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Kansi: Ei omena kauas puusta putoa. Omenasato on
ollut tänä vuonna runsas. Kuva: Tapani Iivari.

yläraitti on tärkeä Veikkolan ja mikä ettei muunkin Pohjois-Kirkkonummen kannalta.
Uudistuksia kuitenkin tarvitaan ja ennakkoluulottomuutta. Sukupolven vaihdos sopii
hyvin meille vanhimmille konkareille. Emme kuitenkaan aio lopettaa, vaan olemme valmiit jatkamaan, kunnes korvaajamme löytyvät.
Raija Kari
vt. päätoimittaja

PS. Jos kiinnostuit toimitustyöstä tai kirjoittajaverkostosta, tai jos sinulla on uusia ideoita, ota yhteyttä Kylänraitin toimitukseen toimitus@kylaraitti.fi.
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Kunnan kuulumisia
Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelma
hyväksyttiin 3.9.
– Veikkolan osayleiskaava on alemmassa korissa ikään kuin
muistilistalla. Meitä on
kaavatoimistossa liian
vähän suhteessa töihin,
kunnanarkkitehti Tero
Luomajärvi toteaa.
Kysymykseen, miksi
Veikkolan osayleiskaava ei edisty, vaikka
kyläyhdistyskin kiirehti sitä jo vuonna 2006,
Luomajärvi vastasi: Ei
ole järkevää aloittaa
Veikkolan osayleiskaavaa nyt, kun tunnin
rata- ja -asemaratkaisut ovat tulossa. Pitää
myös muistaa, että kaavoituspäätökset ovat
poliittisia.
Toinen osayleiskaava,
Kylmälän osaleisyleiskaava, on edistymässä. Tarkistettu ehdotus
on tarkoitus tulla hy-

väksyttäväksi vielä tänä
vuonna. Seppo Mäkinen
on irrotettu tähän työhön,
ja hänelle toivotaan työrauhaa.
Talonrakennus
– Veikkolan kirjaston
hankesuunnittelu toteutuu tänä syksynä. Niin
ikään kuntotutkimus päivitetään. Alkuvuodesta
2019 edetään toteutussuunnitteluun ja loppuvuodesta rakentamiseen,
toimitilapäällikkö Jarno
Köykkä listaa.
Vanha päiväkoti on purettu. Tilalle rakennetaan
ensi vuonna uusi. Valmista pitäisi olla alkuvuodesta 2020.
Samassa salkussa
Kunnanjohtaja Tarmo
Aarnion mukaan kunnan
kaikki kiinteistöt salkutetaan, laitetaan tärkeysjärjestykseen. Päätökset
on tarkoitus tehdä tänä
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Kyläkokouskutsu
syksynä. Siellä samassa
salkussa muiden kiinteistöjen kanssa on Navalan
kartano. Korjataanko se
vai myydään – mikä on
jatkossa Navalan käyttötarkoitus. Korjausvelkaa
on paljon. Loppujen lopuksi nämäkin päätökset
ovat niin Aarnion kuin
Köykänkin mukaan poliittisia.
Suunnitelmia
Veikkolan melusuojauksen rakennussuunnittelu
on menossa. Rakentaminen alkaa keväällä.
Toinen iso suunnitteluhanke – Tunnin juna
Turkuun - on niin ikään
käynnissä.
Kunnan
kanssa on sovittu, että
yleisötilaisuudet tästä
hankkeesta järjestetään
Veikkolassa.
PS. Kaikki kunnan päätökset ovat poliittisia,
eikö vain?

Tervetuloa kyläkokoukseen 20.11. klo 18 Veikkolan koululle!
Kokouksessa pohditaan kylämme tulevaisuutta ja visiota aina
2030-luvulle asti. Seminaaritilaisuuteen ovat tervetulleet kaikki kyläläiset! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Veikkola-visio 2030 -ohjelman yhteydessä yritämme vastata
kysymykseen, miten kylämme kehittyy tulevaisuudessa, ja
ennen kaikkea toimia vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden, yhdistysten, kunnan ja valtion kanssa näiden tavoitteiden mahdollistamiseksi.
Toivomme, että paikalliset asukkaat ovat mukana suunnitelman teossa heti alusta alkaen, ja marraskuun seminaaritilaisuus toimii lähtölaukauksena tälle pitkäjänteiselle suunnittelutyölle. Tilaisuudessa saamme nauttia inspiroivista ja
ajatuksia avaavista puheenvuoroista, asiantuntijapaneelista,
johon osallistuu mm. kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, ja workshop-henkisestä työskentelystä muiden kyläläisten kesken.
Marraskuun tapaamisen tavoitteena on myös tunnistaa suunnittelutyöstä kiinnostuneet kyläläiset ja kutsua heidät mukaan visioryhmään! Kyläyhdistyksen tavoitteena on saada
työryhmän jäsenistöstä mahdollisimman monipuolinen tavalla, joka edustaa kaikkia veikkolalaisia riippumatta heidän
ikäryhmästään tai asuinpaikastaan.
Lämpimästi tervetuloa suunnittelemaan tulevaisuuden Veikkolaa!
Veikkolan kyläyhdistys

Raija Kari

Kaskiniityn ja
Syysloma tauottaa
Lammaskallion
koululaisten arjen
alueiden
syyslomaa vietetään Kirkkonummella 13.–
rakennushankkeen Koululaisten
21.10. Myös esikoululaiset noudattavat koulujen syysloma-aikaa.
eteneminen
VEIKYN
KUNTOSALIVUOROT

Vanhatie–Lamminjärventie -alueella tehtiin elokuussa
tienkorjaustöitä. Tämä aktivoi tarkkaavaiset asukkaat
kyselemään Veikkolan alueiden 13 ja 14 suunnittelutilannetta.

Veikkolan koulun kuntosalissa
keskiviikkoisin klo 20.00–21.45 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.00

Suvi Kylmänen kunnasta vastasi, että alueiden rakennussuunnitelmat ovat kunnassa parhaillaan kommentoitavana. Valitettavasti resurssipulan vuoksi suunnitelmien
loppuun vieminen on viivästynyt.

Vanhat ja uudet jäsenet:
tervetuloa kuntoa kohottamaan!

Kylmäsen mukaan alueen 14 (Vanhatie välillä Lamminjärventie–Turuntie, Vuoritie, Lammaskallionkuja, Hyvänmielenkuja, Saunapellontie, Palopolku) osalta rakentaminen on tällä hetkellä aikataulutettu alkavaksi vuonna
2019. Alueen 13 (Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie,
Umpikuja, Vanhatie välillä Päivärinteentie–Lamminjärventie, Mäkeläntie, Lammaskalliontie välillä Lamminjärventie–Mäkeläntie) vuonna 2020.

Jäitkö ilman Kylänraittia?

Syksyllä käynnistyy uuden talousarvioehdotuksen käsittely. Siinä käydään läpi investointiohjelma ja sen aikataulutus. Vasta kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion, tiedämme varmaksi, mitä vuonna 2019 tehdään.

Olemme saaneet uusia jakajia eräille Haapajärven,
Kylmälän ja Lapinkylän alueille. Jakoalueet ovat
laajoja, ja saattaa olla, että jotkut postilaatikot ovat
jääneet lehteä vaille. Lehtiä on noudettavissa Veikkolan kaupoilta ja kirjastosta. Jakajille suurkiitos
avusta!

www.kylanraitti.fi

Veikkolalaisia lomailijoita on melkoinen määrä: esi- ja
peruskoululaisia on yhteensä lähes 1300 oppilasta. Veikkolan koulussa oppilaita on 737, Vuorenmäen koulussa
332. Veikkolan alueella on 95 ruotsinkielistä perusopetuksen oppilasta. Suomenkielisessä esiopetuksessa on
109 lasta ja ruotsinkielisessä 18.
Loma on tänä vuonna pitkä verrattuna aiempien vuosien kahteen päivään. Pidempään lomaan päädyttiin viime
marraskuussa äänestyksen jälkeen, kun sivistyslautakunta päätti asiasta äänin 7–4.

Eerikinkartanon
joulumarkkinat
Jo kuudetta kertaa järjestettävät tunnelmalliset
Eerikinkartanon joulumarkkinat pidetään tänä vuonna
kaksipäiväisenä: 8. ja 9.12. klo 10–14.
Toivotamme kaikki lähiseudun kädentaitajat lämpöisesti
tervetulleeksi myymään tuotteitaan!
Varaathan myyntipaikkasi ajoissa, sillä paikkoja on
rajoitetusti.
Paikkavaraukset: Mona Hörman puh. 040 589 0366
P.S. Tapahtuma löytyy Facebookista:
Eerikinkartanon joulumarkkinat 2018

ajassa
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Taverna Dawi
avaa syyskuussa
Apteekin yläpuolella oleviin tiloihin tehdään mittavaa remonttia. Aamupala-,
lounas- ja hiiligrilliravintola Taverna Dawin on
tarkoitus aueta syyskuun
aikana. Uusi ravintola
aukeaa arkisin ma-pe klo
7.30, jolloin on tarjolla
aamupalaa uunituoreiden
sämpylöiden kera. Lounasta on tarjolla seisovasta
pöydästä klo 10.30-15.00.
Taverna Dawi tarjoaa á la
carte -annoksia klo 15-21,
jolloin myös hiiligrilli on
tärkeässä osassa.

Viikonloppuisin Taverna
aukeaa hieman myöhemmin. Suunniteltu aukioloaika on klo 11-21. Tarvittaessa esim. viikonloppuisin
ravintola Taverna Dawi tai
Med-Life voi olla myöhempäänkin auki. MedLifeen jää näillä näkymin
pizza- ja kebabpuoli á la
carte -annosten siirtyessä
Taverna Dawiin. Taverna
Dawin toiminnasta vastaa
Med-Lifen tuttu omistajapari Krista ja Aziz.
Paavo Sortti

Tassutin on
muuttanut
Eläinten koulutusta tarjoava Tassutin keskitti keväällä toimintonsa yhteen
paikkaan. Yrityksen tilat
sijaitsevat Veikkolan teollisuusalueella osoitteessa
Teollisuustie 7, halli 1.
Koulutustiloissa järjestetään sekä yksityis- että
pienryhmätunteja. Tilo-

Kylätalo
Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29,
02880 Veikkola

jen yhteydessä palvelee
myös hallipuoti, joka on
avoinna ma–pe klo 15–20,
muulloin sopimuksen mukaan.
Lisätiedot:
tassutin.fi.
Facebook: Tassutin
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Mitä ensi talvena syötäisiin?
”Tämä kesä on muistuttanut siitä, ettei ruuan
tuotanto ison katon alla
ole ollenkaan itsestään
selvää”, Max Schulman
toteaa. MTK:n vilja-asiamies lohduttaa kuitenkin,
että kuivuudesta huolimatta leipäjauhoja riittää
vuoden tarpeiksi, kun
edellisen kasvukauden
ylijäämävarastot otetaan
käyttöön.
”Mutta jos ensi kasvukausi
epäonnistuu, niin sitten on
laarit kyllä tyhjät.”
Viljelijän palkkapussi
ammottaa tyhjyyttään jo
nyt. Ruuantuottajilla ei
mene hyvin. Kun tuotannon kannattavuus on äärirajoilla elintarvikeketjun
ankaran kilpailutilanteen
vuoksi, yksi huono satokausi voi keikauttaa koko
laivan. Moni maataloustyrittäjä onkin päättänyt ripustaa hanskat naulaan ja
etsiä toimeentuloa muualta.
Leipään riittää viljaa
Vehnän sato jäi kuivuuden vuoksi noin kolmanneksen pienemmäksi kuin
normaalisti, mutta laatu
on erittäin hyvä, ja tälläkin satomäärällä pystytään
kattamaan myllyjen ja leipomoiden tarpeet.
Ruista saatiin viime syksyn sateiden vuoksi kylvetyksi vain vähän, ja siksi
sato on pieni, kun kuivuuskin verotti osansa.

