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Vanhuus rojahti  
kerralla niskaan

Me yli 70-vuotiaat olemme 
muuttuneet koronan myötä kes-
tävyysvajeen aiheuttajista suo-
jelukohteiksi. Vanhuus ja heik-
kous rojahti kerralla niskaan. 
Koko porukka, 900 000 ihmistä, 
18 prosenttia kansasta, pistettiin 
eristykseen, joka jatkuu ties min-
ne saakka. Siellä kaatoluokas-
sa ovat suuret ikäluokat, joihin 
kuuluvista moni elää omillaan, 
itsenäisesti ja aktiivisesti. Nyt 
on aikaa remontoida, siivota ja 
vaikka järjestellä papereita, jos 
sellaista mielii ja viitsii. Puu-
tarhakin on monen harrasteena 
ja metsä lähellä. Mikäpä tässä, 
kunhan tästä ei tule ikuista eikä 
uutta normaalia. Muuttoliike on 
kuulemma kääntymässä ydin-
keskustoista väljemmille alueil-
le, ja omakotitalot kiinnostavat.

Digisti yhteisöllinen

Kyläyhdistys sai Leader-tukea 
hankkeelleen ”Digisti yhtei-
söllinen Veikkola”. Hankkeen 
tavoitteena on toteuttaa Veikko-
lan kyläyhdistykselle toimiva 
digitaalinen toimintaympäristö. 
Sen avulla lisätään alueen toi-
mijoiden yhteisöllisyyttä ja osal-
lisuutta digitaalisuutta hyödyn-
täen sekä edistetään digitaitoja. 
Hankkeessa kannustetaan erityi-

sesti kolmannen iän edustajia ja 
nuoria mukaan toimintaan. Ko-
rona-aikana kun fyysinen yhte-
ydenpito on vähissä, digitaaliset 
ratkaisut ovat ajankohtaisia.

Meille kanssa!

Menossa on samanaikaisesti 
vähintään kolme isoa rakennus-
hanketta keskustassa, kirjasto, 
koulukeskus ja terveyskeskus. Ei 
niistä yksikään palvele pohjois-
kirkkonummelaisia. Koulu, ter-
veyskeskus ja kirjasto tarvitaan 
omalla kylällä, kirkonkylälle lii-
an pitkä matka. Ensi vuonna on 
taas kunnallisvaalivuosi. Muis-
tetaan pitää puoliamme, katsoa, 
mihin verovaramme menevät, ja 
miten kunnanvaltuutetut Veikko-
lan asioissa äänestävät.

Kaavoituskatsaus ei lupaa poh-
joiseen juuri mitään: Kylmälän 
kaava jumittaa yhä, Veikkolan 
portti ei edisty, yksityinen kaa-
va Veikkolanpuro II on ainoa 
menestyjä. Mietitään yhdessä 
kunnallisvaaliohjelmaa – meille 
kanssa.

Jotain sentään

Veikkolan päiväkoti 
valmistuu vuodenvaihteessa 

ja koulun laajennus seuraavan 
kouluvuoden alkuun. 
Melusuojaus valmistuu 
marraskuussa. 
Kirkkonummi on mukana 
Tunnin juna -hankeyhtiössä. 

Oliko muuta? 
Jotain jäi? 
Miten käy kirjaston? 
Säilyyhän terveysasema? 
Mitä kuuluu senioritalolle? 
Entäpä kartanot?

Raija Kari

PS. Noudattakaa ohjeita ja py-
sykää terveinä. Kyllä tämä tästä!

Äitienpäivän jälkeisenä tiistaina aamupäivän valossa kukka-
kehät tervehtivät ympyrän kautta matkaansa taittavia. Kuva: 
Pirkko-Liisa Iivari.
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Digisti yhteisöllinen Veikkola
Veikkolan Kyläyhdistys sai Pomoväst 
ry:ltä puoltava päätöksen Digisti yhteisöl-
linen Veikkola -hankkeen rahoitukshake-
mukseen. Hanke aloitettiin toukokuussa 
ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. 

Leader-rahoitteisen hankkeen tavoitteena 
on toteuttaa Veikkolan kyläyhdistykselle 
toimiva digitaalinen toimintaympäristö. 
Myös Kylänraitti on tarkoitus saada digi-

taaliseen muotoon. Lisäksi hankkeen avulla lisätään alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta digitaalisuutta hyödyntäen sekä edistetään digitaitoja. 

Hankekauden aikana järjestetään erilaisia viestintäaiheisia työpajoja yhteistyössä pai-
kallisten asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Niissä ideoidaan, suunnitellaan ja 
toteutetaan yhdessä. 

Kirkkonummi mukaan  
Tunnin juna -hankeyhtiöön
Päätös hankeyhtiöön liittymisestä tehtiin 20.4. kunnanvaltuustossa. Hankeyhtiön teh-
tävä on ratahankkeen suunnittelu ja rahoittaminen rakennusvalmiuteen asti. Osakkaat 
ovat valtio (51 %), Turun (13,3 %), Espoon (13,3 %), Helsingin (7,5 %), Salon (4,8 %) 
ja Lohjan (4,8 %) kaupungit sekä Vihdin (4,8 %) ja Kirkkonummen (0,5 %) kunnat.

Ilman valituksia Turku–Salo -välin suunnittelu kestää vuoteen 2024 ja Espoo–Salo -vä-
lin vuoteen 2025 asti. Rakennusvaihe valmistuu ja liikennöinti alkaa arvion mukaan 
vuonna 2031.

Raija Kari

Veikkolan koulun rehtori Jussi Roms kertoi, että etäopetus Veikkolassa sujui hyvin. 
Niin opettajat kuin vanhemmatkin ovat olleet tyytyväisiä. Nyt valmistellaan palaamista 
normaaliin kahdeksi viikoksi. Roms pitää hyvänä sitä, että koulutyöhön palataan, silloin 
yhtenäisestä tauosta ei tule liian pitkä.

Koulun tiloissa toimiva hammashoitola siirtyy samoihin tiloihin toisen hammashoitolan 
ja neuvolan kanssa 17.5. Kotitalouden tiloja laajennetaan hammashoitolaan. Päiväkoti 
valmistuu vuoden 2021 alkuun, ja koulun laajennus valmistuu ensi vuoden syysluku-
kaudeksi.

Raija Kari

Kukkiva liikenneympyrä

Veikkolan kyläyhdistys on jo vuosikausia huolehtinut siitä, että Veikkolan Nesteen 
vieressä sijaitsevassa liikenneympyrässä on kukkien kauneutta. Niinpä kukkaleidit 
ryhtyivät hommiin viime lokakuun 22. päivänä. He kuopsuttivat kivien ja mäntyjen 
lomaan kasvupaikkoja tulppaaneille, narsisseille, helmihyasinteille. Kukkien istuttajat 
vasemmalta: Sirpa Suominen, Katriina Aatsalo, Maarit Orko, Tarja Varpula, Elina 
Vahtera ja Pirkko-Liisa Iivari. Kuva: Tapani Iivari.

13.6. järjestettävä Veikkola-päivä on tänä vuonna siellä missä sinäkin olet. Se 
nimittäin järjestetään poikkeuksellisesti etänä. Tavoitteenamme on tuoda koko 
kylä yhteen vaikkapa kotisohvilta käsin.

Veikkola-päivänä julkaistaan Veikkolaa esittelevä video, jossa esitellään kyläm-
me parhaita ulkoilumahdollisuuksia ja kylän historiaa. Silloin julkaistaan myös 
virtuaalinen Veikkolan kartta, jossa esitellään reittejä ja kohteita ja josta voi seu-
rata paikallisten yritysten ja yhdistysten kuulumisia. 

Päivän aikana voit osallistua etänä myös koko perheen kyläralliin. Etäkylä-
rallissa matkataan Uudenmaan kylissä, ja luvassa on hauskoja sekä haasteelli-
sia erikoiskokeita. Lähtö on kello 12.00. Luvassa on palkintoja, jotka arvotaan 
osallistujien kesken rallin päätyttyä. Joukkueita ohjaa virtuaalireitillä maksuton  
Action track -pelisovellus.

Voit seurata tapahtumaan liittyvää tiedotusta tapahtuman ja kyläyhdistyksen fb-
sivuilta sekä Veikkolaverkosta www.veikkola.fi. 

Mikäli haluat itse osallistua tapahtuman tekemiseen, voit olla meihin yhteydessä 
os. veikkola@gmail.com. 

Veikkola-päivä on osa maanlaajuista Suomen Kylät ry:n järjestämää Avoimet ky-
lät -tapahtumaa.

Iloisesti tervetuloa mukaan!

Kunta suunnittelee leikkauksia 
Veikkolan palveluihin
Kirkkonummen kunta suunnittelee osana kuntatalouden tasapainottamista Veikkolan 
keskeisten palveluiden leikkaustoimia ja investointien lykkäyksiä. Tällä hetkellä kun-
ta on alustavasti esittänyt muun muassa paikallisen palveluverkon heikentämistä tai 
sulkemista kokonaan terveyskeskus-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden osalta. Kirjaston 
peruskorjaus ei näin ollen myöskään toteutuisi investointisuunnitelman mukaan.

Päätös leikkauksista tehdään virkamiesvalmistelun valmistuttua Kirkkonummen kun-
nanvaltuustossa kesäkuun aikana. Luottamushenkilöiden päätöksen ja valmistelun tuek-
si Veikkolan kyläyhdistys kerää kyläläisten mielipiteitä siitä, mitä palveluita Te pidätte 
kaikkein tärkeimpinä kylällämme.

Voit jättää kannanottosi Veikkolan palveluita koskien joko täyttämällä Google-Forms 
kyselyn osoitteessa tiny.cc/veikkola tai lähettämällä vapaamuotoisen lausunnon osoit-
teeseen veikkola@gmail.com otsikolla ”Kannanotto koskien Veikkolan palveluita”. 
Kyselyn tulokset ja vapaamuotoisten kannanottojen kooste annetaan tiedoksi alueen 
luottamushenkilöille.

Pekka M. Sinisalo pj. 
Markus Myllyniemi vpj.

Koulutyö käynnistyi  
puolesta kuusta

ETÄNÄ
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Vanhan suolavaraston purku

Turuntien pohjoispuolella Veikkolan koulun lähistöllä skeittirampin takana olevassa 
rinteessä tapahtui melkoinen muutos huhtikuun 20. päivän aikana. Purkajat iskivät 
koneineen vanhan suolavaraston kimppuun. Tuona huhtikuisena maanantaina paikka 
siistiytyi jo melkoisesti. Kuva: Tapani Iivari.

Helmi lähti kylille
Naarasmetso eli koppe-
lo seikkaili huhtikuussa 
Veikkolassa Vanhatie-
Vuoritie-Hyvänmielentie 
-alueella. Naapuruston 
mukulat ristivät tämän 
Helmiksi. Varmaan rak-
kaalla lapsella on muita-
kin nimiä, mutta olkoon 
tässä jutussa Helmi. Lin-
tu liikkui alueella aina-
kin 16.4.–27.4. tutustuen 
alueen pihoihin, asukkai-
siin ja leikkiviin lapsiin. 
Helmi liikkui pääosin 
kävelemällä, mikä on 
metsoille luontainen liik-
kumistapa. Sen nähtiin 
kuitenkin lentävän use-
aan otteeseen, joten sen 
lentokyky on ollut var-
maankin ihan hyvä.

Näin linnun yhteensä 
neljä kertaa Vuoritien 
ympäristössä, eräät muut 
asukkaat useamminkin. 
Onneksi kyseessä oli 
koppelo, joka on huomat-
tavasti lauhkeampi otus 
kuin ns. hullu ukkometso. 
Helmi on ollut monen lap-
siperheen koronakevään 
piristys. Voi olla, että joku 
on kokenut linnun riesak-
sikin, niin tuttavallinen se 
oli.

Helmin Veikkolaan tulon 
todennäköisin historia on, 
että se ei ole löytänyt ko-
timetsästään sopivaa uk-
kometsoa ja on lähtenyt 
kyliltä etsimään. Metson 
elo ja sen keväinen soidin 
vaativat suurehkon yhte-
näisen metsäalueen, jonka 
biotooppi sopii metsolle. 
Sopivinta maastoa on vart-
tuneen havumetsän mosa-
iikki, jossa on mukana kal-
lioalueita ja niiden välisiä 
pieniä soita. Veikkolaa 
lähimmät tällaiset alueet 
ovat Nuuksion kansallis-
puistossa, jossa on vielä 
jäljellä pieni metsokanta. 
Mahdollisesti yksittäisiä 
metsoja sinnittelee vielä 
muuallakin Pohjois-Kirk-
konummella, esimerkiksi 
Laitamaan länsipuolisissa 
metsissä tai Gillermosse-
nin metsässä.

Metsätalous, tiet, asutus ja 
muu ihmistoiminta pilkko-
vat Uudenmaan metsiä yhä 
pienemmiksi sirpaleiksi, 
mikä vähentää metsolle 
soveltuvia alueita. Pienis-
sä metsiköissä metsokanta 
taantuu, ja jossain vaihees-
sa edessä on tilanne, mis-
sä metson ryhmäsoidin ei 

enää toimi. Tämä saattaa 
olla Helminkin tarina. Ei 
voida tietää, mistä Helmi 
on Veikkolaan tullut.

Sinänsä Helmin käytös on 
melko harvinaista, vaik-
ka tällaisia esiintyy kyllä 
vuosittain siellä täällä. 
Yleensä eksyilevät metsot 
ovat ukkometsoja, jotka 
voivat olla aggressiivisia 
ja joiden nokkaa ja siipiä 
kannattaa varoa.

Veikkolan VPK pyydys-
ti Helmin Vanhatieltä 
27.4.2020. Vastaava kop-
pelon siirto on myös teh-
ty aiemmin Teerentieltä. 
Ei tiedetä varmuudella, 
oliko kyseessä sama lin-
tu vai ei. Linnun siirtoa 
haluava henkilö voi vas-
taavassa tilanteessa olla 
omatoiminenkin; ehkä ei 
kannata välttämättä sitoa 
pelastuslaitosten rajallisia 
resursseja tällaisiin toi-
miin. Koppelot kuljetettiin 
pahvilaatikossa lähistön 
laajoihin metsiin, joissa 
toivon mukaan kumppani-
kin löytyy.

Teksti ja kuva: 
Markku Jämsä

Veikkolassa vieraillut koppelo Helmi.

Kyläyhdistys on tehnyt 
aloitteen Uudenmaan ely-
keskukselle Lamminpääntien 
korjaustarpeesta
Uudenmaan ely-keskuksen kunnossapidossa olevat tiet ovat monin paikoin luokatto-
massa kunnossa. Puutteellisen kunnossapidon johdosta teissä on laajalti halkeamia, 
patteja, kuoppia ja isoja reikiä. Teiden rappioitunut kunto aiheuttaa merkittävän tur-
vallisuusriskin. Huomion keskittyessä kuoppien väistelyyn muun liikenteen havain-
nointi heikkenee olennaisesti. Mopoille, moottoripyörille ja pyöräilijöille syvät kuopat 
ja epätasaisuudet ovat itsessäänkin hengenvaarallisia. Erityisen huonossa kunnossa on 
Veikkolassa Lamminpääntie ely-keskuksen vastuulla oleva kunnossapito-osuus, jonka 
aiemmat paikkakorjaukset ovat olleet laaduttomia tai riittämättömiä, sillä kuopat uusiu-
tuvat nopeasti.

Veikkolan kyläyhdistys edellyttää, että tien kunto saataisiin edes tyydyttävälle tasol-
le, mieluiten osuuden peruskorjauksella, jotta ongelmat eivät uusiutuisi nopeasti. Ky-
seessä oleva ely-keskuksen vastuulla oleva osuus on Lamminpääntien Turuntien ja Tu-
runväylän välinen osuus, joka on noin kilometrin pituinen. Turunväylältä pohjoiseen 
Lamminpääntien kunnossapitovastuu on Kirkkonummen kunnalla, ja tämä osuus on 
tyydyttävässä kunnossa. Ratkaisu voisi olla sellainen, että ely-keskus perusparantaa ko. 
osuuden ja perusparannuksen jälkeen luovuttaa kaava-alueella olevan tieosuuden Kirk-
konummen kunnan kunnossapitoon ja vastuulle.

Liikkennevaloaloite Veikkolantielle ennen Veikkolantien/Turuntien/Lapinkylän-
tien liikenneympyrää, joka toimisi silloin kun Turunväylällä on onnettomuus

Turunväylän onnettomuustilanteissa väylän liikenne ohjautuu Turuntielle, jolloin Veik-
kolan liikenne tukkeutuu, ja jonot ovat kilometrien mittaisia Veikkolan liikenneympy-
röistä Turun suuntaan. Kyläläisten kulkua ja ruuhkan osittaista purkautumista helpot-
taisi, mikäli moottoritien onnettomuustilanteissa moottoritieltä Veikkolantietä pitkin 
tuleva liikenne saataisiin katkaistua määräajoin, jolloin liikenneympyrässä Veikkolan-
tieltä Turuntielle itään päin kääntyvä työmatkaliikenne katkeaisi määrä välein, jolloin 
Turuntietä lännestä tuleva liikenne pääsisi liikenneympyrän kautta Veikkolantielle ja 
jatkamaan Turuntietä itään päin. Kyseinen liikennevaloratkaisu on tällä hetkellä käy-
tössä mm. Kehä I:n perusparantamistyömaalla Laajalahdessa.   

Vastauspyyntö aloitteeseen

Veikkolan kyläyhdistys edellyttää, että vastauksena aloitteeseen on esitetty ne toimen-
piteet, joilla Uudenmaan ely-keskus edesauttaa Lamminpääntien peruskorjausta ja pa-
rantaa liikenteen sujuvuutta Veikkolan kylätaajamassa. Vastaukseen halutaan myös tieto 
siitä, millä aikataululla ely-keskus on toteuttamassa kevyenliikenteen väylien raken-
tamista Veikkolan taajamassa kuten Turuntien varteen Veikkolasta Espoon ja Vihdin 
suuntaan sekä Eerikinkartanontielle Veikkolasta etelän suuntaan.
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Kolmen i:n Veikkola
Veikkola on positiivisella 
tavalla itsenäinen, itse-
päinen ja myös ihailtu 
Kirkkonummen kylä. 
Asukkaat ovat aktiivisia, 
kunnalliset ja kaupalliset 
palvelut ovat vähintäänkin 
kohtuulliset, kulttuuritoi-
minta on vilkasta, ja liiken-
neyhteydet toimivat. Läh-
tökohdat ”voittamattoman 
kylän” edelleen kehittämi-
selle ovat moneen muuhun 
kylään verrattuna suoras-
taan erinomaiset. Silti joku-
nen veikkolalainen saattaa 
kokea, että kylällä on lois-
tava menneisyys ja kenties 
upea tulevaisuuskin, mutta 
nykyisyys vaikuttaa kurjal-
ta. Tulevaisuus kuitenkin 
pohjautuu nykyisyyteen, 
ja siksi seuraavassa joita-
kin ajankohtaisia nostoja 
alueen veto- ja pitovoiman 
lisäämiseksi.

