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pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

#julkinenliikenne

Veikkola
niin lähellä,
niin saavuttamattomissa
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Alueelliset päätökset
ylittävät kuntarajan

L

änsi-Uudenmaan
aluevaltuustoon valittiin viisi valtuutettua
Veikkolasta ja vain
kolme muualta Kirkkonummelta. Äänestystulokseen vaikutti
varmasti Veikkolan terveysaseman jatko. Vaikka Kirkkonummen keskustassa olisi mikä terveyspalatsi hyvänsä, se ei juuri
auta veikkolalaisia. Rantaradan
varren palvelut ovat kaukana
Turunväylältä. Palveluiden saatavuuden ja läheisyyden pitää
olla tavoitteena. Saattaa olla,
että aluevaltuustossa Espoosta ja
Vihdistä ja mikä ettei Lohjaltakin tulee meille tukea.

E

ihän Veikkola mikään
syrjäinen tuppukylä ole;
puolet Suomen kunnista
on sitä pienempiä, ja olemme
ihan pääkaupungin kyljessä.
Aluevaaleissa markkinoitiin
omia terveyspalveluita jokaiseen kuntaan. Meille se ei riitä;
terveyspalveluita pitää saada

Sisällysluettelo

Jokilaaksoa lähemmäksi, jos ei
muuta niin naapuriin. Kun on
aluehallinto, kuntarajan ylittämisenkin luulisi olevan helpompaa.

parhaan ja asukkaita palvelevan
liikenneratkaisun saamiseksi.
Moni on jo siirtynyt oman auton
käyttöön. Tulisipa rata äkkiä.

ksityiset liikennöitsijät vastaavat Veikkolan
suorista liikenneyhteyksistä Helsinkiin. Korona
on laittanut markkinaehtoiset,
lipputulojen varassa toimivat
yritykset ahtaalle. Pohjolan Liikenne on käynyt yt-neuvotteluja
Länsi-Uudenmaan liikenteestä,
jopa koko liikenteen lakkauttamisesta. Lohja, Vihti ja Veikkola
takaavat normaalioloissa liikennöitsijöille lipputulot ja meille
nopean kyydin Helsinkiin.

Raija Kari

Y

PS. Kiitokset uusille aluevaltuutetuille, teitte uskomattoman
työn. Kiitos myös äänestäjille:
61 prosenttia on enemmän kuin
melkein missä tahansa.
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Pohjolan Liikenne lopettaa
Länsi-Uudenmaan liikenteen
31.5.2022 – mikä on edessä?
Pohjolan Liikenteessä aloitettiin 10.1. ytneuvottelut, jotka koskivat yhtiön LänsiUudenmaan liikennettä. Toimitusjohtaja
Heikki Alanko jopa väläytti jo neuvottelujen alkaessa koko liikenteen lakkauttamista. Lohjan, Vihdin ja Veikkolan yhteydet
ovat uhattuina. Tuloksiin päästiin jo 31.1.

kä nykyisetkään ole huonot, jollei oteta
huomioon ilta- ja yöaikaa, ja pääseehän
Espoon asemalle vielä klo 23 Helsingistä ja sieltä sitten 243-bussilla Veikkolaan.
Eivätkä uudistuskaavailut tuo mukanaan
kohtuuttomia muutoksia, Kirkkonummen
liikennevastaava Marko Suni sanoo.

Keskustelin tilanteesta Pohjolan Liikenteen pääluottamusmiehen Janne Nikaman
kanssa; toimitusjohtaja Alankoa en yrityksistä huolimatta tavoittanut.

Joukko linja-autoliikenteen harjoittajia
jätti 19.1. kirjelmän, jossa ne vaativat koronatukea julkiselle liikenteelle. Pelkona
on se, ettei nykyistä joukkoliikenteen tasoa pystytä säilyttämään, vaan supistukset
jatkuvat.

– Liikenne jatkuu joka tapauksessa suurin
piirtein nykyisellään kesään saakka. Täyteen lopettamiseen en kuitenkaan usko
sen jälkeenkään. Koronan aiheuttamat
tappiot ovat olleet valtavia; kun ihmiset
eivät kulje, bussivuorojakin vähennetään.
Jopa yhtiön pääomistaja VR on kiinnittänyt huomiota tilanteeseen, Nikama sanoo.
Kannattava vaihtoehto
Länsi-Uudenmaan liikenne on Pohjolan
Liikenteelle ainoaa markkinaehtoista (lipputulojen varassa toimivaa) liikennettä.
Muuten se hoitaa enää sopimusliikennettä
kaupungeissa. Länsi-Uudenmaan liikenne
on ollut tähän mennessä yhtiölle melko
kannattavaa, asukkaita hyvin palvelevaa
ja kunnille edullista. Esimerkiksi Veikkolasta on päässyt suoraan, usein ja nopeasti Helsingin keskustaan. Lohja, Vihti ja
Veikkola ovat yhdessä tarjonneet liikenteelle riittävän väestöpohjan. Pohjolan
Liikenteen osuus liikenteestä Veikkolasta
Helsinkiin on ollut 70 prosenttia.
Tällä hetkellä aamulla aikaisin ei pääse
Helsinkiin; viimeinen bussi sieltä lähtee
jo yhdeksältä. Vuorotyössä käyvällä pitää olla oma kyyti. Kirkkonummi kuuluu
HSL:ään (Helsingin Seudun Liikenne),
joka käyttää päätösvaltaa puolestamme.
Se suosii syöttöliikennettä asemille. Bussilla 243 Espoon asemalle ja siitä junalla
Helsinkiin on HSL:n tarjous. Kävelyyn
pysäkille, bussimatkaan, vaihtoaikaan ja
junamatkaan tuttuni sai kulumaan 1,5 tuntia. Tämä ei ole ihme, sillä linjan 243 bussi kiertää Espoon keskukseen mennessään
Muuralan, ja Rantaradan junat ovat usein
myöhässä muun liikenteen takia. Lisäksi
Espoon keskus on etenkin iltaisin kaikkea
muuta kuin miellyttävä paikka. Sen on
todennut HSL itsekin omassa selvityksessään. Kohtuullistako, ei ainakaan entiseen
verraten. Yhä useampi on siirtynyt oman
auton käyttöön. Harvalla veikkolalaisella
on Espoon keskukseen ylipäätään mitään
asiaa.
Kuka päättää puolestasi?
Lohja ja Vihti voivat itse päättää liikenteensä tukemisesta ja suuntaviivoista.
Meillä liikennettä ideoi HSL, joka tyrkkii
bussiliikennettä asemille. Nyt kun Veikkolassa kipuillaan vähentyneiden vuorojen kanssa, Lohjalta pääsee yhä hyvin
Helsinkiin.
– Veikkolalaisilla on ollut todella erinomaiset joukkoliikenneyhteydet, eivät-

Onko mahdotonta?
Onko ihan mahdotonta tehdä yhteistyötä
Lohjan ja Vihdin kanssa joukkoliikenteen
järjestämiseksi Helsinki–Nummela¬–
Lohja -liikennekäytävällä? Vai estääkö
Kirkkonummen HSL-jäsenyys tällaisen
rationaalisen, taloudellisesti järkevän ja
ympäristön kannalta parhaan ratkaisun?
Kunnanjohtaja esittikin keskustelujen
aloittamista näiden kahden kunnan kanssa
liikennejärjestelyistä.
Vainion liikenteen toimitusjohtaja Matti
Vainio kertoi kuulleensa Pohjolan Liikenteen tilanteesta kaksi minuuttia ennen
soittoani.
– Vielä on liian aikaista sanoa yhtään mitään. Autoja meillä kuitenkin on tarpeeksi.
Palataan asiaan keväämmällä.
Tommi Tervo Tervon Liikenteestä oli samoilla linjoilla.
– Liikennöinti lipputulojen varassa ei
tällaisina aikoina ainakaan kannata, hän
miettii.
Ehdotan kunnanjohtajaan tukeutuen, että
Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kunnat
aloittavat neuvottelut julkisesta liikenteen
järjestämisestä yhteisellä liikennekäytävällä Lohja – Vihti – Veikkola – Helsinki.
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Kyläkokous ja
Veikyn kevätkokous
Kokoukset järjestetään tiistaina 26.4.2022
klo 18 alkaen Veikkolan koululla.
Kyläkokouksessa Pohjois-Kirkkonummen ajankohtainen
kaavoituskatsaus, mm. Eerikinkartano.
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset
kevätkousasiat, kuten esimerkiksi tilinpäätös, vuosikertomus
ja tilintarkastajan lausunto sekä sääntömuutoksia.
Tule mukaan osallistumaan!
Veikkolan Kyläyhdistys ry:n hallitus

Maksathan kyläyhdistyksen
jäsenmaksun?
Veikkolan kyläyhdistyksen jäsenmaksun suuruus ei kevennä kukkaroa kohtuuttomasti.
Pieni summa, suuri merkitys.
Jäsenmaksuilla ja talkoilla Veikkolan Kyläyhdistys toimii, järjestää kyläkokouksia, tilaisuuksia, antaa lausuntoja, ottaa kantaa, seuraa päätöksentekoa, ylläpitää kyläsaunaa
ja kustantaa Kylänraitti-lehteä. Kunnan avustus menee kokonaan hallintokuluihin: niillä
rahoilla yhdistys hoitaa kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa, eikä se riitäkään.
Jäsenmaksuja on kolmea lajia:
• yhden henkilön jäsenmaksu 15 euroa
• perhejäsenmaksu 25 euroa
• yhteisöjäsenmaksu 50 euroa
Tilisiirtolomakkeet ovat tämän lehden välissä. Valitse niistä se, joka sopii sinulle.

