtöisesti.

Myfix Oy 
Evitskogintie 87 / 2520 Lapinkylä 

Puhelin 040 778 0227 
info@myfix.fi  
www.myfix.fi

Lasten lainatuimmat kirjat, 
kirjailija suluissa:

1. Tatu ja Patu : kovaa menoa 
kiskoilla (Havukainen, Aino) 
2. Neropatin päiväkirja. 8, Koh-
talo kolhii (Kinney, Jeff) 
3. Neropatin päiväkirja. 13, 
Kylmää kyytiä (Kinney, Jeff)

Nuorten lainatuimmat:

1. Petetty (Cast P. C.) 
2. Kesytön (Rouhiainen, Elina) 
3, Langennut (Kate, Lauren)

aikuisten lainatuimmat:

1. Minun tarinani (Obama, 
Michelle) 
2. Pukija (Mustonen, Enni) 
3. Kultahäkki (Läck-
berg, Camilla)
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Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset 
sarvet, täytetyt sämpylät ym.

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

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

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

ti-pe 9-17

la 10-15

su 12-15su ja ma suljettu

Riitta Kylänpää

Utelias mieli – Claes Anderssonin elämä
Siltala 2020
”Mieluummin elävänä demonian pitopöydässä kuin 
eristettynä, kutistettuna, jähmettyneenä, amputoituna.” 
Claes andersson, Ihminen sielunsa kaltainen (1984)

Lokakuussa tapahtuvat kirjames-
sut ovat kustannusalan kaupallinen 
kliimaksi, jolloin kansalle tarjotaan 
viihdettä ja asiaa yllin kyllin. Var-
sinkin henkilöhistoriikit ovat alue, 
joka vetää väkeä ja jolla kustantajat 
parantavat ontuvaa talouttaan.

Syksyllä 2020 ilmestynyt Claes An-
derssonin elämäkerta oli kirjames-
sujen vetonaula: kirjailija, runoilija, 
psykiatri, jazzmuusikko, ministeri, 
kansanedustaja ja puolueen puheen-
johtaja. Ulospäin kiltti herrasmies, 
joka tuli kaikkien kanssa toimeen.

Riitta Kylänpään kirjoittama elä-
mänkerta ”Utelias mieli – Claes 
Anderssonin elämä” on runsas ja 
moniarvoinen kattaus, joka tarkas-
telee kohteensa elämää lempeästi ja 
samalla kriittisesti.

Mukaan mahtuu myös hetki Veik-
kolan Parantolan historiaa 70-luvun 
alussa, jolloin Clasu toimi paranto-
lan ylilääkärinä. Silloin hän pääsi 
kokeilemaan vallankumouksellisia 
metodejaan 

mielenterveystyön uudistamiseksi. 
Nämä opit olivat peräisin italialai-
selta psykiatripariskunnalta Franca 
ja Franco Basaglialta, jotka kyseen-
alaistivat sen ajan psykiatrisen aa-
tevirtauksen.

Veikkolan Kartanoteatterin v. 
2013–14 esittämä ja Eija Ahvon oh-
jaama ”Särkyneiden siipien korjaa-
mo” perustui parantolan historiaan. 
Claes Andersson näki esityksen 
parantolan entisten työntekijöiden 
kanssa ja antoi kiittävää palautetta 
työryhmälle.

Claes Andersson oli merkittävä 
vaikuttaja suomalaisessa kulttuu-
riympäristössä. Runoilijana ja kir-
jailijana hän oli moniarvoinen ja 
ajankohtainen, poliitikkona oikeu-
denmukainen, joka ajoi 

vähemmistöjen ja heikommassa 
asemassa olevien asemaa, jazzpia-
nistina viihdyttävä ja kokeileva, 
penkkiurheilijana intohimoinen jal-
kapallon ystävä, psykiatrina taitava 
ja empaattinen.

Mutta hän oli myös nautiskelija, jolle 
naiset, viina, uhkapelit ja sosiaalinen 
elämä olivat tärkeitä elämän perus-
pilareita. Seurallisesta luonteestaan 
huolimatta hän oli arka ja vetäytyvä, 
joka pelkäsi kuolevansa aidsiin ja 
suunnitteli vakavasti itsemurhaa.

Riitta Kylänpään teos on kirjannut 
merkittävän suomalaisen vaikutta-
jan, Claes Anderssonin, ajatukset jäl-
kipolville. Teos on hyvin jäsennelty, 
ja siinä työ, intohimot, harrastukset 
ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
avaavat arvostetun psykiatrin elämän 
yksityisyyden ovet kaikelle kansalle.

Matti Saartamo

Kuuntelua
Äänikirjojen suosio on suurempi 
kuin koskaan. Netistä löytyy niin 
ilmaisia kuin maksullisia pal-
veluja. Kymmeniä vuosia sitten 
kirjastot tarjosivat kirjakasetteja 
lähinnä sokeille. Sellaiset Lars 
Svedbergin lukemat mammu-
tit, kuten ”Johannes Angelos” ja 
”Turms kuolematon”, tulivat tu-
tuiksi 1980-luvun automatkoilla 
Eurooppaan.

Nyt on saatavana vähintään sa-
toja tuhansia äänikirjoja, kevyttä 
ja raskaampaa, faktaa ja fiktiota. 
Korona-aikana kirjat ovat hyvin 
menneet kaupaksi, mutta veik-
kaan, että äänikirjasovellukset 
vieläkin paremmin. Toistaisek-
si äänikirjayritykset ovat olleet 
tappiollisia. Tästä huolimatta 
kirjailijat ansaitsevat äänikirjois-
ta tekijänpalkkioina vain viiden-
neksen siitä, minkä kirjoista.

Kirjat ja kirjastot kokevat par-
haillaan isoa muutosta. Joku jopa 
väitti, että parinkymmenen vuo-
den kuluttua ei tarvita paperisia 
kirjoja, digitaaliset versiot riittä-
vät. Ei tarvita kirjastorakennuk-
siakaan, verkko hoitaa homman. 
Äänikirja käy oikein hyvin juo-
nellisille kirjoille; se on omiaan 
jännitykselle ja viihteelle. Ei tar-
vitse pahemmin keskittyä – sii-
vouskin sujuu samalla.

jenny Colgan: 
Uusia lukuja ja 
onnellisia loppuja

Kirjan päähenkilö Nina Redmond 
jää työttömäksi, kun sivukirjasto, 
jossa hän on ollut töissä, lakkaute-
taan ja toiminta keskitetään Media-
keskukseen. Kaikille ei riitä töitä, 
atk-osaaja ajaa kirjastoammattilai-
sen ohi, digiosaajia tarvitaan.

Nina ostaa pakettiauton ja lähtee 
Skotlantiin pyörittämään liikkuvaa 
kirjakauppaa. Hän myy poistokirjo-
ja, niitä riittää, kun pikkukirjastoja 
lopetetaan. Kirjastoammattilainen 
tuntee kirjat ja osaa suositella so-
pivia asiakkailleen. Ei tuolla rikas-
tu, mutta niin kuin näissä kirjoissa 
yleensä, saa uusia ystäviä ja tapaa 
kenties sen oikean.

Tämä on juuri sopiva kirja siivo-
uksen ja silityksen taustalle; ei ole 

vaikeuksia seurata, ei stressaa eikä 
rasita. Aihe on ajankohtainen. Tääl-
läkin sivukirjastot ovat vaarassa, 
jättiläiset ja digiaika valtaavat alaa.

PIhA
KUNTooN

BEtOniLaatat
MuurikiVEt

rEuna- Ja PihakiVEt
KuKKARuuKut
VESikOurut
LOiSkEkuPit

kaiVOnrEnkaat
VaLurautakanSiStOt

KuLjEtuSpALVELu

SEMEnttiVaLiMO
t. haaPanEn OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi
teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

jyrki Erra: 
Lyijyvalkoinen

”Lyijyvalkoinen” palkittiin juuri 
vuoden parhaana dekkarina. Kirjan 
päähenkilö Axel Wallas on taiteilija 
ja Caravaggio-asiantuntija, jolta pyy-
detään arviota maalauksen aitoudesta. 
Tarinaan sekautuvat niin Molempain 
Sisiliain kuningaskunnan perilliset, 
taiteentuntijat, Vatikaani kuin rikol-
lisetkin.