Pohjoisen Kirkkonummen 
liikennekäytävän osayleis-
kaavoitus on etenemässä. 
Tuo osayleiskaavahan 
laitettiin pikaisesti käyn-
tiin, koska kävi ilmi, että 
vireillä olevaa ESA-radan 
yleissuunnitelmaa ei voida 
hyväksyä, ennen kuin rata-
käytävä on osoitettu myös 
Kirkkonummella yleiskaa-
vassa. Kaavan valmistelu-
aineisto (kaavaluonnos) 
hyväksyttiin huhtikuussa 
kunnan yhdyskuntatek-
niikan lautakunnassa, ja 
kaava on tulossa nähtä-
ville vielä ennen kesälo-
makautta. Nähtävillä olon 
aikana kunta järjestää joko 
asukas- tai muun vuoro-
vaikutustilaisuuden koro-
narajoituksista riippuen. 
Kaavan sisältöön voi tu-
tustua jo etukäteen esim. 
lautakunnan pöytäkirjan 

välityksellä kunnan kotisi-
vujen kautta.

Edelliseen liittyen valtuus-
to päätti yksimielisesti niin 
ikään huhtikuussa Kirkko-
nummen kunnan osallis-
tumisesta Turun Tunnin 
juna -hankeyhtiöön. Osak-
kuudella varmistamme 
ajantasaisen tiedonsaan-
nin ja osallistumisen ra-
tahankkeen suunnitteluun 
yhdessä valtion ja ko. 
radanvarsikuntien kans-
sa. Radan mahdollisesta 
rakentamisesta tarvitaan 
sitten aikanaan eri päätök-
set, mutta optimistisim-
pien näkemysten mukaan 
junaliikenne voisi olla to-
dellisuutta jo 2030-luvun 
alkupuoliskolla. Veikkolan 
kannalta hankkeen merkit-
tävin vaikutus on alueen 
saaminen osaksi Helsingin 

seudun lähijunaliikenne-
verkkoa.

Toukokuussa valtuuston 
päätettäväksi tuleva Kirk-
konummen maankäytön 
kehityskuva tarjoaa Veik-
kolalle alussa mainittua 
upeaa tulevaisuutta jo 
nyt tunnistettavilla vah-
vuuksilla. ”Voittamaton 
kylä” pohjautuu yhtei-
söllisyyteen, aktiivisuu-
teen, saavutettavuuteen ja 
luontoon. Viihtyisä ja tur-
vallinen asuinympäristö 
Nuuksion kainalossa tarjo-
aa tulevaisuudessa houkut-
timia niin asumiselle kuin 
yritystoiminnallekin.

Mutta ei veikkolalaisten 
tarvitse kaikkea vuosi-
kymmeniä odottaa; Turun-
tien melumuurin rakenta-
minen siltakorjauksineen 

etenee parhaillaan, ja 
valmista pitäisi tulla vuo-
den loppuun mennessä. 
Veikkolan päiväkodin ja 
koulun rakennushank-
keet etenevät aikataulus-
sa: päiväkoti valmistunee 
lokakuussa ja koulu ensi 
vuoden puolella. Lisäksi 
paljon keskustelua herättä-
neen Veikkolan sivukirjas-
ton peruskorjauksen osalta 
voidaan todeta, että sen 
vaihtoehtona selvitetään 
parhaillaan myös Kosken-
torin laidalle kaavamuu-
tosta, joka mahdollistaisi 
muidenkin julkisten pal-
velujen sijoittumisen aivan 
kylän ytimeen.

Vaikka Veikkolan, tai min-
kään muunkaan kunnan 
osan, kehittämishankkeet 
eivät etene aina suunnitel-
lusti sisällön tai aikataulun 

OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

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

Me OP Kodissa tunnemme 
Veikkolan ja koko Kirkkonummen!

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

suhteen, niin haluan ar-
vostaen kiittää pohjoisen 
Kirkkonummen alueen 
luottamushenkilöitä ja 
muita vaikuttajia sekä asu-
kasaktiiveja rakentavasta 
ja asiallisesta vuorovai-
kutuksesta. Tästä on hyvä 
jatkaa – Veikkolan ja Kirk-
konummen parhaaksi!

Tarmo Aarnio 
kunnanjohtaja

Vuosikymmeniä kului, 
kunnes rakentaminen vih-
doin alkoi. Valmista on 
tarkoitus tulla vielä tänä 
vuonna. Nyt nopeusrajoi-
tus on melusuojaustöiden 
kohdalla 60 km/h. Sirpa ja 
Tapani Råmark, jotka asu-
vat tien tasossa, sanovat, 
että alhaisista nopeuksis-
ta huolimatta melu ei ole 
vähentynyt. Uudenmaan 
sulun aikana oli toki hil-
jaisempaa. He odottavat 
hartaasti melusuojauksen 
valmistumista.

– Jo sen matalamman ai-
dan takana Peräläntien 

puolella on hiljaisempaa. 
Mitä se onkaan, kun Veik-
kolan puolella on korkea 
melusuojaus, Tapsa iloit-
see.

Råmarkit ovat tyytyväi-
siä työhön; homma on 
sujunut vauhdilla ja am-
mattitaidolla. Metsäkal-
lion päällä Råmarkeja 
ylempänä asuvat Mari ja 
Jussi Aulanko. Mari oli 
vuosia mukana ajamassa 
melusuojausta kylään. 
Usko suojauksen toteutu-
miseen on horjunut mon-
ta kertaa.

– Nyt ollaan hirveän tyy-
tyväisiä, hieno homma! 
60-nopeusrajoitus on 
vähentänyt liikenneme-
lua valtavasti. Olemme 
tehneet jopa puutarhatöi-
tä. Vuosiin ei ulkona ole 
pystynyt olemaan, Mari 
kertoo.

Alhaiset nopeusrajoitukset 
ovat olleet iso apu mäellä 
asuville, mutta miten käy 
melusuojauksen valmis-
tuttua? Estääkö kuuden 
metrin suoja melua korke-
allakin, Aulangot pohtivat.

Raija Kari 

Veikkolan melusuojaus – 
valmis 11/2020
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Liikenneturvallisuuden 
asiantuntijoitten tärkeitä neuvoja
Tähän juttuun olen poiminut tärkeitä tietoja 
liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden vies-
tinnästä. Kerron lopussa myös lyhyesti mää-
räyksistä, jotka muuttuvat tai ovat uusia ke-
säkuun 1. päivänä voimaan tulevassa uudessa 
tieliikennelaissa. Kerromme muuttuvista ja 
uusista määräyksistä tarkemmin syksyllä.

Jopa joka kahdeksas autoi-
lija kertoo Liikenneturvan 
kyselyssä yrittävänsä jos-
kus ”kouluttaa” mopolla 
tai mopoautolla liikkuvia 
nuoria. Kaksi kolmasosaa 
kertoo ajavansa tavallista 
huomaavaisemmin, kun 
huomaa liikenteessä nuo-
ren kuljettajan. Puolet 
nuorista kuljettajista ko-
kee, että aikuiset tekevät 
joskus tahallaan kiusaa 
nuorille kuljettajille lii-
kenteessä.

Kun kohtaat nuoren 
kuljettajan:

– Aja tarkkaavaisemmin ja 
hiljennä tarvittaessa.

– Pidä riittävä turvaväli. 
Moni taidoistaan epävar-
ma nuori haluaa pitää ko-
rostetusti tilaa ympärillään 
virheiden varalta. Hiillos-
tamalla takapuskuria voit 
hermostuttaa nuorta lisää.

– Älä hermostu, jos toinen 
tekee virheen. Muista, että 
nuoret kuljettajat vasta 
harjoittelevat turvallista 
kulkemista.

– Näytä hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Mie-
ti, jos nuori kuljettaja olisi 
oma lapsesi – miten halu-
aisit, että muut kuljettajat 
suhtautuvat häneen?

– Vältä yllättäviä liikkeitä 
ja toimintoja, joita nuori ei 
osaa tilanteessa odottaa. 
Mieti myös ohitustarve. 
Esimerkiksi taajama-alu-
eella ei useinkaan ole mi-
tään syytä lähteä ohitta-
maan mopoa.

Moottoripyöräilijä voi li-
sätä näkyvyyttään sopivil-
la varusteilla. Valkoinen 
sekä kirkkaat värit erot-
tuvat parhaiten. Heijas-
tinliivin voi hyvin pukea 
ajoasun päälle. Kaksi kol-

mesta motoristikyselyyn 
vastanneesta (66,9 %) on 
sitä mieltä, että värikkääm-
pien ajovarusteiden käyttö 
parantaisi moottoripyöräi-
lijöiden turvallisuutta.

”Tärkein asia on enna-
koiva ja ennakoitava ajo-
tapa. Kun ei tee kovia 
kiihdytyksiä ja noudattaa 
nopeusrajoituksia, on pa-
remmin muiden ennakoi-
tavissa ja huomioitavissa. 
Lisäksi kunnon turvaväli 
sekä vilkkujen ja ajova-
lojen oikea käyttö helpot-
tavat motoristin havait-
semista”, Liikenneturvan 
koulutusohjaaja Toni Vuo-
risto luettelee.

Vinkkejä motoristin 
näkyvyyteen:

Vältä kovia kiihdytyksiä 
ja aja nopeusrajoitusten 
mukaan.

Pidä riittävä turvavä-
li edellä ajavaan ja vältä 
ajautumasta liian lähelle 
tien oikeaa reunaa.

Anna muille mahdolli-
suus huomata sinut – älä 
puikkelehdi esimerkiksi 
jonoissa.

Vältä täysin mustien va-
rusteiden käyttöä, esimer-
kiksi valkoinen tai värikäs 
kypärä tekee näkyväksi.

Kaukovaloja ei tule käyt-
tää päivällä, ne hanka-
loittavat moottoripyörän 
nopeuden ja etäisyyden 
arviointia.

Huomio oman 
ajokunnon tarkkailuun

Matalan mielen ja stressin 
lisäksi ajokunto voi hei-
kentyä hetkellisesti fluns-
san, lääkkeiden, alkoholin, 
väsymyksen tai voimak-
kaiden tunnetilojen takia. 
Liikenneturva selvitti suo-
malaisten kokemaa huolta 
terveydentilan vaikutukses-
ta ajamiseen loppuvuonna 
2017. Joka neljäs vastannut 
oli kantanut huolta terve-
ydentilansa vaikutuksesta 
ajosuoritukseen.

”Jokaisen kuljettajan vas-
tuulla on tarkkailla omaa 
ajokuntoaan. Toisinaan 
voinnin muutokset ta-
pahtuvat vähitellen, mikä 
mahdollistaa varautumi-
sen, mutta ajokunto voi ro-
mahtaa myös kertaheitolla 
esimerkiksi sairastumisen 
tai ylikuormittumisen ta-
kia. Flunssa voi aiheuttaa 
esimerkiksi reaktiokyvyn 
alentumista, jota ei kuiten-
kaan välttämättä huomaa 
heti itse. Jokainen on vas-
tuussa siitä, ettei aja hait-
taavien lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena”, painottaa 
Liikenneturvan suunnitte-
lija Mia Koski.

Oman terveydentilan ja 
voinnin seuranta ja sen 
arvioiminen suhteessa aja-
misen turvallisuuteen on 
hyvä tapa jokaiselle:

– Tunnustele omaa oloasi. 
Älä aja, jos koet itsesi tok-
kuraiseksi tai huonovointi-
seksi.

– Jos sinulle määrätään 
lääkettä, kysy lääkäriltäsi 
tai apteekista sen vaiku-
tuksista ajokykyyn. Muis-
ta mainita myös muut 
käyttämäsi lääkkeet. Niillä 
voi olla yhteisvaikutuksia.

– Tiedosta, että tunnetilasi 
voi vaikuttaa ajamiseen. 
Jos tunnet olosi esimerkik-
si hyvin stressaantuneeksi, 
vältä ratin tai ohjaustan-
gon taakse istumista.

Vene ja traileri

Jos suunnittelee veneen 
kuljettamista trailerilla, 
on selvitettävä etukäteen 
vetoauton sallittu perä-
vaunumassa, trailerin 
omamassa, kantavuus ja 
jarrut sekä veneen koko-
naispaino.

”Ennakoivalla toiminnal-
la säästää aikaa ja vaivaa 
sekä välttää tapaturmia 
ja muita ongelmia. Yleis-
sääntö on se, että tavalli-
sella B-kortilla saa kuljet-
taa sellaista yhdistelmää, 
jonka kokonaismassa on 
maksimissaan 3 500 kg. 
Kokonaismassaltaan 750 
kg trailerin saa kuitenkin 
liittää henkilö- ja paket-
tiauton perään vain, kun 
auton vetomassat sen salli-
vat”, selvittää Liikennetur-
van yhteyspäällikkö Tapio 
Heiskanen.

Uusi tieliikennelaki tuo 
muutoksen venetrailerin 
kuljettamiseen. Henki-
lö- tai pakettiauton sekä 
tähän kytketyn, luokit-
telumassaltaan enintään 
750 kg:n painoisen venet-
railerin muodostaman yh-
distelmän suurin sallittu 
nopeus on 1.6. alkaen 100 
km/h kahdeksankympin 
sijaan.

Pienet ylinopeudet 
tapana

Yli puolet Liikenneturvan 
kyselyyn vastanneista au-
toilevista kertoo, että pie-
net nopeusrajoituksen yli-
tykset ovat tulleet tavaksi. 
Moni myös kokee alle 
nopeusrajoituksen ajavat 
ärsyttävinä. Joka toinen 
kokee, että muu liikenne 
pakottaa usein ajamaan 
kovempaa kuin haluaisi 
ajaa. Liikenneturva muis-
tuttaa, että nopeusrajoituk-
sille on syynsä. Nopeuden 
kasvaessa myös riskit li-
sääntyvät.

Lähes kolme viidestä vas-
tanneesta on täysin tai 
jokseenkin samaa mieltä 
sen väitteen kanssa, että 
on turvallisempaa kulkea 
muun liikenteen tahtiin 
kuin noudattaa nopeusra-
joituksia.

Turvavälin arvioinnissa 
hankaluuksia

Joka viides Liikenneturvan 
kyselyyn vastanneesta au-
toilevasta kokee, ettei so-
pivan turvavälin arviointi 
ole helppoa. Nyrkkisääntö 
turvavälin arvioimiseen 
tulee käytetystä ajonopeu-
desta. Taajamissa etäisyy-
den on oltava metreinä vä-
hintään puolet käytetystä 
ajonopeudesta. Maantiellä 
etäisyyden pitää olla met-
reinä vähintään sama kuin 
ajonopeus: 80 km/h nope-
udella 80 metriä.

Ajossa turvavälin voi tar-
kastaa esimerkiksi otta-
malla tien varresta jonkin 
kiintopisteen, esimerkiksi 
lyhtypylvään, ja laskea sen 
perusteella, mikä turvaväli 
on sekunteina edellä aja-
vaan. Maantienopeuksissa 
aikaeron edellä ajavaan 
tulisi olla neljä sekuntia. 
Liikenneturvan koulutus-
ohjaaja Tomi Niemi muis-
tuttaa, että tämä pätee sil-
loin, kun keli on hyvä.

”Märällä tai liukkaalla 
tienpinnalla turvavälin 
on oltava pidempi, koska 
liukkaus pidentää jarru-
tusmatkaa huomattavas-
ti. Turvavälin merkitys 
korostuu myös silloin, 
kun näkyvyys on huono. 
Mitä lähempänä toisiaan 
ajetaan, sitä enemmän 
ajonopeus tempoilee ja 
liikenteeseen syntyy ns. 
haitariliikettä. Kunnon vä-
lein jono etenee jouheasti 
ilman nykimistä”, Niemi 
toteaa.

Laki edellyttää 
turvaistuinta

Lapsi tarvitsee turvais-
tuinta autossa matkustaes-
saan 135 cm pitkäksi asti. 
Lähes aina lapsi tarvitsee 
turvalaitetta vielä alakou-
luikäisenä.

”Auton turvavyöt ohjau-
tuvat lapsella oikein vasta 
silloin, kun lapsi on tar-
peeksi pitkä. Turvaistui-
met tuovat myös lapsen 
vielä kehittyvälle keholle 
tarpeellista tukea ja lisä-
suojaa. Pienimpien lasten 
kohdalla on tärkeää, että 

Asunnonvaihtoaikeissa?
Kevät on vilkasta asunnonvaihtoaikaa ja kaiken kokoisista

asunnoista Veikkolassa on kova kysyntä. 

Valitse vuodesta 1986 Veikkolassa asunut välittäjä, 
joka tuntee alueen ja saa asunnostasi parhaan

mahdollisen hinnan. 

Veikkolapäivän kunniaksi ilmainen stailauskonsultaatio 
aasuntoosi touko-kesäkuun ajan.

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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Koronaelämää +70-karanteenissa  
ja havaintoja ympäriltäni
Kuusi viikkoa +70-karan-
teenia takana, hengissä 
ollaan! Me, vanha paris-
kunta, olemme ottaneet 
koronaeristyksen aika ren-
nosti, viihtyneet kotosalla 
ja omassa pihapiirissä. Toki 
olemme ulkoilleet lähirei-
teillä ja rannoilla. Lapsia 
ja lastenlapsia on tavattu 
ovenraossa tai pihamaalla 
kaukana toisistamme. Pu-
helin ja netti ovat olleet ah-
kerassa käytössä. Kotikou-
lu on lapsenlapsille uutta ja 
haastavaa, mutta yllättävän 
hyvin he ovat sopeutuneet 
ja oppineet rakentamaan 
päiviinsä opiskelurytmin. 
He ovat osanneet jo ennes-
tään käyttää tietovälineitä 
melko hyvin, joten hyppy 
etäopetukseen on sujunut 
helposti.

