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Meidän kylä – hyvä kylä

Äsken tapasin Veikko-
lan kirjaston pihalla 
ulkopaikkakuntalai-
sen. Hän ihaili kirjas-

totaloamme: ihan oikea kirjasto 
eikä mikään liiketalon tai koulun 
kylkiäinen. Tämä espoolainen, 
tuosta kunnan rajan takaa, arvos-
ti muutenkin Veikkolaa: sopivan 
kokoinen kylä, on kaikkea, mitä 
tarvitaan, mutta ei suuria kaup-
pakeskuksia, ei lähiömeininkiä. 
Hän miettii muuttamista Veikko-
laan. Ilahdutti kovasti.

Kesäkuun kuntavaalit 
ovat lähivaalit. Ne ovat 
tärkeät vaalit, niissä rat-

kaistaan, ketkä päättävät sinua 
itseäsi eniten koskevista julkisis-
ta asioista seuraavat neljä vuotta. 
Siellä eivät ole ehdokkaina valta-
kunnalliset suuruudet vaan tämän 
kunnan ja kylän ihmiset. Veikko-
lan ja koko Pohjois-Kirkkonum-
men kannalta on tärkeää äänestää 
omia paikallisia ehdokkaita, vaih-
toehtoja riittää. Äänestysprosent-
ti on Veikkolassa ollut kunnan 
korkein; pidetään se asemamme 
näissäkin vaaleissa.

Yle julkaisi viime viikol-
la Kuntatutkan, josta voi 

hakea oman kunnan elinvoi-
maisuus-, talous-, terveys- ja il-
mapiiriarviot. Elinvoimaa Kirk-
konummella oli, ja terveys- ja 
ilmapiiriarviot kohtalaiset, mut-
ta talousluvut heikommat kuin 
millä tahansa naapurilla. Kaikki 
velaksi Kirkkonummi saa syystä 
huonoja arvioita talouden pidos-
taan. Pääkirjasto, koulukeskus, 
terveyskeskus ja lukiokeskus 
kaikki kalliilla ja velaksi. Yk-
sikään noista ei ole pohjoisen 
asukkaille tarpeen, jollei niissä 
ihan pakoteta käymään. Mak-
samista niissä meille kuitenkin 
vuosiksi riittää. Veikkolan kir-
jasto on sen sijaan ollut pitkään 
säästökohteena, edestakaisin 
budjettiin ja sieltä pois.

Veikkola on irrallaan 
muusta kunnasta, kat-
somme syrjästä, mitä 

kunnassa päätetään ja tehdään. 
Miten se olikaan: kuntaa piti ke-
hittää tasapuolisesti kolmen kes-
kuksen pohjalta! Käykää ihmiset 
äänestämässä ja äänestäkää poh-
joisen ehdokkaita, niitä, jotka 
näkyvät täällä muulloinkin kuin 
vaalien alla!

Irrallisuus on antanut kylälle 
voimaa, on ollut pakko toimia, 

tehdä talkoita ja seurata tarkkaan 
päätöksentekoa. Meille kanssa! 
Veikkolan erillisyys on edistä-
nyt yksituumaisuutta ja pitänyt 
kyläyhdistyksen voimissaan jo 
70 vuotta. Yhdyskunta Veikkola, 
nykyinen Veikkolan kyläyhdis-
tys, perustettiin 22.7.1951 Väli-
puron rannassa. 

Onneksi olkoon meidän 
kaikkien yhteinen yhdis-
tys!

Raija Kari
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Yhdyskunta Veikkolan historiaa

Kyläluutien historialliset huiskaisut

Monen monituista kyläluutaa on huis-
kaissut tällä sivulla ja kylän raiteilla 
Yhdyskunta Veikkola ry:n eli nykyisen 
Veikkolan Kyläyhdistys ry:n syntyvuo-
den 1951 jälkeen. Helsingin vuoden 1952 
olympialaiset olivat tulossa, ja tie Tur-
kuun kunnostettiin vieraita varten. Kylän 
läpi kulkeva Turuntie oli juuri saamassa 
ensimmäisen pinnoitteensa. Vanha beto-
nipäällyste päättyi Soidentaan suoralle eli 
nykyisen teollisuusalueen kohdalle. Tu-
runtietä korotettiin samalla silloisen Veik-
kolan keskustan eli nykyisen paloaseman 
kohdalta. Keskustassa oli Someron Linja 
Oy:n toimitusjohtaja Verneri Arvelan ra-
kennuttama bussiasema, Muukkosen ja 
Kyrkslätt Handelslagin kaupat ja kioski, 
nykyisen pikku K-marketin kohdalla se-
pän paja ja vastapäätä Turuntien toisella 
puolella saha.

Veikkola Nedergård - ja Kalljärvi Över-
gård -tilojen 1930-luvun konkurssien 
jälkeen Kalljärven pohjoisosan sekä Lam-
minjärven ja Perälänjärven ranta-alueet 
tontitettiin ja myyntiin kesämökkitonteik-
si.  Sota katkaisi tonttikaupat ja rakenta-
misen. Sodan jälkeen rakentaminen kiih-
tyi, ja kesäasukkaat kasvattivat kesäisin 
kylän asukasmäärän muutamista sadoista 
moninkertaiseksi.

Kesäasukkaat toivat mukanaan piristys-
ruiskeen kylän kaupoille ja rakentajille, 
olivathan he varakkaita ja koulutettu-
ja. Siitä kertoo silloin käytetyt tittelit ja 
ammattinimikkeet: kauppaneuvos, pää-
toimittaja, kultakauppias, apteekkari, 
ministeri, musiikkituottaja, taidemaalari, 
tehtaanjohtajia, tukkukauppiaita ja menes-
tyneitä auto-, turkis-, vaate-, nahkakaup-
pojen omistajia. Kesäasukkaissa oli myös 
useita emigrantteja. Kylällä syntyneiden 
vakioasukkaiden ensimmäiset ylioppilaat 
valmistuivat vasta 1950-luvulla.

Ekonomi Arvi Pankakoski oli puuhamie-
henä ja perusti kesäasukkaita yhdistävän 
Yhdyskunta Veikkolan. Yhteistuumin he 
hoitivat muita kylän yhteisiä asioita ja 
saivat parannetuksi muun muassa bussien 
aikatauluja ja reittejä. Kesäviikonloppui-
sin Kurjolammelle ja Kaislammelle kulki 
5-6 bussia tuoden ja vieden kesäasukkaita 
mökeilleen.

Yhdistys yhdisti myös ke-
säasukkaat ja vakioasuk-
kaat, sillä kesätoiminta oli 
aktiivista talkoilla toteu-
tettuine kokkojuhlineen ja 
kesän päättymisjuhlineen. 
Juhlia vietettiin Välipuron 
ja Lammaskallion rannassa. 
Loppuvaiheessa juhannus-
juhlat pidettiin yhteistyössä 
Veikkolan VPK:n kanssa. 
1960-luvun yhdistyksen 
hallitusluutaa heiluttivat 
Olof Packalen puheenjoh-
tajana ja sihteerinä aluksi 
Alex Rantamäki, myöhem-
min Pirkko Kautto. Kylän 
kasvua vauhditti Veikko-
lasta tehty asemakaava ja 
odotettavissa oleva Turun 
moottoritie. Kesäasukkaat 
ryhtyivät myymään tilojaan 
pysyville asukkaille, ja yh-
teiset kesäjuhlat loppuivat, 
mutta yhdistys jäi eloon.

Kylän keskusta siirtyi 1970-luvun lopul-
la nykyiselle paikalleen Eerikinkartanon 
maille, kartanon sepän pajan ympärille. 
Sepän asunto on nykyään taksiasemana. 
Sepän paja sijaitsi nykyisen R-kioskin 
kohdalla. Näiden rakennusten välistä kul-
ki Lapinkyläntie liikekeskuksen syntyyn 
asti.

Yhdyskunta Veikkolaa luotsasivat eteen-
päin vuorollaan Matti Knuuttila, Jaakko 
Kari, Raili Leidenius ja sitten vuosikym-
meniä pitkän vetovastuun kantanut Raija 
Kari. Raijan aikana toimintaan yhdistyi 
Veikkolan Kyläparlamentti ja yhdistyk-
sen nimeksi tuli Veikkolan Kyläyhdistys 
ry.  Uudet koulurakennukset, tiejärjeste-
lyt, neuvola- ja terveydenhoitopalvelut, 
kirjastoasiat ja lukemattomat muut kylä-
läisten hyvinvointia koskevat asiat ovat 
edistyneet yhdistyksen ahkerien ”kylä-
luutien” ansiosta.

Reilun parin viime vuoden aikana yhdis-
tys on kokenut tarpeellisen nuorennus-
leikkauksen, ja nyt uuden nuorekkaan yh-
distyksen puheenjohtajan luutaa heiluttaa 
Marja Manninen.  Asukkaat ovat toden-
neet vuosikymmenien aikana yhdistyksen 
tärkeyden yhteisten asioiden eteenpäin 
viemisessä. Veikkolan on hyvä paikka 
asua, ja lapset saavat kasvaa upean luon-
non keskellä.

Pirkko Kautto

70 vuotta 
1951-2021
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Hyvästit kylätalolle
Veikkolan kylätalo lak-
kaa kesällä olemasta, kun 
perikunta tarvitsee talon 
omaan käyttöönsä. Ky-
läyhdistyksen hallitus ja 
toimikunnat kokoustavat 
jatkossa pääsääntöisesti 
Veikkolan kirjastolla, jon-
ne pieni osa talossa olleista 
tavaroista saatiin. Yksi ta-
varoista on V. Mäen maa-
laama taulu, josta Pirkko 
Kautto kertoo seuraavaa:

Impi ja Lauri Lindström 
perheineen asuivat kolmen 
lapsensa kanssa Vanhatien 
varrella omakotitalossa 
1930-luvun lopulla. Lind-
strömit ja heidän naapurin-

sa Römarkin, Aartiman ja 
Pietikäisen perheet pitivät 
huolta Lammaskallion ky-
läsaunasta. 

Sauna lämpisi usein tal-
vikauden pakkasillakin. 
Kesäisin saunan padassa 
kiehui useankin perheen 
valkopyykki. Omia sauno-
ja oli harvoissa taloissa. 

Lindströmin perhe muutti 
Veikkolasta, mutta Impi 
miehensä kanssa palasi 
myöhemmin kylän asuk-
kaaksi. Impi Lindström 
kertoi ilahtuneensa havait-
tuaan saunan käytön uuden 
elpymisen ja siirtymisen 

Kylänraitti etsii 
talkoohenkisiä  
jakajia 
Uskolliset Kylänraitin jakajat, Vuokko ja Simo Vesamä-
ki, jakavat nyt toukokuussa viimeisen kerran Kylmälän 
alueella. Kiitokset monivuotisesta talkootyöstä Vuokolle 
ja Simolle!

Syksyllä tarvitaan alueelle uudet jakajat. Kylmälä on 
haja-asutusta, joten autosta olisi helpompi jakaa kaksin. 
Myös muille jakelualueille tarvitaan joskus sijaisia. Jos 
pieni talkootyö neljä kertaa vuodessa kiinnostaa, ota yh-
teyttä Pirkko-Liisa Iivariin, pirkko.iivari@gmail.com, 
puh. 050 354 0836.

Kuntalaisaloite 
Veikkolan kirjaston 
puolesta
Lokakuussa jätimme 1 708 
nimeä kirjaston puolesta. 
Kuntalain mukaan kunta-
laisaloite, jonka tekee vähin-
tään kaksi prosenttia kunnan 
asukkaista, on käsiteltävä 
valtuustossa kuuden kuu-
kauden kuluessa sen jättä-
misestä. Kun lain mukainen 
puoli vuotta oli reilusti kulu-
nut, eikä aloitetta ollut käsi-
telty, muistutin asiasta.

Veikkolan kirjastoaloitetta 
käsiteltiin toukokuun lopulla 
kunnanhallituksessa ja maa-
nantaina 31.5. kunnanval-
tuustossa, kolme kuukautta 
lain määräämää kuutta kuu-
kautta myöhemmin. Seurat-
kaa ihmeessä äänestyksiä, 
vaalithan ovat heti!

Kirjaston sijoituspaikaksi 
on tarjottu samoja väliai-
kaistiloja kuin Veikkolan 
yläasteelle 30 vuotta aiem-
min. Silloin sanottiin, että 
saatte parakkitilat, jos halu-
atte oman yläasteen, muuta 
ei ole tarjolla.

Veikkolan kirjaston korjaus-
määrärahat on saatu monta 
kertaa talousarvioon mutta 
myös sieltä pois.  Tätä edes-
takaista liikettä on jatkunut 
vuosia. Ei ole ollutkaan ra-
haa, on pitänyt säästää. Sa-
maan aikaan yhdeksän mil-
joonan arviolla tehty toinen 
kirjasto maksoikin yli 20 
miljoonaa. Hienoa tuli.

Raija Kari

Toteutuuko senioritalo?
Veikkolan senioritalol-
la alkaa olla kiire, kos-
ka asuntojen pitää olla 
valmiita jouluna 2022. 
Asunnot ovat ennakko-
markkinoinnissa, ja sekä 
tontinluovutusehdois-
sa että ennakkomarkki-
nointi-ilmoituksessakin 
mainitaan, että alimmat 
kerrokset on varattu seni-
oriasumiseen. www.huo-
neistokeskus.fi/uudisyh-
tio/2081340-4

Tontti myytiin 18.12.2019, 
josta lukien ostajalla on 
kauppaehtojen mukaan 

kolme vuotta aikaa raken-
taa talo käyttöönotettavak-
si. Tontinluovutusehdoissa 
noin puolet asunnoista on 
varattu senioriasunnoiksi:

”Ostaja sitoutuu rakenta-
maan tontille kolmen (3) 
vuoden kuluessa kaupan-
tekohetkestä käyttööno-
tettavaksi vähintään 90 % 
asemakaavan mukaisesta 
rakennusoikeudesta (1 260 
k-m2) sekä sille tarvittavat 
aputilat siten, että asuin-
kerrostalon kahteen alim-
paan kerrokseen raken-
nettavat asunnot varataan 

kyläyhdistyksen hoi-
toon. Niinpä Impin, 
Laurin ja heidän tyttä-
rensä Tytin poismenon 
jälkeen perheen pojat 
Pekka ja Lasse halu-
sivat lahjoittaa taulun 
Veikkolan kyläyhdis-
tykselle vanhempien-
sa työn jatkamisesta.

Kyläsauna on ai-
koinaan rakennettu 
Nedergårdin maille 
tilan tarvikkeista työteki-
jöiden toimesta ja työteki-
jöiden käyttöön. 

Saunan tarkkaa ikää ei 
tiedetä, mutta Julia Lam-

mensaari kertoi istuneensa 
saunan rappusilla neljä-
vuotiaana pyykkipäivänä. 
Julia oli syntynyt 1890-lu-
vulla.

senioriasunnoiksi (talo-
yhtiön yhtiöjärjestyksessä 
ikäraja vähintään 55 vuot-
ta). Maantasokerrokseen 
rakennetaan senioreita 
varten erilliset tilat kerho- 
ja virkistystoimintaa var-
ten sekä liiketila, joka on 
varattu talon senioriluon-
netta tukevalle yksityiselle 
palvelulle.

Ostaja sitoutuu ennakko-
markkinoimaan tontille 
rakennettavan asuinker-
rostalon asuinhuoneistoja 
tarjoamalla ne kuluttajien 
varattavaksi.”

Kylänraitti ei ole onnistu-
nut tavoittamaan kiinteis-
tönvälittäjää eikä raken-
tajaa. Edellä olevat tiedot 
ovat kunnanjohtaja Tarmo 
Aarniolta. 

Eläkeikäisten osuus vä-
estöstä lisääntyy Kirkko-
nummella, Veikkolassa-
kin, ennätysvauhtia. Moni 
haluaa luopua omakotita-
losta, mutta ei ole valmis 
hoivalaitokseen; helpompi 
asuminen omalla kylällä 
kiinnostaa.

Raija Kari

Jalkojenhoito Askel  
Koskentie 3, Veikkola  
 
Ajanvaraus: vello.fi/jalkojenhoitoaskel  
tai 050 525 5713 
 
Kotikäynnit sopimuksen mukaan  
n.15 km säteellä,  
Ajanvaraukset p.050 525 5713
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Juhannussahti ja alkukarsinta SM-kisaan la 12.6.
Kaikille sahtikulttuurista kiin-
nostuneille avoin, maksuton 
tapahtuma la 12.6. kello 12–21 
Lamminpääntie 8:n rannalla. 
Päivän aikana valmistetaan ulko-
na sahtia juhannukseksi, illalla 
saunotaan ja uidaan. Ota mukaan 
oma pyyhe!

Eniten nähtävää on heti tapah-
tuman alussa ja sitten noin kello 
18, kun vierre erotetaan mäskis-
tä ja vierre laitetaan jäähtymään. 
Tapahtumassa voi pistäytyä 
vaikka monta kertaa päivän aika-
na tai olla mukana koko päivän – 
ota silloin eväät mukaan. Lähes 
hehtaarin tontilla voi pitää niin 
suuria turvavälejä kuin haluaa!

Iltapäivällä noin kello 15 kisa-
taan Uudenmaan sahtimestaruu-
desta. Alkukarsinnasta tulee oh-
jeet kilpailijoille, tuomareille ja 
kisaturisteille Sahtipäiden avoi-
melle Facebook-sivulle: www.
facebook.com/groups/sahtipaat/ 
Voittajat edustavat kuntaansa 
Sahdinvalmistuksen SM-kil-
pailussa, joka järjestetään tänä 
vuonna Jämijärvellä la 7.8.

Juhannussahti-tapahtuman jär-
jestää Sahtipäät ry., joka on Suo-
men Sahtiseura ry:n jäsen.

Lisätietoja myös osoitteesta sah-
tipaat@gmail.com ja nettisivulta 
sahti.org/sahtip-t.

Pientuottajien lähiruokaa  
Veikkolan REKO:sta myös kesällä 
Vuorenmäen koulun suurella 
parkkipaikalla on tehty REKO-
kauppaa jo kolme vuotta. Aina 
kahden viikon välein torstaisin 
on tarjolla pientuottajien lä-
hiruokaa eli mm. jauhoja, ka-
nanmunia, lihaa, makkaroita, 
vastapaistettua leipää, kakkuja 
ja muita leivonnaisia, vihan-
neksia, kalaa, hunajaa. Tuotteet 
vaihtelevat sesongin mukaan 
mutta ovat aina yhtä herkullisia 
ja tuoreita.

Lähellä tuotettua ruokaa 
ilman välikäsiä

Parkkipaikalla harjoitetaan 
REKO:n (Rejäl konsumtion, 
Reilua kuluttamista) mukaista 
kaupankäyntiä, jossa kuluttajat 
tilaavat ruokaa suoraan lähiruo-
katuottajilta. Reko-toiminnan 
periaatteisiin kuuluu, että ruu-
an tulee olla lähellä tuotettua, 
mielellään luomua. Lihan- ja 

kananmunatuotannon tulee mah-
dollistaa eläinten lajityypillinen 
käyttäytyminen.

Miten mukaan?