Näin korona-aikana on mukava lukea, 
kun joku on Roomassa ja käy vaikka-
pa Villa Lantessa. ”Lyijyvalkoinen” 
pitää otteessaan loppuun saakka eikä 
ole poskettoman väkivaltainenkaan.

Raija Kari
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Miehistä herkkyyttä
teemu Raita: ”Levoton”

Teemu Raita on veikkolalainen 
muusikko ja sanataiteilija, jonka 
ensimmäinen näytelmä ”Mitä 
helvettiä sinä siinä seisot” veti 
täysiä katsomoita Veikkolan 
Kartanoteatterin esityksenä ke-
sällä 2019.  Hänen toisen näy-
telmänsä ”Villasukkia Veikko-
lasta” harjoitukset jouduttiin 
keväällä 2020 keskeyttämään 
koronarajoitusten takia.

Teemu kertoo blogissaan, mi-
ten hän kirjoitustöiden jälkeen 
viime marraskuussa oli alkanut 
pitkästä aikaa näppäillä pik-
kuista guitaleleaan, ja vangit-
seva riffi alkoi pyöriä sormissa: 

”Tunnin kuluttua biisi olikin 
teksteineen valmis.”

Laulu nimeltään ”Levoton” 
työstettiin äänitteeksi Teemun 
työhuoneessa Veikkolassa ja 
Arttu Volannon studiolla Tam-
pereella. ”Levoton”-sinkku 
julkaistiin tammikuun 2021 lo-
pulla.

”Levoton” alkaa tarttuvalla kie-
lisoitinintrolla, ja rauhallinen, 
seesteinen tunnelma jatkuu 
koko kappaleen ajan. Herkkä 
ja intiimi teksti nousee tärkeim-
mäksi. Mies avautuu, puhuu 
tunteistaan, peloistaan, ja silloin 
on syytä kuunnella:

”Mä voisin tunnustaa sulle 
kaikki pelkoni samantien 
ja nostaa pöydälle puutteet, 
jotka harharetkille mut vie.”

Laulun edetessä soittimia tulee 
vaivihkaa lisää, mutta sovitus 
pysyy koko ajan maltillisena 
hieman kansanmusiikkihen-
kisenä. ”Levoton”-kappaleen 

vahvuus on juuri tässä: se säi-
lyttää koruttoman tyylinsä kirk-
kaana, koskettava teksti pu-
huttelee. Jos laulun kuulisi 
vaikka automatkalla radiosta, 
sitä pysähtyisi kuuntelemaan: 
”Mikä tämä on, kuka laulaa...
taidan laittaa tän soittolistalle...” 
”Levoton” erottuu eheydellään 
biisivirrasta.

Nettisivun blogissaan Teemu 
kertoo, että palaute ”Levoton”-
sinkusta on ollut sen verran 
kiittävää, että hän on alkanut 
penkoa pöytälaatikoitaan työ-
huoneessaan, ja koneella on jo 
auki biisiaihioita.

Jäämme innolla odottamaan!

Juha Wikström

Yhteydet: 
skogbackarecords@gmail.com 
www.teemuraita.fi

”Levoton”-sinkku 
kuunneltavissa mm. 
Spotifyssa ja Youtubessa

Maailma sylissä
”Hän oli tulitikkutyttö 
tuskin puolitoistametrinen 
ääni kullankeltainen 
hienosointinen”

Kädessäni on CD-levy, joidenkin 
mielestä jo historiaan siirtynyt 
tuote, vihreät kannet, kuvia luon-
nosta, metsästä, pieneen vihko-
seen on painettu sanat, kaksitoista 
erilaista laulua. Kannessa on Eija 
Ahvon kuva hieman häivytettynä 
metsän siimekseen, kädet kuin 
vastaanottamassa jotain: pallo 
haltuun. ”Tulitikkutyttö”, Eija 
Ahvon juhla-albumi julkaistu 
merkkipäivänä 31.1.2021. Laitan 
levyn soittimeen, painan play...

Onko tänään jotain 
tehtävää...?

Äiti maa (Minna Miettinen säv., 
Taina Laane san.) on levyn aloi-
tusraita. Kannen vahvat kuvat 
johdattavat luontoon, metsään 
äiti maahan, joka meidän ihmis-
ten käsissä ei aina voi hyvin. Vil-
le Nurmen ryhdikäs kitarasoolo 
jää mieleen, niin kuin sanatkin, 
jotka avaavat luontoteeman.

Meri ikkunaasi koputtaa (Minna 
Miettinen säv., Taina Laane san.) 
on tehty yhdessä Tapiolan kuoron 
kanssa, mikä on hieno ratkaisu. 
Herkkä piano ja laulu aloittavat, 
kuoro tulee mukaan vähitellen. 
Ben Granfeldtin itkevä säröinen 
sähkökitara keskustelee lapsi-
kuoron kanssa, tästä kasvaa oi-
kea voimaballadi. Kun saamme 
mennä taas livekonsertteihin, 
tämä esitys pitää kokea stadionil-
la kymmenen tuhannen ihmisen 
kanssa, lopussa kaikilla on kän-
nykkävalot ilmassa, kädet heilu-
vat, laulamme yhdessä: ”Sittenkö 
aiot velkasi maksaa, kun myrsky 
ulosmittaa talosi tuulelle, ulos-
mittaa talosi tuulelle...”

Ja ennen tätä, siellä kotona, kun 
tätä kuuntelette: kamat kybälle!

Uneksi, (Lennon/Yoko Ono, Jui-
ce Leskinen, suom. san.) sovitus 
John Lennonin laulusta Imagine 
tuli julkisuuteen jo joulukuun 
alussa. Laulun tekstin synnyllä 
on oma tarinansa, jonka Eija on 
kertonut, en toista sitä tässä. Kun 
ensimmäisen kerran kuulin tä-
män sovituksen, ajattelin: ei tämä 
ole se Lennonin Imagine, vaikka 
jotain tuttua tässä on. Missä on 
se ikoninen hieman hakkaava 
pianointro? Muutaman kuunte-
lukerran jälkeen oivalsin Minna 
Miettisen rohkean sovituksen 
nerokkuuden. Tämähän on kuin 
Schubertin lied! Juice Leskisen 
upea runollinen käännös nousee 
hienosti esiin. Tällä laululla on 
tarina ja sanoma.

Villi, vapaa vesitie (Tuija Ranta-
lainen säv. san.) vie meidät "ko-

tikutukonnuille Nilsiän reitille". 
Tuija Rantalainen on tehnyt lau-
lun Nilsiän reitin suojeluyhdis-
tykselle. Lapsiryhmä, Eija sekä 
poikansa Joonas esittävät vahvan 
kannanoton villikalojen puoles-
ta: "Kirkas, puhdas juokseva vesi 
kalojen mieleen on…" Juankoski 
mainitaan.

On juuremme samaa puuta

Tulitikkutyttö (Jukka Linkola 
säv. Matti Saartamo san.) on le-
vyn nimikappale ja syystä. Matti 
Saartamo on kirjoittanut intiimin 
ja kauniin tekstin niin kuin vain 
läheinen ihminen voi: ”Maail-
maa kantaa sylissään tuo tulitik-
kutyttö ja aamuin kysyy itseltään, 
onko tänään jotain tehtävää, aina 
kysyy itseltään.” Sävellys ja so-
vitus on Jukka Linkolan, alku on 
rauhallisen kertova, kunnes alkaa 
tapahtua. Vetävän rytminen latta-
rikomppi käynnistyy, ja huikea 
bändi pääsee vauhtiin.

Tulitikkutytön laulu syttyy, soit-
tajat tyylittelevät Astor Piazzolan 
tapaan, Maija Linkolan viulu lie-
kehtii: ”Vain tyttö hentoinen yk-
sin lavalle kaipas.”

Duetto (Minna Miettinen säv. 
san.). Äidin ja tyttären (Eija ja 
Venla) vaikuttava läheltä koettu 
laulu, jonka tekstin rivien välit 
vain nämä kaksi tietävät. Eijan 
lapsenlapsi, Venlan poika Jose 
Barguero, soittaa lopun saksofo-
nisolon.

