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Tunnin juna Turkuun
ja asema Veikkolaan

T

unnin junan piti mennä Turkuun, mutta nyt
se saattaakin mennä
Tampereelle, sieltä
kenties Ouluun ja toinen Lappeenrantaan. Olisiko vielä muita
suuntia? Turun junalla on näihin
hankkeisiin nähden kymmenen
vuoden etumatka. Uuden hallituksen myötä saimme tamperelaisen liikenneministerin. Lobbaus ja mediapeli Tampereen
puolesta alkoi.

E

teläkirkkonummelaiset
poliitikot puhuvat rantaradasta. Kansanedustaja Anders
Adlercreutz kertoi ennen eduskuntavaaleja Kirkkonummen
Sanomissa, että rantarata on hänelle tärkein asia. Väylävirasto
on sanonut, että Kirkkonummi
säilyttää junansa, se ei ole uhattuna. Jatkoyhteyksille Hangon
suuntaan pitää kuitenkin tehdä
eri suunnitelmat.

T

oivon, että nyt tehdään kunnassa yhdessä ja tosissaan
töitä sen puolesta, jotta tunnin
juna Turkuun toteutuu ja sen
myötä lähiliikenne Veikkolaan

alkaa. Veikkola on osa Kirkkonummea. Sitä ei sovi unohtaa.
Juna on tälle kylälle hyvin tärkeä. Kaikkien junien ei tarvitse
kulkea rantarataa Kirkkonummen keskustan kautta. Veikkolalaiset seuraavat kiinnostuneina ratakeskustelua. On se vaan
kumma, jos muiden kuntien etu
on oman kunnan etua tärkeämpi.

Ä

skeisessä lähidemokratiaillassa koululla pohdittiin sitä, kuinka ihmiset
pystyvät vaikuttamaan omaa
aluettaan koskevaan päätöksentekoon, vai onko osallistuminen
pelkkä muodollisuus. Montako
kerrosta senioritaloon tulee?
Kaikki kyläläiset halusivat kolmea, kunta päätti neljä. Ainakin
90 prosenttia kyselyyn vastanneista halusi säilyttää kirjaston
nykyisellä paikallaan, virkamiehet vääntävät sitä torin laitaan
terveysaseman tontille.

Sisällysluettelo
Se on siinä!

V

eikkolan
kyläyhdistyksen puheenjohtaja
vaihtuu. Lähden noista
tehtävistä vuodenvaihteessa. Tilalle tulee Pekka Sinisalo. Kiitos
kaikille tuesta ja ymmärryksestä.
On ollut hienoa tehdä puheenjohtajan töitä, mutta ei sentään
hamaan hautaan. Jatkan toistaiseksi päätoimittajana. Olisiko
tästä tehtävästä kiinnostuneita,
siitä vaan kyselemään.
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E

ntisiltä vuosilta on monta
ikävää esimerkkiä, kuten
kunniajäsenemme sanoo, Veikkolaa on myyty aina.
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Kyläyhdistyksen
Veikkolassa puitiin
lähidemokratian tulevaisuutta syyskokouksessa valittiin uusi
Jos kylä kutsuu, vastaako kukaan? Tähän
ja moneen muuta lähidemokratiaa koskevaan kysymykseen vastattiin 5.11. järjestetyssä kyläkokouksessa, jossa veikkolalaiset saivat pohtia kylän tulevaisuutta
aina 2030-luvulle saakka. Alkupuheenvuoron tilaisuudessa piti Suomen Kylät
ry:n puheenjohtaja Petri Rinne, joka kuvaili lähivaikuttamisen haasteita Uudellamaalla ja muualla Suomessa.
Kyläkokouksen järjesti Veikkolan kyläyhdistyksen vasta perustama visiotyöryhmä,
jonka tavoitteena on pohtia kylän tulevaisuuden kannalta oleellisia kehityskulkuja
ja haasteita. Tilaisuus pyrki valottamaan
veikkolalaisten uskoa lähidemokratiaan
sekä kylän tulevaisuuteen, ja asukkaat
käyttivätkin ahkerasti puheenvuoroja molempiin aiheisiin liittyen.
Selkeiksi huolenaiheiksi asukkaiden keskuudessa nousivat muuttuva kyläkuva ja
julkisten palveluiden saatavuus. Kyläkuvan osalta keskustelua herätti erityisesti
Veikkolan tulevaisuuden arkkitehtoninen
ilme ja rakennuksien korkeus. Villeimmissä visioissa Veikkola nähtiin alppikylämaisena turistikohteena, joka houkuttelisi kansallispuiston ansiosta turisteja
ja asukkaita halki maailman. Muuttuvien
sosiaali- ja terveyspalveluiden Suomessa
myös kylän palveluiden tulevaisuus huolestutti, ja esimerkiksi iäkkäiden kyläläis-

ten palveluiden puute tunnistettiin merkittävänä ongelmakohtana.
Ehkä kaikkein eniten palautetta kyläläisiltä saatiin kuitenkin kuulla kunnan ja Veikkolan vuorovaikutussuhteen puutteesta.
Esimerkiksi kunnan kaavoituksen osalta
usein saneleva sävy ärsytti monia. Useat
paikalliset olivatkin huolissaan siitä, miten hyvin heidän äänensä tulee kuuluviin
tulevaisuuden kaavoitushankkeissa.
Kunnalla on siis selkeästi parantamisen
varaa, mikäli se mielii lunastaa uuden
kuntalain vaatimukset asukkaiden huomioimisesta lähidemokratian prosessien eri
vaiheissa. Hyvä lähtökohta on kuntalaisten itse järjestämät keskustelutilaisuudet,
mutta työ ei saa tapahtua pelkästään vapaaehtoisvoimin. Myös kunnan on kannettava vastuunsa ja pidettävä huoli siitä,
että jokaisen asukkaan ääni tulee kuuluviin tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta.
Visiotyöryhmä keräsi tilaisuudessa kyläläisten mielipiteitä sekä keskustelemalla
että kyselylomakkeen avulla. Lomake on
auki myös internetissä osoitteessa http://
tiny.cc/veikkolavisio, johon voit käydä
jättämässä mielipiteesi kylän kehittämisestä 5.12.2019 asti.
Markus Myllyniemi

hallitus ensi vuodeksi

Veikkolan kyläyhdistyksen hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Sinisalo.
Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Katriina Aatsalo, Pirkko-Liisa Iivari,
Maarit Orko, Markus Myllyniemi, Marja Manninen ja Jukka Hörman. Uusiksi
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jessica
Nielsen, Eelis Ojala sekä Katri Grönroos.
Varajäseninä jatkavat Matti Kaurila, Eero
Lankia, Marjatta Louhos ja Anu Halme.

Joulumarkkinat Eerikinkartanolla
Eerikinkartanon joulumarkkinat järjestetään lauantaina 30.11. ja sunnuntaina
1.12. klo 10–14.
Tule aistimaan menneen ajan joulutunnelmaa kartanomiljöössä!
Paikalla on lähiseudun käsityöläisiä, itsevalmistamiensa tuotteiden myyjiä, leipureita, koululaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja
taiteilijoita.
Huippusuositut joulumarkkinat järjestetään nyt seitsemännen kerran. Tapahtuman järjestää Veikkolan kyläyhdistys.
Lämpöisesti tervetuloa!

Veikkola-aiheisia postikortteja
Korttivalikoima koostuu kahdeksasta Päivi Falckin ottamasta upeasta valokuvasta sekä
Asmo Halisen tunnelmallisesta Veikkolan kyläpiknik -kuvasta. Kortteja voi ostaa Eerikinkartanon joulumarkkinoilta ja myöhemmin muualta kylältä muun muassa eri tapahtumista.

Kuvassa visiotyöryhmän jäsenet Hannele Kuitunen, Jussi Matilainen, Annacarin
Piirainen, Jessica Nielsen ja Markus Myllyniemi. Visiotyöryhmään kuuluvat myös Ilona
Oranen ja Matti Kaurila.

VEIKYN
KUNTOSALIVUOROT
Veikkolan koulun kuntosalissa
keskiviikkoisin klo 20.00–21.30 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.00
Vanhat ja uudet jäsenet:
tervetuloa kuntoa kohottamaan!

ajassa
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Veikkolan koulun
pikkuyrittäjät
Tänä vuonna 9-luokkalaisten Vuosi yrittäjänä -valinnaiskurssilta on perustettu yhteensä
6 yritystä, joista suurin osa tuottaa jotakin
palvelua. Tässä yrityksistä esittäytyy kaksi.
Food is Good Ny

Veikkolan muona mopo

Food is Good on yritys,
joka myy vegaanisia keksejä sekä välipalapatukoita. Keksien ja välipalapatukoiden myynnin lisäksi
teemme hyväntekeväisyyttä eläimille eli lahjoitamme osan Sey:lle, joka on
Suomen yksi suurimmista
eläinsuojeluliitoista.

Me olemme Veikkolan muona mopo Ny eli
V.M.M.

Halusimme perustaa tällaisen yrityksen, koska
meille yksi tärkeimmistä
asioista ovat eläimet. Siksi
pyrimme käyttämään kekseissämme ja välipalapatukoissamme mahdollisimman vähän eläinperäisiä
tuotteita.

Yrityksemme tarjoaa palvelua, jossa käymme kaupassa teidän puolestanne.
Ruoat tuodaan ovelle.
Lisätietoja saa Facebooksivultamme Veikkolan
Muona Mopo VMM
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Sydänpalsta

Kirkkonummen-Siuntion
Sydänyhdistyksellä on toimintaa
myös Veikkolassa
Sydänyhdistys
toimii
Kirkkonummen keskustassa, Siuntiossa ja meillä Veikkolassa vireästi ja
monipuolisesti. Yhdistys
tarjoaa runsaasti laadukasta tietoa sydänterveydestä.
Keskeisellä sijalla ovat
esimerkiksi terveysneuvonta, erilaiset terveysmittaukset, vertaistuki
sekä kaikenlainen virkistystä ja jaksamista edistävä toiminta kerhoineen,
tapahtumineen ja retkineen. Sydänyhdistykseen
voi kuulua kuka tahansa
omasta ja lähimmäistensä
terveydestä kiinnostunut
henkilö, koska toiminta

tähtää sekä sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn että
hyvään elämään todetun
sairauden kanssa.
Veikkolan sydänkerho kokoontuu parittomilla viikoilla keskiviikkoina klo
13.30 Veikkolan seurakuntakodilla (Kisapolku 1).
Siellä voi iloisen ja mukavan seurustelun, musiikin
ja kahvittelun ohella saada tärkeätä tietoa monista
asioista. Tähän mukavaan
joukkoon ovat kaikki jäsenet tervetulleita. Kevätkauden ensimmäinen
Veikkolan sydänkerho on
15.1.

Sydänyhdistyksellä on runsaasti toimintaa joka viikko jäsenilleen Veikkolassa.
Maanantaikerho kokoontuu Nuorisotilassa, keskiviikkoisin pelataan bocciaa
Veikkolan koululla, ja torstaina on Balanssissa sydänyhdistyksen tukema ohjattu
kuntosalivuoro.
Tällä palstalla kerrotaan
sydänyhdistyksen tulossa olevista tapahtumista,
tilaisuuksista, matkoista
ja retkistä. Tietoa toiminnasta saa sydänyhdistyksen kotisivuilta www.
sydanliitto.fi/kirkkonummi-siuntio. Siellä näkyvät

kaikki sydänyhdistyksen
tapahtumat Kirkkonummella ja myös Sydänliiton
järjestämät tapahtumat.
Kirkkonummen Sanomien
tapahtumapäivyrissä on
tiedot sydänkerhoista ja
kerhojen ohjelmasta.
Jos olet halukas liittymään
tähän mukavaan joukkoomme, voit ottaa yhteyttä sydänyhdistyksen
hallituksen jäseniin, Veikkolassa Katriina Aatsaloon
(katriina.aatsalo@gmail.
com), Pirkko Skutnabbiin
(pirksku@outlook.com) tai
Pirkko-Liisa Iivariin (pirkko.iivari@gmail.com).

Seurakunnan
Veikkolan
joulunajan
kukkamummo
Vanhaan
Veikkolaan avataan tilaisuudet Pohjois- on terästä
Kirkkonummella
kahvila
Kukkamummo Eva Maa- tarvitse lämmitellä sisällä
Vanhatie 26:een, entisiin
Kotilon tiloihin, avataan
kahvila. Mikäli suunnitelmat etenevät aikataulun
mukaan, avajaisia vietetään ensi helmikuussa.

Kabinettitilat mahdollistavat oman rauhan esimerkiksi kokousten pitämiseen.
Kahvila- ja kabinettitiloja
vuokrataan myös juhlien
järjestämiseen.

– Toiminnan periaatteena on, että tarjolla olevat
tuotteet valmistetaan laadukkaista raaka-aineista
itse, kertoo yrittäjä Anne
Lähde.