Kaikkien tilanne ei ole ollut 
yhtä hyvä. Tuttavaperhees-
säni on kuusi lasta, joista 
kolme on kouluikäisiä, yksi 
esikouluikäinen ja kaksi 
tarhaikäistä. Lisäksi äiti 
suoritti jatko-opiskelujaan 
koronan eristysvaiheen al-
kaessa. Yhtäkkiä he kaikki, 
isää lukuun ottamatta, oli-
vat päivät kotona!

Alku oli täyttä kaaosta. 
Kesti muutamia päiviä, 
ennen kuin kaikille koulu-
laisille saatiin tietokoneet 
yhtäaikaiseen opiskeluun. 
Äidistä tuntui, että päivä 
kului aamupalan, lounaan, 
välipalan ja koko perheen 
päivällisen valmisteluihin 
kotiopettajan työn lisäk-
si. Hänen piti myös ehtiä 
opiskella omaa koulu-
tusohjelmaansa ja hoitaa 
kotityöt. Tässä perheessä 
äiti on hyvin luova ja or-
ganisointikykyinen.  Hän 
rakensi alkukaaoksesta 
selvittyään aikataulun ja 
keskipäivän pidemmän 
välitunnin siten, että koko 
pesue viihtyi yhdessä suu-
remmin kahinoimatta.

Yhtenä päivänä välitun-
tiohjelmassa oli olym-
pialaiset: riman ylitystä 
ja juoksurata. Pienimmät 
kilpailivat riman alituk-
sessa ja ryöminnässä.  Sa-
teisen päivän välitunniksi 
avattiin isän vaatekaappi 
ja pidettiin naamiaiset tai 
maalattiin ja pidettiin tai-
denäyttely. Kauniina päi-
vänä liikuttiin lähimetsäs-
sä tunnistamassa lintuja 
jne. Lapset kuvasivat ta-
pahtumat kännykällään, ja 

isäkin pääsi iltaisin osallis-
tumaan päivän ohjelmaan. 
Tämä kevät tulee jäämään 
lapsille ikuisesti mieleen. 
Jonkinlaista kaipuuta on jo 
kouluunkin!

Eräänä päivänä postis-
samme oli pehmeä kirje, 
jonka oli lähettänyt kum-
mipoikamme äiti. Kuo-
ressa oli kahdet valkoiset, 
puuvillaiset suusuojaimet 
ja teksti: ”Ompelin nämä 
poikani hääjuhlan pöytälii-
nasta Helsingin Sanomien 
ohjeen mukaan. Pysykää 
terveinä!” Se oli ihana pos-
tilähetys!  Kummipoikam-
me häistä on yli 20 vuotta, 
mutta tulipahan pöytäliina 
hyvään käyttöön. Suojain 
ei täytä mitään CE-mer-
kintöjä, mutta on se jon-
kinlaisena suojanani tai 
suojaa muita mahdolliselta 
oireettomalta koronalevit-
tämiseltäni apteekkireis-
sujen ajan sekä kestää sen 
jälkeen 90-asteisen pesun.

Käsitykseni mukaan me 
+70-vuotiaat olemme to-
telleet hyvin karanteeni-
määräyksiä. Muutamia 
uusia piirteitä olen havain-
nut ystäväpiirissäni. Moni 
aiemmin ruokatilauksiin 
netin kautta epäilevästi suh-
tautunut on korona-aikana 
tottunut uuteen toimintata-
paan päivittäisissä ostok-
sissa. Pääsiäisen aikoihin 
moni koki epäonnistumista 
tilausruuhkien ja joidenkin 
tavaroiden puutteen tähden. 
Kodeissa askarrellaan ja 
aherrellaan entistä enem-
män, minkä voi päätellä sii-
tä, että kauppatoimituksissa 
on ajoittain puutetta hiivas-
ta, jauhoista, käsidesistä, 
neulontatarvikkeista jne.

Tilanne on nyt tasoittunut 
ja tuotteita hyvin saata-
villa. Harkittu nettitilaus 
myös säästää kuluja, aikaa 
ja voimia. Kerran viikossa 
tai halutessa useamminkin 
on mukava saada ostos-
kassit kotiin kannettuna. 
Ruoan tilaus-, keräys- ja 
kotiinkuljetuspalvelua tar-
joaa moni toimittaja. Tie-
toja tästä löytyy kunnan 
sivulta, ”paikallisia palve-
luita korona aikana”.

Veikkolan kahvilat ja ra-
vintolat ovat toteuttaneet 
hyvin ruuan ulosmyynnin. 
Ruoka-annokset saa joko 
noudettuna tai monesta 
paikasta myös kotiin kul-

jetettuna. Monet pienliik-
keet ja palveluyritykset 
yrittävät toimia tänä vai-
keana aikana. Autoja ja 
koneita haetaan huoltoon 
ja tuodaan takaisin kotiin, 
tuulilasinkorjaajat tulevat 
asiakkaan pihaan, netin vä-
lityksellä ohjataan henki-
lökohtaista kuntoilua jne. 
Tukekaamme heidän toi-
mintaansa kukin kykyjem-
me mukaan. On tärkeää, 
että palvelut säilyvät nyt ja 
ovat toiminnassa tilanteen 
helpottuessa.

Kaupassakäynnit, kauppa-
keskuksissa liikkuminen ja 
kirjastokäynnit ovat olleet 
monille tärkeitä sosiaalisia 
tapahtumia ja päivähuve-
ja. Kontaktien puute onkin 
synnyttänyt uusia toimin-
tatapoja. On syntynyt ”por-
raskirjastoja” pihapiireihin, 
ystävät ja tuntemattomat 
vaihtavat kirjojaan. Ystä-
vät tapaavat ja rupattele-
vat sovittuna aikana kylän 
keskustan penkeillä istuen 
tarpeeksi pitkän välimat-
kan päässä toisistaan. Eräs 
tuttavaperheemme ajoi pi-
haamme eikä poistunut au-
tostaan, vaan auton ikkunat 
avoimina keskustelimme 
muutaman metrin päässä 
autosta. Tärkeintä oli nä-
keminen ensi kertaa viime 
kesän jälkeen.

Kaikkien elämä ei ole help-
poa, heitä voi auttaa omalla 
kylällä. On nuoria perheitä, 
joilla on asuntovelat, lo-
mautuksia ja irtisanomisia. 
On yksineläviä, arkisissa 
askareissa apua tarvitsevia 
ikäihmisiä. Seurakunnan 
diakonille voi toimittaa 
kauppojen tai ruokapalve-
lujen lahjakortteja jaetta-

vaksi vaikeimmissa tilan-
teissa oleville perheille.

Maamme päättäjiltä odotan 
avustusapua niille ammatti-
kunnille, joiden työmahdol-
lisuus on totaalisesti nolla ja 
joilla ei ole mahdollisuuk-
sia säännösten mukaan 
hakea yritystukia tai työt-
tömyyskorvauksia, kuten 
monet taiteilijat, esiintyjät, 
käsityöläiset, tilaisuuksien 
järjestäjät ja ilman palkkaa 
jääneet yhdistyksien työte-
kijät. Taiteilijat ovatkin jo 
järjestäneet mediakeinoin 
erilaisia muutaman esiinty-
jän tapahtumia, mutta ”pää-
symaksutulot” ovat jääneet 
pieniksi.

Yhdessä me tästä selvi-
ämme, mutta ”uuden nor-
maalin” elämän koittaessa 
maailma on muuttunut.  
Kukaan ei tiedä, miten maa-
ilma muuttuu, toivottavasti 
parempaan suuntaan. Digi-
talisaatio tekee joka tapauk-
sessa aimo harppauksen ja 
vaikuttaa meihin jokaiseen. 
Etätyö tai osittainen etätyö 
saattaa tulla monelle uu-
deksi työtavaksi. Luonto on 
kiittää hetkellisestä seesty-
misestä kaikkialla.

Lapsiperheen isä lausui 
ääneen: ”Loistavaa, kun 
voi kotona aamukahvin 
jälkeen siirtyä työtilaan ja 
työajan päätyttyä lähteä 
heti lasten kanssa pihalle 
ulkoharrastuksiin. Olen 
tutustunut lapsiini ihan 
uudella tavalla.” Ehkä elä-
mänlaatu paranee?

Pysytään terveinä ja odo-
tellaan hyvää kesää.

Pirkko Kautto

nämä matkustavat selkä 
menosuuntaan asennetus-
sa turvaistuimessa ainakin 
kolmivuotiaaksi asti”, Lii-
kenneturvan koulutusoh-
jaaja Ari-Pekka Elovaara 
muistuttaa.

Turvallisuustekijöiden li-
säksi turvaistuimen käyttöä 
edellyttää myös laki. Uu-
distuvassa tieliikennelaissa 
pykäliä on myös tiuken-
nettu, ja nykyisessä laissa 
olevat liennytykset lapsen 
turvaistuinvaateeseen on 
poistettu.

Uuden tieliikennelain 
mukana pyöräilyyn 
uusia sääntöjä

Pyöräilyä koskeviin sään-
töihin tulee muutoksia, 
jotka tekevät liikenneym-
päristöstä turvallisemman 
pyöräilijöille. Uudet lii-
kennemerkit ja säännöt 
vaativat tarkkaavaisuutta ja 
opettelua kaikilta tienkäyt-
täjiltä, jotta siirtymä sujuu 
turvallisesti.

Pyöräliiton mukaan ke-
säkuussa voimaan tuleva 
uusi tieliikennelaki tulee 
parantamaan pyöräilyn 
olosuhteita sekä pyöräi-
lijöiden turvallisuutta. 
Laki mahdollistaa liiken-
nesuunnittelussa uusia 
ratkaisuja, kun käyttöön 
otetaan esimerkiksi erilli-
set pyöräkadut ja pyöräily 
sallitaan yksisuuntaisilla 
kaduilla molempiin suun-
tiin.

Nykyinen tieliikennelaki 
tuli voimaan 1981. Lakiin 
oli tehty vuosien kuluessa 
yli 80 muutosta, ja se ei 
enää vastaa nykyliikenteen 
vaatimuksiin.

Varoitus- ja sulkuviivat 
sekä sulkualueet 
valkoisella värillä

Kesäkuun alusta alkaen 
keltaisia tien pituussuun-
taisia tiemerkintöjä käyte-
tään enää vain tilapäisissä 
liikennejärjestelyissä eli 
käytännössä pääasiassa tie-
työmailla. Muuten aiem-
min keltaiset varoitus- ja 
sulkuviivat sekä sulkualu-
eet maalataan jatkossa val-
koisella. Jos samanaikai-
sesti on näkyvissä keltaisia 
ja valkoisia pituussuuntai-
sia merkintöjä, noudate-
taan keltaisia.

Yksi- vai 
kaksisuuntainen?

Aiemmin hyvänä keinona 
erottaa yksi- ja kaksisuun-
taiset kadut toisistaan on 
toiminut kyseisellä kadulla 
olevan sulkuviivan väri. 
Uuden lain myötä keltaiset 
sulkuviivat sekä sulkualu-
eet merkitään valkoisella 
myös kaksisuuntaisilla 
teillä.

Yksisuuntaisen tien tun-
nistettavuuden parantami-
seksi otetaankin kesäkuun 
alusta alkaen vanhojen 
"Yksisuuntainen tie"-lii-
kennemerkkien rinnalle 
käyttöön myös ajosuun-
taan paremmin näkyvät 
merkit. Tätä uutta mer-
kintätapaa käytettäneen 
ainakin silloin, kun kak-
sisuuntainen tie muuttuu 
yksisuuntaiseksi.

Varoitus- ja sulkuviivojen 
sekä sulkualueiden väritys 
ei tietenkään vaihdu heti 
uuden tieliikennelain tultua 
voimaan. Tiemerkintöjen 
muuttamisen siirtymäaika 
on kolme vuotta.

Nykylain mukaan mootto-
ritiellä ei saa kuljettaa ajo-
neuvoa, jonka suurin sallit-
tu tai rakenteellinen nopeus 
on enintään 50 km/h. Uu-
dessa tieliikennelaissa tuo 
raja on 70 km/h.

Hätävilkkujen 
käyttömahdollisuudet 
lisääntyvät

Uuden tieliikennelain myö-
tä hätävilkun käyttömah-
dollisuudet lisääntyvät. 
Jatkossa niitä saa käyttää 
myös auton liikkuessa. Hä-
tävilkuilla voidaan jatkossa 
varoittaa muita tienkäyttä-
jiä välittömästä vaarasta, 
kuten liikenteen äkillisestä 
hidastumisesta.

Uusi tieliikennelaki 
tuo vähimmäisnopeus- 
liikennemerkin.

Vähimmäisnopeusmer-
kin tavoitteena on ennen 
kaikkea liikenteen turvalli-
suuden ja sujuvuuden var-
mistaminen. Määriteltyä 
vähimmäisnopeutta hitaam-
min ajaminen on tietyissä 
tilanteissa jatkossakin pe-
rusteltua ja laillista.

Tapani Iivari Koronapostia. Kuva: Pirkko Kautto.
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Hei!

Sydämellinen kiitos Veikkola ja lähiympäristö.  
Fysio-lymfa ritva Hernetkoski kiittää kaikkia asiak-
kaitaan näistä 18 v, jotka olen saanut tehdä töitä kans-
sanne. 
Firma lopetti toimintansa 30.4.2020 ja jäin ansaitulle 
eläkkeelle tehtyäni tätä työtä 45v.:) 
ilman teitä en olisi tässä onnistunut. Jään kaipaamaan 
yhteisiä hetkiämme. Paljon on yhdessä naurettu ja 

koettu. Ja myös pysyviä ystäviä 
on jäänyt.
Kiitos kaikille työkavereille, joita 
on matkan varrella ollut (Kyösti, 
anni, Merja, Pauliina, Ulla) ja 
myös yhteistyökumppaneille.
Varmaan kylällä tavataan!
liikunnallista loppukevättä ja 
aurinkoista kesää!  
 
Toivottaa Ritva

ajassa

Veikkolan kirjasto – toinen koti

Keväällä 2011 sain käteeni 
päättötodistuksen Veikkolan 
koulusta. Olin saanut kun-
nian pitää ysien puheen, ja 
siitä välittyi viha-rakkaus-
suhteeni tähän ”pieneen 
voittamattomaan kylään”. 
Peruskoulun jälkeen olikin 
kova kiire pois Veikkolas-
ta. Suhtauduin kotikylääni 
lähinnä ironisesti ja vähätte-
levästi, mutta nyt etäisyyttä 
saaneena olen oppinut ar-
vostamaan niitä asioita, joita 
Veikkola tarjoaa.

Rakkain paikka Veikkolas-
sa on ehdottomasti kirjasto, 
josta tuli minulle toinen koti. 
Siellä syttyi innostus sana-
taiteeseen, kun äitini ilmoitti 

minut kylämme oman kir-
jailijan, Arja Puikkosen, oh-
jaamaan Sanapaja-ryhmään. 
Kirjastolla kokoontuvan 
ryhmän ja lukemattomien 
muiden kirjastolla järjestet-
tyjen tapahtumien ansiosta 
opin tuntemaan vanhan kou-
lurakennuksen salaisemmat-
kin sopukat.

Veikkolan kirjasto ja sen si-
jainti tuntuvat olevan ikui-
suuskysymyksiä. 1990-lu-
vulla perustettiin jopa 
yhdistys, Kirkkonummen 
kirjaston ystävät, turvaa-
maan tämän sivukirjaston 
tulevaisuus. Edelleen voi-
missaan oleva yhdistys 
tarjoaa lisäksi erilaista 
toimintaa ja tapahtumia, 
kuten jo mainitsemiani 
sanataidekerhoja. Olen 
huolestuneena seurannut 
puhetta kirjaston siirtämi-
sestä Veikkolan ”ydinkes-

kustaan”. Totta on, että kult-
tuurihistoriallisesti merkittävä 
rakennus vaatii kunnostusta ja 
tulee maksamaan, mutta mie-
lestäni raha ei menisi hukkaan. 
Kirjastorakennus edustaa juuri 
sitä idyllistä pikkukylämäis-
tä Veikkolaa, josta en toivoisi 
luovuttavan, vaikka alue kehit-
tyy ja modernistuu.

Rakkaus kirjoihin ja tarinoihin 
vei minut Kallion ilmaisutai-
don lukion kautta Turun yli-
opiston pääsykokeisiin. Tätä 
kirjoittaessani olen juuri val-
mistunut humanististen tietei-
den kandidaatiksi opiskeltuani 
suomen kieltä, kotimaista kir-
jallisuutta, draamakasvatusta ja 
luovaa kirjoittamista. Iso kiitos 
tästä kuuluu kylän kirjastolle 
ja yhdistykselle, jonka harras-
tustarjonta mahdollisti näihin 
asioihin tutustumisen. 

Teksti ja kuva: Mira Orko
Kirkkonummen kirjaston ystävät järjestää yhteistyössä kirjaston kanssa paljon 
tapahtumia. Kuva vuoden 2015 kesäleiriltä.

Brita Blombergin  
testamentin etuudet kevät 2020
Veikkolalainen Brita 
Blomberg testamenttasi 
omaisuutensa käytettäväksi 
veikkolalaisten ikäihmisten 
hyväksi, jotta he saisivat 
”kultareunaa” eli palvelui-
ta, joita kunta ei tarjoa. Toi-
minta alkoi 10/2010.

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

Kaikille ikäihmisille avoin 
perjantaikahvila, jota monet 
BB-kerhoksi kutsuvat, kos-
ka suurin osa kävijöistä on 
BB-ryhmäläisiä, kokoontui 
viimeisen kerran tänä ke-
väänä 6.3. ja on siitä lähtien 
ollut pois toiminnasta vallit-
sevan tilanteen vuoksi.

Veikkolan ikäihmisten 
kahvilatoiminta jatku-
nee vapaaehtoisvoimin 
ja palveluohjaajan tuella 
syyskuusta alkaen maa-
nantaisin Veikkolan seura-
kuntakodin tilassa.

Paikka ja päivä muuttuvat. 
Näin vältymme päällek-
käisyyksiltä ainakin nuo-
risotilassa olevan kunnan 
tuolijumpan ja seurakun-
nan diakonia-aamupalan 
kanssa.

Tauolla on myös toistaiseksi 
Nummelan kutsutaksi, lii-

kuntaseteleiden jakaminen 
ja Vuokko Isokorven luonto-
yhteys-kurssi. Britan juhlaa 
vietämme mahdollisuuksi-
en mukaan 7.10. Veikkolan 
seurakuntakodilla.

BB-ryhmäläiset, jotka ovat 
antaneet palveluohjaajal-
le sähköpostiosoitteensa, 
ovat saaneet tietoa kunnan 
korona-ajan palveluista ja 
siitä, että palveluohjaaja 
vastaa kysymyksiin BB-
etuuksista tilanteesta huo-
limatta. Lisäksi asiasta on 
tiedotettu Brita Blomber-
gin testamentti-projektin 
Facebook-sivulla.