Sanojen taa (Minna Miettinen 
säv. san.). Mumman ja lapsen-
lapsi Sigridin duetto. Tämä on 
ikiaikaista perinnettä, tuutulaulu, 
lapsi rauhoittuu, tyyntyy nukah-
taa, kun hänelle hyräillään ja lau-
letaan. Laululla on voimaa:

"Laulaen voi yhdistää mielet, 
laulaen voi yhdistää sydämet, 
kielet.”

ja vaikka mä viipyä tahtoisin, 
elämä ei anna jäädä

Annan sinut unelle, (Minna Miet-
tinen säv. san, Taina Laane san.). 
Tätä laulua ei pidä liikaa selittää. 
Sukupolvien ketju, uni on raja, 
elämä on luopumista, mutta rak-
kaus kantaa. Tällä kertaa Ville 
Nurmen kitarasoolo mietiskelee: 
”Kautta aikojen tietää äidit maa-
ilman, poltteen kipeimmän vie 
hellyys vaan...”

Jään alla, (Minna Miettinen 
säv. san.). Kun sielu on jäissä, 
on hyvä tuntea, että joku uskoo 
sinuun. Minulle tämä laulu on 
upea soulballadi, jossa Joonatan 
Raution pehmeän karhea sielu-
kas saksofoni myös kertoo, että 
”tänään ei, tänään ei, tänään ei 
kukaan oo sua vastaan.”

Elämä on kiitotie, (Minna Mietti-
nen säv. san.) ranskalainen chan-
son, keinuva jazzvalssi, elämän 
virrassa kuljetaan: ”Kun tutuksi 
maisema käydä saa, minä tiedän, 
aika on mennä...” Mietin, miltä 
tämä kuulostaisi ranskan kielellä, 
Joonatan Raution pehmeä sakso-
foni tuntuu puhuvan jo ranskaa...

Mieli kaipaa kesäiltaa...

Suomi suviyössä maataan rakas-
taa (Juha Tikka säv., Matti Saar-
tamo san.)

Petankkia pelataan (Juha Tikka 
säv., Matti Saartamo san.)

Nämä kaksi rehevää laulua ovat 
täynnä elämäniloa ja Suomen 
kesäyön hehkua. Matti Saartamo 
on virittänyt kynänsä oivalliseen 
Repe Helismaan ja Junnu Vaini-
on tyyliseen riimittelyyn. Sävel-
lykset ja sovitukset ovat Juha Ti-
kan, tuuba murahtelee muhkeasti 
suviyössä, ja petankkia pelataan 
rennossa bluesin tunnelmassa. 
Soittajillakin tuntuu olevan hymy 
huulessa, ja mukana laulaa Eijan 
vuosikymmenten sielunsisko Su-
sanna Haavisto.

Kun juhannuksena jumiudut taas 
viitostien ruuhkaan autoinesi, 
laita Suomi suviyössä maataan 
rakastaa soimaan, rullaa ikkunat 
auki ja anna kuulua, kevennä 

Eija ahvo: Tulitikkutyttö

Albumi on syntynyt Eija Ahvon sekä Minna ja Miri Miettisen 
yhteistyönä.Erityisesti Minna Miettisen rooli on merkittävä: hän 
on säveltänyt levylle seitsemän laulua, sanoittanut useita, sovitta-
nut yksin ja yhdessä Miri Miettisen kanssa kahdeksan ja hoitanut 
piano-osuudet kymmenellä raidalla.

Levy on äänitetty Halavamusicin kotistudiossa Veikkolassa. Tuot-
tajana ja äänittäjänä on toiminut Miri Miettinen, joka on soittanut 
myös levyn kaikki lyömäsoitinosuudet.

Yhteystietoja: 
Email: halavamusic@gmail.com 
www.halavamusic.com 
CD-levyä on myytävänä (20 euroa) Veikkolan kirjastossa tai  
sitä voi tilata: ahvo.eija@gmail.com 
Levyä voi kuunnella mm. Spotifyssa.

kireää ruuhkatunnelmaa: 
”Matkan varteen mahtuu 
Maxi, muovikassiin pullo, 
kaksi...”

Petankkia pelataan -laulu 
viestii, että tämä petankki 
on enemmän kuin peli, se 
on elämänfilosofia, se on 
tapa elää, olla yhdessä ys-
tävien kanssa:

”Mä paiskaan pallon 
menemään, 
rajojansa etsimään. 
Uskon tänään huomiseen, 
uuden maailman 
luomiseen.”

Albumin kuunteli ja mielikuvat kirjasi 
Juha Wikström
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Tervetuloa mukaan 
Venttu ry:n toimintaan!
Veikkolan nuorten tuki ry 
(Venttu ry) on perustettu vuon-
na 2015, ja sen periaatteena on 
edistää paikallisesti nuorten 
viihtymistä, turvallisuutta sekä 
vapaa-ajantoimintaa. Venttu ry 
toimii vapaaehtoisvoimin mo-
tolla "nuoret tekee, aikuiset tu-
kee". Jatkossa Venttu painottaa 
toimintaansa skeittiramppialu-
een ylläpitämiseen ja kehittä-
miseen.

Nuoret ovat aktiivisia toimi-
joita niin yhdistyksen halli-

tuksessa kuin tapahtumissakin, 
ja aikuiset ovat tärkeä tuki yh-
distyksen ylläpitämisessä ja 
toiminnan tukemisessa. Ventun 
toimintaan tarvitaan vapaaeh-
toisia nuoria ja aikuisia. Hyvä 
tapa lähteä mukaan on osallistua 
vuosikokoukseen, joten:

Tervetuloa Veikkolan nuorten 
tuki ry:n vuosikokoukseen 
torstaina 22.4.2021 klo 18. Ko-
kous järjestetään etäyhteydellä. 
Osallistumisohjeet sekä lisätie-
toja Venttu ry:n puheenjohtajal-

Veikkolan Veikkojen  
kesäleireillä mukavaa  
puuhaa kouluikäisille

Vallitsevasta koronatilanteesta 
huolimatta Veikkolan Veikkojen 
kesäleirejä valmistellaan kovaa 
vauhtia. Viime kesän tapaan 
leireillä huomioidaan voimassa 
olevat rajoitukset ja suosituk-
set. VeVen kesäleireillä lapset 
ja nuoret liikkuvat sekä pitävät 
hauskaa osaavien ja innostavien 
ohjaajien opastamina.

Tänä vuonna Veikkojen kesälei-
riviikot ajoittuvat heti koululais-
ten loman alkuun 7.6.–24.6.

Osallistujat voivat ilmoittau-
tua viikosta kolmeen viikkoon 
joko lyhyemmälle viiden tunnin 
yleisurheiluleirille tai kokopäi-
väleirille.

Yleisurheilun kokopäiväleirillä 
ohjelmaa on aamu kahdeksasta 
neljään iltapäivällä (klo 8.00–
16.00). Yleisurheiluleiri alkaa 
puoli kymmenen ja päättyy il-
tapäivällä puoli kolmen aikaan. 
Kaikkiin leirin hintoihin sisältyy 
ravitseva lounas ja lisäksi koko-
päiväleiriläisille iltapäivällä nau-
tittava välipala.

Leireillä mm. tutustutaan eri 
yleisurheilulajeihin Veikkolan 
kentällä, pelataan pelejä ja lii-
kutaan Veikkolan urheilupuiston 
lähimaastossa. Lounas nautitaan 
läheisellä Vuorenmäen koululla, 
jossa myös kokopäiväleiriläi-
set viettävät aamut ja iltapäivät. 
Aamuisin ja iltapäivisin otetaan 
rauhallisemmin mm. lautapelejä 
pelaten ja piirtäen. Jos energi-
aa riittää, iltapäivällä touhutaan 
koulun pihalla.

Yleisurheiluleirien lisäksi VeVe 
järjestää elokuussa päiväleirin 
ke 11.8., jonka teemana on Ny-
kyaikaisen viisiottelun lajeista 
laserammunta ja miekkailu. Päi-
vän aikana pääset kokeilemaan 
ja harjoittelemaan miekkailua 
ja laserammuntaa käytännössä. 
Lisäksi saat lisätietoa Nykyai-
kaisen viisiottelun lajiharjoitte-
lusta sekä kilpailemisesta. Päi-
väleiri on tarkoitettu v. 2010 tai 
sitä ennen syntyneille lapsille ja 
nuorille.