Kahvilatoiminnan lisäksi
suunnitteilla on aloittaa
bed & breakfast -toiminta
myöhemmin ensi vuonna.

Asiakaspaikkoja kahvilaan
tulee viitisenkymmentä.

Lisätieoja päivitetään FBsivulle Kiinteistö Oy Kotikartano sitä mukaa kuin
projekti etenee.

Haapajärven kirkko, Puukirkontie 20
Su 8.12. klo 12 Hiljainen, musiikillinen adventtimessu, mukana Vire Ensemble
To 12.12. klo 19 Veikkolan Viihdelaulajien joulukonsertti
Pe 13.12. klo 19 Lauluyhtye Vire Ensemblen
joulukonsertti
Ti 24.12. klo 11 Aattohartaus, kuvaelma.
Ti 24.12. klo 13 Aattohartaus, kuvaelma.
Valona-kuoro.
Ti 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus
Ti 24.12. klo 22 Jouluyön hartaus
Ke 25.12. klo 10 Joulupäivän sanajumalanpalvelus
Su 29.12. klo 12 Messu
Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1
Pe 13.12. klo 9-10 syyskauden viimeinen aamupala,
klo 9.30–10.15 laulamme Kauneimpia joululauluja
Ti 17.12. klo 12.30–14.15 Eläkeläisten Virkistyskerhon joulujuhla
Kauneimmat joululaulut

Haapajärven kirkko.

Su 8.12. klo 15 Haapajärven kirkko.
Lasten kauneimmat joululaulut
Su 15.12. klo 16 Haapajärven kirkko.
Kauneimmat joululaulut. Valona-kuoro.
Ma 16.12. klo 18 Haapajärven kirkko.
Kauneimmat joululaulut, mukana partiolaiset
Ke 18.12. klo 19 Haapajärven kirkko.
Kauneimmat joululaulut. Veikkolan Viihdelaulajat.
Su 22.12. klo 12 Veikkolan seurakuntakoti.
Kauneimmat joululaulut-messu
ja joulupuuro. Soitinyhtye.

niemi kioskeineen on tullut tutuksi veikkolalaisille. Pikkiriikkinen mummo
köpsehtii kioskillaan. Ensi
vuonna tulee kuluneeksi
20 vuotta kukkakioskin
tulosta torin kulmalle.
Eva on jo täyttänyt 93
vuotta. Aamulla Pirkkotytär tuo hänet kioskille
ja hakee sitten työpäivän
päätyttyä. Ei sitä moni yli
yhdeksänkymppinen enää
töissä käy, mutta Eva toteaa: Ei sitä jouten jaksa
olla.

kopissa.

Näin kylmillä kioskin ovi
on kiinni. Ovessa on lappu: Koputa, olen sisällä.
Eva tekee myös seppeleitä
ja kutoo kunnon villasukkia. Kauppaa tehdään tänä
vuonnakin niin kauan kuin
asiakkaita riittää. Kesällä kukkakioskin pito on
paljon mukavampaa, ei

Vakioasiakas Rami Ovaskainen sanoo, ettei kehtaa
olla ohi kulkiessaan ostamatta kukkia, kun tuon
ikäinen ihminen niitä myy.

Evan kukkakioski kukitti
kyläpiknikin ja sen esiintyjät – komeasti kukittikin! Isot kiitokset siitä vielä kerran Evalle.
Eva on alun perin maatalon emäntä Sammatista.
Heillä oli paljon kaikenlaisia eläimiä. Evan miehen
isoisä ja Elias Lönnrot olivat Sammatin emäntäkoulun puuhamiehiä. Siellä
kulmilla Evakin yhä asuu.

Terveyttä ja jaksamista,
Eva!
Raija Kari

Kukkamummo Eeva Maaniemi.

ajassa
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Jussin muistolle

Hoivalaitokset
muuttivat muualle
Veikkolasta on muuttanut
tänä syksynä kaksi hoivakotia, Attendon vanhusten
Tammikartano ja Esperin
kehitysvammaisten Kotilo. Uudenmaan hoivakotien Villa Kaskimäki on
nyt ainoa hoitokoti kylässä.
Vanhoista nuoriin
Attendosta kerrotaan, että
pääsyy Tammikartanon
lopettamiseen oli se, ettei
rakennus enää vastaa tehostetun vanhusten hoidon
tarpeita. Tammikartanossa
oli 20 hoitopaikkaa. Asukkaat siirrettiin uudenaikaisiin tiloihin Kantvikin
likelle Sepänrinteeseen.
Vanhusten hoivakodin tilalle Attendo sijoittaa lastensuojeluyksikön, johon
on tulossa 14 paikkaa lähtökohtaisesti kiireellisesti
sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille. Attendolla
on viisi tällaista yksikköä,
lähimmät Nurmijärvellä ja
Vantaalla. Toiminta alkaa
vuodenvaihteessa.
Kotilo lähti Espooseen
Kehitysvammaisten hoitokoti Kotilon toiminta siirtyi Vanhatieltä 29.10.2019
huhtikuussa valmistuneeseen Esperi Koti Ahoman-

sikkaan Espoon Perusmäkeen. Siellä jokaisella
asukkaalla on oma 20 m2
huone ja esteetön wc-/
kylpyhuone, yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat ja
turvallinen piha. Kaikki
Kotilon 11 asukasta muuttivat uuteen Ahomansikkaan.
Kunnan osuus
vanhusten hoidossa
Kunnallisessa kotihoidossa on 307 ihmistä, heistä
204 säännöllisessä kotihoidossa ja 103 tilapäisessä.
Keskustan kahdella hoitotiimillä on sata asiakasta,
idän kahdella tiimillä 71 ja
Veikkolan tiimillä 33 asiakasta.
Ympärivuorokautinen hoivapalvelu ja laitoshoito on
eriytetty omaksi toiminnakseen. Volskodissa on
40 paikkaa, joista kuusi
on lyhytaikaispaikkaa.
Lehmuskartanossa on 60
paikkaa, niistä 30 tehostettua palveluasumista ja 15
laitoshoitopaikkaa sekä 15
lyhytaikaispaikkaa. Palvelutalossa on 41 paikkaa,
joista 15 ryhmäkotiasumista ja 26 asuntoa.
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Kunta on ostanut 95 tehostetun palveluasumisen
paikkaa. Niistä Villa Kaskimäessä on 34, Valkokullassa 19 ja Tammikartanossa 11. Kirkkonummen
ulkopuolelle
pääosin
Espooseen sijoittuu 31
paikkaa. Ruotsinkielisille tarjotaan tällä hetkellä
Raaseporista paikkoja.
Vanhukset ja heidän omaisensa toivovat hoitopaikkaa läheltä kotia, ja tähän
vanhuspalveluiden johtajan Gun-Lis Wohlstenin
mukaan pyritäänkin. Veikkolalaisessa Villa Kaskimäessä on 42 hoitopaikkaa, neljänneksessä niistä
on pohjoiskirkkonummelaisia. Kylän vanhukset
ovat toivoneet vanhainkotipaikkaa omalta kylältä,
ja kunnan eteläosien hoitopaikkoihin ei haluttaisi
mennä.
Kunta käsittelee kaikkia
vanhuksia pelkästään kirkkonummelaisina; siihen,
mihin veikkolalaiset ja
muut pohjoiskirkkonummelaiset on sijoitettu, ei
haluta edelleenkään vastata. Lain mukaan vanhus
voidaan sijoittaa jopa 60
kilometrin päähän kotoaan.
Raija Kari

Suuri palokunta-aatteelle
sykkinyt sydän lakkasi lyömästä, kun Jarmo
(Jussi) Jokinen menehtyi
1.11.2019.

tärkeä Jussille. Jussi teki
kovasti töitä kehittääkseen
palokuntaamme ja erityisesti sen operatiivista toimintaa.

Jussi aloitti palokuntauransa pikkupoikana Tapanilassa, kunnes useita
vuosia myöhemmin siirtyi
Veikkolan palokuntaan, ja
myöhemmin hänet nimettiin Veikkola VPK-FBK:n
päälliköksi ja edelleen
kunniapäälliköksi.
Jussin sydän sykki vahvasti palokunta-aatteelle ja
erityisesti palokuntanuorisotyölle. Aina jos jossain
oltiin touhuamassa palokuntanuorten leiriä, oli
Jussi mukana. Suurin osa
palokuntalaisista muistaakin Jussin palokuntanuorten leiripäällikkönä.

90-luvun puolessa välissä
Jussin avustuksella hankittiin palokuntaamme
ensimmäinen sydäniskuri,
jollei ensimmäinen sopimuspalokunnan sydäniskuri, niin
vähintäänkin
ensimmäisiä. Tämä
Jussin määrätietoinen
työ toimii
vielä nykypäivänäkin
pohjana palokuntamme
ensivastetoiminnalle.

Vaikka valtakunnallinen
palokuntatyö oli iso osa
Jussin palokuntaelämää,
oli myös oma pieni palokuntamme Veikkolassa

Jussia
jäi
lähimmäistensä lisäksi
kaipaamaan
suuri jouk-

ko palokuntalaisia, ja
28.11.2019 oli aika siunata
Jussi lepoon.
Jussi, muistoasi kunnioittaen
Veikkola VPK-FBK ry
vapaaehtoinen palokunta

Jussi Jokinen 1945–2019

OP Kodista kaikki
asumisen palvelut

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

Hyvä olo lähtee jaloista. Tervetuloa!

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

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

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

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

Toivotamme kaikille kodikasta Joulua
ja onnellista uutta vuotta 2020!
OP KOTI LÄNSI-UUSIMAA OY LKV

Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
Tallinmäki 4, 02400 KIRKKONUMMI
opkoti.lansiuusimaa@op.fi, op-koti.fi
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Liikenne olemme me
Vilkutus

Käsittelen nyt sellaisia
liikennekäyttäytymisen
muotoja, joista olen kirjoitellut aikaisemminkin.
Ne ovat kuitenkin niin
oleellisia jokapäiväisessä
liikenteessä, että niiden pitää olla jatkuvasti puheena
– ja harjoiteltavana.
Turvallisuusväli
Käytän itse turvallisuusväliä, jonka perusteella
ehdin nähdä, mitä edellä
menevän auton jälkeen
ajoradassa näkyy. Kolme
esimerkkiä: ikävä kuoppa
päällysteessä, yliajetun
eläimen jäänteet, jostain
pudonnut esine, esimerkiksi renkaan kappale.
Jos takanani ajavat eivät
halua kuulua autoni pakokaasun haistelijoihin, on
turvallisuusväli pidettävä
nimensä mukaisena.
Ohitukset
Me Pohjois-Kirkkonummella asuvat voimme lähialueilla harjoitella ajamista monenlaisilla teillä:
moottoritiellä, kohtuullisen suoralla mutta kapealla valtatiellä, erittäin
mutkaisella valtatiellä, kapeilla ja paljon näkemäesteitä sisältävillä kyläteillä.
Tietysti moottoritiellä on
ohittaminen helpointa ja
myös turvallisinta – jos
käyttäytyy oikein. Moitteeni kohdistuvat nyt niihin, jotka yleensä ylinopeutta ajamalla ohituksen
jälkeen jyrkästi kääntyvät
jättämääni turvaväliin ja
hetken kuluttua jatkavat
lisää ohittelua – yleensä
ilman vilkutusta. Tässä ei
ole mitään muuta hyvää
kuin että saan taas käyttööni oman turvallisuusvälini.