Veikkolan REKOon ovat terve-
tulleita kaikki Veikkolan lähi-
alueen asukkaat ja kesäasukkaat. 
Mukaan pääsee Facebookin 
kautta; suljettu ryhmä löytyy 
nimellä Reko Veikkola. Jokai-
sen kiinnostuneen tulee liittyä 
ryhmään itse ja sitoutua toimi-
maan ryhmän sääntöjen mukai-
sesti. Tuottajat laittavat ryhmään 
oman myynti-ilmoituksensa, 
josta selviää tarjonta. Ostajat 
tekevät sitovan tilauksensa kom-
mentoimalla ilmoitusta. Tuot-
teet maksetaan ja noudetaan 
parittoman viikon torstaina klo 
17.45 – 18.10 välillä Veikkolan 
Vuorenmäenkoulun yhteydessä 
olevalta liityntäparkkipaikalta. 
Jakotilaisuudessa myydään vain 

tuotteita, joista on teh-
ty ennakkotilaus, sillä 
REKO-myynti ei ole to-
rimyyntiä.

Tule mukaan 
herkuttelemaan!

Kolmen vuoden REKO-
kokemukset ovat olleet 
erinomaiset. Maukkaita 
ja tuoreita elintarvik-
keita, jotka voi valita 
kotisohvalla ja käydä 
noutamassa sovittuna 
jakopäivänä suoraan 
tuottajalta.

REKO-terveisin ryh-
män ylläpitäjät Nora 
Karttunen, Marjokaisa 
Piironen, Sari Selkälä ja 
Hanna-Mari Järvinen.

Teksti: Nora Karttunen 
Kuva: Sari Selkälä

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

Suunnitteletko kodin vaihtoa?

Kiinteistömaailma Kirkkonummi
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi

Pyydä minut ilmaiselle 
arviokäynnille. 

Veikkolan REKO kesä 2019. Tyytyväinen asiakas ostamassa Bakgårdenin 
leipiä.

Joko  
tapahtumasi 
löytyy kunnan 
kalenterista?
Kunnan uusi tapahtumakalenteri 
tuo tapahtumat ja niiden järjes-
täjät hyvin esille ja tarjoaa jär-
jestäjille mahdollisuuden päivit-
tää tietoja itse. Kalenteri löytyy 
osoitteesta "tapahtumat.kirkko-
nummi.fi".

Kalenterin käyttöön löytyy myös 
suhteellisen hyvä ohjeistus ka-
lenterisivun yläreunasta oikealta.

Liity mukaan kalenterin käyttä-
jiin!Tänä vuonna tapahtuma kestää klo 21:een.  

Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Ajatuksia liikenteestä aakkosten rytmissä
Tie- ja ajoneuvoliikenteeseen 
liittyviä tosiasioita ja toteamuk-
sia on niin paljon, että niitä voi 
panna monenlaiseen järjestyk-
seen. Tällä kerralla päätin käydä 
jokapäiväisiä liikenneasioita läpi 
suomen kielen aakkosten avulla.

1. ajajan ja ajoneuvon pi-
tää olla kunnossa. On mentävä 
selvinpäin ja terveenä minkä 
tahansa ajoneuvon – vaikkapa 
sähköpotkulaudan – puikkoihin. 
Toukokuun alun tietojen mukaan 
rattijuopoista peräti noin puolet 
on ns. huumekuskeja.

2. Bensaa tai dieseliä pitää olla 
tankissa aina niin paljon, ettei 
joudu ihmettelemään, missä pää-
see ja joutaa tankkaamaan.

3. Celsius-asteiden eli lämpö-
tilan tarkkailulla on merkittävä 
osa esimerkiksi autoilussa.

4. Desilitra öljyä auton moot-
toriin usein riittää siihen, että 
mittatikku näyttää voiteluöljyä 
olevan riittävästi.

5. Ennakointi on tärkeää joka-
päiväisessä elämässä sekä ajo-
neuvon hoidossa ja itse liiken-
teessä.

6. Foneettinen merkintä eli 
kielen ääntämiseen liittyvä asia 

on tärkeä myös liikenteen ja aja-
misen kielenkäytössä. Varsinkin 
juuri nyt, kun maski peittää suun 
liikkeet, pitää olla tarkkana, mitä 
ja miten sanoo ja mitä vastapuoli 
sanoo.

7. Globaaleja eli maailmanlaa-
juisia asioita on tärkeä seurata 
säännöllisesti niin, että pysyy 
tärkeistä asioista ajan tasalla.

8. Huolto on ajoneuvojen käy-
tössä ensiarvoinen asia.

9. Inhimillisyys on aivan oleel-
lista liikenteessä. Koskaan ei saa 
ahdistella eikä aliarvioida muita 
tienkäyttäjiä esimerkiksi sen pe-
rusteella, miten vahvalla ja mah-
dollisesti kalliilla ajoneuvolla 
itse on matkassa.

10. jaksamistaan ei koskaan 
saa panna koetukselle liikentees-
sä. Siellä pitää aina olla riittäväs-
ti levänneenä ja hyvällä mielellä.

11. Kännykkää ei koskaan 
ajaessaan saa pitää kädessään. 
Myös Hands free -laitteita käyt-
täessään liikenteen tarkkailu on 
ensisijaista.

12. Luottamus on turvallisen 
liikenteen perusta. Muiden tien-
käyttäjien pitää aina voida luot-
taa siihen, mitä olet tekemässä 

tai aiot tehdä – vaikka olisit esi-
merkiksi jalankulkija.

13. Maltti on aina valttia – niin 
liikenteessä kuin muutenkin ar-
kielämässä. Kuljettajan äkilli-
nen päähänpisto ei koskaan saa 
johtaa liikenteessä näkyvään 
hätäiseen ja häiritsevään ratkai-
suun.

14. Näkeminen on paljon muuta 
kuin vain optinen tosiasia. Aivan 
äskettäin puhuttiin rekkakuskin 
paikalta näkemisen ns. kuolleista 
kulmista. Lähtökohtana oli kak-
si erittäin murheellista onnetto-
muutta risteyksessä.

15. Ohittaminen on jokaisel-
le liikenteessä mukana olevalle 
erittäin vaativa tehtävä – usein 
myös turha aie.

16. Peruuttaminen ja pysä-
köinti ovat liikenteessä vähem-
mistöasioita; juuri siksi niitä on 
harjoiteltava rauhallisessa ympä-
ristössä.

17. Q-kirjainta ei esiinny suo-
malaisessa liikenteessä.

18. Ruostuminen on väistämä-
töntä, ellei ajoneuvon metallio-
sia pidetä hyvin maalattuina tai 
voideltuina.

19. selkeys ja suorapuheisuus 
ovat liikenteen toimivinta kieltä 
– tietysti maltillisesti.

20. Tilannetaju toimii parhai-
ten, vaikka mikä olisi. Missään 
tilanteessa ei pelkällä liikenne-
sääntöjen osaamisella pärjää.

21. U-käännös vilkkaan liiken-
teen joukossa on hyvin harkit-
sematonta. Ei Suomessa tarvitse 
pitkälle ajaa, kun löytää paikan, 
jossa kokematonkin voi kääntyä 
haitattomasti ja vaarattomasti.

22. Valojen oikea ja asiallinen 
käyttö on yksi turvallisen liiken-
teen perusasioista. Toukokuun 
alusta alkaen taksiliikenne velvoi-
tettiin merkitsemään autot musta-
keltaisella kyltillä, jotta tiedetään 
auton olevan taksi. Määräykseen 
sisältyi muitakin asioita, jotka 
vahvistavat auton ja ajajan tiedot.

23. W-kirjainta ei suomen kie-
lessä tarvita, paitsi esimerkiksi 
nimissä, kuten WSOY.

24. X-risteyksessä on aina tar-
kasti havainnoitava, kenen vuoro 
on mennä tai ajaa ensin ja millä 
tavalla.

25. Ylinopeus on aina sääntöjen 
vastaista eikä koskaan hyödytä 
mitään. Ajansäästö on lyhyillä 
matkoilla aivan olematon, mutta 
polttonestettä kuluu selkeästi ta-
saista ajoa enemmän.

26. Z-kirjainta ei meidän liiken-
teessämme ole, eikä sitä tarvita. 
Jätetään se vain Zetor-traktorin 
nimeen.

27. Åland on Ahvenanmaa ruot-
siksi. Suomalaisessa liikenteessä 

tätä kirjainta tarvitaan vain hen-
kilöiden ja paikkakuntien nimis-
sä.

28. Ärsyyntyminen ajon aika-
na ei koskaan saa johtaa kuljet-
tajaa tekemään piittaamatonta ja 
muiden menoa vaarantavaa suo-
ritusta.

29. Öykkärimäisyys ei voi 
liikenteessä koskaan johtaa 
mihinkään hyvään eikä anna 
kuljettajalle lisää hyviä suori-
tuspisteitä.

Toukokuun ensimmäisestä maa-
nantaista alkoi Liikenneturvan 
kampanja suomalaisten liiken-
nesääntötuntemuksen paranta-
miseksi. Erityisesti keskitytään 
väistämissääntöihin. 

Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Tämä sydänpaita kertoo, että aivan hyvin voi rakastaa itseään mutta 
erityisesti sydäntään. Meillä täytyy olla sydäntä rakastaa myös 
kanssakulkijoita riittävästi.

Taloushallinon palveluja 
kokonaisvaltaisesti 

 
Yrityksille, yrittäjille, maatalouksille sekä 

yksityisille. 
Ammattitaitoisesti, kokemuksella 

ja asiakaslähtöisesti.

Myfix Oy 
Evitskogintie 87 / 2520 Lapinkylä 

Puhelin 040 778 0227 
info@myfix.fi  
www.myfix.fi
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Koronaa paossa Kylmälässä
Pimeä koronatalvi on takana. 
Vuosia olimme miehen kanssa 
viettäneet vuoden synkimmän 
ajan Lissabonissa, mutta tänä tal-
vena ei Portugaliin tehnyt mieli. 
Eristys oli kuitenkin helpompi 
kestää kotona metsän keskellä 
kuin vieraassa vuokra-asunnossa 
silloin, kun kaikki on kiinni.

Mutta etelän valon tilalla oli kak-
si pimeää vastatusten ja niiden 
välissä lyhyt valoisa aika. Kirjai-
lija Anneli Kanto kuvaili eräässä 
lehtijutussa, kuinka hänestä tun-
tui siltä, että aina oli keskiviikko. 
Minusta taas tuntui, että aina oli 
perjantai, ja viikonloput olivat 
tylsempiä kuin arkipäivät.

Kävelimme ahkerasti sekä ym-
päri ämpäri Kylmälän pikkuteitä 
että pitkin Sjökullantien asvalt-
tia. Netin terveysohjeet nimittäin 
kertoivat, että neljän kilometrin 
päivittäinen kävely pitäisi alz-
heimeria loitompana. Tapasimme 
peuroja ja kaltaisiamme eläke-
läispariskuntia. Lähiseudun ke-
sämökkiläiset olivat peruuttaneet 
kaupungista maaseudun rauhaan. 
Joku naapuri tiesi kertoa, että 
niinhän se oli sodan aikaankin. 
Perheet lähtivät pommituksia pa-
koon Kylmälän mökille.

Kun ei ihmisiä muuten voinut 
tavata, sosiaalinen elämä siirtyi 
tienvarsille. Kun kesäisin oli 
vain moikattu, nyt jäätiin turval-
lisin etäisyyksin juttusille. Va-
semman puolen naapurin tontin 
reunassa ihmettelimme yhdessä 
peurojen huolellisesti järsimiä 
omenapuita ja pohdimme, oli-
vatko tonttien rajalla näkyneet 
jäljet mäyrän jättämiä. Oikean 
puolen naapurin kanssa olimme 
joku vuosi sitten törmänneet Lis-
sabonissa kirjakaupan suomalai-
somistajan kirjatapahtumassa. 
Naapuritkin olivat vaihtaneet 
Lissabonin lähellä sijaitsevan 
Cascaisin asuntonsa tänä talvena 
Kylmälän mökkiin.

Rouvan kanssa osuin yhteiselle 
kävelyreitille kevätpuolella, kun 
miesväki kävelyn sijaan pärisytti 
moottorisahaa ja kirveen kans-
sa hyökkäsi kaadettujen puiden 
kimppuun. Tietä pitkin tapsu-
tellessamme puhuimme ainakin 
Hesarissa näyttävät arvostelut 
saaneen Anu Patrakan Portu-
galiin sijoittuvista dekkareista 
ja Raija Orasen varhaisimmista 
historiallisista romaaneista.

Lähinaapureiden tontin takana 
seuraavalla huvilalla torjuttiin 

kylmää tekemällä omatoimista 
ikkunaremonttia. Muutama sata 
metriä kauempana asuvan naa-
puriston ikäpresidentin yli kah-
deksankymppisten rokoteajan 
saamista seurasimme kuin jän-
nitysnäytelmää. Rokotukset kun 
olivat vielä uusi ja outo juttu.

Onneksi oli kirjasto

Kirjastoon pystyi netin kautta ti-
laamaan luettavaa, ja muutamal-
ta kirjakärryltä sai poimia kir-
joja ihan vapaavalintaisestikin. 
Veikkolan kirjastossa kävin yhtä 
usein kuin ruokakaupassa. Mi-
nulla on työn alla varhaisnuorille 
suunnattu lohikäärmetarina. Tein 
pohjatöitä, tilailin ja luin erilai-
sia kertomuksia lohikäärmeistä 
ja niiden käytöstavoista.

Kannoin kirjastosta luettavaa 
miehellekin, mutta hän valitti, 
että koronaelämä vei keskitty-
miskyvyn ja kirjat jäivät helpos-
ti kesken. Oli turha jatkaa, kun 
alunkin pääsi jo unohtamaan. 
Hän ei ole ainoa. Lukukeskuksen 
tekemän tutkimuksen mukaan 
60 prosenttia haastatelluista koki 
lukevansa liian vähän, ja heistä 
yli 70 prosenttia piti syynä juuri 
keskittymiskyvyn puutetta.

Lissabonin talvina olimme kuun-
nelleet äänikirjoja, mutta niille ei 
oikein löytynyt tilaa kotiarjessa. 
Nyt kokeilimme yhteistä iltakir-
jaa. Ennen nukkumaanmenoa 
kuuntelimme muutaman luvun 
Helena Immosen Operaatio Pu-
naista kettua. Se toimi, ja vaihto-
ehtoista nykytilannetta kuvaava 
kirja tuli kuunnelluksi. Immonen 
saikin Suomen Dekkariseuran 
Vuoden esikoisdekkaripalkinnon 
maininnalla, että alan tietämys 
oli erinomaista ja toi sodan uhan 
pelottavan lähelle. Ehkä Helena 
Immosesta sukeutuu uusi Ilkka 
Remes.

Seuraava äänikirja, joka kelpaa 
molemmille, Kaari Utrion elä-
mänkerta, on jo tilauksessa.

Veikkolan kirjaston lukupiiris-
sä laskimme kerran, että Kyl-
mälän suunnilla asuvilla on 
selvä yliedustus. Naisilla myös, 
koska miehiä ei piiriin ole vielä 
uskaltautunut. Jouduimme syk-
syn ensimmäistä tapaamista lu-
kuun ottamatta kokoontumaan 
koko talven netissä. Oikeita 
tapaamisia oli ikävä. Luetta-
viin kirjoihin on yhteisesti va-
littu aina jokin teema. Koska 
korona on tylsä juttu, valittiin 

kevään kirjoihin vastapainoksi 
huumori.

Lukupiiri on ollut striimauksistaan 
huolimatta itselle piristysruiske. 
Tulee luetuksi niitäkin kirjoja, joi-
hin ei itse olisi muuten tarttunut. 
Eikä sillä ole väliä, pitääkö kirjasta 
vai ei. Yleensä joku pitää ja joku 
toinen ei taas ollenkaan. Mutta 
on kiinnostavaa puhua jostakin 
muusta kuin koronasta tai arjen 
tylsyydestä, ja puolentoista tunnin 
keskustelun jälkeen voi hyvässä 
lykyssä katsoa lukemaansa kirjaa 
uusin silmin.

Tule hyvä kesä!

Koronatalvi on ohi. Joutsenet 
kailottavat järvillä, ja kevät ete-
nee niin, ettei perässä pysy. Veik-
kolan kirjaston hyllyjen väliin 
pääsee taas.

Vasemmanpuoleinen lähinaapuri 
askartelee jo laiturinsa kanssa, ja 
oikeanpuoleinen naapuri suun-
nittelee matkaa Cascaisin asun-
nolleen.

Tule hyvä kesä! Älä tule paha 
korona!

Arja Puikkonen

KOKEMUSTA
JA INTOA

KOTIHOITOPÄÄLLIKKÖ, 51 V.
Koulutus: Sairaanhoitaja,
Terveystieteiden maisteri

209
ULLA 

SEPPÄLÄ

Kirkkonummi
Kunnanvaltuutettu 09-21

Tarkastuslautakunnan pj 13-21
Kunnanhallitus 09-12

Nurmijärvi
Kunnanvaltuutettu 01-08

Kuntakehitystoimikunta 04-08
Kunnanhallitus vara 03-04

Raisio
Kaupungin-

valtuutettu 93-00
Kaupungin-

hallitus 97-00

Anna äänesi minulle  –
tarjoan vastineeksi 29 vuoden kokemukseni

ja osaamiseni yhteisten asioiden hoidossa!  
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Pekka H. Pankakoski  
– Vanhatien viimeinen  
   kesäasukas?
Vihtiläiset valtiopäivämiehet Arthur Hiiden-
heimo ja Lauri Palojärvi olivat olleet preus-
silaisen aatelismiehen Vladimir Hrimalyn 
takaajia. Hän omisti Nummen Mommolan 
kartanon lisäksi Veikkola Nedergårdin alu-
een. Kun Vladimir teki konkurssin, Hiiden-
heimo ja Palojärvi takaajina lunastivat velat 
ja saivat maat, jotka he palstoittivat. Veikko-
laan syntyi satoja tontteja.

Aika oli toimelle suotuisa, Helmikuussa 
1933 päätettiin järjestää "Helsingin työt-
tömiä valtion varatöihin ja ylimääräisiin 
yleisiin töihin...Turuntielle 500 mies-
tä, mikäli rakentamiset päästään aloit-
tamaan" (Hesari 11.2.1933). Turuntie 
Veikkolan kohdalla rakennettiin vuosina 
1936–1938. Se oli ollut valtiopäivämies-
ten tiedossa. Kun tie tuli, Veikkolan tontit 
kävivät kaupaksi. Aiempi tie Helsinkiin 
kulki Kauklahden kautta.

Kesähuviloiden kylä

– Moni keskiluokkainen helsinkiläisperhe 
hankki 1930-luvulla huvilatontin Veikko-
lasta, Pekka H. Pankakoski kertoo.

Pekan isä Arvi Pankakoski osti kolme 
tonttia: Arvila 1, Arvila 2 ja Arvila 3. 
Monet palstat olivat Reinoloita Arvi Pan-
kakosken veljen mukaan. Pankakosken 
mökki rakennettiin vuosina -36 ja -37. 
Mummolaa vastapäätä oli junanvaunusta 
tehty Pankakosken autotalli.

– Mökin suunnitteli Arvi Pankakosken serk-
ku Otto Flodin, joka oli yksi Lastenlinnan 
arkkitehdeistä. Rakennus oli alun perin tasa-
kattoinen. Sen pinta oli koristerapattua kui-
tulevyä. Kaikenlaisia epäonnistuneita ko-
keiluja tehtiin jo silloin! Rakennus uusittiin 
ja laajennettiin vuonna 1952, Pekka kertoo.

Arvi Pankakoski oli 22.7.1951 peruste-
tun Yhdyskunta Veikkolan ensimmäinen 
puheenjohtaja. Ensimmäisen kokouksen 
nimilistasta näkee, että osallistujat olivat 
lähinnä huvila-asukkaita, kaupunkilaisia.

– Se oli sellainen herrojen seura, sanoi 
vanha veikkolalainen Einari Juslin yhdis-
tyksestä vuosia sitten.