Lisätietoja kaikista leireistä (hin-
nat, ilmoittautuminen, aikatau-
lut) löydät VeVen sivuilta veve.
net.

Teksti: Susan Honka

KYLÄSAUNAN varaukset ja 
 

ILMOITUSTAULUN avaimet  

hoitaa Café Pikkirilli

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa  
Veikkolassa?

Ota rohkeasti yhteyttä!

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

ta: tuulia.ramark@gmail.com.

Lisätietoa Ventusta, sen toi-
minnasta ja tukemisen mah-
dollisuuksista löytyy lisäksi 
Facebook-ryhmässä: Venttu ry- 
Veikkolan nuorten tuki ry.

Kuva uuden ramppielementin avajaisista viime lokakuussa. Samaan aikaan juhlittiin Ventun 
5-vuotissynttäreitä. Kuva: Päivi Falck.

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

TARJA SAHARI 
0700-9-3008

PARANTAJA-
SELVÄNÄKIJÄ

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

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

Latujen ja luistinratojen huoltajana 40 vuotta
Emme ole nähneet Holgeria 
suksien päällä tai luistele-
massa, mutta latukoneen 
tai muiden työkoneiden 
puikoissa sitäkin useammin 
Pohjois-Kirkkonummen 
laduilla ja luistinradoilla. 
Holger on pitänyt huol-
ta liikuntapaikoistamme 
yhtäjaksoisesti 40 vuotta. 
Hänen vuosi sitten lopetta-
neelle työkaverilleen Stig-
Johan Nybergille ehti tulla 
yli kolmekymmentä vuotta 
täyteen samoissa tehtävissä.

Meillä on liikuntapaikkoi-
hin liittyen muutama kysy-
mys:

K: Misei latuja ja luistinra-
toja kunnosteta heti lumi-
sateen jälkeen?

V: Kyllä ne kunnostetaan 
välittömästi sateen jälkeen, 

mutta toisin kuin vaikka 
Espoossa, me huolehdim-
me yhden paikan sijasta 
koko Pohjois-Kirkkonum-
men alueesta. Aiempina 
vuosina kunnostettavia 
luistinratoja oli Oitbackas-
ta ja Evitskogista lähtien 
yhteensä 11 ja latujakin 
Veikkolan urheilupuiston 
lisäksi monien koulujen ja 
päiväkotien lähistöllä.

Tänä talvena jäädytettäviä 
kenttiä oli viidessä eri pai-
kassa. Kunnassa on vain 
yksi laduntekokone, millä 
hoidetaan myös eteläisten 
kunnanosien ladut. Vali-
tettavasti joku joutuu aina 
odottamaan urheilupaik-
kojen huoltoa pidempään 
kuin muut.

K: Voidaanko kenttiä hoi-
taa talkoilla?

V: Kyllä ahkerat kuntalaiset 
ovat aina käyneet viimeiste-
lemässä kiekkokaukaloiden 
jääpintoja ja lapioimassa 
lunta latujen heikoimpiin 
kohtiin, mutta periaatteessa 
työ on ammattitaitoa vaati-
vaa konetyötä. Kymmenen 
sentin lumikerros tuhannel-
le neliölle tarkoittaa sataa 
kuutiota siirrettävää lunta. 
Aika vaativa urakka kola-
miehille.

K: Miksei Veikkolan latuja 
tasoiteta leveämmiksi, ja 
miksi Nummelassa ladut 
tehdään aikaisemmin?

V: Ladut tehdään heti, kun 
maassa on riittävästi lunta. 
Latukone tasaa käsiteltä-
vän alueen. Jos alusta on 
epätasainen, ei muutaman 
sentin lumikerros vielä rii-
tä, vaan hiekka tulee esiin.

Holger Ekström. Kuva: Hannu Laukkanen.

KhS-hiihtäjien mietteitä  
kuluneesta harjoituskaudesta
Kirkkonummen hiihto-
seuran hiihtoharjoitukset 
sekä sarjahiihdot joudut-
tiin keskeyttämään helmi-
maaliskuun vaihteessa, 
mutta ei suinkaan lumen 
puutteesta vaan koronati-
lanteesta johtuen. Ohessa 
KHS-hiihtäjien Emil Iso-
Markun ja Leo Beltramin 
mietteitä kuluneesta har-
joituskaudesta.

Emil sanoo harjoitusten 
olleen mukavia, siellä on 
ollut kavereita, ja jopa val-
mentajat todettiin hyviksi. 
Leoa miellytti se, että sai 
hiihtää ja oppia parempaa 
tekniikkaa, jossa Leolla 
fokus on selkeästi perin-

teisen hiihtotavan puolel-
la. Emilille luisteluhiihto 
ja temppu/tekniikkaradat 
olivat parasta antia.

Perinteisen ylämäkihar-
joitteet jakoivat mielipi-
teitä. Emilin puolesta ne 
harjoitteet voisi jättää vä-
hemmälle ja keskittyä luis-
teluhiihtoon, kun taas Leo 
haluaisi oppia lisää perin-
teisen ylämäen tekniikkaa. 
Pojat ovat yhtä mieltä sii-
tä, että hyvät hiihtoharjoi-
tukset koostuvat ihan vaan 
hiihdosta, tekniikka- ja 
leikinomaisista harjoit-
teista sekä hauskanpidos-
ta. Hiihtokauden jatkuttua 
nyt jo lähes kaksi kuukaut-

Emil Iso-Markku (vas.) ja Leo Beltrami vauhdissa urheilupuiston hyväkuntoisilla 
laduilla 4.3.2021.

KHS:n hiihtäjät Aapo Collan (vas.), Emil Iso-Markku ja Leo Beltrami ihmettelevät  
yllättäen alkanutta lumisadetta 4.3.2021.

Luisteluhiihtoalue voidaan tehdä 
vähemmällä lumella, mutta perin-
teisen hiihdon latu-urat vaativat 
hieman paksumman lumikerrok-
sen. Latupohjat paranisivat paljon, 
jos sinne levitettäisiin kesällä ker-
ros kivituhkaa ja väylä lanattaisiin 
tasaiseksi. Edellisestä käsittelystä 
on kulunut jo kymmenisen vuotta.

Teemme hiihtoalueen niin leveäk-
si kuin mahdollista, mutta jotkin 
ylisuuriksi kasvaneet puut oksi-
neen ja muutamissa paikoissa ole-
vat kivet rajoittavat ladun levittä-
mistä sen alkuperäiseen leveyteen. 
Latu-urat tehtiin aikanaan nuoreen 
metsään, missä lumi mahtui sata-
maan laduille, eikä ladulle pu-
toilevista karikkeista ollut paljoa 
haittaa. Vuosikymmenten aikana 
metsä on kasvanut ja vallannut 
latualuetta.

Veikkolalaiset kiittävät koko kun-
nossapitoryhmää!

ta on tietynlainen valko-
pesu häivyttänyt hiihtä-
jiltä muistikuvat syksyn 
harmaudessa suoritetusta 
perustyöstä, kuten sauva-
juoksuista, koordinaatio-, 
nopeus-, kehonhallinta- ja 
kestävyysharjoitteista.

Kun oikein muisteltiin ja 
tuumailtiin, niin pojat kui-
tenkin totesivat, että tavoi-
teltua kunnon kohennusta 
oli tapahtunut hiihtoa sekä 
myös muita lajeja silmällä 
pitäen, kuten BMX-pyöräi-
lyä, josta Emilillä on use-
ampi Suomen mestaruus.

Kuvat:  
Janne Nohkola

KhS:n hiihtokilpailuissa 
kovatasoisia kirittäjiä
Kirkkonummen hiihto-
seuran sarjahiihtoihin saa-
tiin kovatasoisia kirittäjiä 
Nummelasta. Erittäin vah-
vana hiihtäjä tunnettu ja 
yhdistetyn maailmancupia 
vuosina 2003–2007 domi-
noinut sekä myös MM- ja 
olympiakultaa voittanut 
Hannu Manninen toi poi-
kansa Ohton Joukan ja 
Niilan kisoihin ja osallistui 
siinä sivussa itsekin.