Tämä on välttämätön taito, jota pitää koko ajan
treenata. Meillä on Veikkolassa kaksi liikenneympyrää, joissa voi treenata
oikea-aikaista vilkutusta.
Jos ympyrään ajavan on
tarkoitus kääntyä ensimmäisestä risteyksestä oikealle, vilkku on kytkettävä
selkeästi ennen ympyrään
ajamista. Jos ympyrään
ajettuaan kääntyy muista kolmesta risteyksestä,
vilkku on kytkettävä heti,
kun auton keula on ohittanut edellisen risteyksen.
Oleellinen asia Nesteaseman kohdalla olevassa
ympyrässä on tämä: Kun
vilkuttaa Lapinkyläntielle kääntymistä, vilkku on
sammutettava heti, kun on
kääntynyt, vaikka olisikin
kääntymässä oikealle Nesteen ja markettien suuntaan. Sitä varten vilkku
pitää kytkeä uudestaan.
Aivan liian moni vilkuttaa
liian myöhään poistumistaan liikenneympyrästä.
Tämä aiheuttaa ympyrää
lähestyvälle epävarmuutta
ja viivytystä.
Oleellinen asia ympyrää
lähestyvälle on se, että hän
on ympyrää edeltävällä
suojatiellä kulkevien suhteen väistämisvelvollinen.
Valojen tarkistus
ja käyttö
Meidän pitää säännöllisesti tarkistaa, että automme
valot ovat kunnossa; yksisilmäisiä autoja on aivan
liikaa. Vaikka on yksin
lähdössä esimerkiksi kotoa, voi auton jarruvalot
tarkistaa peruuttamalla lähelle seinää, jotakin aitaa
tai muuria. Muut valot –
myös vilkut – voi tarkistaa
kävelemällä auton ympäri. Hyvin yleisesti jonkin
vilkkupolttimon rikkoontumisen voi todeta siitä,

kun vilkutuksen rytmi on
nopeutunut.
Normaalissa liikenteessä kaukovaloja kannattaa
käyttää mahdollisimman
paljon. Monet ajavat turhaan lähivaloilla mm.
kaarteisilla ja mäkisillä
osuuksilla, joilla kaukovalot eivät voisi ketään häikäistä. Päinvastoin ns. tähystelyn takia kaukovalot
ovat erittäin tärkeät.
Kaukovaloilta lähivaloille on syytä vaihtaa vasta
sitten, kun vastaantulijan
valot alkavat häikäistä tai
alkaa epäillä oman auton
valojen alkavan häikäistä
edellä ajavaa peilien kautta.
Tähystely
Edellä mainitsin tämän
tärkeän homman, jota pitää tehdä jatkuvasti. Erityisesti maanteiden metsäiset
osuudet ja myös niittymaiden kohdat ovat tärkeitä.
Suomeen on rakennettu
erittäin paljon hirviaitoja,
mutta vielä paljon puuttuu.
Eräissä paikoissa mainitaan hirviaidan puuttumisesta tai aidassa olevista
aukoista. Näillä kohdilla
pitää todella valpastua.

vaa liikennettä vasemman
sivupeilin kautta samalla,
kun kiihdyttää liittymisnopeuteen. Tietysti kaiken perusta on oman nopeutensa suhteuttaminen
moottoritien liikenteeseen
ja oikeanpuoleista kaistaa
ajavien etäisyyksiin.
Se kännykkä
Valitettavan usein näkee
auton kuljettajan, jolla on
kännykkä korvalla. Se on
yksiselitteisesti laissa kiellettyä. Kännykkäaddikteille muistutus: on olemassa
hyviä kädet vapaina -laitteita. Kaikkein fiksuinta on
kuitenkin yrittää vapautua
kännykkäorjuudesta ja
soittaa tai vastata soittoon,
kun turvallinen pysähtymispaikka löytyy.
Kevyen liikenteen ilmiöt
ovat aivan oman juttunsa
arvoisia. Tässä vain lyhy-

esti. Pyöräilijöille, potkulautailijoille ja -kelkkailijoille on kaikkein tärkeintä
käyttää yleisessä liikenteessä laadukasta kypärää
ja kunnollisia heijastimia.
Kiire ja etuoikeuksien ottaminen sekä väärien ajolinjojen valinta ovat oleellisimpia haittoja ja riskejä.
Ja vielä ikävä esimerkki
riskialttiista itsekehusta:
keuliminen pyörällä tai
mopolla. Tämä sirkustelu
kuuluu ehdottomasti vain
turvallisille alueille yleisen liikenteen ulkopuolelle.

Tilastoa
hirvieläinkolareista

Me kaikki olemme jokapäiväisessä liikenteessä
tilanteiden mukaan yhtä
tärkeitä ja tasa-arvoisia. Ja
kaikkea, mitä olen sanonut, täytyy tarkastella vielä
vakavammin nyt, kun pakkaset ja lumisateet eli liukkaat tai todella epävakaiset
säät ja kelit meille tulevat.

Viime vuonna valkohäntäpeuravahinkoja sattui
eniten Raaseporissa (365),
Salossa (318) ja Loimaalla (258). Kymmenenneksi
eniten näitä kolareita sattui
Kirkkonummella (136).

LähiTapiola viestitti marraskuun puolivälissä Tilastokeskuksen kokoamasta
riistaonnettomuustilastosta.
Suurin osa tieliikenteen
riistaonnettomuuksista v.
2018 tapahtui VarsinaisSuomessa, Uudellamaalla
ja Pirkanmaalla. Riistaonnettomuuksista valtaosa oli
autojen törmäyksiä valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden kanssa. Peurakanta
on tiheimmillään eteläisessä
ja lounaisessa Suomessa.

Teksti ja kuva:
Tapani Iivari

Tähystely tarkoittaa tietysti myös peilien kautta
tapahtuvaa tarkkailua. Erityisen tärkeää on tarkistaa
liikennetilanne myös takana silloin, kun aikoo lähteä
ohitukseen. Moottoriteillä
on paljon ylinopeudella
ajavia, jotka hermostuvat
ohituskaistalla sallittua
nopeutta ajavista.
Hieman epärytmisyyttä
tieliikenteeseen aiheuttaa
se, että sivutieltä tai moottoritien rampista tuleva ei
yritäkään kiihdyttää päätien nopeuteen. Moottoritielle ajava pystyy rampilta kaartaessaan melko
hyvin tähyilemään vasemmalle ja kauempaa tule-

VALOIZA
SKY kosmetologi
Anni Hiltunen
Myös energiahoidot: reiki- ja kristallihoidot

Vanhatie 26, Veikkola
p. 050 535 4684

www.valoiza.fi

Aina kaikki ei ole niin kuin miltä näyttää. Tässä on auringonlasku Kalljärven länsirannan
taakse. Aurinko ei kuitenkaan ujostele; sen valo vain taittuu mielenkiintoisesti
pihakoivumme kohdalla.
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Nuorisovaalien äänikuninkuus
toistamiseen Veikkolaan
Veikkolan nuoret näyttivät
jo toistamiseen voimansa, kun paikallinen nuori Eelis Ojala julistettiin
torstaina 21. marraskuuta
lähes 200 äänen määrällä
nuorisovaltuustovaalien
äänikuninkaaksi. Nuorisovaalit järjestettiin nyt toista
kertaa, ja uudet valtuutetut
valittiin yksivuotiskaudelle
ensi vuoden alusta alkaen.
Toimielimenä valtuusto on
puoluepoliittisesti neutraali
ja keskittyy ajamaan nuorille tärkeitä asioita.
Markus: Moikka, Eelis!
Haluan ihan ensimmäiseksi onnitella sinua aivan
mahtavasta vaalituloksesta. Onneksi olkoon! Miltä
nyt tuntuu?
Eelis: Hyvältä tuntuu!
Kampanjan yhteydessä oli
koko ajan hyvä fiilis, ja sain
muilta koululaisilta hyvää
palautetta, mutta lopullinen
äänimäärä oli kuitenkin itsellenikin yllätys. Iso kiitos
kaikille äänestäjillä ja omalle kampanjatiimille!
Markus: Mikä sai sinut
lähtemään mukaan nuorisovaaleihin?
Eelis: Halu vaikuttaa oli
perimmäinen syy. Tiedän
itse, että koulussamme on
paljon asioita, jotka voisi tehdä toisin. Koen, että
olen itse oikea henkilö
puuttumaan näihin ongelmakohtiin meidän koulussamme ja Kirkkonummella
yleisestikin.

Markus: Minkälaiset tekijät näet huiman menestyksesi taustalla?
Eelis: Olen ollut koulussa
hyvin näkyvästi esillä erilaisissa luottamustehtävissä, kuten oppilaskunnassa
ja ympäristövastaavan toimessa. Muiden oppilaiden
silmissä minusta on siis
tullut tuttu kasvo, joka ajaa
aktiivisesti muiden oppilaiden asiaa.
Markus: Entä oliko kampanjointi koulussasi vaikeaa?
Saivatko ehdokkaat tilaisuuden esittäytyä oppilaille?
Eelis: Koulussa markkinoin
itseäni lähinnä välituntisin
ja myös sosiaalisen median
kautta. En itse varsinaisesti käyttänyt somea, mutta
kampanjatiimin jäsenet tekivät markkinointia Instagramin ja Snapchatin välityksellä muille oppilaille.
Mitään varsinaista paneelia
ehdokkaille ei kuitenkaan
järjestetty – tässä olisi siis
ehdottomasti kehitettävää
ensi vaaleja ajatellen. Veikkolasta oli neljä muutakin
hyvää ehdokasta, joiden
ääni olisi myös ansainnut
tulla kuuluviin.
Markus: Minkälaisia asioita haluaisit ajaa nuorisovaltuustossa? Haluaisitko
jotenkin kehittää sen toimintaa?
Eelis: Toin vaalikampanjassakin esiin, että
haluaisin vaikuttaa ruo-

karajoituksiin, joita peruskouluissa on. Tällä hetkellä
ysiluokkalainen saa syödä
yhtä monta kalapuikkoa ja
lihapullaa kuin ykkösluokkalainen, ja tämä koetaan
oppilaiden keskuudessa
epäoikeudenmukaisuutena.
Yritän myös parantaa nuorisovaltuuston ja koulujen
välistä vuorovaikutusta ja
tehdä koko valtuuston toiminnasta avoimempaa.

Rinteeltä henkilökohtaisesti,
pääsisinkö kansliaan tet-harjoitteluun. Harjoittelustani
tehtiin myös useita somepostauksia Valtioneuvoston
kanavissa, ja myös Yle teki
siitä haastattelun verkkosivuilleen.

Markus: Avoimuus ja demokratia ovat tärkeitä.
Miten nuorisovaltuustovaaleja voitaisiin kehittää
tulevaisuudessa?

Eelis: Kirjoitin useana päivänä ministeri Tytti Tuppuraisen tapaamisista muistioita.
Pääsin myös Kesärannassa
mikkipojaksi pääministerin
ja Euroopan komission tulevan puheenjohtajan Ursula
von der Leyenin tiedotustilaisuuteen. Viikon ehdoton
kohokohta oli kuitenkin perjantainen presidentin esittely, jossa sain kätellä itse
Sauli Niinistöä.

Eelis: Nuorisovaltuuston
vaalitapa on tällä hetkellä
epädemokraattinen. Veikkolan koulusta on vain yksi
kiintiöpaikka valtuustossa,
ja saamani äänimäärä ei
vaikuta lopullisten saatujen
paikkojen määrään. Muista
kouluista on valittu kolmekin ehdokasta vain 50 äänen
äänimäärällä. Vaaleihin olisi siis hyvä tuoda suhteellinen vaalitapa, joka huomioisi koulujen ehdokkaiden
kokonaisäänimäärän.
Markus: Kuulin, että olit aikaisemmin tet-harjoittelussa
Valtioneuvoston kansliassa.
Mitä tykkäsit harjoittelusta?
Miten sait homman?
Eelis: Tykkäsin siitä tosi
paljon! Sain nähdä valtakunnanpolitiikan kulissien taakse, ja pääsin seuraamaan sitä
aitiopaikalta. Sain homman,
kun kysyin pääministeri

Markus: Kuulostaa todella
mielenkiintoiselta. Minkälaisiin duuneihin pääsit
mukaan?

Tarjoan
yksilö-, pari- ja perheterapiaa
Veikkolassa ja Helsingissä.

Kela-kelpoisuus yksilöterapiaan.
Tied.
Perhe- ja yksilöpsykoterapeutti, sh
Ulla Ingman-Ronkainen
ulla.ingmanronkainen@gmail.com

www.psykoterapiaahelsinki.com

Markus: Kuulostaa upealta!
Entä tulevaisuudensuunnitelmat? Mitä haluaisit opiskella tulevaisuudessa?
Eelis: En ole vielä ihan
varma, mutta sen tiedän,
että menen ainakin lukioon
Helsinkiin. Ressun lukio
on tähän mennessä ollut
yksi vaihtoehto.
Markus: Kiitos haastattelusta. Toivotan sinulle valtavasti onnea tulevaisuuteen!
Veikkolalaiset kuulevat sinusta varmasti uudestaan.
Teksti ja kuva:
Markus Myllyniemi

ti-pe 9-17
la 10-15
su 12-15
Joulukuussa sunnuntait suljettu
paitsi 23.12!
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

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

Veikkolalainen Eelis Ojala oli nuorisovaltuustovaalien äänikuningas.
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Tarinoita torpalta