Veikkola oli vielä 1950-luvulla lähinnä 
huvilayhdyskunta. Vakituisia asukkaita oli 
vähän. 

– Kauppoja kuitenkin oli ainakin neljä: 
Muukkonen, myöhemmin Wulff, Kyrks-
lätts Handelslag, Suominen ja Viso, Pekka 
muistaa.

Poikaporukoilla

Pankakosket viettivät kesäisin paljon ai-
kaa Veikkolassa.

– Naapurustossa oli paljon lapsia. Nopo-
sen Juhani, kauppias Wulffin Seppo ja Pe-
ter Gorschelnik olivat hyviä kavereitani, 
Pekka kertoo.

Pekalla ja hänen opiskelija-aikaisilla ka-
vereillaan oli tapana käydä joulusaunassa. 
Saunominen loppui jatkuttuaan 52 vuotta 
vuonna 2018 Pekan pahaan kaatumiseen 
saunassa.

Pekalle Veikkolan mökki on tärkeä. Hän 
on piruuttaan halunnut pitää tontin paljol-
ti sellaisena, kuin se oli jo 30-luvulla: on 
omat kaivot ja kesävesi. Mökkityöt ovat 
jääneet Suomessa asuvien tytärten harteil-
le; viikonloppunakin nuorempi on tulos-
sa haravoimaan. Toistaiseksi kumpikaan 
ei ole kiinnostunut rakentamaan omasta 
paikkaansa Veikkolaan.

Pekka H. Pankakoski on hyvin todennä-
köisesti Vanhatien viimeinen kesäasukas. 
Hän pääsee kotoaan Munkkiniemestä no-
peasti mökille. Nyt alkuperäiset 30-luvun 
palstat on jaettu useisiin tontteihin. Vaik-
kapa Gorschelnikin paikka, jonka monet 
tietävät Knuuttilan Matin myöhemmin 
asumaksi, on jaettu neljään.

Turuntien syöttämä Veikkola

Turuntien valmistuminen 1930-luvulla toi 
Veikkolaan helsinkiläiset kesäasukkaat. 
Turunväylä 1960-luvun lopulla antoi uut-
ta vauhtia kylän kasvulle. Nyt odotellaan 
junanrataa ja uutta väkiryöpsäystä.

Raija Kari

Heljä 
Järä-Isotalo 
 
Erityisopettaja 

Pirjo  
Salmi 
 
Pankkitoimi– 
henkilö, eläkkeellä 

Numero: 172 

Numero: 171 

Jarmo Haka 
 
Ohjelmisto-
suunnittelija, 
eläkkeellä 

Numero: 169 

Veikkolan asiat kuntoon: 
 
 Lasten ja nuorten 

hyvinvointi turvattava 
 
 Ikäihmisten 

ihmisarvoinen hoito 
turvattava 

 
 Terveysasema 

säilytettävä 
 
 Kirjasto säilytettävä 
 
 Päivystys saatava 

Jorviin 
 
 Teiden auraus kuntoon 

koko Veikkolassa 
 
 Julkiset 

liikenneyhteydet 
kuntoon 

 
 Yrittäjien 

toimintamahdolli-
suudet taattava 

Veikkolaan avataan matkakoti
Veikkolassa puhaltavat uudet tuulet, kun Matkakoti Taikayö avaa ovensa ”Mummo-
lan mäellä”, samassa kiinteistössä kuin Mummola Kahvila. Huoneita on yhteensä 5. 
Toiveena on, että avajaisia päästään viettämään kesäkuussa. 

Matkakoti Taikayö, Vanhatie 26, 02880 Veikkola. Matkakoti Taikayö löytyy myös 
Facebookista ja Instagramista.
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Pekka H. Pankakoski  
– Vanhatien viimeinen  
   kesäasukas?

Veikkolan maankäytön tulevaisuus
Kuntapäättäjien rooli maankäy-
tön suunnittelussa on iso (kunti-
en kaavoitusmonopoli). Päätök-
senteko ohjaa asemakaavoitusta, 
jolla määritellään esimerkiksi 
rakennusten tyyppejä (omako-
ti-, rivitalo jne.), korkeuksia, 
sijoittelua ja yleispiirteistä ulko-
näköä. asemakaava määrittelee 
jo hyvinkin selväpiirteisiä suun-
taviivoja alueen kehittymiselle, 
kuten toimintojen sijoittumiselle 
tai viheralueiden mitoitukselle. 
asemakaavalla ohjataan raken-
tamista, ja siten se on erittäin 
tärkeä osa maankäytön suun-
nittelua sekä konkreettinen osa 
hankkeiden toteutusta. Uudet 
kuntapäättäjät kaavoittavat 
Veikkolaa vuonna 2050.

Arkkitehteja syytetään usein rumista ra-
kennuksista ja luotaantyöntävistä asuin-
alueista. Tosiasiassa ennen rakentamista 
laaja asiantuntijajoukko on sovittanut yh-
teen erikoisosaamistaan asemakaavan laa-
timisessa. Asiantuntijanäkemysten lisäksi 
kestäviin ratkaisuihin tarvitaan työtä laa-
jemmallakin rintamalla – yhdessä. Saman 
asian äärellä aktiivisessa vuoropuhelus-
sa on oltava yhtä lailla käyttäjä (asukas, 
yrittäjä jne.), suunnittelijat/asiantuntijat 
(esim. luonto, maisema, historia, vesi-
huolto, pintavedet, geotekniikka, sähkö, 
valaistus, rakenne, kauppa, matkailu, ra-
kennuttaminen, sivistystoimi…), virka-
miehet ja poliitikot. Mitä laajempi hanke, 
sitä isompi joukko ja sitä pitempi prosessi. 
Tämän päivän päätökset tehdään yleensä 
huomista varten.

Meillä Veikkolassa on erinomainen ti-
lanne. Rakennettua aluetta on vähän. 
Me voimme vaikuttaa kylämme kehi-
tykseen. Kasvua tapahtuu vääjäämättä, 
ja jokainen meistä tahtoo antaa jälkipol-
ville osan sitä, minkä tunnemme meille 
hyväksi. Me tahdomme asua täällä mm. 
upean luonnon ja palveluiden läheisyy-

den vuoksi. Veikkolan kehittyessä ei ole 
esteitä tarjota näitä mahdollisuuksia jat-
kossa.

Kaupungistuminen on mutkikas asia, 
mutta myös vanha asia. Synnytämme 
itsellemme jatkuvasti uusia ongelmia 
ratkottaviksi. Niistä tiivistyvillä alu-
eilla todettakoon hieman uudempina 
tuttavuuksina laajat ja vakavat tulvaon-
gelmat, joita jopa ammattilaiset on kie-
puteltu ajattelemaan ratkaistaviksi keino-
tekoisin viherkatoin tai kansipuutarhoin. 
Uutta rakentaessa on todettava, mitä on 
opittavissa jo rakentuneista kohteista, ja 
millaisiin sudenkuoppiin hieman edel-
lämme kiiruhtaneet naapurit Suomessa 
ja ulkomaillakin ovat kompastuneet. 
Vertaillessa on muistettava suhteuttaa 
asiat omaan käsillä olevaan tilanteeseen 
ja olosuhteisiin.

Meillä Veikkolassa hihkutaan innosta, 
kun vanhoja katuja päällystetään, viemä-
röidään ja valaistaan. Meitä ihmetyttää 
uusi suuri päiväkoti tai aika uuden koulun 
moneen kertaan rakennettu katto. Toisaal-
ta pohdimme tulevaisuutta: mitä jatkossa 
ohi kiitävä juna käytännössä tulee missä-
kin vaiheessa tarkoittamaan, onko kaik-
ki jo saneltu valmiiksi? Ei ole, yhdessä 
voimme päästä kertaheitolla hyviin ratkai-
suihin. Ei haaveilla kauppakeskuksista, 
joita maailmalla jo puretaan. Ei hyväksytä 
korkeaa rakentamista kyseenalaistamatta 
sen eristävää, varjoisuutta ja tuulisuutta 
lisäävää vaikutusta. Ei pinnoiteta kaikkea 
kovalle pinnalle, jotta ei tarvitse purkaa 
pysäköintialueita tai katuja jatkossa puis-
toiksi. Meillä on vielä mahdollisuus tehdä 
jo alusta alkaen paremmin.

Kunnallisvaalit ovat todellinen mahdolli-
suus vaikuttaa. Valitkaamme kyvykkäät, 
mahdollisesti Veikkolan alueen ehdokkaat 
ajamaan kylän asioita. Kun päättäjät on 
valittu, vallitkoon kyläläisten ja päättäjien 
välillä aito yhteiskehittämisen ilmapiiri ja 
käyttäjän poliitikolle antama tuki asioiden 
monipuolisen harkinnan takaamiseksi.

Rami Ovaskainen

Ajatuksia kaavoitusohjelmasta 2050

• Veikkola on kaikilla mittareilla kestävä (YK:n kestävän kehityksen 
tavoiteohjelma Agenda 2030).

• Veikkola on ihmisläheinen, viihtyisä ja ympäristöä kunnioittava 
kyläkaupunki, jossa korostuvat maaseutumaisen asumisen parhaat 
piirteet.

• Veikkolassa ei vallitse pääkaupunkiseudulle tyypillinen melu ja 
ahtaus, tautien leviäminen tai stressi.

• Veikkolassa uudet asuinalueet ja palvelut liitetään saumattomaksi osaksi 
nykyistä kylärakennetta tukien asumisen ja palveluiden nykysijaintia. 
Veikkolassa rakennetaan uutta varjellen virkistysalueiden ja erityisesti 
Nuuksion erämaan arvoja.

• Veikkolassa (tiivis ja tehokas) kyläkaupunki ei tarkoita korkeita 
kerrostaloja.

• Veikkolassa naapuri tunnetaan, yhteisö kannattelee, lapset huudetaan 
ikkunasta syömään.

• Veikkolasta ei saa muodostua lähiötä, kuten 60–70-luvulla syntyneet 
lähiöt Helsingissä. Asuinpientaloja voidaan kaavoittaa tiiviisti ilman, 
että tarvitaan kerrostalorakentamista. Pienkerrostalorakentaminen 
voisi olla tiivistä, katutiloja rajaavaa, kuten Keski-Euroopassa, ja siitä 
muuttuen pientaloalueeksi.

• Asuinrakennusten pihojen valoisuus, väljyys ja vehreys ovat 
lähiluonnon kanssa elämänlaatua.

• Kotona tehdään töitä, enemmän etätöitäkin. Koti on enemmän kuin 
talo. Talo on enemmän kuin rakennus. Ulkotila on sisätilan jatke.

• Lähiympäristön viheralueet ja vesistöt pystyvät vastaamaan 
rakentuvan alueen paineisiin hallitusti huomioiden esim. hulevesien, 
virkistyksen ja luonnon tarpeet.

- EI HÄTÄÄ, 

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

• Rakennus-, ja ympäristölautakunnan vpj
• Kunnanvaltuuston varajäsen
• LKV, julkinen kaupanvahvistaja

Greger Englund 
- Kirkkonummen 
kunnanvaltuustoon -

https://kommunalval.sfp.�/�/
ehdokkaat/englund-greger/

https://kommunalval.sfp.�/
kandidater/englund-greger/

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

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

Koskentori 3, 02880 Veikkola,  
puh. 040 411 1091  
mona@pikkirilli.com   
mari@pikkirilli.com 
www.pikkirilli.com 
löydät meidät myös Facebookista

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona
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Kirkkonummi – Kulttuurikunta 2025
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli voimaan 
1.3.2019. Laissa säädetään kunnan kulttuuritoimen 
järjestämisestä sekä siihen liittyvistä tavoitteista, 
tehtävistä, yhteistyöstä, asukkaiden osallistumisesta, 
tiedon tuottamisesta ja toiminnan arvioinnista, valti-
onrahoituksesta sekä kehittämistehtävästä. Kirkko-
nummen kunta valmisteli ensimmäisen kulttuuristra-
tegiansa, joka hyväksyttiin valtuustossa vuoden 2020 
lopulla.

Kulttuuri on osa hyvinvointia

Olemme eläneet läpi omituisen 
vuoden. Koronapandemia ja 
siitä seuranneet rajoitukset ovat 
kohdistuneet ennen kaikkea ih-
misten tapaamisiin, kohtaami-
siin, yhteisöllisiin kokemuksiin, 
kulttuuritapahtumiin. Teatterit, 
konserttisalit, taidenäyttelyt ovat 
olleet enimmäkseen suljettuina. 
Elämä on typistynyt monilla etä-
töihin kotona, koululaisista osa 
on joutunut käymään etäkoulua, 
harrastukset ovat olleet katkolla. 
Eläkeläispariskunnan päivän ko-
hokohtia ovat olleet käynti lähi-
kaupassa tai metsäkävely koirien 
kanssa. TV-sarjoja on tullut töl-
lötetyksi, jokunen teatteriesitys 
tai konsertti on katsottu striimat-
tuna pieneltä ruudulta. Tällainen 
yli vuoden kestänyt karanteeni 
kaikesta kulttuurista on tuntunut 
luissa ja ytimissä. On tullut sel-
väksi, että kunnan Kulttuuristra-
tegian ensimmäinen visio on ki-
peästi totta:

”Kulttuuri on läsnä arjessa ja 
juhlassa, työssä ja harrastuksis-
sa, sisällä ja ulkona.”

Kulttuuristrategia: Kulttuuri-
Kirkkonummi 2025

”Kulttuuristrategian tavoittee-
na on edistää monipuolisesti 
kulttuuritoiminnan toiminta-
edellytyksiä Kirkkonummella. 
Kulttuurilla ja taiteella voidaan 
monin tavoin rikastuttaa ihmis-
ten elämää ja yhteisöjen toimin-
taa. Kulttuuria ja taidetta edis-
tämällä voidaan vaikuttaa mm. 

kunnan asukkaiden hyvinvoin-
tiin ja osallisuuteen sekä kunnan 
elinvoimaisuuteen.” (Johdanto)

”Keskeisenä positiivisina pa-
lautteina kulttuurin palvelukent-
tään liittyen näkyi, että Kirkko-
nummella on tähän mennessä 
onnistuttu parhaiten kirjastopal-
veluissa, lastenkulttuurissa sekä 
taiteen ja kulttuurin harrastus-
mahdollisuuksissa. Kirkko-
nummelaiset arvostavat seudun 
paikallishistoriaa ja ovat kiin-
nostuneita paikallisen toiminnan 
kehittämisestä.

Kyselytutkimuksissa puutteina 
on tuotu ilmi, että Kirkkonum-
mella ei ole onnistuttu järjes-
tämään riittävästi kulttuurille 
sopivia tiloja. Toivomisen varaa 
on havaittu myös viestinnässä, 
kulttuurilähtöisissä hyvinvointi-
palveluissa ja sähköisissä palve-
luissa.”

Edellä olevat lainaukset ovat 
kulttuuristrategian alusta. Teks-
tissä todetaan myös rehellisesti, 
että:

“Kunnan yleisen kulttuuritoimen 
ja museotoiminnan resurssit ovat 
pitkään olleet niukat verrattuna 
valtakunnalliseen ja seudulliseen 
tasoon.”

Vertailua muihin lähikuntiin

Kuntaliiton sivuille on koottu 
kätevä aineisto, jossa voi ver-
tailla eri kuntien kustannusra-
kennetta toimialoittain. (https://
www.kuntaliitto.fi) Tilastoluvut 

ovat vuodelta 2019. Kun valit-
see toimialaksi ”muu kulttuuri-
toiminta”, ohjelma tuottaa seu-
raavanlaisia lukuja:

Uusimaa, keskiarvo 45 euroa/
asukas. 
Koko maa 27 e/as. 
20 000–50 000 asukkaan kunnat 
16 e/as. 
Kirkkonummi 8 e/as.

Lähiseudun kuntia: 
 
Espoo 28 e/as. 
Vihti 16 e/as. 
Siuntio 7 e/as. 
Inkoo 22 e/as. 
Nurmijärvi 10 e/as. 
Hyvinkää 31 e/as. 
Järvenpää 31 e/as. 
Helsinki 84 e/as.

Vertailu osoittaa, että Kirkko-
nummen resurssit ovat todella 

olleet ”niukat verrattuna valta-
kunnalliseen ja seudulliseen ta-
soon”.

Kohti  
Kulttuuri-Kirkkonummea

Kulttuuristrategiassa linjataan 
tavoitteet vuodelle 2025 eli tule-
valle valtuustokaudelle:

“1. Kirkkonummella on innosta-
vaa ja monipuolista kulttuuritoi-
mintaa, tapahtumia ja taidetta eri 
puolilla kuntaa.

2. Varhaiskasvatuksen ja opetus-
toimen kulttuuriohjelma osal-
listaa lapset ja nuoret ja antaa 
opettajille ja kasvattajille työka-
luja tuoda taide ja kulttuuri jär-
jestelmällisesti kaikkien lasten ja 
nuorten ulottuville.

3. Taide ja kulttuuri tulee osaksi 
kaiken ikäisten kuntalaisten ar-
kea, myös hoivan piiriin ja muil-
le, jotka eivät itse voi hakeutua 
toiminnan pariin.

4. Kulttuuriammattilaisten työ nä-
kyy ja kuuluu Kirkkonummella.

5. Paikallishistoria on Kirkko-
nummen elävä vahvuus.

6. Kulttuuritoimijoilla on hyvät 
toimintaedellytykset ja tilojen 
monikäyttöisyydessä huomioi-
daan myös kulttuurin tarpeet.

7. Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä 
arvostetaan ja kehitetään kirkko-
nummelaisen kulttuurin keskei-
sinä voimavaroina.

8. Kulttuuripainotteinen matkailu 
tarjoaa elämyksiä ja virkistystä.”

Lienee selvää, että 8 euroa/asu-
kas on liian pieni summa, jotta 
kulttuuristrategian kunnianhi-
moiset ja hyvät tavoitteet toteu-
tuisivat. Ehkä olisi hyvä edetä 
pienin askelin, kaikkea ei voi 
toteuttaa kerralla. Lohdullista 
on se, että kulttuuritoimintaa 
on käytännössä vaikea erottaa 
muista kunnan perustehtävistä. 
Sivistys- ja koulutuspalvelut, 
perusopetus ovat myös kulttuu-
rityötä. Kunnan monipuolinen 
luonto ja siitä huolehtiminen on 
sekin kulttuurityötä.

Kulttuuristrategian tavoitteet 
ovat niin laajat, että mikään lau-
takunta tai kukaan päättäjä ei voi 
sanoa: ei kuulu minulle. Hyvä 
esimerkki on täällä Pohjois-
Kirkkonummella vuosikausia 
jatkunut epäselvä tilanne, miten 
kunnalle lahjoitetut kartanot Na-
vala ja Eerikinkartano ympäris-
töineen saataisiin tehokkaammin 
paikallisten kulttuuritoimijoiden 
käyttöön (tavoite 6). Tämän asi-
an hoitaminen kuntoon voisi olla 
yksi askel, jossa uudet valtuu-
tetut yli puoluerajojen voisivat 
näyttää, että Kulttuuristrategia 
2025 otetaan vakavasti.

Juha Wikström

Euroopan kulttuuriympäristöviikolla viime syksynä Veikkolan Kartanoteatteri esitti Eerikinkartanon 
pihapiirissä kuvaelmia alueen historiasta ja von Wahlbergien perinnöstä.  Kunnan tervehdyksen 
tilaisuuteen toi kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta.