Palveluohjaajan työnku-
vaan on kuulunut poik-
keusaikana myös kunnan 
ikäihmisten soittoringissä 
mukana oleminen, joten 
hän sai kontakteja veik-
kolalaisiin hyvin. Monet 
saivat samalla palveluoh-
jausta kunnassa olevien 
palvelujen lisäksi myös 
BB-etuuksista.

BB-etuuksista on ollut ke-
vään aikana käytettävissä 
seuraavat etuudet. Otetta-
va huomioon lähikontak-
tien välttäminen ja muut 
viralliset ohjeet.

apua leskelle. Käytettävä 
vuoden kuluessa leskeksi 
jäämisestä. Tarkoitus on, 

että kun henkilö jää leskek-
si, saattaa olla, että puoli-
so on huolehtinut jostain 
tietystä kotityöstä, joka ei 
ole tuttu leskeksi jääneelle. 
Tai henkilö tarvitsee esim. 
tavaroiden siivoamisessa ja 
lajittelussa apua tms. Sil-
loin voi ottaa yhteyttä pal-
veluohjaajaan, jonka kans-
sa yhdessä mietitään, mitä 
töitä ja kenelle kunnan hy-
väksymälle palveluntuotta-
jalle kyseinen tehtävä voisi 
sopia. Tähän voi saada Bri-
ta Blombergin testamentti-
varoista avustusta enintään 
200 €. Tätä etuutta on tänä 
keväänä käyttänyt kaksi 
BB-ryhmäläistä.

Raskaat pihatyöt. Jos sinul-
la on avun tarvetta raskaissa 
pihatöissä, niin voit ottaa 
yhteyttä palveluohjaajaan, 
jonka kanssa yhdessä mie-
titään, mitä töitä ja kenelle 
kunnan hyväksymälle pal-
veluntuottajalle kyseinen 
tehtävä voisi sopia. Tähän 
voi saada Brita Blombergin 
testamenttivaroista avustusta 
enintään 150 €/vuosi/talous. 
Tätä etuutta on käyttänyt 
tänä keväänä noin kymme-
nen BB-ryhmäläistä.

siivous. Jos sinulla on 
avun tarvetta siivoukseen, 
niin voit ottaa yhteyttä pal-
veluohjaajaan, jonka kans-
sa yhdessä mietitään, mitä 

siivousta ja kenelle kunnan 
hyväksymälle palvelun-
tuottajalle kyseinen tehtävä 
voisi sopia. Tähän voi saa-
da Brita Blombergin tes-
tamenttivaroista avustusta 
enintään 70 €/vuosi/talous. 
Tätä etuutta on käyttänyt 
tänä keväänä noin kymme-
nen BB-ryhmäläistä.

Ilmaisten lonkkasuojien ja 
palovaroittimen paristoko-
teloiden jakelu jatkuu, kun 
toiminnot normalisoituvat.

Onko sähköpostiosoitteesi 
ajan tasalla, saatko tuo-
reimmat tiedot eduista?

Tarvittaessa päivittäkää 
sähköpostiosoitteet BB-
etuuksien tiedotuksista.

Palvelusihteeriä ei ole tällä 
hetkellä käytettävissä BB-
etuuksien tilauksissa.

Kaikissa em. asioissa lisä-
tietoja antaa palveluohjaa-
ja Marja Keränen. 
S-posti: marja.keranen@
kirkkonummi.fi,  
puh. 050 413 74 43.  
Arkisin klo 8-16. 
Jätä viesti vastaa-
jaan, jos et tavoita. 

Facebook: Brita Blomber-
gin testamentti-projekti

Marja Keränen

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

Aukioloajat 
1.6. alkaen:
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Missä mennään – korona?
Maailmanlaajuista kamp-
pailua koronaa vastaan on 
verrattu sotaan. Se ei kui-
tenkaan täytä perinteisen 
sodan tunnusmerkkejä, 
koska vastapuolta ei näy, 
eikä sen kanssa voi neu-
votella. Tosiasia on, että 
tämä vihollinen tekee tu-
hojaan joka päivä. Miltä 
todellinen tilanne näyttää 
juuri nyt?

Vaikka vihollinen on nä-
kymätön, on jo nyt kerty-
nyt paljon enemmän tietoa 
kuin alkumetreillä.  Näyt-
tää siltä, että tauti säästää 
lapsia ja nuoria mutta tap-
paa armottomasti iäkkäitä. 
Erityisessä vaarassa ovat 
ne, joilla on yleisesti tun-
nettuja suurimpien kan-
santautiemme riskiteki-
jöitä tai itse tauti. Taudin 
tartuntatavoista kosketus- 
ja/tai pisaratartuntana ei 
ole täyttä selkoa, mutta 
eristystoimet purevat sii-
hen tehokkaasti.

Suurimmaksi uhaksi väes-
tön kannalta ei välttämättä 
ole noussut itse sairastu-
miseen liittyvät kuolemat 
vaan sen tekemä tuho 

maailmantaloudelle – ja 
sitä kautta myös Suomen 
talouselämälle (julkinen 
talous mukaan lukien).

Joku saattaa ajatella, että 
edellä sanotussa on kysy-
mys vain rahasta. Mutta 
jos ajan annetaan kulua, 
joudutaan ’kuponkeja 
leikkaamaan’, kuten vii-
me sodan jälkeen. Maalla 
ei ollut silloin varoja ostaa 
elintarvikkeita. Niitä jou-
duttiin säännöstelemään. 
Säännöstelyn kohteeksi 
joutuu terveyspalvelujär-
jestelmämme tulevaisuus 
– kokonaisuudessaan.  
Kuolemat saatetaan joutua 
’maksamaan’ monin ver-
roin runsaampina seuraa-
van sukupolven aikana.

Toistaiseksi kuolemien 
määrää on tehokkaasti es-
tetty ja pystytty pitämään 
terveyspalvelujärjestel-
mämme hyvin käynnissä 
– joskin muita kuin ko-
ronapalvelujen tarvitsijoi-
ta syrjien.

Ollaan itse asiassa tien-
haarassa, jossa on tehtävä 
ratkaisu. Mitä kauemmin 

koronakuolemia kahlitaan, 
sitä suuremmaksi tuleva 
kuolemanvaara ja väestön 
elämän laadun heikenty-
minen kasvavat tulevaa 
ajatellen.

Tilanteen voisi pelastaa 
’ulkomailta saatu apu’ eli 
rokote. Siltäkin toivotaan 
paljon. Aiheesta, mut-
ta asiantuntijat tietävät, 
että vaikka työtä tehdään 
jopa sadassa tutkimus- 
ja kehityslaboratoriossa 
yötä päivää (suomalai-
set mukaan lukien), niin 
aikaa kuluu. Kun rokote 
vihdoin on osoitettu toi-
mivaksi ja turvalliseksi, 
ja kun sen valmistami-
nen on saatu suuressa 
mittakaavassa käyntiin, 
sitä riittää alkuvaiheessa 
Suomeen vain hyvin ra-
joitetusti. Veikkaus on, 
että sitä saadaan aikaisin-
taan puolentoista-kahden 
vuoden kuluttua. Siihen 
mennessä kansantalou-
den tuho on kasvanut en-
nätyssuuriin mittoihin.

Näin ei voi päästää ta-
pahtumaan. Rajoitteita 
on siis vapautettava hal-

litusti, mikä merkitsee 
jonkin määräistä koro-
nakuolleisuuden kasvua. 
Suomeksi sanottuna jou-
dutaan siirtymään ainakin 
jossain määrin Ruotsin jo 
aikaisemmin valitsemalle 
tielle. Toivottavasti sillä 
tiellä olemme taitavampia 
kuin juuri kukaan – ihan 
maailmanlaajuisesti. Täs-
sä onnistuminen avaisi 
meille tulevaisuudessa 
esim. uusia maailman-
markkinoita.

Mielestäni olisi heti ryh-
dyttävä myös maamme 
terveysjärjestelmän uu-
distamiseen. Kun paran-
nukset käynnistettäisiin jo 
nyt koronakriisin aikana, 
olisimme  huippuluokas-
sa, kun epidemia on ohi. 
Kaiken tämän toteuttami-
seen päättäjät tarvitsevat 
nyt rohkaisua ja todellista 
asiantuntija-apua. Kunpa 
he ymmärtäisivät ottaa 
sen vastaan ja tehdä jat-
kossa parhaansa vastak-
kainasettelujen kitkemi-
seksi.

Apua tarvitsevat myös 
monet kansalaiset. Tosi-

asia on, että ihan jokainen 
meistä voi oppia autta-
maan itseään ja muita uu-
della huomaavaisella ta-
valla. Se kantaakin meitä 
kaikkia paljon seuraavien 
kuukausien ja jopa vuosi-
en aikana. Uskon vahvas-
ti siihen, että parantunut 
asuntokantamme riittää 
turvaamaan kodin ja elin-
tarvikeomavaraisuutemme 
ruuan. Lämpimistä ihmis-
kontakteista huolen pitä-
minen on meidän jokaisen 
harteilla – ja me pärjääm-

me siinäkin. Antamalla 
saa. Eikä meidän tuki-
verkostommekaan katoa 
mihinkään, vaikka kovilla 
onkin.

Toivotaan päättäjille vii-
sautta eikä oman edun 
tavoittelua vaikeissa pää-
töksissään ja kansalaisille 
uskoa tulevaan.

Ilmo Parvinen, 
LT, Kirkkonummen-
Siuntion sydänyhdistyk-
sen asiantuntijalääkäri

Ilmo Parvinen
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Miksi palokunta ei tule, tai tulee, vaikka ei pyydetty
”Hei! Tuliko tämä palo-
kuntaan? Meillä…voisiko 
palokunta tulla” on taval-
linen puhelun sisältö, kun 
palokuntamme päällikkö 
tai puheenjohtajamme 
vastaa puhelimeen tunte-
mattoman numeron soit-
taessa. Monesti soittajalla 
on ongelma, risujen pol-
tosta kissan pelastamiseen 
ja edelleen pianon kanta-
misesta vedenajoon. On-
neksi vain harva soitoista 
on luonteeltaan sellainen, 
että se kuuluisi suoraan 
112-numeroon.

Miksi sitten palokunta ei 
tule tai tulee sittenkin?

Palokunnan toiminta on 
hyvin vahvasti säädeltyä 
eri lakien toimesta, ja se on 
osa pelastustoimen päivit-
täistä toimintavalmiutta. 
Puhelu palokunnan pääl-
likölle tai puheenjohtajalle 
johtaa hyvin harvoin ti-
lanteeseen, jossa paloauto 
lähtisi suoraan puhelun pe-
rusteella auttamaan. Aina 
kun paloauto on sidottuna 
johonkin tehtävään, on 
asiasta sovittu jollain ta-
voin viranomaisten kans-
sa. Tällä tavoin voidaan 
varmistua, että apua tarvit-
sevat saavat sen avun, mitä 
tarvitsevat.

Kun kiireellinen hätäpu-
helu yhdistyy hätäkeskuk-
seen, tehdään puhelun pe-
rusteella riskinarvio, jonka 
perusteella tehtävään va-
rataan resurssit. Joskus 
resurssit, esimerkiksi pa-
loauto, voi olla hyvinkin 
lähellä tapahtumapaikkaa 
palatessaan toiselta teh-
tävältä. Tai toisaalta se 
lähimmän paloaseman pa-
loauto voi olla suunnitel-
missa varattuna isompaan 
meneillään olevaan onnet-
tomuuteen.

Koska hätäkeskuksen ris-
kinarvion tekee aina siihen 
perehtynyt ammattilainen, 
voi hätäpuhelussa ilmetä 
asioita, joita palokunnan 
päällikkö tai puheenjoh-
taja eivät osaa sunnuntai-
aamun unisilla silmillään 
edes arvioida, ja siten ti-
lannetta hoitamaan ei rii-
täkään yksi paloauto.

Edellä mainittujen syiden 
lisäksi palokunnista pu-
helut ohjeistetaan eteen-
päin, siksi että ilman tuota 
viranomaisten antamaa 
”statusta” eli hälytystä tai 
tehtävää eivät palokunta-

laisten oikeus- ja vakuu-
tusturva ole voimassa. 
Edellä mainittu suojaa 
yhtä lailla yksittäistä pa-
lokuntalaista kuin avun-
tarvitsijaa tai hänen omai-
suuttaan. Hälytystehtävillä 
palokuntalaisia koskevat 
myös tietyt vastuut ja vel-
voitteet, kuten esimerkiksi 
salassapitovelvoite.

Mitä muita syitä saattaa 
olla, ettei palokunta 
tule, vaikka soittaja 
apua tarvitsisikin?

Nykyisellään monissa pa-
lokunnissa itse hälytys-
tehtävät ja siihen liittyvät 
pakolliset harjoitteet ovat 
hyvin suuri osa palokun-
nan toimintaa. Toiminnan 
laatuvaatimukset ovat 
samat kuin ammatikseen 
tehtäviä hoitavilla, ja tästä 
syystä palokunta vaatii pa-
lokuntalaisilta enemmän 
aikaa kuin esimerkiksi 
80-luvulla. Tällöin palo-
kunnat pyrkivät keskit-
tymään itse varsinaiseen 
toimintaan sekä oman 
yhdistyksen ja kiinteistö-
jen hoitoon, jolloin kaikki 
”ylimääräinen” joudutaan 
jättämään pois.

Yhtä lailla tähän liittyvät 
vakuutustekniset asiat: 
mitä jos palokunta pudot-
taakin pianoa kantaessaan 
pianon, joka menee rikki 
ja epävireeseen, samalla 
piano putoaa palokunta-
laisen ja pianon omistajan 
varpaille, molempien jou-
tuessa sairaslomalle. Kuka 
tällöin korvaa? Sen lisäksi, 
että ympäröivä yhteiskun-
ta asettaa edellä mainit-
tuja rajoitteita, haluavat 
palokunnat kunnioittaa eri 
alojen ammattilaisia, jotka 
tekevät esimerkiksi pianon 
siirtoja ammatikseen tai 
kuljettavat vaikkapa vettä 
uima-altaisiin hankkimal-
laan kalustolla.

Joskus palokunta saattaa 
toki tehdä työsuoritteiksi 
luettavia töitä, kuten puun 
kaataminen. Tällöin syynä 
on luultavasti harjoitus. 
Harjoituksissa harjoitel-
laan samoja asioita, mitä 
tulee osata hälytystehtävil-
läkin. Puuta kaadettaessa 
harjoite ei kohdistu aino-
astaan itse moottorisahan 
käyttöön, lisäksi harjoit-
teina voivat olla yksikkö-
nä toimiminen, kaluston 
tuntemus, huolto jne. Täs-
sä todettakoon, että risujen 
polttaminen ei ole harjoi-

tuksen määritelmät täyt-
tävä suorite, mutta talon 
polttaminen sen sijaan on. 
Vaikkakin silloin harjoitel-
laan talon sammuttamista, 
ja sen polttaminen on se 
pakollinen osio.

Vielä reilut viisi vuotta 
sitten saattoi avuntarvitsi-
ja ihmetellä, miksi heille 
tuli paloauto, vaikka eivät 
sitä olleet pyytäneetkään. 
Tällöin saattoi olla kysy-
myksessä ensivastetehtä-
vä, jolloin lähimpänä ollut 
ammattimainen apu lähe-
tettiin paikanpäälle am-
bulanssin tullessa hieman 
myöhemmin.

Nykyisellään palokuntien 
eli paloautojen suoritta-
mat terveystoimen tehtä-
vät ovat yleisesti tunnettu 
asia, eivätkä ne enää siten 
aiheuta ihmetystä. Kui-
tenkin meneillään oleva 
pandemia on aiheuttanut 
muutoksia siihen, milloin 
paloauto tulee ambulans-
sin lisäksi. Tämä taas joh-
tuu siitä, että molemmat 
organisaatiot, terveystoimi 
ja pelastustoimi, halutaan 
pitää toimintakykyisinä 
mahdollisimman pitkään 
vältellen tilanteita, joissa 
molemmat organisaatiot 
altistuisivat tartuntavaa-
ralle. Siksi sairaankul-
jetustehtäville liitetään 
automaattisesti ensivas-
teyksikkö (paloauto) vain 
silloin, kun voidaan olla 
hyvin varmoja, ettei avun-
tarve johdu ensisijaisesti 
pandemian aiheuttamista 
oireista tai apu ei voi odot-
taa yhtään hetkeä pidem-
pään. Edellä mainittuja 
tehtäviä ovat elvytystarve 
ja putoaminen. Muiden 

tehtävien osalta ensihoi-
don tilannejohto tekee 
riskinarvion sekä hoidon 
kiireellisyyden suhteessa 
sen hyötyyn, ennen kuin 
ensivasteyksikkö hälyte-
tään tehtävään.

Yksi merkittävä seikka, 
miten jokainen asuja voi 
vaikuttaa siihen, että apu 
tulee juuri teille eikä naa-
purin pihaan, mikäli sitä 
tarvitaan, on talojen sekä 
asuntojen numerot. Aika-
na ennen auto- ja puhelin-
navigaattoreita palokunta 
suunnisti paikalle paikal-
listuntemuksen ja kartan 
turvin. Monesti joku pa-
loautossa tiesi, mistä an-
nettu tie löytyisi, tai jos ei 
tiennyt, oli apuna puhelin-
luettelon kartta tai Kirkko-
nummen kunnan tienimi-
luettelo. Joskus kysyttiin, 
minkä niminen soittaja oli, 
minkä perusteella jollain 
välähti, mihin paloautolla 
tulisi suunnata. Tämä oli 
hyvin hidasta ja joskus 
epävarmaakin eikä siten 
sovellu tähän päivään kuin 
aivan erityistilanteissa.

Vaikka monesti soittaja 
soittaa 112-sovelluksella 
ja tehtävä välitetään palo-
auton navigaattoriin, eivät 
navigaattoreiden kartat ole 
erehtymättömiä, tai talo ei 
ole heti tien vieressä, tai 
pihatien varrella on use-
ampia taloja. Siksi lähes 
aina viimeiset metrit ”na-
vigoidaan” silmin etsien 
talon numeroa ja kenties 
talon tai asunnon kirjainta.