Torpan talvisota
On torstai marraskuun
viimeinen päivä vuonna
1939. Kaksi tyttöä kävelee
iltapäivällä koulusta kotiin. Perälän jyrkässä mäessä he pysähtyvät. Outoa
kumua kuuluu Helsingin
suunnasta, kuin räjähdyksiä. Tuona iltapäivänä kolmen ja neljän välillä Neuvostoliiton pommikoneet
moukaroivat Helsingin
keskustaa armottomasti.
Lähes kaksisataa räjähdys- ja palopommia pudotettiin kaupungin ydinkeskustaan Kampin alueelle.
Lähes sata ihmistä menehtyi. Talvisota oli alkanut.
Sotaa pakoon maalle
Torpassa ei ollut radiota,
mutta lehti tuli, ja siitä oli
jo luettu huolestuttavia
uutisia tunnelman kiristymisestä ja neuvottelujen
päättymisestä. Sota ja ankarat pommitukset kuitenkin yllättivät helsinkiläiset. Turvapaikkaa ruvettiin
etsimään maaseudulta, ja
pääkaupungista pakeni tai
evakuoitiin lähes kaksisataatuhatta ihmistä.
Tämä näkyi Veikkolassakin. Järvien rannoille syntyneet kesämökit täyttyivät
asukkaista. Taloihin ja torppiin majoitettiin sukulaisia
ja tuttavia. Aino-täti Helsingistä tuli torpan suojiin, ja
naapuriin muutti perhe, jossa oli kaksi lasta Ulla ja Aarne. Aarne oli saman ikäinen
kuin torpan Erik, ja näistä
pojista tuli ystävykset.
Pommikonelaivueet
lensivät yli
”Maaseudulla liikkuvien ihmisten oli varustau-

duttava suojautumaan
viholliskoneiden konekiväärihyökkäyksiltä naamioimalla itsensä. Sitä
varten heidän oli pidettävä
mukanaan riittävän isoa
valkoista kangaspalaa,
esimerkiksi lakanaa.”
Näin ohjeistettiin väestönsuojelumääräyksessä, ja
jotkut kaupunkilaiset kulkivat Veikkolassa varmuuden vuoksi lakanat harteilla, mutta maalaislapset
pitivät tätä hiukan omituisena. Metsän takaa saattoi
silloin tällöin alkaa kuulua
jyrinää ja kumua. Neuvostoliitolla oli talvisodan
aikaan lentotukikohtia Viron rannikolla, ja sieltä oli
lyhyt matka Suomen ylle.
Taivaalla korkealla lentävä vihollisten pommikonelaivue sai torpan työt
hetkeksi keskeytymään,
päät kääntyivät taivaalle,
koneiden määrää laskettiin. Ajatus viivähti hetken
sodassa. Vihollinen ei kuitenkaan ollut kiinnostunut
hiljaisesta maaseudusta
vaan rautateiden solmukohdista ja muista strategisista paikoista. Koneet
suuntasivat luultavasti
pohjoiseen Riihimäelle tai
Tampereelle.

Tarinoita torpalta -juttusarjaa kirjoittaa Juha Wikström, jonka isoisä oli Veikkolan Löfkullan torppari.
"Minua on aina kiinnostanut historia ja ihmisten tarinat. Nyt itse Veikkolaan muuttaneena oman sukuni vaiheet ja
paikkakunnan historia alkoivat kiehtoa yhä enemmän. Erityisen mielenkiintoista on, kun pienten ihmisten tarinat
linkittyvät Suomen tai jopa maailman tapahtumiin."
sesti pommituslennolta palaavat lentokoneet
kevensivät kuormaansa,
ja Kalljärven rantamaille putosi yksi pommi ja
toinen läheiseen metsikköön. Onneksi kuitenkaan
kumpikaan ei aiheuttanut
peljästystä suurempaa vahinkoa.

loppu. Se sota...”
Oli 13.3.1940.
Teksti: Juha Wikström
Kuvat perheen arkistosta.

Sukkia
”Tuntemattomalle
sotilaalle”
Torpan naisväki kutoi
sukkia ja lapasia, jotka
käärittiin pakettiin ja lähetettiin rintamalle osoitteella ”Tuntemattomalle
sotilaalle”. Kotirintaman
lämmössä kudotut sukat
tulivat varmasti tarpeeseen, koska talvi 1939-40
oli vuosisadan kylmimpiä.
Rintamalta saattoi tulla
myös joskus kiitoskirje,
jossa haparoivalla käsialalla ja oudolla murteella
kiitettiin: ”Kiitoos sukiist,
noon ny mu jalaas...”

Löfkullan torppa ja torpan tyttö ja karitsa 1940-luvulta.

Torppa eli lähes omavaraistaloudessa, joten syötävää riitti niin, ettei varsinaista puutetta ollut.

Pari yllätyspommia
pelästyttivät

Naapurin radiosta
kuultiin rauha

Talojen pimentämisestä
oli myös annettu ohjeita,
mutta sähköttömän torpan
vaatimattomat öljylamput
ja kynttilät tuskin tavoittivat edes tarkkakatseisimman vihollistähystäjän
silmiä. Veikkolaan putosi
kuitenkin kaksi pommia
kuin vahingossa. Ilmei-

Naapurissa oli radio, josta
saatettiin kuulla tuoreimmat tiedot sodan vaiheista.
Keskiviikkona eräänä kevättalvisena päivänä kuunneltiin talossa erityisen
keskittyneenä radiolähetystä. Aarne-poika sai pian
tehtävän: ”Lähes käymään
naapurissa...”

Iso ja pieni ottavat mittaa toisistaan, torpan koira ja sonni.

Oikopolkua pitkin yli peltojen kiiruhti nyt kaupunkilainen mutta jo tutuksi
tullut poika, kohti Löfkullaa. Hengästyneenä hän
astui tupaan, kopisti kenkiään ja sanoi: ”Nyt se on

Tuntematon sotilas.

Lähteet: Maire Johanssonin ja Erik Wikströmin
haastattelu,
Helsingin Sanomat,
Teema 5/19: 80 vuotta
Talvisodasta,
artikkeleita Wikipediasta
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Veikkolan kyläyhdistys:

Kirjastopäätöksessä on pysyttävä
Kirjaston kohtaloa on puitu viime aikoina
useaan otteeseen. Lokakuussa Veikkolan
kyläyhdistys lähetti alla olevan kannanoton
asiasta kuntaan.
Veikkolan kirjastosta tehtiin päätös vuosia sitten:
nykyisessä kirjastotalossa
pysytään ja talo peruskorjataan. Sitä päätöstä pitää
kunnioittaa ja edetä sen
mukaisesti, eikä jatkuvasti yrittää kumota kerran
päätettyä. Veikkolalaiset
kannattavat nykyisen rakennuksen säilyttämistä
kirjastona. Uusimmassa
pikakyselyssä 90 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. Suojeltu kirjastotalo on
ahkerasti käytetty ja kyläläisten arvostama.
Yhdessä Tillsammans oli
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teema. Kirkko-

nummikin käytti samaa
slogania. Asukkaat on
otettava mukaan päätöksen tekoon, heidän elinympäristöstäänhän on kysymys. Veikkolan suuren
kyläkokouksen teemana
5.11. on lähidemokratia.
Kirjasto on varmasti tilaisuudessa esillä. Miten on
mahdollista, että kyläläisten ja heidän edustajiensa
mielipiteellä ei ole merkitystä tällaisissa päätöksissä?
Kirjastorakennus on tehty
aikana, jolloin rakennettiin
kunnolla. Nykyiset vauriot
ovat vuonna 2012 tehdyssä katon korjauksessa syn-

tyneitä. Ne olisi jo aikaa
sitten pitänyt korjata, eikä
vain sulkea vuotokohtaa
käytöstä. Toki rakennukset tarvitsevat kunnostusta. Onko jokainen nyt
päätöstä tekevä henkilö
käynyt henkilökohtaisesti
tutustumassa rakennukseen? Veikkolaa koskevia
päätöksiä tehdään usein
etätyönä tutustumatta kulloiseenkin kohteeseen tai
ongelmaan. Me olemme aina valmiit ottamaan
päättäjät tutustumaan kylään!
Vuoden 2013 kuntoarviossa nykyiset tilat tulivat
selvästi uudisrakennusta
halvemmiksi. Uusi kuntoarvio tehtiin viime vuonna,
mutta tulokset julkistettiin
vasta nyt. Jälleen kerran
virkamiestyönä yritetään
siirtää kirjaston tiloja to-

rin varteen ainoalle jäljellä
olevalle julkisten toimintojen tontille, joka on tarkoitettu ja tarvitaan kylän
sote-palveluiden käyttöön.
Vanhalla talolla on omat
hyvät puolensa. Se ei ole
uusinta muotia, mutta
sillä on luonnetta. Kohta
100-vuotiaaseen taloon
saadaan tiloja myös muille kulttuuritoiminnoille.
Tämä ei onnistu torin varren kirjastossa. Veikkolan
kyläyhdistys vaatii, että
kirjaston peruskorjaus
toteutetaan ja lopetetaan
jatkuva tehtyjen päätösten
kampittaminen ja Veikkolan sote-palvelutilojen
vaarantaminen. Kysytään
keneltä tahansa kyläläiseltä, kirjasto ei ole syrjässä
ja kylä tarvitsee terveysaseman. Kaikkea ei saa
kaupata.

9

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

Sementtivalimo
T. Haapanen OY

www.sementtivalimothaapanen.fi

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

Kiinteistönvälitystä
Veikkolassa
38 v. kokemuksella
Onnistunut asuntokauppa
alkaa ammattitaitoisesta
hinta-arviosta, johon
tarvitaan hyvää
paikallistuntemusta ja
kokemuksen tuomaa
markkinatuntemusta.
Tilaa ilmainen arviokäynti
ja välitystarjous
joustavalta yksityiseltä
paikallistoimistolta,
jossa yrittäjä itse hoitaa
koko myyntiprosessin
ammattitaitoisesti
alusta loppuun.

P. 0400 402 930

klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.oikotie.fi/klauskurki
www.etuovi.com/klauskurki
www.facebook.com/klauskurkilkv
Lamminjärventie 6 A, 02880 Veikkola

Kuntalaisten palveluksessa?
Naapurini työpaikalla tehtiin lujasti töitä ja käytettiin paljon rahaa siihen,
että jokainen yrityksessä
ymmärtäisi, että asiakas
maksaa palkat ja on todellinen työnantaja. Hänelle on tarjottava parasta
mahdollista. Olin häikäistynyt, kun kävin siellä
palveltavana. Kunpa kunnassakin ymmärrettäisiin, että viranomaiset ja

kunnan työntekijät ovat
kuntalaisten palveluksessa. Kuntalaiset ja veronmaksajat ovat heidän
työnantajiaan. Pari päivää
sitten hyvä ystäväni jopa
tutki mahdollisuuksia olla
maksamatta veroja tälle
kunnalle. Kirkkonummi
ei voi olla Suomen paras
kunta, jolleivät edes nykyiset asukkaat ole ylpeitä
siitä.

Miksi ihmeessä muualla
asuvilla luottamushenkilöillä ja kunnan virkamiehillä on enemmän valtaa
palveluiden tarjontaan
kuin kylän lähipalveluiden käyttäjillä? Miksi
kylän kirjastorakennus
ei kelpaa virkamiehille?
Miksi senioritaloon haluttiin neljä kerrosta ja
vähemmän asuinneliöitä,
vaikka paikalliset vas-

tustivat? Miksi rantarataa
tuetaan näkyvästi Turun
radan sijasta? Miksi Vanhatieltä on kaadettu säilytettäväksi merkittyjä puita siinä missä muitakin?
Asukkaat eivät edes uskalla lähteä töihin, vaan
jäävät valvomaan puitaan. Veikkolaa on aina
myyty, sanoo kunniajäsenemme. Nyt taitaa olla
vuorossa kirjastotalo ja

terveysasema. Onkohan
tilalle tulossa elämysasuntoja?
PS. Miksi vuosikymmenten talkootyöllä ja uurastuksella ei saa mitään
ekstraa, muillehan maksetaan sama suoraan kunnan
kukkarosta?
syvästi pettynyt

Kylänraitti 4/2019
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Lemmikin hoito&lenkitys
Nyt tarjolla Lapinkylässä
lemmikkien hoitoa ja koirien lenkitystä.
Meille kaikki lemmikit ovat sydäntä lähellä aina!
Otathan rohkeasti yhteyttä
lemmikinhoito.lenkitys@outlook.com
www.lemmikinhoitolenkitys.com

Tervetuloa nauttimaan glögiä ja
pipareita Veikkolan apteekkiin

12.12.2019 klo 9-18

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

MYYMME VEIKKOLASSA

Päivi
myy Veikkolassa
81 € parempaan
neliöhintaan.
nopeiten
ja parhaalla
36 päivää
hinnalla!
kilpailijoita nopeammin.
(Tilasto
alueen
toteutuneista kaupoista 2018.)
(lähde
Hintaseurantapalvelu)

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

Kirkkonummi, Kirkkotallintie 2

Lapinkylän
kyläkauppa

Lappböle bybutik
Meiltä:

- Veikkaus
- Matkahuolto
- Nestekaasu
- Pizza slice
- Paistopiste/lihatiski
- Lahja- ja sisustustavarat
(myös yksilölliset lahjatavarapaketoinnit)
- Hevosrehut ja eläinruuat (mm. JahtiVahti)

Tarvitsetko palveluhenkistä ja
asiantuntevaa tilitoimistoa
Veikkolassa?

Lisäpalvelumme:

Ota rohkeasti yhteyttä!