Aivan koko palkintopöy-
tää ei Mannisten kisade-

legaatio kuitenkaan put-
sannut, sillä Veikkolan 
hiihtoryhmän poikien on-
nistui muutamissa kisoissa 
hiihtää sarjojensa ykkösti-
lat. Miesten yleisessä sar-
jassa isä Manninen osoitti 
muilla kilpailijoilla olevan 
potentiaalia parantami-
seen, sillä urheilupuiston 5 
km kierroksella eroa seu-
raaviin tuli perinteisellä 
hiihtotyylillä 2 min 26 s ja 
vapaalla 3 min 29 s. KHS-
sarjahiihtojen tulokset löy-
tyvät kokonaisuudessaan: 

www.kirkkonummenhiih-
toseura.fi/tulokset/#sh21

KHS kiittää osallistumi-
sesta Mannisten perhettä, 
joka antoi hiihtäjillemme 
hyvän ja motivoivan mit-
tarin omalle hiihtovauh-
dille ja osoitti myös, että 
Veikkolan/KHS:n nuoret 
osaavat hiihtää kilpaa.

Sivun jutut:  
Janne Nohkola ja Hannu Laukkanen
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hiihtoharjoituksissa säpinää
Edellisten kilpahiihtäjäpolvien 
jo kasvettua ulos Veikkolan la-
duilta päätimme viime keväänä 
aloittaa uuden hiihtäjäpolven 
kasvattamisen perustamalla 
lasten hiihtoharjoitusryhmän. 
Uusien vetäjien Jasmina Glad-
Schrevenin, Janne Nohkolan ja 
Henrika Backlundin johdolla 
harjoituksista tuli niin suosittu, 
että lopulta jouduimme rajoitta-
maan osallistujamäärän, koska 
eri-ikäisten/-tasoisten hiihtäjien 
ryhmät alkoivat tulla liian suu-
riksi. Harmiksemme Henrika 
joutui aikatauluongelmien vuok-
si vielä luopumaan vetovastuus-
ta, mutta onneksemme saimme 
Visa Forsmanin tilalle, ja hän 
hoitikin homman hienosti.

Erittäin vankan ja monipuolisen 
kestävyysurheilutaustan omaa-
vat Jasmina ja Janne ovat Vi-
san sekä muutamien aktiivisten 
hiihtoryhmäläisten vanhempien 
kanssa onnistuneet vetämään 
toiminnallisia ja välillä varsin 
vauhdikkaitakin ”hiihto”-harjoi-
tuksia. Näin siitäkin huolimatta, 
että ensimmäisenä harjoituskau-
tena 2019/2020 oman haasteensa 
toimintaan toi syksy, joka jatkui 
kevääseen asti, eikä lumesta ja 
laduista ollut tietoakaan.

Oli ilahduttavaa ja kannustavaa 
nähdä se into ja energia, jolla 
lapset saapuivat treeneihin eri 
puolilta Kirkkonummea sekä 
suorittivat harjoituksia ohjaa-
jien ohjeiden sekä esimerkkien 
mukaan. Kaikilla selvästi siinsi 
mielessä tuleva hiihtokausi ke-
leistä riippumatta. Hiihtoharjoi-

tuksien tavaksi muodostuikin, 
että ohjaajat suorittavat hiihtä-
jille teettämänsä harjoitukset 
myös itse aina kuin mahdollista. 
Osallistuva, esimerkillä ohjaa-
minen sekä improvisoivalla ja 
ei niin vakavalla otteella tapah-
tunut harjoittelu osoittautuikin 
motivoivaksi.

Vaikka harjoitusryhmä oli iäl-
tään ja lähtötasoiltaan varsin kir-
java, voitiin kuitenkin hiihtäjien 
taidoissa ja kunnossa havaita 
selkeää kehitystä kautta linjan. 
Vanhemmilta saadun palautteen 
perusteella hiihtoharjoitukset 
ilmeisesti erottuivat lasten käy-
mistä muista urheiluharjoituk-
sista.

Ensimmäisen harjoituskauden 
loppupuolelta lähtien joutuivat 
hiihtoryhmäläiset (kuten muu-
kin maailma) sovittamaan as-
kel- ja sauvamerkkinsä pande-
mian varjossa. Koronatilanteen 
sekä tiukentuneiden rajoitusten 
myötä talvikauden viimeiset 
hiihtoharjoitukset pidettiin ma 
1.3. hiihto-olosuhteiden jatku-
essa urheilupuistossa edelleen 
varsin hyvinä.

Muutama kysymys ohjaajille:

K: Mikä on oikea ikä opetella 
hiihtämään, ja milloin voi aloit-
taa kestävyysurheilun säännölli-
sen harjoittelun? 

V: Aloitusikä on hyvin yksilöl-
listä. Joiltain taaperoilta hiihdon 
tapailu onnistuu jo 3-vuotiaana, 
mutta yleensä 5 vuotta on hyvä 

ikä opetella tepastelemaan ja 
liikkumaan suksilla. Koskaan ei 
kuitenkaan ole liian myöhäistä 
opetella hiihtämään. Hiihdon 
sekä kestävyysurheiluun val-
mistavan, monipuolisen rasitta-
van liikunnan harjoittelun lapsi 
voi aloittaa jo hyvin nuorena. 
Varsinaisten kestävyysominai-
suuksien harjoittelun aika koit-
taa vasta myöhemmin murros-
iässä.

K: Millaiset sukset tarvitaan, 
onko hiihto kallista?

V: Lasten hiihtovälineiden valin-
taan on selkeät ohjeet ja opastuk-
set, joita voi tarvittaessa hieman 
soveltaen noudattaa. Hiihtomo-
not on hyvä olla sopivat ja riit-
tävän tukevat. Tärkeää on, että 
suksilla liikkuminen on luonte-
vaa ja sauvoista saa tarvittavaa 
tukea. Ensin opetellaan kävele-
mään ja toimimaan sukset jalas-
sa. Vasta myöhemmin taitojen 
karttuessa suksien luisto- ja pito-
ominaisuksien merkitys kasvaa. 
Sopivia välineitä voi tiedustella 
ja vaihdella tuttujen kanssa sekä 
etsiä netin myyntipalstoilta. Uu-
sia välineitä ei tarvitse tai ei aina 
edes kannata ostaa ensimmäise-
nä.

K: Miten hiihtoa voi harjoitella, 
kun ei ole lunta?

V: Monipuolisuus on lasten har-
joittelussa tärkeää. Aktiivinen 
ja riittävän rasittava liikunta, 
kuten juoksu, pyöräily, kiipei-
ly, hyppely tai vaikka metsässä 
liikkuminen, edistää hiihdon tai 

minkä tahansa muun urheilulajin 
harrastamista. Hengästyminen 
ja hikoilu on merkki riittävästä 
aktiivisuudesta, eikä hetkellinen 
kova rasituskaan ole terveelle 
lapselle haitaksi.

K: Miten Veikkolan hiihtoaluetta 
pitäisi kehittää lasten tarpeisiin?

V: Ylläpitämällä suorituspaik-
koja, kuten tähänkin asti, ja te-
kemällä ehdotetut levennykset 
latuverkostoon, jotta erivauhti-
set hiihtäjät mahtuvat paremmin 
toisensa sivuuttamaan. Lisäksi 
olisi hyvä olla hieman laajempi 
tasoitettu alue, jossa olisi loiva 
mäki ja jossa voisi tehdä muita 

hiihtäjiä häiritsemättä erilaisia 
tekniikkaharjoitteita, kuten mä-
enlaskua, pujottelua ja hyppy-
reitä.

 K: Jasmina, mikä oli aikasi Ha-
vaijin Ironman -kilpailussa?

V: En kyllä oikeasti tiedä... Olin 
Havaijilla kolme kertaa, mutta 
aikoja en muista enkä löydä mis-
tään (olen siis urheilija, joka ei 
omista kelloa). Nizzan Ironma-
nin palkintopallilla, puoli Iron-
manin ikäluokan Euroopan mes-
tari sekä Swimrun MM-kisoissa 
palkintopallilla vuosina 2018 ja 
2019. Entinen nelosen aituri. Sii-
näpä se minun urani.