Lähteet: 
www.kirkkonummi.fi/kirkko-
nummen-kulttuuristrategia 
www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet-
ja-palvelut/analyysit-ja-tieto-
aineistot/kustannusrakenne

KULTTUURI ,  L I IKUNTA JA TERVEYDENHUOLTO

JARI KALLIO
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aukioloajat: 
 
ma,ti ja to klo 14–19 
ke ja pe klo 10–15 
 
Yhteystiedot 
Allastie 6,  
02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Kirjaston kesä Lukijoiden kommentteja

Kesällä Veikkolan kirjasto pal-
velee muuten normaalisti, mutta 
lauantaisin kirjasto on elokuun 
loppuun saakka suljettuna. Ke-
sällä laina-aika on peräti 6 viik-
koa, joten lomalle voi huoletta 
käydä lainaamassa lukemista.

Kirjasto on mukana vapaa-aika-
toimen kesätempauksessa, jossa 
kannustetaan lapsia lukemiseen 
ja liikkumiseen. Lue ja liiku 
Lokkiksen kanssa -kesäpassiin 
voi kerätä kesän ajan lukemi-
sesta ja liikkumisesta pisteitä, ja 
syksyllä sitten arvomme passin 
palauttaneiden kesken elokuva 
-ja uimalippuja.

 Kirjastolle on hankittu kesän 
kunniaksi myös ulkoleluja ja 
-pelejä, joita voi lainata toviksi 
kirjastolta.

Rentouttavaa kesää kaikille ja 
tervetuloa kirjastolle!

Veikkolan kirjastossa asiakkaat 
kirjoja palauttaessaan usein ke-
huvat jotakin kirjaa tai kirjasar-
jaa. Tässä muutamia kommentte-
ja huhtikuulta 2021.

1. Elly Griffithsin Ruth Gallo-
wayn ja etsivä Harry Nelsonin 
seikkailujen sarja on suhteel-
lisen kevyttä luettavaa, mutta 
historian ja arkeologian osalta 

Elly Griffiths (s. 1963) on englantilainen kirjai-
lija, joka tunnetaan arkeologi Ruth Gallowaysta 
kertovasta huippusuositusta dekkarisarjasta. Ennen 
kirjailijanuraansa Griffiths työskenteli pitkään las-
tenkirjallisuuden parissa kustannusalalla. Idea Ruth 
Galloway -sarjaan syntyi, kun Griffiths lomaili ar-
keologimiehensä kanssa Norfolkissa, missä rantoja 
reunustavat muinaiset pyhät marskimaat. Sarjan suo-
mentaja Anna Kangasmaa on myös koulutukseltaan 
arkeologi.

Ruth Galloway -sarja on ollut suurmenestys ympäri 
Eurooppa, erityisesti Isossa-Britanniassa, Saksassa 
ja Ruotsissa, ja sarjan seuraavaa osaa odotetaan aina 
innolla.

Daniil Harms (1905–1942) oli radikaali neu-
vostoliittolainen kirjailija, joka on tunnettu ab-
surdeista pikkutarinoistaan. Harmsin tarinat ovat 
tyypillisesti hyvin lyhyitä, vain muutaman kap-
paleen pituisia. Niissä sekä tapahtumat että kieli 
etenevät epäloogisesti, jopa kaoottisesti. Harms 
loi surrealismiin ja dadaismiin verrattavia teks-
tejään aikana, jona vain sosialistinen realismi oli 
hyväksyttyä. Useimmat hänen kirjoituksistaan 
julkaistiin maanalaisina. Taiteilijan kuoleman 
jälkeen tuotantoa on koottu erilaisista epäviral-
lisista painoksista ja tämän huoneesta löytyneis-
tä paperilapuista. 1960-luvulta alkaen Harmsin 
tekstit levisivät salaisesti, kopioina kädestä kä-
teen.

pätevän oloista, jännittävää ja 
romanttistakin. Sarjassa ei ole 
kuvattu liian yksityiskohtaisesti 
väkivaltaa. Kannattaa aloittaa 
ensimmäisestä kirjasta vuodelta 
2018, Risteyskohdat, koska siinä 
kerrotaan Ruthin tarina. 

Olen jo tehnyt varauksen kirjaan, 
joka ilmestyy joskus tänä vuon-
na.

2. Ilkeät mummot -lukupiiris-
sä valittiin luettavaksi Daniil 
Harmsin kirja Sattumia. Hän 
on neuvostoaikainen nonsense-
kirjailija. En tiennyt, itkeäkö vai 
nauraa näille hänen lyhyille mut-
ta hyvin erikoisille tarinoilleen.

Kommentit kokosi Marjokaisa 
Piironen.

Ihana, kamala Istanbul
Elif Shafak: 10 minuuttia 38 sekuntia 
tässä oudossa maailmassa
Gummerus 2019

”Hänen nimensä oli Leila. Ikä-
väkseen hän tajusi, että hänen 
sydämensä oli juuri lakannut 
lyömästä ja hengitys oli äkisti 
pysähtynyt. Kukaan hänen ystä-
vistään ei vielä tiennyt.”

Leila syntyy turkkilaisen mie-
hen toiselle vaimolle aikana, 
jolloin naisen ainoa arvo on 
synnyttäjänä. Eikä Leilan äiti 
saa silloinkaan lastansa pitää, 
lapsi annetaan isän ensimmäi-
selle vaimolle. ”Älä ole itsekäs. 
Allah ei suvaitse sellaista. Sinä 
hädin tuskin kituutit, ennen 
kuin tulit tähän taloon.” Siispä 
jo lapsena Leila oppii, että on 
asioita, joista ei puhuta. Kuten 
sedästä, joka tulee lapsen luo 
öisin.

Tarina alkaa Leilan kuolemasta 
Istanbulissa. Kuolemansa jäl-
keisinä 10 minuuttina ja 38 se-
kuntina Leila käy läpi elämäänsä 

lapsuudesta Vanin kaupungissa 
Istanbuliin. Ensimmäinen muis-
to on syntymä. Synnytyksen 
helpottamiseksi kaikki talon 
häkkieläimet vapautettiin, vii-
meiseksi lasikulhossaan uisken-
televa ylpeä ja yksinäinen taiste-
lukala.

Elämä Istanbulissa on taiste-
lua. Koti löytyy bordellikadul-
ta, ystävät ovat Leilan kaltaisia 
hylkiöitä. Kuitenkin elämä on 
rikasta, täynnä värejä, makuja 
ja tuoksuja. Koko elämän muis-
tot mielessään Leila kuolee ja 
odottaa ystäviään, jotka tulisivat 
järjestämään hänelle mahtavat 
hautajaiset.

Leilan kaltaisten paikka on Yk-
sinäisten hautausmaalla. Sinne 
haudataan ne, joita perhe ei halua. 
Ja ystävät eivät ole perhe. Ystävät 
kuitenkin hakevat salaa Leilan 
Yksinäisten hautausmaalta.

Lopussa Leila kohtaa sinisen 
taistelukalan. ”Mukava nähdä 
sinut lopultakin,” kala sanoi. 
”Mikä sinulla kesti?”

Kirjailijan isoäiti menehtyi hie-
man ennen, kuin hän alkoi kir-
joittaa romaania. Hän ei mennyt 
isoäidin hautajaisiin. Hänestä ei 
tuntunut hyvältä matkustaa maa-
han aikana, jolloin kirjailijoita, 
toimittajia, älykköjä, tutkijoita, 
ystäviä ja kollegoja pidätettiin 
perusteettomien syytteiden no-
jalla.

Teksti: Raija Kari

Mika Saukkonen: Annimari Korte – yli kaikkien aitojen
Tammi 2021

Vaikeuksien kautta huipulle

Veikkolassa koulutaipaleensa 
aloittaneesta sekä Veikkolan 
Veikoissa kilpailu-uransa star-
tanneesta pika-aituri Annimari 
Kortteesta julkaistu kirja kertoo 
suurten vaikeuksien kautta maa-
ilman huipulle nousseen urheili-
jan tähänastisen elämäntarinan. 

Keihäsmenestykseen tottunut 
suomalainen urheilukansa on 
kääntänyt katseensa heittopai-
koilta aidatulle maalisuoralle. 
Naisten 100 metrin aitajuoksusta 
on tullut yleisurheilun uusi me-
nestyslaji ja Annimari Kortteesta 
yksilölajien uusi suomalainen 
kärkinimi. Kortteen tie nykyiseen 
menestykseen on ollut täynnä 
vaikeuksia. Huippulahjakkuuden 
ura katkesi nuorena loukkaantu-
misten takia, ja hän ehti olla lähes 
viiden vuoden mittaisella kilpai-
lutauolla. Vakavat terveysongel-
mat olivat viedä uransa keskeyt-
täneen urheilijan hengen.

Kesällä 2019 Korte rikkoi 100 
metrin aitajuoksun Suomen ennä-

tyksen. Viime kaudella hän voitti 
uransa ensimmäisen aikuisten 
Suomen mestaruuden ja teki koko 
kauden osalta lajissaan maailman-
tilaston viidenneksi nopeimman 
ajan. Vuoden 2020 urheilijaäänes-
tyksessä Annimari Korte oli paras 
naisurheilija Suomessa. Nyt unel-
ma elää, ja edessä siintävät Tokion 
kesäolympialaiset 2021.

Korte toivoo kirjan inspiroivan 
ja antavan voimaa heille, jotka 
ovat kokeneet elämässään vai-
keita aikoja.

”On ollut mielenkiintoista käydä 
läpi vaikeita vuosia elämästä, jot-
ka nyt tuntuvat todella kaukaisil-
ta. Tuntuu, että se oli eri elämää. 
Olin eri ihminen. Kirjan kirjoit-
taminen on auttanut prosessoi-
maan kaikkea, mitä olen käynyt 
läpi ja antanut entistä enemmän 
uskoa ja motivaatiota tulevaan”, 
Annimari Korte sanoo.

Yli kaikkien aitojen kertoo Kort-
teen uran vaiheet ja avaa hänen 

sielunmaisemaansa. Teos kertoo, 
miten entisestä koulukiusatusta 
on tullut yksi Suomen suosituim-
mista urheilijoista. Se paljastaa 
kovan ja määrätietoisen, itsepäi-
senkin urheilijan. Ja herkän ja 
haavoittuvaisen ihmisen.

Kirjan voi hankkia annimari.fi-
osoitteesta tai Suomalainen kirja-
kauppa ja Adlibris -sivuilta tai vaik-
kapa Nummelan Citymarketista.

Teksti: Vesa Virtanen 
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ARS WEIKKOLA  
– nykytaidetta Mummolassa
Taidegalleria Etsivä-
toimiston sulkeuduttua 
olemme pohtineet, mi-
ten nykytaidetta tuotai-
siin esille Veikkolassa ja 
Kirkkonummella edistä-
en taiteen saavutettavuut-
ta kaikille ja tukien tai-
teilijoiden toimeentuloa. 
Yhteistyökumppaniksi 
valikoitui Mummola-
kahvila, joka perustettiin 
viime vuonna Veikkolan 
vanhaan keskustaan ns. 
Ala-Veikkolaan, jossa 
myös galleria sijaitsi. Jo 
viime vuonna useat gal-
lerian vieraat ohjattiin 
kahvilaan käymään ja 
toisinpäin.

Mummola ei ole vain ta-
vallinen kahvila vaan hy-
vin erityisesti sisustettu 
paikka, josta on nopeasti 
tullut koko kylän olo-
huone ja joka siten sopii 
luontevasti myös taiteen 
esittelyyn. Tällöin emme 
voittoa tavoittelematto-
mana yhdistyksenä myös-
kään joudu maksamaan 
ns. ”seinistä” taiteen 
esittelyyn, vaan voimme 
käyttää mahdolliset apura-
hat ja avustukset suoraan 
näyttelyn rakentamiseen 
ja muihin siitä aiheutuviin 
kuluihin.

Näyttely on kävijöille 
ilmainen, kuten galleri-
anäyttelyt, ja siten sii-

tä ei tule tuloja, joilla 
kattaa kuluja. Kevään 
aikana on haettu apura-
hoja ja avustuksia mm. 
Kirkkonummen kunnal-
ta. Mummola-kahvila 
näyttelytilana madaltaa 
entisestään kynnystä tu-
tustua korkealaatuiseen 
nykytaiteeseen.

Teokset levittäytyvät 
koko kahvilan alueel-
le, tulevan Matkakodin 
yläkerran huoneisiin ja 
rakennuksen ulkoseiniin. 
Kahvilan teoksiin ja ul-
koteoksiin pääsee tutus-
tumaan myös itsenäisesti, 
ja Matkakodin puolelle 
järjestetään kuratoituja 
kierroksia ja taiteilijata-
paamisia. Näyttelyyn kut-
suttuja suomalaisia nyky-
taiteen huippuja yhdistää 
arjen, luonnon ja ihmisen 
havainnointi. Teoksissa 
on huumoria ja herkkyyt-
tä. Näyttely tarjoaa kat-
sauksen nykytaiteen eri 
tekniikkoihin veistosten, 
maalausten ja installaati-
oiden muodossa.

Kirsti Tuokko ja Mira 
Kankaanranta ovat tai-
demaalareita. Juuri 
Tanskassa palkittu Liisa 
Hietanen tuo mm. yhden 
virkatun kyläläisensä Hä-
meenkyröstä Veikkolaan. 
Niina Mantsiselta tulee 
graffitiryĳyjä ja Pauliina 

Turakka-Purhoselta teok-
set ulos.

Näyttelyn aikana on toi-
veissa järjestää myös 
pienimuotoista kulttuu-
ritoimintaa, kuten viime 
kesänä Kirjaston Ystä-
vien kanssa. Toimintaa 
voi myös halutessaan tu-
kea, ja yhteistyötoiveissa 
meihin voi ottaa yhteyttä 

galleria.etsivatoimisto@
gmail.com. Instagramista 
löydymme arsweikkola-
nimellä.

Näyttely avautuu lau-
antaina 5.6. Tervetuloa 
Mummola-kahvi laan 
Vanhatie 26!

Teksti ja kuvat:  
Pauliina Pesonen

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: 
0500 512 942

2 h ilmainen pysäköinti 
hallissa

Teemme kotikäyntejä

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 12-1513.6. alkaen:
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VeVen yleisurheilun  
kesäkausi käynnistyi 
VeVen Yleisurheilun lasten 
ja nuorten ryhmät aloittivat 
kesäkautensa 24.5. Ryhmät 
kokoontuvat päänsääntöi-
sesti pari kertaa viikossa – 
maanantaisin ja torstaisin. 
Ryhmiä on kaiken kaikki-
aan kuusi alkaen 4-vuoti-
aista Vauhtivekaroista yli 
15-vuotiaisiin.

Kesäkauden aikana kaikki 
halukkaat pääsevät myös 
kisaamaan. 4–7-vuotiaat 
kisaavat harjoitusten yhte-
ydessä järjestettävissä Sil-
ja Line -nappulakisoissa. 
Tätä vanhemmille järjes-
tetään Viikkokisoja alusta-

van suunnitelman mukaan 
kolmesti. Lisätietoa kisois-
ta ja niiden aikatauluista 
sekä lajeista löytyy seuran 
kotisivuilta.

VeVe noudattaa kaikessa 
toiminnassa voimassa ole-
via rajoituksia sekä ohjeita 
ja suosituksia, jotta harjoi-
tus- ja kisatilanteet saadaan 
toteutetuksi turvallisesti.

Lisätietoja VeVen toimin-
nasta löydät VeVen sivuil-
ta: veve.net.

Teksti ja kuva:  
Susan Honka

VeVen 
ryhmäliikuntatunnit 
alkavat kesäkuussa
Koronatilanteen helpot-
tuessa ja rajoitustoimien 
lieventyessä VeVe aloittaa 
aikuisten ryhmäliikunnan 
tunnit ulkona kesäkuussa. 
Kesäkaudella tunteja pi-
detään kesä- ja elokuussa 
yhteensä kahdeksan kertaa.

Maanantaisin tarjolla on 
Kahvakuula-tunti ja kes-
kiviikkoisin tanssillinen 
Teematunti. Kahvakuula-
tunnilla treenataan koko 
kroppaa tehokkaasti ja mo-
nipuolisesti. Tanssillisella 
Teematunnilla vuorottele-
vat Zumba, Lavis, PartyOn-

ilottelu sekä BodyMix. En-
simmäiset tunnit pidetään 
7.6. alkavalla viikolla.

VeVe noudattaa kaikessa 
toiminnassa voimassa ole-
via rajoituksia sekä ohjeita 
ja suosituksia, jotta harjoi-
tustilanteet saadaan toteu-
tetuksi turvallisesti.

Lisätietoja VeVen toimin-
nasta ja ryhmäliikuntatun-
neista löydät VeVen sivuil-
ta: veve.net.

Teksti:  
Susan Honka

Oikopolkuja 
Veikkolassa on vuosia kuljettu erilaisia oikopolkuja, 
joista on nyt tullut tai tulossa virallisia kulkureittejä. 
Kartalla on niistä kolme, joista kaksi on saanut jo va-
lot ja asfaltinkin.

Lammaskallionkujaa pääsee nyt Vanhatieltä Lammas-
kallion uimarannalle. Toistaiseksi nimetön oikotie 
johtaa Puronsuuntieltä Turuntielle.

Kolmas oikotie muuttuu lähivuosina viralliseksi rei-
tiksi, kun Impivaaranpolku kunnostetaan alaosastaan 
kulkemaan sen mukaisesti kuin sitä oikeasti kuljetaan. 
Tämä muutos saatiin nyt keväällä yhdessä aikaan, 
kun moni teki kyseisestä kaavasta muistutuksen. Ky-
läyhdistys pyysi muistutuksessaan polun puoliväliin 
penkkiäkin, jota kaavoittaja ei lupaa, koska "se ei 
täytä penkkien sijoittamiselle sovittuja ehtoja". Vielä 
on selvittämättä, mitä nuo ehdot ovat ja miten niitä 
voidaan muuttaa tai kiertää.

Lammaskallionkuja alhaalta päin.

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

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

Oikopolut.

Onko tiedossasi vastaavia oikopolkuja? Kerro niistä toi-
mitukselle, niin me kerromme kyläläisille. 

Teksti ja kuvat:  
Marjokaisa Piironen
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KYLÄSAUNAN varaukset ja 
 

ILMOITUSTAULUN avaimet  

hoitaa Café Pikkirilli

Tarvitsetko palveluhenkistä ja 
asiantuntevaa tilitoimistoa  
Veikkolassa?

Ota rohkeasti yhteyttä!

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

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

Toukokuu Täynnä Lupauksia!

Kevyt kesäsade kastelee lumi-
peitteestä vapautunutta luontoa, 
ja kasvit saavat tarvitsemaansa 
vettä. Kesä on valmis alkamaan!

Nyt toukokuun alussa, kun tätä 
kirjoitan, kevät on hieman myö-
hässä. Syynä lienee huhtikuun lo-
pun ja toukokuun alun kylmempi 
sää. Huhtikuun puolenvälin jäl-
keen kevät ei merkittävästi eden-
nyt lintujen kevätmuutonkaan 
osalta. Samat lintujen lauluäänet 
kaikuvat metsissämme nyt tou-
kokuun alussa kuin huhtikuun 
lopulla. Hyönteissyöjien ääniä 
ei vielä juurikaan kuulu . Nor-
mivuosina vappuna Veikkolan 
koivut ovat jo pienillä hiirenkor-
villa, ja ensimmäiset kirjosiepot 
lauleskelevat valituilla reviireil-
lään. Nyt näin ei ole.

Tätä kirjoittaessani lämmin il-
mavirtaus on juuri tuloillaan. 
Tämän seurauksena saamme 
Suomeen periaatteessa kaikki 
ne muuttolintulajit, jotka eivät 
vielä ole maahamme rantautu-
neet. Kevätmuutto jatkuukin 
aina kesäkuun puoliväliin asti. 