Avoinna:
ark. 7-20
la 10-18
su 10-18

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

- Rahannosto
- Kotiinkuljetus
- Tilausruuat juhlaan ja arkeen

Yhteystiedot:

Evitskogintie 101
02520 Lapinkylä
puh. 010 419 0010
lapinkyla@m-market.fi

Laatu - Tuoreus - Palvelu

kulttuuri
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Joulukonsertti

Veikkolan Kartanoteatteri esittää
Taide-elämyksiä
kesällä 2020
Veikkolan kirjastolla Villasukkia
Veikkola ja taide ovat Rohkea värien käyttö tois- Veikkolasta
kaksi sanaa, jotka sopivat
yllättävän hyvin yhteen.
Paikallista taidetta tuntuu
yhdistävän rohkeus, kaunis tulkinta ja ennen kaikkea veikkolalainen tyyli.
Veikkolan avoimen taidekerhon näyttely 4.–16.11.
Veikkolan kirjastolla on
hyvä esimerkki tästä omalaatuisesta tavasta käsitellä
muotoa ja tiivistää monimutkainen tunnemaailma
kauniiseen abstraktiin kokonaisuuteen.
Taiteilijat Anne-Maaret
Mäntynen, Marketta Mäenpää, Salme Streng, Ruth
Vilmi ja Arja Virta kuvaavat teoksissaan meille kaikille arkisia aiheita, mutta
onnistuvat samaan aikaan
haastamaan katselijan käsitykset asioiden luonnosta. Erityisen säväyttäviä
ovat halki näyttelyn kantavat vesivärimaalaukset,
jotka imevät vieraan sisään teoksien värimaailmaan ja kuljettavat katselijan puolitodelliseen
unimaailmaan.

tuu myös muissa taidenäyttelyn maalauksissa, ja
ne onnistuvat herättämään
paatuneimmankin taidekriitikon mielikuvituksen.
Samalla sivuhuoneeseen
asetettu kohokuvamaalaus huhuilevasta pöllöstä
on ehdottomasti näyttelyn
piilotettu helmi.

Voi vain toivoa, että nämä
innokkaat taitelijat jatkavat työtään, sillä he ja
monet muut veikkolalaiset ovat luomassa paikallista taidekulttuuria, jossa
toistuvat omaleimaiset ja
meille kaikille tutut aiheet. Kun taitavat mielet
kohtaavat, syntyy kaunista
taidetta, enkä malta odottaa, mitä Veikkolan avoin
taidekerho tai monet muut
lahjakkaat taiteilijamme
tuottavat meidän kylämme
hengen ja ympäristön inspiroimana.

Lauluyhtye Vire Ensemble konsertoi perjantaina 13.12.
klo 19 Haapajärven kirkossa, os. Puukirkontie 20. Tänäkin vuonna konsertissa kuullaan moneen musiikkimakuun sopivia joululauluja sekä muita klassikkoja. Ohjelma: 10 euroa ovelta 30 min ennen ja jäseniltä.

Veikkolassa Tavi’s-baarin kantapeikot Heikki, Mikko ja
Jalmari ovat kiinnostuneita paikallishistoriasta löydettyään Jalmarin papan vanhat pirtupöntöt.
Korpikuusen kyynelien uudistuotanto saa kylän asukkaat
ja sukkapuikot villiintymään.
Jääkö virkavalta nuolemaan näppejään? Se selviää kesällä 2020 Navalan puistossa.
Villasukkia Veikkolasta on komediallinen musiikkidekkari, josta ei vauhtia eikä mielenilmauksia puutu.
Teemu Raidan käsikirjoittaman näytelmän ohjaa Eija
Ahvo.

Kuvassa takarivistä alkaen: Vuokko Tenhunen, Marianne
Lankinen, Johanna Kilpinen, Satu Isoaho, Petteri Hovi,
Arto Käkönen, Timo Heiskanen. Kuvasta puuttuvat Piia
Nikula ja Kai Pihlström. Kuva: Arto Käkönen.

Teksti:
Markus Myllyniemi
Kuvat: Ruth Vilmi

Tervetuloa!
f

Eerikinkartanontie 2
09-2566196
www.mariannensalonki.c om

kulttuuri
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Veikkolan kirjasto
tiedottaa
Aukioloajat
ma klo 14–20
ti, to klo 14–19
ke, pe, la ja aattoina
klo 10–15
Joulun ja
uudenvuoden
poikkeusaukioloajat:
ma 23.12. klo 10–15
ti 24.12.– to 26.12.
suljettu
ti 31.12. klo 10–15
ke 1.1. suljettu
Kirjasto toivottaa
kyläläisille hyvää
joulua ja onnellista
uutta vuotta!
Yhteystiedot
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Matkailukahvila
ma 16.12. klo 18–19.30,
teemana Thaimaa.

Mitä lukisin joululomalla?
Kirjavinkkejä lapsille
Martin Widmark:
Ruusun salaisuus

Katarina Mazetti:
Varjoja ja vakoojia

Paula Noronen:
Yökoulu-sarja

Riina ja Sami Kaarla:
Täältä tullaan lemmikit!

Joulun aikaan sijoittuva
salapoliisikertomus, jossa
Stefan-niminen poika alkaa
selvittää äitinsä mystistä
kuolemaa. Vihje toisensa
perään vie jännittävälle
seikkailulle ympäri talvista
Tukholmaa.

Neljä serkusta ratkaisevat
saarella jännittävän arvoituksen. Jos tykkäät Viisikoista, pidät varmasti tästäkin!

Miltä kuulostaisi, jos koulu
alkaisi kahdeksalta illalla
ja aamiaiseksi olisi verihiutalemuroja? Yökoulu
muistuttaa hieman tavallista koulua, mutta sitä käyvät zombit ja vampyyrit.
Päähenkilöt Martta Vampyyri, 180 vuotta, ja Paavo Zombinen, myös 180
vuotta, tähdittävät näitä
hassunhauskoja ja samalla
karmivia kirjoja.

Kati-e on perustanut Pet
Agentsin, joka auttaa ihmisiä lemmikkipulmien kanssa. Ihanasti kuvitettu kirja
lumoaa lukijansa.

Matkailukahvilassa keskustellaan teemamaasta,
katsellaan valokuvia ja
jaetaan kokemuksia sekä
elämyksiä. Ehkä olet jo
käynyt kohdemaassa tai
vasta suunnittelet matkaasi. Kaikki matkailusta kiinnostuneet ovat tervetulleita,
niin kokeneet maailmanmatkaajat, reppureissaajat,
kaupunkilomailijat kuin
nojatuolimatkailijatkin.

Andy Griffiths: Maailman paras puumaja, 13 kerrosta

Digineuvontaa
Veikkolan kirjastolla tiistaisin klo 14–16. Viimeinen kerta 17.12.

Andy ja Terry asuvat maailman parhaassa, 13-kerroksisessa puumajassa, jossa
on mm. keilarata, ihmissyöjähaita ja limonadilähde. Kuulostaako kivalta?
Kaikki ei kuitenkaan aina
mene ihan suunnitelmien
mukaan… Jos etsit hauskaa kirjaa, tämä on nappivalinta.

Teksti: Saara Leppäsalko

nukketeatteri ofelia esittää:

Pikku peikon joulu
Veikkolan kirjastolla
tiistaina 10.12. klo 18

Pieni peikko odottaa
kovasti joulua, mutta
kaikki ei menekään niin
kuin pieni peikko on
suunnitellut. Kuka auttaa
peikkoa pulassa?
Tarjolla on lempeää ja
rauhallista tunnelmaa
tonttujen, pienten
eläinten, jouluisten
laulujen ja runojen kera.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lukumummi ja -vaari
-toiminta aloittaa
Veikkolassa
Keitä lukumummit ja -vaarit ovat?
Vapaaehtoisia senioreita,
jotka lukevat mielellään
lasten kanssa.
Mitä he tekevät?
Tukevat lasten teknisen
lukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostavat lukemisen pariin myös
vapaa-ajalla.

Kuvaaja:
Konsta Kylmänen / Jore Puusa

Lehden näköisversio
verkossa:

www.kylanraitti.fi
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Missä toiminta pidetään ja
miten?
Lukutuokiot pidetään yleensä koulupäivän aikana. Ne
voivat olla kahdenkeskisiä
tai ryhmässä. Toimintaa voi
olla myös kirjastossa ja päiväkodeissa.
Toiminnan ovat kehittäneet Niilo Mäki Instituutti
ja MLL yhteistyössä. Lisätietoa: www.lukumummitjavaarit.fi

Lukumummi ja -vaari
-toiminta tuo paljon iloa
ja hyötyä sekä lapsille ja
nuorille että ikäihmisille.
Siihen voi osallistua oman
toiveensa mukaan joko
säännöllisesti tai silloin
tällöin. Toimintaa koordinoi Kirjaston Ystävät ry ja
MLL Pohjois-Kirkkonummi.
Toiminta käynnistettiin
Lukemisen juhlaa -tapahtumassa Veikkolan kirjastossa 23.11. Tulossa on
koulutusiltapäivä vapaaehtoisille, ja mukaan pääsevät kaikki halukkaat.
Olette lämpimästi tervetulleita! Olkaa yhteydessä!
MLL Pohjois-Kirkkonummi / asta.maenpaa@gmail.
com
Kirjaston Ystävät ry / tarja.
karvinen2@luukku.com,
050 566 3697

Merja Jalo: Olivia
ja Onnentähti
Hyvä kirja kaikille keppihevosista tykkääville. Olivia tahtoisi ratsastaa, muttei allergiansa vuoksi voi.
Onneksi on kepparit!

Kirjavinkkejä aikuisille
John Williams: Stoner
Vähäeleinen
kuvaus
1900-luvun alkupuolella
Yhdysvalloissa elävästä
miehestä, joka ponnistaa
vaatimattomista oloista
yliopiston kirjallisuuden
professoriksi. Kirjassa ei
tapahdu paljon, mutta se
herättää runsaasti ajatuksia
siitä, mitä on hyvä elämä.

Sara Stridsberg: Rakkauden Antarktis
Ruotsalaisen kirjailijan
hätkähdyttävä kuvaus Inninimisen prostituoidun ja
narkomaanin elämästä ja
kuolemasta. Aihe on todella rankka, mutta Stridsbergin kieli on poikkeuksellisen ilmaisuvoimaista.
Isabel Allende: Henkien talo
1980-luvulla julkaistu Henkien talo jatkaa eteläamerikkalaisen kirjallisuuden maagisen realismin perinteitä.
Sukutarina on täynnä elämää ja sopii erinomaisesti myös
joululukemiseksi.

kulttuuri
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Kari Lumikero: Uutismies

Mikko Pyhälä: Kun yö saapuu Venezuelaan

Tammi 2019

lisen lehdistötilaisuuden
ja meni suoraan sairaalan
osastolle, jossa sai luvan
haastatteluun osastonhoitajalta, joka viron kielen
taitonsa avulla toimi myös
tulkkina.

”Mies monessa matkassa,
paljon nähnyt ja kokenut.
Luonteeltaan utelias ja sopivasti levoton. Sosiaalinen ja tulee hyvin toimeen
kaikkien kanssa.”
Näin ystävät luonnehtivat
Karia, Veikkolassa majaa
pitävää MTV:n pitkäaikaista kirjeenvaihtajaa,
joka on lukijoiden iloksi
julkaissut muistelmansa. Esitellessään teostaan
Veikkolan kirjastossa laajalle kuulijakunnalle Kari
luonnehti kirjaa sanoilla:
leikkisä ja itseironinen
mutta kertoo vakavista aiheista.
Esille nousevat monet vakavat kriisit ympäri maailmaa, joista Kari on raportoinut meille kuulijoille.
Kirjassaan hän kertoo mielenkiintoisella tavalla,
kuinka hän pääsi ensimmäisenä haastattelemaan
Estonian uhreja Turussa.
He olivat virolaisia: toinen
kansimies ja toinen rekkakuski. Näppäryytensä ja
aromikkaan uutisnenänsä
ansiosta Kari ohitti viral-

Toinen runsaasti tilaa
saava aihe on tsunami
Thaimaassa vuonna 2004.
Kari oli perheensä ja sukulaisten kanssa valmistautumassa Tapaninpäivän
viettoon, kun ensimmäiset
tiedot katastrofista tulivat.
Siinä ei nokka kauan tuhissut, kun Kari ymmärsi,
että kysymyksessä on paljon vakavampi asia kuin
Yleisradio antoi ymmärtää. Soitto työpaikalle ja
hyväksyntä päätökselle,
että nyt on lähdön paikka.
Air Finlandin kone oli lähdössä vielä samana iltana
evakuoimaan uhreja onnettomuuspaikalta. Siihen
koneeseen kiirehti myös
Kari, jonka raporteista
saimme ensimmäisinä todenmukaista tietoa katastrofin laajuudesta.
Kirjassaan Kari kertoo
myös laajasti muista kohteistaan, joista päällimmäisiksi nousevat Irak,
Afganistan ja entisen Jugoslavian alueet.
Näiden vakavien asioiden
lisäksi Kari keventää kirjaansa lukuisilla muistoilla, joissa myös Veikkola
saa huomattavan roolin.
Varsinkin Petankkikisat ja
Makkarafestivaalit kertovat hauskalla tavalla siitä
yhteisöllisyydestä, joka on
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palauttaa Venezuelaan,
olot siellä ovat epäinhimilliset, Pyhälä sanoo.

ollut aina ominaista tälle
"pienelle, voittamattomalle kylälle”.
"Uutismies" on selkeä,
informatiivinen ja hauska
teos, joka valottaa useita
tärkeitä asioita pintaa syvemmältä. Tekstistä välittyy kokeneen uutismiehen
taitava kynänkäyttö, joka
pitää lukijan näpeissään
ensi hetkistä alkaen. Sujuva, paikoitellen itseironinen ja leikkisä ote
pehmentävät myös vakavampien aiheiden käsittelyä ja ymmärtämistä.
Tämä kirja on jokaisen
veikkolalaisen syytä lukea.
Matti Saartamo

Kari Lumikero, 70 v.
Syntynyt Torniossa,
ylioppilas Tampereen
Lyseosta v. 1967.
V. 1969–85
Tukholmassa Ruotsin
radion uutistoimittaja
ja Ylen avustaja.
Vuodesta 1968 lähtien
MTV:n kirjeenvaihtaja
Tukholmassa ja
Berliinissä.
Jäi eläkkeelle v. 2014.
Bonnierjournalistipalkinto v.
2004.
Suomen Leijonan
ritarimerkki v. 2014.
Vaimo Cita Högnabba,
Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituutti Agoran
johtaja Budapestissa.
Kolme lasta, neljä
lastenlasta.

