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Tunnin juna Turkuun 
ja asema Veikkolaan

Tunnin junan piti men-
nä Turkuun, mutta nyt 
se saattaakin mennä 
Tampereelle, sieltä 

kenties Ouluun ja toinen Lap-
peenrantaan. Olisiko vielä muita 
suuntia? Turun junalla on näihin 
hankkeisiin nähden kymmenen 
vuoden etumatka. Uuden halli-
tuksen myötä saimme tampere-
laisen liikenneministerin. Lob-
baus ja mediapeli Tampereen 
puolesta alkoi.

Eteläki rkkonummela ise t 
poliitikot puhuvat rantara-

dasta. Kansanedustaja Anders 
Adlercreutz kertoi ennen edus-
kuntavaaleja Kirkkonummen 
Sanomissa, että rantarata on hä-
nelle tärkein asia. Väylävirasto 
on sanonut, että Kirkkonummi 
säilyttää junansa, se ei ole uhat-
tuna. Jatkoyhteyksille Hangon 
suuntaan pitää kuitenkin tehdä 
eri suunnitelmat.

Toivon, että nyt tehdään kun-
nassa yhdessä ja tosissaan 

töitä sen puolesta, jotta tunnin 
juna Turkuun toteutuu ja sen 
myötä lähiliikenne Veikkolaan 

alkaa. Veikkola on osa Kirkko-
nummea. Sitä ei sovi unohtaa. 
Juna on tälle kylälle hyvin tär-
keä. Kaikkien junien ei tarvitse 
kulkea rantarataa Kirkkonum-
men keskustan kautta. Veikko-
lalaiset seuraavat kiinnostunei-
na ratakeskustelua. On se vaan 
kumma, jos muiden kuntien etu 
on oman kunnan etua tärkeäm-
pi.

Äskeisessä lähidemokrati-
aillassa koululla pohdit-
tiin sitä, kuinka ihmiset 

pystyvät vaikuttamaan omaa 
aluettaan koskevaan päätöksen-
tekoon, vai onko osallistuminen 
pelkkä muodollisuus. Montako 
kerrosta senioritaloon tulee? 
Kaikki kyläläiset halusivat kol-
mea, kunta päätti neljä. Ainakin 
90 prosenttia kyselyyn vastan-
neista halusi säilyttää kirjaston 
nykyisellä paikallaan, virkamie-
het vääntävät sitä torin laitaan 
terveysaseman tontille.

Entisiltä vuosilta on monta 
ikävää esimerkkiä, kuten 

kunniajäsenemme sanoo, Veik-
kolaa on myyty aina.

Se on siinä!

Veikkolan kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja 
vaihtuu. Lähden noista 

tehtävistä vuodenvaihteessa. Ti-
lalle tulee Pekka Sinisalo. Kiitos 
kaikille tuesta ja ymmärryksestä. 
On ollut hienoa tehdä puheen-
johtajan töitä, mutta ei sentään 
hamaan hautaan. Jatkan toistai-
seksi päätoimittajana. Olisiko 
tästä tehtävästä kiinnostuneita, 
siitä vaan kyselemään.

Raija Kari
Kannen kuvat

Joutsenet ja peurat: Päivi Falck 
Punatulkku: Markku Jämsä
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KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN 

  
Veikkolan koulun kuntosalissa 

keskiviikkoisin klo 20.00–21.30 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.00

Vanhat ja uudet jäsenet: 
tervetuloa kuntoa kohottamaan!

Kyläyhdistyksen 
syyskokouksessa valittiin uusi 
hallitus ensi vuodeksi

Veikkolassa puitiin 
lähidemokratian tulevaisuutta
Jos kylä kutsuu, vastaako kukaan? Tähän 
ja moneen muuta lähidemokratiaa koske-
vaan kysymykseen vastattiin 5.11. järjes-
tetyssä kyläkokouksessa, jossa veikko-
lalaiset saivat pohtia kylän tulevaisuutta 
aina 2030-luvulle saakka. Alkupuheen-
vuoron tilaisuudessa piti Suomen Kylät 
ry:n puheenjohtaja Petri Rinne, joka ku-
vaili lähivaikuttamisen haasteita Uudella-
maalla ja muualla Suomessa.

Kyläkokouksen järjesti Veikkolan kyläyh-
distyksen vasta perustama visiotyöryhmä, 
jonka tavoitteena on pohtia kylän tulevai-
suuden kannalta oleellisia kehityskulkuja 
ja haasteita. Tilaisuus pyrki valottamaan 
veikkolalaisten uskoa lähidemokratiaan 
sekä kylän tulevaisuuteen, ja asukkaat 
käyttivätkin ahkerasti puheenvuoroja mo-
lempiin aiheisiin liittyen.

Selkeiksi huolenaiheiksi asukkaiden kes-
kuudessa nousivat muuttuva kyläkuva ja 
julkisten palveluiden saatavuus. Kyläku-
van osalta keskustelua herätti erityisesti 
Veikkolan tulevaisuuden arkkitehtoninen 
ilme ja rakennuksien korkeus. Villeim-
missä visioissa Veikkola nähtiin alppiky-
lämaisena turistikohteena, joka houkut-
telisi kansallispuiston ansiosta turisteja 
ja asukkaita halki maailman. Muuttuvien 
sosiaali- ja terveyspalveluiden Suomessa 
myös kylän palveluiden tulevaisuus huo-
lestutti, ja esimerkiksi iäkkäiden kyläläis-

ten palveluiden puute tunnistettiin merkit-
tävänä ongelmakohtana.

Ehkä kaikkein eniten palautetta kyläläisil-
tä saatiin kuitenkin kuulla kunnan ja Veik-
kolan vuorovaikutussuhteen puutteesta. 
Esimerkiksi kunnan kaavoituksen osalta 
usein saneleva sävy ärsytti monia. Useat 
paikalliset olivatkin huolissaan siitä, mi-
ten hyvin heidän äänensä tulee kuuluviin 
tulevaisuuden kaavoitushankkeissa.

Kunnalla on siis selkeästi parantamisen 
varaa, mikäli se mielii lunastaa uuden 
kuntalain vaatimukset asukkaiden huomi-
oimisesta lähidemokratian prosessien eri 
vaiheissa. Hyvä lähtökohta on kuntalais-
ten itse järjestämät keskustelutilaisuudet, 
mutta työ ei saa tapahtua pelkästään va-
paaehtoisvoimin. Myös kunnan on kan-
nettava vastuunsa ja pidettävä huoli siitä, 
että jokaisen asukkaan ääni tulee kuulu-
viin tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippu-
matta.

Visiotyöryhmä keräsi tilaisuudessa kylä-
läisten mielipiteitä sekä keskustelemalla 
että kyselylomakkeen avulla. Lomake on 
auki myös internetissä osoitteessa http://
tiny.cc/veikkolavisio, johon voit käydä 
jättämässä mielipiteesi kylän kehittämi-
sestä 5.12.2019 asti.

Markus Myllyniemi

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

Joulumarkkinat Eerikinkartanolla
Eerikinkartanon joulumarkkinat järjes-
tetään lauantaina 30.11. ja sunnuntaina 
1.12. klo 10–14.

Tule aistimaan menneen ajan joulutunnel-
maa kartanomiljöössä!

Paikalla on lähiseudun käsityöläisiä, itse-
valmistamiensa tuotteiden myyjiä, leipu-
reita, koululaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja 
taiteilijoita.

Huippusuositut joulumarkkinat järjeste-
tään nyt seitsemännen kerran. Tapahtu-
man järjestää Veikkolan kyläyhdistys.

Lämpöisesti tervetuloa!

Veikkolan kyläyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Sinisalo. 
Hallituksen varsinaisina jäseninä jatka-
vat Katriina Aatsalo, Pirkko-Liisa Iivari, 
Maarit Orko, Markus Myllyniemi, Mar-
ja 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.

Veikkola-aiheisia postikortteja
Korttivalikoima koostuu kahdeksasta Päivi Falckin ottamasta upeasta valokuvasta sekä 
Asmo Halisen tunnelmallisesta Veikkolan kyläpiknik -kuvasta. Kortteja voi ostaa Ee-
rikinkartanon joulumarkkinoilta ja myöhemmin muualta kylältä muun muassa eri ta-
pahtumista.
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Veikkolan koulun 
pikkuyrittäjät
Tänä vuonna 9-luokkalaisten Vuosi yrittäjä-
nä -valinnaiskurssilta on perustettu yhteensä 
6 yritystä, joista suurin osa tuottaa jotakin 
palvelua. Tässä yrityksistä esittäytyy kaksi.

Food is Good Ny

Food is Good on yritys, 
joka myy vegaanisia kek-
sejä sekä välipalapatukoi-
ta. Keksien ja välipalapa-
tukoiden myynnin lisäksi 
teemme hyväntekeväisyyt-
tä eläimille eli lahjoitam-
me osan Sey:lle, joka on 
Suomen yksi suurimmista 
eläinsuojeluliitoista.

Halusimme perustaa täl-
laisen yrityksen, koska 
meille yksi tärkeimmistä 
asioista ovat eläimet. Siksi 
pyrimme käyttämään kek-
seissämme ja välipalapatu-
koissamme mahdollisim-
man vähän eläinperäisiä 
tuotteita.

Veikkolan muona mopo

Me olemme Veikko-
lan muona mopo Ny eli 
V.M.M.

Yrityksemme tarjoaa pal-
velua, jossa käymme kau-
passa teidän puolestanne. 
Ruoat tuodaan ovelle.

Lisätietoja saa Facebook-
sivultamme Veikkolan 
Muona Mopo VMM 

Veikkolan  
kukkamummo  
on terästä
Kukkamummo Eva Maa-
niemi kioskeineen on tul-
lut tutuksi veikkolalaisil-
le. Pikkiriikkinen mummo 
köpsehtii kioskillaan. Ensi 
vuonna tulee kuluneeksi 
20 vuotta kukkakioskin 
tulosta torin kulmalle. 
Eva on jo täyttänyt 93 
vuotta. Aamulla Pirkko-
tytär tuo hänet kioskille 
ja hakee sitten työpäivän 
päätyttyä. Ei sitä moni yli 
yhdeksänkymppinen enää 
töissä käy, mutta Eva to-
teaa: Ei sitä jouten jaksa 
olla.

Näin kylmillä kioskin ovi 
on kiinni. Ovessa on lap-
pu: Koputa, olen sisällä. 
Eva tekee myös seppeleitä 
ja kutoo kunnon villasuk-
kia. Kauppaa tehdään tänä 
vuonnakin niin kauan kuin 
asiakkaita riittää. Kesäl-
lä kukkakioskin pito on 
paljon mukavampaa, ei 

tarvitse lämmitellä sisällä 
kopissa.

Evan kukkakioski kukitti 
kyläpiknikin ja sen esiin-
tyjät – komeasti kukitti-
kin! Isot kiitokset siitä vie-
lä kerran Evalle.

Eva on alun perin maata-
lon emäntä Sammatista. 
Heillä oli paljon kaikenlai-
sia eläimiä. Evan miehen 
isoisä ja Elias Lönnrot oli-
vat Sammatin emäntäkou-
lun puuhamiehiä. Siellä 
kulmilla Evakin yhä asuu.

Vakioasiakas Rami Ovas-
kainen sanoo, ettei kehtaa 
olla ohi kulkiessaan os-
tamatta kukkia, kun tuon 
ikäinen ihminen niitä myy.

Terveyttä ja jaksamista, 
Eva!

Raija Kari

Sydänyhdistys toimii 
Kirkkonummen keskus-
tassa, Siuntiossa ja meil-
lä Veikkolassa vireästi ja 
monipuolisesti. Yhdistys 
tarjoaa runsaasti laadukas-
ta tietoa sydänterveydestä. 
Keskeisellä sijalla ovat 
esimerkiksi terveysneu-
vonta, erilaiset terveys-
mittaukset, vertaistuki 
sekä kaikenlainen virkis-
tystä ja jaksamista edis-
tävä toiminta kerhoineen, 
tapahtumineen ja retki-
neen. Sydänyhdistykseen 
voi kuulua kuka tahansa 
omasta ja lähimmäistensä 
terveydestä kiinnostunut 
henkilö, koska toiminta 

tähtää sekä sydänsairauk-
sien ennaltaehkäisyyn että 
hyvään elämään todetun 
sairauden kanssa.

Veikkolan sydänkerho ko-
koontuu parittomilla vii-
koilla keskiviikkoina klo 
13.30 Veikkolan seurakun-
takodilla (Kisapolku 1). 
Siellä voi iloisen ja muka-
van seurustelun, musiikin 
ja kahvittelun ohella saa-
da tärkeätä tietoa monista 
asioista. Tähän mukavaan 
joukkoon ovat kaikki jä-
senet tervetulleita. Ke-
vätkauden ensimmäinen 
Veikkolan sydänkerho on 
15.1.