”Onneksi
edellisenä
vuonna saatiin rukiista
ennätyssato, ja varastoilla voidaan nyt täydentää
niukkaa satoa kattamaan
kotimaan tarve”, Schulman valottaa.
Kauran käyttö elintarvikkeissa on huimasti lisääntynyt viime vuosina sekä
leivissä että vegaanituotteissa. Kauran laadussa
on esiintynyt kuivuusongelmia, mutta ylivuotista
kauraa on varastossa riittävästi.
Ohran riittävyys on hiukan isompi haaste, mutta
Schulman uskoo, että olutteollisuus ja Koskenkorvakin löytävät markkinoilta
tarvitsemansa. Jos eläinten
rehuohrasta jää vajausta,
se korvataan tuontimaissilla.
Härkäpapu on uusi vegesuosikki. Sen kiinnostus
on lisääntynyt vauhdilla,
mutta samalla myös sen
viljelyalakin on kasvanut.
Vaikka kuivuus kuritti satoa, niin elintarvikekäyttöön papuja riittänee.

lat ovat pieniä, ja niitä on
varressa vähemmän kuin
hyvinä vuosina”, MTK:n
peruna-asiamies Antti Lavonen kertoo.
Vastapainoksi perunan
laatu on pysynyt hyvänä,
ja nekin lajikkeet, joilla
on taipumusta vetisyyteen,
ovat tänä vuonna jauhoisia
ja tärkkelyspitoisia.
”Jos perunasta on niukkuutta, pakkaamoissa lajitellaan huolellisemmin ja
otetaan mukulat talteen tarkemmin. Sekin sitten vaikuttaa perunan riittävyyteen”, Lavonen muistuttaa.
Juureslaarit tyhjenevät
maaliskuussa
”Jos on hyvä maakellari,
kannattaa nyt hamstrata juureksia varastoon”,
Mika Virtanen ehdottaa.
MTK:n puutarhatuotannon
asiantuntijana hän pelkää,
että juureslaarit tyhjenevät
viimeistään maaliskuun
loppuun mennessä. Joillain tuottajilla laarit tyh-

jenevät jo tammikuussa.
Kuivuus on eritoten verottanut juuressatoja. Isojen
peltoalojen kastelemiseen
ei ole mahdollisuuksia.
Keväällä kylvöt itivät nopeasti, mutta sitten taimet
kuivuivat. Uusintakylvöt
itivät kuivuuden vuoksi
todella hitaasti, jos ollenkaan, ja sato on edelleen
keskenkasvuista – ehtiikö
valmistuakaan, kun päivät
lyhenevät.
Kaalia ja sipulia saattaa olla
kauppoihin toimitettavaksi
vielä toukokuussa, mutta
uuden satokauden alkuun
asti ei päästä. Kuivuus on
kiusannut koko Eurooppaa, joten sieltäkään tuskin
on apuja saatavissa.
Mutta ei niin pahaa, ettei
jotain hyvääkin. Kotipuutarhoissa, joissa on voitu
kastella, on saatu runsasta satoa niin maasta kuin
marjapensaista ja omenapuistakin. Ja runsaan
auringonpaisteen vuoksi
maku on kohdallaan.
Leena Packalen

Perunasato käytetään
tarkkaan
”Vielä ei pysty sanomaan,
riittääkö perunaa koko
vuodeksi. Kaikkea perunaahan ei ole vielä edes
nostettu. Mutta perunaa on
tulossa selvästi vähemmän
kuin edellisenä vuonna.
Kuivuus on kohdellut perunamaita kaltoin, muku-

Jää nähtäväksi, kuinka pitkäksi aikaa kotimaista satoa
riittää. Kuvat: Anu Halme.

Mariannen Salongille uudet tilat

Mariannen Salonki muutti samassa talossa torin puolelle entisiin Balanssin tiloihin.
Uuden valoisan salongin avajaisia vietetään lauantaina 13.10. Mariannnen Salonki
toivottaa entiset ja uudet asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan. Kuva: Paavo Sortti

ajassa
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In memoriam

Gerhard Skogberg

yksi Veikkolan alueen vanhimpia asukkaita
Gerhard Skogberg syntyi Lapinkylässä vuonna 1920, ja hän ja hänen
koko sukunsa niin pitkälle kuin tiedetään eli koko
elämänsä Pohjois-Kirkkonummella. Hän aloitti
jo 14-vuotiaana isoisänsä
Frans Fredrikin ja isänsä
Odinin tavoin nikkaroimisen ja oli yksi Lapinkylän
”snickareista”. Mustikan
keräyksestä ja piisaminnahoista saamillaan rahoilla
hän osti ensimmäisen polkupyöränsä.
Suomen sodissa Gerhard
palveli viisi vuotta; ensin
talvisodassa vuonna 1939
ja heti perään toisessa
maailmansodassa vuosina
1939-1945. Liikekannallepano talvisotaan alkoi
muutaman viikon sisällä
varusmiespalvelun alka-

misesta; vain kaksi viikkoa marssiharjoituksia ja
siitä ilman kivääriä sotaan.
Örö, Hanko ja Hogland
(Suursaari, nykyisin kuuluu Venäjälle) olivat hänen
palvelupaikkojaan vuosina
1940-1945.
37-vuotiaana rintamamiehenä Gerhard sai ostaa
maata Veikkolan Kalljärven kylästä, ja samalla hän
osti ensimmäisen traktorinsa. Gerhardin ja hänen
vaimonsa Dollyn muuttaessa Laidunmaa-nimiselle
tilalleen Solbackantiellä
siellä kasvoi korkeaa heinää ja pensaita. Käsipelillä
ja traktorinsa avulla Gerhard raivasi ja salaojitti
pellot viljelymaaksi, purki
Lapinkylässä rakentamansa kasvihuoneet, kuljetti
ne Veikkolaan, pystytti

kotilemmikki mainos 09-2018_PAINOMATERIAALI.pdf
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ne uudelleen Veikkolassa
sekä rakensi perheelle talon.
Skogbergin kasvihuoneissa viljeltiin pääasiassa persiljaa, tomaattia ja
kurkkua. Gerhardilla oli
myös mehiläispönttöjä, ja
parhaimpina vuosina hän
tuotti jopa 400 kg hunajaa
vuodessa.
Gerhard ja Dolly ehtivät olla naimisissa 41
vuotta ja olivat aina yhdessä, niin kasvihuonetöissä kuin kotonakin.
Perheeseen syntyi neljä
lasta. Gerhard jäi leskeksi 66-vuotiaana, juuri
eläkkeelle jäätyään. Silloin hän alkoi uudelleen
nikkaroida huonekaluja.
Taidokkaasti koristeltuja
kirjoituspöytiä, kirjoitus-

lipastoja ja peililipastoja
ehti syntyä viimeisten
30 vuoden aikana useita
kymmeniä. Kaikki työvaiheet hän teki käsin.
Nikkaroinnin lisäksi hänelle mieluista olivat bussimatkailu Euroopassa,
lukeminen, kalastus sekä
metsästys. Matkoiltaan
hänellä oli tapana tuoda
eri kasvien siemeniä, joista hän kasvatti puutarhassaan kasveja ja kukkia,
jotka edelleen ihastuttavat
katsojaa.
90-vuotiaana Gerhard
rakensi vielä yhden kasvihuoneen, jossa viljeli
tomaattia ja kurkkua, ja
jossa hänen myös tänä
keväänä istuttamansa vihannekset jatkavat kypsymistään.

”När dina steg har tystnat finns ändå ekot kvar.
När dina ögon slocknat vi alla minnen har.
Vi spar dem i vårt hjärta, tar fram dem då och då.
Så kommer du för alltid att vara här ändå.”
Teksti ja kuva: K. Sarmas

21.51

OP Kodista kaikki
asumisen palvelut
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Palvelemme ja autamme Sinua kaikissa
asuntosi ostoon ja myyntiin liittyvissä asioissa.
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Merja Vähätiitto-Holmberg

Oskari Hannukainen

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

Kiinteistönvälittäjä, LKV

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

Puh. 040 646 8907
oskari.hannukainen@op.fi

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
puh. 010 254 5300, opkoti.lansiuusimaa@op.fi
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Veikkolan kiertoliittymien välistä

Jalkojenhoito Askel

Koskentie 3, Veikkola
p. 050 525 5713
Sähköinen ajanvaraus:
www.vello.fi/jalkojenhoitoaskel
Kotisivut: www.jalkojenhoitoaskel.fi

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

Sementtivalimo
T. Haapanen OY

Nyt on pahat katveet poistettu
Me veikkolalaiset olemme
monissa eri tilanteissa ottaneet tiukasti kantaa vaarallisia katveita Veikkolan
liikenneympyröitten eli
kiertoliittymien välisellä
alueella aiheuttaviin puihin
ja pensaisiin.
Nyt hyväntekijät ovat iskeneet, ja turvallisuus on
parantunut ratkaisevasti.
Tätä iloa ennen piti kesän
alussa kokea yksi erittäin
vaarallinen tapaus. Itään
päin ajanut henkilöauto
törmäsi iäkkääseen naiseen ennen idänpuoleista
ympyrää viistosti kulkevalla suojatiellä, joka on
kevyen liikenteen väylän
jatke. Seniori loukkaantui
pahasti.
Katveita aiheuttaneita puita ja pensaita raivattiin ja
leikattiin heinäkuun lopus-

sa. Näitä töitä seuranneena
päivänä otettu foto kertoo,
että nyt on näkemä idän
suuntaan Veikkolan koulun
ja torin väliselle kivetylle
suojatielle esteetön. Myös
lännen suuntaan ajettaessa
näkyvyys tälle suojatielle
on riittävän hyvä. Tällä ajoradalla tuleva voi lisätä näkemäaluettaan vasemmalle
eli torin suuntaan ajamalla
kaistan oikeassa laidassa.
Meidän moottoriajoneuvojen kuljettajien pitää ehdottomasti ottaa huomioon
se ikävä mahdollisuus, että
joku pyöräilijä ajaa kovalla
nopeudella tälle suojatielle, jolla pyöräily on kielletty. Vaikka nopeusrajoitus
ympyröitten alueella on
40 km/h, se on liian suuri
nopeus todella turvalliseen
ajamiseen. Kun rullailee
ajoneuvollaan rauhallisesti

näiden kiertoliittymien välisen alueen, se ei aiheuta
kenenkään matkaan oleellista viivytystä.
Koulujen alkamispäivänä keskiviikkona elokuun
8 päivänä olimme jälleen
heijastinliivit päällä melko vakituisella porukalla
koulutien turvaajina eli
suojatievahteina liikenneympyröitten alueella.
Sää oli hyvä. Olimme sekä
ekaluokkalaisten, joiden
koulu alkoi kello 8:n paikkeilla, että kello 9:n maissa
ylempien luokkien oppilaitten menon turvaajina.
Aamu sujui ilman mitään
haavereita.
Olin itse edellisten vuosien
tapaan Veikkolan koulun ja
torin välisen kivetyn suojatien kohdalla. Huomautin
puolelle tusinalle pyöräili-

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

Ympyröitten välin raivauksia seuranneena päivänä otettu kuva kertoo, että näkemä
idän suuntaan on Veikkolan koulun ja torin väliselle kivetylle suojatielle esteetön. Myös
vasemmalla tulevan valkoisen auton ajosuuntaan länteen päin näkemä on oikealle
eli koulun puolelle erittäin hyvä. Kuljettaja voi aina lisätä näkemäänsä vasemmalle
eli torin puolelle ajamalla kaistan oikean laidan tuntumassa. Bussipysäkin kautta ei
tietenkään saa koukata.

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

la 10-15
su 12-15
Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset
sarvet, täytetyt sämpylät ym.

Olen ehdottomasti sitä
mieltä, että tälle kivetylle
suojatielle pitää maalata
selkeät lainmukaiset poikittaiset ja ehdottomasti
yhtäjaksoiset viivoitukset,
mikä oikeuttaa vain jalankulkuun mutta ei missään
tapauksessa pyöräilyyn.

Kiertoliittymän liikennesääntöihin sisältyvät
erittäin tärkeät asiat. Kiertoliittymään ajava moottoriajoneuvon kuljettaja on
ehdottomasti väistämisvelvollinen kiertoliittymässä
ajaviin sekä erityisesti kiertoliittymän sivuilla olevia
yhdistettyjä suoja- ja pyöräteitä käyttäviin nähden.
Samoin kiertoliittymästä
poistuvan ajoneuvon kuljettajan on ehdottomasti
väistettävä näiden suojateiden käyttäjiä.
Lopuksi esitän pyynnön
koulujen opettajille. Kaikille oppilaille pitäisi
vähintään molempien lukukausien aikana opettaa
kevyen liikenteen säännöt,
oleelliset liikennemerkit ja
ajoratamerkinnät.

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.
Lounaskeitto- ja salaattiannoksia ti-la klo:11-14,
myös mukaan.

leipomo@lapinkylanleipomo.com

Tämä kivetty suojatie on
aivan erityinen kohta liikenneympyröitten välissä.
Sen epätasaisessa pinnassa
on haaleanvalkoiset viistot
viivoitukset. Ne eivät ole
sääntöjen mukaisia suojatien maalauksia eivätkä
kerro mitään siitä, että tällä
suojatiellä ei saa pyöräillä.

Ymmärrän kyllä heitä, erityisesti koululaisia, jotka
pyöräilevät tällä kivetyllä
suojatiellä. Todennäköisesti monet eivät tunne
tämän kieltävää liikennesääntöä. Väärin ymmärtämistä todennäköisesti lisää
vielä se, että kaikki muut
suojatiet ympyröitten alueella ovat sallittuja myös
pyöräilijöille. Tästä ovat
tieliikennelain sääntöjen
mukaisina merkkeinä poikittaiset valkoiset viivat,
joissa on keskellä katkos.

www.sementtivalimothaapanen.fi

Sivojantie 3, Lapinkylä

jälle, että sillä suojatiellä
pyörää pitää taluttaa. Sain
muutamilta pojilta melkoiset noitumiset. Yksi päätti
näpäyttää huru-ukkoa erikoisesti ja nousi suojatien
puolivälissä pyörällään
keulimaan!

p.09-2566 607

Myös näkemä suojatielle eli kevyen liikenteen väylän jatkeelle, jolla kesän alussa
tapahtui ikävä liikenneonnettomuus, on erittäin hyvä kumpaankin suuntaan ajettaessa.
Tällä suojatiellä pyörällä ajaminen on sallittua.

Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

ajassa
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Vanha Lapinkylä muuttaa ilmettään
Vuonna 2000 hyväksyttiin
osayleiskaava Lapinkylän
alueelle. Kaavaan oli kirjattu kaksi jalankulun, kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen turvallisuutta
parantavaa vaihtoehtoa:
joko jalankulku- ja pyörätie Lapinkyläntien varteen
Evitskogintien risteyksestä
Espooseen päin hieman yli
Kauhalantien risteyksen,
tai uusi tielinjaus läpikulkuliikenteelle metsän halki suunnilleen Rajontieltä
Kauhalantien risteykseen,
jolloin jkp-tietä ei olisi ollut
tarpeen rakentaa lainkaan.
Tiepiiri oli kuitenkin jo
valinnut v.1998 rakennettavaksi vaihtoehdoksi jkptien perustuen laskelmaan,
jonka mukaan ohitustie olisi
tullut puolet kalliimmaksi.
Ohitustie olisi luonnollisesti ollut valtiontien oikaisu,
valtion kustannuksella.
Alkuperäinen jkp-tien rakentaminen, jonka rakentamisesta ja rahoittamisesta
50/50 % -suhteessa valtion
kanssa kunnanvaltuusto
päätti muutamia vuosia sitten, on nyt loppusuunnittelun yhteydessä muuttunut
tienparannusprojektiksi,
jonka varsinainen toteutus
alkoi toukokuun alkupuolella ja päättyy aikataulun
mukaan marraskuun lopulla. Tiestä tulee hieno,
jkp-tien käyttö ja nopeusrajoituksen lasku 50 km:iin
tunnissa parantaa epäilemättä kaiken liikenteen
turvallisuutta. Näkyvyys
sivuteiltä ja useilta pihateiltä paranee; lisäksi useita
pihateitä siirretään turvallisemmille alueille.
Toisaalta asukkaita on ihmetyttänyt, että vastoin
heidän huomautuksiaan
on tietä siirretty lähemmäs
asuinrakennuksia useissa
kohdissa, vaikka tien toisella puolella olisi ollut hyvin
tilaa levennykselle. Kahta
tiukkaa kurvia, joissa on jokavuotisia autojen ulosajoja, ei ole loivennettu, toinen
niistä on jopa jyrkennetty
ja kallistusta vähennetty.
Samoin on ihmetyttänyt
toteutusratkaisu, jossa tiealueen hulevedet eli satava
ja sulava lumi ja jäävedet
tiesuolauskemikaaleineen
kerätään n. 400 m matkalta ja johdetaan avo-ojassa
suoraan Lapinkylänjärveen.
Työt ovat alkaneet reippaasti. Niiden tiedettiin
olevan harvinaisen vaikei-

ta tien kapeuden, mutkaisuuden, korkeussuhteiden,
sivuteiden ja pihateiden
käyttövaatimusten ja kovan liikenteen vuoksi, paljon vaikeampia kuin uuden
tien rakentaminen harvaan
asutulle alueelle.
Tässä joitakin lukuja tähänastisista resursseista:
keskimäärin 5 telaketjukaivuria, 5–4 maansiirtoautoa, valssitiejyrä, telaketjukäyttöinen poravaunu, 2
räjäytysammattilaista n. 6
viikon työpanoksella, 2–3
puunkaataja-ammattilaista
ja moderni metsätyökone
3–4 viikon ajan; on siirretty maa-ainesta/pensaita/
puunjuuria haketukseen ja
kivikuormia muille työmaille ja Ämmässuolle,
eristehiekkaa, 0–32 ja 0–55
mm tiepohjasoraa työmaalle yhteensä useita satoja
kuormia. Uusia tierumpuja
ojiin ja tieliittymiin on tehty ja tehdään reilut 10 kpl.
Valo-ohjattuja tieosuuksia
on ollut keskimäärin kaksi,
joiden lisäksi ajoittain on
tarvittu pysäyttäjämiehiä.
Pahimmista kohdista löytyi 8 vahvavirta- ja tietoliikennekaapelia, joista vielä
käytössä olevat on jouduttu siirtämään. Se, että osa
kaapeleista oli sellaiselta
ajalta, jolloin maakaapelitietoja ei kerätty valtakunnalliseen tietokantaan,
hidasti jonkin verran töiden laajamittaista käynnistämistä ja johti osittaisiin
töiden painopisteen ja aikataulun muutoksiin.
Ennen varsinaista työmaan
käynnistystä tehtiin paljon
valmistelevia töitä. Koska
tietä tultaisiin madaltamaan
paikoittain 1,5–2 m, mittamies merkitsi tien sijainnit
paikoin useita metrejä sivusuunnassa siirtyvälle 1,6
km pitkälle ajotielle, sen
reunaan rakennettavalle n.
500 m pitkälle korotetulle
jkp-tielle ja erilliselle jkptieosuudelle, jonka pituus
on noin 1 km, ja vielä räjäytysalueiden rajat. Koska tien ja sen ulkopuolella
olevan ojan ja kallioleikkauksen väliin pitää jättää
turvaetäisyys mahdollisia
tieltä suistumisia varten,
on räjäytysalue paikoittain
huomattavan laaja.
Noin kymmeneen taloon
on asennettu järistyksiä rekisteröivät anturit, tievarren talojen perustukset ja

savuhormit on tarkastettu
silmämääräisesti ja valokuvattu, kaivojen kunto on
tarkastettu ja vedenlaatu
analysoitu.
Aikataulusta on noin puolet edessäpäin. Työt jatkuvat asiantuntevienkin tarkkailijoiden mielestä hyvin.
Kirjoittajan mielestä ei
missään muussa maassa
kuin Suomessa pystytä
tällaisiin tuloksiin näin
vähällä työvoimalla. Niin
puunkaatajien, räjäyttäjien
kuin kaivinkonekuljettajien kokemus ja kalusto on
osoittautunut ensiluokkaiseksi. Tiealuetta kaivettaessa esiin ovat peruskallion
määrä ja muodot osoittautuneet paljon ennakkoarviointeja hankalammiksi
tasoittaa raskaan liikenteen
kestäväksi tiepohjaksi.
Läheltä seurannut on havainnut miesten, yleistiemiehestä työmaapäällikköön, liikkuvan paljon.
Työmaan miehitys on ollut
keskimäärin 15–25 miestä; tähän lukuun mahtuvat
kaikki tässä artikkelissa
mainitut henkilöresurssit.
Pääurakoitsija on Kreate
Oy, työmaan päällikkönä
toimii Jari Rutanen, jonka
työnjohtoparakki on sijoitettu Oitbackan FBK:n
alamaastoon. Kyläläisille
pidetyssä välitiedotustilaisuudessa Veikkolan
seurakuntatalolla Rutanen
kertoi, ettei valituksia kyläläisiltä tai muilta tienkäyttäjiltä ollut tullut huolimatta hankaloituneesta
tienkäytöstä, pölystä, räjäyttämisistä ja jatkuvasta
metelistä. Tienkäyttäjät
voisivat toivoa, ettei ra-

Kaikki liikkuu.

kennettavan tiealueen alta
löydy muinaismuistoja,
jotta työt sujuisivat nopeasti vähäisin kustannuksin.
Lapinkyläntien muututtua
vuosien kuluessa syöttötieksi eteläiseen Espooseen
ja läntiseen Helsinkiin ja
kohta avattavalle Kivenlahden metroasemalle,
lähes kaikki tienosalla
asuvat olisivat toivoneet
ikivanhan kylätien voineen
säilyä. Läpikulkuliikenteestä valtaosa on toispaikkakuntalaisia, jotka olisivat
päässeet oikaisutietä nopeammin ja turvallisemmin
töihinsä ja koteihinsa. Kun
jkp-tien ja muun tieparannuksen yhteiskustannus
on selviämässä, on uskottavaa, että oikaisutie olisi
ollut tehokkaampi, turvallisempi ja halvempi ratkaisu.
Teksti ja kuvat:
Veli-Pekka Törmälä
Kirjoittaja on asunut useissa maissa ja toiminut työmaajohdossa monilla työmailla.

Puita paloiksi ja tielle tilaa.
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Tietoa Brita Blombergin jättämän testamentin
käytöstä ja etuuksista
mukaan. Tule mukaan, ota
rohkeasti yhteyttä palveluohjaajaan, niin mietitään
Palveluohjaaja Marja Kerä- sinulle sopiva tehtävä!
nen työskentelee BB-asioissa puolipäiväisesti. Marjan 1.Etuuksia BBpuhelin on 050 413 7443. ryhmään kuuluville
Puhelinvastaajaan voi jättää
viestin, jos ei tavoita. Säh- Nummelan kutsutaksi
köposti: marja.keranen@)
kirkkonummi.fi
BB-ryhmäläisten Nummelan kutsutaksin palveluntuotToimisto ja varastointitila taja ajalla 9/2017–8/2019 on
sijaitsevat Volsin Metsäpir- Joyride Transfer Oy. Kuljetissä, joten tuotteista on teh- tus on meno-paluu ja alkaa
tävä etukäteistilaus.
noin klo 9.00-9.45. Takaisin
Veikkolaan lähdetään NumToiminnan
melasta noin klo 12.
suunnitteluryhmä
Taksi kuljettaa eri kohteisiin
Perusturvalautakunnan Nummelan keskustassa,
muodostamaan työryhmään mutta auto ei ole välttämätkuuluvat hoitotyön johtaja tä käytössä eri kohteiden
Gun-Lis Wollsten, palve- välillä kauppareissun aikaluohjaaja Marja Keränen, na. Joskus voi olla eri auto
perusturvalautakunnan viemässä ja hakemassa.
edustajana Marjut Frantsi- Kuljetusajat ja ilmoittautuLankia ja BB-ryhmään kuu- mistiedot ilmoitetaan Kirkluva Pirkko Kautto. Suun- konummen Sanomien Tanittelutyöryhmä kokoontuu pahtumapäivyrissä. Matka
kaksi kertaa vuodessa. maksaa 3,20 euroa. IlmoitTyöryhmä käy syksyllä läpi tautuminen edellisenä päikyselyä, joka lähetettiin tou- vänä klo 15:een mennessä
kokuussa BB-ryhmäläisille, puhelinnumeroon 044 210
tiedottavat ja päättävät mah- 68 73. Vuodelle 2018 sodollisista toimenpiteistä.
vittuja kuljetuspäiviä ovat
5.9., 3.10., 7.11., 5.12. ja
Britan juhla
19.12.
Palveluohjaaja

Brita Blombergin testamenttiryhmään kuuluvat 68
vuotta täyttäneet 02880- ja
02860- postinumeroalueilla
asuvat veikkolalaiset. BBryhmäläisiä on nyt 640, ja
heistä uusia ryhmäläisiä
tänä vuonna on 40.
Miten saat tietoa tapahtumista
Tapahtumia voi seurata
Kirkkonummen Sanomien
Tapahtumapäivyri-palstalta,
jossa tiedotetaan perjantaikahvilan aiheet ja Nummelan kutsutaksin ajankohdat.
Kylänraitti-lehti on tiedottanut lähes joka numerossa
BB-asioista. Säästä lehti!
Projektin Facebook-sivulta
löytyy tietoa ja kuvia tapahtumista (FB/Brita Blombergin testamentti-projekti).
Palveluohjaaja lähettää
myös sähköpostia tarvittaessa esim. etuuksiin tulleista
muutoksista. Ryhmäläinen
pääsee jakeluun mukaan
lähettämällä palveluohjaajalle sähköpostiosoitteensa.

Brita Blombergia, testamentin jättäjää, muistetaan
vuosittain lokakuussa järjestettävässä Britan päivän
juhlassa. Tänä vuonna juhla
Tässä kirjeessä olevaa tie- on 5.10. klo 12-14.30 Veiktoa voit jakaa niille BB- kolan seurakuntakodilla.
ryhmään kuuluville, jotka
eivät käytä sähköpostia.
BB-vapaaehtoistoiminta

Jalkahoitoa

Korvataan kolme kertaa
vuodessa 30 e. Palveluntuottaja vähentää laskun
loppusummasta enintään
3x30 e vuodessa kustannettavaksi BB-varoista.
Palveluntuottaja ilmoittaa
palveluohjaajalle etuutta
Brita Blombergin testa- Vireä joukko vapaaehtoisia käyttäneet BB-projektin
menttivaroista järjestetään toimii BB-ryhmässä, mutta jäsenet. BB-etuudesta sokeväisin tiedotustilaisuus.
lisäjoukot ovat tervetulleita vittuja jalkahoitoja on
Veikkolassa, Nummelassa,
Kirkkonummen keskustassa ja Espoossa. Lista saataTervetuloa Veikkolan
villa palveluohjaajalta.

avoimeen taidekerhoon
Kokoonnumme
Veikkolan kirjaston Rotko-salissa
perjantaisin klo 14.30-17

Tule mukaan maalaamaan, piirtämään,
jakamaan ideoita ja nauttimaan taiteen
tekemisestä yhdessä. Omat välineet mukaan.

Vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Lisätietoja: Ruth Vilmi
ruth.vilmi@writeit.to

Avustusta myönnetään yksin asuvalle tai pariskunnalle, joista molemmat ovat
huonokuntoisia.
Palveluntuottaja laskuttaa
Kirkkonummen kunnalta
BB-varoista suoritetun palvelun palveluohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

män alkaessa, jotta alennus
voidaan huomioida laskutuksessa. Liikuntaseteli on
numeroitu, ja siinä on käyttäjän nimi. Liikuntaryhmän
vetäjä liittää setelin tiedot
laskutukseen, ja seteli palautetaan palveluohjaajalle.
Palveluohjaaja luovuttaa
liikuntasetelit pääsääntöisesti perjantaikahvilassa.
Lisätietoja palvelutuottajista ja liikuntaryhmistä palveluohjaajalta/liikuntaryhmän
ohjaajalta.