Entinen ja myös viimeinen Suomen Venezuelansuurlähettiläs Mikko Pyhälä (v. 2006–2013) teki
kirjan maan kohtalosta,
siitä, kuinka suunnattoman rikas eteläamerikkalainen valtio syöksyy
kurjuuteen taloudellisesti,
poliittisesti ja ihmisoikeuksien kannalta. Maasta on paennut neljä miljoonaa ihmistä. Suomessa
Venezuelan pakolaisia on
Pyhälän mukaan noin kolme sataa. Ketään ei saa

Pyhälän kirja kuvaa Venezuelan katastrofin etenemistä pikkutarkasti aina
Hugo Chávezin valinnasta
presidentiksi vuonna 1998
nykyisen presidentin Nicolas Maduron kauteen.
Valintansa jälkeen Cháves
lupasi poistaa korruption
ja edistää oikeudenmukaisuutta. Toisin kävi: Cháves
jopa palkkasi rikollisjengejä. Hän solmi vahvat
siteet Kuubaan. Venezuela
oli Kuuban suurin rahoittaja. Myöhemmin tulivat
vuoroon Venäjä, Kiina,
Iran, Qatar.
Maduron kaudella maan
syöksy on vain vauhdittunut. Ei ole lääkkeitä, ruokaa
eikä sähköä. Rikollisuus
rehottaa, ja ihmisoikeuksia
ei ole. Kaikki, jotka pystyvät, pakenevat maasta.

Mikko Pyhälä on kirjoittanut tärkeän tieteellisen
kirjan. Sen ensimmäinen
painos myytiin jo lokakuussa loppuun. Tapasin
Pyhälän seminaarissa, jossa alustaja kertoi, että vain
44 prosenttia valtioista on
demokratioita. Venezuela
ei kuulu taatusti niihin.
”Boliviariaanisen sosialismin” – Chávezin populismin – Pyhälä määrittelee
näin: johtajalle keskittyy
kaikki valta, hänestä luodaan henkilökultti, ja häntä
pidetään erehtymättömänä. Hallitus ulottaa valtansa ja puoluepoliittiset
symbolit kaikkiin valtion
rakenteisiin, myös asevoimiin. Suoraan johtajan
alaisuuteen luodaan puolisotilaalliset aseistetut
joukot…määrittely jatkuu
pitkään.
Raija Kari

Arne Dahl: Äkkisyvä
Arne Dahlin uuden dekkaritrilogian viimeinen osa
Äkkisyvä on ilmestynyt.
Ensimmäisessä Rajamaatosassa sataa, Sydänmaassa
on paljon lunta ja Äkkisyvässä tietysti vettä. Kirjailijan mukaan nämä kolme
osaa voi lukea erikseen.
Hänen mukaansa tämä sarja on kompleksisempi kuin
aiempi A-ryhmästä kertova
sarja. A-ryhmästä on tehty
tv-sarjakin; siinä seikkailivat ainakin Paul Hjelm,
Kerstin Holm ja suomalainen Arto Söderstedt.

Arne Dahl on yksi Ruotsin
tunnetuimmista dekkaristeista. Hän juhlii tänä
vuonna 20. juhlavuottaan.
Dekkarit ovat hänen mukaansa parempia kuin ennen.
– Teemat ovat entisiä:
oikea – väärä, elämä –
kuolema,
moraalinen
– epämoraalinen, oikeudenmukaisuus,
kosto.
Rikollisuus on kuitenkin
muuttunut, Dahl mietti
Akateemisen kirjailijatapaamisessa.

Trilogiassa seikkailevat
Sam Berger ja Molly Blom,
eikä kiperiä käänteitä puutu.
Raija Kari

Karina Sainz Borgo: Caracasissa on vielä yö
aihe on rankka, kirja ei ole
dystopia.

Indrek Hargla: Apteekkari Melchior
Apteekkari Melchior ja
Rataskaivonkadun kummitus, Apteekkari Melchior ja pyövelin tytär,
Apteekkari Melchior ja
Piritan kuristaja, Apteekkari Melchior ja Tallinnan
kronikka sekä Apteekkari Melchior ja Gotlannin
piru.

Virolaisen Harglan sankariapteekkari Melchior
ratkaisee rikoksia keskiajan Tallinnassa. Kirjoja
on suomennettu jo kuusi:
Apteekkari Melchior ja
Olevisten kirkon arvoitus,

Tallinna jäi jo varhain
kauppareiteiltä syrjään, ja
siksi vanhaa keskiaikaista
kaupunkia muureineen on
jäljellä. Kaupunkilaisilla
ei ollut kuulemma (onneksi) varaa purkaa vanhaa ja
rakentaa uutta. Meille Rataskaivo, Toompean mäki,
Olevisten kirkko, Pirita ja

mitä niitä nyt onkaan ovat
tuttuja Viron reissuilta.
Harglan keskiajan kuvaukset ovat tarkkoja ja asiantuntevia. Lääkitseminen
ja lainkäyttö olivat siihen
aikaan varsin toisenlaisia. Kirkolla ja luostarilaitoksella oli suuri rooli
kaupunkilaisten elämässä.
Tuomiot rikoksista olivat
sen verran raakoja, että
murhatyöt kalpenivat niiden rinnalla.
Jos pidät historiasta ja luet
dekkareita, apteekkari Melchior on mukava tutta us.
Raija Kari

Karina Sainz Borgo on
ensimmäinen, joka on
kirjoittanut viime aikojen
Venezuelasta. Hänen tekstinsä on sujuvaa ja kaunista tavalla, jonka vain
eteläamerikkalaiset kirjailijat, kuten Gabriel García
Márquez ja Mario Vargas
Llosa osaavat. Karina
Sainz Borgon teosta on pidetty sensaationa. Vaikka

Kirjan alkuperäinen nimi
on
Espanjalaisnaisen
tytär. Yhteydet muihin
maihin ovat keino selvitä
ulos maasta. Sainz Borgo
on asunut itse Espanjassa vuodesta 2006, hän on
käynyt Venezuelassa viimeksi vuonna 2012, mutta
yhteydet kotimaahan ovat
siellä asuvan sisaren kautta säilyneet.
Borgon kirjan alussa päähenkilö on äitinsä haudalla,
kun rikollisjengi hyökkää
hänen kimppuunsa. Venezuelan raha, bolivarit, on
kuin roskaa, ainoastaan ulkomaan valuutalla saa jotakin. Adelaida on käyttänyt
viimeiset euronsa, 50 euron setelin, äitinsä hautaa-

miseen. Adelaidan kodin
on vallannut punapaitainen vallankumouksellinen
naisjoukko. Hänellä ei ole
muita vaihtoehtoja kuin
pyrkiä pois kotimaasta.
Ne, jotka yrittävät muualle,
joutuvat tiukkoihin kuulusteluihin ja tarkastuksiin,
niin Adelaidakin.
Caracasissa on vielä yö on
kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun demokratia tuhoutuu, kun ihmisoikeuksia ei
ole, kun väkivalta yleistyy
(tämä koskee myös naisia), rikollisuus rehottaa
ja korruptio kukoistaa. Ihmiset pelkäävät ja näkevät
nälkää pimeissä asunnoissaan. Caracasissa on yö,
mutta toivottavasti aamu
vielä koittaa.
Raija Kari
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Tokio tähtäimessä
Tänä vuonna Suomen
naisaiturit saivat paljon
huomiota osakseen. Kaikki kolme pääsivät välieriin
MM-kisoissa Dohassa.
Yksi kolmikosta on veikkolalainen Annimari Korte, joka juoksi kesällä Suomen ennätyksen.
– Kun olin pari viikkoa
sitten treenaamassa Veikkolan urheilupuistossa,
lapset tunnistivat minut.
Kuiskivat toisilleen: tuo
on se aituri, Anni kertoo.
Aluksi Anni harrasti muodostelmaluistelua ja koripalloa. Yleisurheiluun
hän siirtyi 12-vuotiaana ja
aitajuoksuun kaksi vuotta myöhemmin. Eeva-äiti
mainitsi Facebookissa, että
tyttären tie on kulkenut
Hippo-kisoista Dohaan.

Välillä oli ongelmia, nuori
lupaus piti viisi vuotta taukoa, mutta nyt vaikeudet
on voitettu.
– Urheilu on tuonut iloa
elämääni, olen päässyt
matkustamaan ja tavannut paljon ihmisiä muista
maista, Annimari selvittää.
Annimari asuu näin harjoituskaudella Valencian
lähellä Espanjassa. Siellä
on läpi vuoden tarpeeksi
lämmintä. Normipäivänä
treenejä on 2-4, tunteja
niihin kuluu 4-8. Sunnuntai on lepopäivä ja lauantai
neljän tunnin päivä. Nyt
hän harjoittelee hallikautta
varten. Kisoja on ympäri Eurooppaa, MM-kisat
maaliskuussa, ja sitten
treenataan kesäkautta varten.

Ensi vuonna ovat Tokion
olympialaiset ja sen jälkeen EM-kisat.
– Meillä on olympialaisiin kaksi paikkaa. Niistä
käydään varmasti kova
kilpailu. Tavoitteeni on
pistesija Tokiossa ja mitali EM-kisoista. Urheilu
on minulle tällä hetkellä
kaikki kaikessa. Ajattelin
jatkaa vielä kaksi vuotta.
Minulla on yliopistollinen
loppututkinto, ja olen ammatiltani toimittaja, Anni
sanoo.
Veikkola merkitsee Annimarille kotia. Täällä ovat
vanhemmat ja muu suku.
Tämä on paras paikka
maailmassa.
Onnea yrityksellesi, Annimari!

Veikkolan Veikkojen kevätkauden monipuolinen tarjonta

Vuosi 2019 alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppuaan,
ja on jo aika kurkistaa VeVen kevätkauden toimintaan. VeVen kevätkausi
pyörähtää käyntiin Loppiaisen jälkeen 7.1.2020.
Matalankynnyksen
ryhmiä tarjolla niin
lapsille, nuorille
kuin aikuisillekin
VeVen tavoitteena on
tarjota Veikkolassa matalankynnyksen harrasteryhmiä, joihin voi tulla nauttimaan liikunnan
riemusta omalla kylällä.
Pienimmät lapset voivat
aloittaa harrastamisen yhdessä vanhemman kanssa

mm. Perheliikunnassa ja
Perhesalibandyssä. Perheliikunnan tunneilla lähdetään liikkeelle lapsen
tarpeesta: toiminnassa
hyödynnetään musiikkia,
lauluja, loruja ja erilaisia
liikuntavälineitä. Palloilun alkeiden opettelun voi
niin ikään aloittaa yhdessä
tutun vanhemman kanssa
Perhesalibandyssä, johon
mukaan pääsevät 3–6-vuotiaat lapset vanhempineen.

VeVen yleisurheiluryhmät
treenaavat talvikaudella
Veikkolan koululla. Ryhmiä on kaiken kaikkiaan
kuusi, ja mukaan pääsevät neljä vuotta täyttäneet.
Yleisurheiluryhmien kevätkausi jatkuu huhtikuun
loppuun saakka sisällä,
jonka jälkeen siirrytään
treenaamaan Veikkolan
yleisurheilukentälle. Lisätietoa treeniajoista löydät
VeVen sivuilta.