VEIKKOLAN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:

JÄSENMAKSUN AIKA!
JÄSENMAKSUILLA YHDISTYS:
KEHITTÄÄ KYLÄÄ JA TOIMII KYLÄLÄISTEN EDUNVALVOJANA
KUSTANTAA KYLÄNRAITTI -LEHTEÄ
YLLÄPITÄÄ KYLÄSAUNAA
JÄRJESTÄÄ KYLÄKOKOUKSIA, TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA

Raija Kari

Adressi
280-linjan
puolesta
Adressissa vaaditaan, ettei
280-linjaa ajeta alas, ja että suorat
yhteydet Helsingin keskustaan
turvataan. 280-linja on jo yli viiden
vuosikymmenen ajan toiminut yhtenä
tärkeimmistä tavoista matkustaa sekä
Helsinkiin että Länsi-Uudenmaan
sisällä, ja sen alasajo olisi katastrofi
kymmenille tuhansille ihmisille,
jotka asuvat Veikkolassa, Vihdissä ja
Lohjalla.
Adressin voi allekirjoittaa netissä:
www.adressit.com/280-bussilinjaa_
ei_saa_ajaa_alas
tai paperisena Veikkolan kirjastolla.

JÄSENETU:

KUNTOSALIVUORO KÄYTETTÄVISSÄ VEIKYN VUOROLLA

1 HLÖ

15€

PERHE

25€

MAKSUTIEDOT
QR -KOODIN
TAKAA

YRITYS/
YHDISTYS

50€

ajassa
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Uudistetun ja entistä ehomman
Cafe Pikkirillin löydät punaisesta mökistä
Veikkolan torilta.
Bistro-henkisessä kahvilassamme pääset
nauttimaan makoisten kahvilaherkkujen
lisäksi herkullista lounasta ja maittavaa
iltaruokaa vaikkapa erikoisoluen seurassa.
Koskentori 3, 02880 Veikkola,
puh. 040 411 1091
mona@pikkirilli.com
mari@pikkirilli.com
www.pikkirilli.com
Löydät meidät myös Facebookista

Vähittäismyyntiluvan ansiosta voit ostaa
lähiseudun pienpanimo-oluita, myös
Veikkola Pale Alea mukaan.

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona
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Matti Moilanen –
kyläyhdistyksen uusi
puheenjohtaja
Matti Moilanen muutti Veikkolaan Suomussalmelta kaksi vuotta sitten. Jo viime vuonna hän oli
kyläyhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja
Marja Manninen veti asuinkumppaninsa Matin mukaan.
– Ihmisen koti on siellä, missä hän
asuu, Matti tuumaa.

Suunnitteletko kodin vaihtoa?
Pyydä minut ilmaiselle
arviokäynnille.

Matti pitää luonnosta; sitä oli Suomussalmella, mutta onhan sitä
täälläkin vaikkapa Nuuksio ja Palakoski. Hänen harrastuksiaan ovat
lenkkeily, kuntosuunnistus, hiihto
ja lumikenkäily. Matin haaveena
on nuotiopaikka Veikkolassa. Sitä
on mietitty yhdessä partiolaisten
kanssa.

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

Matti on yhdistysihminen viimeisen päälle. Hän oli Suomussalmella kolmen yhdistyksen puheenjohtaja. Täällä hän on perustanut Lähiluonto
ry:n, jonka kotipaikka on Kirkkonummi
ja toimialue Uusimaa. Sitten on tietysti
kyläyhdistys.

Kiinteistömaailma Kirkkonummi
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi

– Yhteisö ja ihmiset ympärillä ovat tärkeitä. Kylällä on hyvin palveluita. On
mukavaa, kun täällä on vanhaa rakennuskantaakin, Matti listaa uuden asuinpaikan etuja.
Kyläyhdistyksen tehtävänä on Matin
mielestä kylän etujen ajaminen kunnan,
alueen ja valtion suuntaan. Rasittavaksi

hän kokee yhdistystoiminnan hallintorutiinit; niihin menee yllättävän paljon aikaa
ja vaivaa.
Tsemppiä, Matti!
Raija Kari
PS. Matti voitti Veikkolan äänestysprosentin arvauskisan, joka järjestettiin kyläkokouksen yhteydessä viime marraskuussa. Hän sanoi kuulleensa, että Veikkolassa
äänestetään ahkerasti, ja siksi veikkasi 63
prosenttia.

K-Supermarket laajenee
Avoinna:
ark 10-18, la 9-14
www.mariannensalonki.com

Lehti-ilmoitus_120x85mm_1.indd 1
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Veikkolan K-Supermarket on vuokrannut kunnalta maata 500 m²:n lisärakennukselle. Neliöistä 400 lisää myymäläalaa. Nykyisessä kaupassa on kaikkiaan
1 700 m², niistä myymälässä 1 300 m².
Rakennustyöt alkavat toukokuussa, ja
valmista pitäisi tulla vuoden loppuun
mennessä.

– Kauppaan tulee uutena K-noutopalvelu
ja kaksi sähköpaikkaa. Kauppias päättää
myymälän uudistamisen yksityiskohdista,
kertoo Keskon Etelä-Suomen uusi aluejohtaja Mika Sivula.

Kaupan eteläpuolelle tulee uusi parkkipaikka 60:lle autolle, ja pääsisäänkäynti
siirtyy sinne. Nykyiset pohjoiset sisäänkäynnit säilyvät.

– Kymmenen vuotta tuli Lohjalla täyteen.
Teki jo mieli johonkin uuteen, Sivula sanoo.

KSM-Veikkola
Koskentie 6
02880 Veikkola

Mika Sivula on entinen Lohjan kaupunginjohtaja.

Raija Kari

10-01 Havainnekuva
KSM Veikkola sisäänkäynti

ARKH arkkitehdit Oy
Meritullinkatu 11 C arkkitehdit@arkh.design

ajassa
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Ihan totta, Veikkolaan!

Tästä on viitisentoista vuotta aikaa. Ystäväni oli juuri kertonut muuttavansa perheineen Espoosta Veikkolaan, ja olin
hämmästynyt.

Kun siis itse olimme etsimässä uutta kotia, ei Veikkola ollut vain vaihtoehto – se oli paras mahdollinen
vaihtoehto. Löytyi koti, josta kuopuksemme pääsi
ovelta metsään rakentamaan majaa. Koti, josta lapset
pääsivät kävellen päiväkotiin, esikouluun ja kouluun.
Koti, josta vielä tuolloin pääsi bussilla 290 suoraan
töihin. Koti, joka oli lähellä sukulaisia. Löytyi ystäviä, mustikkapaikkoja, hiihtolatuja, futiskenttä, kirjaston pöllökokoelma.

Tiesin toki Veikkolan. Vanhana vihtiläisenä tiesin,
missä Veikkola sijaitsee. Tiesin Veikkolan paikaksi,
jonka läpi tai ohi ajetaan, kun mennään Helsinkiin.

Muutostamme tulee tänä vuonna kuluneeksi jo kahdeksan vuotta, ja olemme ehtineet muuttaa kertaalleen
jo Veikkolan sisälläkin.

Tiesin myös, että Veikkolassa oli suuri koulu, huoltoasema ja kirjasto.

Ystäväperheeni muutti kauemmas – mutta löytääkö
mistään yhtä hyvää paikkaa? Meitä pitävät Veikkolassa juuri ne asiat, jotka kylästä opin: sijainti, palvelut,
ihmiset ja luonto.

” Ve i k k o l a a n ?
Ihanko
totta?”,
minä sanoin kummeksuen.

Sittemmin olen oppinut Veikkolasta paljon lisää.
Olen oppinut, että Veikkolassa on hyvän sijainnin
lisäksi hyvät palvelut, kivoja ihmisiä ja kaunista
luontoa. Veikkola on viidessätoista vuodessa myös
muuttunut; on tullut muun muassa uusi koulu ensimmäisen rinnalle. Ystäväperheeni lisäksi Veikkolaan
on muuttanut moni muukin, ja uusia taloja on rakennettu.

Kun nyt katson iltaisin Lamminjärvelle, olen kiitollinen ystävälleni. En ehkä istuisi katsomassa tätä maisemaa, ellei ystäväni olisi aikanaan muuttanut Veikkolaan. Kutsunut minua kylään. Voittamattomaan kylään.
Teksti ja kuva: Maija-Liisa Nyman

ti-pe 9-17
la 10-15

su ja
suljettu
suma
12-15
Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset
sarvet, täytetyt sämpylät ym.
Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä
muita juhlaherkkuja,. pitopalvelua.
Lounaskeitto- ja salaattiannoksia ti-la klo:11-14,
myös mukaan.
Sivojantie 3, Lapinkylä

p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

Taloushallinon palveluja
kokonaisvaltaisesti
Yrityksille, yrittäjille, maatalouksille sekä
yksityisille.
Ammattitaitoisesti, kokemuksella
ja asiakaslähtöisesti.

Myfix Oy
Evitskogintie 87 / 2520 Lapinkylä
Puhelin 040 778 0227
info@myfix.fi
www.myfix.fi

KYLÄSAUNAN varaukset ja
ILMOITUSTAULUN avaimet
hoitaa Café Pikkirilli

ajassa
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Opiskellaan turvallista talviajoa

Tämän juttuni valokuvassa on
tänä talvena moniin lähtöihin
liittyvä alkutilanne. Auto pitää
puhdistaa lumesta ja ikkunoihin
tulleesta huurteesta. Autossa pitää olla aina mukana lumiharja,
jonka päässä on hyvä huurrekaavin. Tässä jutussa puhun vain
henkilöautolla ajamisesta.
Kuten näkyy, pyyhkimet on taivutettu pois tuulilasilta. Pyyhkimien kumi jäätyy erittäin helposti lasiin kiinni. Pyyhkimet
pitää tietysti pyyhkiä ennen laskemista takaisin pyyhintäasentoon. Jos autossa on takalasinpyyhin, kuten variant-malleissa,
sen kanssa pitää menetellä samalla tavalla.
Oheisesta kuvasta ei tietenkään
näy se, mitä autolle on mielellään pitänyt tehdä ennen lumen
tuloa. Tässäkin vanhassa Golfissa on viisi ovea, joita pitää voida
käyttää Suomen talven aikana.
Tämän takia ovien saumat ja
tiivisteet on syytä säännöllisesti
kuivata ja mahdollisesti voidella
silikonisuihkeella.