Ilman tätä kunnollista, nä-
kyvää ja valaistua nume-
roa saattaa apu viivästyä 
tai pahimmillaan jäädä sil-

lä soitolla löytämättä peril-
le. Palokunta ei myöskään 
mielellään mene etenkään 
öisin soittelemaan ovikel-
loja, josko apua olisi tar-
vittu. Tästä syystä onkin 
tärkeää pitää talonumerot 
ja opasteet kunnossa sekä 
mahdollisuuksien mukaan 
valaistuina. Tämä siis kai-
kille asujille haasteena: 
Katsokaa, että teillä tämä 
on kunnossa, joskus se voi 
pelastaa naapurinkin tai 
teidän yöunet.

Aikoinaan ulkomailla olen 
havainnut, että talon nu-
mero on osa talon identi-
teettiä sen ollessa hyvin 
esillä ja koristeltuna. Ker-
ran esimerkiksi Ahvenan-
maalla näin talonumerot, 
jotka olivat yhtä suuria 
kuin ulko-ovi, ja ne olivat 
valaistuna oven viereisel-
lä seinällä. Sinne ainakin 
apu löytää, jos on tarvetta. 
Vinkkejä omiin opasteisiin 
voikin halutessaan hakea 
Googlella tms.

Ja sitten lopuksi: milloin 
palokunta tulee, vaikka ei 
haluaisikaan? Palokunta 
tulee aina, kun se on hä-
täkeskuksen (112) toimes-
ta hälytetty. Usein tämä 
palokunnan ei-toivottu 
vierailu aiheutuu häiriön 
tuottamisesta. Palokunta ei 
kuitenkaan ole laajentanut 
palvelujaan täydentämään 
mahdollista poliisin pal-
veluvajetta, vaan yleensä 
tällöin on kyseessä avotuli. 
Naapuri tai ohikulkija on 
soittanut 112-numeroon 
joko siksi, että on kyllästy-
nyt savutettuna olemiseen, 
tai pelkää tulen uhkaavan 
itseään tai omaisuuttaan. 
Tällöin palokunta tulee 

paikanpäälle arvioimaan 
tilanteen, ja useimmiten se 
päättyy joko tulen pitäjän 
tai palokunnan sammutus-
toimiin.

Mistään ilkeydestä ei ole 
kyse, vaan häiriön tuot-
taminen kaikilla tavoin 
on laissa, asetuksissa ja 
säännöissä kielletty. Ylei-
senä sääntönä voidaan pi-
tää, että taajama-alueella 
puutarhajätteiden polt-
taminen on aina kiellet-
tyä, ja rakennusjätteiden 
polttaminen on kiellettyä 
kaikkialla, sekä maasto- ja 
ruohikkopalovaroitusten 
aikana kaikki avotuli on 
kaikkialla kiellettyä.

Pelastuslaitos tai palokun-
nat eivät voi antaa lupaa 
avotulen käsittelyyn tai 
käsitellä ”polttoilmoi-
tuksia”. Jos lopulta pää-
dytään käyttämään tulta, 
tulee muistaa, että tulen-
käytön tulee olla valvot-
tua, ja vastuu tulenkäytös-
tä on aina tulenkäyttäjällä, 
paikasta ja ajasta riippu-
matta.

Lisää avotulen käytöstä ja 
puutarhajätteiden poltta-
misesta löydät Länsi-Uu-
denmaan Pelastuslaitok-
sen sivuilta https://www.
lup.fi/fi-FI/Ohjeet_ja_lo-
makkeet/Avotulen_teko

Mukavaa ja aurinkoista 
kesän odotusta toivotta-
en Veikkola VPK-FBK:n 
puolesta palokunnan pääl-
likkö Sami Viholainen.

Ps. Toivottavasti ei nähdä 
kuin kaupan kassalla ja 
silloinkin sopivalta etäi-
syydeltä. 
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Tule mukaan 
toimintaan!

Ota yhteyttä: 
veikkola@gmail.com

ajassa

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

Leppävaaran toimisto

Täyden palvelun 
toimisto jo 25 vuotta 

Konstaapelinkatu 3,
02650 Espoo
(Gallerian lähellä)

Aukioloajat osoitteesta 

Maksuton ohjevihko ja 
kustannusarvio

puh 09 2709 3501

Veteraaneille - 20% 
alennus norm.hintaisista 
arkuista ja uurnista

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

Myymme myös hautakiviä

Voim. vuoden loppuun.

24 h päivystys: 
050 051 2942

Miksi palokunta ei tule, tai tulee, vaikka ei pyydetty

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

Haluatko myydä kotisi,
mutta korona mietityttää?

Ota yhteyttä syntyperäiseen
veikkolalaiseen välittäjään, joka 
pystyy tekemään kauppaa myös 
koronan aikana -
turvallisesti ja tehokkaasti.

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

Kirkkonummi, Kirkkotallintie 2

Kotivara kuntoon
Kotona oleva varasto ruokaa ja juomaa poikkeuspäivän 
varalle on nimeltään kotivara. Kotivaraa tarvitaan esi-
merkiksi, jos kauppaan ei pääse karanteenin tai sairastu-
misen vuoksi.

Kotivara on omatoimista varautumista. Lue lisää martat.
fi-sivuilta. Marttojen sivuilta löytyy myös paljon kivoja 
ruokareseptejä.

Kesäinen Foccacia

Ainekset, 40 palaa

4 dl vettä 
1 pkt (50 g) hiivaa 
1 1/2 tl suolaa 
9–10 dl vehnäjauhoja 
3/4 dl oliiviöiljyä

Pinnalle  
3/4 dl oliiviöljyä 
3 tl sormisuolaa (voi jättää poiskin) 
Yrttejä, minitomaatteja, paprikaa, parsaa, siemeniä, 
kuivattuja juureksia tai sieniä, oliiveja. Voit käyttää ko-
ristelussa melkeinpä mitä haluat, vain luovuus on rajana.

Vuoan voiteluun oliiviöljyä

Valmistus, yli 60 min

Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi ja liuota hiiva veteen. 
Lisää suola. Lisää jauhot taikinaan vähän kerrallaan. 
Alusta taikina ja lisää öljy alustamisen loppuvaiheessa. 
Kaavi taikina kulhosta ja vaivaa sitä öljytyllä työtasolla 
5 minuuttia. 

Kohota taikina lämpimässä paikassa kaksinkertaiseksi.

Voitele uunipelti tai uunivuoka (20x30 cm) öljyllä. Ku-
moa taikina vuokaan ja painele se vuoan reunoja myöten. 
Valuta päälle 1/4 dl öljyä. 

Pohjois-Kirkkonummen Martat 
Hanna Vires

Kohota leipää leivinpaperin alla 40 minuuttia.

Painele kohonneen leivän pintaan sormilla kuoppia. Li-
sää loput öljystä ja ripottele pinnalle sormisuola. Leikkaa 
koristeita pieniksi ja painele ne leivän pintaan haluamaasi 
kuvioon.

Paista 225 asteessa uunin keskitasoa alemmalla tasolla 
15–20 minuuttia. 
Kumoa kypsä leipä vuoasta ja jäähdytä ritilällä.  
Leikkaa jäähtynyt leipä annospaloiksi ja nauti.

Luonto- Asahi- ja Metsämieliohjausta

ryhmäohjausta eri ikäisille ryhmille, tapahtumiin,  
syntymäpäiville jne. kehoa ja sydäntä kuunnellen

Kysy lisää:  
vuokko.o.isokorpi@gmail.com, p. 045 668 7380 
www.vuokkoisokorpi.com,  
FB, iG: @ihmisyydensydanpiiri

KYLÄSAUNAN  
varaukset 

 
ja

ILMOITUS 
TAULUN  

avaimet  

hoitaa  
KotiLemmikki 

(apteekin yläpuolella)
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- EI HÄTÄÄ, 

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

Tarinoita torpalta

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 maail-
man tapahtumiin."

Litorinanmereltä Laguksenpuistoon
Tummarunkoinen ruu-
hi työntyy kaislikon läpi 
rantaan. Mies nykäisee 
kevyesti veneen maalle ja 
lähtee kiipeämään rinnet-
tä ylös. Kulkija on yksin-
kertaisesti puettu, olalla 
hänellä roikkuu oravan-
nahkoja. Mies saavuttaa 
kukkulan laen, pysähtyy, 
katsahtaa ympärilleen. 
Mäen toisellakin puolella 
on pieni järvi. Katse arvioi 
seutua punniten. Lopulta 
päätös on tehty. Mies ottaa 
maasta karahkan ja lyö 
sen yhdellä voimakkaalla 
iskulla maahan pystyyn. 
Nyt viemään sanaa muille, 
hyvä asuinpaikka on löy-
tynyt. Askel rantaan on nyt 
kevyempi, onhan alamäki 
– ja muutenkin.

Veikkolan ensimmäiset 
asukkaat?

Pohjois-Kirkkonummen 
pienet järvet ovat monet 
entisiä merenlahtia, jotka 
kuroutuivat järviksi jos-
kus 8 000 vuotta sitten: 

Litorinanmeri huuhteli 
Etelä-Suomea paljon kor-
keammalla kuin nykyinen 
Itämeri, jonka edeltäjä se 
on. Kalljärvi, Lamminjärvi 
ja Perälänjärvi ovat entisiä 
Litorinanmeren lahtia.

Kalljärven ja Lamminjär-
ven väliseltä kannakselta 
on löydetty viitteitä mui-
naisista asumuksista, vaik-
ka suurin osa jäänteistä 
onkin myöhemmältä histo-
rialliselta ajalta. Alue tun-
netaan Parantolan alueena 
tai uuden asemakaavan 
mukaan Laguksenpuisto-
na. Vuonna 2016 tehdyn 
selvityksen mukaan mah-
dollinen muinaisjäännös-
kohde sijaitsee ns. Torpan 
takana Siskolan rakennuk-
sen edustalla.

Maatalous kehittyy

Joka tapauksessa on luon-
tevaa ajatella, että tämä 
alue, mäki kahden järven 
välissä, on ollut kiinnos-
tava asuinpaikka. Var-

maankin kannakselle syn-
tyi aika pian polku, joka 
vähitellen leveni tieksi. 
Kuninkaankartassa vuo-
delta 1776 kannakselle on 
merkitty tie ja muutama 
punainen rasti talon mer-
kiksi. Pitäjänkartassa noin 
vuodelta 1840 talot ovat jo 
saanet nimet Nedergård ja 
Övergård. Torppia on mer-
kitty punaisella merkillä, 
Lamminpään, Perälän ja 
Löfkullan torpat.

Kannaksesta tuli nyt 
maanviljelyksen keskus. 
Övergård tien eteläpuolel-
la oli Lindbergin suvulla,

ja Nedergårdin omistajat 
vaihtuivat, kunnes alue 
myytiin Mielenterveysseu-
ralle. Isoisäni tuli Veikko-
laan 1900-luvun alkaessa 
ja oli Nedergårdin, sittem-
min Sigurdsbergin, torppa-
ri. Lindbergin talossa, ku-
ten Övergårdia kutsuttiin, 
oli isäni kertoman mukaan 
kylän ainoa puhelin, ja 
siellä käytiin soittamassa, 

kun puhelinyhteyttä tarvit-
tiin. Talosta haettiin myös 
posti. Pellot jakaantuivat 
niin, että Lamminjärven 
itäpuoli kuului Lindbergin 
talolle ja länsipuoli Neder-
gårdille/Sigurdsbergille.

Vanhatien 
uudisasukkaat

Tie, joka kiemurtelee luul-
tavasti muinaista polun-
pohjaa seuraten talojen 
välistä, on nimeltään Van-
hatie. Alueella alkoi loppu-
vuodesta mittava kadunra-
kennusurakka. Veikkolan 
Vanhatiestä tehdään nyt 
uusi. Kunnallistekniikkaa 
rakennetaan, kevyen lii-
kenteen väylä lisätään, ja 
tie saa lopulta asfalttipin-
nan. Laguksenpuiston ase-
makaavan mukaan alueen 

vanhat kulttuurihistorialli-
set rakennukset säilytetään 
ja muutetaan asuinkäyt-
töön. Myös uudisrakennuk-
sia on alueelle tulossa.

Kun 2020-luvun uudis-
asukas saapuu Laguksen-
puiston mäelle, hän ympä-
rilleen katsellen voi aistia 
jotain alueen historiasta. 
Tupaantuliaisissa hän voi 
terassilla kasvisvartaita tai 
kanafileitä käännellessään 
kuin ohimennen tokaista 
vaikkapa:

”Tiedättekö muuten, tämä 
talo sijaitsee muinaisen 
Litorinanmeren rantavii-
valla.”

Teksti ja kuvat (touko-
kuun alussa): 
Juha Wikström

Lähteet:

Litorinanmeren ylin ran-
ta Suomessa, Pro gradu 
-tutkielma, Susanne Åberg 
4.10.2013

Kirkkonummi, Veikkola 
Kaava-alueen arkeolo-
ginen inventointi 15.-
16.10.2012, Museovirasto 
Satu Koivisto

Kirkkonummen kunta: 
Oheismateriaali Laguk-
senpuisto Veikkolan ase-
makaavan muutoksen se-
lostuksen liitteet.pdf

Pirkko Kautto: Veikko-
lan vanhan osan muutos 
käynnistynyt, Kylänraitti 
2/2019

Sigurdsbergin talo ja oikealla Torppa, mahdollinen muinaisjäännösalue. Taustalla 
Johan Lagerlöfin vuonna 1910 rakennuttama huvila.

Lindbergin talo (Övergård).

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- iV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt

050-344 4918

ajassa

KAIVOHUOLTO
���������

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

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

aukioloajat 31.8. 
saakka: 
 
ma klo 14–20 
ti, to klo 14–19 
ke ja pe,klo 10–15 
la suljettu

juhannuksen 
poikkeusaukiolot:

to 18.6. 10–15 
pe 19.6. suljettu

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

Veikkolan kirjasto 
poikkeusaikana

Koronarajoitukset ovat 
vaikuttaneet myös kirjas-
tojen toimintaan. Kaikki 
maamme kirjastot olivat 
kevään aikana suljettuina 
usean viikon ajan osana 
koronaviruksen rajoitus-
toimenpiteitä. Toukokuun 
alussa rajoituksia lieven-
nettiin hieman, kun maam-
me hallitus linjasi, että kir-
jastot voivat välittömästi 
aloittaa uloslainauksen eli 
aineiston noutopalvelun.

Hallituksen linjauksen 
mukaisesti Kirkkonum-
men kirjaston toimipisteet 
palvelevat 31.5. saakka 
rajoitetusti: varauksia voi 
noutaa ja kirjoja palauttaa, 
mutta esimerkiksi tietoko-
neita ei pääse käyttämään. 
Tämänhetkisen tiedon 
mukaan kirjastotilat ava-
taan hallitusti 1.6. alkaen, 
ja silloin myös kirjastojen 
palveluita avataan laajem-

min. Kirjastot kuitenkin 
vielä odottelevat tarkem-
pia ohjeita. Ajankohtaiset 
tiedot löytyvät kirjaston 
verkkosivuilta: kirkko-
nummi.verkkokirjasto.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, 
voit soittaa (09 2967 2100) 
tai lähettää sähköpostia 
(veikkolan.kirjasto@kirk-
konummi.fi). Me vastaam-
me mielellämme!

Kirjaston e-palvelut

Tiesitkö, että e-kirjaston 
palvelut ovat käytettä-
vissäsi ajasta ja paikasta 
riippumatta myös poik-
keusaikana? Mene vain 
osoitteeseen kirkkonum-
mi.verkkokirjasto.fi/e-
kirjasto, ja ulottuvillasi on 
laaja kokoelma sähköisiä 
kirjoja, lehtiä, elokuvia 
ja musiikkia. Esimerkiksi 
elokuvapalvelumme Kir-
jastokino ja Viddla tuo-
vat kotisohvallesi useita 
laatuelokuvia, ja lehtipal-
velumme PressReaderin 
kautta pääset nauttimaan 
aikakauslehdistä.

Palveluihin kirjaudutaan 
kirjastokortin numerolla ja 
PIN-koodilla. Jos sinulla 
ei ole PIN-koodia, saat sen 
käymällä kirjastossa pai-
kan päällä.

Jos jokin askarruttaa, kysy 
lisätietoja kirjastosta!

Kartanoteatterin kesä 
Korona keikautti Veik-
kolan Kartanoteatterin 
kesän 2020 suunnitelmat 
ylösalaisin. Teemu Raidan 
kirjoittama näytelmä Vil-
lasukkia Veikkolasta näh-
dään Navalan puistossa 
vasta kesällä 2021. Tämän 
kevään harjoituskausi kaa-
tui koronakaranteeniin ja 
ryhmärajoituksiin.

Kartanoteatterin toimin-
ta on näin ollen pienellä 
tauolla, ja Navalan lato 
kuiskii jo yksinäisyyttään. 
Pidetään virus kurissa: 
Mikäli selätämme sen 

elokuuhun mennessä, pää-
semme latoon tanssimaan 
ja viettämään Korona-
Iltamia otsikolla Koronat 
kattoon!

Maaliskuun lopussa pidet-
tiin kartanoteatterin vuo-
sikokous, jossa valittiin 
uudelle kaudelle uusi hal-
litus. Puheenjohtajana jat-
kaa edelleen Eija Ahvo ja 
varapuheenjohtajana Satu 
Jämsä. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Johanna Aat-
salo, Anu Halme, Jessica 
Nielsen, Matti Saartamo, 
Maria Salonen, Paavo 

Sortti ja Juha Wikström. 
Hallitus on tehnyt digiloi-
kan ja pitänyt jo kaksi etä-
kokousta netissä syksyn 
toimintaa suunnitellen.

Veikkolan Kartanoteatteri 
toivottaa kaikille katsojille 
ja tukijoille turvallista ja 
terveellistä kesää. Nähdään 
mahdollisimman pian.

Eija Ahvo 
Kartanoteatterin 
puheenjohtaja 
veikkolankartanoteatteri@
gmail.com

Kirjaston Ystävien kevät

Kirjaston Ystävien toi-
minta supistui ja muuttui 
kevään osalta koronan 
takia. Kirjaston sana- ja 
kuvataidekerhot sekä 
vauvalorut jouduttiin lo-
pettamaan kesken kauden. 
Kirjallisuuspiiri ”Luku-
lampun alla” on kokoon-
tunut maaliskuusta 2020 
alkaen virtuaalisesti ja 
jatkuu syksyllä joko 
etäyhteyksin tai tilanteen 
helpottuessa Veikkolan 
kirjastolla. Aikuisten 
meditatiivisen kirjoitta-
misen ryhmä ”Pinnalla” 
on kokoontunut keväällä 
virtuaalisesti. Kesän ly-
hytkursseista ja syksystä 
tiedotetaan myöhemmin.