Viimeisimpinä lajeina saapuvat 
mm. taitavat ruovikoiden laula-
jat, luhta- ja viitakerttunen sekä 
pensassirkkalintu. Samalla syys-
muuttokin alkaa jo toukokuun 
lopulla, sillä osa telkkäkoiraista 
sekä kuovinaaraista lähtee pariu-
tumisen jälkeen kohti etelää tai 
ainakin etelämmäksi pois pesi-
mäalueilta.

Osalla linnuista koiraat hoitavat 
hautomisen ja poikasten jälki-
hoidon. Näitä lajeja ovat mm. 
tuntureilla pesivät keräkurmitsat 
ja pohjoisilla soilla pesivät mus-
taviklot sekä kuovit. Naaraat läh-
tevät muninnan jälkeen muutolle 
etelämmäksi.

Osin aikainen kevätmuuttaja on 
myös yleinen töyhtöhyyppä. La-
jin poikaset ovat pesäpakoisia. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kuo-
riutumisen jälkeen poikaset läh-
tevät pois pesästään ja juoksen-
televat pelloilla ja ojan pohjilla 
ravintoa etsien. Emot eivät ruoki 
poikasiaan, vaan melko nopeasti 
poikasten kuoriutumisen jälkeen 
emot lähtevät muutolle. Loppu-
kesästä ja alkusyksystä Suomes-
sa ovatkin enää saman vuoden 
poikaset.

Ihmisen toiminta on osin lisän-
nyt lintujen mahdollisuuksia le-
vittäytyä uusille pesimäalueille. 

Välillisesti ilmaston lämpenemi-
nen on vaikuttanut leviämiseen, 
vaikka lämpenemisestä on laa-
jemmin paljon enemmän hait-
taa kuin hyötyä. Lämpenemisen 
seurauksena joidenkin lajien 
pohjoisimmat yksilöt ovat levit-
täytyneet vieläkin pohjoisem-
maksi. Esimerkkinä tästä kyh-
myjoutsen ja harvinaisemmat 
säihkylintuihin kuuluva kunin-
gaskalastaja sekä vilkas ja eloi-
sa pähkinänakkeli. Myös täysin 
valkoinen ja harmaahaikaran 
kokoinen jalohaikara kuulunee 
näihin menestyjiin.

Merikotka on myös mielenkiin-
toinen laji levittäytymisessään. 
Suhteellisen pienessä ajassa se 
on muutamasta pesivästä paris-
ta kasvattanut lajin lukumäärää 
useisiin satoihin. Lintu on le-
vittäytynyt myös isoille sisä-
maavesistöille, kuten Vanaja-
vedelle ja Saimaalle. Lapissa 
laji pesinee myös sisämaassa. 
Odotan mielenkiinnolla sitä, 
koska pesinnät alkavat meren 
tuntumassa rauhallisemmilla 
sisämaajärvillä, kuten Nuuksi-
ossa. Nyt merikotkia esiintyy 
jatkuvasti eteläisimmillä jär-
villämme mutta vain ravintoa 
etsimässä.

Voisikohan jokin lajin nuorista 
pareista löytää tulevaisuudessa 

pesäpaikan vaikka Haapajär-
ven rannalta? Harmaahaikarat 
eivät toiveistani huolimatta ole 
Haapajärveä vielä pesimäym-
päristöksi valinneet. Helsingis-
sä Vanhankaupungin lahdella 
merikotkat ja harmaahaikarat 
pesivät jo lähekkäin hyvässä 
yhteisymmärryksessä.

Haluan tässä yhteydessä lie-
ventää pelkoja kotkien uhasta 
koti- ja seuraeläimillemme. Me-
rikotka ei ole uhka pienillekään 
koirille, koska se on kömpelö 
saalistaja ja saavuttaa vain hitai-
ta ja sairaita saaliseläimiä, kuten 
huonokuntoisia vesilintuja ja 
kaloja pinnan tuntumasta. Laji 
viihtyy myös haaskoilla, joita 
on syntynyt joko luonnollisesti 
tai ihmisten tarjoamina.

Maakotka sen sijaan saattaisi 
teoriassa olla pieni uhka pienille 
kotieläimille. Tätä ei liene tapah-
tunut miesmuistiin edes pohjoi-
sempana, missä laji pesii. Maa-
kotkaa esiintyy alueellamme vain 
muuttajana pesimäalueilleen. 
Kotkaviha on onneksi mennyttä 
aikaa, jota ei tule väärien mieli-
kuvien voimalla uudestaan vah-
vistaa.

Hyvää ja lämmintä kesää! 
 
Topi

Teerentie 1, 02880 Veikkola
info@polar-keittiot.�
050 365 3950

www.polar-keittiot.�
Soita ja sovi tapaaminen

KEITTIÖT - KYLPYHUONEET - SÄILYTYSTILAT - LIUKUOVET

POLAR - KEITTIÖT
KALUSTEET KAIKKIIN KODIN TILOIHIN

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. 

www.kylanraitti.fi
Lehden näköisversio verkossa:

Oikaisu
Kylänraitissa 1/2021 (Nimis-
tö kertoo historiasta, s. 19) 
kerrottiin virheellisesti, että 
Sahatie on saanut nimensä 
Eerikinkartanon sahan mu-
kaan. Todellisuudessa Saha-
tien nimi tulee paikalla si-
jainneesta Martti Nymanin ja 
Olavi Suomisen sahasta. 

Olethan liittynyt 
 kyläyhdistyksen  

jäseneksi?
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Toukokuu Täynnä Lupauksia! Kirves heiluu Veikkolan vesiä hoitamassa
Kävele kirjastolta Lammin-
järven rantaan ja rantapolkua 
pieni matka kohti moottori-
tietä, niin tulet luonnonpou-
kamaan, jossa on muutamia 
veneitä! Yksi niistä on Kirves 
ry:n valkoinen soutuvene, ky-
lävene, jonka nimi on Lamp-
pari. Se on kaikkien kylä-
läisten käytettävissä, kunhan 
palautat sen käytön jälkeen 
paikoilleen. Airot ovat kiin-
ni vaijereilla, ja veneessä on 
äyskäri. Käyttäjillä tulee olla 
omat pelastusliivit. Muista 
tarkistaa, että veneen tappi 
on kiinni, ennen kuin lähdet 
vesille!

Lamminpuron perkuutal-
koot su 25.7. kello 13

Perinteet jatkuvat: Jaakon 
päivänä purosta poistetaan 
sinne kuulumattomia roskia 
ja uomaa tukkivia ajopuita. 
Homma sopii koko perheelle.

Tapaaminen Veikkolan ma-
tonpesupaikan vieressä. Lai-

ta ylle vaatteet, jotka saavat 
likaantua ja jalkaan kumi-
saappaat!

Kirves ry. tarjoaa suojahans-
koja, jätesäkkejä, janojuo-
maa sekä talkoiden päälle 
rantasaunan.

Monena vuonna perkuutal-
koita on jatkettu monena 
päivänä, kun homma on sen 
verran kivaa ja palkitsevaa.

Tehokalastus

Tehostettu vähempiarvoisen 
kalan poisto Kalljärvellä jat-
kuu: nuottauspäiviä on tu-
lossa elo-syyskuussa ainakin 
kaksitoista.

Talkoilemaan pääsee, ja ka-
laa voi niinä päivinä hakea 
rannasta.

Tarkemmat tiedot tulevat 
Kirves ry:n Facebook-sivul-
le, joka on julkinen sivu eli 
ei vaadi kirjautumista: www.

facebook.com/Veikkolan-
Kirves.

Tehokalastuksella tavoite-
taan veden laadun parantu-
mista. Kun kalojen määrä 
vähenee, niiltä jää syömät-
tä eläinplanktonia. Silloin 
eläinplanktonin määrä ja 
keskikoko kasvavat, ja mitä 
enemmän on eläinplankto-
nia, sitä enemmän ne syövät 
kasviplanktonia. Kun kas-
viplanktonin määrä vähe-
nee, vesi kirkastuu.

Veikkolan vesistöhanke 
käynnistyi vuonna 2018 ta-
voitteena määrätietoinen ja 
pitkäaikainen kunnostustyö 
Pohjois-Kirkkonummen 
Veikkolan alueen vesistöjen 
veden laadun ja ekologisen 
tilan parantamiseksi.

Lue lisää Veikkolan vesis-
töhankkeesta: www.luvy.fi/
hankkeet/veve/

Mikä on tämä kylän vesistöissä 
heiluva Kirves?

Se on Kirkkonummen Veikkolan Vesiensuojeluyhdistys 
KIRVES ry. Yhdistys on häärännyt kolmella 
pohjoisimmalla järvellämme jo 26 vuotta!

Yhdistys on vaikuttanut alueen asukkaisiin ja päättäjiin siten, 
että vesistöihin päätyvät ravinteet ja epäpuhtaudet minimoi-
daan mm. viemäriverkon rakentamisella ja hulevesiä ohjaa-
malla.

Tehokalastuksin on vähennetty järvien sisäistä kuormitusta. 
Työ jatkuu entistä monipuolisempana.

Tule mukaan toimintaan järviemme puolesta: Henkilöjäsen-
maksu on 15 euroa, järven rannalla asuvilta 30 euroa ja yhtei-
söjäsenmaksu on 50 euroa.

Maksu maksetaan tilille FI04 5297 4540 0176 40. Kirjoita 
maksuun jäseneksi liittyvän nimi, sähköpostiosoite ja osoite!

Liity Kirves ry:n Facebook-ryhmään, jotta saat uusimmat 
tiedot!. Lue lisää yhdistyksestä: veikkolanvedet.webs.com/
kirves.htm

Lisätietoja kirves.veikkola@gmail.com.
Teksti: Marjokaisa Piironen

Kylävene Lamppari paikallaan Lamminjärven luonnonpoukamassa ns. 
kirjastonrannassa. Kuva Marjokaisa Piironen.

Green Care LuontoVoima ohjaukset

Asahi, Metsämieli, Aistimetsä -harjoitteita 
pienryhmille.
Luonnolle altistuminen kannattaa.

Kysy lisää
vuokko.isokorpi@visoko.fi, p. 045 328 3021
www.visoko.fi
www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/visoko-oy/

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Nyt se on viimein meidän! Tai ainakin ison osan siitä omistaa nyt kunta. Karttapiirroksesta 
näkyy koko suunnitelma, jonka mukaan jossain vaiheessa koko Lamminjärven eteläpää 
venevalkamasta (uimarannan vieressä) Koivikkokujalle on rantapolkua.

Tällä hetkellä rantapolun helposti löytyvä ja kuljettava osa alkaa kyläsaunan takaa ja kul-
kee lähes vesirajassa Vuohenojankujalle saakka. Polku ei todellakaan ole esteetön; jalkoja 
joutuu välillä huolella asettelemaan. Mutta maisemat tällä lempipolullani ovat niin kohdil-
laan kuin vain rantapolulla voi olla. Kuvassa hieman tunnelmia polulta. 

Teksti ja kuva:  
Marjokaisa Piironen

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

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

KAIVOHUOLTO
���������

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

nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

 eikkola-
päivä

etuloa!
Ter

La 12.6.  klo 10 alkaen

Etänä

Tarkista ohjelma  
tapahtuman FB-sivulta  

Veikkola-päivä 2021 tai 
www.veikkola.fi

• Yhdistysten ja yritysten ohjelmaa ja tarjouksia 
• Punaisella tuvalla avoimet ovet

• Virtuaalinen Kyläralli

Veikkola-päivä  
on osa valtakunnallista  
Avoimet Kylät verkossa  

-tapahtumapäivää. 

Ohjelmassa

Lamminjärven rantapolku kartalla.
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Veikkolan kylän asialla!
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P inja Drufva

Ilahduta läheistäsi 
kauniilla kortilla!

Kesäinen korttivalikoima koostuu  
Päivi Falckin ottamista upeista kuvista.  

Korttteja myydään Veikkolan Kyläyhdistyksen hyväksi. 
 

Myyntipaikat: Café Pikkirilli, Koskentori 3 ja  
Mummola Kahvila, Vanhatie 26.  

Kortit maksavat 1,50 e/kpl tai 5 e/4 kpl. 
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Kysely pohjoiskirkkonummelaisille kuntavaaliehdokkaille 
Kylänraitti esitti pohjoiskirkkonummelaisille kunta-
vaaliehdokkaille kuusi kysymystä. Kyselyyn vastan-
neiden ehdokkaiden vastaukset ovat ehdokasluette-
lon mukaisessa järjestyksessä.

Kysymykset

1. Kunnan taloustilanne on huono. Mikä on ensim-
mäinen toimenpide, jota ehdottaisit tilanteen kohen-
tamiseksi?

2. Veikkolan alueella on useita historiallisia raken-
nuksia. Oletko valmis luopumaan niistä? Pitäisikö 
osa von Wahlbergin testamentilla saatujen maiden ja 
rakennusten myymisestä saaduista tuloista siirtää jäl-
jelle jäävien rakennusten kunnostukseen?

3. Veikkolan kirjastotalon korjauksia siirretään vuo-
desta toiseen. Mikä on sinun ratkaisusi?

4. Pohjois-Kirkkonummella ei ole ikäihmisille tar-
koitettuja asuntoja. Miten aiot edistää suunnitellun 
senioritalon tontin hankintaa ja rakentamisen toteu-
tumista?

5. Monet työssäkäyvät ja opiskelijat ovat täysin jouk-
koliikenteen varassa. Turvataanko Veikkolan joukkolii-
kenneyhteydet rahoitustilanteen heiketessä joko Lep-
pävaaraan, jossa on jatkossakin hyvät vaihtoyhteydet 
muuhun HSL-alueen joukkoliikenteeseen, tai suoraan 
Helsinkiin kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenai-
koina?

6. Uudet kuntapäättäjät päättävät myös siitä, millainen 
on Pohjois-Kirkkonummi vuonna 2050. Kuinka sinä 
pyrit vaikuttamaan Pohjois-Kirkkonummen maan-
käyttöön? Oletko valmis tulemaan mukaan alueen 
maankäytön ym. kehityssuunnitelmien työryhmään, 
jos sellainen perustetaan?

Vihreä liitto
Aarni hyvönen,14

1. Kunnan taloustilannetta 
tulisi parantaa ensisijaises-
ti houkuttelemalla kuntaan 
uusia veronmaksajia.

2. Veikkolan historial-
linen rakennuskanta on 
pidettävä julkisessa omis-
tuksessa ja kuntalaisten 
käytettävissä. Rakennus-
ten korjauksen ja ylläpi-
don tulisi olla itsestään 
selvä osa kunnan tavan-
omaisia menoja.

3. Veikkolan kirjaston ra-
kennus on peruskorjattava 
viipymättä ja kirjasto säi-
lytettävä nykyisellä pai-
kallaan.

4. Veikkolaan tarvitaan 
monipuolisesti erilaisia 
asuntoja eri elämäntilan-
teissa oleville ihmisille. 
Ratahanke ja asema tule-
vat joka tapauksessa aihe-
uttamaan suurta painetta 
tiiviiseen asuntorakenta-
miseen aseman läheisyy-
teen. Olisi luontevaa, ja 
kylän rakenteeseen par-
haiten sopivaa, että seni-
oriasumistakin alettaisiin 
jo tässä kohtaa rakentaa 
tuleva asemankeskittymä 
mielessä.

5. Suora yhteys Helsinkiin 
vaihtomahdollisuuksilla 
Espoon keskuksiin ainakin 
raiteen saapumiseen saak-
ka tukee kylän kasvua ja 
kehitystä paremmin kuin 
suorat yhteydet Espoo-
seen.

6. Pohjois-Kirkkonummen 
pitkäjänteinen kehittämi-
nen on yksi täkäläisten 
valtuutettujen tärkeimmis-
tä tehtävistä. Kirkkonum-
mi on monikeskustainen 
kunta, ja jokaisen keskus-
tan äänen on kuuluttava 
päätöksenteon jokaisessa 
vaiheessa. Mahdollisuu-
teen kehittää aluetta on 
tartuttava, kun sellainen 
tulee vastaan.

jaakko kallio, 19

1. Pilkotaan kuluja muo-
dostavat hankkeet pienem-
piin osakokonaisuuksiin 
niin, että niistä saadaan 
kuitenkin hyvä höytysuh-
de kuntalaiselle ja seuraa-
va hankkeen kehitysvaihe 
perustuu aina edellisen 
vaiheen päälle. Kokonais-
hankkeen hallinta ja kulu-
jen jakaminen on ketteräm-
pää sekä tehokkaampaa. 

2. Mikäli rakennusten yleis-
hyödyllinen käyttö kunta-
laisten hyväksi voidaan jat-
kossakin taata, olen valmis 
luopumaan. Testamentin 
mukaan tilaa ei saisi lohkoa 
tai palstoittaa, ja tätä tulisi 
tietenkin kunnioittaa. Toi-
saalta edes osittaisen käyt-
tökunnon ylläpito saattaa 
edellyttää poikkeusta tästä 
periaatteesta, joten olisin 
valmis tässä kompromissiin 
tarvittaessa.

3. Estetään lisävahinkojen 
syntyminen, ja edetään 
tässäkin osakokonaisuuk-
sia suunnitellen ja tehden.

4. Tutkia mahdollisuutta 
toteuttaa rakentaminen 
ryhmärakennuttamisen 
periaattein.

5. Mikäli rahoitustilanne 
heikkenee ja edellyttää 
muutoksia, niin joukko-
liikenteen yhteydet tulisi 
keskittää Espoon keskuk-
sen ja Kauklahden suun-
tiin. Näin sekä Helsinkiin 
että läntiseen Espooseen 
matkustavat saavat toimi-
vat yhteydet, vaikkakin 
suorista yhteyksistä saa-
tetaan joutua luopumaan. 
Kauklahteen on saatava 
lisäksi toimiva kevyen lii-
kenteen yhteys.

6. Haluan, että Pohjois-
Kirkkonummea kehitetään 
kestävien periaatteiden 
mukaisesti ja luontoarvo-
ja kunnioittaen. Kaavoi-
tuksessa tulee huomioida 
kansallispuiston läheisyys 
sekä luontoliikunnan edel-
lytysten kehittäminen. 
Olen valmis osallistumaan 
kehitystyöhön.

• Majoittua lyhyt- tai pitkäaikaisesti

• Järjestää juhlia, kokouksia ja saunailtoja

• Syödä ja nauttia baarin tarjoiluista

• Viihtyä minigolffin, biljardin sekä tapahtumien parissa

Hotelli Lepolampi uudistuu monipuolisesti ja tarjoaa erinomaiset 

puitteet majoitukseen, tilaisuuksiin ja hauskanpitoon! 

 hotelliimme, ravintolaamme, baarimme ja ruokalistaamme sekä 

pelaamaan minigolffia ja biljardia ja saunomaan! Juhlistamme kaikkia isiä 

isänpäivälounaalla su 8.11.  Ole yhteydessä ja varaa pöytä!

HOTELLISSA VOIT

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUDISTUVAAN LEPOLAMPEEN!