Tapanani on ennen lähtöä pitää
auto joutokäynnillä muutaman
minuutin. Lämmityslaitteesta on
kytkettynä täysi teho, ja lämpö
on suunnattuna tuulilasille. Tietysti myös takalasin lämmitin on
päällä. Tämän jälkeen lumet ja
huurteet on huomattavasti helpompi poistaa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko auton lokasuojissa jähmettynyttä tai jäätynyttä
loskaa. Tammikuussa oli lehdessä uutinen henkilöautoilijan vaaratilanteesta, joka aiheutui siitä,
että etupyörä ei päässyt normaalisti kääntymään jäätyneen loskan takia.
Luonnollisesti pitää huolehtia
siitä, että auton moottorissa ja
moottoritilassa asiat ovat kunnossa. Jäähdytysnesteen, pesunesteen ja öljyn tilanteiden tarkistukset ovat autonkäyttäjille
itsestään selviä velvollisuuksia.
Kun olen putsannut lumen ja
huurteet pois, lähden turvavyö
kiinnitettynä liikkeelle pihastamme, jonka pinnassa on jo
jonkin verran jäätyneitä kohtia.
Ei tarvitse pakittaessa ja kääntäessä kovin paljon kaasuttaa, kun
etuvetoisen auton eturenkaitten
nastat raapaisevat jäähän jäljet.

Revontulikyttääjät
WhatsApp-ryhmä Revontulikyttääjät perustettiin 16.1.2022.
Lyhyessä ajassa ryhmään on liittynyt yli sata henkilöä.
Ryhmän tarkoitus: Kun kuka
tahansa ryhmän jäsen näkee
Pohjois-Kirkkonummen taivaalla revontulia, hän laittaa asiasta
tiedon ryhmäläisille.
Ryhmässä voi kertoa myös muista harvinaisista luonnonilmiöistä
lähialueella, kuten vaikkapa
selkeistä haloilmiöistä tai jääkiteiden muodostamasta valopylväästä.
Jos haluat mukaan, lähetä puhelinnumerosi Marjokaisa Piiroselle numeroon 040 505 8058.
Tervetuloa kytikselle!
Oheisen kuvan otti Katharine
Sundström 15.1.2022 vähän
ennen puolta yötä Kylmälästä
Veikkolaan päin.
Teksti: Marjokaisa Piironen
Kuva: Katharine Sundström

Ajaessa en koskaan käytä puhelinta. Minulla ei edes ole HF- eli
kädet vapaina -kytkentäjohtoja.
Pyrin pitämään ajon aikana molemmat kädet ratissa; vain pari
sekuntia vaihteen vaihtamiseen.
Muiden laitteiden katkaisimien
kanssa ei monta sekuntia kulu.

Seuraavaksi annan nettilinkit
asiantuntijoihin, jotka kertovat
tärkeät vinkit turvalliseen talviajoon. Erityisenä asiana on ajonvakautusjärjestelmä, joka on ollut pakollinen varuste EU:ssa
myytävissä autoissa jo yli seitsemän vuotta.

Ajaessani tähystelen ikkunanäkymien lisäksi peilejä jatkuvasti. Oleellinen tieto tulee
tuulilasin kautta ja peileistä.
Yritän nähdä tilanteita mahdollisimman kaukaa. Kun edelläni
menee hitaampi ajoneuvo, säädän oman nopeuteni hyvissä
ajoin. Yritän pitää etäisyyttä
edellä menevään monen sekunnin ajan. Ohitustarvetta ei kotoa
lähtiessä juuri ole, ja moottoritie
odottaa lähellä. Yleensä selviän
tällä pääväylällä ilman ohituksia. Nyt koronapandemian
aikaan matkoja on ollut hyvin
vähän.

Tämä asiantunteva neuvontataho
on Autoliitto ja tiedottajien nettiosoite: tiedotus@autoliitto.fi.

Veikkolasta kirkonkylään kulkeva tie on niin mutkainen ja
täynnä näkemäesteitä, että tällä
väylällä on oleellisinta hillitä
kaasujalkaa ja tähystellä mahdollisimman tarkasti. Ennen
jokaista näköestettä on valmistauduttava jonkinlaiseen yllätykseen, esimerkiksi leveään
vastaantulijaan.

Toinen asiantuntija on vakuutusyhtiö LähiTapiola ja sen tiedotustoiminta. Nettiosoite on:
tiedotus@lahitapiola.fi. Kun

tammikuun viimeiseksi viikonlopuksi ennustettiin kovaa lumimyräkkää, LähiTapiolasta tuli
tiedote, jossa neuvottiin, miten
lumimyräkkään varaudutaan ja
miten liikenteessä – jos on välttämätöntä mennä – toimitaan
mahdollisimman turvallisesti.
Yhtiöstä annettiin myös neuvot,
miten varaudutaan matkan keskeytymiseen tai toimitaan vahingon varalta ja vahingon satuttua.
Toivotan kaikille turvallista talviajoa ja erityisesti terveyttä.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Lähes syytinki-ikäinen Golf-variant odottaa pihassamme ennen
ajoa monenlaista lumen harjaamista ja rapsuttelua sekä huurteitten
poistamista.

AJASSA
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Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelma
Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan
lautakunta hyväksyi 20.1.2022
käyttösuunnitelman vuodeksi 2022.
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on mm. vastata
kaavoituksesta, tontti- ja paikkatiedoista sekä kunnallistekniikan
investoinneista ja kunnossapitopalveluista. Lautakunta vastaa
lisäksi yksityistieavustuksista
ja kunnan yleisistä alueista sekä
maa- ja metsätiloista. Joukkoliikenteen toimintaa koordinoidaan
yhdyskuntatekniikan palvelualueelta. Kunnan joukkoliikenneviranomainen on HSL, josta joukkoliikennepalvelut hankitaan.
Seuraavassa on esitelty, miten
tammikuun kokouksessa tehty
käyttösuunnitelmapäätös vaikuttaa Pohjois-Kirkkonummella
mm. investointeihin ja kunnossapitoon.
Investoinnit PohjoisKirkkonummelle
Vuonna 2022 lautakunta:
– käynnistää Veikkolan kunnallistekniikan katujen rakentamisen: Vanhatiellä välillä Päivärinteentie–Lamminjärventie,
Pengertiellä, Kaskiniityntiellä,
Puutarhantiellä, Umpikujalla,
Mäkeläntiellä sekä Lammaskallionkujalla (urakan aloitus aikaisintaan ensi kesänä),
– toteuttaa tievalaistuksen Lamminpääntielle kunnan rajalle
saakka,
– toteuttaa Vartiontien kevyen liikenteen väylän (käynnissä),
– toteuttaa Veikkolan kuntoportaat (käynnissä).

– käynnistää Tampajan parkkialueen suunnittelun ja rakentamisen
vuosina 2022–2023,
– käynnistää jalankulku- ja
pyöräilyväylän suunnittelun ja
toteutuksen Sjökullantielle ja
Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjökullan koululle.
Kohteen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2022–
2023,
– osallistuu ELY-keskuksen Mt
110 -kevyenliikenteenväylän tieja rakennussuunnitelman laadintaan välillä Kolmiranta–Veikkola.
Lautakunnan esityksiä
taloussuunnitelmaan
– vuosille 2024–2025 Kyntäjäntien, Takkumäentien, Pienviljelijäntien, Paasitien sekä Peräläntien rakentamattoman osuuden
katujen ja kunnallistekniikan rakentamista sekä Impivaarantien
ja Männistöntie saneerausta,
– vuosille 2023–2026 kunnallistekniikan ja katujen suunnittelua
ja rakentamista Eerikinkartanon
kaava-alueen 1. ja 2. vaiheille
(asemakaavoitus on käynnissä),
– vuosille 2022–2026 kunnallistekniikan ja katujen suunnittelua
ja rakentamista Veikkolanpuro II
-kaava-alueelle (asemakaavoitus
on käynnissä),
– vuodesta 2025 alkaen Veikkolanportin katujen ja kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista (asemakaavoitus odottaa
Väyläviraston Veikkolan liittymän tiesuunnitelman ratkaisuja/
valmistumista),
– Klemetin raitin suunnittelua ja
rakentamista vuosille 2024–2025,
– Veikkolan kuntoradan suunnittelua ja peruskorjausta vuonna 2023.

Tänä talvena on saatu nauttia lumesta. Kuvat: Marjokaisa Piironen.