Sydänyhdistyksellä on run-
saasti toimintaa joka viik-
ko jäsenilleen Veikkolassa. 
Maanantaikerho kokoon-
tuu Nuorisotilassa, keski-
viikkoisin pelataan bocciaa 
Veikkolan koululla, ja tors-
taina on Balanssissa sydän-
yhdistyksen tukema ohjattu 
kuntosalivuoro.

Tällä palstalla kerrotaan 
sydänyhdistyksen tulos-
sa olevista tapahtumista, 
tilaisuuksista, matkoista 
ja retkistä. Tietoa toimin-
nasta saa sydänyhdistyk-
sen kotisivuilta www.
sydanliitto.fi/kirkkonum-
mi-siuntio. Siellä näkyvät 

Kirkkonummen-Siuntion 
Sydänyhdistyksellä on toimintaa  
myös Veikkolassa

Sydänpalsta

kaikki sydänyhdistyksen 
tapahtumat Kirkkonum-
mella ja myös Sydänliiton 
järjestämät tapahtumat. 
Kirkkonummen Sanomien 
tapahtumapäivyrissä on 
tiedot sydänkerhoista ja 
kerhojen ohjelmasta.

Jos olet halukas liittymään 
tähän mukavaan jouk-
koomme, voit ottaa yh-
teyttä sydänyhdistyksen 
hallituksen jäseniin, Veik-
kolassa Katriina Aatsaloon 
(katriina.aatsalo@gmail.
com), Pirkko Skutnabbiin 
(pirksku@outlook.com) tai 
Pirkko-Liisa Iivariin (pirk-
ko.iivari@gmail.com).

Kukkamummo Eeva Maaniemi.

Seurakunnan 
joulunajan 
tilaisuudet Pohjois-
Kirkkonummella
Haapajärven kirkko, Puukirkontie 20

Su 8.12. klo 12 Hiljainen, musiikillinen adventti-
messu, mukana Vire Ensemble 
To 12.12. klo 19 Veikkolan Viihdelaulajien joulu-
konsertti  
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 Virkistys-
kerhon joulujuhla

Kauneimmat joululaulut 

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.Haapajärven kirkko.

Vanhaan 
Veikkolaan avataan 
kahvila
Vanhatie 26:een, entisiin 
Kotilon tiloihin, avataan 
kahvila. Mikäli suunnitel-
mat etenevät aikataulun 
mukaan, avajaisia viete-
tään ensi helmikuussa.

– Toiminnan periaattee-
na on, että tarjolla olevat 
tuotteet valmistetaan laa-
dukkaista raaka-aineista 
itse, kertoo yrittäjä Anne 
Lähde.

Asiakaspaikkoja kahvilaan 
tulee viitisenkymmentä. 

Kabinettitilat mahdollista-
vat oman rauhan esimerkik-
si kokousten pitämiseen. 
Kahvila- ja kabinettitiloja 
vuokrataan myös juhlien 
järjestämiseen. 

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

Lisätieoja päivitetään FB-
sivulle Kiinteistö Oy Ko-
tikartano sitä mukaa kuin 
projekti etenee.



Kylänraitti 4/2019 5ajaSSa

OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

OP KOTI LÄNSI-UUSIMAA OY LKV
Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
Tallinmäki 4, 02400 KIRKKONUMMI
opkoti.lansiuusimaa@op.fi, op-koti.fi

Toivotamme kaikille kodikasta Joulua 
ja onnellista uutta vuotta 2020!

Merja Vähätiitto-
Holmberg 

Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, KiAT

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

Kirsi Auranen
Kiinteistönvälittäjä, 

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

Kati Johansson
Kiinteistönvälittäjä, 

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

- EI HÄTÄÄ, 

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

Hoivalaitokset  
muuttivat muualle
Veikkolasta on muuttanut 
tänä syksynä kaksi hoiva-
kotia, Attendon vanhusten 
Tammikartano ja Esperin 
kehitysvammaisten Koti-
lo. Uudenmaan hoivako-
tien Villa Kaskimäki on 
nyt ainoa hoitokoti kyläs-
sä.

Vanhoista nuoriin

Attendosta kerrotaan, että 
pääsyy Tammikartanon 
lopettamiseen oli se, ettei 
rakennus enää vastaa te-
hostetun vanhusten hoidon 
tarpeita. Tammikartanossa 
oli 20 hoitopaikkaa. Asuk-
kaat siirrettiin uudenai-
kaisiin tiloihin Kantvikin 
likelle Sepänrinteeseen.

Vanhusten hoivakodin ti-
lalle Attendo sijoittaa las-
tensuojeluyksikön, johon 
on tulossa 14 paikkaa läh-
tökohtaisesti kiireellisesti 
sijoitetuille ja huostaanote-
tuille lapsille. Attendolla 
on viisi tällaista yksikköä, 
lähimmät Nurmijärvellä ja 
Vantaalla. Toiminta alkaa 
vuodenvaihteessa.

Kotilo lähti Espooseen

Kehitysvammaisten hoito-
koti Kotilon toiminta siir-
tyi Vanhatieltä 29.10.2019 
huhtikuussa valmistunee-
seen Esperi Koti Ahoman-

sikkaan Espoon Perus-
mäkeen. Siellä jokaisella 
asukkaalla on oma 20 m2 
huone ja esteetön wc-/
kylpyhuone, yhteiset ruo-
kailu- ja oleskelutilat ja 
turvallinen piha. Kaikki 
Kotilon 11 asukasta muut-
tivat uuteen Ahomansik-
kaan.

Kunnan osuus 
vanhusten hoidossa

Kunnallisessa kotihoidos-
sa on 307 ihmistä, heistä 
204 säännöllisessä koti-
hoidossa ja 103 tilapäises-
sä.

Keskustan kahdella hoito-
tiimillä on sata asiakasta, 
idän kahdella tiimillä 71 ja 
Veikkolan tiimillä 33 asia-
kasta.

Ympärivuorokautinen hoi-
vapalvelu ja laitoshoito on 
eriytetty omaksi toimin-
nakseen. Volskodissa on 
40 paikkaa, joista kuusi 
on lyhytaikaispaikkaa. 
Lehmuskartanossa on 60 
paikkaa, niistä 30 tehostet-
tua palveluasumista ja 15 
laitoshoitopaikkaa sekä 15 
lyhytaikaispaikkaa. Palve-
lutalossa on 41 paikkaa, 
joista 15 ryhmäkotiasu-
mista ja 26 asuntoa.

Kunta on ostanut 95 te-
hostetun palveluasumisen 
paikkaa. Niistä Villa Kas-
kimäessä on 34, Valkokul-
lassa 19 ja Tammikarta-
nossa 11. Kirkkonummen 
ulkopuolelle pääosin 
Espooseen sijoittuu 31 
paikkaa. Ruotsinkielisil-
le tarjotaan tällä hetkellä 
Raaseporista paikkoja.

Vanhukset ja heidän omai-
sensa toivovat hoitopaik-
kaa läheltä kotia, ja tähän 
vanhuspalveluiden johta-
jan Gun-Lis Wohlstenin 
mukaan pyritäänkin. Veik-
kolalaisessa Villa Kaski-
mäessä on 42 hoitopaik-
kaa, neljänneksessä niistä 
on pohjoiskirkkonumme-
laisia. Kylän vanhukset 
ovat toivoneet vanhainko-
tipaikkaa omalta kylältä, 
ja kunnan eteläosien hoi-
topaikkoihin ei haluttaisi 
mennä.

Kunta käsittelee kaikkia 
vanhuksia pelkästään kirk-
konummelaisina; siihen, 
mihin veikkolalaiset ja 
muut pohjoiskirkkonum-
melaiset on sijoitettu, ei 
haluta edelleenkään vas-
tata. Lain mukaan vanhus 
voidaan sijoittaa jopa 60 
kilometrin päähän koto-
aan.

Raija Kari

Jussin muistolle
Suuri palokunta-aatteelle 
sykkinyt sydän lakka-
si lyömästä, kun Jarmo 
(Jussi) Jokinen menehtyi 
1.11.2019.

Jussi aloitti palokuntau-
ransa pikkupoikana Ta-
panilassa, kunnes useita 
vuosia myöhemmin siirtyi 
Veikkolan palokuntaan, ja 
myöhemmin hänet nimet-
tiin Veikkola VPK-FBK:n 
päälliköksi ja edelleen 
kunniapäälliköksi.

Jussin sydän sykki vah-
vasti palokunta-aatteelle ja 
erityisesti palokuntanuo-
risotyölle. Aina jos jossain 
oltiin touhuamassa palo-
kuntanuorten leiriä, oli 
Jussi mukana. Suurin osa 
palokuntalaisista muistaa-
kin Jussin palokuntanuor-
ten leiripäällikkönä.

Vaikka valtakunnallinen 
palokuntatyö oli iso osa 
Jussin palokuntaelämää, 
oli myös oma pieni palo-
kuntamme Veikkolassa 

tärkeä Jussille. Jussi teki 
kovasti töitä kehittääkseen 
palokuntaamme ja erityi-
sesti sen operatiivista toi-
mintaa.

90-luvun puolessa välissä 
Jussin avustuksella han-
kittiin palokuntaamme 
ensimmäinen sydäniskuri, 
jollei ensimmäinen sopi-
muspalokun-
nan sydän-
iskuri, niin 
vähintäänkin 
e n s i m m ä i -
siä. Tämä 
Jussin mää-
rä t ie to inen 
työ toimii 
vielä nyky-
päivänäkin 
pohjana pa-
lokuntamme 
ensivastetoi-
minnalle.

Jussia jäi 
lähimmäis-
tensä lisäksi 
kaipaamaan 
suuri jouk- Jussi Jokinen 1945–2019

ko palokuntalaisia, ja 
28.11.2019 oli aika siunata 
Jussi lepoon.

Jussi, muistoasi kunnioit-
taen

Veikkola VPK-FBK ry  
vapaaehtoinen palokunta

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

Hyvä olo lähtee jaloista. Tervetuloa!
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VaLOIZa
SKY kosmetologi 

anni Hiltunen

Vanhatie 26, Veikkola 
p. 050 535 4684 www.valoiza.fi

Liikenne olemme me

Käsittelen nyt sellaisia 
liikennekäyttäytymisen 
muotoja, joista olen kir-
joitellut aikaisemminkin. 
Ne ovat kuitenkin niin 
oleellisia jokapäiväisessä 
liikenteessä, että niiden pi-
tää olla jatkuvasti puheena 
– ja harjoiteltavana.

Turvallisuusväli

Käytän itse turvallisuus-
väliä, jonka perusteella 
ehdin nähdä, mitä edellä 
menevän auton jälkeen 
ajoradassa näkyy. Kolme 
esimerkkiä: ikävä kuoppa 
päällysteessä, yliajetun 
eläimen jäänteet, jostain 
pudonnut esine, esimer-
kiksi renkaan kappale.

Jos takanani ajavat eivät 
halua kuulua autoni pako-
kaasun haistelijoihin, on 
turvallisuusväli pidettävä 
nimensä mukaisena.

Ohitukset

Me Pohjois-Kirkkonum-
mella asuvat voimme lä-
hialueilla harjoitella aja-
mista monenlaisilla teillä: 
moottoritiellä, kohtuul-
lisen suoralla mutta ka-
pealla valtatiellä, erittäin 
mutkaisella valtatiellä, ka-
peilla ja paljon näkemäes-
teitä sisältävillä kyläteillä.

Tietysti moottoritiellä on 
ohittaminen helpointa ja 
myös turvallisinta – jos 
käyttäytyy oikein. Moit-
teeni kohdistuvat nyt nii-
hin, jotka yleensä ylino-
peutta 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 käyttöö-
ni oman turvallisuusvälini.

Vilkutus

Tämä on välttämätön tai-
to, jota pitää koko ajan 
treenata. Meillä on Veik-
kolassa kaksi liikenneym-
pyrää, joissa voi treenata 
oikea-aikaista vilkutusta. 
Jos ympyrään ajavan on 
tarkoitus kääntyä ensim-
mäisestä risteyksestä oike-
alle, vilkku on kytkettävä 
selkeästi ennen ympyrään 
ajamista. Jos ympyrään 
ajettuaan kääntyy muis-
ta kolmesta risteyksestä, 
vilkku on kytkettävä heti, 
kun auton keula on ohitta-
nut edellisen risteyksen.

Oleellinen asia Neste-
aseman kohdalla olevassa 
ympyrässä on tämä: Kun 
vilkuttaa Lapinkyläntiel-
le kääntymistä, vilkku on 
sammutettava heti, kun on 
kääntynyt, vaikka olisikin 
kääntymässä oikealle Nes-
teen ja markettien suun-
taan. Sitä varten vilkku 
pitää kytkeä uudestaan.