Hotelli Lepolampi  |  Kivilammentie 1  |  02820 Espoo  |  4 km Veikkolan keskustasta
Puh. +358 (0)10 324 4840  |  myynti@lepolampi.fi  |  lepolampi.fi

hotelli Lepolampi on uudistunut monipuolisesti ja tarjoaa 
erinomaiset puitteet majoitukseen, tilaisuuksiin ja hauskanpitoon!
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Virve Keskinen, 24

1. Kuntalaisten tasa-ar-
voinen kohtelu ja luonnon 
monimuotoisuuden vaali-
minen on minulle tärkeää. 
Näistä näkökulmista kat-
son myös kuntatalouden ta-
sapainottamista. Talouden 
kohentaminen edellyttää 
yhteisesti päätettyjä useita 
samanaikaisia toimia. Täs-
sä niistä esimerkkejä:

– Tunnustaudun verojen 
rakastajaksi. Verot ovat 
hyvinvointiyhteiskunnan 
perusta. Tarkistaisin kiin-
teistöveroa tarvittaessa 
ylöspäin

– Ongelmien ennaltaeh-
käisy on järkevämpää 
kuin kalliit korjaavat toi-
met. Puolustan laadukkai-
ta peruspalveluja terveissä 
tiloissa. Esittäisin tarve-
harkintaista määrärahaa 
niille päiväkodeille/kou-
luille, joiden väestöpohja 
ennakoi lasten suuria tuen 
tarpeita.

– Kannatan keskustan te-
kemää valtuustoaloitetta 
päätösten lapsivaikutusar-
viosta. Se on yhtä tärke-
ää kuin ympäristövaiku-
tusten arviointi, etenkin 
sote-uudistuksen jälkeen. 
Lapsilla ja nuorilla pitäisi 
olla mahdollisuus harras-
taa (yhteistyö järjestöjen 
kanssa) sekä nauttia kult-
tuuritarjonnasta. Navalan 
kartano tarjoaisi kulttuu-
rityölle erinomaisen tilan.

– Osallistavan budjetoin-
nin kokeilu jatkukoon.

– Työllisyyden kohenta-
minen esim. pk-yritysten 
toimintaa edistämällä.

– Kiertotaloutta kehitettävä.

2. En ole valmis luopu-
maan. Pitää.

3. Kannatan lähikirjastoa. 
Se on hyvinvointitekijä 
kaikille.

4. Valtuustoaloite.

5. Haluan edistää joukko-
liikenteen yhteyksiä Veik-
kolasta.

6. Olen valmis osallistu-
maan alueen maankäytön 
työryhmään. Mikäli ”tun-
nin juna” saadaan, asialla 
alkaa olla jo kiire.

Markus 
Myllyniemi, 34

1. Ehdoton ei veronkoro-
tuksille! Kuntamme talo-
utta ei saa kuntoon veroja 
korottamalla tai heikoim-
milta leikkaamalla. Kes-
keisin tapa taloustilan-
teen kohentamiseksi on 
investointien suuruuden 
kohtuullistaminen. Uu-
det rakennukset eivät saa 
maksaa miljoonia ylihin-
taa.

2. En ole missään nimessä 
valmis luopumaan Eeri-
kinkartanosta tai Navalan 
kartanosta. Myymisen 
sijaan ne pitäisi muuttaa 
kulttuuri- ja luontokeskuk-
seksi, joka rahoitettaisiin 
Eerikinkartanon maiden 
tonttien myyntituloilla.

3. Varmistan, että Veik-
kolan kirjastotalon perus-
korjaus toteutetaan ensi 
valtuustokaudella. Mitä 
pidempään peruskorjausta 
siirretään, sitä mittavam-
miksi korjaustyöt paisu-
vat.

4. Jokainen seniori ansait-
see asua kodinomaisissa ti-
loissa kotikylässään Veik-
kolassa. Tulen esittämään 
seuraavalla valtuustokau-
della, että osa Eerikinkar-
tanon tulevasta asuinalu-
eesta korvamerkittäisiin 
senioriasumiselle.

5. Julkisen liikenteen 
vuorot pitää palauttaa 
koronaa edeltäneelle ta-
solle. 280-linjan vuoroja 
Helsinkiin pitää lisätä, ja 
kunnan pitää tehdä yhteis-
työtä Vihdin kanssa, jotta 
Leppävaaraan kulkevan 
275-linjan jatko saadaan 
turvatuksi.

6. Kylämme tulee pysyä 
turvallisena, pientalo-
valtaisena ja viihtyisänä 
asuinpaikkana jatkossakin. 
Olen ollut suunnittelemas-

sa Veikkolan tulevaisuutta 
mm. tulevaisuustyöryh-
män puheenjohtajana, ja 
olen käytettävissä vastaa-
vissa projekteissa myös 
tulevaisuudessa.

Anja Oravala, 37

1. Mahdollisena uutena 
valtuutettuna kartoittaisin 
yhdessä muiden kanssa 
niitä keinoja, joilla saisim-
me lisätuloja Kirkkonum-
melle.

2. Mahdollisella Kartanon 
maiden myynnillä pitäisi 
korjata historialliset ra-
kennukset. Navalan karta-
non muuttamista kulttuu-
rikeskukseksi edistäisin. 
Eerikinkartanossa tehdään 
tärkeää työtä lasten ja 
nuorten hyväksi. Toivon 
tämän toiminnan edelleen 
jatkuvan.

3. Veikkolan kirjastosta 
on tehty päätös, että uusi 
rakennetaan ja nykyinen 
kirjasto säilyy paikallaan 
siihen saakka. Jos edelleen 
uutta ollaan rakentamassa, 
sen tulee tapahtua pian, ja 
asukkaiden tulee olla osal-
lisina sen suunnittelussa.

4. Jos tässä palvelutalol-
la tarkoitetaan K-Super-
marketin taakse tulevaa 
palvelutaloa, niin tontti 
ja rakennuttaja ovat jo 
olemassa. Ja asuntoja tu-
levasta talosta on jo en-
nakkomyyty. Jos jotenkin 
voi vielä vaikuttaa, niin 
on erittäin tärkeää, että 
palveluasuntoja on taloon 
oikeasti tulossa.

5. Joukkoliikenneyhteydet 
kummassakin tapaukses-
sa on hyvä olla olemassa. 
Toimiva joukkoliikenne 
vähentää autoilun tarvetta 
ja vähentää ruuhkia.

6. Pyrin toimimaan niin, 
että Veikkolan kylän luon-
ne säilyy. Luontoarvot 
ovat päätöksenteossa aina 
etusijalla.

Voin harkita tulevani mu-
kaan mahdolliseen maan-
käyttötyöryhmään. Katso-
taan, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan!

Maarit Orko, 38 

1. Saatetaan tekeillä olevat 
kaavat valmiiksi, jotta saa-
daan asukkaita ja yrityksiä 
kuntaan.

2. En luopuisi Eerikin-
kartanon-Navalan alueen 
rakennuksista. Aluetta ja 
rakennuksia on kunnos-
tettava ja kehitettävä ko-
konaisuutena asukkaiden 
käyttöön sekä tuottamaan 
vuokratuloja jo aiemmin 
tehdyn esiselvityshank-
keen mukaisesti testamen-
tin ehtoja kunnioittaen.

3. Kirjastorakennus tulee 
peruskorjata. Tämä on jo 
päätetty, mutta valtuuston 
päätöstä ei ole noudatettu. 
Mikäli kirjastotoimelle ei 
nykyinen rakennus kelpaa, 
on kirjaston tontilla tilaa 
uudisrakennukselle.

4. Senioriasuntoja on tu-
lossa liikekeskustaan. 
Tulevissa kaavoissa tulee 
huomioida senioriasun-
tojen tarve. Rakennut-
tajan kanssa tehtävissä 
sopimuksissa tulee kirja-
ta tarkemmin asuntojen 
käyttötarkoitus senioreil-
le (aiemmista virheistä 
opittava). Liikekeskustan 
alueella on vain hyvin-
vointikeskukselle varattu 
tonttiosuus rakentamatta. 
Se on säilytettävä ter-
veyspalveluiden turvaa-
miseksi.

5. Joukkoliikenneyhteys 
Helsinkiin tai vähintään 
Leppävaaraan saakka on 
säilytettävä. Mikäli Es-
poon keskustassa on ainoa 
vaihtoyhteys, moni siirtyy 
oman auton käyttöön. Se 
heikentää joukkoliiken-
teen kannattavuutta.

6. Haluan Veikkolan alu-
een identiteetin säilyvän. 
Jo rakennetun alueen säi-
lyttäisin pientalovaltai-
sena. Nuuksion kupeessa 
painottaisin luontoarvoja 
ja viihtyisyyttä. Kerrosta-
loja voi rakentaa tulevan 
junaseisakkeen lähistölle, 
kunhan huolehditaan, että 
alue suunnitellaan hyvin. 
Osallistun mielelläni mah-
dolliseen työryhmään.

Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue
Miika Engström, 61

1. Turhaa byrokratiaa on 
karsittava. Isot rakennus-
projektit on johdettava 
paremmin maaliin, jotta 
kustannuksissa pysytään. 
Rakennusten kunnosta 
on pidettävä jo alusta asti 
parempaa huolta, ettei 
korjausvelkaa pääse syn-
tymään.

2. Veikkolan alueella si-
jaitsevat historialliset ra-
kennukset ovat kulttuuri-
historiallisesti tärkeitä, ja 
niitä voisi hyödyntää vielä 
paremmin paikalliseen toi-
mintaan. Rakennukset on 
kunnostettava, ja varojen 
saamisessa on oltava luova.

3. Olen ollut mukana 
päättämässä korjausraho-
jen myöntämisestä. Silti 
korjauksia on lykätty vir-
kamies- ja lautakuntapää-
töksillä. Pyrin jatkossakin 
edistämään tätä asiaa niin, 
että suunnitellut korjaukset 
saadaan vihdoinkin aloi-
tettua. Kirjasto on Veikko-
lalle tärkeä niin funktiona 
kuin rakennuksenakin.

4. Myös Pohjois-Kirkko-
nummella on tarjottava se-
nioreille sopivia asuntoja. 
Tähän voimme vaikuttaa 
sitä edistävillä kaavamää-
räyksillä.

5. Toimivat joukkolii-
kenneyhteydet ovat Veik-
kolalle elinehto. Suorat 
yhteydet mahdollistavat 
laajemman työssäkäynti- 
ja opiskelualueen.

6. On tärkeätä pitää myös 
pohjoinen Kirkkonummi 
elävänä. Olen mukana ky-
läyhdistyksen toiminnassa, 
ja kuluneen vaalikauden 
kuuluin mm. kunnan kun-
takehitysjaostoon, jonka 
toimenkuvaan kuului pit-
käntähtäimen kehitysku-
vien rakentaminen. Olen 
mielelläni käytettävissä 
erilaisissa työryhmissä 
asian tiimoilta. Itsellänikin 
on tarkoitus elää ja asua 
Veikkolassa vielä 2050- 
luvullakin!

ulf Kjerin, 73 

1. Kunnalla on muutamia 
maksuja, joihin kunnan 
toiminta vaikuttaa. Hen-
kilökunnan eläköitymiset, 
työtapaturmat, sairaspois-
saolot sekä kuntalaisten 
työttömien määrä. Hen-
kilökunnan eläköitymisen 
tunnusluku on hyvällä 
tasolla, muissa on paran-
tamisen varaa. Näistä kus-
tannuksista saattaa koitua 
jopa noin viiden miljoo-
nan lasku. Näitten kustan-
nusten vähentämisessä on 
vain voittajia.

2. Joistakin joudumme 
varmasti luopumaan, 
mutta Eerikinkartanon ja 
Navalan rakennuksista 
en haluaisi luopua. Von 
Wahlbergin testamentti-
rahoista ylläpidetään tes-
tamentatut rakennukset. 
Kun kunta on myynyt tes-
tamentattua maata, kunta 
on tilittänyt vain murto-
osan testamenttivaroihin. 
Tähän asiaan pitäisi saada 
järjestys siten että apura-
hojen maksu voidaan tur-
vata pitkällä aikajänteellä 
sekä pitää testamentatut 
rakennukset kunnossa.

3. Kirjastolle tulee löytää 
uudet ajanmukaiset tilat 
keskeisemmältä sijainnilta.

4. Ensiksi pitää selvittää 
"senioritontin" myyntiti-
lannetta ja omistajuutta. 
Senioritalon toteuttamista 
tulee jouduttaa. Samalla 
tulee selvittää ja käynnis-
tää kaavoitus seuraavil-
le senioritalohankkeille, 
koska tarve tulee lisäänty-
mään niin vuokra-, omis-
tus- kuin asunto-oikeus-
asuntoina.

5. Joukkoliikennettä tulee 
turvata nykyisessä laajuu-
dessa ja tulevaisuudessa 
kehittää niin, että saadaan 
suora yhteys metroase-
malle Kivenlahteen ja Ma-
tinkylään.

Jatkuu ->
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6. Luottamustoimieni 
kautta vaikutan mitä pys-
tyn Pohjois-Kirkkonum-
men kehitykseen. Täällä 
olen asunut koko elämäni. 
Mahdollisesti voisin osal-
listua työryhmäänkin.

Sören Petersen, 85

1. Pitää priorisoida ja huo-
mioida tärkeysjärjestys ra-
kentamisessa sekä tehostaa 
kunnan budjettia karsimal-
la turhat menot pois.

2. En ole valmis luopu-
maan historiallisesti arvok-
kaista rakennuksista, koska 
ne ovat osa Kirkkonum-
men historiaa. Osa saaduis-
ta tuloista on käytettävä 
rakennusten kunnostami-
seen, koska ne ovat tärkeää 
kulttuuriperintöä. Samalla 
kunnioitetaan testamentin 
tekijää, joka on lahjoittanut 
maansa ja rakennuksensa 
kunnalle.

3. Kirjasto pitää kunnos-
taa. Matka Kirkkonum-
men keskustaan on pitkä, 
ja julkinen liikenne huono. 
Fyyri palvelee keskustaa, 
joten olisi väärin jättää 
Pohjois-Kirkkonummen 
ihmiset ilman kirjastopal-
veluita.

4. Teen kaikkeni, että 
saadaan ikäihmisille se-
nioritalo Pohjois-Kirkko-
nummelle. Ikäihmisiä ei 
saa jättää ulkopuolelle tai 
yksin riippumatta siitä, 
missä päin kuntaa asuu. 
Vols-kodin lopettaminen 
oli jo tarpeeksi.

5. Liikennöintiä Leppä-
vaaraan olisi hyvä olla 
päivittäin. Joukkoliikenne 
Pohjois-Kirkkonummella 
on erittäin heikkoa varsin-
kin viikonloppuna. Totta 
kai olisi hyvä, että jokin 
linja menisi myös suoraan 
Helsinkiin.

6. Pyrin saamaan Pohjois-
Kirkkonummelle samoja 
palveluita, joita saa kes-
kustassa, koska välimatka 
on pitkä. Kaavoitusta pitää 
tehdä Veikkolaan, kun vä-
lillä tuntuu, että osa alueen 
asukkaista on unohdettu. 

On tärkeää kehittää kun-
taa myös muualla kuin 
keskustan läheisyydes-
sä: siten saamme ihmiset 
viihtymään emmekä tunte-
maan eriarvoisuutta. Olen 
valmis tulemaan mukaan 
kehityssuunnitelmien työ-
ryhmään, jos sellainen pe-
rustetaan.

Suomen 
Keskusta
Marjut  
Frantsi-Lankia, 116

1. Suuria investointeja pi-
tää kohtuullistaa ja jaksot-
taa. ”Kerskarakentamista” 
on vältettävä, vaikka sitä 
vetovoiman näkökulmasta 
perusteltaisiin. Korjausra-
kentaminen on hyväksyt-
tävä valikkoon uusinves-
tointien rinnalle. Kunnan 
toiminnoissa on myös te-
hostamisen varaa.

2. En ole valmis luopu-
maan meidän omaleimai-
sista ja arvokkaista histo-
riallisista rakennuksista. 
Ja kyllä, rakennukset pitää 
kunnostaa tavalla tai toi-
sella! Luontevaa on osoit-
taa myynnistä saatuja tulo-
ja tähän tarkoitukseen.

3. Kirjasto on ehdottomas-
ti peruskorjattava, ja asia 
pyrittävä saamaan vuo-
den 2022 talousarvoon. 
Jos joskus saamme uuden 
kirjaston torin viereen, 
löytyy vanhalle rakennuk-
selle kyllä käyttöä. Se on 
arvokas pala Veikkolan 
historiaa.

4. Valtuuston tahto oli 
osoittaa K-Supermarketin 
takana oleva tontti seniori-
asumiseen, jossa palvelut 
olisivat lähellä. Kunta teki 
yllättäen toisenlaisen sopi-
muksen. Tätä pitää tarkas-
tella uudelleen tai osoittaa 
vastaava muu keskeinen 
tontti senioritalolle.

5. Sujuva joukkoliikenne 
tulee turvata ja sitä kehit-
tää Veikkolasta Espooseen 
ja Helsinkiin myös tule-
vaisuudessa. Olennaista 

on riittävät vuorovälit ja 
matkan sujuvuus/nopeus 
erityisesti työ- ja opiske-
luliikenne huomioiden. 
Muista kuntakeskuksista 
pääsee junalla, Veikko-
lasta on päästävä bussilla 
pääkaupunkiseudulle.

6. Olen valmis työryhmään 
ja viemään Veikkolan yh-
teistä visiota ja tahtotilaa 
kuntaan päin. Itse toivon, 
että alueemme kaavoitus 
ja kasvu on maltillista niin, 
että Veikkolan kyläidenti-
teetti ja -yhteisö voi säilyä.

sari haapasaari, 
117

1. Satsaamalla Kirkko-
nummen vetovoimaan. 
Kunnan on nopeutettava 
ja yksinkertaistettava ra-
kennuslupakäsittelyyn liit-
tyvää byrokratiaa, kaavoi-
tusta ja mahdollistettava 
myös mökkien muuttami-
nen pysyväisasunnoiksi.

2. Olisi hienoa, jos histori-
allisia rakennuksia voitai-
siin kunnostaa tavalla tai 
toisella.  Käyttöaste korke-
alle kunnan tai yksityisen 
toimijan toimesta.

3. Veikkolalaisena harmit-
taa, että Fyyrin rakentami-
nen karkasi käsistä, eikä 
Veikkolan nykyiseen kir-
jastoon tunnu nyt löytyvän 
kunnostamiseen rahoja. 
Näkisin, että Veikkolaan 
on rakennettava uudet 
tilat monelle muullekin 
toiminnolle väkimäärän 
kasvaessa; samaan yhtey-
teen ajattelisin tiloja myös 
kirjastolle.  Nykyinen ra-
kennus toimivilta osiltaan 
voisi palvella yhteisöllisi-
nä harrastus-, yritys-, etä-
työskentelytiloina esim. 
Veikkolassa työskentele-
ville etätyöläisille.

4. Uusien kaavoitettavien 
alueiden yhteydessä. Ikään-
tyvän väestön tarpeisiin pi-
tää pystyä vastaamaan.

5. Päätökset olisi syytä 
tehdä tietoon perustuen. 
HSL:n pitäisi kyetä seuraa-
maan matkustajamääriä ja 
tarjoamaan vaihtoehtoisia 
laskelmia reiteistä päätös-

ten pohjaksi. Ellei tähän 
kyetä, selvittäisin tilannetta 
suoraan asiakkailta.

6. Ilman muuta olen valmis 
tulemaan mukaan.  Pyrki-
sin visioimaan ja vaikutta-
maan yhteisesti, millainen 
Veikkola on parhaimmil-
laan, ja millaiset lähialueet 
meillä on. Näkisin, että 
Veikkolan luonnonmukai-
suus ja kylämäisyys, yhtei-
söllisyyskin, ovat varjelta-
via ominaisuuksia, jotka 
säilyttäisin myös tuleville 
sukupolville.

Antti Korte, 120 

1. Jos on pakko, olisin val-
mis korottamaan veroja. 
Verot ovat kuin vakuu-
tusmaksuja. Omaisuuden 
myynti on lyhytnäköistä.