Käyttömäärärahat
Talousarvion käyttömäärärahojen
puitteissa on tarkoituksena käynnistää tänä vuonna Veikkolan puretun hiekkasiilon luiskan loiventaminen ja siihen liittyvien töiden
suunnittelu, jotta alueelle saadaan
”tasainen rinne moneen käyttötarkoitukseen”. Rinteen loiventamisessa on tarkoitus hyödyntää käynnistettävissä kunnallistekniikan
urakoissa syntyviä käyttökelpoisia
ylijäämämassoja.
Lautakunta jakaa avustuksia kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden
ympäristön parantamiseen sekä
nuorisoseura- ja yhdistystalojen
peruskorjaukseen ja yksityisteille,
jotta vakituisen asutuksen piirissä
olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.
Kaavoituksessa toimenpiteenä
on mm. kuntastrategian mukaisesti pientalovaltaisen asumisen
Veikkolan kuntoportaat ovat rakenteilla.
edistäminen. Lisäksi käyttösuunnitelmapäätöksen yhteydessä lautakunta kiirehti mm. Kylmälän – Hulevesijärjestelmän ojien ja kaduilla alueurakoiden kilpailuosayleiskaavan käsittelyä.
sadevesiviemäreiden ylläpidos- tuksien yhteydessä.
sa keskitytään akuutteihin onSopeutuspäätökset
– Lähivirkistysalueiden, puisgelmatilanteisiin.
tojen ja leikkipaikkojen hoiKirkkonummen taloudellinen ti- – Kadut harjataan talven hiekoi- don tasoa arvioidaan tarvittalanne ei ole hyvä, joten yhdys- tussepelistä, mutta tehokas pö- essa.
kuntatekniikan lautakunta sopeutti lyntorjunta vaatii katujen pesua.
toimintaansa kunnanvaltuuston Katujen kevätpesua supistetaan – Liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus
13.12.2021 tekemän vuoden 2022 olosuhteiden mukaisesti.
on 40 000 € kuntalaisten liikentalousarvion päätökseen liittyen
Kirkkonummella mm. seuraavalla – Katujen varret sekä jalankul- neturvallisuusaloitteiden ym.
tavalla:
ku- ja pyöräilyväylien reunat toimenpiteiden toteuttamiseen
niitetään pääsääntöisesti kerran (mm. ajoesteitä, hidasteiden
korjaukset ja suojatiemaalauk– Aloitteiden ja palautteiden pe- vuodessa.
set).
rusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet.
– Katujen talvikunnossapidon
yhteydessä on aika-ajoin tarvet- Teksti ja kuva: Matti Kaurila
– Katujen päällysteiden uusi- ta lumenajolle. Lumenajoa vä- puh. 050 572 7614,
misen ja korjausten määrärahat hennetään varastoimalla lunta matti.kaurila@kirkkonummi.fi
kohdennetaan välttämättömiin rakennetun ympäristön yleisillä yhdyskuntatekniikan
korjauksiin. Korjauksiin ja pääl- alueilla. Tavoitteena on kuiten- lautakunnan puheenjohtaja,
lystämiseen on varattu 150 000 € kin parantaa talvikunnossapitoa kunnanvaltuutettu ja
määräraha.
varsinkin alemman hoitoluokan kunnanhallituksen varajäsen
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Tarrakampanja:
Eikö sun roskiksessa
vielä ole?

Veikkolan koirakaverit

Kylällä on useita sekajäteroskiksia kadun
lähellä, mutta niissä ei vielä ole koirankakkaroskistarraa. Tarrahan kertoo siitä,
että koiranulkoiluttajat voivat laittaa sinne pienen suljetun muovipussin, jossa on
koiran jätöksiä.
Oman taloyhtiöni roskikseen laitoin kyseisen tarran noin 10 vuotta sitten. Hyvin
on toiminut, lähialue on ollut lähes kakaton!
Sain lokakuun alusta ensimmäisen koirani Veikkola-ryhmän kautta. Koiralenkeillä
olen huomannut näitä tarrattomia roskiksia yllättävän paljon. Mitä tiheämmässä
tarrallisia roskiksia on, niin sitä siistimpänä kylämme pysyy. Vai kulkisitko sinä
mielelläsi lämmin kakkapussi kädessäsi
pitkän matkan? ;V)

Kylänraitti 1/2022

19.1.2022 perustettiin Facebook-ryhmä
nimeltään Veikkolan koirakaverit. Ryhmässä voi etsiä koiramaista seuraa Veikkolan alueelta leikkeihin tai treeneihin,
suunnitella koiriin liittyviä tapahtumia,
kysellä neuvoja ja vinkkejä koiriin liittyvissä asioissa. Ryhmässä saa myös
tiedottaa erilaisista koiratapahtumista ja
jakaa muuta koiriin liittyvää tietoa.

ryhmänä Facebookissa ja Pohjois-Kirkkonummen alueella.

Veikkolan koirakaverit on julkinen ryhmä, joka toimii rekisteröitymättömänä

Teksti ja kuva: Marjokaisa Piironen

Ryhmässä jaetaan koiriin liittyviä hyviä
käytänteitä ja keksitään keinoja, joilla saadaan kaikki kyläläiset hyväksymään koirat
alueellamme.
Tervetuloa kaveeraamaan!

Me Veikkolan koirakaverit voimme myös
tuoda tarrat postilaatikkoosi ja halutessasi
kiinnittää ne roskikseen.
Ilmoita meille osoite, johon saamme
tuoda tarrat: marjokaisa@gmail.com tai
viesti numeroon 040 505 8058.

Tarroja saa Veikkolan kirjastosta.

Yhteistyötoivein

Tarratiedoston voi myös ladata osoitteesta koirankakkaroskis.fi, tulostaa ja liimata
roskikseen.

Veikkolan koirakavereiden puolesta

Maksaja: Markus Myllyniemi

Marjokaisa Piironen

808 kertaa kiitos!

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

Veikkolassa on yli kymmenen vuoden ajan kokoontunut koirallisia ihmisiä kävelemään yhdessä tiistai-iltaisin. Mukaan voi tulla silloin kun ehtii. Tapaaminen Vuorenmäen koulun pohjoispuolella olevalla parkkipaikalla kello 18.30.

ajassa
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Brita Blombergin testamentin
etuudet 2022
Veikkolalainen Brita Blomberg testamenttasi omaisuutensa käytettäväksi veikkolalaisten ikäihmisten hyväksi, jotta he saisivat ”kultareunaa” eli palveluja, joita kunta
ei tarjoa. Toiminta alkoi lokakuussa 2010.
”BB-ryhmään” kuuluvat 68 vuotta täyttäneet 02880- ja 02860-postinumeroalueilla
asuvat veikkolalaiset.
Vuonna 2021 BB-ryhmäläisiä oli 726,
joista 232 käytti BB-etuuksia.
BB-suunnitteluryhmä kokoontui kolme
kertaa. BB-suunnitteluryhmään kuuluvat
palvelupäällikkö Stiina Bergendahl, eläkkeelle jääneen hoitotyönjohtaja Gun-Lis
Wollstenin seuraaja, palvelujohtaja Riikka Nikkari, palveluohjaaja Marja Keränen, perusturvalautakunnan jäsen Marjut
Frantsi-Lankia sekä BB-ryhmäläiset Pirkko Kautto ja Liisa Airaksinen.
Viime vuonna palveluohjaaja neuvoi noin
90 BB-ryhmäläistä, noin 200 puhelun aikana. Myös sähköpostitse on tullut yhteydenottoja.

Tilaukset palveluohjaajalta.
BB-liikuntaetuus
Kirkkonummen kunnan liikuntatoimen
kuntosali- ja tuolijumpparyhmiin 20 €/
ryhmä.
Huom. Liikuntaryhmään ilmoittaudutaan
erikseen liikuntatoimeen.
BB-ryhmäläinen ilmoittaa palveluohjaaja
Marja Keräselle, jos haluaa käyttää etuutensa em. liikuntaryhmässä.
Palveluohjaaja ilmoittaa liikunnan palveluntuottajalle etuuteen oikeutetun nimen
sähköpostilla.
Palveluntuottaja laskuttaa toteutuneet
etuudet palveluohjaajan antamilla laskutustiedoilla.
Lonkkasuojat
Ota yhteys palveluohjaajaan.
Tapaamisia

Muutoksia BB-etuuksiin
BB-etuudet on päivitetty 3.1.2022 BBsuunnitteluryhmän toimesta. Toimintoja
ei tulla lisäämään jatkossa, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. BB-ryhmään kuuluu
tänä vuonna 760 henkilöä.
BB-etuudet ovat apua leskelle, raskaat pihatyöt ja siivous, ruokaliput kouluruokailuun ja liikuntaetuus.
Siivous ja raskaat pihatyöt sekä apua leskelle (siivous/pihatyöt)
Enintään 100 €/talous kustakin em. työstä.
Pyydä palveluohjaajalta tiedot palveluntuottajista, joiden kanssa on sovittu BBetuuksien käyttämisestä.
Ruokalippuja kouluruokailuun
Veloituksetta, 20 ruokalippua vuoden aikana.

Etätapaamisia Teams-yhteydellä järjestetään BB-ryhmäläisille.
3.3, 6.4, 11.5, 15.6. klo10–11. Huom.
Muutoksia aiempiin päivämääriin. Aiheena mielenhyvinvointi. Palveluohjaaja
lähettää kaikille BB-sähköpostilistassa
oleville linkin Teamsiin edellisenä päivänä/lähempänä.
Kahvilatoiminta jatkuu Veikkolan seurakuntakodin tiloissa heti, kun tilanne sen
mahdollistaa. Kiitämme seurakuntaa ja
sydänyhdistystä hyvästä yhteistyöstä.

Yleisöä Britan juhlassa 13. päivänä lokakuuta seurakuntakodilla
Veikkolassa.
Kunnan nettisivut BB-tiedote: https://
www.kirkkonummi.fi/apua-ja-tukea-arkeen

Sähköposti:
marja.keranen@kirkkonummi.fi

BB-etuusasioista ja ikäihmisten vapaaehtoistoiminnasta lisätietoja antaa

Jos et tavoita, niin kiireellisissä ja
tärkeissä asioissa yhteys palvelupäällikkö
Stiina Bergendahl,
s.posti:
stiina.bergendahl@kirkkonummi.
fi, puh: 040 126 9922.

palveluohjaaja Marja Keränen, puh. 050
413 7443 arkisin klo 8–16.