Ensimmäiset 
hiihtoharjoitukset 
urheilupuiston lumilla 
11.1.2021.  
Kuva: Kati Matula.

KHS:n sarjahiihtojen P5-sarjan lähtö 16.2.2021.  
Kuva: Liia Kapanen.

Aukeaman jutut: 
Janne Nohkola ja 
Hannu Laukkanen 
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pari hehtaaria joutomaata keskellä kylää

Muutetaan ryteikkö virkistysalueeksi
Veikkolan keskusta on rakentunut käytöstä poistet-
tujen hiekkakuoppien ympärille. Turuntien etelä-
puoliset sorakuopat on jo vuosikymmenten kuluessa 
otettu käyttöön urheilukenttien, koulurakennusten 
ja pysäköintipaikkojen rakennuspaikkoina. Turun-
tien pohjoispuolella on osin kunnan omistamalla, 
osin yksityisessä omistuksessa entisten hiekkakuop-
pien alue, joka rajoittuu lännessä Lamminpääntie-
hen, pohjoisessa Impivaarantiehen sekä idässä kou-
lualueeseen ja Impivaaranpolkuun. Tällä alueella on 
maa-ainesten ottaminen loppunut ilmeisesti jo 1960 
luvulla.

Tämän jälkeen aluetta käytettiin 
maankaatopaikkana, ja saattoi-
pa sinne päätyä joitakin muita-
kin kuormia. Aikanaan täyttö 
loppui, ja osa kuopasta tasattiin 
luistinradan ja kiekkokaukalon 
pohjaksi. 

Nykypäivänä maa-ainesten kai-
vuu, ylijäämämaiden läjitys sa-
moin kuin lopetettujen kaivuu-
alueiden maisemointi on tarkoin 
säänneltyä, eikä tällaisia ryteik-
köjä ja tunkioita enää pääse ky-
lien parhaille paikoille muodos-
tumaan.

Tämä alue sijaitsee keskeisellä 
paikalla kaavoitetulla alueella. 
Useimmilla paikkakunnilla ra-
kennusvalvonta antaa tällaisten 
epäkohtien johdosta siivoamis- 
ja kunnostuskehotuksia, mitä 
saatetaan tarvittaessa vielä vah-
vistaa uhkasakoilla.

Veikkolalaiset eivät kaipaa 
syyllisiä yli puolen vuosisadan 
takaisiin sorabisneksen laimin-
lyönteihin tai unohduksiin. On 
selvää, että Veikkolan kaava-alu-
een ytimen keskeisin rakentama-
ton alue tulee jossakin vaiheessa 
johonkin muuhun käyttöön. Tä-

hän menee kuitenkin todennä-
köisesti vuosikymmeniä, joten 
ainakin yhden sukupolven ajaksi 
alueesta voisi erittäin vähäisillä 
kustannuksilla kehittää ulkoi-
lu- ja urheilupaikkoja Veikkolan 
lapsille ja nuorille.

Alueella olevia maamassoja 
siirtelemällä on nykyistä luiste-
lukenttää mahdollista laajentaa. 
Hiekkakuoppien reuna-alueet 
ovat osin vaarallisen jyrkkiä, 
jopa siinä määrin, että aitaami-
nen olisi ollut perusteltua. Kuop-
pien reunat olisi näin ollen syytä 
tasoittaa ja loiventaa, niin että 
siellä on turvallista liikkua kaik-
kina vuodenaikoina niin lasten 
kuin vanhempienkin.

Alueelle tehtävän käytöstä 
poistettavien soranottoaluei-
den normaalin maisemointityön 
tuloksena käyttöön voitaisiin 
saada nykyiseen nähden jopa 
kolminkertainen pinta-ala niin 
talviseen kuin kesäiseenkin toi-
mintaan. Jos työ tehdään alueen 
omia maamassoja käyttäen nor-
maalina maisemointityönä kyl-

lin järeällä kalustolla ja osaavia 
tekijöitä käyttäen, on kustannus 
todella vähäinen. Suuret toimi-
jat kunnostavat vuosittain satoja 
hehtaareja entisiä hiekkakuoppia 
nykyvaatimukset täyttäviksi.

Parempi luistinrata? Liukumäki? 
Crossailupaikka maastopyöräili-
jöille?

Parempien luistelukenttien lisäk-
si alueelle muodostuisi maise-
moitaessa aivan itsestään loivia 
tasapintaisia kumpuja ja painan-
teita, joita lapset voisivat turval-
lisesti käyttää vaikkapa talvisiin 
liukurileikkeihin tai kesäisiin 
pyörällä crossailuihin, pallope-
leihin, frisbeen heittelyyn ja mo-
neen muuhun kivaan puuhaan. 
Täällä leikkiminen ja harrasta-
minen olisi vapaamuotoista, ei 
ohjattua liikuntaa.

Veikkolalaiset äidit ovat some-
keskusteluissa kovin kyselleet 
pulkkamäkiä. Ilmeisesti kaik-
ki merkittävät kaupungit ovat 
lopettaneet pulkkamäkien yl-
läpidon, koska vahinkotapaus-

ten vastuukysymykset ovat 
oikeuskäytännössä menneet 
mahdottomaksi koettuun 
suuntaan. 

Veikkolassa, kuten lähes kai-
killa muillakin paikkakunnil-
la, on yksityisillä alueilla ja 
vailla talvikunnossapitoa ole-
villa tiepohjilla hyviä loivia 
rinteitä, missä lapset saavat 
nauttia talven leikeistä. Näitä 
ei voida kuitenkaan omistajan 
toimesta virallisesti ylläpitää, 
vaikka siellä oleskelua ei kiel-
letäkään.

Entiseen hiekkakuoppaan esi-
merkiksi kuvan osoittamaan 
painanteeseen olisi helppo 
tehdä lapsille talvinen puuha-
maa, mikä ei vaatisi mitään 
ylläpitoa. Alue sijaitsee aivan 
keskellä kylää ja on sivussa 
autolikenteestä.

Tässä on meidän ehdotuk-
semme Veikkolan keskustan 
tuunaamiseksi sekä turvallis-
ten leikki- ja harrastuspaik-
kojen luomiseksi.

Ilmakuva kaukalon alueesta. Kuva: Anttu Silander.
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Kevättervehdys!

Vuoden ensimmäinen neljännes 
on kohta eletty, kevät koittaa. 
Kylmän talven keskellä koim-
me viikon lämpöjakson helmi-
maaliskuun vaihteessa. Lintujen 
ruokahalu ruokinnalla väheni 
selvästi suojasäällä. Siemeniä 
on kulunut kuitenkin melkoi-
sesti. Viiden litran sekasiemen-
automaattini tyhjenee kolmessa 
vuorokaudessa, ja 20 kg aurin-
gonkukansiementen automaat-
ti tyhjenee parissa viikossa. 
Vastineeksi siementen hankin-
takustannuksille saamme tark-
kailla lintujen liikehdintää sekä 
saamme hyvän mielen. Olemme 
omalta osaltamme auttaneet lin-
tuja valmistautumaan tulevaan 
pesintään.

Pesintä onnistuu aina paremmin, 
mitä vahvempia linnut fyysises-
ti ovat pesintään ryhtyessään.  
Huhtikuussa ruokinnan tarve 

pikkuhiljaa hiipuu. Jos takatal-
vi yllättää, kuten usein käy, on 
ruokinnasta apua myös jo saa-
puneille muuttolinnuille. Silloin 
voimme ihastella myös peippoja, 
järripeippoja, punarintoja ja rau-
tiaisia, jotka sulassa sovussa tal-
vilajien kanssa käyvät syönnillä.

Nyt on aika tyhjentää pihapöntöt 
edellisvuoden pesistä sekä talven 
aikana pöntöissä yöpyneiden lin-
tujen jätöksistä. Kuluneen vuo-
den aikana vaurioituneet pöntöt 
on myös hyvä korjata tai vaihtaa 
tarvittaessa uusiin. Pönttöjä ei 
tarvitse välttämättä asentaa uu-
delleen juuri samaan paikkaan, 
missä pönttö sijaitsi aiemmin. 
Paikkaa voi vaihtaa sellaiseen, 
jossa auringon valoa on enem-
män. On hyvä kuitenkin välttää 
paikkaa, jossa on jatkuva aurin-
gon paahde.