Turvallisuussyistä kirjas-
ton kesäleirit on päätetty 
perua. Suunnitteilla on 

muuta kesätoimintaa lap-
sille ja nuorille, josta tiedo-
tamme lähiaikoina nettisi-
vullamme www.sanapaja.
webs.com, jäsenkirjeessä 
sekä Facebookissa.

Veikkolan kirjaston lap-
si- ja nuorisoteatterin ke-
vätlukukausi jäi kesken, 
ja se korvataan elokuussa. 
Uusi kausi alkaa syys-
kuussa, kokoontumiset 
sunnuntaisin 6.9. alkaen 
12x2h/kerta. Syksyllä jat-
kaa kaksi ryhmää: Tiikerit 
(1.–6.-luokkalaisille) ko-
koontuu klo 14–16 (140 
e), ja Taika (6.–9.-luok-
kalaisille) kokoontuu klo 
16:30–18:30 (140 e).

Uusia harrastajia mahdol-
lisesti vapaille paikoille 
otetaan 15.8. lähtien. Sitä 
ennen voi ilmoittaa alus-
tavan kiinnostuksensa: 
veikkolan.nuorisoteatte-
ri@gmail.com tai soittaa 
044 3206773/Ilona Tiai-

nen. Ryhmissä ideoidaan 
kauden aikana itse uusi 
näytelmä ja tehdään siitä 
esitys sekä tehdään kivo-
ja harjoituksia yhdessä. 
Vanhempia ja harrastajia 
tullaan informoimaan ko-
ronan aiheuttamista uusis-
ta hygienia- ym. -käytän-
nöistä. Aikuisten ryhmä 
Rotkonloukku kuvaa ke-
sällä harraste-elokuvan 
”?Onko tässä Itua?”, joka 
korvaa kevääksi suunni-
tellun baarin näytelmä-
esityksen. Elokuvan oli-
si tarkoitus olla valmis 
syksyllä, jolloin aikuisten 
ryhmä mahdollisesti jat-
kuu.

Toivomme, että pääsem-
me kokoontumaan ja koh-
taamaan mahdollisimman 
pian kaikissa vanhoissa 
ja uusissa ryhmissä. Sitä 
ennen onneksi pääsemme 
taas kirjastoon!

Tarja Karvinen

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

Koskentori 3, 02880 Veikkola,  
puh. 040 411 1091  
mona@pikkirilli.com   
mari@pikkirilli.com

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona

Muisto viime kesän esityksestä Mitä hel%#ttiä sinä siinä seisot! Kuva: Päivi Falck.
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Barbara kingsolver:
Täyttymysten kesä
Like 2004

Kirjaston ystävien lukupii-
rin kevään viimeinen kirja 
on portti kesään, ja siitä 
piiri keskusteli virtuaali-
sesti toukokuisena keski-
viikkona. Amerikkalaisen 
menestyskirjailijan teos 
ilmestyi suomeksi viisi-
toista vuotta sitten. Kesä-
kirjaksi sitä vuosi sitten 
suositti Hesarin lukupiirin 
Suvi Aholakin.

Kustantajan mukaan kir-
jassa on raastavaa rakkaut-
ta ja hengästyttäviä luon-
tokuvauksia.  Appalakkien 
vuoristo ja pieni kylä sen 
liepeillä ovat raamit tari-
nalle yhdestä kesästä, joka 
lukupiirinkin mielestä pur-
suaa rakkautta, optimismia 
ja elämäniloa. Maailmalla 
hyvän vastaanoton saanut 
teos on, edelleen kustan-
tajaa siteeraten, kirjalli-
sesti kunnianhimoinen ja 
lähentelee tarkkuudessaan 
biologian oppikirjaa.

Ehkä Täyttymysten kesä 
on niin paljon vastapainoa 
korona-ajalle, että kaikki 
piiriläiset olivat yksimie-
lisiä: kenenkään ei ollut 
tehnyt mieli laskea kirjaa 
käsistään. Tarja, joka kertoi 
muuten hyppivänsä luonto-
kuvaukset yli, oli tällä ker-

taa lukenut ne kaikki. Mie-
tittiin syytä siihen, ja yksi 
selitys oli, että kaikella ku-
vattavalla oli tarkoituksen-
sa. Mitään ei kuvattu pelkän 
kuvauksen vuoksi. Ja kum-
mallisesti lukiessa joutui 
kuin sisälle kirjaan. Sinne 
metsään tai puutarhaan.

Leenaan oli tehnyt vaiku-
tuksen kirjassa kuvatun poh-
joisamerikkalaisen luonnon 
rehevyys. Tiina-Maria oli 
itsekin käynyt kirjan maise-
missa Appalakeilla ja vaikut-
tui siksi ihan henkilökohtai-
sestikin metsäkuvauksista. 
Vuokko kertoi toivoneensa, 
että kirja olisi vain jatkunut 
ja jatkunut.

Toisen Tarjan mielestä 
alku oli tuntunut harle-
kiinimaiselta, ja heti me 
melkein kaikki nyökytte-

Enni Mustonen:
Pukija
otava 2020

Enni Mustosen syrjäs-
täkatsojat elävät likellä 
aikansa kuuluisuuksia ja 
tapahtumia. Syrjästäkat-
sojan tarinat ovat eden-
neet kahdeksanteen 
osaan. Eletään sodanjäl-
keistä aikaa. Tämänker-
tainen sivustakatsoja Vie-
na Aaltonen saa alkuun 
paikan Suomen Filmite-
ollisuuden puvustamosta. 
Tehdään Tanssi yli hau-
tojen -elokuvaa, jonka 

pääosissa ovat Leif Wager 
ja Eila Peitsalo. ohjaajana 
Toivo Särkkä.

Viena on ompelemassa 
ensimmäisiä Marimekkoja 
ja Helsingin olympialai-
sissa oppaana. Kun Armi 
Kuusela valitaan Suomen 
Neidoksi ja saa palkinnok-
si matkan Miss Universum 
-kilpailuihin, Viena pääsee 
avustajana mukaan. Vie-
nan tarina jatkuu siinä si-

vussa Hollywoodiin saak-
ka.

Mustosen kirjat ovat mu-
kavaa luettavaa, hyvin 
suomalaisia ja puhdas-
henkisiä. Niissä ei ole 
väkivaltaa eikä seksiä. 
Ne ovat huippusuosittuja 
hyvänmielen kirjoja, joita 
saa odottaa kirjastosta tosi 
pitkään.

Raija Kari

Toveri Lapsi – Seltsimees laps
Leelo Tungal:

Leelo Tungal (s. 1947) 
on arvostettu virolainen 
kirjailija, jonka tuotan-
toon sisältyvät romaanit, 
laulujen sanoitus sekä 
ennen kaikkea lasten-
kirjallisuus. Toveri lap-
si -kirja suomennettiin 
hiljakkoin, ja Tungal on 
sen tiimoilta vieraillut 
useamman kerran Suo-
messa. Kirjasta on tehty 
myös elokuva, joka sekin 

pyöri Suomen elokuvate-
attereissa.

Toveri lapsi on omaelä-
mänkerrallinen kuvaus 
1950-luvun alun Virosta 
pienen lapsen näkökul-
masta. Leelon vanhemmat 
ovat opettajia ja kuuluvat 
siihen kansanryhmään, 
joita miehitysaikana val-
vottiin tarkasti. Leelon 
äiti oli tehnyt miehittäjän 
mielestä suuren rikoksen 
opettamalla oppilailleen 
Viron hymnin ja käymällä 
oppilaiden kanssa laula-
massa vapaussotureiden 
haudalla, opettamalla 
Schubertin, Beethovenin 
ja Bachin – fasistien – 
lauluja, ja taisipa kotoa 
löytyä kielletty Viron lip-
pukin. Näistä rikoksista 
äiti karkotettiin kansan 
vihollisena Siperiaan, ja 
Leelo jäi kotitaloustöitä 

osaamattoman isän kanssa 
kahdestaan.

Pieni Leelo ei äidin lähdön 
syytä ymmärtänyt ja syyt-
ti itseään siitä, ettei ollut 
tarpeeksi kiltti ja sen takia 
äiti oli lähtenyt. Kilttey-
den tavoittelu äidin takai-
sin saamiseksi jatkuu läpi 
koko kirjan. Lopulta äiti 
sitten palaakin mutta hen-
kisesti murtuneena.

Kirjan nimi ”Toveri Lap-
si” tulee siitä, kun Leelo 
nousee bussiin mennäk-
seen isänsä kanssa isoisän 
syntymäpäiville ja rahas-
taja kutsuu häntä tuolla 
”tittelillä”. Se on Leelon 
mielestä sanoinkuvaamat-
toman hienoa. Onhan hän 
nyt sentään jotain – Toveri 
lapsi. Kaikessa viattomuu-
dessaan Leelo ihannoi 
myös mm. Nuorten Pio-

Juha itkonen:
ihmettä kaikki
otava 2018

Puheenvuoroja erään 
kirjaston lukupiiristä

A: Juha Itkosen Ihmettä 
kaikki on ajatuksia herättä-
vä kirja vaikeasta ja usein 
vaietusta aiheesta. Pidin, 
oli niin rehellistä puhetta.

T: Ajattelin, että olis nyyh-
ky. Tavallaan oli mutta 
aika vakuuttavan ja riipai-
sevan hienolla tavalla. Re-
hellinen ja syvällinenkin 
kuvaus suurista asioista. 
Suomalaisesta sairaanhoi-
dostakin. Liikuskelee Hel-
singissä, tutuilla seuduilla.

A: Mullakin oli ennak-
koluuloja, mutta turhaan. 
Rehellisyys vakuutti ja se, 
kuinka puolisoiden rakka-
us oli välillä koetuksella 
ja sitten kasvoi taas ja hioi 
heidät yhteen. Plussaa 
miesnäkökulmasta!

T: Kyllä tosiaan. Nuo-
remman sukupolven mie-
hissä on jotain erilaista. 

Rehellisyysnäkökulmasta 
tulee mieleen Tammisen 
ja Röngän Silloin tällöin 
onnellinen. Lapsen ja van-
hemman suhdetta sekin.

M: Myöhempien aikojen 
pyhiä. Erikoinen kuva-
us uskosta, sen ulkoisista 
merkeistä ja ihmisen si-
säisestä voimattomuudes-
ta. Vahva muotoseikkojen 
noudattaminen paljastaa 
armottoman uskon. Ja il-
man sääntöjen tukea ihmi-
nen musertuu.

A: Oliko raskasta luetta-
vaa? Tykkäsitkö?

M: Ei ollut raskas, vaikut-
tava. Jotkut pätee uskon-
non avulla, heikot sortuu. 
Mielenkiintoinen asetel-
ma. Miten Itkonen voi 
päästä noin sisälle mormo-
nisysteemiin?

T: Hyvä taustatyö, luuli-
sin.

S: Huolimattomia unel-
mia. Novelleja, hyvin no-
pealukuinen. Parisuhdetta, 
perhe-elämää, elämän ar-
kisuutta ja sattumanvarai-
suutta. Jäi sellainen olo, 
että näinkö se menee. Suu-
ret suunnitelmat ja valoisa 
tulevaisuus kutistuu taval-
lisuudeksi.

T: Itkos-lukupiirin jatkoja. 
Vaikuttava kirja tältä kum-
malliselta keväältä. 

limme; itselleni tuli jälki-
käteen mieleen Zane Grey. 
Nyrpistelevät ajatukset 
olivat pian kaikilta hävin-
neet. Kirjan ihmiset olivat 
kiinnostavia ja ihmisten 
väliset suhteet monitasoi-
sia. Lapsikuvaukset kolah-
tivat varsinkin piirin isoäi-
tien lapsi-ikävään.

Kaikkineen kirja puhui 
painavasti ympäristömyr-
kyistä, tehotuotannosta 
sekä ihmisen ja luonnon 
suhteesta. Ilman en tai-
ta korttakaan mistään 
-paatosta. Piirin vetäjänä 
Emma summasi lopussa 
heiton, josko ihmiset ja 
heidän suhteensa kirjassa 
olivatkin kojoottien maa-
ilman vertauskuvia eikä 
aina päinvastoin.

Arja Puikkonen

neerien hienoja yhtenäisiä 
asuja ja oppi nopeasti ra-
diosta propagandalauluja 
ja lauloi niitä estottomasti.

Isä on entinen urheilija, 
joka nykyään opettajan 
työn lisäksi valmentaa 
nuoria ja on usein poissa 
kotoa. Leelo viettää paljon 
aikaa kahden tätinsä kans-
sa ja aiheuttaa viattomal-
la ”ääneen ajattelullaan” 
heille hankalia tilanteita.

Aikuisten pelot ja ahdistuk-
set jäävät Leelolle suurelta 
osin vain aikuisten jutuiksi. 
Kirjoittaja antaa ymmärtää, 
että miehityksestä ja ihmis-
ten sorrosta huolimatta lap-
si saattoi elää ihan hyvän 
lapsuuden, vaikka toive 
äidin kotiin palaamisesta 
onkin mielessä.

Paavo Kautto

lounas arkisin klo 10.30–14.30
ruokalistan löydät Facebook-sivultamme

Herkullisia kotileivonnaisia,  
myös gluteenittomia tuotteita

aukioloajat 1.6. alkaen:
ma-pe 6–18

la ja su 10–15

tervetuloa!

Vanhatie 26, 02880 veikkola, puh. 040 625 6422  
Facebook: Mummola Kahvila
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Kirjastoa ikävä
Kirjoitan tätä vappuna sa-
maan aikaan, kun radio 
kertoo hallituksen mietti-
vän kirjastojen avaamista 
ainakin osittain. Kirjastot 
auki please! Ikävä Veik-
kolan kirjastoa! Meitä on 
monta, joille kirjasto on 
oleellinen osa elämää. Sel-
viytymiseen keksittiin sit-
ten kaikenlaisia korvaavia 
toimintoja.

Lapinkylän pääkirjasto

Lapinkylän pääkirjasto 
löytyy Lapinkylän ranta-
tien postilaatikkorivistön 
vierestä. Vaikka kirjastos-
sa on itsepalvelu, onnis-
tun tavoittamaan paikalta 
12-vuotiaan kirjastonhoi-
tajan ja pääsemme juttele-
maan turvallista koronae-
täisyyttä noudattaen.

– Korona-aika toi kirjas-
tolle uusia asiakkaita, hän 
kertoo. – Varsinkin silloin 
alussa, kun kunnalliset kir-
jastot menivät kiinni, meil-
le tuotiin paljon kirjoja ja 
myös DVD- ja BlueRay-
levyjä.

Kun 11- ja 12-vuotiaat 
lukemista harrastavat ys-
tävykset perustivat kir-
jastonsa viime vuonna, 
Huvudstadsbladet kirjoitti 
heistä. Tytöt antoivat leh-
delle haastattelun, mutta 
halusivat pitää yksityi-
syyden harrastuksessaan. 
Valokuvan sai ottaa vain 
aikuisten avustuksella han-
kitusta pientä maitolaituria 
muistuttavasta kirjastora-
kennuksesta. Sama linja 
jatkuu edelleen.

Lapinkylän pääkirjastosta 
voi lainata suomenkielisiä 
ja ruotsinkielisiä kirjoja, 
aikuisten kirjoja, dekkarei-
ta, lastenkirjoja, lehtiä ja 
muuta aineistoa. Palautus-
pakkoa ei ole, ja kirjoja saa 
myös tuoda. Vieraskirjaan 
voi kirjoittaa kirjavinkke-
jä. Toimintaa voi tukea jät-
tämällä tippiä kirjastosta 
löytyvään kuppiin, mutta 
millään lailla pakollista se 
ei ole. Facebook-sivulta 
luen päivityksen, että tip-
pikuppiin oli ilmaantunut 
euro. Avustuksella hankit-
tiin mehua kirjastonhoita-
jille.

Koronaohjeita pitää kui-
tenkin noudattaa eli pestä 
kädet ennen ja jälkeen kir-
jastossa käynnin. Ovi pitää 
käynnin jälkeen sulkea, 
etteivät kirjat kastu. Kir-
jasto on pidettävä siistinä, 

jotta muidenkin asiakkai-
den on helppo löytää luke-
mista. Tällä hetkellä kirjoja 
kannattaa ennemmin hakea 
kuin tuoda, sillä pienen kir-
jaston tilat uhkaavat muu-
ten loppua kesken.

Itse löysin kirjastosta ke-
säisen mökkikirjan ja 
kiinnostavan nuorten uu-
tuuden. Kirjojen vaihto on 
pyörinyt toki muuallakin 
kuin tyttöjen kirjastossa. 
Yksityiset ihmiset ovat 
vaihtaneet kotikirjastojen-
sa kirjoja keskenään. Niitä 
on toimitettu postilaatikoi-
hin ja esimerkiksi Eerikin-
kartanon sivurakennuksen 
portailla on hyvällä säällä 
ollut esillä laatikoittain 
vaihtokirjoja kaikille ha-
lukkaille.

Lukupiiri

Tauolla on myös Veikkolan 
kirjastossa pyörivä harras-
tustoiminta.

Olen ollut useamman vuo-
den mukana Kirjaston ys-
tävien Lukulampun alla 
-lukupiirissä. Meitä on 
kymmenkunta piiriläistä 
kokoontunut kerran kuus-
sa iltatyhjässä kirjastossa. 
Osa on ollut piirissä minua 
kauemminkin, mutta emme 
ole suljettu ryhmä, mukaan 
saa tulla vaikka kokeile-
maan. Emma Puikkosen 
vetämässä piirissä kirjo-
ja on valittu teemoittain. 
Syksyllä luettiin palkittua 
pohjoismaista kirjallisuutta 
ja keväällä luontoaiheisia 
kirjoja. Yhteinen lukemi-
nen ja luetusta keskustele-
minen on hämmästyttävän 
virkistävää, kun jokainen 
voi olla oma itsensä omine 
tuntemuksineen. Kaikesta 
ei tarvitse pitää, ja sen saa 
sanoa ääneen. Toisaalta on 
kiinnostavaa kuulla, mitä 
joku toinen samasta kirjas-
ta löytää. Paljon on puhut-
tu ja naurettu kahvikupin ja 
kirjan ääressä.