Teksti: Marja Keränen
Kuvat: Tapani Iivari

Facebook-sivu: Brita Blombergin testamentti-projekti

OP Kodista kaikki
asumisen palvelut

Tiedotus
Kahvilat Kirkkonummen Sanomien tapahtumapäivyrissä.
BB-ryhmäläisille, joiden sähköpostiosoitteet palveluohjaajalla on tiedossa, on
tiedotettu BB-etuuksista ja tapahtumista
sähköpostitse.

Merja Vähätiitto-Holmberg
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, KiAT
Puh. 0500 440 887
merja.vahatiitto@op.fi

Me OP Kodissa tunnemme
Veikkolan!
Juhlissa mukana kunnanvaltuutettu Ulf Kjerin, BB-suunnitteluryhmän jäsen Pirkko
Kautto, eläkkeelle jäänyt hoitotyönjohtaja Gun-Lis Wollstén, palvelujohtaja Riikka
Nikkari, palveluohjaaja Marja Keränen ja Pirkko-Liisa Iivari sydänyhdistyksestä.

Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
opkoti.uusimaa@op.fi, op-koti.fi
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Sydänpalsta
Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on
terveiden, sydän- ja verisuonitautien
riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden hyvinvoinnin parantaminen.
Veikkolassa tähän pyritään järjestämällä monipuolista ohjelmaa jäsenille.
Uusi vuosi alkoi harmittavasti taas
rajoituksilla, jotka estävät tapaamiset
erilaisissa tapahtumissa. Toimintaa
on järjestetty verkossa. Valitettavasti
se ei määrällisesti eikä laadullisesti
mitenkään korvaa normaalia toimintaa. Kun rajoitukset purkautuvat,
pyritään järjestämään taas ohjelmaa
useamman kerran viikossa. Sydänyhdistyksen toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka on kiinnostunut
omasta ja läheistensä terveydestä.
Maanantaina kokoontuu Nuokkarilla
maanantaikerho. Joka toinen tiistai
on Nuokkarilla sydänyhdistyksen
jäsenille päivätanssit pääasiassa kotimaisen iskelmämusiikin tahdissa.
Mukaan voi tulla oman parin kanssa tai yksin. Mukaan voi tulla myös
kuuntelemaan musiikkia ja keskustelemaan. Keskiviikkoisin pelataan
Veikkolan koulun liikuntasalissa
bocciaa, joka on helppo mutta mielenkiintoinen peli. Samalla saa kevyttä liikuntaa.

Sydänkerho lähiluonnossa. Katja Lahti ohjaa metsäkuntosaliharjoituksia. Kuva: Pirkko-Liisa
Iivari.

Joka toinen keskiviikko (parittomilla
viikoilla) klo 13.30 on sydänkerho
seurakuntakodilla. Sydänkerhossa
on yleensä lyhyt ohjelma ajankohtaisesta aiheesta. Tärkeintä on kui-

tenkin tapaaminen ja keskustelu kahvikupposen ääressä. Kerhossa saa
tietoa ajankohtaisista asioista sekä
yhdistyksen järjestämistä retkistä ja
teatterikäynneistä. Kerhossa saa niin
halutessaan myös opastusta verenpaineen kotimittaukseen. Pari kertaa
vuodessa yhdistyksen terveysmittaajat mittaavat verensokeria ja kolesterolia. Verenpaine- ja kolesteroliarvojen tietäminen ja tarvittaessa hoitoon
hakeutuminen on sydänsairauksien
ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää.
Kuntokeskus Balanssissa alkaa maaliskuun alussa sydänyhdistyksen
tukema kuntosaliryhmä jäsenille.
Tarkempia tietoja kotisivulta ja jäsentiedotteessa.
Tervetuloa sydänkerhoon tutustumaan ja kysymään sydänyhdistyksen
toiminnasta!
Tarkempia tietoja sydänyhdistyksen toiminnasta saa yhdistyksen
kotisivuilta https://sydan.fi/kirkkonummi-siuntio. Siellä on luettavissa
yhdistyksen kevään toimintaesite,
josta löytyy kevätkaudelle suunniteltu toiminta. Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyrissä kerrotaan
ajankohtaiset tiedot sydänkerhojen
päivämääristä, kellonajat ja myös
kerhon teema.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Pirkko-Liisa Iivari
varapuheenjohtaja
Kirkkonummen-Siuntion
Sydänyhdistys

Tässä ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutetut
Ensimmäisissä aluevaaleissa valittiin aluevaltuusto, joka vastaa
hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa on 79
valtuutettua. Kirkkonummelta
valtuustoon valittiin kahdeksan
edustajaa, joista peräti viisi on
Veikkolasta.
Aluevaltuustomme kunnittain
Espoo
af Hällström, Nina RKP
Ahlfors, Tiina VAS
Alaviiri, Kaisa KOK
Cederlöf, Karin RKP
Guzenina, Maria SDP
Grönberg, Cia VVK
Grönroos, Simo PS
Gästrin, Eva-Lena RKP
Havu, Isto KOK
Hietanen-Tanskanen, Ira KOK
Hiilamo, Henna VIHR
Hukari, Hanna VIHR
Hyrkkö, Saara VIHR
Juvonen, Arja PS
Järvenpää, Kaarina KD
Kajava, Henna PS

Karimäki, Johanna VIHR
Katainen, Mervi KOK
Kauma, Pia KOK
Kivekäs, Liisa SDP
Knaapi, Emilia KOK
Koponen, Noora VIHR
Laakso, Ville KOK
Laiho, Mia KOK
Laine, Aino SDP
Lassus, Johan RKP
Lehtonen, Elina SDP
Leivo, Tomi KOK
Limnell, Jarno KOK
Marttila, Helena SDP
Mykkänen, Kai KOK
Pakarinen, Riikka KESK
Partanen, Henna VIHR
Pelkonen, Anna KOK
Rasinsalo, Anu VIHR
Rukko, Anna KOK
Räf, Marika KOK
Salovaara, Taru SDP
Sammallahti, Tere KOK
Seppälä, Peppi VIHR
Sistonen, Markku SDP
Stenvall, Nora LN
Thure-Toivanen, Tiina KOK
Uotila, Kari VAS
Vehmanen, Emma-Stina KOK
Vuornos, Henrik KOK
Värmälä, Johanna SDP

Karkkila
Ahjoniemi, Heli VAS

von Smitten, Karl RKP
Westerholm, Anita RKP

Kauniainen
Mollgren, Satu KOK
Rehn-Kivi, Veronica RKP

Vihti

Kirkkonummi
Aintila, Anna RKP
Castrén, Heidi KOK
Felipe, Sini SDP
Frantsi-Lankia, Marjut KESK
Haapaniemi, Timo KOK
Myllyniemi, Markus VIHR
Purra, Riikka PS
Sahiluoma, Anna KOK
Lohja
Aittakumpu, Birgit VAS
Laine, Maaret SDP
Mönttinen, Ari KD
Piirtola, Mikko KOK
Räsänen, Joona SDP
Skaffari, Laura VIHR
Slunga-Poutsalo, Riikka PS
Wejberg, Otto KOK

Hiila, Eeva SDP
Karjalainen, Tapio KOK
Laitinen, Veli-Matti PS
Noro, Tiina KOK
Uusitalo, Arja KOK
Viljanen, Eerikki KESK

Marjut Frantsi-Lankia

Heidi Castrén

Markus Myllyniemi

Sini Felipe

Anna Sahiluoma

Raasepori
Baarman, Petra SDP
Backman, Ralf RKP
Braskén, Peter RKP
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Veikkolan kirjaston kuulumisia

Koronapulmat
hellittämässä
Veikkolan kirjaston johtaja Saila
Jämsen toivottaa tervetulleeksi
kirjastoon:
– Koronatilanne on näkynyt
meidän kävijämäärissä, mutta
nyt on ollut kiva, että on saatu
pitää ovet auki ja päästää asiakkaat hyllyjen väliin valitsemaan
luettavaa.
Vuosi sitten oli toisin. Jämsen
sanoo, että sekä työntekijöistä
että asiakkaista oli turhauttavaa, kun ei kirjastoon päässyt
lainaus- ja palautusautomaatteja
pidemmälle. Rajoitusten kanssa
on kuitenkin tämäkin alkuvuosi
aloitettu.
– Mikäli saadaan aloittaa, on
tulossa oikeudellista neuvontaa
ja Enterin järjestämää henkilökohtaista digiopastusta, Jämsen
kertoo. – Molemmat toimivat
ajanvarauksella. Digiopastusta
antavat vertaisohjaajat, ja se on
tarkoitettu senioreille. Oikeudellista neuvontaa antaa lakimies,
otk Minna Hentunen.

– Hän ei anna neuvoja rikosoikeudellisissa tai työoikeudellisissa
asioissa. Hänelle varataan viidentoista minuutin aika, jonka
aikana kartoitetaan oikeudellisen
avun tarve, Jämsen kertoo.
Oikeudellinen neuvonta oli koronan takia pitkään tauolla. Samoin ovat nyt olleet kirjaston
tutut satutunnit ja lukukoiratapaamiset. Jämsen sanoo, että
nämä jatkuvat heti kun mahdollista. Lisäksi hän uskoo, että
kevään aikana ehditään järjestää
pari Novelleja ja neuleita -iltaa.
– Novelli-ilta on Kirkkonummen
kirjaston ystävien kanssa yhteisesti järjestetty perinteinen, mukava illanvietto. Illassa yhdistyy
käsillä tekeminen ja ääneen lukeminen, mutta käsityötä ei ole
pakko ottaa mukaan.

Kirjasto on avoinna. Saila Jämsen toivottaa asiakkaat tervetulleeksi.