Aivan liian moni vilkuttaa 
liian myöhään poistumis-
taan liikenneympyrästä. 
Tämä aiheuttaa ympyrää 
lähestyvälle epävarmuutta 
ja viivytystä.

Oleellinen asia ympyrää 
lähestyvälle on se, että hän 
on ympyrää edeltävällä 
suojatiellä kulkevien suh-
teen väistämisvelvollinen.

Valojen tarkistus 
ja käyttö

Meidän pitää säännöllises-
ti tarkistaa, että automme 
valot ovat kunnossa; yk-
sisilmäisiä autoja on aivan 
liikaa. Vaikka on yksin 
lähdössä esimerkiksi ko-
toa, voi auton jarruvalot 
tarkistaa peruuttamalla lä-
helle seinää, jotakin aitaa 
tai muuria. Muut valot – 
myös vilkut – voi tarkistaa 
kävelemällä auton ympä-
ri. Hyvin yleisesti jonkin 
vilkkupolttimon rikkoon-
tumisen voi todeta siitä, 

kun vilkutuksen rytmi on 
nopeutunut. 

Normaalissa liikentees-
sä kaukovaloja kannattaa 
käyttää mahdollisimman 
paljon. Monet ajavat tur-
haan lähivaloilla mm. 
kaarteisilla ja mäkisillä 
osuuksilla, joilla kaukova-
lot eivät voisi ketään häi-
käistä. Päinvastoin ns. tä-
hystelyn takia kaukovalot 
ovat erittäin tärkeät.

Kaukovaloilta lähivaloil-
le on syytä vaihtaa vasta 
sitten, kun vastaantulijan 
valot alkavat häikäistä tai 
alkaa epäillä oman auton 
valojen alkavan häikäistä 
edellä ajavaa peilien kaut-
ta.

Tähystely

Edellä mainitsin tämän 
tärkeän homman, jota pi-
tää tehdä jatkuvasti. Erityi-
sesti maanteiden metsäiset 
osuudet ja myös niittymai-
den kohdat ovat tärkeitä. 
Suomeen on rakennettu 
erittäin paljon hirviaitoja, 
mutta vielä paljon puuttuu. 
Eräissä paikoissa maini-
taan hirviaidan puuttumi-
sesta tai aidassa olevista 
aukoista. Näillä kohdilla 
pitää todella valpastua.

Tähystely tarkoittaa tie-
tysti myös peilien kautta 
tapahtuvaa tarkkailua. Eri-
tyisen tärkeää on tarkistaa 
liikennetilanne myös taka-
na silloin, kun aikoo lähteä 
ohitukseen. Moottoriteillä 
on paljon ylinopeudella 
ajavia, jotka hermostuvat 
ohituskaistalla sallittua 
nopeutta ajavista.

Hieman epärytmisyyttä 
tieliikenteeseen aiheuttaa 
se, että sivutieltä tai moot-
toritien rampista tuleva ei 
yritäkään kiihdyttää pää-
tien nopeuteen. Mootto-
ritielle ajava pystyy ram-
pilta kaartaessaan melko 
hyvin tähyilemään vasem-
malle ja kauempaa tule-

vaa liikennettä vasemman 
sivupeilin kautta samalla, 
kun kiihdyttää liittymis-
nopeuteen. Tietysti kai-
ken perusta on oman no-
peutensa suhteuttaminen 
moottoritien liikenteeseen 
ja oikeanpuoleista kaistaa 
ajavien etäisyyksiin.

Se kännykkä

Valitettavan usein näkee 
auton kuljettajan, jolla on 
kännykkä korvalla. Se on 
yksiselitteisesti laissa kiel-
lettyä. Kännykkäaddikteil-
le muistutus: on olemassa 
hyviä kädet vapaina -lait-
teita. Kaikkein fiksuinta on 
kuitenkin yrittää vapautua 
kännykkäorjuudesta ja 
soittaa tai vastata soittoon, 
kun turvallinen pysähty-
mispaikka löytyy.

Kevyen liikenteen ilmiöt 
ovat aivan oman juttunsa 
arvoisia. Tässä vain lyhy-

esti. Pyöräilijöille, potku-
lautailijoille ja -kelkkaili-
joille on kaikkein tärkeintä 
käyttää yleisessä liiken-
teessä laadukasta kypärää 
ja kunnollisia heijastimia. 
Kiire ja etuoikeuksien ot-
taminen sekä väärien ajo-
linjojen valinta ovat oleel-
lisimpia haittoja ja riskejä. 
Ja vielä ikävä esimerkki 
riskialttiista itsekehusta: 
keuliminen pyörällä tai 
mopolla. Tämä sirkustelu 
kuuluu ehdottomasti vain 
turvallisille alueille ylei-
sen liikenteen ulkopuolel-
le.

Me kaikki olemme joka-
päiväisessä liikenteessä 
tilanteiden mukaan yhtä 
tärkeitä ja tasa-arvoisia. Ja 
kaikkea, mitä olen sano-
nut, täytyy tarkastella vielä 
vakavammin nyt, kun pak-
kaset ja lumisateet eli liuk-
kaat tai todella epävakaiset 
säät ja kelit meille tulevat.

Tilastoa 
hirvieläinkolareista

LähiTapiola viestitti mar-
raskuun puolivälissä Tilas-
tokeskuksen kokoamasta 
riistaonnettomuustilastosta. 
Suurin osa tieliikenteen 
riistaonnettomuuksista v. 
2018 tapahtui Varsinais-
Suomessa, Uudellamaalla 
ja Pirkanmaalla. Riistaon-
nettomuuksista valtaosa oli 
autojen törmäyksiä valko-
häntäpeurojen ja metsäkau-
riiden kanssa. Peurakanta 
on tiheimmillään eteläisessä 
ja lounaisessa Suomessa.

Viime vuonna valkohän-
täpeuravahinkoja sattui 
eniten Raaseporissa (365), 
Salossa (318) ja Loimaal-
la (258). Kymmenenneksi 
eniten näitä kolareita sattui 
Kirkkonummella (136).

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

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.

Myös energiahoidot: reiki- ja kristallihoidot
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Nuorisovaalien äänikuninkuus  
toistamiseen Veikkolaan
Veikkolan nuoret näyttivät 
jo toistamiseen voiman-
sa, kun paikallinen nuo-
ri Eelis Ojala julistettiin 
torstaina 21. marraskuuta 
lähes 200 äänen määrällä 
nuorisovaltuustovaalien 
äänikuninkaaksi. Nuoriso-
vaalit järjestettiin nyt toista 
kertaa, ja uudet valtuutetut 
valittiin yksivuotiskaudelle 
ensi vuoden alusta alkaen. 
Toimielimenä valtuusto on 
puoluepoliittisesti neutraali 
ja keskittyy ajamaan nuo-
rille tärkeitä asioita.

Markus: Moikka, Eelis! 
Haluan ihan ensimmäi-
seksi onnitella sinua aivan 
mahtavasta vaalitulokses-
ta. 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 it-
sellenikin yllätys. Iso kiitos 
kaikille äänestäjillä ja omal-
le kampanjatiimille!

Markus: Mikä sai sinut 
lähtemään mukaan nuori-
sovaaleihin?

Eelis: Halu vaikuttaa oli 
perimmäinen syy. Tiedän 
itse, että koulussamme on 
paljon asioita, jotka voi-
si tehdä toisin. Koen, että 
olen itse oikea henkilö 
puuttumaan näihin ongel-
makohtiin meidän koulus-
samme ja Kirkkonummella 
yleisestikin.

Markus: Minkälaiset teki-
jät näet huiman menestyk-
sesi taustalla?

Eelis: Olen ollut koulussa 
hyvin näkyvästi esillä eri-
laisissa luottamustehtävis-
sä, kuten oppilaskunnassa 
ja ympäristövastaavan toi-
messa. Muiden oppilaiden 
silmissä minusta on siis 
tullut tuttu kasvo, joka ajaa 
aktiivisesti muiden oppilai-
den asiaa.

Markus: Entä oliko kampan-
jointi koulussasi vaikeaa? 
Saivatko ehdokkaat tilaisuu-
den esittäytyä oppilaille?

Eelis: Koulussa markkinoin 
itseäni lähinnä välituntisin 
ja myös sosiaalisen median 
kautta. En itse varsinaises-
ti käyttänyt somea, mutta 
kampanjatiimin jäsenet te-
kivät markkinointia Insta-
gramin ja Snapchatin väli-
tyksellä muille oppilaille. 
Mitään varsinaista paneelia 
ehdokkaille ei kuitenkaan 
järjestetty – tässä olisi siis 
ehdottomasti kehitettävää 
ensi vaaleja ajatellen. Veik-
kolasta oli neljä muutakin 
hyvää ehdokasta, joiden 
ääni olisi myös ansainnut 
tulla kuuluviin.

Markus: Minkälaisia asi-
oita haluaisit ajaa nuoriso-
valtuustossa? Haluaisitko 
jotenkin kehittää sen toi-
mintaa?

Eelis: Toin vaalikam-
panjassakin esiin, että 
haluaisin vaikuttaa ruo-

karajoituksiin, joita perus-
kouluissa on. Tällä hetkellä 
ysiluokkalainen saa syödä 
yhtä monta kalapuikkoa ja 
lihapullaa kuin ykkösluok-
kalainen, ja tämä koetaan 
oppilaiden keskuudessa 
epäoikeudenmukaisuutena. 
Yritän myös parantaa nuo-
risovaltuuston ja koulujen 
välistä vuorovaikutusta ja 
tehdä koko valtuuston toi-
minnasta avoimempaa.

Markus: Avoimuus ja de-
mokratia ovat tärkeitä. 
Miten nuorisovaltuusto-
vaaleja voitaisiin kehittää 
tulevaisuudessa?

Eelis: Nuorisovaltuuston 
vaalitapa on tällä hetkellä 
epädemokraattinen. Veik-
kolan koulusta on vain yksi 
kiintiöpaikka valtuustossa, 
ja saamani äänimäärä ei 
vaikuta lopullisten saatujen 
paikkojen määrään. Muista 
kouluista on valittu kolme-
kin ehdokasta vain 50 äänen 
äänimäärällä. Vaaleihin oli-
si siis hyvä tuoda suhteelli-
nen vaalitapa, joka huomi-
oisi koulujen ehdokkaiden 
kokonaisäänimäärän.

Markus: Kuulin, että olit ai-
kaisemmin tet-harjoittelussa 
Valtioneuvoston kansliassa. 
Mitä tykkäsit harjoittelusta? 
Miten sait homman?

Eelis: Tykkäsin siitä tosi 
paljon! Sain nähdä valtakun-
nanpolitiikan kulissien taak-
se, ja pääsin seuraamaan sitä 
aitiopaikalta. Sain homman, 
kun kysyin pääministeri 

Rinteeltä henkilökohtaisesti, 
pääsisinkö kansliaan tet-har-
joitteluun. Harjoittelustani 
tehtiin myös useita some-
postauksia Valtioneuvoston 
kanavissa, ja myös Yle teki 
siitä haastattelun verkkosi-
vuilleen.

Markus: Kuulostaa todella 
mielenkiintoiselta. Min-
kälaisiin duuneihin pääsit 
mukaan?

Eelis: Kirjoitin useana päivä-
nä ministeri Tytti Tuppurai-
sen tapaamisista muistioita. 
Pääsin myös Kesärannassa 
mikkipojaksi pääministerin 
ja Euroopan komission tule-
van puheenjohtajan Ursula 
von der Leyenin tiedotusti-
laisuuteen. Viikon ehdoton 
kohokohta oli kuitenkin per-
jantainen presidentin esit-
tely, jossa sain kätellä itse 
Sauli Niinistöä.

Markus: Kuulostaa upealta! 
Entä tulevaisuudensuunni-
telmat? Mitä haluaisit opis-
kella 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 haastattelus-
ta. Toivotan sinulle valta-
vasti onnea tulevaisuuteen! 
Veikkolalaiset kuulevat si-
nusta varmasti uudestaan.

Teksti ja kuva:  
Markus Myllyniemi

Veikkolalainen Eelis Ojala oli nuorisovaltuustovaalien äänikuningas.

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

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

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

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

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

ti-pe 9-17

la 10-15

su 12-15

Joulukuussa sunnuntait suljettu

paitsi 23.12!

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.

Kylätalo 
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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."