Jo itsenäisesti ryhmiin
osallistuvat voivat harjoitella mm. temppuilua
monipuolisesti telineillä
ja välineillä Tempputuokioissa sekä harjoitella palloilun alkeita salibandyssä
ja koripallossa. 9–14-vuotiaille on lisäksi tarjolla
ShowDance-ryhmä, jossa
opetellaan ShowDancelajin mukaisesti erilaisia
tanssilajeja.

Kuntosalitreenaamisesta
innostuvat voivat treenata
VeVen kuntosalivuoroilla Veikkolan koulun sekä
kirjaston
kuntosalilla.
Lasten ja nuorten ryhmien
tapaan myös aikuisilla on
mahdollisuus palloiluun.
VeVen vuoroilla voi pelata mukavassa porukassa
salibandya, höntsäsählyä,
lentopalloa ja sulkapalloa.
Mukaan ovat tervetulleita

Veikkolan
taksi
✁

leikkaa talteen

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

kaikki peleistä innostuneet.
Ryhmäliikuntaa
päivisin ja iltaisin
Ryhmäliikunnasta pitäville tarjolla on ryhmiä lähes
viikon jokaisena päivänä.
Syksyn uutuustunnit Lavis ja Kehonhallinta ovat
saaneet mukavasti kävijöitä, mutta mukaan mahtuu
vielä. Lavis-lavatanssijumppa on hauska, helppo
ja hikinen liikuntamuoto,
joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon.
Lavista tanssitaan yksin,
joten ei ole vaaraa, että
kukaan talloo varpaille.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja, kuten
humppa, jenkka, rock/jive,
cha cha ja samba.

Kehonhuoltotunnilla keskitytään kehon kokonaisvaltaiseen tasapainoon
ja hyvinvointiin. Harjoituksilla työstetään ryhtiä,
liikeratoja, lihasvoimaa ja
-venyvyyttä, hengityksen
ja rentoutuksen tärkeyttä
unohtamatta. Tunti koostuu alkulämmittelystä,
lihaskunto-osuudesta,
venyttelyosuudesta sekä
mahdollisesta loppurentoutuksesta. Kehonhuolto
sopii kaikille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille: naisille ja miehille,
liikuntaa aloitteleville, aktiiviliikkujille ja kilpaurheilijoille.
Uutuustuntien lisäksi jatketaan jo tutuksi tulleella
tuntivalikoimalla, johon
kuuluvat iltaisin Kahvakuula, TehoMix, Zumba,
Teematunti ja Yin-jooga.

Päiväaikaan voit liikkua
Asahi-, Ikiliikkujat- ja Senioritanssitunnilla.
Syyskaudella käyttöön
tullut ryhmäliikunta-alennus otettiin hyvin vastaan.
Kevätkaudella alennus
laajennetaan koskemaan
kaikkia ryhmäliikuntamaksuja
kolmannesta
tunnista eteenpäin. Osallistuja saa siis kolmannesta ryhmäliikuntatunnista
alkaen 25 € alennuksen
jokaisesta ryhmäliikuntamaksusta.
Lisätietoa ryhmistä, hinnoista ja ilmoittautumisesta löydät VeVen sivuilta
veve.net.
Teksti: Susan Honka

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Asiantuntija Veikkolaan

Mitä on tieisännöinti
Pääsin viime kesänä TIKO-tieisännöitsijäkoulutukseen. Hakijoita oli 84,
ja koulutukseen valittiin
22 henkilöä. Ohjausryhmässä meitä tulevia tieisännöitsijöitä valitsemassa
oli henkilöitä Liikenne- ja
viestintäministeriöstä,
Keski-Suomen ELY:stä,
Traficomista, Kuntaliitosta sekä Suomen Tieyhdistyksestä. Koulutus päättyi
marraskuun lopulla.
Koulutuksen pääteemoina olivat lainsäädäntö,
tiekuntahallinto, kuntien
ja muiden viranomaisten
tehtävät, yksityistietoimitukset, maaoikeuden toiminta, teiden kunnossapito
ja parantaminen ym.
Laki yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa varten tuli
voimaan 1.1.2019.
Uuden lain mukaan tiekunnan on pidettävä tie osakkaiden liiken¬ne¬tarpeen
edellyttämässä kunnossa.
Kunnossapidosta ei saa

aiheutua
tieosakkaille
kohtuuttomia kustannuksia. Kunnossapidossa on
otettava huomioon myös
liikenneturvallisuus.
Yksityistiet muodostavat
pituudeltaan suurimman
tieliikenneväylien ryhmän.
Tieosakkaat ylläpitävät
yksityisteitä. Niiden rakentaminen ja kunnossapito
rahoitetaan kunkin yksityistien tieosakkaiden toimesta. Yksityistiehen tieoikeuden saaneet osakkaat
ovat lain mukaan velvoitettuja osallistumaan yksityistien rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksiin.
Tieosakkaille jäävien kustannusten jakamista varten
yksityistien tienpidon kustannukset jaetaan tieyksikköjen perusteella. Tieosakkaita ovat yksityistien
vaikutusalueella olevat
kiinteistöt, jotka tarvitsevat tietä. Tieosakkaat voivat toimia joko järjestäytymättöminä tai järjestäytyä
tiekunnaksi.

www.veikkola.fi
Kirkkonummen kunnan
alueella on noin 270 tiekuntaa. Ylläpidettäviä
teitä on noin 340 km.
Kirkkonummen kunnan
tielautakunnan toiminta päättyy tämän vuoden
loppuun mennessä. Yksityistietoimitukset jäävät
pois ja siirtyvät Maanmittauslaitoksen hoidettaviksi.
Kunnalle jäävien yksityistieasioiden hoito jatkuu
siten, että avustushakemukset siirtyvät vuoden
2020 alusta yhdyskuntatekniikan lautakunnalle,
ja liikenteenohjausasiat
tullaan hoitamaan viranhaltijapäätöksin. Kunnalle
jää vielä toistaiseksi neuvontatyötä, joka todennäköisesti tulevaisuudessa
tulee siirtymään Maanmittauslaitokselle.
Marianne Lankinen
KLT
Tilkor Oy
Veikkola

KLT-tutkinnosta
Asun Veikkolassa, ja
tilitoimistoyrittäjänä
tulen tarjoamaan tieisännöintiin liittyviä
palveluja. Tilkor Oy on
perustettu vuonna 2001.
Olen silloin suorittanut
KLT-tutkinnon, joka
on edelleen voimassa.
Tili-instituuttisäätiö
vastaa KLT-tutkinnosta. KLT:n on raportoitava työtehtävistään ja
kouluttautumisestaan
kolmen vuoden välein
Tili-instituuttisäätiölle.
Kirkkonummella on aikaisemmin yksi TIKOtieisännöitsijä. Alla
olevasta osoitteesta
löytyvät tiedot tieisännöitsijöistä maakunnittain.
h t t p s : / / w w w. t i e y h distys.fi/site/assets/
files/1378/tiko_netti_30102019.pdf

www.kylanraitti.fi
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Terveisiä Puumalasta!
Katselen mökkimme ikkunasta Saimaan harmaita
aaltoja, jotka talven lähestyessä kohta hiljenevät jääpeitteen alle. Täällä Saimaalla uiskentelee
myös norppia. Yhden olen
onnistunut kertaalleen näkemään. Norpan pää pilkahti ylös kevättalvisesta
avannosta. Tulevia kohtaamisia on varmaan vielä
tarjolla ja niitä odotellessa
voi vaikka kirjoittaa Kylänraittiin tarinaa.
Loka-marraskuun vaihteessa aloittamani lintujen
ruokinta on yllättänyt minut tämä vuonna. Sekasiemeniä kuluu nyt enemmän
kuin koskaan aikaisemmin. Kun lähdin marraskuun alkupuolella tänne
Puumalaan, varauduin siihen, että siemeniä on riittävästi linnuille tarjolla.
Siemenautomaattiini mahtuu kerrallaan noin 10 kg
siemeniä. Sekasiemenissä
on auringonkukan, hirssin, kauran ja ohran siemeniä. Lisäksi tarjolla on
kuorellisia auringonkukansiemeniä. Niitä kuluu
talvessa 150-200 kg talven kylmyydestä riippuen. Näille siemenille tarkoitettu toinen automaatti
vetää siemeniä lähes 25 kg
kerrallaan. Määrä kestää
normaalisti ainakin kaksi
viikkoa.
Lisäksi asensin lintujen ravinnoksi sianihraa puiden
runkoihin kiinnitettyihin

metalliverkkotelineisiin,
ihra esillä nahkapuoli alaspäin. Ihraravintoa myös
tänne reissupaikkaani.
Tänne Puumalaan en laita
jyväruokintaa, ainoastaan
ihraravintoa.
Muistamme sen, että kun
ruokinnan aloittaa, sitä ei
pidä lopettaa kesken talvea. Linnut eivät löydä
tarvittaessa riittävän nopeasti uutta paikkaa ravinnon
hankintaan, ja ne menehtyvät talven kylmyyteen.
Linnut kestävät yleensä
hyvin kylmyyttä, jos ravintoa vain on tarjolla. Kylmien pakkaskausien aikana pienet linnut joutuvat
käyttämään koko valoisan
ajan ravinnon hankintaan.
Jos ravintoa ei päivän aikana riittävästi saada, niin
seuraava kylmä yö koituu
helposti kohtaloksi.
Linnut valitsevat yöpymispaikat siten, että ne saavat
suojaa vihollisilta. Yöpymispaikkoja ovat kaikenlaiset kolot ja metsissä myös tiheät oksistot ja
pensaikot. Isommat linnut
valitsevat tiheitä oksistoja. Onkin erikoista, että
päiväpetolintu (haukka)
yöpyessään saattaa joutua
yöpetolinnun (pöllön) saaliiksi, jos saalis ei ole saalistajaa suurempi.
Nyt on erinomainen aika
talvehtivien lintujen havainnointiin. Muuttolinnut
ovat lähteneet, ja luonto on
rauhallisen hiljainen. Yl-

Pikkuvarpusia ja järripeippoja. Kuva: Markku Jämsä.
lättävän monia lintulajeja
on kuitenkin mahdollista
havainnoida loppusyksyllä ja talvella, kun luonto
hiljenee. Linnut erottuvat
helpommin taustastaan,
kun vihreät sävyt muuttuvat harmaammiksi.
Myös lintujen löytäminen äänien perusteella
on helpompaa. Jos kävelee hiljaiseen metsään,
niin ei aikaakaan, kun
korkeataajuinen sirinä ja
viheltely kantautuu korviin. Tiaisparvet liikkuvat puiden siimeksessä
koko ajan hieman äännellen, ja mukana seuraa
usein puukiipijä, joka
etsii talvehtivia hyönteisiä puunrungon alaosasta aloittaen ja sieltä

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

ylöspäin kiipien. Hieman
harvinaisempi tiaisparvi
koostuu pyrstötiaisista.
Lajin erottaa muista tiaisista kirskahtelevista ja
rätisevistä äänistä.
Tässä oli muutama esimerkki havaintomahdollisuuksista. Harvinaisempia
havaintoja voivat olla ympäri vuoden alueellamme
esiintyvät merikotkat. Tätä
mahdollisuutta ei juuri ollut reilut kymmenen vuotta
sitten. Kanta on kasvanut
tässä ajassa usealla sadalla. Merikotkakanta saatiin
Suomessa pelastetuksi
talviruokinnoilla. Pesiviä
pareja oli 70-luvun alussa
vain muutamia pareja. Merikotka on ravintoketjun
huipulla, ja haaskansyö-

jänä se sai ravinnossaan
paljon ympäristömyrkkyjä
kuolleista merilinnuista ja
kaloista.
Puhtaan, ympäristömyrkyttömän lihan tarjonta
talviruokinnassa täällä
Suomessa pelasti lajin,
kun ruokaa olikin tarjolla
pesimäalueella ja sen läheisyydessä. Merikotkien
ei tarvinnutkaan muuttaa
etelämpään Eurooppaan
huonon myrkyllisemmän
ravinnon ääreen.
Suomen talviruokinta
auttoi myös maakotkaa,
sekä muita lintulajeja,
jotka voivat saada ravintoa haaskoista. Haaskoja
vietiin merialueella ulkoluodoille sekä sisämaassa