2. En olisi luopumassa. 
Rakennuksia olisi hyvä 
pitää kunnossa testament-
tirahoilla.

3. Mitä pikemmin korja-
taan, sitä parempi.

4. Olisi mukava asua ko-
tiseudulla vielä sitten, kun 
ei enää voi asua kotona.

5. Leppävaara on parempi.

6. Meillä Haapajärvellä 
on mukava asumistiheys. 
Mukavia naapureita muttei 
liian lähellä.

Eero Lankia, 121

1. On käytävä lävitse vie-
lä päätöstään odottavat 
investointisuunnitelmat, 
arvioitava niiden tarpeel-
lisuutta ja kiireellisyyttä 
sekä jaksotettava niitä pi-
demmälle ajalle. Valtuus-
ton jo päättämiä rakennus-
hankkeita tämä ei koske. 
Niiden osalta on tärkeätä 
tehostaa valvontaa niin, 
että kustannukset pysyvät 
kurissa.

2. Historialliset raken-
nukset ja kartanomiljööt 
kuuluvat Veikkolan ku-
vaan myös tulevaisuudes-
sa. Testamentilla saatujen 
maiden ja rakennusten 
myyntitulot ovat luonnol-
linen ja perusteltu rahoi-
tuslähde rakennusten tar-
peelliseen kunnostukseen.

3. Veikkolan nykyinen kir-
jastorakennus tulee kun-
nostaa; päätös siitä tulee 
tehdä ensi tilassa. Kirjasto-
rakennus on osa Veikkolan 
kulttuuriympäristöä, ja se 
tarjoaa tiloja monille har-
rastajaryhmille.

4. Senioritalosta Veikko-
laan on kaavassa päätös. 
Sen mukaan on toimitta-
va. Uskon, että useimmat 
Veikkolassa pitkään asu-
neet haluavat viettää myös 
seniorivuotensa täällä.

5. Lähtökohtana pidän 
sitä, että nykyiset hyvät 
joukkoliikenteen yhteydet 
Espooseen ja Helsinkiin 
säilyvät. Jos HSL:n rahoi-
tustilanteen vuoksi jostain 
on pakko tinkiä, voisi se 
olla viikonloppuliikenteen 
järjestäminen Helsinkiin 
Leppävaaran kautta.

6. Valtuuston tulee kuun-
nella paikallisten asuk-
kaiden toiveita lähiyhtei-
söjen kehittämislinjoista. 
Veikkolan kyläyhdistys 
kokoaa veikkolalaisten 
mielipiteen alueen maan-
käytön suuntaviivoiksi. 
Toivon alueelta valittavien 
valtuutettujen sitoutuvan 
näin syntyvän yhteisen 
mielipiteen eteenpäin vie-
miseen. Olen käytettävissä 
mahdolliseen työryhmään.

jari palosaari, 125 

1. Pakkotilanteessa ei 
ole muita nopeita rahan-
lähteitä kunnalla kuin 
omaisuuden myynti tai 
verojen korotus. Näistä 
pitäisin ensisijaisena ta-
louden paikkaamiskeino-
na tuottamattomien tilojen 
ja rakennusten myymisen. 
Näissä kuitenkin olisi ai-
heellista pyrkiä tekemään 
kauppoja markkinahintaan 
eikä huonosti tiedotetuilla 
tarjouskilpailuilla, joissa 
kiinteistöt menevät sijoit-
tajille pilkkahinnalla.

Kunnalla on myös hyvää 
tonttimaata, jota voisi 
myydä yksityisille markki-
nahinnalla. Viime kädessä 
veroja korottamalla.

2. Oikeustajuni sanoo, että 
testamentin tahtoa olisi 
noudatettava niin hyvin 
kuin mahdollista.

3. Kirjasto pitäisi korjata 
välittömästi, että se ei va-
hingoittuisi ajan saatossa 
korjauskelvottomaksi.

4. Senioriasuntoja on hyvä 
rakentaa, koska silloin va-
pautuu vanhoja isoja asun-
toja tuleville kunnallisve-
ronmaksajaperheille.

5. Leppävaarasta on hyvät 
junayhteydet koko pää-
kaupunkiseudulle.

6. Pohjois-Kirkkonum-
melle mahtuu hyvin lisää 
ihmisiä asumaan, mutta 
kannatan pientaloraken-
tamista, joka vaatii, että 
kaavoitusasiat saadaan 
kuntoon.V
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ilona tiainen, 127

1. Kaikkia uusia ei-vält-
tämättömiä investointeja 
pitää välttää, ja kulut eivät 
saisi nykyisissä ylittyä. 
Rakenteita ja hallintoa 
voisi tarkkailla säästömie-
lessä.

2. En halua luopua. Raken-
nukset ovat osa kaunista 
Veikkolan miljöötä. Lisäk-
si kulttuuri ja muu vapaa-
ajan toiminta tarvitsee ti-
loja. Jos jotain myydään, 
raha pitäisi käyttää jäljellä 
olevien rakennusten kun-
nostamiseen.

3. Veikkolan kirjaston 
korjaukselle on kerran jo 
varattu budjettiin määrä-
rahat. Ensisijainen ja paras 
vaihtoehto on ihanan van-
han kirjastorakennuksen 
korjaaminen. Toinen vaih-
toehto on, että rakennetaan 
uusi Veikkolan miljööseen 
sopiva kirjasto ja tässä 
nykyisessä rakennuksessa 
toimitaan siihen asti.

4. Minusta ikäihmisille 
voi hyvin kaavoittaa luhti- 
ja rivitaloja. Kerrostaloja, 
etenkään isoja hissitaloja, 
ei Veikkolaan.  Rivi- ja 
luhtitaloissa olevia senio-
rikoteja kannatan mielel-
läni.

5. Veikkolan joukkoliiken-
ne pitäisi säilyttää vähin-
tään ennallaan. Eli suora 
yhteys tarvitaan niin Lep-
pävaaraan, Espoon kes-
kukseen kuin Helsinkiin. 
Kirkkonummen keskus-
taan pitäisi yhteyksiä pa-
rantaa. Kaikilla perheillä ei 
tarvitse olla autoa työmat-
koihin, ei ainakaan kahta. 
Joukkoliikenteen käyttö 
on myös ympäristöystä-
vällistä. Itse kuljen kaikki 
menoni yleisillä kulku-
neuvoilla. Jos pitää valita 
Helsingin ja Leppävaaran 
välillä, niin Helsinki.

6. Olen valmis osallistu-
maan työryhmään. Toivon, 
että Pohjois-Kirkkonummi 
pysyy jatkossakin pienta-
lovaltaisena ja kylämäi-
senä. Yhtä kauniina kuin 
nytkin. Meidän Veikkola!

Perus- 
suomalaiset
Piia Aallonharja, 
134

1. Talouden tasapainotta-
mista tulee jatkaa. Kun ta-
lous on saatu tasapainoon, 
voidaan harkitusti lisätä 
palveluja, jotka kuntalai-
set kokevat tärkeiksi. Ta-
louden tasapainottaminen 
on mahdollisuus uudistaa 
kunnan rakenteita kustan-
nustehokkaammiksi, ja 
tätä työtä jatkan. Inves-
toinneissa on mietittävä 
tarkasti, mitä voidaan siir-
tää, mitä jättää toteutta-
matta, ja mikä on toteutet-
tava mahdollisimman pian 
ja missä laajuudessa.

2. Veikkolan alueella on 
upeita historiallisia ra-
kennuksia, joiden kunnos-
sapitoon kunnalla ei ole 
varaa. Nämä rakennukset 
olisivat varmastikin pa-
remmassa hoidossa yksi-
tyisellä omistajalla, joka 
on velvoitettu pistämään 
ja pitämään rakennukset 
kunnossa. Myyntituotto-
jen käyttö jäljelle jäävien 
rakennusten kunnostuk-
seen pitää punnita tapaus-
kohtaisesti.

3. Veikkolan kirjastotaloa 
on palloteltu erilaisilla 
ratkaisuilla, mutta henki-
lökunta tarvitsee toimi-
vat ja puhtaat työtilat ja 
kuntalaiset saavutettavan 
kirjaston. Esitetyissä rat-
kaisuissa on ollut hyviä 
ja huonoja puolia. Tulen 
kääntymään sen ratkaisun 
puoleen, jossa kustannuk-
set ovat kohtuulliset ja on 
eniten hyviä puolia.

4. Puoltamalla asiaa, kun 
se käsitellään.

5. Leppävaara on mieles-
täni parempi vaihtoehto 
kuin Espoon keskus, joten 
kannatan sitä, jos suoras-
ta liikenteestä Helsinkiin 
joudutaan luopumaan.

6. Seuraan aktiivisesti 
suunnittelua ja keskustelua 
asiasta ja teen päätöksiä 
parhaan mahdollisen tie-

don perusteella. Työryh-
mään voin osallistua, jos 
aikani riittää, mutta aina-
kin mielelläni otan vastaan 
raportteja työryhmältä.

Suomen  
Kristillis- 
demokraatit
jarmo haka, 169 

1. Kaavoitetaan lisää tont-
teja, jotta saadaan Espoos-
ta hyvätuloisia veronmak-
sajia. Lisäksi parannetaan 
yrittäjien toimintamahdol-
lisuuksia.

2. Rakennukset voisi kun-
nostaa ja vuokrata mm. ra-
vintoloiksi.

3. Veikkolan kirjastotalo 
remontoidaan, tai jom-
mankumman koulun yhte-
yteen rakennetaan uusi.

4. Olisi hyvä, että ikäih-
miset voivat asua lähellä 
vanhaa kotipaikkaa.

5. Veikkolaan pitää saada 
yhtä hyvät julkiset liiken-
neyhteydet kuin keskus-
tassakin on.

6. Olen valmis tulemaan 
mukaan alueen maankäy-
tön ym. kehityssuunnitel-
mien työryhmään, jos sel-
lainen perustetaan.

heljä järä-isotalo,  
171

1. Kaikilla kunnilla on 
koronan jäljiltä heikko ta-
loustilanne, jota ei pysty-
tä nopeasti parantamaan. 
Ehdotukseni on, että kunta 
kaavoittaa ja myy maa-
omaisuuttaan asuin- ja 
teollisuusrakentamista 
varten verokertymän kas-
vattamiseksi.

2. Kunnan nykyisen ta-
loustilanteen huomioiden 
historiallisten rakennus-
ten peruskorjaus ei liene 
tämän hetken kiireellisin 
asia. Kunnan historian tie-
dostaminen ja tärkeiden 
rakennusten säilyttämi-
nen on tietenkin arvokas 
kulttuuriteko nykyisille 
ja tuleville kuntalaisille. 
Kannatan historiallisten 
rakennusten kunnostamis-
ta sitten, kun kunnan ta-
loustilanne on parempi.

3. Huomioiden kunnan 
taloustilanteen kirjaston 
korjaus ei ole kiireisim-
pien asioiden listan kärjes-
sä. Kirjaston säilyttäminen 
Veikkolassa on silti tärke-
ää.

4. Senioritalot ovat esteet-
tömän liikkumisen asu-
misyksiköitä, joissa ei ole 
omasta takaa hoivaa eikä 
palveluita. Mikäli talossa 
on myös palveluita, joi-
ta voi tarvittaessa ostaa, 
kyseessä on palvelutalo 
tai ympärivuorokautista 
hoitoa tarjoava hoivakoti. 
Mielestäni kunnan pitäisi 
tukea ensisijaisesti pal-
veluja ja hoivaa tarjoavia 
asumisyksiköitä, ja sitä 
olen valmis edesautta-
maan pitämällä asiaa esil-
lä.

5. Suorat yhteydet Helsin-
kiin pitää säilyttää ainakin 
ruuhka-aikoina. Muina 
aikoina yhteys Leppävaa-
raan riittää.

6. Maankäytön suun-
nittelu ei ole yksilölaji, 
vaan pyrimme parhaa-
seen mahdolliseen tulok-
seen yhteistyössä muiden 
Pohjois-Kirkkonummen 
valtuutettujen kanssa. Jos 
kyseinen työryhmä perus-
tetaan, olen valmis tule-
maan mukaan.

Kansallinen 
Kokoomus
heidi Castrén, 177

1. Kunnan tulojen ja me-
nojen pitää olla tasapai-
nossa. Kunnan omia toi-
mintoja tulee tarkastella 
kriittisesti ja tarvittaessa 
tehostaa niitä esim. kil-
pailuttamalla ja suosimal-
la paikallista yrittäjyyttä. 
Näin saadaan verotulot pa-
lautumaan kuntaan. Kunta 
säilyy elinvoimaisena, il-
man palveluiden karsintaa 
tai supistamista.

2. Testamentin määräyksiä 
tulee noudattaa. Jos tes-
tamenttia voidaan tulkita 
siten, että jäljelle jäävät 
rakennukset voidaan sen 
varoilla kunnostaa, kanna-
tan ehdotusta.

3. Kirjasto on Veikkolan 
sydän, ja sen toiminta tu-
lee säilyttää. Kirjastossa 
on todettu mm. sisäilma-
ongelma, ja sen korjaus-
kustannukset ovat noin 3 
milj. euroa. Jos kirjastolle 
löydetään terveemmät tilat 
Veikkolan keskustan alu-
eelta, tulisi tilojen siirtoa 
harkita.

4. Senioriasuntoja tullaan 
tarvitsemaan. Veikkolan 
alueelle tarvitaan asuin-
kaavoitusta, jotta alue 
pysyy elinvoimaisena. 
Kannatan pientaloasuin-
tonttien kaavoittamista 
yleisesti ja pienkerrosta-
lojen kaavoitusta seniori-
asunnoiksi.

5. Kombinaatio yllä ole-
vista on paras ratkaisu. 

Ehdottomasti pitää käyt-
täjiä kuunnella näissä pää-
töksissä!

6. Mahdollisen juna-ase-
man aluetta tulee erityises-
ti kehittää, jotta pysymme 
vetovoimaisena. Haluan 
kylämme olevan kylämäi-
nen ja turvallinen alue, 
jossa on riittävät ja järke-
västi toteutetut palvelut 
läpi koko elämänkaaren.

Olen vahvimmillani sote-
asioissa: Maankäytössä 
tulee huomioida sosiaali- 
ja terveyspalveluiden saa-
tavuus järkevästi kaikille 
alueen asukkaille, joten 
mielelläni osallistun työ-
ryhmään.

jari kallio, 184

1. Tiukka kulukuri voi-
maan.

2. Vanhoja rakennuksia pi-
täisi säästää mahdollisim-
man paljon ja säätiöittää 
mahdollisuuksien mukaan. 
Volsin kartanon nykyinen 
kukoistus on tästä hieno 
esimerkki. Eerikinkar-
tanosta Pohjois-Kirkko-
nummen kulttuurikeskus! 
Testamentin rahoista osa 
kunnostukseen.

3. Pikainen päätös korjaa-
misesta ja pikainen toteu-
tus. Kirjasto on kulttuurin 
kehto.

4. Kaikilla olemassa ole-
villa keinoilla.

5. Suoraan Helsinkiin.

6. Tulemalla mukaan kehi-
tyssuunnitelmien työryh-
mään. Lisää pientalotont-
teja.

KUNTaVaaLIT
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Matti Kaurila, 188 

1. Lykkäisin investointeja 
ja myisin kunnan perus-
tehtävien kannalta tarpee-
tonta omaisuutta.

2. Olen valmis luopumaan 
käyttämättömistä raken-
nuksista, joiden kunto 
vain heikkenee päättämät-
tömyyden seurauksena. 
Näillä tuloilla osarahoit-
taisin Eerikinkartanon ja 
nykyisen kirjastoraken-
nuksen peruskorjausta.

3. Kirjastorakennuksen 
peruskorjaus mahdolli-
simman nopeasti mm. kir-
jaston tarpeisiin.

4. Senioritalolle on tontti 
olemassa Veikkolan torin 
laidalla. Sille toteuttaisin 
rakennuksen, jossa on ter-
veysasema, hammashoito-
la, neuvola ja ikäihmisille 
tarkoitettuja asuntoja.

5. HSL:n liput käyvät U-
linjalla 280, joka on kus-
tannustehokasta liiken-
nöitsijöiden ylläpitämää 
liikennettä. Mikäli HSL 
korvaa liikenneyhteyden 
johonkin muuhun paik-
kaan itse järjestäen, on se 
aina kalliimpi ratkaisu. 
U-linjan 280 palvelutasoa 
Helsingin keskustaan tulee 
parantaa kunnan lisäsat-
sauksin.

6. Olen vaikuttanut vuo-
desta 2005 kunnanvaltuu-
tettuna siihen, että Veikko-
la on pysynyt viihtyisänä, 
luonnonläheisenä ja tur-
vallisena pientaloalueena, 
johon on kehittynyt moni-
puolinen liikuntapuisto ja 
jossa koulut ja päiväkodit 
ovat uusia. Jos tulen va-
lituksi valtuustoon, tulen 
yhä ajamaan em. maan-
käytön tavoitteita ja sitä, 
että Veikkolassa kannat-
taa yrittää, liikuntapuisto 
kehittyy yhä monipuoli-
semmaksi ja että puuttuva 
kylän kunnallistekniikka 
ja Pohjois-Kirkkonummen 
pyörätieverkosto saadaan 
valmiiksi. Tiedän, miten 
kehityssuunnitelmia teh-
dään, jotta em. maankäy-
tön tavoitteisiin päästään. 
Olen valmis osallistumaan 
työryhmään.

Anna Sahiluoma,  
205

1. Investointien järkeistä-
minen on keino, jolla saa-
daan nopeasti suuri säästö. 
Se ei tarkoita investoin-
neista luopumista vaan uu-
distuotannon hankkeiden 
suhteuttamista niin, ettei 
niitä ylimitoiteta ja budje-
teissa pysytään.

2. Toivoisin näkeväni Na-
valan kartanon kunnos-
tettuna kulttuurikäyttöön, 
kuten von Wahlbergin 
testamentin ehtonakin on 
ollut. Testamentin takia 
kunnan ei ole aivan yksin-
kertaista myydä kartanoja, 
silti Navala on salkutettu 
C-luokkaan, eli siitä ollaan 
luopumassa. Mikäli osasta 
maista joudutaan luopu-
maan, rahat pitäisi ehdot-
tomasti käyttää siihen, että 
kartanot kunnostetaan.

3. Minulle on tärkeä säi-
lyttää kirjastopalvelut 
Veikkolassa. Seuraavan 
valtuustokauden aikana 
täytyy saada aikaan pää-
tös Veikkolan kirjaston 
korjaamisesta tai uudisra-
kennuksesta. Ensi sijassa 
toivon, että nykyinen kir-
jastorakennus voidaan pe-
ruskorjata.

4. On harmillista, että se-
nioreille suunnatun asu-
misen toteutuksessa epä-
onnistuttiin. Kaavoitusta 
Veikkolan alueella on no-
peutettava. Senioreiden 
asuminen tulee huomioida 
tulevien kaavoitushank-
keiden, kuten aseman seu-
dun, yhteydessä.

5. Haluan mahdollistaa 
sujuvat julkiset yhteydet 
Veikkolasta, sillä kuulun 
itsekin julkisten käyttäjiin. 
Ymmärrän kuitenkin, että 
kaikkialle ei silti julkisilla 
pääse, ja myös yksityisau-
toilun täytyy olla mahdol-
lista.

6. Haluan kehittää Kirk-
konummea pientalovaltai-
sena kuntana lähiluontoa 
kunnioittaen. Olen valmis 
tulemaan työryhmään, mi-
käli sellainen perustetaan.

ulla Seppälä,  209

1. Tehdään tasapainotta-
missuunnitelma, joka si-
sältää konkreettiset tavoit-
teet ja toimenpiteet, mm. 
investointiohjelman läpi-
käyminen väestörakenne 
huomioiden, velkamäärän 
hallinnoinnin suunnitel-
mat riskiarviointeineen 
sekä sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan johtami-
nen. Tämän jälkeen suun-
nitelma pannaan toimeen 
hallitusti.