Tarinoita torpalta

Torpan talvisota
On torstai marraskuun 
viimeinen päivä vuonna 
1939. Kaksi tyttöä kävelee 
iltapäivällä koulusta ko-
tiin. Perälän jyrkässä mä-
essä he pysähtyvät. Outoa 
kumua kuuluu Helsingin 
suunnasta, kuin räjähdyk-
siä. Tuona iltapäivänä kol-
men ja neljän välillä Neu-
vostoliiton pommikoneet 
moukaroivat Helsingin 
keskustaa armottomasti. 
Lähes kaksisataa räjäh-
dys- ja palopommia pudo-
tettiin kaupungin ydinkes-
kustaan Kampin alueelle. 
Lähes sata ihmistä meneh-
tyi. Talvisota oli alkanut.

Sotaa pakoon maalle

Torpassa ei ollut radiota, 
mutta lehti tuli, ja siitä oli 
jo luettu huolestuttavia 
uutisia tunnelman kiristy-
misestä ja neuvottelujen 
päättymisestä. Sota ja an-
karat pommitukset kuiten-
kin yllättivät helsinkiläi-
set. Turvapaikkaa ruvettiin 
etsimään maaseudulta, ja 
pääkaupungista pakeni tai 
evakuoitiin lähes kaksisa-
taatuhatta ihmistä.

Tämä näkyi Veikkolassa-
kin. Järvien rannoille syn-
tyneet kesämökit täyttyivät 
asukkaista. Taloihin ja torp-
piin majoitettiin sukulaisia 
ja tuttavia. Aino-täti Helsin-
gistä tuli torpan suojiin, ja 
naapuriin muutti perhe, jos-
sa oli kaksi lasta Ulla ja Aar-
ne. Aarne oli saman ikäinen 
kuin torpan Erik, ja näistä 
pojista tuli ystävykset.

Pommikonelaivueet 
lensivät yli

”Maaseudulla liikkuvi-
en ihmisten oli varustau-

duttava suojautumaan 
viholliskoneiden koneki-
väärihyökkäyksiltä naa-
mioimalla itsensä. Sitä 
varten heidän oli pidettävä 
mukanaan riittävän isoa 
valkoista kangaspalaa, 
esimerkiksi lakanaa.”

Näin ohjeistettiin väestön-
suojelumääräyksessä, ja 
jotkut kaupunkilaiset kul-
kivat Veikkolassa varmuu-
den vuoksi lakanat har-
teilla, mutta maalaislapset 
pitivät tätä hiukan omitui-
sena. Metsän takaa saattoi 
silloin tällöin alkaa kuulua 
jyrinää ja kumua. Neu-
vostoliitolla oli talvisodan 
aikaan lentotukikohtia Vi-
ron rannikolla, ja sieltä oli 
lyhyt matka Suomen ylle.

Taivaalla korkealla lentä-
vä vihollisten pommiko-
nelaivue sai torpan työt 
hetkeksi keskeytymään, 
päät kääntyivät taivaalle, 
koneiden määrää lasket-
tiin. Ajatus viivähti hetken 
sodassa. Vihollinen ei kui-
tenkaan ollut kiinnostunut 
hiljaisesta maaseudusta 
vaan rautateiden solmu-
kohdista ja muista strate-
gisista paikoista. Koneet 
suuntasivat luultavasti 
pohjoiseen Riihimäelle tai 
Tampereelle.

Pari yllätyspommia 
pelästyttivät

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

sesti pommituslennol-
ta palaavat lentokoneet 
kevensivät kuormaansa, 
ja Kalljärven rantamail-
le putosi yksi pommi ja 
toinen läheiseen metsik-
köön. Onneksi kuitenkaan 
kumpikaan ei aiheuttanut 
peljästystä suurempaa va-
hinkoa.

Sukkia 
”Tuntemattomalle 
sotilaalle”

Torpan naisväki kutoi 
sukkia ja lapasia, jotka 
käärittiin pakettiin ja lä-
hetettiin rintamalle osoit-
teella ”Tuntemattomalle 
sotilaalle”. Kotirintaman 
lämmössä kudotut sukat 
tulivat varmasti tarpee-
seen, koska talvi 1939-40 
oli vuosisadan kylmimpiä. 
Rintamalta saattoi tulla 
myös joskus kiitoskirje, 
jossa haparoivalla käsi-
alalla ja oudolla murteella 
kiitettiin: ”Kiitoos sukiist, 
noon ny mu jalaas...”

Torppa eli lähes omava-
raistaloudessa, joten syö-
tävää riitti niin, ettei varsi-
naista puutetta ollut.

Naapurin radiosta 
kuultiin rauha

Naapurissa oli radio, josta 
saatettiin kuulla tuoreim-
mat tiedot sodan vaiheista. 
Keskiviikkona eräänä ke-
vättalvisena päivänä kuun-
neltiin talossa erityisen 
keskittyneenä radiolähe-
tystä. Aarne-poika sai pian 
tehtävän: ”Lähes käymään 
naapurissa...”

Oikopolkua pitkin yli pel-
tojen kiiruhti nyt kaupun-
kilainen mutta jo tutuksi 
tullut poika, kohti Löfkul-
laa. Hengästyneenä hän 
astui tupaan, kopisti ken-
kiään ja sanoi: ”Nyt se on 

Tuntematon sotilas.

Löfkullan torppa ja torpan tyttö ja karitsa 1940-luvulta.

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

loppu. Se sota...”

Oli 13.3.1940.

Teksti: Juha Wikström

Kuvat perheen arkistosta.

Lähteet: Maire Johans-
sonin ja Erik Wikströmin 
haastattelu, 
Helsingin Sanomat, 
Teema 5/19: 80 vuotta 
Talvisodasta, 
artikkeleita Wikipediasta
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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

PiHA
KuNTooN

BEToniLAATAT
MuuriKiVET

rEunA- JA PihAKiVET
KuKKAruuKuT
VEsiKouruT
LoisKEKuPiT

KAiVonrEnKAAT
VALurAuTAKAnsisToT

KuLJETusPALVELu

sEMEnTTiVALiMo
T. hAAPAnEn oY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

Veikkolan kyläyhdistys:

Kirjastopäätöksessä on pysyttävä
Kirjaston kohtaloa on puitu viime aikoina 
useaan otteeseen. Lokakuussa Veikkolan 
kyläyhdistys lähetti alla olevan kannanoton 
asiasta kuntaan.

Veikkolan kirjastosta teh-
tiin päätös vuosia sitten: 
nykyisessä kirjastotalossa 
pysytään ja talo peruskor-
jataan. Sitä päätöstä pitää 
kunnioittaa ja edetä sen 
mukaisesti, eikä jatkuvas-
ti yrittää kumota kerran 
päätettyä. Veikkolalaiset 
kannattavat nykyisen ra-
kennuksen säilyttämistä 
kirjastona. Uusimmassa 
pikakyselyssä 90 prosent-
tia vastaajista oli tätä miel-
tä. Suojeltu kirjastotalo on 
ahkerasti käytetty ja kylä-
läisten arvostama. 

Yhdessä Tillsammans oli 
Suomen 100-vuotisjuh-
lavuoden teema. Kirkko-

nummikin käytti samaa 
slogania. Asukkaat on 
otettava mukaan päätök-
sen tekoon, heidän elin-
ympäristöstäänhän on ky-
symys. Veikkolan suuren 
kyläkokouksen teemana 
5.11. on lähidemokratia. 
Kirjasto on varmasti tilai-
suudessa esillä. Miten on 
mahdollista, että kyläläis-
ten ja heidän edustajiensa 
mielipiteellä ei ole merki-
tystä tällaisissa päätöksis-
sä? 

Kirjastorakennus on tehty 
aikana, jolloin rakennettiin 
kunnolla. Nykyiset vauriot 
ovat vuonna 2012 tehdys-
sä katon korjauksessa syn-

tyneitä. Ne olisi jo aikaa 
sitten pitänyt korjata, eikä 
vain sulkea vuotokohtaa 
käytöstä. Toki rakennuk-
set tarvitsevat kunnos-
tusta. Onko jokainen nyt 
päätöstä tekevä henkilö 
käynyt henkilökohtaisesti 
tutustumassa rakennuk-
seen?  Veikkolaa koskevia 
päätöksiä tehdään usein 
etätyönä tutustumatta kul-
loiseenkin kohteeseen tai 
ongelmaan.  Me olem-
me aina valmiit ottamaan 
päättäjät tutustumaan ky-
lään!  

Vuoden 2013 kuntoarvi-
ossa nykyiset tilat tulivat 
selvästi uudisrakennusta 
halvemmiksi. Uusi kunto-
arvio tehtiin viime vuonna, 
mutta tulokset julkistettiin 
vasta nyt. Jälleen kerran 
virkamiestyönä yritetään 
siirtää kirjaston tiloja to-

rin varteen ainoalle jäljellä 
olevalle julkisten toimin-
tojen tontille, joka on tar-
koitettu 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 muil-
le kulttuuritoiminnoille. 
Tämä ei onnistu torin var-
ren kirjastossa. Veikkolan 
kyläyhdistys vaatii, että 
kirjaston peruskorjaus 
toteutetaan ja lopetetaan 
jatkuva tehtyjen päätösten 
kampittaminen ja Veik-
kolan sote-palvelutilojen 
vaarantaminen. Kysytään 
keneltä tahansa kyläläisel-
tä, kirjasto ei ole syrjässä 
ja kylä tarvitsee terveys-
aseman. Kaikkea ei saa 
kaupata. 

Kuntalaisten palveluksessa?
Naapurini työpaikalla teh-
tiin lujasti töitä ja käytet-
tiin paljon rahaa siihen, 
että jokainen yrityksessä 
ymmärtäisi, että asiakas 
maksaa palkat ja on to-
dellinen työnantaja. Hä-
nelle on tarjottava parasta 
mahdollista. Olin häikäis-
tynyt, kun kävin siellä 
palveltavana. Kunpa kun-
nassakin ymmärrettäi-
siin, että viranomaiset ja 

kunnan työntekijät ovat 
kuntalaisten palveluk-
sessa. Kuntalaiset ja ve-
ronmaksajat 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 ny-
kyiset asukkaat ole ylpeitä 
siitä. 

Miksi ihmeessä muualla 
asuvilla luottamushenki-
löillä ja kunnan virkamie-
hillä on enemmän valtaa 
palveluiden tarjontaan 
kuin kylän lähipalvelui-
den käyttäjillä? Miksi 
kylän kirjastorakennus 
ei kelpaa virkamiehille? 
Miksi senioritaloon ha-
luttiin neljä kerrosta ja 
vähemmän asuinneliöitä, 
vaikka paikalliset vas-

tustivat? Miksi rantarataa 
tuetaan näkyvästi Turun 
radan sijasta? Miksi Van-
hatieltä on kaadettu säily-
tettäväksi merkittyjä pui-
ta siinä missä muitakin? 
Asukkaat eivät edes us-
kalla lähteä töihin, vaan 
jäävät valvomaan pui-
taan. Veikkolaa on aina 
myyty, sanoo kunniajä-
senemme. Nyt taitaa olla 
vuorossa kirjastotalo ja 

terveysasema. Onkohan 
tilalle tulossa elämys-
asuntoja?  

PS. Miksi vuosikymmen-
ten talkootyöllä ja uu-
rastuksella ei saa mitään 
ekstraa, muillehan makse-
taan sama suoraan kunnan 
kukkarosta?

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

MYYMME VEIKKOLASSA

81 € parempaan 
neliöhintaan.
36 päivää 
kilpailijoita nopeammin.

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

Kirkkonummi, Kirkkotallintie 2

(lähde Hintaseurantapalvelu)

 

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa 
Veikkolassa? 
 

 

Ota rohkeasti yhteyttä! 
 

 

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

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

Lisäpalvelumme:
- Rahannosto
- Kotiinkuljetus
- Tilausruuat juhlaan ja arkeen

Laatu - Tuoreus - Palvelu

Lapinkylän 
kyläkauppa 
Lappböle bybutik

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

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

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Tervetuloa nauttimaan glögiä ja 
pipareita Veikkolan apteekkiin

12.12.2019 klo 9-18

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
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Taide-elämyksiä  
Veikkolan kirjastolla 
Veikkola ja taide ovat 
kaksi sanaa, jotka sopivat 
yllättävän hyvin yhteen. 
Paikallista taidetta tuntuu 
yhdistävän rohkeus, kau-
nis tulkinta ja ennen kaik-
kea veikkolalainen tyyli. 
Veikkolan avoimen taide-
kerhon näyttely 4.–16.11. 
Veikkolan kirjastolla on 
hyvä esimerkki tästä oma-
laatuisesta tavasta käsitellä 
muotoa ja tiivistää moni-
mutkainen tunnemaailma 
kauniiseen abstraktiin ko-
konaisuuteen.