– Kovasti yritetään koronasta
huolimatta suunnitella kaiken-

– Kun ei voida tapahtumia järjestää, suunnitellaan ystävänpäiväksi mukavaa yllätystä kirjojen
ystäville, Jämsen vinkkaa.

laista, mutta varovaisesti eikä
mitään kovin suurta tapahtumaa.
Loppuvuodesta jouduttiin kirjaston talvitapahtuma perumaan.
Jämsen toteaa, että tapahtumaa
oli valmisteltu paljon.

Veikkolan Kartanoteatteri esittää

– Haluttiin tarjota pitkästä aikaa
lapsiperheille teatteriesitys, ja
sitten hyvin pienellä varoitusajalla astuivat rajoitukset voimaan juuri samana lauantaina.

Uutuutena kirjasto on aloittanut
kirjakassikokeilun asukaspuisto
Veikonvintin kanssa.
– Nyt vuoden alusta alkaen asukaspuistosta on saanut lainata lasten teemallisia kirjakasseja, jotka
on suunnattu eri-ikäisille vauvasta taaperoihin ja pieniin lapsiin.
Asukaspuiston satukasseihin on
koottu muutama kirja tietystä
teemasta, kuten nukkumisesta,
autoista tai vaikka prinsessoista. Kirjakassit voi palauttaa joko
Veikonvintille tai kirjastolle.
Ryhmät – kuten koululuokat ja
päiväkotiryhmät – saavat tulla
kirjastoon vain yksi kerrallaan.
Henkilökunta voi hakea palautukset ja tuoda varatut kirjat myös
ulko-ovelle, jossa aukioloaikoina
on myös palautuslaatikko.

Aukioloajat:
ma,ti ja to klo 14–19
ke, pe ja la klo 10–15

Yhteystiedot
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi
Jämsen toivoo asiakkaiden malttavan odottaa esimerkiksi sisään
tullessa.
– Olisi kiva kuulla asiakkaiden
toiveita ja palautteita, Jämsen
toteaa. Hän kertookin, että kirjastolla on parhaillaan mahdollisuus kysyä ja antaa palautetta
matalalla kynnyksellä: seinälle
laitettavilla post it -lapuilla.
– Sinne toivotaan kommentteja!
Satutunnit perjantaisin klo 10.
Enterin digiopastus.
Oikeudellista neuvontaa.
Teksti ja kuva:
Maija-Liisa Nyman

NAVALASSA,LADOSSA,NÄYTTÄMÖLLÄ
DRAAMAA, KONSERTTEJA, AIKUISILLE, LAPSILLE

www.veikkolankartanoteatteri.fi

Lukukoira Cessanille voi
lukea tiistaina 1.3. klo 18–19.
Vartin pituinen lukuaika
tulee varata etukäteen.
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Matias Riikonen

Suo, kuokka ja Hollywood Matara
Siltala 2021

Teos 2021
va koomikko muutti vaimonsa
Angelikan kanssa Jenkkeihin, ja
tie menestykseen oli auki. Ismo
sopeutui nopeasti uuteen kotimaahansa ja kuuluu tällä hetkellä
sikäläisen puheviihteen ykköskaartiin.

Tarinankertojan tunnustukset
Stand up -komiikka rantautui
Suomeen 1990-luvun alussa.
Teatteriravintolat Kaksi Kanaa,
Nyyrikki ja Alberga ottivat pian
ohjelmistoonsa tämän yleisön
suosikiksi nousseen genren. Samalla kun ravintolaelämä vapautui entisestä ahdasmielisyydestään, puheviihde toi heille uusia
asiakkaita.
Ismo Leikola nousi lyhyessä
ajassa ykkösketjuun Andre Wikströmin, Krisse Salmisen ja Jaska
Saariluoman rinnalla. Valloitettuaan Suomen Leikolan katse
kääntyi isommille markkinoille,
Englantiin ja USA:han. Varsinkin
viimemainittu löysi suomalaisen
puheviihteen taitajan, kun Ismo
esiintyi miljoonakatsojille suositussa Late Night with Conan
O´Brien -show`ssa. Pian lupaa-

On tullut aika kirjata viihteen
vuodet teokseen "Suo, Kuokka ja
Hollywood", jossa kanssamuistelijana on verbaalisesti lahjakas
vaimo Angelika. Kuten odottaa
saattoi, syntyi hauska ja samalla
tietorikas hakuteos amerikkalaisen elämän arkipäivästä. Yhtä aikaa he kehuvat uutta kotimaataan
ja paljastavat koomisella tavalla
Jenkkilän heikkoudet ja kummallisuudet. Viihteen kautta, mutta
asiaa unohtamatta.
Tämä moderni opaskirja on oivallinen lukukokemus sekä Amerikkaan hamuaville että maahan
kriittisesti suhtautuville. Jenkeissä aika kuluu nopeasti, koska byrokratian rattaat jauhavat etanan
nopeudella. Samalla kärsivällisyys kasvaa ja arvostus synnyinmaata kohtaan nousee.
Suosittelen kirjaa pitkälle junamatkalle tai mannertenväliselle
lennolle. Aika kuluu kuin siivillä, ja vessaan ei ehdi, kun kirja
pitää lukijan näpeissään. Informatiivista ja hauskaa matkalukemista.
Matti Saartamo

Isoveli on kokenut Mataran sotilas ja tiedustelija, joka kouluttaa pikkuveljestä itselleen
seuraajaa ja kumppania mutta
samalla suojelee häntä tässä poikien pystyttämässä maailmassa.
Veljekset kulkevat pitkillä tiedusteluretkillä vakoilemassa
vihollista. Luonto ympärillä on
kuvattu pienintä piirtoa myöten.
Maaperä, sen kasvusto, ympäröivät puut ja linnut on nimetty
pikkutarkasti.

Leikkiä ja mielikuvitusta
Kirjan fyysinen tapahtumapaikka on opisto, sen jonkinlainen
kesäsiirtola. Pojat lähtevät aamuisin eväiden kanssa ja palaavat illalla, mutta toisaalta kirja
tapahtuu myös mielikuvituksessa, paikassa nimeltä Matara.
Pojat, joiden ikä vaihtelee
kymmenestä neljääntoista vuoteen, viettävät päivänsä jo monia kesiä jatkuneessa leikissä.
Metsään on rakennettu aikuisilta salattu sotaan valmistautuva roomalainen yhteiskunta
juonittelevine senaattoreineen,
sotilaineen, työläisineen ja orjineen. Matarassa on myös uskonnollinen johtaja, auguuri,
musikantteja, oma teatteri ja
kylpylä. Sen halki virtaa puro
nimeltä Tiperi.

Naispuolisia henkilöitä ei varsinaisesti ole, on vain hoitajattaret,
jotka iltaisin peittelevät pojat
vuoteisiinsa, ja toisaalta poikien
omituiset nuket, joita Mataran
kriiseissä vaihdellaan ja joihin
suhtaudutaan kuin vaimoihin.
Mataran maailma on sekä julma että kaunis. Mieleeni tulee
William Goldingin Kärpästen
herra, mutta Matara ei ole samalla tavoin pessimistinen.
Nuortenkirjallisuuden puolella
kirja muistuttaa vuonna 1907
ilmestynyttä klassikkoa, Ferenc
Molnárin Koulupoikia, jonka
pojat arvostivat sotilaskunniaa,
arvojärjestyksiä ja leikin sääntöjä. Matara ei kuitenkaan ole
nuortenkirja, eikä se jää idealisoimaan edes isänmaallista sotaa.
Itselleni kirjan viehätys on leikissä. Leikki siirtyy paperille
kielen kautta. Niin syntyy vähän

oppikirjamainen mutta runsaan
rehevä metsä. Isoveljen ja pikkuveljen keskinäinen puhe, sen elävyys, on toinen peruspilari. Pikkuveli kyselee ja yrittää oppia,
juro, kaiken nähnyt isoveli pitää
huolta ja holhoaa. Kolmannella
tasolla muut pojat vehkeilevät,
taistelevat vallasta kuin aikuiset
ja pelaavat omia kielipelejään.
Sota raaistaa, eikä kukaan lopulta voita.
Valoisan jälkimaun jättää mielikuvituksen huikeus, joka synnyttää sekä poikien leikit että kirjan
kielileikin. Mataran, joka tuntuu
toisaalta surrealistisen todelta
ja toisaalta kuin kummalliselta
unelta.
Matias Riikonen omisti kaksiosaiseen omaelämänkerralliseen
sarjaan kuuluvan kirjansa Jollaksen pojille.
Arja Puikkonen
Matara oli Anneli Kannon
Rottien pyhimyksen ja Emma
Puikkosen Mustan peilin (molemmat arvioitu Kylänraitin
joulunumerossa) tavoin Runeberg-ehdokas, mutta palkinnon
Runebergin päivänä pokkasi
suomenruotsalainen esikoiskirjailija, vietnamilaistaustainen
Quynh Tran. Rottien pyhimys
oli kuitenkin yleisön suosikki ja
voitti selkeästi Varjo-Runeberg
-äänestyksen.

Liftausmuistoja
Toim. Marja-Leena Jalava
SKS 2022
Vastauksista päätettiin sittemmin julkaista antologia, johon
valikoitui 56 tekstiä. Näistä pidempiä matkakuvauksia tosin
karsittiin ja muutenkin editoitiin.
Yhden tarinan henkilögalleriasta
löysin itsenikin, sillä aviomies
oli kuullut keräyskutsun ja lähettänyt keruuseen tarinat viidenkymmenen vuoden takaa, toisen
kyytiläisenä ja toisen kyydin antajana.

Peukalo pystyssä
SKS eli Suomalaisen Kirjallisuuden Seura keräsi kevään ja
kesän 2020 aikana suomalaisten
muistoja liftaamisesta. Keruu
herätti kovasti kiinnostusta, ja
arkistoon kertyi lähes 200 vastausta ja paljon valokuvia. Järjestäjän mukaan vaiherikkaat ja
jopa elokuvalliset liftausmuistot
vuosikymmenten takaa tekivät
aineistosta varsin herkullisen.