Palveluntuottaja ilmoittaa
Marja Keräselle, kenen
luona ovat tehneet raskaita
pihatöitä BB-avustuksena
ja laskutetun summan kirjanpitoa varten.
Ruokalippuja koulun
ruokailuun
Käytetyn etuuden kattamaa
työnosuutta ei voi laittaa BB-ryhmäläiset saavat veverotuksen kotitalousvä- loituksetta lippuja Veikkohennykseen.
lan koulun ruokailuun, 20
kpl/vuosi. Tilaukset sähköKäytettävä kunnan hyväk- postitse tai puhelimitse palsymiä palveluntuottajia. veluohjaajalta, joka jakaa
Lista saatavilla palveluoh- liput.
jaajalta.
2. Kaikille PohjoisAvustusta siivoukseen
Kirkkonummen
eläkeläisille
Korvataan 50 e vuodessa/ kuuluvia etuja
talous ja ikkunanpesuun
korvausta 20 e vuodessa/ Perjantaikahvila
talous. Käytettävä kunnan
hyväksymiä palveluntuot- toimii Veikkolan nuorisotajia. Lista saatavilla palve- tilassa syyskuusta toukoluohjaajalta.
kuun loppuun, osoite Koskentie 3. Kahvila on avoin
Tapaturmien
kaikille veikkolalaisille ja
ennaltaehkäisy
pohjoiskirkkonummelaisille ikäihmisille. Aiheet
Ryhmäläinen saa veloituk- julkaistaan Kirkkonumsetta liukuesteet jalkinei- men Sanomien Tapahtusiin, kävelysauvat, paristo- mapäivyrissä. Jokainen
kotelon palovaroittimeen voi vaikuttaa perjantaikahja lonkkasuojat. Yksikin vilan sisältöön esittämäl”säästetty” lonkkamurtuma lä esitelmöijätoiveita tai
kattaa tämän palvelun ku- tulemalla itse kertomaan
lun! Tilaukset palveluoh- jostain aiheesta kahvipaljaajalta.
kalla.
Liikuntaetuudet

BB-ryhmäläinen voi saada
tukea Veikkolassa tapahtuvaan liikuntaan korkeintaan
80 e kalenterivuodessa.
Avustusta raskaisiin
Koko tukea ei voi käytpihatöihin
tää yhteen liikuntaan vaan
enintään 20 e/liikuntaryhmä
Avustusta voi saada mm. ja enintään yhteensä neljään
lumitöihin, hiekoitukseen, liikuntaryhmään.
ruohonleikkuuseen ja rännien puhdistukseen. Etuutta BB-ryhmäläisille korvataan
ei voi käyttää talon kunnos- Veikkolassa toimivista ryhtukseen. BB-varoista myön- mistä: vuosiryhmistä 20 e/
netään avustusta enintään vuosi/ryhmäläinen, kausi150 e/vuosi/talous. Uusien maksusta 10 e/vuosi/ryhpalveluntuottajien tulee ha- mäläinen, lyhytkurssista 5
keutua virallisesti kunnan e/vuosi/ryhmäläinen.
hyväksymäksi palveluntuottajaksi.
Palveluohjaaja luovuttaa
liikuntasetelin, jonka BBAvustus myönnetään seu- ryhmäläinen antaa liikunraavin perustein:
taryhmän vetäjälle heti ryh-

Ruokalippuja ruokailuun
Veikkolan koulussa
Kansaneläkeläiset ja yli
65-vuotiaat voivat ostaa
ruokalippuja Veikkolan
kirjastosta. Ruokailu tapahtuu Veikkolan koulussa
koulupäivinä klo 12.3013.15. Ruokalista on nähtävillä Kirkkonummen Sanomissa.
3. Kirkkonummi palvelee
Seniorilinja puh. 040 126
9900 maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.00.
Palvelee kuntalaisia kaikissa itseä askarruttavissa
asioissa.
Ohjausta, neuvontaa ja ohjausta oikealle ammattilaiselle tarpeesta riippuen.
Palvelunumeroon vastaa
sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen.
Toiminta jatkuu Kirkkonummen keskustan sosiaali- ja terveyskeskuksessa,
Virkatie 1, 02400 Kirkkonummi. Sisäänkäynti tapahtuu vastaanoton oven kautta.
Soita, kun haluat sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta! Palvelua saa suomeksi ja
ruotsiksi.
Terveysneuvonta

Voit soittaa vuorokauden
ympäri viikon jokaisena
päivänä terveysneuvonnan
numeroon (09) 8710 023
(ppm) tarvitessasi ohjeita
Kahvilan aikana ulko-ovi sairauksien hoidosta tai hoion turvallisuussyistä lu- toon hakeutumisesta.
kittu. Omat sisäkengät on
syytä ottaa mukaan. Vapaa- Brita Blombergin testaehtoiset emännöivät kahvi- menttiprojekti toivottaa
laa, ja Veikkolan S-Market kaikille hyvää syksyä!
osallistuu tarjoilun antimiin. Kahvirahana peritään Palveluohjaaja
Marja Keränen
yksi euro.
Kirkkonummen kunta,
Kahvilan ohjelmarunko on Metsäpirtti, Volsintie 596,
02400 Kirkkonummi.
seuraava:
Puh. 050 413 74 43.
Sähköposti: marja.keraklo 10.30-11.15
nen(@)kirkkonummi.fi
vapaata keskustelua,
klo 11.15-12.15 kahvia tarjolla ja asiantuntija kertomassa/vapaata keskustelua,
klo 12.15-13.00 tarvittaessa BB-ryhmän asioita.

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

ajassa
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Veikkolassa on aktiivista
Veikonvintti on lapsiperheiden
kahvilatoimintaa lapsiperheille kohtaamispaikka
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Kirkkonummen yhdistys järjestää
Veikkolassa kahvilatoimintaa lapsiperheille lähes
ympärivuotisesti. MLL
Pohjois-Kirkkonummen
yhdistyksen puheenjohtaja
Kaisa Saukko sekä varajäsen Hanna Tammelin kertovat kahviloiden olevan
kohtaamispaikka, jossa
lapset pääsevät leikkimään
keskenään ja aikuiset tapaavat toisiaan sekä jakavat kokemuksiaan.

ikäisille lapsille tarkoitetussa kesäkahvilassa riitti
kävijöitä. Ohjelmassa oli
laulua, leikkejä, kuvasuunnistusta, lastenvaateesittelyjä, poniratsastusta
ja muuta puuhastelua sekä
aikuisille hiekkalaatikkojumppaa. Aurinkoiset kelit suosivat leikkijöitä, ja
leikin lomassa sai välillä
pysähtyä nauttimaan omia
eväitä tai kahvilan kipsalta
ostettuja herkkuja. Kesäkahvila on tarkoitus pitää
jälleen ensi kesänä.

Melko hiljattain Veikkolaan muuttanut Kaisa on
ollut mukana vetämässä
kahvilatoimintaa ja kertoo, että paikalle on helppo
tulla pienten lasten kanssa
tapaamaan muita lapsiperheitä. Kahvilanvetäjänä
hän on myös päässyt itse
vaikuttamaan kahvilassa
tapahtuvaan ohjelmaan.
Hanna on tullut mukaan
kahvilavastaavaksi noin
viisi vuotta sitten ja kertoo
myös, että kahvilatoiminta
on ollut hyvä väylä tutustua
muihin veikkolalaisiin.

Syksyn kahvilat ovat
käynnistyneet

Sekä vauva- että perhekahviloissa on pääasiassa
vapaata oleskelua ja jutustelua vanhempien kesken,
mutta välillä on kahvilan
ohessa myös ohjattua toimintaa, esimerkiksi vauva- ja taaperojumppaa,
askartelua tai järjestettyjä
luentoja. Hanna kertoo,
että kahvilatoiminnasta on
Veikkolassa kovasti pidetty
ja kehuttu sitä lapsilähtöiseksi. Tärkeintä kahviloissa on samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten
kohtaaminen ja kuulumisten vaihtaminen.

Syksyllä ovat jälleen jatkuneet vauva- sekä perhekahvilat
Veikkolan
nuorisotilalla. Kahviloihin
etsitään myös uusia vetäjiä. Kahviloiden vetäjinä
on toiminut lähinnä perhevapaalla olevia äitejä,
jolloin voi kätevästi oman
lapsen kanssa tulla kahvilaan ja saada samalla
muuta puuhastelua lapsenhoidon ohessa. Kahvilanvetäjän ei kuitenkaan
välttämättä tarvitse olla
äiti, vaan voi olla myös
vaikkapa eläkeläinen tai
muussa elämäntilanteessa.
Kahvilanvetäjät toimivat
vapaaehtoisina.

uusia ideoita otetaan mielellään vastaan ja pyritään
mahdollisuuksien mukaan
toteuttamaan.
Lisätietoa kahviloista ja muusta
toiminnasta löytyy MLL
Pohjois-Kirkkonummen
www-sivuilta sekä Facebook-sivuilta.
Teksti ja kuvat:
Anne Nyman

Elokuun puolessa välissä
asukaspuisto Veikonvintti
juhli 2-vuotista taivaltaan.
Paikka on osoittautunut
suosituksi ja tarpeelliseksi,
sillä käyntejä on kuukausittain 600–1 300. Uusia
kävijöitä tulee viikoittain.
Asukaspuisto
tarjoaa
avointa ja maksutonta varhaiskasvatustyötä lapsiperheille. Paikalla on aina ohjaaja ja verkostotyöntekijä.

esimerkiksi joogaa, ruuanlaittoa, vauvahierontaa,
kauneudenhoitotapahtumia,
hierontaa ja satujumppaa.
Veikonvintin toimintaan
ovat tervetulleita osallistumaan kaikki alueen pikkulapsiperheet ja pienet
koululaiset. Myös isovanhemmat lapsenlapsineen
ovat tuttu näky asukaspuistossa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Saukko (kuvassa
oikealla) sekä varajäsen Hanna Tammelin ovat
aktiivisesti mukana kahvilatoiminnassa.

Asukaspuisto Veikonvintti sijaitsee osoitteessa Pihtakuja
4, 02880 Veikkola. Se on avoinna arkisin klo 9–16.
Veikonvintti löytyy myös Facebookista. Kuva: Veikonvintti.

Vauvakahvila kokoontuu
tiistaisin klo 13-15 ja perhekahvila torstaisin klo
9.30-11.30 Veikkolan nuorisotilalla osoitteessa Koskentie 3.
MLL:n toimintaa Veikkolassa kehitetään jatkuvasti,

Kirkkonummella on kolme asukaspuistoa, joista
jokaisessa on myös omaa
paikallista lasten ja perheiden kulttuuria. Toiminta
tapahtuu perheiden ja asiakkaiden tarpeita, toiveita
ja ajatuksia kuulostellen.
Vanhemmat voivat osallistua toimintaan myös omia
taitojaan ja osaamistaan
jakaen ja hyödyntäen: Veikonvintillä on järjestetty

Kesäkahvilassa vieraili muun muassa Toivo yhdessä Piiaäidin kanssa.

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

Kahvilat ovat kävijöille
ilmaisia, ja pientä maksua
vastaan on tarjolla kahvia
sekä purtavaa. Yhteistyötä
ja yhteistä ohjelmaa vauva- ja perhekahvilalla on
ollut muun muassa Punaisen Tuvan, Kirkkonummen
seurakunnan, Asukaspuisto
Veikonvintin ja Liikuntapalvelut Menoxin kanssa.

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

Kesäkahvilassa oli
monipuolista ohjelmaa
Vauva- ja perhekahviloiden ollessa kesätauolla
Veikkolan Punaisen Tuvan
pihalla järjestettiin jälleen
kesäkahvila viisi kertaa
kesäkuun aikana. Kaiken-

P. 0400 402 930

Punaisella Tuvalla järjestettiin kesäkuussa kesäkahvila.

klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.oikotie.fi/klauskurki
www.etuovi.com/klauskurki
www.facebook.com/klauskurkilkv
Lamminjärventie 6 A, 02880 Veikkola
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Veikkolan kirjaston syksy
Kielikahviloita
kirjastolla
Syksyllä Veikkolan kirjastossa järjestetään kaksi
kielikahvilaa, espanjan ja
venäjän. Keskustelemme
yhdessä kahvikupin ääressä rennossa ilmapiirissä ja
harjoitamme samalla kielitaitoamme. Tervetulleita
ovat kaikentasoiset puhujat. Ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuudet ovat
maksuttomia.
Espanjan kielikahvilat
maanantaina 8.10.
ja 12.11. klo 18.
Venäjän kielikahvilat
maanantaina 22.10. ja
26.11. klo 18.
Tervetuloa!

Askarteluillat

Digitohtori

Aikuisten askarteluillat
kirjaston Rotko-salissa
tiistaina 9.10. ja 6.11.
klo 18–20. Iltojen aikana tehdään saviruukuista
majakoita ja maalataan
koristeeksi erilaisia kiviä. Mahdollisuus ostaa
maaleja, lakkaa ja pensseleitä paikan päältä –
omat saviruukut ja kivet
mukaan. Voit myös tuoda
oman käsityösi, jonka tekemisessä saat tarvittaessa opastusta.

Digitohtorin vastaanotto
Veikkolan kirjastolla maanantaina 29.10. ja 26.11.
klo 14–20. Vastaanotolle
voi tulla lyhyissä ja pienissä tietokoneisiin tai
tabletteihin liittyvissä ongelmissa päivystysluonteisesti ilman ajanvarausta.
Tervetuloa!

Etukäteisilmoittautumisia
toivotaan sähköpostiin:
pohjoiskirkkonummenmartat@gmail.com
Järj. Pohjois-Kirkkonummen Martat ja Veikkolan
kirjasto.