Jos pönttö sijaitsee kovin varjoi-
sassa paikassa, se ei ehdi kuivua 
talven jäljiltä riittävästi, ja pönttö 
jää vuosi vuoden jälkeen tyhjäk-
si pesinnältä.

Kun ostat uusia linnunpönttö-
jä kaupasta, pelkkä metallinen 
lentoaukon suoja ei yksin riitä 
suojaamaan poikasia käpyti-
kalta. Metallinen suoja on vain 
hidaste tikalle. Käpytikan nor-
maaliin ravintoon kuuluvat myös 
linnunpoikaset, jos niitä on hel-
posti saatavilla. Parempi tulos 
saadaan, jos pöntön kolmelle 
pystysivulle kiinnitetään ohuet 
vanerilevyt. Levyt tulee kiinnit-
tää ruuveilla siten, että vaneria 
ei kiinnitetä tiukasti pöntön puu-
seinämää vasten. Tämä rakenne 
estää tikan nokan läpäisyn. Va-
nerilevy ikään kuin myötäilee 
nokan iskua.

Filmivaneri on kalliimpaa kuin 
kuusivaneri, mutta sitä ei tikan 
nokka läpäise. Filmivanerin voi 
ruuvata tiukasti kiinni uuden 
pöntön puuseinämiin. Mistä näi-
tä vanereita sitten saa? Omasta 
kokemuksesta voin kertoa, että 
ainakin Bauhaus leikkaa vaneri-
levyjä mittojen mukaan. Muuta-
maa pönttöä varten ei myymälän 
palvelua ole järkevää toteuttaa, 

sillä leikkausveloitus sisältää 
aina koko vanerilevyn. Jos pönt-
töjen lukumäärä on yli viiden, 
toimenpide alkaa olla jo suhteel-
lisen järkevää.

Jos vanerilevyyn on mahdollis-
ta porata lentoaukon kokoinen 
reikä, niin aina parempi. Pöntön 
etuseinään kiinnitettävän va-
nerin voi myös mitoittaa siten, 
että vanerin yläreuna on juuri 
lentoaukon alapuolella; tämäkin 
ehkäisee tehokkaasti tikan tihu-
töitä.

Kun hommaan ryhtyy, niin 
vanerilevyjen kiinnittäminen 
pönttöihin ei kestä montaa-
kaan minuuttia. Lopputulokse-
na onkin sitten hyvä mieli. Jos 
pöntön koko on suurempi kuin 
esim. kottaraisen pönttö, suo-
jauksia ei enää tarvita. Näissä 
isommissa esim. vesilintujen ja 
pöllöjen pöntöissä on tarpeellis-
ta laittaa pöntön sisälle vaikka 
sahanpuruja tai haketta. Tämä 
pöntön ”pehmuste” on syytä 
vaihtaa uuteen aina silloin, kun 

pöntössä on ollut edellisvuotista 
pesintää.

Vesilinnuista pönttöpesijöitä alu-
eellamme ovat telkkä ja isokos-
kelo. Näiden lintujen poikaset 
lähtevät pesästä ryhmässä heti, 
kun viimeinen muna on kuoriu-
tunut. Varsinaista pesäpoikasai-
kaa ei lajeilla ole.

Miten vesilintujen munat sitten 
kehittyvät ja kuoriutuvat yhtä 
aikaa? Emo kehittää ja munii 
uuden munan jopa vuorokauden 
välein. Lintuemoilla on kyky 
säädellä haudontaa siten, että 
jokainen muna saa sopivasti 
lämpöä kuoriutuakseen mahdol-
lisimman samanaikaisesti. Ohut 
kuorikerros pitää sisällään lin-
nunpoikasen alkion ja suojaa sitä 
siten, että kuoren läpi kulkeutuu 
kuitenkin happea alkiolle.

Muna on yksi luonnon ihmeistä 
ja upea taidonnäyte!

Hyvää Kevättä! 
Topi

Kylmälän vesiosuuskunnan tilannekatsaus
Runkolinjan kaivu- ja raken-
nustyö välillä Eerikinkartano 
– Sjökullan koulu on valmis-
tunut maaliskuun alussa. Myös 
linjapumppaamojen sekä niiden 
sähkökeskusten rakennus- ja 
asennustyöt samalla välillä ovat 
valmistuneet.

Kirkkonummen Vesi on aloit-
tanut runkolinjan testauksen ja 
koepaineistuksen, mutta valitet-
tavasti kova pakkanen on haitan-
nut ja hidastanut testejä. Vaarana 
on, että putki jäätyy, koska testa-
uksessa linjaa on pidettävä avoi-
mena tietyistä kohdista virtauk-
sien ja paineen mittaamiseksi.

seuraavat askelmerkit

Heti kun Kirkkonummen Vesi 
on hyväksynyt runkolinjan käyt-
töönoton, voidaan aloittaa sen 
varrella olevien kiinteistöjen liit-
täminen verkostoon. Silloin laa-
ditaan kiinteistöjen omistajien 
kanssa liittymäsopimukset, jotka 
aikanaan siirtyvät Kirkkonum-
men Veden ja käyttäjän välisiksi 
sopimuksiksi. 

Sopimuksen voimaantulon myö-
tä kiinteistöt saavat runkolinjan 
osuudestaan laskun. Lasku ton-
teilla tehtävän työn osuudesta 
kotitalousvähennyksen anomista 

varten voidaan laatia vasta, kun 
tonttikohtaiset työt on tehty.

"Runkolinjan tonttikohtaisten 
osuuksien laskuttamisella tuetaan 
kassavirtaa, sillä kaikki materiaa-
li- ja kaivukulut vesiosuuskunta 
on valmiina olevasta runkolin-
jasta jo maksanut", puheenjoh-
taja Mats Michelsson perustelee. 
Kirkkonummen Vedelle oli tärke-
ää, ettei tonttikohtaisia kuluja si-
sälly runkolinjan rakentamiseen.

Jatkoa seuraa, ja uusien alueiden 
suunnittelu on käynnissä: Tou-
kolahti, Kurkisto ja Sjökullan-
tien alkupää. Kaivuaikataulu on 
vielä auki, ja eteneminen riippuu 
täysin siitä, miten nopeasti saa-
daan kiinteistönomistajien kans-
sa tehdyksi vesihuollon johtojen 
sijoitussopimukset.

Kun runkolinja on toiminnassa, 
voidaan uusilla alueilla kiinteistö-
jä liittää työn etenemisen mukaan 
vesi- ja viemäriverkostoon heti.

Jos et ole vielä liittynyt, mutta 
kiinnostusta on – olethan mah-
dollisimman pian yhteydessä! 

Yhteystiedot löydät kotisivuilta 
www.hanavesi.info.

Teksti ja kuva: Eine Tahko
Kapakkatien historiaan on mahtunut monenmoista reilun 150 vuoden aikana. On ollut olutpanimoa, 
krouvia, epävirallista sairaanhoitoa ja nyt vesihuoltojärjestelmän putkia ja pönttöjä.

”Navala Ölbryggeri AB rakensi 
Navalaan puron rantaan olutpa-
nimon. Vesi otettiin nähtävästi 
puron äärellä olevasta luonnon-
lähteestä. Panimon anniskelu-
krouvi, jota kutsuttiin nimellä 
Kapakka, oli päätien varressa, 
nykyisen Kapakkatien alkupään 
tienoilla. Tuotantoa riitti myytä-
väksi muuallekin, mm. Luoman 
höyrylaivalaiturin vieressä ol-
leeseen krouviin ja Lohjalle.

 Kirkkonummen kuntakokous 
kielsi v. 1879 maakauppiail-
ta oluen myynnin. Nähtävästi 
myynti jatkui epävirallisena toi-
mintana, koska salakapakoita oli 
vielä 1900-luvun taitteessa siellä 
täällä, etenkin Masalan ja Luo-
man tienoilla.”