Lyhennysleikkurista kirjoittaja
vähän napisi ja olisi mielestään
itse osannut hoitaa asian ulkopuolista editoria paremmin.
Keräyksen innoittamana vanhat
muistot ovat kuitenkin alkaneet
elää ja järjestyä ja johtavat ehkä
blogin perustamiseen.
SKS on julkaissut liftauskirjan
kanssa samanaikaisesti myös
antologian suomalaisten interrail-muistoista.
Arja Puikkonen

Saharassa tarjosimme liftarille kyydin tällä parhaat päivänsä nähneellä Taunuksella.
Keitaalla lammas ja sen omistaja jäivät vielä tienvarteen, koska kehnojen iskareiden takia ei
takapenkille voinut ketään ottaa. Kuvasta näkyy, että käynnistymisvaikeuksia autolla oli koko
Välimerta kiertävän retkemme ajan. (Liftausmuistojen kuvitusta, Juha Puikkosen kotialbumi.)
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Tarinoita torpalta

Kulttuurin ja tiedon nälkää
Olemme jo kohta kaksi vuotta eläneet omituista aikaa.
Koronapandemian aaltoilu on aiheuttanut vapaa-ajan
ja kulttuuritilaisuuksien rajoittamista, osin täydellistä
sulkuakin. Jos välillä on ollut vapaampia aikoja, ovat
ne jääneet lyhyeksi. Juuri vuoden lopulla koimme takaiskun, kun omikronvariantti esti harrastamisen ja
tilaisuudet. Kulttuurin merkitys elämällemme on kirkastunut uudella tavalla.
Lukeminen ja tiedon halu
Palataanpa ajassa taaksepäin
noin 90 vuotta. Löfkullan torpassa asuu iso uusperhe. Nuorimmat lapset ovat kansakouluiässä.
Veikkolan koululla on kirjasto,
jota perheen nuorin poika käyttää ahkerasti. Kun alakoulun kirjat on luettu, opettaja Törrönen
antaa pojalle luvan valita lukemista yläkoulun kaapista. Kotiin
tulee Västra Nyland -lehti, sillä
äiti on ruotsinkielinen. Perheen
isä ei tainnut olla lukumiehiä.
Kesällä 1939 torppaan tilataan
kesäksi Helsingin Sanomat. Nyt
jo 13-vuotias poika lukee lehden
kannesta kanteen ja kiinnostuu
maailman tapahtumista, jotka
tuohon aikaan olivatkin jännittäviä. Tilaus loppuu syksyllä, mutta poika päättää ottaa jatkotilauksen omilla taskurahoillaan. Äiti
lienee huomannut pojan tiedonjanon ja heltyi tilamaan lehden
pian talon laskuun.
”Siitä lähtien on mulle Hesari tullut”, sanoi isäni viikko sitten.
Radio
Yleisradio oli perustettu vuonna
1926, samana vuonna kuin isäni
on syntynyt. Löfkullan torpassa
ei ollut sähköä, joten radiota ei

ollut. Naapurin isäntä oli hankkinut akkukäyttöisen radion, joten
siellä saatiin kuuluviin uutiset ja
muut tuon ajan ohjelmat. Kuriositeettina voisi mainita, että akku
piti toimittaa linja-autolla Helsinkiin ladattavaksi, kun virta ehtyi.
Tämä on pysäyttävä tieto, kun
ajattelemme vaikkapa älypuhelimia. Tökkäämme kännykän
lataukseen lähimpään pistokkeeseen: Taas on virtaa avata koko
maailma käteemme, uutisia, elokuvia, radioita, musiikkia, kaikkea.
Vuonna 1949 Löfkullan torppakin sai sähköt, ja ensimmäisiä
hankintoja oli radiovastaanotin,
joka vieläkin on tallella tuvan
hämärässä.
Elokuvat
Elokuvat alkoivat 40-luvulla
kiinnostaa torpan ja naapuruston teini-ikäisiä. Lähimmät elokuvateatterit olivat Kauniaisissa
ja Kauklahdessa. Matkat tehtiin
polkupyörillä.
Kauniaisissa
käytiin katsomassa mm. elokuva Onni pyörii (Toivo Särkkä,
1942), jonka pääosassa oli Tauno
Palo. Käsikirjoitus oli Mika Waltarin. Elokuvan lähtökohtana oli
Tatu Pekkarisen ja Matti Jurvan
jenkka Väliaikainen, johon Wal-

tari oli riimitellyt uudet ajankohtaan sopivat sanat:
”Sota, köyhyys, nälkä ja ahdistus
se on vain väliaikainen,
Pula sairaus puute ja kaipaus
sekin on väliaikainen”
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Tarinoita torpalta 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."

Sanat varmaan purivat nousevaan nuorisoon kohottavasti tuona vaikeana aikana.
Iltamat ja huvit
Iltamia ja huvitilaisuuksia järjestettiin kylällä. Pelkkiä tanssitilaisuuksia ei kannattanut järjestää,
koska huvivero nosti lippujen
hintaa. Mutta jos ohjelmaan sisältyi kaksi tuntia lausuntaa,
yksinlaulua, teatteria, puheita ja
muuta vakavampaa ohjelmaa,
oli tilaisuus veroton. Huvivero
kuulostaa nykyään omituiselta,
mutta ehkä se ei ollut kuitenkaan
pelkkä haittavero; se kannusti
nuorisoa miettimään tilaisuuksiin monipuolista kulttuuripitoista ohjelmaa, jotta halutut tanssitkin voitiin järjestää. Esimerkiksi
Veikkolan Veikoissa (perustettu
1947) oli erikseen huvitoimikunta, jonka tehtävänä oli järjestää
iltamiin ohjelmaa.
Kulttuuri on kohtaamisia
ja yhdessäoloa
Pandemia-aikana olemme voineet nauttia kulttuurista ja
viihteestä vain etänä, on suoratoistopalveluita, striimattuja konsertteja ja teatteriesityksiä. Tämä
ei korvaa ihmisten kohtaamista ja
yhdessäoloa elokuvan, teatterin
tai konsertin äärellä. Ajattelenpa
vaikka niitä 40-luvun teinejä, jotka pyörällä ajoivat yhteensä noin

Löfkullan torpan saksalainen Mende-radio.
40 kilometriä päästäkseen Kauniaisten aseman viereiseen Kinoon.
Sama matka oli Kauklahden
Kino Edisoniin. Luulenpa että jo
pelkkä matka yhdessä ystävien
kanssa oli tärkeä osa elokuvaelämystä. Kuulemma jonkun kerran
esitys oli peruttu ja elokuvaa ei
nähty. Silti matka maksoi vaivan,
oli saatu vaihtelua arkeen, koettu
jotain yhdessä, juteltu, seurusteltu.
On aivan eri asia kokea konsertti
tai teatteriesitys elävänä. Ostat
liput ja merkitset päivän kalenteriin. Esitysiltana laitat ehkä jotain siistimpää yllesi. Lämpiössä
silmäilet muita ihmisiä, tunnelma kohoaa, siirryt saliin, löydät
paikkasi, huokaat, suljet kännykän, kuiskaat jotain kumppanillesi, esirippu kohoaa, nyt se alkaa...
Tätä kirjoittaessani (tammikuun
lopulla) kuulin uutisista, että nyt
harkitaan koronarajoitusten nopeampaa purkua. Jo ensi viikol-

la yhteiskuntaa ja kulttuuri- ja
yleisötapahtumia voitaisiin vähitellen avata. Tätä odotellessa
voimme vaikka tapailla tuota
Väliaikainen-laulua mukailluin
sanoin:
”Virus, maski ja tartuntatilasto
se on vain väliaikainen,
Etäkokous, teams ja striimaus
se on vain väliaikainen.
Tämä elomme kiusa ja kauhistus
sekä rinnassa riehuva ahdistus
ja testaus tuo - totta tosiaan!
Väliaikaista kaikki on vaan.”
Juha Wikström
Lähteet:
https://www.apu.fi/artikkelit/
vexi-salmi-ohjelmallisetiltamatfinna.fi
Kari Uusitalo-Sakari Toiviainen:
Valkokankaan Waltariana. Mika
Waltarin elokuvat, WSOY 2010
Matti Jurva - Tatu Pekkarinen:
Väliaikainen (1938)

KUNTOSALIVUOROT
kyläyhdistyksen jäsenille
Veikkolan koululla
tiistaisin klo 16–17.30 ja
sunnuntaisin klo 16–18
Tervetuloa kohottamaan kuntoa!

ympäristö
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Sydäntalvi selätetty!