Laulellen kohti syksyä
Lauletaan yhdessä syyslauluja. Eija Ahvo laulattaa yleisöä kirjaston Rotko-salissa torstaina 27.9.
klo 18–20. Säestämässä
Hannu Sorsa. Tilaisuuden järjestävät Veikkolan
Kartanoteatteri ja kirjasto.
Tervetuloa!
Satutunnit suomeksi
ja venäjäksi
Suomenkieliset satutunnit
lapsille perjantaisin klo 10.
Satukahvit joka kuun
ensimmäinen perjantai:
5.10., 2.11. ja 7.12. Lapsille satuja, aikuisille kahvija teetarjoilu.
Venäjänkieliset satutunnit maanantaisin 22.10. ja
26.11. klo 17.
Peli-ilta

Kuva: By KC

Satukahvit kirjastolla joka kuun ensimmäinen perjantai.
Kuva: Inka Päivike.

Lehti-ilmoitus_250x105mm_2.indd 1

Kansainvälisen ja pohjoismaisen peliviikon kunniaksi Veikkolan kirjastolla
pelataan lauta- ja konsolipelejä maanantaina 5.11.
klo 17–20. Luvassa mm.
Xbox Kinect -konsoli.

Kaikki ovat tervetulleita
mukaan.
Runopiknik torstaina
15.11. klo 18. Teemana
rajut, rujot runot. Voit tuoda toiverunojasi etukäteen
kirjastolle, tulla lukemaan
runoja tai kuuntelemaan.
Tapahtuman järjestävät
Kirjaston Ystävät ry, Veikkolan Kartanoteatteri ja
Veikkolan kirjasto.
Novelleja ja neuleita maanantaina 19.11. klo 18.30.
Novelleja, käsitöitä ja kahvitarjoilu. Oma käsityö mukaan. Novelleja lukemassa
Kirjaston Ystävät ry ja kirjaston henkilökunta. Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja tekemään!
Syystapahtuma
Koko perheen tapahtuma
kirjastolla lauantaina 24.11.
Järjestäjinä Kirkkonummen Kirjaston Ystävät ry ja
Veikkolan kirjasto. Ohjelma
tarkentuu myöhemmin.
Teatteria kirjastolla
suomeksi ja ruotsiksi
Veikkolan kirjastolla vierailee joulukuussa kaksi
koko perheen näytelmää.
Vapaa pääsy.
Ma 3.12. klo 18 ja 19 Nukketeatteri Ofelia esittää:
Saunatontun lahja. Lämminhenkinen suomenkielinen nukketeatteriesitys.
Ti 4.12. klo 18 teatteri Klingande Grodan
esittää: Grodans Klings

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

jul. Ruotsinkielinen esitys käsittelee sitä, miten
löytää kiireen keskellä aito joulutunnelma.
Tervetuloa!
Yritysneuvontaa
YritysEspoon yritysneuvontaa Veikkolan kirjastolla tiistaina 2.10., 30.10.
ja 27.11. klo 12.30–17.
Neuvomassa yritysneuvoja Matias Holmqvist. Neuvonta on luottamuksellista
ja maksutonta. Varaa aika
YritysEspoon sivuilta:
http://www.yritysespoo.fi/
yhteystiedot

Aukioloajat
ma klo 14–20
ti, to klo 14–19
ke, pe, la klo 10–15
Suljettu pyhäinpäivänä
la 3.11.
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Teksti: Saara Leppäsalko

ark 9-18
la 9-14

www.mariannensalonki.com

8.5.2017 15.24
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Barokkia Piiparilassa

Etsintäkuulutus

Musiikkia Preussin hovista
- Dada Barokki 19.8.2018

Viime kesänä Veikkolan Kartanoteatterissa katsottiin menneisyyteen ja kurkotettiin tulevaisuuteen. Ensi kesänä pysytään tukevasti Veikkolassa. Näytelmässä muun muassa
rakennetaan, pestään rajapyykkiä ja ihastellaan sekä vihastellaan juhannusruusuja. Lavalla nähdään rakentajia hanslankareineen, ja mukaan esiintyjäkaartiin kaivataan lisää
miehiä. Meininki on taatusti hyvä ja porukka mahtavaa.

Petra Aminoff, traverso
Mari Kunnari, traverso
Kaisa Kallinen,
barokkiviulu
Miika Uuksulainen,
barokkisello
Jouko Laivuori, cembalo
Toiminnassaan taukoa pitänyt Veikkola Dada heräsi
yhden kesäkonsertin ajaksi komeasti henkiin Dada
Barokkina. Piiparilan täydessä tuvassa pidetyn konsertin säveltäjäniminä olivat Johan Sebastian Bach,
hänen kaksi poikaansa
Wilhelm Friedemann ja
Carl Philipp Emmanuel
sekä Johann Gottlieb
Graun ja Luigi Boccherini. Kaikilla heillä oli jonkinlainen yhteys 1700-luvun Preussin hoviin joko
Fredrik II Suuren tai hänen
seuraajansa aikana. Edellinen tunnetaan suurena
taiteiden ja filosofian ystävänä, ja Preussin hovista
muodostuikin tuolloin yksi
Euroopan merkittävimpiä
musiikkikeskuksia. Kuningas soitti itse huilua ja
sävelsi. Hänen seuraajansa
taas tunnetaan intohimoisena sellistinä.
– Barokin noin 150 vuoden ajanjakso (noin 16001750) on musiikillisesti
monimuotoinen ja rikas,
todellinen aarreaitta, kertoi Dadan taiteellinen johtaja Miika Uuksulainen.
– Soitettavaa ja löytämistä
odottavaa musiikkia on lähes rajattomasti.
Barokkimusiikki on Miikan mukaan erinomainen
vastapaino sinfoniaorkesterityölle, kokoonpanot
ovat pieniä, eikä melun
määrä nouse kovaksi.
Miika Uuksulainen ja
hänen kaksi kollegaansa
Radion Sinfoniaorkesterista, Kaisa Kallinen ja
Jouko Laivuori, ovat opiskelleet barokkimusiikkia
Pietarsaaressa Yrkeshögskolan Noviassa. Siellä
on jo ammatissa toimiville muusikoille suunnattu
linja, jolta he kaikki ovat
kolmen vuoden opiskelujen jälkeen valmistuneet.
Miikan vaimo, huilisti
Mari Kunnari, puolestaan
on opiskellut barokkisoitintaan traversoa barokkimuusikko Petra Aminoffin
oppilaana.

Tule rohkeasti mukaan! Laita viestiä sähköpostiimme:
veikkolankartanoteatteri@gmail.com

Kesävieraiden penkkirivillä Kari Lumikero, Jukka Haavisto, Cita Högnabba-Lumikero
ja Ulla Haavisto.
Barokki-instrumentit poikkeavat jonkin verran moderneista vastineista. Sellossa oleellisimmat erot
ovat suolikielet ja kaulan
loivempi kulma. Kielet
tehdään yleensä lampaan
tai naudan suolista, ja niiden sointi on pehmeämpi
ja yläsävelrikkaampi kuin
moderneissa metallikielissä. Kaulan kulma taas pienentää kielten jännitystä ja
tuo sointiin herkkyyttä. Selloa myös pidetään jalkojen
varassa eikä tueta piikillä
lattiaan kuten nykyselloa.
Myös jousi on erilainen
muistuttaen
enemmän
”jousipyssyä” muodoltaan.
Miikan sello on suomalaisen Elina Kaljusen rakentama noin 1750-luvun tyylinen barokkisello.

nyt molempia kiinnosti ja
viehätti nimenomaan barokkimusiikki. Yleisössä
veikkolalaista musiikkiväkeä olivat säveltäjä Tapio
Nevanlinna sekä Eila ja
Heikki Nurminen.
Kesäkonsertin kuulijoina oli tietysti myös kesävieraita. Tällä kertaa tuvan
parvelle johtavien portaiden alla istuivat ainakin
Kurkiston-järven mökkiläiset Jukka ja Ulla Haavisto sekä pitkäaikaiset
kesäveikkolalaiset, Budapestin kulttuuri- ja tiedekeskus Finnagoran johtaja
Cita Högnabba-Lumikero
ja Kari Lumikero. Itse Pii-

parilan isäntä Jorma Panula oli tällä kertaa Jyväskylässä opettamassa, mutta
isäntäväen tervehdyksen
toi Piiparilan pehtoori
Sami Panula.
– Tulevaisuuden suhteen
en ole ennustaja, mutta
olisi hauskaa, jos Veikkola
Dada voisi herätä uudelleen henkiin Dada barocco
-festivaalina, kaavaili Miika Uuksulainen. – Ainakin
ensi elokuun viimeiselle
sunnuntaille on jo kehitelty ajatusta ”venetsialaisista karnevaaleista”.

KONSERTTI
K:NUMMEN SEURAKUNTASALILLA

SUNNUNTAINA 30.9. KLO 18-19:30
VEIKKOLAN VIIHDELAULAJAT
JYRKI NISKASEN JOHDOLLA

OHJELMASSA ELOKUVA- JA MUSIKAALISÄVELISTÄ IHANIMMAT,
mm. Somewhere, Memory, Sunrise Sunset,
My Heart Will Go On

TERVETULOA NAUTTIMAAN UPEISTA TUNNELMISTA,
SEKÄ HIENOISTA SOLISTIOSUUKSISTA.

			
		
Ohjelma 10 €

Teksti: Arja Puikkonen
Kuvat: Juha Puikkonen

Mari Kunnarin soitin traverso on puinen huilu, jossa on vain yksi läppä. Sen
sormitukset poikkeavat
täysin modernista huilusta.
Sointi on pehmeä ja intiimi. Marilla ja Petralla on
molemmilla Martin Wennerin rakentama soitin.
Piiparila on
ihana paikka
– Piiparila on ihana paikka
soittaa, hirsituvan akustiikkaa ylisti barokkiviulua
soittanut Kaisa Kallinen
usean Dada-konsertin kokemuksella.
Konsertin yleisössä veikkolalaiset Raija Kari ja
Pirkko Kautto ovat olleet
uskollisia Piiparilassa ja
Dadan konserteissa kävijöitä aiemminkin, mutta

Hienoa soitantaa, Jouko Laivuori, cembalo, Mari Kunnari, traverso, Miika Uuksulainen, barokkisello ja Petra
Aminoff, traverso.
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Tarinoita torpalta

Empaattinen Edith
Isoäitini Hildur oli kotoisin Hangosta. Hänellä oli vanhempi sisar Edith Sjösten, joka
omistautui diakonissan työlle. Vuodesta 1914
saakka hän oli työskennellyt Vaasassa. Sisällissodan alkaessa Edith toimi sairaanhoitajana valkoisten joukkojen mukana Pohjanmaalla. Hänen valkoisten puolella taistellut
sulhasensa kaatui helmikuussa 1918. Kesäkuun lopulla hän sai puhelinsoiton, jossa
häntä pyydettiin sairaanhoitajaksi Dragsvikin punavankileirille.
Laupeudensisar
järkyttyy
17. heinäkuuta (1918)
Tammisaaren vankileiri
”Merkillisiä ovat Herra sinun tiesi. Miksi tulin
tänne? Vastaus on Toinen
Mooseksen kirja 33:13.
Kaikki näyttää niin uhkaavalta, toivottomalta. Kärsimystä, nälkää, katkeruutta, vatsakipua, ja sielussa
musta yö. Jumalani, jos
haluat minun palvelevan
tehtävässäsi, tee minun
sieluni valoisammaksi, tai
Tapahtukoon tahtosi. Olkoon tämä minulle opiksi,
kun nyt palvelen heidän
joukossaan, jotka epäsuorasti veivät maallisen (onneni?) ja ilon.”
Lainaus on Edith Sjöstenin päiväkirjasta, jota hän
piti koko elämänsä ajan
kirjoittaen vahakantisiin
vihkoihin näkemäänsä ja
kokemaansa. Tulo Tammisaareen oli sisar Edithille järkytys. Vaikka hän
jo rintamalla oli nähnyt
sodan julmuuksia, vankileirin kauhistuttavat
olosuhteet järkyttivät laupeudensisarta. Jos hänellä
tullessaan oli ollut ajatus,
että punaisten tuli vastata
teoistaan, nyt kokemuk-

set vähitellen lievensivät
asennetta. Ratkaisevaa oli,
kun sairaanhoitajien apuna toimi sanitäärejä, vankeja, jotka avustivat eri
tehtävissä hoitajia. Heidän
välilleen muodostui vähitellen luottamuksellinen
suhde.
Leirin äitihahmo
Sisar Edithistä tuli monelle kylmän ja ankaran
vankilaelämän keskellä
inhimillisyyttä ja lämpöä
jakava hahmo. Koskettava
on Kenrali-nimisen nuoren pojan tarina. Pojalla
oli ilmeisesti sydänvika,
mutta hänen positiivinen
olemuksensa teki sanitääreihin ja hoitajiin vaikutuksen:
”Kenrali pääsi ehdolliseen
vapauteen. Hän voitti sydämemme, ja siksi emme vain
voineet lähettää häntä pois
niin surkeassa kunnossa
kuin hän oli. Romujen seasta löytyi vaatteita, jotka me
korjasimme, ja niin Kenrali oli eräänä kauniina
päivänä valmis lähtemään
taskussaan 25 markkaa talon kassasta ja repussaan 2
paria ehjiä sukkia ja puhdas alusvaatekerta. Faris
antoi vielä viimeiset neuvot, minä myös, ja sitten

Kylänraitti 3/2018

Tarinoita torpalta aloittaa Kylänraitti-lehden uuden juttusarjan. Kirjoittaja on viime lehdessä kyläluutana liehunut Juha Wikström, jonka isoisä oli Veikkolan Löfkullan torppari.
"Minua on aina kiinnostanut historia ja ihmisten tarinat. Nyt itse Veikkolaan muuttaneena oman
sukuni vaiheet ja paikkakunnan historia alkoivat kiehtoa yhä enemmän. Erityisen mielenkiintoista on,
kun pienten ihmisten tarinat linkittyvät Suomen tai jopa maailman tapahtumiin. Ensimmäinen tarina
torpalta kertookin sukulaisestani, joka sisällissotavuonna 1918 joutui keskelle traagisia tapahtumia."