Taiteilijat Anne-Maaret 
Mäntynen, Marketta Mä-
enpää, Salme Streng, Ruth 
Vilmi ja Arja Virta kuvaa-
vat teoksissaan meille kai-
kille arkisia aiheita, mutta 
onnistuvat samaan aikaan 
haastamaan katselijan kä-
sitykset asioiden luonnos-
ta. Erityisen säväyttäviä 
ovat halki näyttelyn kan-
tavat vesivärimaalaukset, 
jotka imevät vieraan si-
sään teoksien värimaail-
maan ja kuljettavat kat-
selijan puolitodelliseen 
unimaailmaan.

Rohkea värien käyttö tois-
tuu myös muissa taide-
näyttelyn maalauksissa, ja 
ne onnistuvat herättämään 
paatuneimmankin taide-
kriitikon mielikuvituksen. 
Samalla sivuhuoneeseen 
asetettu kohokuvamaala-
us huhuilevasta pöllöstä 
on ehdottomasti näyttelyn 
piilotettu helmi.

Voi vain toivoa, että nämä 
innokkaat taitelijat jat-
kavat työtään, sillä he ja 
monet muut veikkolalai-
set ovat luomassa paikal-
lista taidekulttuuria, jossa 
toistuvat omaleimaiset ja 
meille kaikille tutut ai-
heet.  Kun taitavat mielet 
kohtaavat, syntyy kaunista 
taidetta, enkä malta odot-
taa, mitä Veikkolan avoin 
taidekerho tai monet muut 
lahjakkaat taiteilijamme 
tuottavat meidän kylämme 
hengen ja ympäristön in-
spiroimana.

Teksti:  
Markus Myllyniemi  
Kuvat: Ruth Vilmi

Joulukonsertti
Lauluyhtye Vire Ensemble konsertoi perjantaina 13.12. 
klo 19 Haapajärven kirkossa, os. Puukirkontie 20. Tä-
näkin vuonna konsertissa kuullaan moneen musiikkima-
kuun sopivia joululauluja sekä muita klassikkoja. Ohjel-
ma: 10 euroa ovelta 30 min ennen ja jäseniltä.

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.

f

Tervetuloa!

Eerikinkartanontie 2
09-2566196

www.mariannensalonki.com

Villasukkia 
Veikkolasta

Veikkolassa Tavi’s-baarin kantapeikot Heikki, Mikko ja 
Jalmari ovat kiinnostuneita paikallishistoriasta löydetty-
ään Jalmarin papan vanhat pirtupöntöt.

Korpikuusen kyynelien uudistuotanto saa kylän asukkaat 
ja sukkapuikot villiintymään. 

Jääkö virkavalta nuolemaan näppejään? Se selviää kesäl-
lä 2020 Navalan puistossa.

Villasukkia Veikkolasta on komediallinen musiikkidek-
kari, josta ei vauhtia eikä mielenilmauksia puutu.

Teemu Raidan käsikirjoittaman näytelmän ohjaa Eija 
Ahvo.

Veikkolan Kartanoteatteri esittää  
kesällä 2020
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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.

Matkailukahvilassa kes-
kustellaan teemamaasta, 
katsellaan valokuvia ja 
jaetaan kokemuksia sekä 
elämyksiä. Ehkä olet jo 
käynyt kohdemaassa tai 
vasta suunnittelet matkaa-
si. Kaikki matkailusta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita, 
niin kokeneet maailman-
matkaajat, reppureissaajat, 
kaupunkilomailijat kuin 
nojatuolimatkailijatkin.

Digineuvontaa

Veikkolan kirjastolla tiis-
taisin klo 14–16. Viimei-
nen kerta 17.12.

Teksti: Saara Leppäsalko

Mitä lukisin joululomalla?
Kirjavinkkejä lapsille

Martin Widmark: 
ruusun salaisuus

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

Katarina Mazetti: 
Varjoja ja vakoojia

Neljä serkusta ratkaisevat 
saarella jännittävän arvoi-
tuksen. Jos tykkäät Viisi-
koista, pidät varmasti täs-
täkin!

Paula Noronen: 
Yökoulu-sarja

Miltä kuulostaisi, jos koulu 
alkaisi kahdeksalta illalla 
ja aamiaiseksi olisi veri-
hiutalemuroja? Yökoulu 
muistuttaa hieman tavallis-
ta koulua, mutta sitä käy-
vät zombit ja vampyyrit. 
Päähenkilöt Martta Vam-
pyyri, 180 vuotta, ja Paa-
vo Zombinen, myös 180 
vuotta, tähdittävät näitä 
hassunhauskoja ja samalla 
karmivia kirjoja.

riina ja Sami Kaarla: 
Täältä tullaan lemmikit!

Kati-e on perustanut Pet 
Agentsin, joka auttaa ihmi-
siä lemmikkipulmien kans-
sa. Ihanasti kuvitettu kirja 
lumoaa lukijansa.

Merja jalo: Olivia 
ja Onnentähti

Hyvä kirja kaikille keppi-
hevosista tykkääville. Oli-
via tahtoisi ratsastaa, mut-
tei allergiansa vuoksi voi. 
Onneksi on kepparit!

Andy Griffiths: Maa-
ilman paras puu-
maja, 13 kerrosta

Andy ja Terry asuvat maail-
man parhaassa, 13-kerrok-
sisessa puumajassa, jossa 
on mm. keilarata, ihmis-
syöjähaita ja limonadiläh-
de. Kuulostaako kivalta? 
Kaikki ei kuitenkaan aina 
mene ihan suunnitelmien 
mukaan… Jos etsit haus-
kaa kirjaa, tämä on nappi-
valinta.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!

Kuvaaja: 
Konsta Kylmänen / Jore Puusa

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.

Isabel allende: Henkien talo

1980-luvulla julkaistu Henkien talo jatkaa eteläamerik-
kalaisen kirjallisuuden maagisen realismin perinteitä. 
Sukutarina on täynnä elämää ja sopii erinomaisesti myös 
joululukemiseksi.

Sara Stridsberg: rakkau-
den antarktis

Ruotsalaisen kirjailijan 
hätkähdyttävä kuvaus Inni-
nimisen prostituoidun ja 
narkomaanin elämästä ja 
kuolemasta. Aihe on todel-
la rankka, mutta Stridsber-
gin kieli on poikkeukselli-
sen ilmaisuvoimaista.

Lukumummi ja -vaari 
-toiminta aloittaa 
Veikkolassa
Keitä lukumummit ja -vaa-
rit ovat?

Vapaaehtoisia senioreita, 
jotka lukevat mielellään 
lasten kanssa.

Mitä he tekevät?

Tukevat lasten teknisen 
lukutaidon ja sanavaras-
ton kasvua sekä innosta-
vat lukemisen pariin myös 
vapaa-ajalla.

Missä toiminta pidetään ja 
miten?

Lukutuokiot pidetään yleen-
sä koulupäivän aikana. Ne 
voivat olla kahdenkeskisiä 
tai ryhmässä. Toimintaa voi 
olla myös kirjastossa ja päi-
väkodeissa.

Toiminnan ovat kehittä-
neet Niilo Mäki Instituutti 
ja MLL yhteistyössä. Lisä-
tietoa: www.lukumummit-
javaarit.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 koordi-
noi Kirjaston Ystävät ry ja 
MLL Pohjois-Kirkkonum-
mi.

Toiminta käynnistettiin 
Lukemisen juhlaa -tapah-
tumassa Veikkolan kirjas-
tossa 23.11. Tulossa on 
koulutusiltapäivä vapaaeh-
toisille, ja mukaan pääse-
vät kaikki halukkaat.

Olette lämpimästi tervetul-
leita! Olkaa yhteydessä!

MLL Pohjois-Kirkkonum-
mi / asta.maenpaa@gmail.
com

Kirjaston Ystävät ry / tarja.
karvinen2@luukku.com, 
050 566 3697

www.kylanraitti.fi

Lehden näköisversio  
verkossa:
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Kari Lumikero: uutismies 
Tammi 2019

”Mies monessa matkassa, 
paljon nähnyt ja kokenut. 
Luonteeltaan utelias ja so-
pivasti levoton. Sosiaali-
nen ja tulee hyvin toimeen 
kaikkien kanssa.”

Näin ystävät luonnehtivat 
Karia, Veikkolassa majaa 
pitävää MTV:n pitkäai-
kaista kirjeenvaihtajaa,

joka on lukijoiden iloksi 
julkaissut muistelman-
sa. Esitellessään teostaan 
Veikkolan kirjastossa laa-
jalle kuulijakunnalle Kari 
luonnehti kirjaa sanoilla: 
leikkisä ja itseironinen 
mutta kertoo vakavista ai-
heista.

Esille nousevat monet va-
kavat kriisit ympäri maail-
maa, joista Kari on rapor-
toinut meille kuulijoille. 
Kirjassaan hän kertoo mie-
lenkiintoisella tavalla, 
kuinka hän pääsi ensim-
mäisenä haastattelemaan 
Estonian uhreja Turussa. 
He olivat virolaisia: toinen 
kansimies ja toinen rekka-
kuski. Näppäryytensä ja 
aromikkaan uutisnenänsä 
ansiosta Kari ohitti viral-

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

Toinen runsaasti tilaa 
saava aihe on tsunami 
Thaimaassa vuonna 2004. 
Kari oli perheensä ja su-
kulaisten kanssa valmis-
tautumassa Tapaninpäivän 
viettoon, kun ensimmäiset 
tiedot katastrofista tulivat. 
Siinä ei nokka kauan tu-
hissut, kun Kari ymmärsi, 
että kysymyksessä on pal-
jon vakavampi asia kuin 
Yleisradio antoi ymmär-
tää. Soitto työpaikalle ja 
hyväksyntä päätökselle, 
että nyt on lähdön paikka.

Air Finlandin kone oli läh-
dössä vielä samana iltana 
evakuoimaan uhreja on-
nettomuuspaikalta. Siihen 
koneeseen kiirehti myös 
Kari, jonka raporteista 
saimme ensimmäisinä to-
denmukaista tietoa katast-
rofin laajuudesta.

Kirjassaan Kari kertoo 
myös laajasti muista koh-
teistaan, joista päällim-
mäisiksi nousevat Irak, 
Afganistan ja entisen Ju-
goslavian alueet.

Näiden vakavien asioiden 
lisäksi Kari keventää kir-
jaansa lukuisilla muistoil-
la, joissa myös Veikkola 
saa huomattavan roolin. 
Varsinkin Petankkikisat ja 
Makkarafestivaalit kerto-
vat hauskalla tavalla siitä 
yhteisöllisyydestä, joka on 

ollut aina ominaista tälle 
"pienelle, voittamattomal-
le kylälle”.

"Uutismies" on selkeä, 
informatiivinen ja hauska 
teos, joka valottaa useita 
tärkeitä asioita pintaa sy-
vemmältä. Tekstistä välit-
tyy kokeneen uutismiehen 
taitava kynänkäyttö, joka 
pitää lukijan näpeissään 
ensi hetkistä alkaen. Su-
juva, paikoitellen itse-
ironinen ja leikkisä ote 
pehmentävät myös vaka-
vampien aiheiden käsitte-
lyä 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. 
Bonnier-
journalistipalkinto v. 
2004. 
Suomen Leijonan 
ritarimerkki v. 2014. 
Vaimo Cita Högnabba, 
Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutti Agoran 
johtaja Budapestissa. 
Kolme lasta, neljä 
lastenlasta.

indrek Hargla: Apteekkari Melchior

Virolaisen Harglan san-
kariapteekkari Melchior 
ratkaisee rikoksia kes-
kiajan Tallinnassa. Kirjoja 
on suomennettu jo kuusi: 
Apteekkari Melchior ja 
Olevisten kirkon arvoitus, 

Apteekkari Melchior ja 
Rataskaivonkadun kum-
mitus, Apteekkari Mel-
chior ja pyövelin tytär, 
Apteekkari Melchior ja 
Piritan kuristaja, Apteek-
kari Melchior ja Tallinnan 
kronikka sekä Apteekka-
ri Melchior ja Gotlannin 
piru.

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

mitä niitä nyt onkaan ovat 
tuttuja Viron reissuilta.

Harglan keskiajan kuva-
ukset ovat tarkkoja ja asi-
antuntevia. Lääkitseminen 
ja lainkäyttö olivat siihen 
aikaan varsin toisenlai-
sia. Kirkolla ja luostari-
laitoksella oli suuri rooli 
kaupunkilaisten elämässä. 
Tuomiot rikoksista olivat 
sen verran raakoja, että 
murhatyöt kalpenivat nii-
den rinnalla.

Jos pidät historiasta ja luet 
dekkareita, apteekkari Mel-
chior on mukava tutta us.