hiljaisille metsäaukeille ja
pelloille. Nyt kun pesivä
merikotkakantamme kattaa jo useita satoja pareja,
on ruokintaa vähennetty
ja osin kokonaan lopetettu. Suomesta on viety
nuoria merikotkia (Korkeasaaressa syntyneiltä
vanhemmilta) esimerkiksi Skotlantiin. Sieltä laji
oli hävinnyt pesimälinnustosta jo kauan aikaa
sitten. Merikotkan vuosittainen poikastuotto on
tarkkailun alaisena, kuten
maakotkankin. Vuotuiset
määrät kerrotaankin aina
uutisissa.
Hyvää loppuvuotta toivottaa
Topi
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Espoo–Salo-oikoratahankkeen
Veikkolan yleisötilaisuuden antia
Hankkeen tilanne
Espoo–Salo-ratahanke
etenee
vauhdikkaasti.
Nopean ”tunnin junan”
lisäksi radalla tulevat liikennöimään paikallisjunat
Helsingistä Lohjan Lempolaan asti. Paikallisjunat pysähtyvät jokaisella
asemalla. Suunnitelman
mukaan paikallisjunia
kulkee kaksi kertaa tunnissa molempiin suuntiin.
Ratalinjaus on koko pituudeltaan lähes valmis.
Veikkolan aseman sijaintia
on muutettu lähemmäksi moottoritien liittymää.
Kirkkonummen
kunta
laatii kiireellä Väyläviraston vaatimaa rata-alueen
osayleiskaavaa.
Yleissuunnitteluvaiheen
tilanne tällä hetkellä Väyläviraston mukaan:
1. Tekniset suunnitelmaratkaisut on tarkennettu.
2. Suunnitelmaluonnokset
ovat valmiit ja tutustuttavissa Väyläviraston
hankesivuilla
(https://vayla.fi/kaikkihankkeet/espoo-salooikorata).
3. Kevään karttapalautteiden yhteenvedot löytyvät
myös Väyläviraston
hankesivuilta.
4. Vaikutusarviointi on
valmistumassa.
5. Luontoselvitykset ovat
pääosin valmiina.
6. Kiinteistövaikutusselvityksen (KIVA) tulokset on
otettu huomioon ratkaisuissa.
7. Sidosryhmien kanssa
on pidetty neuvotteluja.
8. Määrä- ja kustannuslaskenta on tilaajan tarkastuksessa, ESA-radan
kustannus n. 2 mrd €.
9. Yleissuunnitelma
valmistuu keväällä
2020, hyväksyminen
vuoden 2020 lopussa.
Yleissuunnitteluvaiheessa kuntien pitää laatia ja
hyväksyä alueen yleiskaava. Meneillään olevan
yleissuunnittelun rahoitus
on päätetty, mutta ratasuunnitelman rahoitus- ja
suunnittelupäätös vaativat
eduskunnan päätöksen.

K i r k k o n u m m i .
pdf/8b4e4852-5c28-4e8c8093-4d32b54ddc65
Väyläviraston arvio aikataulusta ja kustannuksista
Aikataulu
Rakentaminen vaatii eduskunnan päätöksen.

suunnittelu Leppävaarasta
Kauklahteen on valmiina,
ja se odottaa eduskunnan
rahoituspäätöstä. Kirkkonummen kunta sai vasta
tänä vuonna käynnistetyksi suppean, rata-alueen
pohjoispuolta koskevan
osayleiskaavan valmistelun. Kunnan edustaja,
vt. yhdyskuntatekniikan
johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, kertoi 22.10.19
yleisötilaisuudessa Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laadinnan olevan
vireillä, ja tavoitteena on
osayleiskaavan valmisteluaineiston valmistuminen
vielä vuoden 2019 aikana.
Kauppisen esittämä suunnitelma aseman ympäristön maankäytöstä oli seuraava:
• Tulevan aseman ympäristöön pyritään osoittamaan asumista, palveluja
ja työpaikkoja.
• Asuminen ja asumispainotteinen alue sijoittuu
luontevimmin radan pohjoispuolelle, työpaikat
ja palvelut radan ja Turunväylän väliselle vyöhykkeelle.
• Aseman ympäristöön
osoitetaan liityntäpysäköintialueet, joissa otetaan
riittävästi huomioon
myös lähialueilta tulevat
junan käyttäjät. Koska
asema tulee palvelemaan
myös Nuuksion kansallispuistoon tulijoita, on
oletettavaa, että alueesta
muodostuu merkittävä
sisäänkäynti Nuuksioon.

Kuntien valmius

Neuvottelut hankeyhtiöstä käynnistymässä

Naapurikunnat ovat valmistelleet ja vahvistaneet rata-alueen kaavoja.
Kaupunkirata-hankkeen

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut raideliikenneinvestoinnista hyötyvien

kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa Turun
tunnin juna -hankeyhtiön
perustamisesta. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen
liittyvä suunnittelu ja sen
rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Kirkkonummen kunta on mukana
neuvotteluissa. Kunnanvaltuuston päätös mahdolliseen perustettavaan hankeyhtiöön osallistumisesta
tehdään erikseen.
Oikorata vai rantaradan
parantaminen – tutkimushankkeen tulokset
Kirkkonummen kunta on
suhtautunut nuivasti Tunnin
juna -hankkeeseen. Väylävirasto on tutkinut useita
Rantaradan kehittämis- ja
korjaamisvaihtoehtoja. Yhteenvetona on todettu Rantaradasta seuraavaa:
• Nykyinen rantarata
vaatii jatkuvasti paljon
kunnossapitoa.
• Kaksoisraiteen rakentaminen ja nopeuden

nosto rantaradalle maksaa
enemmän kuin Espoo–
Salo-oikorata.
• Lyhentää matka-aikaa
vähemmän kuin Espoo–
Salo-oikorata.
• Vaatii paljon tilaa nykyisissä taajamissa sekä
muussa maankäytössä
(kaksoisraiteen tilantarve).
• Matkustajia saadaan
lisää vain rantaradan
kunnista, ei Espoo–Lohjavälin matkustajia.
• Hyöty pienempi kuin
uudessa Espoo–Salo-oikoradan maastokäytävässä.
Tarkemmat vaihtoehdot
laskelmineen ja tuloksineen ovat luettavissa
Väyläviraston sivulta yleisötilaisuuden materiaalista. Karttamateriaali oli
tuotettu ”väärinpäin”, eli
etelä ja pohjoinen olivat
vaihtaneet paikkaa. Tässä
linkki yleisötilaisuuden
materiaaliin:
https://vayla.fi/documents/20473/673357/
ESA_yleisotilaisuus_2019-10-22_

Espoo-radan lisäraiteista
(kaupunkirata) on hyväksytty ratasuunnitelma vuonna 2015. Se odottaa investointi- ja rahoituspäätöstä.
Espoo–Salo–Turku-radan
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on aloitettu
vuonna 2010, ja se valmistuu ensi vuonna. Sen
jälkeen alkaa ratasuunnitelman laatiminen. Rakentaminen on mahdollista
aloittaa aikaisintaan vuonna 2027.
Salo–Turku-välistä on
laadittu kaksoisraideselvitys 2010. Seuraavaksi
laaditaan ratasuunnitelma.
Rakentaminen on mahdollista aloittaa arviolta vuonna 2025. Turun ratapihan
ratasuunnitelma on käynnissä ja valmistuu tänä
vuonna. Rakentaminen on
mahdollista aloittaa arviolta vuonna 2022–2023.

Salo–Turku-kaksoisraide
390 MEUR
Turun ratapihat (1.
vaihe) 80 MEUR
Kustannusarviot tarkentuvat jatkosuunnittelun
aikana.
Vaikutukset
Helsingin ja Turun välinen
matka-aika lyhentyy noin
puoli tuntia.
Hanke tukee radanvarren
kaupunkien ja kuntien
maankäyttöä.
Matka-ajan lyhentyessä
työssäkäynti- ja työmarkkina-alueet laajenevat.
Sujuvammat ja nopeammat yhteydet tukevat alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä.
Hanke tukee myös tehokkaan joukkoliikenteen kehittämistä. Espoo-Hista,
Veikkola, Nummela ja
Lohja saavat raideyhteydet pääkaupunkiin, ja
moottoritien ruuhkaisuus
vähenee.
Rantaradan lähiliikennettä
on mahdollisuus kehittää
ratakapasiteetin lisäännyttyä Turun junien siirtyessä
uudelle radalle.

Kustannukset

Lisätiedot

Yhteysvälin toimenpidetarpeet ja alustavat kustannusarviot:

Väyläviraston sivuilla
https://vayla.fi/ratahankkeet/rata_suunnitteilla on
tietoa ja karttoja hankkeen
edistymisestä.

Espoo-rata 275 MEUR
Espoo–Salo-oikorata n. 2
mrd e

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava, aloitettu 21.3.2019.
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kehittyvät aiheuttamatta
haittaa isännille. KEISARINVIITTA ei muuta
selitystä nimelleen kaipaa kuin huomautuksen,
että sekä koiras että naaras kantavat samanlaista
viittaa. Ristikon kuvassa
on kuitenkin harvinainen
naaraalla tavattava värimuunnos. Tapasin ja sain
kuvatuksi tämän kaunottaren edellisen kerran
vuonna 2012 ja nyt toisen
kerran. Naaras ikään kuin
kantaakin keisarinnan
viittaa. Se tuntui viihtyvän viiniköynnöksen lehdellä ja ahdekaunokeissa.

Palaan syysristikon vasemman reunan kolmeen
hyönteiseen. Suomessa
yleistynyt RANSKANRÄÄTÄLI on tutun sarvijaakon sukua. Ranskassa,
johon sen latinankielinen
lajinimi galloprovincialis viittaa, laji taas on
uhanalaistunut. Räätäli
lienee käännösvirhe ranskan sanasta tailleur, joka
tarkoittaa paitsi räätäliä,
myös jyrsijää tai jyrsinlaitetta. Otus nimittäin
jyrsii täsmällisen kokoisia pikkukuoppia puun
runkoon, johon se asettaa
munansa. AMPIAISVIERAS, tuo kaunis ja hyödyllinen kukkakärpänen,
on saanut nimensä siitä,
että se munii ampiaispesiin, joissa sen toukat

Tämän jouluristikon teemana on viini. Kuvalliset
vihjeet ovat kavalkadi alkaen rypäleiden kypsymi-

sestä, edeten kohti viinin
valmistusta ja päätyen lopulta tuotteen testaukseen.
Kustakin kuvasta lähtee
ratkaisuna kuvaa luonnehtiva yksi tai useampi
ilmaisu. Kuvamateriaali
on omasta pikku viinitarhastamme. Istutimme
vuonna 2010 kymmenen
Zilga-tainta, ja tänä vuonna saimme edullisten sääolosuhteiden ansiosta tähän asti parhaan sadon. Se
antoi idean kokeilla ensi
kerran viinin valmistusta.
Tätä kirjoittaessani voin
sanoa, että paljon helpompaa on ajaa Alkoon, mutta olipa opettavaista. Että
miltäkö viini maistuu? Siitä ensi kerralla.
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KAIVOHUOLTO
   


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

Haluaisitko tutustua Viikinmäen
jätteenpuhdistuslaitokseen?
Pääosin kallion sisään rakennettu Viikinmäen jätevedenpuhdistamo
on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo.

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Veikkolan kyläyhdistys yrittää järjestää puhdistamolle
tutustumiskäynnin, mikäli vaadittava 10 hengen ryhmä saadaan
kasaan. Vaihtoehtoiset päivät ovat 6. tai 7.1.2020 klo 14.
Ilmoittaudu os. veikkola@gmail.com ja kerro,
kumpana päivänä pääset osallistumaan.

Mistä sinä haluat lukea tai kirjoittaa
Kylänraitissa?
Ota yhteyttä: toimitus@kylanraitti.fi
Ilmestyy seuraavan kerran 17.2. Lehden aineistopäivä on 26.1.

VALOIZA
SKY kosmetologi
Anni Hiltunen
Vanhatie 26, Veikkola
p. 050 535 4684

www.valoiza.fi

Fysio-Lymfa
Ritva Hernetkoski

KYLÄSAUNAN
varaukset

Vanhatie 26, 02880 Veikkola
puh. 050 46 46 661
ritva.hernetkoski@suomi24.fi

ja

ILMOITUSTAULUN
avaimet

hoitaa KotiLemmikki

Facebook:
Fysio-Lymfa
Ritva Hernetkoski

(Apteekin yläpuolella)

Joko sinä olet
kyläyhdistyksen
jäsen?
Onko aika vaihtaa tilitoimistoa?

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

TARJA SAHARI

Tule glögille ja tutustumaan meihin
perjantaina 13.12.2019 kello 10.00-15.00.
TERVETULOA!

0700-9-3008

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

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

www.tarjasahari.fi
A4_conv.indd 1

09/11/2019 8.02

Hyvää
Joulua!

Myfix Oy
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä
Eivor 040 778 0227 tai Jani 040 594 6548
info@myfix.fi
www.myfix.fi
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Veikkolan Kartanoteatteri

6.12.2019 klo 13:00

HAVALAH kartanossa

Yhteislaulun
riemua ja
syksyn työpajojen
Navalan kartano,
Navalantie
19, Veikkolasatoa

Käsiohjelma
(ohjelma, malja,
pieni 15€
herkkupala)
Käsiohjelma,
sis.15€/lapset
herkun ja5€
kuohujuoman:
aikuiset
ja lapset 5€
Ennakkomyynti PikkuMurunen,
varaukset
veikko
lankartanoteatteri@gmail.com
Navalan kartano,
Navalantie
19,
Veikkola