Kenrali lähti maailmalle.
Minne, sitä hän tiesi tuskin
itsekään.
Rukoukseni seurasivat
häntä kylmään maailmaan. Kunpa hän löytäisi
oman paikkansa, avoimen
sylin. paikan missä on hivenen rakkautta, sillä rakkautta hän kaipasi – kotia
ja äitiä.”
Liiallista laupeutta
Tiukassa vastakkainasettelun maailmassa tällainen
armollisuus ja inhimillisyys ei kuitenkaan ollut
kaikkien mieleen. Syksyn
kuluessa sisar Edithin liiallisena pidetty veljeily vankien kanssa ja omapäinen
ja luova suhtautuminen
leirin sääntöihin aiheutti
kriisin. Hoitajat joutuivat
puhutteluun, ja leirin johtokunta suositteli Edithille
lähtöä leiriltä:
”Lähden tänään Helsinkiin sairaana ja levottomana. Voi luojani, pidä
huolta niistä, jotka tänne
jäävät. Haluan käydä vielä
viimeisen kerran haudalla.
Yhteisellä kuopalla. Jeesus, varjele heitä.”
”Rohkeasti ihmisarvon
puolesta!”
Sisar Edith toteutti kutsumustaan diakonissana
välittäen empatiaa, inhimillisyyttä ja armoa vihan
ja väkivallan vankileirillä.
Vaikka hän itse taustaltaan
ja arvoiltaan edusti valkoista voittajien Suomea,

inhimillisen kärsimyksen
edessä hänen valintansa
oli olla hyvän puolella:
rakkaus, hoito ja huolenpito kuuluu kaikille.
Tänä vuoden 1918 muistovuonna, kun sisällissodan tapahtumista on
jälleen paljon kirjoitettu,
puhuttu ja muisteltu, olen
ihmetellyt, miksi juuri itsenäistynyt Suomi niinkin
hyvin selvisi sodan jyrkästä vastakkainasettelusta ja
kahtiajaosta. Sisällissodan
arvet säilyivät ihmisten
mielissä tietenkin pitkään,
mutta valtiollinen kehitys
otti melko pian maltillisen ja rakentavan linjan.
Esimerkiksi jotkut sisar
Edithin apuna olleista vankisanitääreistä toimivat jo
20-luvun lopulla eduskunnassa kanasanedustajina.
”Rohkeasti ihmisarvon
puolesta” on Helsingin
diakonissalaitoksen tunnus tänäänkin ja taatusti
tarpeellinen tavoite edelleen.
Vaatimatonta viisautta
Sisar Edith tapasi käydä
meillä, ja muistan myös
vierailleeni isäni kanssa
hänen pienessä huoneessaan diakonissalaitoksen
vanhainkodissa Helsinginkadun mäessä Linnanmäkeä vastapäätä. Hän
puhui pienellä äänellä viisaat paljon nähneet silmät
tuikkien. Isäni kertoi, että
Edith oli sanonut kerran
hänelle: ”Kyllä sinunkin
Erik kannattaisi opiskella
sitä englannin kieltä, sii-

Nuori Edith. Kuva Diakonissalaitoksen arkistosta.
tä olisi varmasti hyötyä.
Niitä on sellaisia kursseja,
että voi kuunnella levyltä
ja sitten lukea samalla kirjasta tekstiä.”

säilytti loppuun saakka positiivisen ja kannustavan
lempeää inhimillisyyttä
huokuvan elämänasenteensa.

Ilmeisesti kyse oli 60-luvun alussa markkinoille
tulleista Linguaphoneäänilevykielikursseista.
Kokeneella ihmistuntijan
silmällä sisar Edith oli
havainnut, että aikoinaan
vain kansakoulun käynyt
isäni saattaisi olla kyvykäs
oppimaan uuden hyödyllisen kielen. Ehkä hän oli
jo itse englannin kurssinsa kuunnellut. Sisar Edith

Juha Wikström

Lähteitä ja lisälukemista:
https://www.1918.finlit.fi/
edith-sjoesten
Sture Lindholm: Vankileirihelvetti Dragsvik,
Tammisaaren joukkokuolema 1918, Atena
Kustannus 1917

TERVETULOA AKUPUNKTIOON
*
*
*
*
*

sairauksien ja kipujen hoito
terveyden ylläpito
lasten hoitaminen hellävaraisesti
kasvoakupunktio ja mikroneulaus
akupunktiota eläimille

040 534 9259 /Pauliina
www.acureunanen.com
acureunanen@gmail.com
Vastaanotot: Veikkola, Tapiola
Helsinki + teen kotikäyntejä uudellamaalla

www.kylanraitti.fi

lapset ja nuoret
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Miksi tuo skeittirampin rakentaminen ei etene?
Veikkolan läntisen liikenneympyrän tuntumassa on näkyvästi alettu uudistaa skeittiramppia. Vanha on purettu talkoovoimin, ja
uudet elementit ovat Omnian opiskelijoiden
valmistamina, Luksian opiskelijoiden kuljettamina ja Venttu ry:n nuorten käsitteleminä
odottamassa projektin etenemistä. Ramppi
on aikoinaan rakennettu talkoovoimin, ja
sitä on pitkään ylläpitänyt kyläyhdistys. Viimeiset pari vuotta sen ylläpidosta ja kunnossapidosta on huolehtinut Veikkolan Nuorten
Tuki ry (Venttu ry) vapaaehtoisvoimin sekin.

Skeittirampin tilanne on listen elementtien ruostenyt se, että varojen kerää- suojaus tehdään loppuun,
miseen tarvittavia resurs- ja rampin osat suojataan
seja on ollut niin vähän, talveksi pressuilla. Kesettä rahaa projektin edistä- kitymme siis varainhanmiseen ei ole saatu toivo- kintaan, ja uuden rampin
tulla tavalla kesän aikana rakennusprosessi jatkuu
kasaan, ja kesällä yllättä- keväällä.
vän suuri jätemaksu rampin purkutavarasta aiheutti Ventun toiminnasta ja sen
ison loven varoihin. Nyt tukemisesta kerrottakoon,
syksyllä rampin metal- että hallituksessa on tälKylänraitti lehteen 24.9.2018, koko 1/16 s, värillinen

BIOTAR.palvelee.fi

elna.tarnanen@kolumbus.fi

lä hetkellä kuusi nuorta
sekä kuusi aikuista hallituksessa ja varajäseninä.
Skeittiramppitalkoissa on
ollut mukana etupäässä
paikallisia aktiivisia nuoria ja kourallinen aikuisia.
Lisäksi Ventulla on oma
Venttu-aikuisten porukka,
joka on mm. ollut vapaaehtoisena mahdollistamassa nuorten iltoja nuorisotalolla, kun se on tavallisesti
kiinni.

kilö on antanut rahallisen
tukensa ja lahjoittanut
tavaraa. Muilla tavoin
ramppiprojektia ovat tukeneet mm. Hörkky Oy lainaamalla kalustoaan rampin elementtien siirtoon.
Rakennusyhtymä EPTT
Europert-team Oy lahjoitti metallisten elementtien
suojaamiseksi maalit ja
maalaustarvikkeet. Näistä
Venttu ry kiittää vielä kerran lämpimästi!

Rahallisesti
Venttua
ovat tukeneet: Veikkolan kyläyhdistys (Veiky),
Kirkkonummen kunta,
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki (kesätyöntekijän
tuki), Veikkolan VPK,
Aino Yoga, Varuboden
Osla (S-Market merkittävällä rahasummalla)
ja K-Supermarket (arpajaispalkintoja). Muutama
sydämellinen yksityishen-

Venttu on perinteisesti ollut mukana kylän tapahtumissa ja järjestänyt omia.
Lokakuussa Venttu kutsuu
kokoon paikallisten nuorten parissa toimivat tahot
(järjestöt, yritykset, koulut,
srk, poliisi, nuorisotoimi
jne.) vuosittaiseen Aluefoorumiin keskustelemaan
ja päivittämään tilannetta
nuorten viihtyvyyden ja
hyvinvoinnin osalta. Tar-

koitus on myös järjestää
marraskuussa nuorten ja
aikuisten yhteinen rento
urheilutapahtuma. Lisätietoa tulee mm. Venttu ry:n
facebook-ryhmään, johon
kannattaa liittyä.
Tuulia Råmark, Venttu ry,
puheenjohtaja
Venttu ry on vuonna 2015
perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea
paikallisten nuorten viihtyvyyttä, turvallisuutta ja
mahdollistaa mielekästä
tekemistä kaikille nuorille.
Ventun mottona on ”nuoret tekee, aikuiset tukee”.
Keinoja tukea Venttu ry:n
toimintaa:
- ilmoittautua jäseneksi,
- tulla mukaan hallitustoimintaan,
- ilmoittautua vapaaehtoiseksi (tapahtumat,

talkoot ja muu toiminnan
toteutus),
- lahjoittaa tai lainata
tarpeistoa mm. skeittiramppiin, tapahtumiin ja
muuhun toimintaan,
- yritysyhteistyö/rahallinen sponsorointi (erillinen
sopimus),
- maksaa kannatusmaksu (summa vapaa).
Maksutiedot:
Saaja: Veikkolan Nuorten
Tuki ry, tilinumero: FI62
5297 0020 1460 08, viesti:
kannatusmaksu
Tarvittaessa erillinen lasku
saatavilla: Tuulia Råmark,
tuulia.ramark@gmail.com
Samaan osoitteeseen muut
yhteydenotot ja tiedustelut
(jäsen- ja vapaaehtoistoiminta, sponsorointi sekä
muu toiminnan tukeminen).

Puh. 0500 639709
KYLMÄLÄ

- Suomalaista luonnonkosmetiikkaa, hoitoaineita
yms. verkkokaupassani. Lähellä sinua!
- Esim. tervapihkasalva hyönteisten pistoihin,
ihon halkeamiin ja kovettumiin. Nyt 12 €

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Hyvän olon taustalla
on rento ryhti.

www.osteopatiaranka.com / p. 044 973 9700
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VeVe:n
lastenliikunta

Syksyn satoa
VeVe:ssä

Anni Penttilä
maaottelussa

Lapset liikkuvat ja leikkivät VeVe:ssä ympäri
vuoden. Vapun tienoolla
ulos kirmaavat niin yleisurheilukoululaiset kuin
jalkapalloilijat. Ulkokausi
näiden ryhmien osalta jatkuu aina lokakuun alkuun,
kunnes pimeys pakottaa
sisätiloihin.

VeVe:n
ryhmäliikunta
on aloittanut syyskauden
syyskuun alussa. Kalenteri
muodostetaan aina kunnalta saamiemme salivuorojen mukaan. Tarjontaan
vaikuttavat myös käytettävissä olevat ohjaajat ja
heidän aikataulunsa. Uusien ohjaajien rekrytointi
on tällä hetkellä lähes jatkuvaa.

Suomi–Ruotsi-yleisurheilumaaottelu järjestettiin
31.8.-1.9. Tampereella. Aikuisten maaottelu käytiin
perjantaina ja lauantaina
iltakilpailuna. Nuorten
maaottelu U18 (16-17 v.)
kilpailtiin yksipäiväisenä
kilpailuna, jossa paremmuutta mitattiin lauantaina
ennen aikuisten kilpailua.

Yleisurheilukoulujen
harjoitusvuorot löytyvät toimintakalenterista/
viikkopäivyristä veve.
net. Syksyn ryhmiin voi
ilmoittautua myClubissa
(yu 4-5 v. ja 6-7 v. sekä
uudet jäsenet). Harrastejalkapalloryhmät siirtyvät
myös sisätiloihin lokakuussa. Futsalia pelataan
Veikkolan koulun salissa
sunnuntaisin; ryhmiin voi
ilmoittautua milloin vain.
Harrastaminen on edullista, 50 e/vuosi. Muut lasten
ryhmät toimivat koulujen
aikataulujen mukaan.
Liikuntaleikkikoulu eli
Liikkari (3-4 v. ja 5-6 v.).
Liikkarissa opitaan kehonhallintaa ja perusliikkeitä.
Liikkari on hyvä pohja
lapselle ennen varsinaisia
lajitaitoja. Perheliikunta
eli Perhikset (minit 1-<3
v. ja skidit 3-5 v.). Perhiksissä liikutaan yhdessä aikuisen kanssa. Tavoitteena
on tukea lapsen motorista kehitystä ja sosiaalisia

taitoja. Aikuinen auttaa ja
tukee lastaan tarvittaessa
ja liikkuu lapsen mukana.
Tempputuokioissa(6-7
v. ja 8-9 v.) opetellaan telinevoimistelun alkeita ja
kehonhallintaa. Vastuuohjaajan sirkustausta tuo varmasti uusia tuulia meidän
totuttuihin temppareihin.
Palloilulajeista lapsille on
suunnattu perhesalibandy (3-5 v. ja 6-9 v.), jossa
opetellaan pelin sääntöjä ja
pelataan ryhmän kokoonpanon mukaan. Lapsista on
aina hauskaa, että aikuinen
osallistuu peliin. Mukavaa
yhdessäoloa! Salibandy
(10-14 v.), kuten edellinenkin, kaipaa lisää innokkaita
pelaajia! Koripallo on seurassamme voimissaan ja
hyvissä käsissä. Ryhmiä on
kaksi: 6-9 v. junnut ja 1017 v. Molemmissa ryhmissä tehdään samoja asioita
mutta ikä huomioiden. On
pallon hallintaa, kentällä
liikkumista, pallon kuljetusta, heittoja, syöttöjä, jalkatyötä etc.
Tanssiakaan ei olla unohdettu. ShowDance-ryhmä
on ottanut tanssin omakseen ja tuonut tanssin
iloa myös muille jäsenille
esiintymällä kauden päätösjuhlassa ja Liikuntamessuilla.