Raija Kari

Karina Sainz Borgo: Caracasissa on vielä yö

Karina Sainz Borgo on 
ensimmäinen, joka on 
kirjoittanut viime aikojen 
Venezuelasta. Hänen teks-
tinsä on sujuvaa ja kau-
nista tavalla, jonka vain 
eteläamerikkalaiset kirjai-
lijat, kuten Gabriel García 
Márquez ja Mario Vargas 
Llosa osaavat. Karina 
Sainz Borgon teosta on pi-
detty sensaationa. Vaikka 

aihe on rankka, kirja ei ole 
dystopia.

Kirjan alkuperäinen nimi 
on Espanjalaisnaisen 
tytär. Yhteydet muihin 
maihin ovat keino selvitä 
ulos maasta. Sainz Borgo 
on asunut itse Espanjas-
sa vuodesta 2006, hän on 
käynyt Venezuelassa vii-
meksi vuonna 2012, mutta 
yhteydet kotimaahan ovat 
siellä asuvan sisaren kaut-
ta säilyneet.

Borgon kirjan alussa pää-
henkilö on äitinsä haudalla, 
kun rikollisjengi hyökkää 
hänen kimppuunsa. Vene-
zuelan raha, bolivarit, on 
kuin roskaa, ainoastaan ul-
komaan valuutalla saa jota-
kin. Adelaida on käyttänyt 
viimeiset euronsa, 50 eu-
ron setelin, äitinsä hautaa-

miseen. Adelaidan kodin 
on vallannut punapaitai-
nen vallankumouksellinen 
naisjoukko. Hänellä ei ole 
muita vaihtoehtoja kuin 
pyrkiä pois kotimaasta. 
Ne, jotka yrittävät muualle, 
joutuvat tiukkoihin kuulus-
teluihin ja tarkastuksiin, 
niin Adelaidakin.

Caracasissa on vielä yö on 
kertomus siitä, mitä tapah-
tuu, kun demokratia tuhou-
tuu, kun ihmisoikeuksia ei 
ole, kun väkivalta yleistyy 
(tämä koskee myös nai-
sia), rikollisuus rehottaa 
ja korruptio kukoistaa. Ih-
miset pelkäävät ja näkevät 
nälkää pimeissä asunnois-
saan. Caracasissa on yö, 
mutta toivottavasti aamu 
vielä koittaa.

Raija Kari 

Arne Dahl: Äkkisyvä

Arne Dahlin uuden dekka-
ritrilogian viimeinen osa 
Äkkisyvä on ilmestynyt. 
Ensimmäisessä Rajamaat-
osassa sataa, Sydänmaassa 
on paljon lunta ja Äkkisy-
vässä tietysti vettä. Kirjai-
lijan mukaan nämä kolme 
osaa voi lukea erikseen. 
Hänen mukaansa tämä sar-
ja on kompleksisempi kuin 
aiempi A-ryhmästä kertova 
sarja. A-ryhmästä on tehty 
tv-sarjakin; siinä seikkai-
livat ainakin Paul Hjelm, 
Kerstin Holm ja suomalai-
nen Arto Söderstedt.

Arne Dahl on yksi Ruotsin 
tunnetuimmista dekka-
risteista. Hän juhlii tänä 
vuonna 20. juhlavuottaan. 
Dekkarit ovat hänen mu-
kaansa parempia kuin en-
nen.

– Teemat ovat entisiä: 
oikea – väärä, elämä – 
kuolema, moraalinen 
– epämoraalinen, oikeu-
denmukaisuus, kosto. 
Rikollisuus on kuitenkin 
muuttunut, Dahl mietti 
Akateemisen kirjailijata-
paamisessa.

Mikko Pyhälä: Kun yö saapuu Venezuelaan

Entinen ja myös viimei-
nen Suomen Venezuelan-
suurlähettiläs Mikko Py-
hälä (v. 2006–2013) teki 
kirjan maan kohtalosta, 
siitä, kuinka suunnatto-
man rikas eteläamerik-
kalainen valtio syöksyy 
kurjuuteen taloudellisesti, 
poliittisesti ja ihmisoi-
keuksien kannalta. Maas-
ta on paennut neljä mil-
joonaa ihmistä. Suomessa 
Venezuelan pakolaisia on 
Pyhälän mukaan noin kol-
me sataa. Ketään ei saa 

palauttaa Venezuelaan, 
olot siellä ovat epäinhi-
milliset, Pyhälä sanoo.

Pyhälän kirja kuvaa Ve-
nezuelan katastrofin ete-
nemistä pikkutarkasti aina 
Hugo Chávezin valinnasta 
presidentiksi vuonna 1998 
nykyisen presidentin Ni-
colas Maduron kauteen. 
Valintansa jälkeen Cháves 
lupasi poistaa korruption 
ja edistää oikeudenmukai-
suutta. Toisin kävi: Cháves 
jopa palkkasi rikollisjen-
gejä. Hän solmi vahvat 
siteet Kuubaan. Venezuela 
oli Kuuban suurin rahoit-
taja. Myöhemmin tulivat 
vuoroon Venäjä, Kiina, 
Iran, Qatar.

Maduron kaudella maan 
syöksy on vain vauhdittu-
nut. Ei ole lääkkeitä, ruokaa 
eikä sähköä. Rikollisuus 
rehottaa, ja ihmisoikeuksia 
ei ole. Kaikki, jotka pysty-
vät, pakenevat maasta.

Mikko Pyhälä on kirjoit-
tanut tärkeän tieteellisen 
kirjan. Sen ensimmäinen 
painos myytiin jo loka-
kuussa loppuun. Tapasin 
Pyhälän seminaarissa, jos-
sa alustaja kertoi, että vain 
44 prosenttia valtioista on 
demokratioita. Venezuela 
ei kuulu taatusti niihin.

 ”Boliviariaanisen sosialis-
min” – Chávezin populis-
min – Pyhälä määrittelee 
näin: johtajalle keskittyy 
kaikki valta, hänestä luo-
daan henkilökultti, ja häntä 
pidetään erehtymättömä-
nä. Hallitus ulottaa val-
tansa ja puoluepoliittiset 
symbolit kaikkiin valtion 
rakenteisiin, myös ase-
voimiin. Suoraan johtajan 
alaisuuteen luodaan puo-
lisotilaalliset aseistetut 
joukot…määrittely jatkuu 
pitkään.

 Raija Kari

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

Raija Kari
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Vuosi 2019 alkaa pikku-
hiljaa lähestyä loppuaan, 
ja on jo aika kurkistaa Ve-
Ven kevätkauden toimin-
taan. VeVen kevätkausi 
pyörähtää käyntiin Loppi-
aisen jälkeen 7.1.2020.

Matalankynnyksen 
ryhmiä tarjolla niin 
lapsille, nuorille 
kuin aikuisillekin

VeVen tavoitteena on 
tarjota Veikkolassa ma-
talankynnyksen harras-
teryhmiä, joihin voi tul-
la nauttimaan liikunnan 
riemusta omalla kylällä. 
Pienimmät lapset voivat 
aloittaa harrastamisen yh-
dessä vanhemman kanssa 

mm. Perheliikunnassa ja 
Perhesalibandyssä. Per-
heliikunnan tunneilla läh-
detään liikkeelle lapsen 
tarpeesta: toiminnassa 
hyödynnetään musiikkia, 
lauluja, loruja ja erilaisia 
liikuntavälineitä. Palloi-
lun alkeiden opettelun voi 
niin ikään aloittaa yhdessä 
tutun vanhemman kanssa 
Perhesalibandyssä, johon 
mukaan pääsevät 3–6-vuo-
tiaat lapset vanhempineen.

Jo itsenäisesti ryhmiin 
osallistuvat voivat har-
joitella mm. temppuilua 
monipuolisesti telineillä 
ja välineillä Tempputuoki-
oissa sekä harjoitella pal-
loilun alkeita salibandyssä 
ja koripallossa. 9–14-vuo-
tiaille on lisäksi tarjolla 
ShowDance-ryhmä, jossa 
opetellaan ShowDance-
lajin mukaisesti erilaisia 
tanssilajeja.

VeVen yleisurheiluryhmät 
treenaavat talvikaudella 
Veikkolan koululla. Ryh-
miä on kaiken kaikkiaan 
kuusi, ja mukaan pääse-
vät neljä vuotta täyttäneet. 
Yleisurheiluryhmien ke-
vätkausi jatkuu huhtikuun 
loppuun saakka sisällä, 
jonka jälkeen siirrytään 
treenaamaan Veikkolan 
yleisurheilukentälle. Lisä-
tietoa treeniajoista löydät 
VeVen sivuilta.

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

kaikki peleistä innostu-
neet.

ryhmäliikuntaa 
päivisin ja iltaisin

Ryhmäliikunnasta pitävil-
le tarjolla on ryhmiä lähes 
viikon jokaisena päivänä. 
Syksyn uutuustunnit La-
vis ja Kehonhallinta ovat 
saaneet mukavasti kävijöi-
tä, mutta mukaan mahtuu 
vielä. Lavis-lavatanssi-
jumppa on hauska, helppo 
ja hikinen liikuntamuoto, 
joka perustuu lavatanssi-
askeleiden ja jumpan väli-
muotoon.

Lavista tanssitaan yksin, 
joten ei ole vaaraa, että 
kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttu-
ja lavatanssilajeja, kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba.

Kehonhuoltotunnilla kes-
kitytään kehon kokonais-
valtaiseen tasapainoon 
ja hyvinvointiin. Harjoi-
tuksilla työstetään ryhtiä, 
liikeratoja, lihasvoimaa ja 
-venyvyyttä, hengityksen 
ja rentoutuksen tärkeyttä 
unohtamatta. Tunti koos-
tuu alkulämmittelystä, 
l ihaskunto-osuudesta, 
venyttelyosuudesta sekä 
mahdollisesta loppuren-
toutuksesta. Kehonhuolto 
sopii kaikille omasta hy-
vinvoinnista kiinnostu-
neille: naisille ja miehille, 
liikuntaa aloitteleville, ak-
tiiviliikkujille ja kilpaur-
heilijoille.

Uutuustuntien lisäksi jat-
ketaan jo tutuksi tulleella 
tuntivalikoimalla, johon 
kuuluvat iltaisin Kahva-
kuula, TehoMix, Zumba, 
Teematunti ja Yin-jooga. 

Päiväaikaan voit liikkua 
Asahi-, Ikiliikkujat- ja Se-
nioritanssitunnilla.

Syyskaudella käyttöön 
tullut ryhmäliikunta-alen-
nus otettiin hyvin vastaan. 
Kevätkaudella alennus 
laajennetaan koskemaan 
kaikkia ryhmäliikunta-
maksuja kolmannesta 
tunnista eteenpäin. Osal-
listuja saa siis kolmannes-
ta ryhmäliikuntatunnista 
alkaen 25 € alennuksen 
jokaisesta ryhmäliikunta-
maksusta.

Lisätietoa ryhmistä, hin-
noista ja ilmoittautumises-
ta löydät VeVen sivuilta 
veve.net.

Teksti: Susan Honka

Tokio tähtäimessä 
Tänä vuonna Suomen 
naisaiturit saivat paljon 
huomiota osakseen. Kaik-
ki kolme pääsivät välieriin 
MM-kisoissa Dohassa. 
Yksi kolmikosta on veik-
kolalainen Annimari Kor-
te, joka juoksi kesällä Suo-
men ennätyksen.

– Kun olin pari viikkoa 
sitten treenaamassa Veik-
kolan urheilupuistossa, 
lapset tunnistivat minut. 
Kuiskivat toisilleen: tuo 
on se aituri, Anni kertoo.

Aluksi Anni harrasti muo-
dostelmaluistelua ja ko-
ripalloa. Yleisurheiluun 
hän siirtyi 12-vuotiaana ja 
aitajuoksuun kaksi vuot-
ta myöhemmin. Eeva-äiti 
mainitsi Facebookissa, että 
tyttären tie on kulkenut 
Hippo-kisoista Dohaan. 

Välillä oli ongelmia, nuori 
lupaus piti viisi vuotta tau-
koa, mutta nyt vaikeudet 
on voitettu.

– Urheilu on tuonut iloa 
elämääni, olen päässyt 
matkustamaan ja tavan-
nut paljon ihmisiä muista 
maista, Annimari selvittää.

Annimari asuu näin har-
joituskaudella Valencian 
lähellä Espanjassa. Siellä 
on läpi vuoden tarpeeksi 
lämmintä. Normipäivänä 
treenejä on 2-4, tunteja 
niihin kuluu 4-8. Sunnun-
tai on lepopäivä ja lauantai 
neljän tunnin päivä. Nyt 
hän harjoittelee hallikautta 
varten. Kisoja on ympä-
ri Eurooppaa, MM-kisat 
maaliskuussa, ja sitten 
treenataan kesäkautta var-
ten.