Toivo lähestyvästä keväästä kasvaa, ja tuleva kesä on jo mielissämme. Olen viettänyt suuren
osan talvesta Etelä-Savossa, ja
Veikkolan maisemat ovat jääneet
vähemmälle.
Lintujen ruokinta on pyörinyt
kuitenkin vanhaan malliin. Sekasiemeniä sekä auringonkukansiemeniä on kulunut lähes
entiseen malliin. Sianihra on
maistunut tikoille ja tinteille.
Suomessa vakituisesti pesivistä tikoista ihraravintoa käyttävät
yleisin tikkamme käpytikka ja
harmaapäätikka. Muut tikkamme
eivät juuri ihrasta välitä. Kaikkia
tikkalajejamme periaatteessa voidaan tavata myös Veikkolan alueella. Muut lajit ovat palokärki,
pikkutikka, pohjantikka. Pohjantikka suosii korvettuvia kuusimetsiä sekä palaneita metsäalueita.
Valkoselkätikka, joka on edelleen
harvinaisin pesivistä tikoistamme,
edellyttää elinympäristöltään lehtipuuvaltaisia alueita.
Vuorokauden valoisana aikana
lämpimät jaksot talvella antavat
tiaisille mahdollisuuden tehdä

muutakin kuin hankkia ravintoa
totutulta ruokinnalta. Lunta on
ollut melko vähän, jäätä sitäkin
enemmän. Kovaa jääkerrosta
ei kuitenkaan ole muodostunut
puiden oksistoon pitkiksi ajoiksi. Jää oksilta on sulanut nopeasti
jättäen hippiäisille mahdollisuuden aterioida talvehtivia hyönteisistä neulasten lomista.
Seuratessa lintujen ruokintaa
totean tiaislajeistamme kolmen
lajin vähentyneet yksilömäärät.
Töyhtö-, kuusi- ja hömötiainen
ovat vähentyneet. Hömötiainen
tarvitsee pesäpaikakseen riittävän pehmeitä kuolleita puita,
joihin se kaivertaa pesän omalla
nokallaan. Pehmeä puuaines tarjoaa tiaisille myös erinomaisen
paikan hankkia ravintoa. Kaiken
kaikkiaan tiaiset tali- ja sinitiaista
lukuun ottamatta, ovat kärsineet
ja kärsivät koko ajan tehometsätaloudesta ja lähiluontomme
”siistimisestä”. Avohakkuut ovat
vieläkin liian yleinen tapa kaataa
metsää. On mahdotonta sovittaa
yhteen metsätaloutta ja luonnon
monimuotoisuutta, poliitikkojen
puheista huolimatta. Kärsijänä
on edelleen luonto.

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

www.veikkola.fi

Etelä-Savossa tiaisten esiintyminen on myös muuttunut melkoisesti muutamassa vuodessa.
Mainitsemiani kolmea harvinaisempaa tiaislajia, töyhtö-, kuusija hömötiaista, en ole havainnut koko talvena ruokinnallani.
Ruokin lintuja täällä Savossa
pelkästään sianihralla. Tali- ja sinitiaisten määrät ovat sen sijaan
kasvaneet. Nämä kaksi lajia ovat
ihmisen toiminnan seurauksena
ilmeisiä voittajia, ainakin lyhyellä aikajänteellä.
Veikkolan laajentuminen tulee
vaikuttamaan jossain määrin
alueemme luonnon tilaan. Lähivuosina alkaa rakentaminen
ainakin Eerikinkartanon peltoaukeilla sekä Puronsuu II
-alueella. Turunväylän toisella
puolella rakennustoimet alkavat
myös jossain vaiheessa alueella,
joka rajoittuu Nuuksion kansallispuistoon. Kysymyksessä on
oikoradan ja sen Veikkolan pysäkkialueen kokonaisvaltainen
rakentaminen asuinalueineen
jne. Luonto saa jälleen antaa periksi rakentamiselle. Voiko asialle tehdä mitään, jotta luonnon
arvot säilyisivät? Ei varmaankaan juuri sille alueelle, jota
myllätään.
Mutta Veikkolassa on myös
paljon alueita, jotka säilyvät
rakentamattomina, ja näillä
alueilla voidaan tehdä helposti

Lintulaudan antimet kelpaavat punatulkuille. Kuva: Päivi Falck.
suojelutyötä, jos vain asenteet
ovat myötämielisiä. Näitä luonnon kannalta hyviä toimia voisivat olla esimerkiksi kaikkien
sellaisten puiden säilyttäminen
pystyssä, jotka eivät uhkaa
ketään. Jos puita kaatuu, niin
mahdollisuuksien mukaan annetaan puun maatua paikallaan.
Maatuva puu tarjoaa paljon ravintoa pieneliöstölle sekä osalle
linnuista. Myös turha maiseman
siistiminen pensaista ja puskista
auttaa luontoa. Jos nurmikkoa
ei ole ihan välttämätöntä perustaa, sitäkään ei kannata periaatteessa tehdä. Muistetaan, että
nurmikko itsessään on melko
köyhä ympäristö eliö- ja kasvikunnalle.

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

TARJA SAHARI
0700-9-3008

Pidetään Veikkola luonnonläheisenä ympäristönä, jossa ihmisen on hyvä elää rinta rinnan
luonnon kanssa. Yritetään pitää
asenteet luonnolle myötämielisinä. Digiaikamme etäännyttää
tehokkaasti meitä luonnosta ja
luonnon ymmärtämisestä. Digitaalisuuden piti olla kaiken
kattavaa hyvässä mielessä. Näin
ei kuitenkaan ole. Digiajasta
huolimatta lähdetään Veikkolan
lähimetsiin tutustumaan talviseen, kauniiseen luontoomme!
Pähkinäpolku Eerikinkartanon
ympäristössä on erinomainen
luontokokemus.
Hyviä hankikelejä toivottaen
Topi

Joko sinä olet
kyläyhdistyksen
jäsen?

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

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

www.tarjasahari.fi

Tarvitsetko palveluhenkistä ja
asiantuntevaa tilitoimistoa
Veikkolassa?

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

Mistä sinä haluat
lukea tai kirjoittaa
Kylänraitissa?
Ota yhteyttä:
toimitus@kylanraitti.fi
www.kylanraitti.fi
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Eerikinkartanon asemakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Eerikinkartanon valmisteilla olevan asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa
pääasiallisesti ennestään rakentamattomalle alueelle vaiheittain toteutettava
varsin laaja pientaloalue, joka kytkeytyy
luontevasti Veikkolan taajamaan.
Maisemallisesti merkittävät peltoaukeat
ja näkymät sekä luonnonsuojelualueet
säilytetään, kuten myös merkittävät Eerikin- ja Navalan kartanot lähialueineen.
Tavoitteena on muodostaa liikekeskustasta ja urheilupuistosta virkistysvyöhyke
kulkuyhteyksineen asuntoalueelle ja edelleen Haapajärven suuntaan sekä muille rakennetuille alueille. Virkistysvyöhykkeet
toimivat samalla jo olemassa olevan asutuksen suojana.
Eerikinkartanontien linjauksen muutosta
tutkitaan Eerikinkartanon vaahterakujanteen suojaamiseksi.
Uudelle asuntoalueelle on mahdollista
toteuttaa merkittävä määrä omakotirakentamista, mutta asuntotuotannossa mahdollistetaan myös muita ratkaisuja. Alueen
pohjoisosassa, liikekeskustan suunnassa
rakentamisen tehokkuuden on luontevaa
olla muuta aluetta korkeampi.
Eerikinkartanon asemakaavan alustava
aikataulu
Syksy 2021 valmistelu eli luonnosvaihe,
syksy 2022 valmistelu eli luonnosvaihe,
syksy 2023 ehdotusvaihe, kevät 2024 hyväksymisvaihe
Miten voi antaa palautetta osallistumisja arviointisuunnitelmasta?
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Kirkkonum-

Eerikinkartanontien vaahterakuja.
Kuva: Päivi Falck.

men yhdyskuntatekniikan lautakunnassa
16.12.2021. Suunnitelmaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa suunnittelutyön
aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kunnan kaavoittajalle joko suullisesti tai kirjallisesti
(ks. yhteystiedot alla). Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa,

Ervastintie 2, Kuntatekniikan toimistot 2.
krs, Kirkkonummi, tai verkossa osoitteessa:
www.kirkkonummi.fi/kaavoitus
Palautetta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta voi toimittaa
osoitteeseen:
Kirkkonummen kunta / Kirjaamo, PL 20,
02401 Kirkkonummi

tai sähköpostitse:
kirjaamo@kirkkonummi.fi
Lisätietoja kaavahankkeesta antavat:
kaavoitusarkkitehti
Anniina Lehtonen sekä
asemakaavapäällikkö Simon Store
sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
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Tunnin juna

Maastotutkimukset
käynnistyvät Espoossa, Lohjalla ja Salossa
Helsingin ja Turun väliseen uuteen junayhteyteen liittyvät maastotutkimukset käynnistyvät Espoossa, Lohjalla
ja Salossa tammikuun aikana. Alueilla tehdään talven ja
kevään aikana mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita
valmistelevia töitä.
Turun tunnin junan suunnitteluvaiheessa teetetään viisi
erillistä ratasuunnitelmaa osuuksille Espoo-Lohja, Lohja-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna ja Nunna-Kupittaa.
Maastotutkimukset käynnistyvät nyt osuuksilla EspooLohja ja Lohja-Salo.
Oikorataa varten tehdään kaksi ratasuunnitelmaa
Tutkimukset liittyvät Espoon ja Salon välisen oikoradan
suunnitteluun.
Espoon ja Lohjan välinen suunnittelualue rajautuu nykyisen Espoon aseman länsipuolen ja Lohjan Lempolaan
suunniteltavan aseman länsipuolen väliselle alueelle.
Välille suunnitellaan uusi kaksiraiteinen oikorata vaihteineen, asemineen sekä asemavarauksineen, uuden radan
edellyttämät sillat, tunnelit ja muut taitorakenteet sekä
tarvittavat tie- ja katuyhteydet.
Lohjan ja Salon välisen ratasuunnittelun alue rajautuu
Lohjan Lempolan ja Salon aseman väliselle alueelle. Välille suunnitellaan uusi kaksiraiteinen oikorata ja vaihteet,
raiteen edellyttämät sillat, tunnelit ja muut taitorakenteen
sekä tarvittavat tie- ja katuyhteydet.

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

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

Nikkarin Sauna ja Lista

0400-961 229
Listoitan talosi
Paneloin saunasi
Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

KAIVOHUOLTO
    


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

Seuraava lehti ilmestyy 23.5.
Sen aineistopäivä on 1.5.
Mainostilavaraukset ja tiedustelut:
kylanraitti@gmail.com

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