Ryhmäliikunnan osalta
meillä on kolme kautta:
kevät-, kesä- ja syyskausi.
Kevät- ja syyskausi ajoittuvat koulujen aukioloihin.
Viime kevään kävijöiden
vähäinen määrä joissakin
lajeissa on johtanut siihen,
että olemme menettäneet
ko. vuorot muille yhdistyksille/yksityisille tahoille.
Syksyn paletti on tästä ja
kovasta kilpailusta huolimatta monipuolinen.
Tarjolla on tuttua kahvakuulaa, kuntocircuitia,
TehoMixiä, Yin-joogaa ja
teematuntia jumppineen.
Kunnon perusjumppaa/
kuntojumppaa kaipaaville kiertoharjoittelu on
oiva vaihtoehto. Teematunnilla on enimmäkseen

BodyMix-lihaskuntoa tai
tanssillista jumppaa. TehoMix on suosittu, omalla
kehonpainolla tapahtuvaa,
toiminnallista harjoittelua.
Zumba on pitänyt pintansa
kaikki nämä vuodet. Se on
saanut oman viikkotuntinsa ja hyvät, ammattitaitoiset ohjaajat! Johanna Aatsalo toi Zumban Suomeen
ja Veikkolaan yli 10 vuotta
sitten, ja Anne Riihonen
komppaa Johannaa omalla, innostavalla tyylillään!
Ryhmään on ilmoittautunut lähes 50 jäsentä!
VeVe:llä on runsaasti kuntosalivuoroja niin Veikkolan koululla kuin kirjaston kuntosalilla. Tutustu
näihin ja käyttöohjeisiin
veve.net! Palloilulajiryhmät aikuisille ovat omatoimisia ja siksi edullisia.
On lentopalloa, koripalloa,
sulkapalloa ja salibandyä.
Ilmoittautumiset veve.
myclub.fi
Tule mukaan iloiseen toimintaamme!
Lisätietoja: veve.net
Kirsi Penttilä

Nuorten maaottelu kiinnosti yleisöä sen verran,
että porteille muodostui
jonoa aamupäivällä. Veikkolan Veikkojen Anni
Penttilä sai kutsun maaotteluun nuorten SM-kisojen
näyttöjen perusteella. Annilla on ollut viime vuotta
huonompi harjoituskausi
alla, joten muutaman kisan tulokset ja kutsu maaotteluun on ollut iloinen
yllätys sekä Annille että
valmentajalle.
Anni kilpaili 2 000 m estejuoksussa, jossa Suomen
tytöt ottivat 7-4 voiton
Ruotsista. Lotta Mäkisen
voittaessa kisan Anni sai
otetuksi toisen ruotsalaisen päänahan ollen kolmas. Tyttöjen taktiikka oli
pitää vauhti tasaisena ja

että Lotta jossain vaiheessa lähtisi omille teilleen ja
toivottavasti voittoon.
Annin juoksu näytti hyvältä, ja esteet ylittyivät
sujuvasti 1 400 metriin
saakka, kunnes matka ja
vauhti alkoivat painaa.
Viimeiselle vesiesteelle
hän tuli huonosti väsynein
jaloin, jolloin heräsi pieni
pelko, josko ruotsalainen
pääsisi vielä lopussa ohi.
Annin juoksu päättyi kauden parhaaseen tulokseen,
josta on hyvä lähteä ensi
kauteen.
Maaottelu päättyi hyvin
tyttöjen kannalta, mutta
pojat saivat todeta ruotsalaiset paremmiksi. Naisten maaottelu meni myös
Ruotsille, mutta miesten
osalta maaottelu päättyi
yllätysvoittoon. Ottelu ratkesi parhaalla mahdollisella tavalla viimeisessä lajissa, 1 500 metrin juoksussa,
johon lähdettiin tasatuloksessa. Lopulta Suomi voitti miesten maaottelun neljän pisteen erolla Ruotsiin.
Teksti ja kuva:
Nalle Stenvik

Lisätietoja: veve.net

KYLÄSAUNA
Varaukset hoitaa
eläintarvikeliike TASSUTIN
(Apteekin yläpuolella)

VALOIZA
SKY kosmetologi
Anni Hiltunen
Vanhatie 26, Veikkola
p. 050 535 4684
Estejuoksijat vauhdissa. Anni Penttilä juoksi numerolla 2.

www.valoiza.fi
Tiekyltit

- herkulliset itse tehdyt suolaiset ja
makeat leivonnaiset
- irtojäätelöannoksia
- lounasbuffet, maukkaita salaatteja,
ja pastaa
- tilauksesta tarjoilut juhliin

Pitopalvelua
arkeen ja juhlaan
vuosikymmenien
kokemuksella

Suositut lauantaibrunssit jatkuvat taas
syyskuussa

Otathan yhteyttä:
Tervetuloa herkuttelemaan!
Mona Hörman,
www.pikkirilli.com
mona@pikkirilli.com, 040 589 0366
Mari Lepistö,Café Pikkirilli
Eerikinkartanontie
2 0360
mari@pikkirilli.com,
040 589
puh. 040-411 1091

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

Facebook:
Fysio-Lymfa
Ritva Hernetkoski

1800x1000 mm

ympäristö
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Kuuma Kesä On Ohi!

Vapun jälkeen alkanut
lämmin sääjakso muutamaa viikkoa lukuun
ottamatta huipentui heinäkuussa elokuulle asti
kestäneeseen helteeseen.
Päivälämpötilat olivat jatkuvasti 30 c° tuntumassa.
Tämä oli ennen kuulumatonta. Sateita emme saaneet. Nyt syyskuun puolella sateitakin on ollut ja
pohjavesivarannot voivat
jälleen täyttyä.
Lintujen poikastuotto on
kuivuudesta huolimatta
ollut hyvä. Näin voi päätellä ainakin tiaispoikueiden lukumäärästä. En ole
vielä pönttöjäni putsaillut,
mutta syvemmällä metsässä, jossa minulla on myös
joitakin pönttöjä, oli nyt

pesintää. Aikaisempina
vuosina pesintää alueella
ei juuri ole ollut, kun isommilla metsäalueilla riittää luonnonkoloja. Tästä
syystä kauemmaksi metsään viedyt linnunpöntöt
saattavat jäädä aika ajoin
tyhjiksi.
Kekseliäs varpunen
Kolopesijöistä yleisimmät tiaisemme, kottarainen sekä kirjosieppo ovat
kulttuurilintuja, ja niitä
esiintyy aivan pihojemme
tuntumassa. Olenkin joskus aikaisemmin kertonut
varpusesta, joka on niin
kulttuurilintu, että sitä ei
löydy metsistä, vaikka
ruoka ihmisen pihoilla
loppuisikin.

Varpunen on kekseliäs
lintu, joka pesii koloissa
ja räystäiden alla. Se kyttää kesällä parkkipaikoilla sinne saapuvia autoja
ja poimii auton keuloista
liiskaantuneita hyönteisiä.
Talvella se aloittaa päivänsä jo aikaisin keinovaloissa hyppien lastauslaitureiden läheisyydessä,
kun kauppoihin tuodaan
elintarvikkeita. Myös aamunälkäiset yötyölaiset
nauttivat päivän ensimmäistä pikaruoka-ateriaa
huoltoasemien pihoilla
seisten, aina jotain maahan
pudottaen.
Muuttajat ja talvehtijat
Syyskuun kuluessa lähes kaikki muuttolintumme ovat lähteneet etelän
maille. Elokuussa lähtivät hyönteissyöjien pääjoukot, ja tämän jälkeen
marraskuussa jäljellä ovat
siemensyöjien viimei-

ostaa & myy & palvelee
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa:
huonekaluja, yms. Huom.haemme myös
tavaraa “pois nurkista”!

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa
edulliseen neliö- & kuutiohintaan!
Myös muuttolaatikoita.

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

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä ja ilmoitamme löydöistä.
PALVELEE: talonmiespalveluita ja
pikku remontit, huollot, korjaukset ongelmajätteen kuljetukset... keksi itse lisää!!

Terveisin
Keijo Ruhanen
keijo.ruhanen@aana.fi
0400-123 232 / 09-813 6530

set sinnittelijät. Pieni osa
muuttolinnuista jää meille
talvehtimaan. Piharuokintojen avulla linnut selviävät helpommin kovankin
talven yli. Isommat talvehtimaan jääneet muuttolinnut selviävät yleensä
talvesta paremmin ja ilman ihmisen suoraa apua.
Monet vesilinnut muuttavat etelämmäksi sitä
mukaa, kun jäätilanne
merialueilla etenee. Sisävesienkin sulapaikoissa
nähdään heinäsorsien lisäksi joitakin taveja, tukkasotkia sekä haapanoita.
Isohko mielenkiintoinen
sisävesien sulapaikka läheltämme löytyy Lohjanjärvestä, kun Lohjan keskustasta ajetaan Sammatin
suuntaan. Kohta koittaakin
aika ennen järviemme jäätymistä, kun isokoskelot ja
uivelot kalastelevat sukelluksissa pikkukaloja ennen
siirtymistä merialueiden

sulapaikkoihin. Järviemme jäätymisaikataulu on
vaihdellut viime vuosina
melkoisesti. Pysyvä jäätyminen on tullut vasta uuden vuoden puolella.
Lintujen pikaruokalat
Välillisesti ihminen vaikuttaa merkittävästi lintujen ravinnon saantiin
ympäri vuoden. Kaupungeissa lentelevät varikset,
naakat, harakat ja lokit
hyödyntävät tehokkaasti ihmisen jättämät ruoan
tähteet. Esimerkiksi pikaruokaa tarjoavien myymälöiden edustat ovat
aamulla näiden lintujen
ruokapöytinä, kun roskat
tähteineen heitetään maahan autojen ikkunoista.
Tätä huonoa käytöstä ei
voi kuitenkaan hyväksyä.
Helppoa ravintoa tarjoavat
myös kahviloiden terassit,
täysinäiset roska-astiat
ja kesäisin varomattomat

jäätelönsyöjät. On jotenkin inhimillisen itsekästä
ajatella, että osa linnuista
uhkaa meitä ja niitä pitäisi
syystä alkaa tappaa. Ihminen itse omilla toimillaan
vaikuttaa siihen, että määrätyt lajit lisääntyvät ja
aiheuttavat vaikka ulostehaittaa. Olen kuullut jopa
sanottavan, että lokkien
kirkuna on epämiellyttävää.
Ja lopuksi taas tuttua asiaa. Piharuokinnan aloittaminen turhan aikaisin
houkuttelee osaa lintuja
talvehtimaan. Piharuokinta on kuitenkin toivottava
asia, mutta aloitetaan se
vasta maan jäätyessä. On
hyvä muistaa vielä, että
valmiiksi kuoritut auringonkukan siemenet eivät
roskaa pihaa.
Terveisin
Topi

ympäristö
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Perälänjärvellä niitettiin kaislaa 27. ja 28. elokuuta
Perälänjärvi Veikkolassa on osittain umpeen
kasvanut. Kesän 2017
aikana kaislan kasvu ja
leviäminen järvellä oli
ranta-asukkaiden mukaan
silmämääräisesti
normaalia runsaampaa ja nopeampaa. Järven umpeen
kasvamisen estämiseksi
pikaiset toimenpiteet todettiin tarpeellisiksi, ja
kaislan niittämistä kahtena
peräkkäisenä vuonna alettiin suunnitella osakaskunnassa syksyllä 2017. Kirkkonummen kunnan kantaa
tiedusteltaessa kunnan ympäristösuunnittelija näytti
vihreää valoa. Niinpä osakaskunnan hoitokunta laati
niittosuunnitelman, haki ja
sai ELY-keskukselta avustusta hankkeen toteuttamiseen.

hidastumista ja järven nykytilan säilymistä. Perälänjärvi sijaitsee valumaalueen latvalla, ja järven
vesi tulee pääasiassa alueen lukuisista lähteistä.
Tavoitteena on myös parantaa Perälänjärven alapuolisten järvien vedenlaatua mahdollistamalla
veden parempi virtaus.
Ensi syksynä toimenpide
tullaan uusimaan, ja näin
järven
umpeenkasvua
toivottavasti saadaan hidastetuksi. Niittojen avulla pyritään säilyttämään
myös vesilinnuille tärkeää
avointa vesialuetta, sillä jo
umpeen kasvaneella alueella pesii mm. telkkiä,
hanhia ja joutsenia. Umpeenkasvun hidastaminen
lisää myös järven virkistyskäyttöarvoa.