Ensi vuonna ovat Tokion 
olympialaiset ja sen jäl-
keen EM-kisat.

– Meillä on olympialai-
siin kaksi paikkaa. Niistä 
käydään varmasti kova 
kilpailu. Tavoitteeni on 
pistesija Tokiossa ja mi-
tali EM-kisoista. Urheilu 
on minulle tällä hetkellä 
kaikki kaikessa. Ajattelin 
jatkaa vielä kaksi vuotta. 
Minulla on yliopistollinen 
loppututkinto, ja olen am-
matiltani toimittaja, Anni 
sanoo.

Veikkola merkitsee Anni-
marille kotia. Täällä ovat 
vanhemmat ja muu suku. 
Tämä on paras paikka 
maailmassa.

Onnea yrityksellesi, Anni-
mari!
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Asiantuntija Veikkolaan

Mitä on tieisännöinti
Pääsin viime kesänä TI-
KO-tieisännöitsijäkoulu-
tukseen. Hakijoita oli 84, 
ja koulutukseen valittiin 
22 henkilöä.  Ohjausryh-
mässä meitä tulevia tiei-
sännöitsijöitä valitsemassa 
oli henkilöitä Liikenne- ja 
viestintäministeriöstä, 
Keski-Suomen ELY:stä, 
Traficomista, Kuntaliitos-
ta sekä Suomen Tieyhdis-
tyksestä. Koulutus päättyi 
marraskuun lopulla.

Koulutuksen pääteemoi-
na olivat lainsäädäntö, 
tiekuntahallinto, kuntien 
ja muiden viranomaisten 
tehtävät, yksityistietoimi-
tukset, maaoikeuden toi-
minta, teiden kunnossapito 
ja parantaminen ym.  

Laki yksityisteiden tienpi-
toa ja hallintoa varten tuli 
voimaan 1.1.2019.

Uuden lain mukaan tiekun-
nan on pidettävä tie osak-
kaiden liiken¬ne¬tarpeen 
edellyttämässä kunnossa. 
Kunnossapidosta ei saa 

aiheutua tieosakkaille 
kohtuuttomia kustannuk-
sia. Kunnossapidossa on 
otettava huomioon myös 
liikenneturvallisuus.

Yksityistiet muodostavat 
pituudeltaan suurimman 
tieliikenneväylien ryhmän. 
Tieosakkaat ylläpitävät 
yksityisteitä. Niiden raken-
taminen ja kunnossapito 
rahoitetaan kunkin yksi-
tyistien tieosakkaiden toi-
mesta. Yksityistiehen tie-
oikeuden saaneet osakkaat 
ovat lain mukaan velvoitet-
tuja osallistumaan yksityis-
tien rakentamisen ja kun-
nossapidon kustannuksiin.

Tieosakkaille jäävien kus-
tannusten jakamista varten 
yksityistien tienpidon kus-
tannukset jaetaan tieyk-
sikköjen perusteella. Tie-
osakkaita ovat yksityistien 
vaikutusalueella olevat 
kiinteistöt, jotka tarvitse-
vat tietä. Tieosakkaat voi-
vat toimia joko järjestäyty-
mättöminä tai järjestäytyä 
tiekunnaksi.

KLT-tutkinnosta

Asun Veikkolassa, ja 
tilitoimistoyrittäjänä 
tulen tarjoamaan tiei-
sännöintiin liittyviä 
palveluja. Tilkor Oy on 
perustettu vuonna 2001. 
Olen silloin suorittanut 
KLT-tutkinnon, joka 
on edelleen voimassa. 
Tili-instituuttisäätiö 
vastaa KLT-tutkinnos-
ta. KLT:n on raportoi-
tava työtehtävistään ja 
kouluttautumisestaan 
kolmen vuoden välein 
Tili-instituuttisäätiölle.

Kirkkonummella on ai-
kaisemmin yksi TIKO-
tieisännöitsijä. Alla 
olevasta osoitteesta 
löytyvät tiedot tieisän-
nöitsijöistä maakunnit-
tain.

h t tps : / /www. t ieyh-
distys.fi/site/assets/
files/1378/tiko_net-
ti_30102019.pdf

Kirkkonummen kunnan 
alueella on noin 270 tie-
kuntaa. Ylläpidettäviä 
teitä on noin 340 km. 
Kirkkonummen kunnan 
tielautakunnan toimin-
ta päättyy tämän vuoden 
loppuun mennessä. Yksi-
tyistietoimitukset jäävät 
pois ja siirtyvät Maanmit-
tauslaitoksen hoidettavik-
si.

Kunnalle jäävien yksityis-
tieasioiden hoito jatkuu 
siten, että avustushake-
mukset siirtyvät vuoden 
2020 alusta yhdyskunta-
tekniikan lautakunnalle, 
ja liikenteenohjausasiat 
tullaan hoitamaan viran-
haltijapäätöksin. Kunnalle 
jää vielä toistaiseksi neu-
vontatyötä, joka todennä-
köisesti tulevaisuudessa 
tulee siirtymään Maanmit-
tauslaitokselle.

Marianne Lankinen 
KLT 
Tilkor Oy 
Veikkola

YMPärISTö

www.kylanraitti.fi

www.veikkola.fi



Kylänraitti 4/201916

 

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  

 

YMPärISTö

Terveisiä Puumalasta!

Katselen mökkimme ik-
kunasta Saimaan harmaita 
aaltoja, jotka talven lä-
hestyessä kohta hiljene-
vät jääpeitteen alle. Tääl-
lä Saimaalla uiskentelee 
myös norppia. Yhden olen 
onnistunut kertaalleen nä-
kemään. Norpan pää pil-
kahti ylös kevättalvisesta 
avannosta. Tulevia koh-
taamisia on varmaan vielä 
tarjolla ja niitä odotellessa 
voi vaikka kirjoittaa Ky-
länraittiin tarinaa.

Loka-marraskuun vaih-
teessa aloittamani lintujen 
ruokinta on yllättänyt mi-
nut tämä vuonna. Sekasie-
meniä kuluu nyt enemmän 
kuin koskaan aikaisem-
min. Kun lähdin marras-
kuun alkupuolella tänne 
Puumalaan, varauduin sii-
hen, että siemeniä on riit-
tävästi linnuille tarjolla.

Siemenautomaattiini mah-
tuu kerrallaan noin 10 kg 
siemeniä. Sekasiemenissä 
on auringonkukan, hirs-
sin, kauran ja ohran sie-
meniä. Lisäksi tarjolla on 
kuorellisia auringonku-
kansiemeniä. Niitä kuluu 
talvessa 150-200 kg tal-
ven kylmyydestä riippu-
en. Näille siemenille tar-
koitettu toinen automaatti 
vetää siemeniä lähes 25 kg 
kerrallaan. Määrä kestää 
normaalisti ainakin kaksi 
viikkoa.

Lisäksi asensin lintujen ra-
vinnoksi sianihraa puiden 
runkoihin kiinnitettyihin 

metalliverkkotelineisiin, 
ihra esillä nahkapuoli alas-
päin. Ihraravintoa myös 
tänne reissupaikkaani. 
Tänne Puumalaan en laita 
jyväruokintaa, ainoastaan 
ihraravintoa.

Muistamme sen, että kun 
ruokinnan aloittaa, sitä ei 
pidä lopettaa kesken tal-
vea. Linnut eivät löydä 
tarvittaessa riittävän nope-
asti uutta paikkaa ravinnon 
hankintaan, ja ne meneh-
tyvät talven kylmyyteen. 
Linnut kestävät yleensä 
hyvin kylmyyttä, jos ravin-
toa vain on tarjolla. Kyl-
mien pakkaskausien aika-
na pienet linnut joutuvat 
käyttämään koko valoisan 
ajan ravinnon hankintaan. 
Jos ravintoa ei päivän ai-
kana riittävästi saada, niin 
seuraava kylmä yö koituu 
helposti kohtaloksi.

Linnut valitsevat yöpymis-
paikat siten, että ne saavat 
suojaa vihollisilta.  Yö-
pymispaikkoja ovat kai-
kenlaiset kolot ja metsis-
sä myös tiheät oksistot ja 
pensaikot. Isommat linnut 
valitsevat tiheitä oksisto-
ja. Onkin erikoista, että 
päiväpetolintu (haukka) 
yöpyessään saattaa joutua 
yöpetolinnun (pöllön) saa-
liiksi, jos saalis ei ole saa-
listajaa suurempi.

Nyt on erinomainen aika 
talvehtivien lintujen ha-
vainnointiin. Muuttolinnut 
ovat lähteneet, ja luonto on 
rauhallisen hiljainen. Yl-

lättävän monia lintulajeja 
on kuitenkin mahdollista 
havainnoida loppusyksyl-
lä ja talvella, kun luonto 
hiljenee. Linnut erottuvat 
helpommin taustastaan, 
kun vihreät sävyt muuttu-
vat harmaammiksi.

Myös lintujen löytämi-
nen äänien perusteella 
on helpompaa. Jos käve-
lee hiljaiseen metsään, 
niin ei aikaakaan, kun 
korkeataajuinen sirinä ja 
viheltely kantautuu kor-
viin. Tiaisparvet liikku-
vat puiden siimeksessä 
koko ajan hieman ään-
nellen, ja mukana seuraa 
usein puukiipijä, joka 
etsii talvehtivia hyön-
teisiä puunrungon ala-
osasta aloittaen ja sieltä 

ylöspäin kiipien. Hieman 
harvinaisempi tiaisparvi 
koostuu pyrstötiaisista. 
Lajin erottaa muista tiai-
sista kirskahtelevista ja 
rätisevistä äänistä.

Tässä oli muutama esi-
merkki havaintomahdolli-
suuksista. Harvinaisempia 
havaintoja voivat olla ym-
päri vuoden alueellamme 
esiintyvät merikotkat. Tätä 
mahdollisuutta ei juuri ol-
lut reilut kymmenen vuotta 
sitten. Kanta on kasvanut 
tässä ajassa usealla sadal-
la. Merikotkakanta saatiin 
Suomessa pelastetuksi 
talviruokinnoilla. Pesiviä 
pareja oli 70-luvun alussa 
vain muutamia pareja. Me-
rikotka on ravintoketjun 
huipulla, ja haaskansyö-

jänä se sai ravinnossaan 
paljon ympäristömyrkkyjä 
kuolleista merilinnuista ja 
kaloista.

Puhtaan, ympäristömyr-
kyttömän lihan tarjonta 
talviruokinnassa täällä 
Suomessa pelasti lajin, 
kun ruokaa olikin tarjolla 
pesimäalueella ja sen lä-
heisyydessä. Merikotkien 
ei tarvinnutkaan muuttaa 
etelämpään Eurooppaan 
huonon myrkyllisemmän 
ravinnon ääreen.

Suomen talviruokinta 
auttoi myös maakotkaa, 
sekä muita lintulajeja, 
jotka voivat saada ravin-
toa haaskoista. Haaskoja 
vietiin merialueella ulko-
luodoille sekä sisämaassa 

hiljaisille metsäaukeille ja 
pelloille. Nyt kun pesivä 
merikotkakantamme kat-
taa jo useita satoja pareja, 
on ruokintaa vähennetty 
ja osin kokonaan lope-
tettu. Suomesta on viety 
nuoria merikotkia (Kor-
keasaaressa syntyneiltä 
vanhemmilta) esimerkik-
si Skotlantiin. Sieltä laji 
oli hävinnyt pesimälin-
nustosta jo kauan aikaa 
sitten. Merikotkan vuo-
sittainen poikastuotto on 
tarkkailun alaisena, kuten 
maakotkankin. Vuotuiset 
määrät kerrotaankin aina 
uutisissa.

Hyvää loppuvuotta toivot-
taa

Topi

Pikkuvarpusia ja järripeippoja. Kuva: Markku Jämsä.



Kylänraitti 4/2019 17YMPärISTö

Espoo–Salo-oikoratahankkeen  
Veikkolan yleisötilaisuuden antia
Hankkeen tilanne

Espoo–Salo-ratahanke 
etenee vauhdikkaasti. 
Nopean ”tunnin junan” 
lisäksi radalla tulevat lii-
kennöimään paikallisjunat 
Helsingistä Lohjan Lem-
polaan asti. Paikallisju-
nat pysähtyvät jokaisella 
asemalla. Suunnitelman 
mukaan paikallisjunia 
kulkee kaksi kertaa tun-
nissa molempiin suuntiin. 
Ratalinjaus on koko pi-
tuudeltaan lähes valmis. 
Veikkolan aseman sijaintia 
on muutettu lähemmäk-
si moottoritien liittymää. 
Kirkkonummen kunta 
laatii kiireellä Väyläviras-
ton vaatimaa rata-alueen 
osayleiskaavaa.