Korona sulki kokoontumis-
tilat, ja meidän lukumää-
rämmekin oli lainvastai-
nen. Kirjasto oli kuitenkin 
ehtinyt hankkia meille kau-
kolainoina suurimman 
osan loppukevään kirjoista, 
joten lukupiiriä päätettiin 
jatkaa etänä. Ensimmäinen 
Eeva Kilven novellikoko-
elmaa Kuolema ja nuori 
rakastaja käsitellyt etäpiiri 
vielä hiukan kompuroi tek-
nisissä ongelmissa. Kaikki 
eivät olleet onnistuneet 
kirjautumisessa, ja joku 

joutui kuunteluoppilaaksi, 
koska ei saanut mikrofoni-
aan toimimaan. Mutta alku 
oli hyvä, ja luontokirjan 
teemaan sopi, että yksi pii-
riläinen osallistui puheli-
mella lähimetsästään.

Lapsilukijat

Suomessa on kannettu ko-
vasti huolta varsinkin poi-
kien lukutaidon rapautumi-
sesta. Lukupiiriä vetävällä 
Emmalla on kotona kaksi 
poikaa, kolmasluokkalai-
nen ja esikoululainen. Ää-
nikirjat ovat olleet käytössä 
ennenkin. Syksyn yhteisel-
tä ulkomaanmatkalta esi-
koululaisen kanssa muistan 
Harryn, Ronin, Hermionen 
ja lähes tauottomasti loma-
asunnossa kaikuneen Vesa 
Vierikon äänen. 

– Korona-aikaan me on 
käytetty Bookbeatia vie-
läkin enemmän, Emma 
kertoo. –  Erityisesti lap-
set kuuntelevat äänikirjo-
ja, jonkin verran myös me 
aikuiset. Itse olen löytänyt 
muutaman lukupiirikir-
jankin palvelusta. Saman-
tyyppisiä lukuaikapalve-
luita ovat toki Storytel ja 
Nextstory.

Emman perheen kuopus 
kuuntelee Harry Pottereita 
(kirjat 1-4) uudestaan ja 
uudestaan. Hobitin myötä 
poikiin iski myös J.R.R. 
Tolkien -innostus, ja Eli-
sa-kirjasta ostettiin Taru 
Sormusten Herrasta 1.osa 
äänikirjana. Se on aika 
verkkainen tahdiltaan ja 
sopii hyvin iltasadun jäl-
keiseksi lyhyeksi äänikir-
jahetkeksi, ei jää yleensä 
liian jännittävään kohtaan.

– Viimeisen kerran kirjas-
toauton käydessä olin jo 
vähän varautunut siihen, 
että lukemista tarvitaan pit-
käksi aikaa, Emma kertoo. 
– Lainasin Astrid Lindgre-
nin Kalle Mestarietsivä 2. 
osan, joka oli hurjan jännä 
ja hieno. Sen jälkeen olem-
me lukeneet iltasaduksi 
toista kirjastoautolöytöä: 
Dominic Barkerin Pertte-
li, poika joka ei halunnut 
pelastaa maailmaa -kirjaa. 
Äiti ei tälle lämmennyt 
heti alkuun, kun kirjan 
sävy on fantasiakomiikka 
(tai kirjailijan sanoin anti-
fantasia), mutta hiljalleen 
poikien raikuva nauru on 
alkanut tehdä vaikutuksen. 
Hyllyssä ovat odottamassa 
divarista (www.antikvaari.
fi -osoitteesta) tilatut oman 

lapsuuden suosikkifant-
asiakirjat: Susan Coope-
rin Yllä meren, alla kiven 
-sarja, eli iltasatu on tur-
vattu ainakin muutamaksi 
kuukaudeksi eteenpäin. 
Taloyhtiön kierrätyshuo-
neesta olemme napanneet 
muutaman Aku Ankan ja 
palapelin. 

Lukumummin 
tunnustuksia

Veikkolassa kirjaston ja 
kirjaston ystävien sanatai-
teen ja kuvataiteen harras-
tusryhmät lapsille lähtivät 
ennen koronaa hyvin käyn-
tiin, ja teatteriryhmiähän 
on ollut pitkään. Hiljaisuus 
kirjaston alakerrassa var-
maan jatkuu senkin jäl-
keen, kun lainaustoimintaa 
avataan.

Samaten aloimme mieheni 
kanssa vierailla viikoittain 
lukumummina ja -vaarina 
Veikkolan koululla. Tervei-
siä vain sinne yhdelle kak-
kosluokalle! Meillä on tei-
tä kovasti ikävä! MLL:n ja 
Kirjaston ystävien projek-
tin tarkoituksena on edistää 
lukusujuvuutta siten, että 
lapset lukevat rauhallisessa 
ympäristössä aikuiselle ää-
neen. Ehdin kuulla lasten 
lukevan omia tarinoitaan 
sekä itse kunkin kirjastosta 
lainaamia pulpettikirjoja.  

Tyttärenpoikani, kolmas-
luokkalainen Eeli, tyhjensi 
kotiin siirtyessään pulpet-
tinsa ja toi repussa tarina-
vihkonsa. Luvan kanssa 
lainaan sieltä tarinan En-
simmäinen ja viimeinen 
hiihtoretki:

”Lumi kimalteli. Jaakko oli 
mennyt hiihtämään. Yhtäk-
kiä Jaakko kuuli uikutusta. 
Hän huomasi koiran, jonka 
tassu oli jäänyt kiinni pen-
saaseen. Jaakko riensi heti 
auttamaan. Kun koira oli 
vapaa, hiihtoretki jatkui. 
Koira seurasi Jaakkoa il-
man, että Jaakko huomasi. 
Kun Jaakko oli puolessa 
välissä, tuli iso mäki ja sen 
jälkeen hyppyri. Jaakko 
kaatui. Jaakon jalka repsotti 
oudosti. Sitten hän huomasi 
koiran. Hän sanoi, että vie 
tämä verinen hanska isälle 
ja äidille. Koira näytti ym-
märtävän ja otti hanskan ja 
lähti. Isä ja äiti ymmärsivät 
tilanteen. He lähtivät etsi-
mään Jaakkoa. Sitten he 
kuulivat avunhuudon. Kun 
he löysivät Jaakon, Jaakon 
jalka oli kymmenkertainen. 
Kun he tulivat lääkäristä, 

Jaakolla oli vain vasen jal-
ka. Joten se oli ensimmäi-
nen ja viimeinen hiihtoretki 
Jaakolla.”

Tällä hetkellä lukumummi 
tekee ikäeristyksissä vii-
meisiä editointeja yhdessä 
Emman kanssa kirjoitet-
tuun ja elokuussa ilmes-
tyvään Löytölintu-kirjaan. 

Se on yli 9-vuotiaille suun-
nattua fantasiaa tai toisen 
määritelmän mukaan satu-
romaani. Toivottavasti syk-
syllä kirjoja ja lukemista 
kannattelevat rattaat jo pa-
remmin pyörivät ja meillä 
on jonkinlaiset kirjames-
sutkin. Ainakin etänä.

Arja Puikkonen

 TILITOIMISTO 

Aika vaihtaa tilitoimistoa! 
Isoja tilitoimistoja edullisempi 

 ja henkilökohtaisempi! 
Pyydä tarjous! 

 

Myfix Oy 
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä 

Eivor 040 778 0227 
info.myfix@gmail.com 

www.myfix.fi 
 

 

KULTTUURi

Tienviitta ohjaa Lapinkyläntieltä oikeaan.

Paljain jaloin nurmikolla nokka melkein maassa 
tutkin tarkkaan uteliaana, vatsallani haassa. 
Kurkin kiireisiltä piilotettua salaista maailmaa. 
Katson kesäpäivän tarjoamaa parasta ohjelmaa.

Näen tiettömät reitit, ahkerat ahertajat, 
eksyneet vaeltajat, hullunkuriset taapertajat. 
Maailma näyttää toiselta ruohonjuuren tasolla 
kuuntelen korva tarkkana vihreällä matolla.

Pörinää ja sirkutusta, maiskutusta madon, 
kotilo kantaa selässänsä kokonaisen talon. 
Kimalainen korvissansa kuljettaa tulevan vuoden 
koko kesän ilon meille kukkaloiston suoden

Korkealla taivaalla kuin toisessa ulottuvuudessa 
lintu kiitää liitää huutaa hiljaa uudessa tuulessa 
hyräilee elämän laulua kesällä ei muista aikaa toista 
Onko aikaa iloa suurempaa koskaan ollut moista.

Johanna Kilpinen

Kesäruno
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Varislintujen elämää

Keskityn tarinassani nyt va-
rislintuihin.

Suurin varislintumme on 
korppi. Entisenä erämai-
den asukkaana lajia voi-
daan nähdä jopa kaupun-
geissa. Se on runsastunut 
voimakkaasti 70-luvulta 
alkaen. Lajia näkee usein 
lentelemässä pitkin tien 
vierustoja ravintoa etsi-
mässä. Koska kasvanut 
liikenne on valitettavasti 
kasvattanut myös eläinten 
liikennekuolemia, ovat 
kuolleet eläimet lisänneet 
ravinnon saantia myös 
korpille. Ketut ja supikoi-
rat etsivät teiden varsilta 
myös liikenteen eläinuh-
reja, joutuen joskus itsekin 
uhreiksi.

Ihminen on mahdollistanut 
merkittävästi omalla toi-
minnallaan (liikenne ja ros-
kaaminen) monien lintujen 
ja haaskaeläinten kantoja.

Korppi aloittaa pesinnän 
jo helmikuussa. Kun poi-
kaset kuoriutuvat pesässä, 
saattaa pakkasta olla vie-
lä parikymmentä astetta. 
Varislinnut ovat paikka- 
ja kiertolintuja sekä osin 
myös muuttolintuja. Varis 
on ehkä lajeista se, jonka 
yksilöistä löytyy eniten 
muuttohaluisia.

Varislinnuista yleisimpiä 
lajeja Veikkolan taaja-
massa taitaa olla naakka. 
Lajin tunnistaa silmän val-
koisesta iiriksestä. Naakka 
on tehokas selviytyjä. Laji 
esiintyy parvissa, joissa on 
selvä tehtäväjako. Osa yk-
silöistä etsii ravintoa, osa 
tarkkailee ympäristöä, jos 
uutta ravintoa tulisi tarjol-
le. Osa tarkkailee uhkia. 
Emot saavat apua poikas-
ten ruokinnassa edellisen 
vuoden poikasilta, jotka 
eivät vielä pesi.

Naakat vetäytyvät ennen 
yöpuulle asettumista pui-
den oksille. Ylimpänä ovat 
vanhimmat yksilöt ja alim-
pana nuorimmat. Hierarkia 
kuuluu naakan luonteen-
piirteisiin. Tämä yhdessä 
ihmisen kaupungistumisen 
kanssa antaa naakalle hy-
vät mahdollisuudet kannan 
vahvistumiselle. Naakka 
on kolopesijä. Se löytää 
pesäpaikat ihmisten asu-
muksista, ontoista puista 
tai pesäpöntöistä. Saman-
kokoisessa pesäkolossa 
naakan lisäksi pesii oike-
astaan vain uuttukyyhky. 
Vanhat käytöstä poistetut 
savupiiput kelpaavat myös 
pesäpaikoiksi naakalle.

Muut varsilintumme ei-
vät ole kolopesijöitä. Ne 
rakentavat itse pesänsä. 
Joskus kelpuutetaan pe-
säaihio, jonka alun perin 
on rakentanut jokin muu 
lintu. Varis on tästä hyvä 
esimerkki. Korppi raken-
taa saman pesänsä vuosi 
vuodelta isommaksi. Laji 
pesii mielellään samassa 

paikassa, jos se on vain 
osoittautunut turvalliseksi.

Harakka rakentaa mielel-
lään uuden pesän joka ke-
vät. Pesä on pallomainen 
rakennelma, jonka voikin 
nähdä helposti puussa tai 
puskissa. Harakan pesä 
ei ole rakentamisen tai-
donnäyte. Sinne kuljetaan 
pesäpallon sivulla olevas-
ta reiästä. Pesä on yleensä 
vielä niin harva, että hau-
tova lintu on selkeästi näh-
tävissä pesäoksien raoista.

Muita varislintujamme 
ovat mustavaris, närhi, 
pähkinähakki ja kuuk-
keli.

Mustavaris on jostain 
syystä mieltynyt pesimään 
läntisessä Suomessa. Laji 
palaa muuttomatkaltaan 
samoille pesille. Yhdessä 
puussa voi olla useitakin 
pesiä. Yhteisölliset pe-
säpuut sijaitsevat usein 
kulttuurin keskiössä kuten 
naakallakin. Kaupunki-
keskustojen puistot ovat 

mieluisia paikkoja. Jos 
musta auto pysäköidään 
pesäpuun alle, käy helpos-
ti niin, että mustavarikset 
merkitsevät nimenomaan 
mustan auton ulosteillaan. 
Miksi? Sitä en tiedä.

Närhi on runsaslukuinen, 
värikäs ja kovaääninen lin-
tu lähimetsissämme. Laji 
piilottelee ravintoa talven 
varalle kivien koloihin, 
kaarnan rakoihin ja sam-
malpeitteen suojiin. Näitä 
kollektiivisia varastoja 
käytetään talven aikana, 
kun ravintoa on vähem-
män tarjolla.

Pähkinähakin kannat ovat 
myös runsastuneet, vaikka 
laji ei vieläkään ole kovin 
runsaslukuinen. Lennossa 
hakki muistuttaa närheä, 
mutta närhen pyrähtele-
vään honteloon lentoon 
verrattuna pähkinähakki 
lentää määrätietoisemman 
oloisesti. Kuten nimes-
täkin voi päätellä, on laji 
mieltynyt pähkinöiden 
syömiseen. Sembramän-

nyn kävyistä kaivetut sie-
menet näyttävät olevan 
myös mieluisia. Pähkinä-
hakki on väritykseltään 
tummanruskea valkoisin 
pilkuin.

Viimeinen ryhmän edus-
taja on pohjoisempana 
Suomessa esiintyvä kuuk-
keli. Lajia tavataan harva-
lukuisena paikoittain myös 
Keski-Suomen metsäalu-
eilla. Linnulla on kaunis 
kujertava ääni. Sulkien vä-
rityksenä ovat punaruskeat 
pastellisävyt.

Lopuksi viimeaikaisia 
havaintojani toukokuulta 
Veikkolasta. Haapajärvel-
lä huutelee kaulushaikara. 
Paikalla kuulin myös här-
kälintujen kirkuvaa äänte-
lyä. Toivottavasti ruovikon 
määrä riittäisi pesinnän 
aloitukselle. Laji kuuluu 
uikkulintuihin.

Voimia Kaikille Koronan 
Keskeltä!

Topi

 

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa 
Veikkolassa? 
 

 

Ota rohkeasti yhteyttä! 
 

 

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

OLEMME AUKI 
KOKO KESÄN!

YMPäRisTö
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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  

 

VeiKKoLan 
TaKsi

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Mökin vesihuoltojärjestelmän kunto kannattaa tarkastaa keväällä

onko kaivo kunnossa?
Jos talousvesi otetaan 
omasta rengaskaivosta, 
se tulee tarkastaa ulko-
puolelta sekä kurkistaa 
huoltoluukun kautta myös 
sisäpuolelle ja varmistua 
renkaiden ja saumojen 
kunnosta. Myös kannen 
tulee liittyä tiiviisti ylim-
pään renkaaseen, jotta kai-
voon ei pääse sammakoita 
tai muita pieneläimiä eikä 
roskaa. Kannessa tulisi 
olla hyönteisverkolla va-
rustettu tuuletusputki.

Vanhojen kaivojen puiset 
kannet ovat lahotessaan 
suuri turvallisuusriski. 
Tämä tulee muistaa myös 
silloin, kun on liitytty ve-
sijohtoverkostoon, mutta 
vanha kaivo on vielä piha-
piirissä.

Myös porakaivoista on 
keväisin hyvä tarkastaa 
maanpäälliset rakenteet ja 
varmistaa, ettei suojakai-
voon ole kertynyt vettä, 
joka saattaisi vahingoittaa 
sähkölaitteita.

Kaivon veden laatu 
voi olla muuttunut

Keväisin kannattaa kat-
soa, ettei sade- ja sulamis-

vesiä pääse valumaan kai-
von viereen. Vaikka veden 
laadussa ei havaita mitään 
muutosta, kannattaa kai-
vosta tyhjentää keväällä 
noin kolmannes vesitila-
vuudesta pumppaamalla 
se kauemmas maastoon 
tai ojaan.

Jos vedessä on selkei-
tä muutoksia aiempaan 
tai epäilee niitä, vettä ei 
kannata käyttää juomave-
tenä ennen sen tutkimis-
ta. Kaikkia muutoksia tai 
haitallisia ominaisuuksia 
ei voi havaita aistinvarai-
sesti. Siksi kaivoveden 
laatu olisi hyvä tutkituttaa 
joka tapauksessa kunnolla 
noin kolmen vuoden vä-
lein. Talousvesitutkimuk-
sia tekevät viranomaisten 
hyväksymät laboratoriot, 
esimerkiksi LUVYLab 
Lohjalla ja MetropoliLab 
Helsingissä.

Pieniä toimenpiteitä 
vai perusteellinen 
kunnostus?

Vesianalyysi antaa viit-
teitä mahdollisesti tar-
vittaville toimenpiteille, 
kuten kaivon kunnostuk-
selle, veden käsittelylle 

tai kaivon desinfioinnille. 
Laboratoriosta saatavan 
analyysituloksen tarkaste-
lua helpottamaan on käy-
tettävissä työkalu, ”Kai-
voveden analyysitulkki”. 
Jos analyysitulkin antamat 
ohjeet osoittavat tai kai-
von rakenteista on havait-
tavissa kaivon tarvitsevan 
perusteellista kunnostus-
ta, on syytä ottaa yhteyttä 
asiantuntijaan.

Myös 
jätevesijärjestelmät 
tarkastettava keväällä

Talvisin käyttämättömillä 
mökeillä jätevesijärjes-
telmän kunto tulee tar-
kastaa ainakin keväällä. 
Jos järjestelmään kuuluu 
saostuskaivo, jota ei ole 
tyhjennytetty syksyllä, 
kannattaa tyhjennys tilata 
ennen mökkikauden al-
kua. Jos wc-vedet johde-
taan umpisäiliöön, tulee 
sen täyttymisaste selvittää 
ja tilata tyhjennys tarvitta-
essa. Samalla tulee tarkas-
taa pumppu ja säiliön yli-
täytön hälytin, jos sellaiset 
kuuluvat järjestelmään. 
Myös yksinkertaisemmil-
le harmaan jäteveden kä-
sittelyjärjestelmille tulee 

tehdä suunnittelijan tai 
valmistajan suosittelemat 
tarkastus- ja ylläpitotoi-
met.