Niittämällä hidastetaan
umpeenkasvua

Järvelle pääsy vaati
rannan raivausta

Niittämisen avulla tavoitellaan kaislan kasvun

Kaislaa niitettiin 27.-28.8.
IMH-Tekniikan amfibio-

monitoimityökoneella, ja
niitetyt kaislat työnnettiin veneen keulaan kiinnitetyllä haravalaitteella
rantaan. Rannasta kaislat
kuljetetaan kaatopaikalle.
Laitteiston saaminen vesille osoittautui haasteelliseksi, sillä trailerille sopivia ranta-alueita ei järvellä
ole montaa, ja rantatonttien ulkopuoliset alueet
ovat suureksi osaksi kasvaneet umpeen. Laitteet
saatiin kuitenkin vesille
ystävällisen ranta-asukkaan varta vasten raivattua
omaa rantaansa. Kahden
päivän ajan järvellä tehtiin
töitä aamusta iltamyöhäiseen. Niiton jälkeisenä viikonloppuna järvellä näkyikin pitkästä aikaa onkijoita
soutelemassa.

Kaislan sijaan järven pinnassa näkyy nyt taivas.

Osakaskunta Veikkolan
vedet hoitokunta
Teksti: Jonna Collan ja
Heidi Koivisto
Kuvat: Heidi Koivisto

Kalljärven Maansiirto
Oy
IMH-Tekniikan amfibiomonitoimityökone työssä.

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662
kalja@kolumbus.fi

ilmestyy seuraavan kerran 3.12.
Lehden aineistopäivä on 12.11.

Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat
Salaojitukset
Viemäröinnit
Pienpuhdistamot
Purkutyöt

Ice Power, Arthro ja
Magnesium In -tuotteiden
esittelypäivä to 27.9. klo 10-14

20 vuoden kokemuksella

Tarjous voimassa viikon esittelypäivästä.

TILITOIMISTO
Aika vaihtaa tilitoimistoa!
Isoja tilitoimistoja edullisempi
ja henkilökohtaisempi!
Pyydä tarjous!

-15%

Esittelypäivän etuna valitut tuotteet:

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

TARJA SAHARI

Arvontaa,
tervetuloa!

0700-9-3008

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

Myfix Oy
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä
Eivor 040 778 0227
info.myfix@gmail.com
www.myfix.fi

Vastaanotto Veikkolassa
Ajanvaraukset 040-5151 554
– Reiki kursseja
– Regressioterapiaa
– Valoa elämään kursseja eli löytöretki itseesi
www.tarjasahari.fi

AVOINNA:
ma-pe 9-18
la 9-14
Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola, puh. 09 8874 2810

ympäristö
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Veikkolan vesistöhanke
Jotain uutta on nyt tapahtumassa kunnassamme,
ainakin uudenlaista toimintatapaa luodaan. Sillä
Kirkkonummen vesien tilan parantaminen -nimisen
hankkeen laajassa johtoryhmässä ovat edustettuina
poliitikot ja kunta (Kirkkonummen Vesi, kunnan ympäristöyksikkö ja kuntatekniikka), paikalliset toimijat
Osakaskunta Veikkolan
Vedet ja Kirkkonummen
Veikkolan Vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry. sekä
hankkeen koordinoijana
Länsi-Uudenmaan Vesi ja
Ympäristö LUVY ry.
Tästä se vasta alkaa
Elokuun lopulla hankkeen
esittelytilaisuudessa johtoryhmän puheenjohtaja
Jens Gellin kertoi, että tällä
hankkeella käynnistetään
määrätietoinen pitkäaikainen kunnostustyö PohjoisKirkkonummen Veikkolan
alueen vesistöjen veden
laadun ja ekologisen tilan
parantamiseksi. Tämä nyt
meneillään oleva hanke
on esihanke, jonka aikana päivitetään Kalljärven
kunnostussuunnitelma ja
laaditaan kunnostussuunnitelmat myös Kalljärven
yläpuolisille Lamminjärvelle ja Perälänjärvelle.
Hankkeen jatkotoimenpide-ehdotuksena tuotetaan
esitys näiden vesistöjen
jatkokunnostustyölle. Hanke toimii myös kunnostuksen toimintamallin pilottina Kirkkonummen muiden
kunnostustarpeessa olevien

vesistöjen tilan parantamiselle.
Tutkimuspäällikkö Anne
Liljendahl LUVY:stä valotti yleisesti vesien tilaan vaikuttavia asioita
ja kertoi, että suurin osa
Kirkkonummen järvistä
on luontaisestikin reheviä.
Suomen 26 ekologiselta
tilaltaan huonosta järvestä
neljä sijaitsee Kirkkonummella. Veikkolan järvet toimivat pilottina muidenkin
järvien kunnostamiselle.
Anne totesi Kalljärven tilan
huonoksi; kuitenkin vedenlaatu on parantunut viime
vuosina. Veikkolan järvien
ravinteet ovat jo laskeneet
sellaiselle tasolle, joka on
melko tyypillistä reheville
eteläsuomalaisille järville.
Kalljärven ulkoinen kuormitus on laskenut, mutta sisäinen kuormitus on
edelleen suurta. Ulkoista
kuormitusta voidaan edelleen vähentää, mutta sisäiseen kuormitukseen on
nyt kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Vaelluskalat Veikkolaan
Eeva Nuotio Espoon kaupungilta esitti kuntien yhteistyöhankkeeksi Loojärveä, joka sijaitsee kuntien
rajalla. Kalljärvi laskee
Loojärven kautta Espoonlahteen. Nämä Mankinjoen
vesistöön kuuluvat järvet
ja joet voidaan kunnostaa
vaelluskaloille. Espoon
puolella on poistettu useita
esteitä niin, että taimenia

on jo havaittu Loojärven
lähellä. Tämä tarkoittaa
sitä, että Veikkolan järvien
ja erityisesti jokien kunnostamisella on kiireempi
kuin uskottiinkaan.
Haja-asutuksen jätevesipäästöt
muodostavat
merkittävän osan järvien
kuormituksesta. Esittelytilaisuuden aktiivinen yleisö kysyi, voidaanko loput
alueen kiinteistöistä (32)
velvoittaa liittymään kunnallistekniikkaan tai järjestämään jätevesihuolto
muuten kestävällä tavalla.
Tilaisuudessa kerrottiin,
että Kirkkonummen Vesi
lähettää asukkaille kirjeen
liittymisestä, ja lisäksi tarjotaan jätevesineuvontaa.
Kunnan ympäristöviranomaisella on myös keinoja
puuttua jätevesihuoltoon
tilannekohtaisesti.
Yleisö halusi myös tietää,
miksei esim. Haapajärvi
ole hankkeessa mukana.
Tärkeimpänä syynä on, että
Haapajärvi on erityyppinen kuin kolme hankkeen
järveä. Kun muut järvet sijaitsevat asutuksen keskellä, Haapajärvi on peltojen
ympäröimä, ja sen valumaalue on laajempi. Valumien
hallinta vaatii siis Haapajärvessä erilaisia ratkaisuja
kuin hankkeen muissa järvissä. Lisäksi Haapajärven
suojelutilanne vaatii omanlaisensa lähestymistavan
kunnostustoimiin.

vovat nyt, että järville saadaan toteuttamiskelpoiset
kunnostussuunnitelmat ja
niille seuraavassa hankkeessa riittävästi kunnostusrahaa. Joka tapauksessa
edessä on monenlaisia kunnostustalkoita, jokaiselle
kyläläiselle jotakin!
Lisätietoja hankkeesta:
Sari Soini ympäristöpäällikkö, Kirkkonummen kunta, puh. 040 1269 678, sari.
soini@kirkkonummi.fi
Anne Liljendahl, tutkimuspäällikkö, LUVY, puh. 045
7750 7730, anne.liljendahl@vesiensuojelu.fi

Tutkija Anne Liljendahl LUVY:stä (oikealla) esitteli
hankkeen alkuvaiheita selväsanaisesti. Vasemmalla
Jaana Pönni, LUVY:n toiminnanjohtaja, ja keskellä Jens
Gellin, hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja. Kuva:
Saara Huhmarniemi.

Marjokaisa Piironen

Eerikinkartanon juhlasali oli ilahduttavan täynnä aktiivisia osallistujia, kun Veikkolan
vesistöhanketta esiteltiin elokuun lopulla. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Kaiken kaikkiaan hankkeessa mukana olevat toi-

Kalljärven ravinteet 1968–2018

Hankkeen esittelyn jälkeen käveltiin Kalljärven rantaan ja mikroskopoitiin vesinäytettä.
Osallistujien yllätykseksi vesi ei haissut juuri miltään, se oli melko kirkasta ja siinä vilisi
kiitettävästi leviä syöviä vesikirppuja. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Veikkolan
taksi
Kalljärven kokonaisforsforin (P) ja kokonaistypen (N) pitoisuudet ovat laskeneet
normaalin rajoihin (katkoviiva).Tämä taulukko ja hankkeen esittelytilaisuuden
esitykset löytyvät LUVY:n uutisesta 30.8.2018. www.luvy.fi. Tutkimuspäällikkö
Anne Liljendahlin esitys kertoo vesien tilasta ja kunnostuksen vaihtoehdoista.

✁

leikkaa talteen

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

Yhdistystoimintaa
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FC WILD ry

Yhteystiedot:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partio
VEH, Veikkolan
Eräveikot ja Haltiat

Elävöitämme kirjastoja tapahtumilla ja tuomme kirjastopalveluiden tärkeyttä
esiin.

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

www.sanapaja.webs.com

www.partioveikkola.fi

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

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

PohjoisKirkkonummen
Martat ry

asukasviihtyisyyttä. Yhdistyksen jäseninä on suurin
osa alueen kotitalouksista.

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

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

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

Sahtipäät

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

Yhteystiedot:
Pj. Leila Utriainen
asukasyhdistys@hotmail.fi

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

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

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

Yhteystiedot:
pj. Eija Ahvo
veikkolankartanoteatteri@
gmail.com

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

veikkola-ristikko
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!
Kesäristikon vihjeeseen
”... in England” tulee ratkaisusana LUDE. Jos tämä
hämmentää, se johtunee
siitä, ettei tunne lasten sanaleikkiä Made in Finland,
lude in England, hahaha.
Mutta eniten keskustelua
aiheuttanut vihje/ratkaisu-pari oli ”Cosi fan” ->
TUTTI. Mozartin oopperan alkuperäinen nimi oli
nimittäin Cosi fan tutte.
Mistä tuo sana tutti tuli?
Ensiksi siitä, ettei tutte ole
suomea, kun taas tutti on.
Mutta valinnalla on muitakin perusteita. Alkuperäinen nimi käännetään usein
suomeksi: ”Niin tekevät
kaikki naiset” ja englanniksi: ”All women do the

same”. Tämä siksi, että
tutte on feminiinimuoto.
Naisen stereotyypitys ei
kuitenkaan tänä päivänä
ole enää myyvä, joten monet uudet produktiot on
nähty parhaaksi tyypittää
sukupuolineutraalisti, jolloin niissä ’niin’ tekevät
kaikki, ja nimenä on Cosi
fan tutti.

kursseja ja oppikirjoja laaditaan pitämään yllä näkemyksiä sen ja sen maan
’kulttuurista’ tyyliin ranskalaiset ovat elegantteja
ja suomalaiset tuppisuita.
Kesäristikossakin esiintyy ratkaisu TUPPISUUT,
mutta vihje on kyseenalaistava ”Suomalaisia?”.
Syysristikon jonkinlaisena teemana on perinteinen
vihjeitys, mikä tarkoittaa,
ettei sanakikkailua esiinny.
Lisäksi ratkaisusanoissa
ei ole lainkaan erisnimiä.
Toivottavasti tämä ei tarkoita, että ristikko on tylsä
tai liian helppo.

Ristikon laatijat voisivat
aivan yleisestikin pyrkiä
välttämään tai oikeammin
olemaan osaltaan romuttamassa stereotypioiden
viljelyä. Tämän ajan viimeisimpänä stereotypioiden linnakkeena mainitaan
usein vieraiden kielten
opetus, jossa kokonaisia

veikko@nordem.fi
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KUUKAUSIOSTOT =
MÅNADSINKÖP =
BONUSTA
BONUS

5%

Kylänraitti 3/2018

Esimerkkejä Bonuksesta/Exempel på Bonus

Ostokset/kk Bonus
%
Inköp/mån

Bonus/kk Bonus/vuosi
Bonus/mån Bonus/år

900 €

5 %

45 €

540 €

800 €

4,5 %

36 €

432 €

700 €

4 %

28 €

336 €

600 €

3,5 %

21 €

252 €

500 €

3 %

15 €

180 €

400 €

2,5 %

10 €

120 €

300 €

2 %

6€

72 €

200 €

1,5 %

3€

36 €

50 €

1 %

0,5 €

6€

Esimerkkilaskelma ei sisällä tankkausostoja, joista
maksetaan Tankkausbonusta. / Exemplet innehåller inte
tankningsköp. På dessa utbetalas Tankningsbonus.

Alensimme pysyvästi Osuuskauppa Varuboden-Oslan bonusrajoja.
Vi sänkte permanent Handelslaget Varuboden-Oslas bonusgränser.
Tarkista uudet bonusrajasi: / Kontrollera dina nya bonusgränser: vbo.fi

Sarjakuvan henkilöt ja tapahtumat ovat täysin kuvitteellisia.
Kaikki samankaltaisuudet todellisiin tapahtumiin tai elävien tai kuolleiden henkilöiden kanssa olisivat puhtaasti satunnaisia!