Yleissuunnitteluvaiheen 
tilanne tällä hetkellä Väy-
läviraston mukaan:

1. Tekniset suunnitelma-
ratkaisut on tarkennettu. 
2. Suunnitelmaluonnokset 
ovat valmiit ja tutustut-
tavissa Väyläviraston 
hankesivuilla 
(https://vayla.fi/kaikki-
hankkeet/espoo-salo-
oikorata). 
3. Kevään karttapalauttei-
den yhteenvedot löytyvät 
myös Väyläviraston 
hankesivuilta. 
4. Vaikutusarviointi on 
valmistumassa. 
5. Luontoselvitykset ovat 
pääosin valmiina. 
6. Kiinteistövaikutusselvi-
tyksen (KIVA) tulokset on 
otettu huomioon ratkai-
suissa. 
7. Sidosryhmien kanssa 
on pidetty neuvotteluja. 
8. Määrä- ja kustannuslas-
kenta on tilaajan tarkas-
tuksessa, ESA-radan 
kustannus n. 2 mrd €. 
9. Yleissuunnitelma 
valmistuu keväällä 
2020, hyväksyminen 
vuoden 2020 lopussa.

Yleissuunnitteluvaihees-
sa kuntien pitää laatia ja 
hyväksyä alueen yleis-
kaava. Meneillään olevan 
yleissuunnittelun rahoitus 
on päätetty, mutta rata-
suunnitelman rahoitus- ja 
suunnittelupäätös vaativat 
eduskunnan päätöksen.

Kuntien valmius

Naapurikunnat ovat val-
mistelleet ja vahvista-
neet rata-alueen kaavoja. 
Kaupunkirata-hankkeen 

suunnittelu Leppävaarasta 
Kauklahteen on valmiina, 
ja se odottaa eduskunnan 
rahoituspäätöstä. Kirkko-
nummen kunta sai vasta 
tänä vuonna käynniste-
tyksi suppean, rata-alueen 
pohjoispuolta koskevan 
osayleiskaavan valmis-
telun. Kunnan edustaja, 
vt. yhdyskuntatekniikan 
johtaja Anna-Kaisa Kaup-
pinen, kertoi 22.10.19 
yleisötilaisuudessa Poh-
jois-Kirkkonummen lii-
kennekäytävän osayleis-
kaavan laadinnan olevan 
vireillä, ja tavoitteena on 
osayleiskaavan valmiste-
luaineiston valmistuminen 
vielä vuoden 2019 aikana.

Kauppisen esittämä suun-
nitelma aseman ympäris-
tön maankäytöstä oli seu-
raava:

• Tulevan aseman ympä-
ristöön pyritään osoitta-
maan asumista, palveluja 
ja työpaikkoja. 
• Asuminen ja asumispai-
notteinen alue sijoittuu 
luontevimmin radan poh-
joispuolelle, työpaikat 
ja palvelut radan ja Turun-
väylän väliselle vyöhyk-
keelle. 
• Aseman ympäristöön 
osoitetaan liityntäpysä-
köintialueet, joissa otetaan 
riittävästi huomioon 
myös lähialueilta tulevat 
junan käyttäjät.  Koska 
asema tulee palvelemaan 
myös Nuuksion kansal-
lispuistoon tulijoita, on 
oletettavaa, että alueesta 
muodostuu merkittävä 
sisäänkäynti Nuuksioon.

Neuvottelut hankeyhti-
östä käynnistymässä

Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö käynnistää neu-
vottelut raideliikennein-
vestoinnista hyötyvien 

kuntien ja muiden julkis-
yhteisöjen kanssa Turun 
tunnin juna -hankeyhtiön 
perustamisesta. Hanke-
yhtiön toimialana ja teh-
tävänä olisi hankkeeseen 
liittyvä suunnittelu ja sen 
rahoittaminen rakentamis-
valmiuteen asti. Kirkko-
nummen kunta on mukana 
neuvotteluissa. Kunnan-
valtuuston päätös mahdol-
liseen perustettavaan han-
keyhtiöön osallistumisesta 
tehdään erikseen.

Oikorata vai rantaradan 
parantaminen – tutki-
mushankkeen tulokset

Kirkkonummen kunta on 
suhtautunut nuivasti Tunnin 
juna -hankkeeseen.  Väy-
lävirasto on tutkinut useita 
Rantaradan kehittämis- ja 
korjaamisvaihtoehtoja. Yh-
teenvetona on todettu Ran-
taradasta seuraavaa:

• Nykyinen rantarata 
vaatii jatkuvasti paljon 
kunnossapitoa. 
• Kaksoisraiteen raken-
taminen ja nopeuden 

nosto rantaradalle maksaa 
enemmän kuin Espoo–
Salo-oikorata. 
• Lyhentää matka-aikaa 
vähemmän kuin Espoo–
Salo-oikorata. 
• Vaatii paljon tilaa ny-
kyisissä taajamissa sekä 
muussa maankäytössä 
(kaksoisraiteen tilantarve). 
• Matkustajia saadaan 
lisää vain rantaradan 
kunnista, ei Espoo–Lohja-
välin matkustajia.  
• Hyöty pienempi kuin 
uudessa Espoo–Salo-oiko-
radan maastokäytävässä.

Tarkemmat vaihtoehdot 
laskelmineen ja tulok-
sineen ovat luettavissa 
Väyläviraston sivulta ylei-
sötilaisuuden materiaa-
lista. Karttamateriaali oli 
tuotettu ”väärinpäin”, eli 
etelä ja pohjoinen olivat 
vaihtaneet paikkaa. Tässä 
linkki yleisötilaisuuden 
materiaaliin:

h t tps : / /vayla . f i /docu-
ments /20473/673357/
E S A _ y l e i s o t i l a i -
s u u s _ 2 0 1 9 - 1 0 - 2 2 _

K i r k k o n u m m i .
pdf/8b4e4852-5c28-4e8c-
8093-4d32b54ddc65

Väyläviraston arvio ai-
kataulusta ja kustannuk-
sista

aikataulu

Rakentaminen vaatii edus-
kunnan päätöksen.

Espoo-radan lisäraiteista 
(kaupunkirata) on hyväk-
sytty ratasuunnitelma vuon-
na 2015. Se odottaa inves-
tointi- ja rahoituspäätöstä.

Espoo–Salo–Turku-radan 
Ympäristövaikutusten ar-
viointi (YVA) on aloitettu 
vuonna 2010, ja se val-
mistuu ensi vuonna. Sen 
jälkeen alkaa ratasuunni-
telman laatiminen. Raken-
taminen on mahdollista 
aloittaa aikaisintaan vuon-
na 2027.

Salo–Turku-välistä on 
laadittu kaksoisraidesel-
vitys 2010. Seuraavaksi 
laaditaan ratasuunnitelma. 
Rakentaminen on mahdol-
lista aloittaa arviolta vuon-
na 2025. Turun ratapihan 
ratasuunnitelma on käyn-
nissä ja valmistuu tänä 
vuonna. Rakentaminen on 
mahdollista aloittaa arviol-
ta vuonna 2022–2023.

Kustannukset

Yhteysvälin toimenpide-
tarpeet ja alustavat kustan-
nusarviot:

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

Salo–Turku-kaksoisraide 
390 MEUR 
Turun ratapihat (1. 
vaihe) 80 MEUR

Kustannusarviot tarken-
tuvat 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 työmark-
kina-alueet laajenevat.

Sujuvammat ja nopeam-
mat yhteydet tukevat alu-
eiden vetovoimaa ja kil-
pailukykyä.

Hanke tukee myös tehok-
kaan joukkoliikenteen ke-
hittämistä. Espoo-Hista, 
Veikkola, Nummela ja 
Lohja saavat raideyh-
teydet pääkaupunkiin, ja 
moottoritien ruuhkaisuus 
vähenee.

Rantaradan lähiliikennettä 
on mahdollisuus kehittää 
ratakapasiteetin lisäännyt-
tyä Turun junien siirtyessä 
uudelle radalle.

Lisätiedot

Väyläviraston sivuilla 
https://vayla.fi/ratahank-
keet/rata_suunnitteilla on 
tietoa ja karttoja hankkeen 
edistymisestä.

Pirkko Kautto

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava, aloitettu 21.3.2019.
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                Ennen Sonjaa


         Amos Rex
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Koiraa

 Fiba

Palaan syysristikon va-
semman reunan kolmeen 
hyönteiseen. Suomessa 
yleistynyt RANSKAN-
RÄÄTÄLI on tutun sarvi-
jaakon sukua. Ranskassa, 
johon sen latinankielinen 
lajinimi galloprovincia-
lis viittaa, laji taas on 
uhanalaistunut. Räätäli 
lienee käännösvirhe rans-
kan sanasta tailleur, joka 
tarkoittaa paitsi räätäliä, 
myös jyrsijää tai jyrsin-
laitetta. Otus nimittäin 
jyrsii täsmällisen kokoi-
sia pikkukuoppia puun 
runkoon, johon se asettaa 
munansa. AMPIAISVIE-
RAS, tuo kaunis ja hyö-
dyllinen kukkakärpänen, 
on saanut nimensä siitä, 
että se munii ampiaispe-
siin, joissa sen toukat 

kehittyvät aiheuttamatta 
haittaa isännille. KEI-
SARINVIITTA ei muuta 
selitystä nimelleen kai-
paa kuin huomautuksen, 
että sekä koiras että naa-
ras kantavat samanlaista 
viittaa. Ristikon kuvassa 
on kuitenkin harvinainen 
naaraalla tavattava väri-
muunnos. Tapasin ja sain 
kuvatuksi tämän kaunot-
taren edellisen kerran 
vuonna 2012 ja nyt toisen 
kerran. Naaras ikään kuin 
kantaakin keisarinnan 
viittaa. Se tuntui viihty-
vän viiniköynnöksen leh-
dellä ja ahdekaunokeissa.

Tämän jouluristikon tee-
mana on viini. Kuvalliset 
vihjeet ovat kavalkadi al-
kaen rypäleiden kypsymi-

sestä, edeten kohti viinin 
valmistusta ja päätyen lo-
pulta tuotteen testaukseen. 
Kustakin kuvasta lähtee 
ratkaisuna kuvaa luon-
nehtiva yksi tai useampi 
ilmaisu. Kuvamateriaali 
on omasta pikku viini-
tarhastamme. Istutimme 
vuonna 2010 kymmenen 
Zilga-tainta, ja tänä vuon-
na saimme edullisten sää-
olosuhteiden ansiosta tä-
hän asti parhaan sadon. Se 
antoi idean kokeilla ensi 
kerran viinin valmistusta. 
Tätä kirjoittaessani voin 
sanoa, että paljon helpom-
paa on ajaa Alkoon, mut-
ta olipa opettavaista. Että 
miltäkö viini maistuu? Sii-
tä ensi kerralla.

veikko@nordem.fi
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Onko aika vaihtaa tilitoimistoa?  
 

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

 
TERVETULOA! 

 

Myfix Oy 
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä 

Eivor 040 778 0227 tai Jani 040 594 6548 
 

info@myfix.fi 
www.myfix.fi 

 

 

VaLOIZa
SKY kosmetologi 

anni Hiltunen

 
Vanhatie 26, Veikkola 

p. 050 535 4684

www.valoiza.fi

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

Facebook:
Fysio-lymfa  
ritva Hernetkoski

KYLÄSAUNAN  
varaukset 

 
ja

ILMOITUSTAULUN  
avaimet  

hoitaa Kotilemmikki 
(apteekin yläpuolella)

Ilmestyy seuraavan kerran 17.2. Lehden aineistopäivä on 26.1.

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

TARJA SAHARI 
0700-9-3008

PARANTAJA-
SELVÄNÄKIJÄ

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

Hyvää  
Joulua!

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- iV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt

050-344 4918

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

KAIVOHUOLTO
���������

��� ������

Joko sinä olet 
kyläyhdistyksen 
jäsen?

A4_conv.indd   1 09/11/2019   8.02

Haluaisitko tutustua Viikinmäen 
jätteenpuhdistuslaitokseen?

Pääosin kallion sisään rakennettu Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 
on suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo.

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.
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Veikkolan Kartanoteatteri 

6.12.2019 klo 13:00 
HAVALAH kartanossa 

Navalan kartano, Navalantie 19, Veikkola 
Käsiohjelma 15€/lapset 5€ (ohjelma, malja, pieni herkkupala) 

Ennakko myynti PikkuMurunen, varaukset veikko lankartanoteatteri@gmail.com 

Yhteislaulun riemua ja syksyn työpajojen satoa
Käsiohjelma, sis. herkun ja kuohujuoman: aikuiset 15€ ja lapset 5€

Navalan kartano, Navalantie 19, Veikkola