2. Eerikinkartano on ollut 
kunnallamme jo 100 vuot-
ta. Ei ole kiire hätiköidä 
tämän arvokkaan kokonai-
suuden kanssa. Käyttämät-
tömät rakennukset, joiden 
kunto heikkenee ja joiden 
käyttötarkoitus ei ole sel-
keä, voidaan ehkä myydä. 
Näiden tuloja voidaan si-
joittaa myös jäljellejäävien 
kunnostukseen.

3. Peruskorjaus tulisi teh-
dä mahdollisimman pian 
siten, että se palvelee ny-
kyistä kirjastotoimintaa.

4. Senioritalolle on tontti 
torin laidalla, johon voi to-
teuttaa muiden palveluiden 
ohella senioriasuntoja. On 
myös syytä varmistaa, että 
K-Supermarketin taakse 
rakennettavassa talossa on 
em. asuntoja tarjolla.

5. HSL:n liput toimivat 
tällä hetkellä 280-linjalla. 
Linja on pidettävä toimin-
nassa ja tarvittaessa lii-
kennettä lisättävä, mikäli 
käyttäjien määrä lisääntyy. 
Vaihtoehto on kunnalle 
kustannustehokas.

6. Meillä arvostetaan lä-
hipalveluita, hyviä harras-
tusmahdollisuuksia sekä 
asuinympäristön pientalo-
valtaisuutta ja turvallisuut-
ta. Oppilasystävälliset kou-
lutkin ovat sydämen asia. 
Vaikutettavia asioita mm. 
kaavoitus, kunnallisteknii-
kan ja meluvallin loppuun 
saattaminen, kuntoportai-
den rakentaminen, Veik-
kolanportin suunnittelu ja 
yrittäjyyden lisääminen. 
Totta kai olen mukana.

Pirkko Skutnabb,  
213

1. Kunnan on asetettava 
realistiset kasvutavoitteet 
uusien veronmaksajien 
ja yritysten saamiseksi 
kuntaan ml. tärkeiden in-
vestointien ja palvelujen 
aikataulutus ja resurssit. 
Kunnan veroprosentin tu-
lee olla kilpailukykyinen 
pääkaupunkiseudun mui-
hin kuntiin verrattuna, eikä 
verotusta tule kiristää.

2. Osasta voidaan selvit-
telyjen jälkeen luopua ja 
maasta sekä rakennuksis-
ta saatavia varoja käyttää 
jäljellä olevien kohteiden 
kunnostamisessa, jotta ne 
säilyvät historiallisesti tär-
keinä rakennuksina ja alu-
eina tulevaisuuteen.

3. Veikkolan kirjastota-
lo tulee asianmukaisesti 
korjata eikä purkaa. Ny-
kyisellä kirjastotalolla on 
tärkeä sija veikkolalaisten 
sydämissä.

4. Senioriasuntojen raken-
tamiseksi tarvitaan kun-
nallista (Eerikinkartano?) 
tai yksityiseltä ostettavaa 
tonttia, jolle voidaan tar-
vittavat talot, esim. rivi-
talot, rakentaa. Hankkeen 
toteuttamiseksi tarvitaan 
voimakasta yhteistyötä 
valtuutettujen kesken ja 
kunnallisen rahoituksen 
ohella myös muuta rahoi-
tusta esim. säätiöiltä ja yk-
sityisiltä rahoittajilta.

5. Joukkoliikenteen on 
liikuttava koko viikon 
järjellisinä kellonaikoina 
suoraan Helsinkiin sekä 
ruuhka-aikoina muutamin 
vuoroin vaihtoyhteyksiin 
Leppävaaraan.

6. Maankäyttö on suun-
nattava uusien pientalo-
alueiden kaavoittamiseen, 
jotta Pohjois-Kirkkonum-
mi säilyy viihtyisänä, tur-
vallisena ja kylämäisenä 
asuinalueena. Matalia ker-
rostaloja voitaisiin ehkä 
ajatella suunnitellun radan 
pohjoispuolelle. Olen val-
mis osallistumaan mahdol-
liseen työryhmään.

Suomen Sosiali-
demokraattinen Puolue
Sini Felipe, 227

1. Taloustilannetta on kat-
sottava pitemmällä aikavä-
lillä. On uskallettava tehdä 
investointeja, joiden avulla 
saadaan kunta vetovoimai-
seksi kunnaksi asua, tehdä 
töitä ja yrittää. Leikkaus-
ten aika ei ole nyt.

2. Historialliset raken-
nukset ovat osa kulttuu-
riperintöä. Kannatan eh-
dottomasti kunnostusta. 
Esimerkiksi kausiyrittä-
mistä ajatellen historialli-
sessa miljöössä pidetty ke-
säkahvila voisi houkuttaa 
kävijöitä naapurikunnista 
ja ohikulkijoista.

3. Veikkolalaiset ansaitse-
vat kirjaston, joka on terve 
ja palvelee alueen asukkai-
ta. Tarpeelliset korjaukset 
on tehtävä tai vaihtoehtoi-
sesti miettiä muita tilarat-
kaisuja Veikkolassa.

4. Veikkolassa ja yleensä-
kin Pohjois-Kirkkonum-
mella on upeat mahdol-
lisuudet toteuttaa esim. 
Hollannin muistikylän 
kaltaista yhteisöllistä asu-
mista! Myös ikääntyvillä 
on oltava mahdollisuus 
pysyä omalla alueellaan 
silloinkin, kun on turvatta-
va asumispalveluihin.

5. Joukkoliikenteen tulee 
olla toimiva. Töihin ja opis-
kelujen pariin on päästävä 
mahdollisimman vähillä 
vaihdoilla. Tämä voi myös 
houkuttaa julkisen liiken-
teen laajempaan käyttämi-
seen ja on niin ollen osal-
taan myös ilmastoteko.

6. Olen valmis tekemään 
kaikkeni sen eteen, että 
Pohjois-Kirkkonummi on 
vetovoimainen ja kaikki 
kyydissä pitävä paikka 
asua myös tulevaisuudes-
sa. Olen erityisen onnelli-
nen siitä, että päädyimme 
asumaan juuri Veikkolaan, 
jossa kaikki tarpeellinen 
on lähellä ja ihmiset ystä-
vällisiä. Kehitetään toimi-
via palveluita ja energistä 
elämää alueella, yhteisölli-
syys säilyttäen.

katja juuti, 235

1. Suunnitteilla olevista 
kunnan rakennuksista 
tarkat suunnitelmat/las-
kelmat. Ei voi budjetti 
paukkua yli niin kuin on 
nyt käynyt esim. hyvin-
vointikeskuksen, kirjas-
ton osalta.

Tuotetaan palvelut 
omalla henkilöstöllä, ei 
ostopalvelulla. Lisäksi 
satsataan henkilöstön 
työhyvinvointiin; hyvin-
voiva henkilöstö tuottaa 
parempaa palvelua kun-
talaisille.

2. Kirkkonummen his-
toriallisia rakennuksia 
tulee mahdollisuuksien 
mukaan kunnostaa, jotta 
rakennuksen elinkaari 
säilyy. Kunnostusta voi-
daan mielestäni rahoittaa 
maiden myynnistä saa-
duilla varoilla.

3. Veikkolan kirjasto tu-
lee sijoittaa sisäilmaltaan 
puhtaaseen rakennuk-
seen. Nykyinen rakennus 
ei sovellu tähän. Kunnan 
tulee suunnitellessaan 
uudiskohteita Veikko-
laan huolehtia toimivat 
kirjastotilat.

4. Olemalla aktiivinen 
suunnitteluvaiheessa 
kuin päätöksiä tehdessä. 
Yhteistyö virkamiesten 
sekä muiden päättäjien 
kanssa. Tärkeää on pitää 
huolta siitä, ettei asunto-
jen hinnat karkaa pieni-
tuloisilta.

5. Mielestäni on tär-
keämpää, että yhteys 
Helsinkiin toimii. Vuo-
roja pitää olla riittävästi.

6. Kuuntelemalla kun-
talaisia, katsomalla tu-
levaisuuteen luonnon-
arvoja kunnioittaen. 
Päätökset tehdään yh-
teistyössä eri sidosryh-
mien kanssa.

KUNTaVaaLIT
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Merja reijonen, 244

1. Syksyn budjettineu-
votteluissa esitetään toi-
mialoille ja lautakunnille 
selkeä exit-strategia ja sen 
mukainen budjetointioh-
jeistus.

2. Historiallisista raken-
nuksista ei pidä luopua, ja 
tulee toimia testamentin 
henkeä kunnioittaen.

3. Kirjastopalvelun laa-
ja-alainen säilyttäminen 
Veikkolassa on tärkeää. 
Kirjastotilan pitää olla 
terveessä rakennuksessa. 
Ehdotan, että tutkitaan 
avoimin mielin erilaisia 
tilavaihtoehtoja. Kirjasto 
on kuitenkin lähtökohdal-
lisesti toimintaa, ei pelkkä 
rakennus.

4. Tonttien markkinointia 
pitää kehittää. Kunta voisi 
tehdä verkostoyhteistyötä 
ja hakea rahoitusta ikäih-
misten asumisen kokeilui-
hin Veikkolaan varatulla 
tontilla. Kunta voisi myös 
tarjota tonttia ikääntyvil-
le ihmisille, esimerkkinä 
Helsingin Aikalisä- tai 
Loppukiri-talot.

5. Käyn töissä Helsin-
gissä päivittäin. Suora 
bussiyhteys Helsinkiin 
on hyvin tärkeä. Busseja 
säännöllisesti käyttävien 
lasten, nuorten ja aikuis-
ten jo sellaisenaan pitkät 
päivät venyvät edelleen 
vaihtoyhteyksien takia. 
Veikkola ei ole omavarai-
nen työpaikkojen tai kou-
lutuspaikkojen suhteen. 
Matkustaminen on näin 
ollen välttämätöntä. Toi-
miva julkinen liikenne on 
meille oleellinen osa hy-
vinvointia.

6. Vaikuttaminen tapah-
tuu valtuuston, lauta-
kuntien ja oman ryhmän 
kautta, mutta ennen kaik-
kea yhteistyöllä Pohjois-
Kirkkonummen luotta-
mushenkilöiden kanssa. 
Lisäksi maankäyttöön 
on mahdollista vaikut-
taa kirjoittamalla siihen 
liittyvistä asioista sekä 
tekemällä monipuolisesti 
laaja-alaista yhteistyötä. 
Näihin työryhmiin olen 
valmis osallistumaan.

Pro Kirkkonummi
Aku Leijala, 264

1. Liian kovan investointi-
tahdin hidastaminen mer-
kittävästi. Kunta ei voi 
velkaantua rajattomasti 
ilman riskejä, vaikka korot 
ovatkin alhaalla. Jokainen 
miljoonan kustannusyli-
tys rakennushankkeissa 
lisää kunnan vuosittaista 
alijäämää n. 30 tuhannel-
la eurolla poistojen takia, 
mikä on pois kuntalaisten 
palveluista.

2. Historialliset miljööt 
ovat kauniita ja tärkeitä 
säilyttää mahdollisuuksien 
mukaan. Jos rakennukset 
ovat suojeltuja, historia-
arvot säilyvät joka tapauk-
sessa. Tästä syystä olisin 
valmis luopumaan perin-
tönäkin saadusta omaisuu-
desta ja käyttämään tark-
kaa harkintaa sen suhteen, 
mitä rakennuksia kannat-
taa lähteä remontoimaan 
kunnan käyttöön. Tärkeää 
on, että remontoitavaksi 
aiotuilla on varmasti riit-
tävästi käyttöä, etteivät ne 
seiso lämmitettävinä vä-
hällä käytöllä jatkossakin, 
mikä valitettavasti on tällä 
hetkellä monien rakennus-
ten tilanne.

3. Pidän vanhasta kirjasto-
rakennuksesta, vaikka sii-
nä on omat ongelmansa. 
Kirjastokäytössä olevien 
tilojen kunto on hyväk-
syttävä, mutta rakennus 
kaipaa kipeästi mm. läm-
pö- ja salaojaremonttia. 
Muita tiloja voidaan kor-
jata kunnan rahatilanteen 
mukaan.

4. Senioreille tarkoitettu 
kauppojen taakse tuleva 
kerrostalo taisi mennä si-
joittajien ja muiden tar-
vitsijoiden käsiin. Uskon, 
että kaavoituksella löytyi-
si paikka yksikerroksiselle 
senioritalolle palveluiden 
ääreltä.

5. Mielestäni yhteydet on 
turvattava sekä suoraan 
että Leppävaaran kautta.

6. Haluan säilyttää kylä-
mäisyyden ja omakotitalo-
valtaisuuden. Olen valmis 
työryhmään.

Antti Salonen, 273

1. Palveluverkko ja pal-
veluiden tuottamistavat 
tulee käydä kriittisesti 
läpi. Maankäytön kehittä-
minen monipuolistamalla 
asumismuotoja niin, että 
turvataan kunnan kasvu ja 
tonttitarjonta.

2. Kaikkia ei ole mahdollis-
ta säilyttää, esim. Navalan 
kartano. Luopumalla osasta 
jää rahaa pitää jäljellä ole-
vat rakennukset kunnossa. 
Myynnistä saatuja raho-
ja ei voida korvamerkitä. 
Budjetista tulee osoittaa 
rahaa mm. Eerikinkartanon 
kunnossapitoon.

3. Oleellista on turvata kir-
jastopalvelut TERVEISSÄ 
ja TOIMIVISSA tiloissa 
kustannustehokkaasti. Kir-
jastopalveluiden saatavuut-
ta laajennetaan omatoimi-
kirjaston avulla. Tilat voivat 
sijaita nykyisessä rakennuk-
sessa, parakissa, päiväkodin 
tai koulun tiloissa.

4. Aioin edistää asiaa etsi-
mällä yksityistä toteuttajaa 
senioritalolle ajatuksella, 
että taloon mahdollistetaan 
myös liiketiloja ja ikäih-
misten palveluita.

5. Joukkoliikenne pohjau-
tuu tällä hetkellä sopimus-
liikenteeseen, joka ajaa 
Kamppiin. 

Leppävaaran ja Espoon 
keskustan kaupunkirata 
tarjoaa sujuvat vaihtopai-
kat tulevaisuudessa.

6. Haluan Veikkolaan 
tiivistä pientalovaltais-
ta rakentamista (kuten 
Sundsberg). Tällä saamme 
palvelut pidetyksi Pohjois-
Kirkkonummella ja junan 
pysähtymään Veikkolassa.

Eerikinkartanon maiden 
kaavoitus tulee saada 
käyntiin Veikkolan asu-
kasluvun ja palveluiden 
turvaamiseksi.

Kylien kasvu sallitaan 
hallitusti (mm. Lapinkylä, 
Haapajärvi, Kylmälä, Sjö-
kulla). Olen valmis tule-
maan mukaan.

Outi  
Saloranta-Eriksson,  
275 

1. Suurin osa käyttö-
menoista on palkkakus-
tannuksia, ja siksi työn 
tekemisen tapoja pitää 
tarkastella säännöllisesti. 
Pitkäjänteinen, johtopor-
taasta alkava henkilös-
tösuunnittelu siten, että 
mm. eläköitymisten kautta 
uudistetaan henkilöstöra-
kennetta, on keino taata 
palveluiden jatkuvuus ja 
välttää kertaluontoiset, ra-
jut toimenpiteet.

2. Kunnan kiinteistöjen 
korjausvelka on suuri. 
Kiinteistöjä on suunnitel-
mallisesti karsittava, jotta 
raha riittää jäljelle jäävien 
ylläpitoon. Rahoituksen 
lähde on toisarvoinen, 
pääasia, että arvokkaat ra-
kennukset korjataan joko 
yksityisen tai kunnan toi-
mesta ja paikallishistoria 
saadaan turvatuksi.

3. Veikkolan kirjastopalve-
luita tulee kehittää. Kirjasto 
pitää siirtää terveellisiin ti-
loihin, jotka mahdollistavat 
myös omatoimikäytön. Ny-
kyisen rakennuksen kun-
toon saamisesta peruskorja-
uksella ei ole mitään takeita.

4. Veikkolan keskustassa 
on jo kaava, joka mah-
dollistaa uudenlaisia asu-
misratkaisuja alueelle. 
Seuraava askel on raken-
nuttajan käsissä. Jos asiaa 
halutaan edistää kunnan 
toimesta, on yhteistyö-
kumppani Kirkkonummen 
Vuokra-asunnot Oy.

5. Joukkoliikennettä Veik-
kolasta moneen suuntaan 
pitää kehittää. Koska kyse 
on HSL:n ratkaisuista, toi-
von, että meillä on jatkos-
sakin HSL:n hallituksessa 
veikkolalainen jäsen.

6. Maankäytön kehitys-
kuva antaa hyvät suunta-
viivat kehittämiselle. Sen 
mukaan Veikkolaa kehite-
tään tasapuolisesti muiden 
alueiden kanssa. Pienta-
lovaltaisuus säilyy, mutta 
asemanseudulle rakentuu 
ainutlaatuinen kyläkau-
punki. Osallistun mielellä-
ni kehittämiseen!

Pekka Sinisalo, 276

1. Palkkamenot on suu-
rin osatekijä. En kannata 
henkilöstön lomautuksia: 
niillä on tapana vaikuttaa 
negatiivisesti henkilökun-
nan uupumisena. Kunta ei 
selviä ilman pitkäjänteistä 
henkilöstösuunnittelua, jol-
la turvaamme palveluiden 
jatkuvuuden. Palveluita voi 
tuottaa tehokkaammin mm. 
tarjoamalla oppisopimus-
paikkoja, henkilökunnan 
uudelleen sijoittamisten 
tehostamista ja eläköitymi-
sen huomioimista työntar-
peen näkökulmasta. Inves-
toinnit on järkeistettävä, ja 
budjetin ylityksiä ei tule 
hyväksyä.

2. Kunnalla on aivan liikaa 
kiinteistöjä, joiden ylläpito 
maksaa. Korjausvelka al-
kaa olla kestämätön. Jotta 
rahat riittävät, on kiin-
teistömassaa karsittava. 
Myyntituloja tulee käyttää 
jäljelle jäävien kiinteistö-
jen kunnostukseen.

3. Veikkolan kirjastopal-
velut on säilytettävä. Kiin-
teistöjen myynnistä saa-
tavia tuloja on käytettävä 
kirjaston korjaamiseen, 
jotta se olisi terveellinen ja 
turvallinen tila.

4. Voimassa oleva kaava 
mahdollistaa senioritalon 
rakentamisen, jonka antai-
sin kunnan KVA:n toteut-
taa rakentamisen.

5. Olen toiminut HSL:n 
hallituksessa Kirkkonum-
men edustajana yli 8 vuot-
ta ja ajanut sekä turvannut 
siellä kotikyläni joukko-
liikennettä. Jatkossa olisi 
hienoa, jos meillä olisi oma 
edustaja kotikylältämme 
HSL:n hallituksessa.

6. Maankäytön suunnit-
teleminen ja toteuttami-
nen on elinehto Pohjois-
Kirkkonummelle. Muu 
Kirkkonummi kehittyy 
valtavaa tahtia, mutta me 
olemme taantuman tiellä. 
Pientalovaltaista uutta ra-
kentamista tarvitaan, jotta 
voimme turvata Pohjois-
Kirkkonummen palvelut. 
Olen mielelläni mukana 
eri työryhmissä.
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