Erityisen huolellisesti täy-
tyy jätevesijärjestelmää 
tarkastettaessa varmistua, 
etteivät jätevedet pääse pi-
laamaan omaa (tai naapu-
rin) talousvesikaivoa! Jos 
jätevesijärjestelmän kunto 
ja määräysten mukaisek-
si saattaminen edellyttää 
muutostöitä tai tarvitaan 
kokonaan uusi järjestelmä, 
on syytä kääntyä asian-
tuntevan suunnittelijan 
puoleen.

Saostussäiliöiden ja 
umpisäiliöiden tyhjen-
nykset tulee jätehuol-
tomääräysten mukaan 
tilata Kirkkonummen 
alueella Helsingin 
Seudun Ympäristöpal-
velut -kuntayhtymältä 
(HSY).

Haja-asutuksen jäteve-
sineuvonta jatkuu Län-
si-Uudellamaalla myös 
vuonna 2020 alueen 
kuntien rahoittamana. 
Neuvoja jätevesien kä-
sittelystä voi siis edel-
leen kysyä hankkeen 

neuvojilta, joiden yhteys-
tiedot löytyvät osoitteesta 
www.luvy.fi/hankkeet/ha-
jajatevesi/.

Pidetään ähiympäristöm-
me ja arvokkaat vesistöm-
me puhtaina!

Teksti ja kuva: 
Erkki Santala 
Tampajan-Särkijärven 
Vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoja: 
www.ymparisto.fi/kaivot 
www.vesi.fi/tyokalut/kai-
voveden-analyysitulkki/ 
www.ymparisto.fi/hajaja-
tevesi 
www.huussi.net 
Pääkaupunkiseudun ja 
Kirkkonummen jätehuol-
tomääräykset 
Kirkkonummen kun-
nan ympäristönsuo-
jelumääräykset

Vanhaan rengaskaivoon asennetaan uudet kansirakenteet.
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Veikkola retkeilee - navalanmäki
Olen ohittanut Navalanmä-
en kymmeniä kertoja jalan 
ja satoja kertoja autolla 
tietämättä tästä metsästä 
aivan Veikkolan lähellä. 
Kesällä 2019 poikkesin, 
ja sen jälkeen olen käynyt 
monta kertaa. Tämä metsä 
on tutustumisen arvoinen 
pienehkö kohde; jo tunnis-
sa pystyy kiertämään koko 
alueen siten, että siitä saa 
yleiskäsityksen.

Alue täyttää monin osin 
vanhan metsän tunnus-
merkit: puusto on monen 
ikäistä, ja mukana on van-
hojakin puita. Navalan-
mäen lakialueelta ei löydy 
monta ihmisen tekemää 
kantoa, ei tuoreita eikä 
vanhoja. Se on säästynyt 
hakkuilta pitkään, ja siel-
lä on joitain huomatta-
van vanhoja mäntyjä eli 
aihkeja. Vanhoiksi nämä 
tunnistaa paksusta kilpi-
kaarnasta, ja lisäksi, kun 
katsoo petäjän latvukseen, 
huomaa, että se on levin-
nyt lakkapääksi. Puun pi-
tuuskasvu on pysähtynyt, 
mutta se jatkaa edelleen 
hidasta paksuuskasvuaan.

Nämä vanhat männyt eivät 
ole mitenkään erityisen 
korkeita. Ne kasvavat hy-
vin karulla maalla, käytän-
nössä kallion päällä. Olisi 
mielenkiintoista tietää, mi-
ten vanhoja nämä oikeasti 
ovat. Nojasiko jo valtio-
neuvos Carl von Wahlberg 
aikoinaan johonkin niistä 
miettien, että onpa siinä 
tiluksillani komea vanha 
petäjä? Mänty elää Etelä-
Suomessa 300–500-vuoti-
aaksi, joten jo 1900-luvun 
alussa nämä ovat olleet 
varttuneita puita.

Jotkin kuusistakin ovat 
elämää nähneen oloisia. 
Lisäksi löytyy mäntyke-
loja eli honkia vanhan 
kansan kieliopin mukaan. 
Lahopuun määrää lukuun 
ottamatta metsä täyttää 
mielestäni vanhan metsän 
tunnusmerkit. Navalanmä-
en alarinteillä löytyy sieltä 
täältä vanhoja kookkaita 
kantoja, jotka kertovat 
vuosikymmenten takai-
sista maltillisista poimin-
tahakkuista. Jatkuva kas-
vatus ei ole mikään uusi 
villitys metsistään huolta 
pitävän tilallisen menetel-
mänä.

Mäen lakialue on enim-
mäkseen avointa kallio-
männikköä, jossa on jä-

kälöityneitä avokallioita, 
ja niiden välisissä notkel-
missa mustikka voi hyvin. 
Seassa on kuusta ja koivua 
siellä täällä. Myös mäen 
reunarinteet ovat varsin 
luonnontilaisen oloisia. 
Etelä-, itä- ja pohjoisrin-
teillä on kuusikoita, seassa 
koivua ja isohkoja petäjiä. 
Sammalpeite ja kaatuneet 
puut luovat kuusikkoihin 
peikkometsän tunnelmaa.

Navalanmäen lakiosalla 
ei ole kuljettu kovinkaan 
paljon. Isompia polkuja ei 
ole, jokunen pieni polku-
ura kumminkin. Sinänsä 
mäen lakiosa ja idänpuo-
leiset rinteet ovat helppoja 
kulkea, mutta maasto ei 
ole esteetöntä. Länsireu-
nan kalliorinne on jyrkkä 
ja hieno, mutta mahdoton 
nousta tavalliselle kulki-
jalle. Rinteen laella kan-
nattaa pitää turvallinen 
etäisyys jyrkänteeseen, 
sillä sammal ja jäkälä 
voivat pettää viettävällä 
kalliopinnalla. Rinne tun-
tuu toimivan luontaisena 
meluvallina, sillä Lapin-
kyläntien liikenne ei kuulu 
häiritsevästi mäen päälle.

Varo sammalta ja jäkälää, 
kun kuljet lakiosan kalli-
oilla! Hitaasti kasvavina 
niiden toipuminen vauri-
oista kestää vuosikausia.

Länsipuolen jyrkänteen ja 
Lapinkyläntien välissä on 
kapea luonnonsuojelualue, 
jossa on hienoa havupuu-
j a lopuu-haapa leh toa . 
Alue on kapea ja paikoin 
vaikeakulkuinen. Lisäksi 
liikenteen melu ja tien lä-
heisyys haittaavat metsän 
tuntua.

Navalanmäelle vievälle 
polulle pääsee helposti La-
pinkyläntieltä.  Noin 200 
m Kapakkatien risteyk-
sen pohjoispuolelta lähtee 
itään vaatimaton metsä-
tie, joka menee Klemetin 
metsäjärvelle. Kuivalla 
kesäkelillä löytyy metsä-
tien alusta pysäköintitilaa 
ainakin kahdelle autolle. 
Metsätietä kävellään itään 
ja etelään noin 400 m, kun-
nes oikealle kääntyy Na-
valanmäelle vievä polku. 
Aluksi polku kulkee vaa-
timattoman kosteapohjai-
sen kasvatusmetsän halki, 
mutta kuljettuasi noin 200 
m se alkaa nousta ja mai-
semat parantuvat saman 
tien. Tämä polku ei nouse 
ihan mäen laelle asti vaan 

ohittaa mäen koillispuo-
lelta. Polun varrellakin on 
kunnon metsää, mutta kan-
nattaa poiketa myös mäen 
päälle. Polku kulkee lopul-
ta Lemetintien yli päätyen 
Haapajärven kirkon park-
kialueelle.

Kirkon parkkialue on 
myös vaihtoehtoinen läh-
töpaikka Navalanmäelle. 
Tämä polku on noin 1,5 
km yhteen suuntaan, mut-
ta lisämatkaa kertyy käve-
lyistä mäen laella. Alueel-
le voi rakennella erilaisia 
kulkureittejä. Esimerkiksi 
Klemetin metsäjärvellä 
käynti on helppo yhdistää 
Navalanmäen retkeen.

Mielestäni alue ei sovellu 
maastopyöräilyyn aina-
kaan mäen lakialueella, 
sillä kallioiden samma-
let ja jäkälät vaurioituvat 
helposti. Varovainen jal-
kamiehen kulku säästää 
herkkää kasvustoa.

Navalanmäen laki ja suu-
rin osa reunustavista rin-
teistäkin ovat Kirkkonum-
men kunnan maata. Kunta 
on luokitellut alueen ku-
viot metsänhoitosuunni-
telmassaan luokkaan C5 
– arvometsä ilman hoi-
totoimia. Mäen pohjois-
koillispuoliset metsät ovat 
myös kunnan metsää, ja 
kuviot on luokiteltu ul-
koilu- ja virkistysmetsiksi 
(C2).

Kaakkoispuoleiset alarin-
teet kirkon suuntaan ovat 
yksityisessä omistukses-
sa. Jokamiehen oikeuden 
perusteella niiden läpi voi 
kulkea, pois lukien piha-
alueet esim. siilon ympä-
ristö.  Toivottavasti tämä 
upea alue säästyy jälki-
polvillekin vanhan metsän 
harvinaisena monument-
tina.

Teksti ja kuvat: 
Markku Jämsä

Lähtöpaikka

Lähtöpaikka

Polku

Punatorvijäkälää Navalanmäellä.

Navalanmäki.

Navalanmäen polkukartta.



Kylänraitti 2/2020 19

Ilmestyy seuraavan kerran 21.9.  
Lehden aineistopäivä on 30.8.

YMPäRisTö
Vanhatie kuvina ja havaintoina

Vanhatie/Parantola: pienimuotoista rakentamista?

Vanhatie 31.–33.: Yllätykseksi naapurin puolelta 
lähti iso kaunis käpykuusi ja meidän puolelta iso 

vaahtera. Se urakka ei ollut tarpeen tietyön kannalta, 
mutta rakennettiin vesiliittymiä rakentamattomille 

rakennuspaikoille. Meidän osalta tarpeeton.

Yhtenä 
päivänä meni 
käyttövedestä 

paineet, ja 
vesi muuttui 

ruskeaksi. 
Jossain 

oli putki 
rikkoutunut 

räjäytystöistä 
johtuen.

Havaintoja sieltä täältä:

– Meidän osalta työmiehet ovat toimineet myöhemmin 
keväällä asiallisesti ja ystävällisesti.  Palaute tästä 
asiasta näyttää menneen perille. Olen kyllä kuullut 
toisenlaistakin. 
– Räjäytystyöt ja puiden kaadot ovat kiristäneet 
asukkaiden hermoja. Jossain oli kaivettu monttu tontille 
haltuunottoalueen ulkopuolelle jne. 
– "Hyvänmielenkujasta tuli pahan mielen kuja" 
– Katuvalaistus on erinomainen.  
– Kunnan rahaa palaa – muutenkin taloustilanne on 
kriittinen! 
– Kokonaisuutena olen itse kovasti surullinen, koska 
miljöö ja maisema muuttuvat ihan niin kuin pelättiin. 
Ajonopeudet ja läpiajo tulevat kasvamaan. 
– Pelkkä valaistusremontti (ja kevyt 
päällystys) olisi riittänyt mainiosti.

Tkesti ja kuvat: Antti Kylmänen

Mielipiteitä Vanhatien remontista

• Hyvä, että Vanhatie tulee kunnostetuksi, mutta 
korjauksen massiivisuus yllätti. Samoin yllätti 16 
metrin tieleveyden lunastaminen. 
• Toivottavasti Kirkkonummen kunta pitää 
lunastamansa tiealueen jatkossa siistinä. 
• Remontti eteni kiitettävää vauhtia, toki ihmetytti, 
miksi joka paikka oli auki samaan aikaan. 
• Tuntui, ettei urakkaa johdettu järkevästi, eikä oltu 
mietitty ihan loppuun saakka, kuinka edetä. 
• Alkuepäselvyyksiä, mitä tehdään ja mistä kaadetaan 
puita. 
• Olikohan kunta tehnyt pohjatutkimukset ja 
päättänyt ryhtyä näin suuriin louhintatöihin? 
• Työn käynnistyttyä työmiehet olivat oikein 
ystävällisiä, ja työt olivat mitä mielenkiintoisinta 
seurattavaa pikkupojille aidan takaa. 
• Veikkolan Vanhatie on lähes kokonaan rakennettu 
kallioiselle alueelle ja toiminut vankkapohjaisena 
tienä 1500-luvulta asti. Oliko tarpeen ampua kalliot 
koko tien leveydeltä, kun hulevesiputkistot mahtuvat 
kapeampaankin uomaan? Kallis rakennustapa. 
• Vanhatie Palopolun ja Lamminjärventien välillä 
on tarpeen vain alueen vajaan kymmenen tontin 
asukkaiden tontille ajoa varten. Tehdyt laajamittaiset 
räjäytykset, kaivuut, maansiirrot pois ja täyttömaan 
tuonti paikalle tuntuvat veronmaksajasta 
tuhlaukselta. 
• Turuntie kulkee sadan metrin päässä 
samansuuntaisena Vanhatien kanssa. Vanhatielle on 
kolme liityntätietä Turuntieltä. Vanhatien länsipää 
on omakotialuetta, jonne ajamiselle ei olisi tarvetta 
raskaalle rakentamiselle eikä ole läpiajotarpeita.

Muutama ajatus Vanhatien remontista.

1) Ensimmäisenä on herännyt mieleen kysymys: Onko 
remontti aivan välttämätöntä toteuttaa näin massiivisena? 
Eikö hiukan kevyempi versio olisi ollut sekä taloudelli-
sesti että miljöön kannalta järkevämpi?

2) Ainakin alussa työntekijöiden ohjeistus oli hyvin puut-
teellista. Kun metsurit tulivat raivaamaan alueen puustoa, 
heillä ei ollut aavistustakaan, mitä oli tarkoitus säästää ja 
mitä kaataa. Tuntui, että monin paikoin koko lunastus-
alue vedettiin paljaaksi varmuuden vuoksi. Saimme tehdä 
hartiavoimin töitä saadaksemme säästettäviksi tarkoitetut 
pihapuumme suojeltua. Kun urakoitsija vihdoin vaivau-
tui paikalle, oli hänen käytöksensä meitä kohtaan erittäin 
ala-arvoista. Kauniit puheet miljöön säästämisestä oli au-
tuaasti unohdettu!

3) Tämän remontin jälkeen Vanhatie ei ole enää Vanhatie!

Mari Kunnari ja Miika Uuksulainen

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

TARJA SAHARI 
0700-9-3008

PARANTAJA-
SELVÄNÄKIJÄ

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

Vuokko Isokorpi auttaa syventämään luontoyhteyttä 
liikkeen ja mielentaitojen keinoin. Kuva: Vuokko Isokorpi.

Luonto ravitsee ja 
virkistää
Monet toimialat kokenut Vuokko Isokorpi asustelee 
Veikkolan maalaismaisemassa. Hän toimii yrityselämän 
ohella myös Luonto-Asahi-Metsämieliohjaajana.

Vuokolle on tärkeää edistää hyvinvoinnin ohella myös 
luontoarvojen, hiilineutraalisuuden ja ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen tavoitteita niin yksityisille kuin yrityk-
sille. Hänelle on sydämen asia auttaa ja ohjata eri-ikäisiä 
ihmisiä ottamaan luonnon monet terveysvaikutukset hyö-
dykseen.

– Rakastan suopursujen tuoksua ja sammaleita. Maaseutu 
ja etenkin metsät ovat itselleni tosi tärkeitä ja rakkaita, 
Vuokko Isokorpi toteaa.

Jollekin pieni hetki pitkän monikymmenvuotisen yrittä-
jäelämän kahvitauoilla luontomaisemaa ulkona katsellen 
voi olla henkireikä. Jo kymmenen minuuttia luontomai-
semaa aistien saattaa tuoda ihmiselle elämisen makua.
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Vuoden ensimmäinen ristik-
ko oli sisällöltään mutkaton. 
Kolme pitkää ratkaisusanaa 
pystysuoraan: ilmaston-
muutos, avohakkuukielto ja 
monimuotoisuus, sekä laji-
kato vihjeenä, edustivat sen 
teemaa. Mutka liittyykin 
painetun lehden teknisesti 
heikkoon ulkoasuun. Uusi 
ristikko on saanut innoituk-
sensa keväästä, jonka yksi 
kiihkeä ilmentymä on rus-
kosammakon kutemispuu-
ha. Ristikossa kummankin 
kutukuvan oikealle puolelle 
muodostuu niitä kuvaava 
lause.

Ruskosammakko on rus-
kea, mutta kutuaikaan 
silläkin esiintyy värin-
muutoksia, kuten useilla 
eläinlajeilla. Vihjekuvas-
sa esiintyvä harvinaisen 
poikkeavan värinen sam-

makkonaaras sai luvan 
esiintyä partnerinsa kans-
sa (yhden niistä) tässä 
ristikossa ja myös innoitti 
ottamaan selvää värin-
muutoksen mekanismista. 
Sen kohdalla kannattaa 
pitää mielessä, että minkä 
väriseltä jokin näyttää, tar-
koittaa samaa kuin minkä 
aallonpituuden valoa se 
heijastaa.

Se, että sammakoilla ja 
matelijoilla ylipäänsä on 
ominaisuus muuttaa vä-
riä, selittyy sillä, että niillä 
karvat tai höyhenet eivät 
peitä ihoa, päinvastoin 
kuin nisäkkäillä ja linnuil-
la, jotka siis eivät tarvitse 
tätä ominaisuutta. Samma-
kon ihon pinnassa on ker-
rostuneina kolmenlaisia 
pigmenttisoluja. Niiden 
sisällä olevat solutyypille 

ominaiset pigmenttijyvä-
set ovat otuksen omasta 
aineenvaihdunnasta pe-
räisin olevaa tuotantoa. 
Jyväset voivat järjestäytyä 
eri asemiin solun sisällä ja 
saada ihon heijastamaan 
kokonaisefektinä hyvinkin 
erilaisia aallonpituuksia.

Mikä sitten kontrolloi tuo-
ta sammakon värinmuu-
toksen ihmeellistä meka-
nismia? Periaatteessa se 
voisi olla hermosto, kuten 
ihmisellä stressitilantees-
sa, mutta luultavasti siihen 
vaikuttaa vain hormonitoi-
minta. Pigmenttijyväset 
järjestäytyvät suhteellisen 
nopeasti adrenaliinin pur-
kauksessa ja palautuvat 
pikkuhiljaa kilpirauhas-
hormonin erittyessä.

veikko@nordem.fi