Entisessä panimomestarin ta-
lossa asui 1920–30-luvulla dia-
konissa, joka piti siellä myös 

vastaanottoa. Kunnanlääkä-
ri ja sairaala olivat kaukana 
Kirkkonummen kirkon etelä-
puolella Jolkbyssä. Navalassa 
asuva diakonissa sai välillä 
hoitaa tehtäviä, jotka oikeas-
taan olisivat kuuluneet lääkä-
rille.”

Historialainaus: Kirkkonum-
men kulttuuripalveluiden jul-
kaisema Eerikinpolun esittely.
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Nimistö kertoo historiasta
julkaisin helmikuussa Veikkolan kadunnimistöön liit-
tyvän kyselyn, johon pyysin veikkolalaisia tai alueen 
tuntevia vastaamaan. sain kyselyyni reilussa viikossa 
peräti 75 vastausta. Tässä artikkelissa esittelen kyse-
lyn tuloksia ja historiaa Veikkolan nimistön takana.

Veikkola on mainittu asiakir-
joissa jo vuonna 1553. Veik-
kolan kylä sijaitsi Kalljärven 
pohjoisrannalla, Lamminjärven 
koillispuolella. Sen sijaan ny-
kyinen Veikkolan keskusta kuu-
lui Koski-Navalan kylään, joka 
sai nimensä kahden suuren tilan 
mukaan. Navala olikin monille 
kyselyn vastaajille tuttu karta-
nostaan ja alueen kadunnimistä 
Navalantie ja Navalanpuisto. 
Sen sijaan Koskista ei maininnut 
yksikään vastaaja, vaikka Koskis 
on itse asiassa Kirkkonummen 
vanhin kartano, jonka historia yl-
tää ainakin 1400-luvulle. Jopa 80 
% vastaajista mainitsi sen sijaan 
Eerikinkartanon tai Eerikinkarta-
nontien.

Eerikinkartano sai nimensä, kun 
Carl Ferdinand von Wahlberg 
osti kaksi alueen kartanoa, Na-
valan kartanon ja Koskiksen, 
vuonna 1890. Hän nimesi yhdis-
tetyt kiinteistöt poikansa Erikin 
mukaan Eriksgårdiksi. Vaikka 
vanha nimi Koskis ei enää ole 
tuttu, elää se Veikkolan nykyi-
sen keskustan alueella nimissä 
Koskentie, Koskenkuja ja Kos-
kentori.

Myös muut tilat ja talot ovat ol-
leet katujen nimeämisen takana. 
Kyselyyn vastanneet tiesivät esi-
merkiksi Alitalontien (Alitalon 
eli Nedergårdin mukaan), Yli-
talontien (Övergårdin mukaan), 
Impivaarantien ja Järveläntien. 
Torppien mukaan on nimetty esi-
merkiksi Lamminpääntie, Perä-
läntie, Lohantie ja Lerbackantie.

Ennen von Wahlbergia Navalan 
kartano oli oluttehtaan omistuk-
sessa. Panimon tuotteita myytiin 

lähellä sijaitsevassa anniskeluk-
rouvissa, jonka mukaan Kapak-
katie on nimetty. Vuonna 1901 
rakennettiin Eerikinkartanon sa-
halaitos, josta Sahatie on saanut 
nimensä. Sahatieltä voi kääntyä 
Kaivotielle, jonka kaivosta eräs 
vastaaja kertoi annetun vettä 
postihevosille.

Eerikinkartanon testamentti

Kyselyn vastaajista 28 % tiesi 
tai arvasi, mihin testamenttiin 
Testamenttitien nimi viittaa. Von 
Wahlberg halusi jättää Eriksgår-
din keskimmäiselle pojalleen, 
mutta Erik menehtyi metsästys-
retkellä sattuneen tapaturman 
takia. Laadittiin uusi testamentti, 
jonka mukaan kartanoiden maat 
testamentattiin Kirkkonummen 
kunnalle sillä ehdolla, ettei maita 
lohkottaisi, vaan alueelle perus-
tettaisiin maatalouskoulu. Kun-
ta sai alueet haltuunsa vuonna 
1923. Myöhemmin, testamen-
tista huolimatta, kunta pilkkoi 
saamiaan maita. Testamenttitie, 
kuten suuri osa nykyistä Veikko-
laa, sijaitsee tällä testamentatulla 
alueella.

Usein alueella oleva vanha ni-
mistö ei riitä, vaan on luotava 
myös uusia nimiä. Ryhmänimet 
eli aihepiirinimet ovat samalle 
alueelle annettuja saman tee-
maisia nimiä. Veikkolassa esi-
merkiksi Sembrapolku, Tuija-
polku ja Lehtikuusenkuja ovat 
ryhmänimiä, jotka viittaavat 
myös alueen historiaan. Eeri-
kinkartanon metsänhoitaja Albin 
Broman nimittäin istutti alueelle 
näitä erikoisia havupuita. Hänen 
kunniakseen on nimetty Albin 
Bromanin puisto. Vartiontie taas 

on toisen metsänhoitajan, Emil 
Vartion, mukaan nimetty. Täl-
laisia paikallisten merkittävien 
henkilöiden kunniaksi annettuja 
muistonimiä on Veikkolan alu-
eella muitakin, kuten Puukontie 
Eerikinkartanon työntekijäper-
heen sukunimen mukaan, ja 
Vuohenojankuja, joka on nimet-
ty torpparin ja Veikkola-aktiivin, 
Mauno Vuohenojan, mukaan.

Uutta nimistöä tarvitaan

Veikkolan parantola edustaa 
tuoreempaa historiaa, joka on 
vaikuttanut nimeämiseen. Kyse-
lyssä yli puolet vastaajista tiesi 

tai osasi arvata, että Hyvänmie-
lentie ja Hyvänmielenkuja liit-
tyvät alueen hoitotoimintaan. 
Parantolassa oli mielenterveys-
toimintaa vuodesta 1929 vuoteen 
1995. Nykyisin tälle parantolan 
perustaneen Sielunterveysseu-
ran silloisen puheenjohtajan 
Reino Laguksen mukaan Laguk-
senpuistoksi nimetylle alueelle 
suunnitellaan lisää asutusta.

Kirkkonummella nimistöstä 
vastaa nimistötoimikunta, jonka 
kunnanhallitus asettaa. Toimi-
kunta tekee esimerkiksi nimis-
töön liittyviä ehdotuksia ja yllä-
pitää rekistereitä hyväksytyistä 

Impivaarantie: Impivaara-tilasta nimensä saaneet Impivaarantie ja 
-kuja ovat saaneet seurakseen Aleksis Kivi -teemaisia ryhmänimiä, 
kuten Männistöntie ja Kullervonkuja, joiden joukkoon historialliset 
nimetkin siis sopivat. Kuva: Mira Orko.

Lehtikuuset: Kuljeskele erikoisten havupuiden mukaan nimetyillä teillä, ja saatat nähdä vaikka nämä 
korkeuksiin kurkottavat lehtikuuset. Kuva: Mira Orko.

Eerikinpolku: Eerikinkartanon pihapiiristä lähtee kulttuuripolku Eerikinpolku, jota kulkemalla voi 
tutustua Koski-Navalan alueen historiaan ja nykypäivään. Kuva: Maarit Orko.

nimistä, suunnitelluista nimistä 
ja vanhasta paikallisesta nimis-
töstä. Nimeämisessä käytetään 
ensisijaisesti olemassa olevia 
perinnäisiä paikannimiä, ja muu-
tenkin paikallishistoria halutaan 
huomioida.

Veikkola ja lähialue kasvaa ja 
kehittyy. Uusia nimiäkin siis tar-
vitaan. Kyselyyn vastanneet ker-
toivat, että haluaisivat Veikkolan 
alueelle ennen kaikkea alueen 
historiaan ja luontoon linkittyviä 
nimiä. Toivottiin myös persoonal-
lisia mutta käytännöllisiä nimiä.

Mira Orko
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ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Nikkarin Putki- ja Peltityö oy:stä 
– Kaivuutyöt 2–4 ton kumitelakoneella 
– Putki- ja jätevesijärjestelmät 
– Rakennuspeltityöt 
– Saumaton sadevesikouru 
– Ilmanvaihtotyöt 
– Jätevesipumppaamot 

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