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Kyllä siitä hyvä tulee

Kunta myi jo myyn-
tihetkellä heikossa 
taloudellisessa kun-
nossa olevalle oulu-

laisyritykselle ”Veikkolan seni-
oritalon” tontin. Kauppakirjassa 
ei ollut mainintaa senioritalosta. 
Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 
20.5.2019 sen sijaan perusteltiin 
tontin käyttötarkoitusta. Tuli-
vatko perustelut ostajalle asti ja 
lopulliseen kauppakirjaan, ei ole 
tiedossa.

Veikkolalaiset olisivat 
halunneet kolmikerrok-
sisen talon, muut tah-

toivat Veikkolaan neljä kerrosta. 
Kyllä siitä hyvä tulee, ei tullut 
mitään, ei edes sitä Hiiri kissalla 
räätälinä -sadun kukkaroa. Kun 
rakentamisen olisi viimeistään 
pitänyt alkaa, yritys oli pelätyssä 
konkurssissa.

Veikkolassa on yli 700 yli 
68-vuotiasta, ja määrä kas-

vaa joka vuosi. Moni vanha ei 
jaksa hoitaa omakotitalon töitä. 
Kiinnostus senioriasuntoihin on-
kin ollut kova.

Vuosia on kulunut hukkaan, 
nyt ollaan taas lähtöpistees-

sä. Viime viikolla kunta päätti 
hankkia tontin takaisin 224 000 
eurolla. Kauppaan sisältyvät ra-
kennuslupasuunnitelmat. Jospa 
siitä nyt hyvä tulee!

Junanratakaavoitus Kirkko-
nummella junnaa jäljessä 

naapureista Espoosta, Vihdistä 
ja Lohjasta. Päästäisiinkö vähi-
tellen tuumasta toimeen? Veik-
kolalaiset tarvitsevat kaavasta 
kyläkokouksen, pelkkä virtuaa-
livaihtoehto ei riitä.

Eerikinkartanon kaava ja 
muut kartanoa koskevat 
suunnitelmat kiinnostavat 

varmasti myös kyläläisiä. Mitä 
jää jäljelle rappiokujasta? Saa-

daanko Kylmälän tie pois ahtaal-
ta kujalta?

Pari vuotta Veikkolan terveys-
asema on turvassa, entä sit-

ten? Työtä riittää.

Kaikesta huolimatta toivotan 
kyläläisille oikein hyvää 

joulun aikaa!

Raija Kari

Veikkolan
Kyläyhdistys
Hallitus 2022
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lehdestä löytyy tietoa monista joulunajan tapahtumista. 
tarjontaa on kaikenikäisille. tutustu, osallistu ja nauti!
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Eerikinkartanon kaava tulossa
Kunnan kaavoittaja Cecilia Aintilan aloitteesta kyläyhdistyksen hallitus ja muutama 
muu kyläläinen tapasivat Eerikinkartanolla 18.11.2022. Aiheena oli Eerikinkartanon 
alueen tuleva kaava.  

Cecilia kertoi tähänastisista ideoista, ja hallitus otti niihin reippaasti kantaa. Keskustelu 
kävi vilkkaana. Tuntui siltä, että kaavoittaja ymmärsi suurimman osan toiveistamme.

Ensi kevään aikana sen pitäisi sitten näkyä nähtäville tulevassa kaavaluonnoksessa. 

Lisää Eerikinkartanon kaavasta ja historiasta sivuilla 8–9.

Teksti ja kuva: Marjokaisa Piironen

Joulumarkkinat lauantaina 
3.12. klo 10–14.

Veikkolan joulumarkkinat järjestetään Veikkolan Koskentorilla  
lauantaina 3.12. klo 10–14.

Paikalla on lähiseudun käsityöläisiä, yrittäjiä ja yhdistyksiä. Tarjolla on muun 
muassa joulukortteja, mehiläisvahakynttilöitä, villasukkia ja muita käsitöitä, 
kasseja ja laukkuja, hunajaa, glögiä, piparitaloja ja muita jouluisia herkkuja.

Veikkolan Kartanoteatterin Laulunlyömien joululaulutuokio klo 12.30.  
Tule mukaan laulamaan!

Tapahtuman tiedot päivitetään tapahtuman Facebook-sivulle, 
joka löytyy nimellä Veikkolan joulumarkkinat 2022.

Tervetuloa luomaan ja hakemaan iloista ja tunnelmallista joulumieltä!

Myös toripaikkavarauksia otetaan vielä vastaan. Varaukset ja tiedustelut os.  
veikkola@gmail.com.

R�zdva!

TARVITSEEKO YHDISTYKSESI, 
SEURASI TAI JOUKKUEESI

Kylänraitti kaipaa uusien ilmoitusten
hankkijaa. PALKKIO: 

OTA YHTEYTTÄ: KYLANRAITTI@GMAIL.COM
MAINOSMYYNNISTÄ

LISÄTULOA?

Kiitokset vastauksista 
Kylänraitin lukijakyselyyn!
Syksyllä tehtyyn Kylänraitin lukijakyselyyn tuli noin 150 vastausta. Palaute ilahdutti 
kovasti ja kannustaa ponnistelemaan lehden tekoon myös jatkossa. 

Hieman yli 40 % vastanneista ilmoitti lukevansa lehden kannesta kanteen, 58 % osit-
tain, loput pari prosenttia ilmoitti, että ei lue lehteä lainkaan. Suosituimmat juttukate-
goriat ovat ajassa, ympäristö ja kulttuuri.

Merkittävä osa vastaajista, lähes 60 %, ilmoitti iäkseen 40–60 vuotta, 27 % vastaajista 
oli yli 60-vuotiaita, loput iältään 21–39 vuotta. Printtinä lehteä ilmoitti haluavansa 
lukea lähes 90 % vastanneista, lopuille kelpaisi sähköinen versio.

Paikallisuus, historia-aiheiset jutut ja henkilöhaastattelut saivat erityiskiitosta. Lisää 
juttuja toivottiin samoista edellä mainituista teemoista. Toiveena esitettiin myös juttu-
ja kunnassa tehtävien päätösten vaikutuksista Veikkolaan. Mukaan tekemiseen ehdo-
tettiin nuorempaa tekijäkaartia ja juttuja toivottiin myös lähikylistä. Kaiken kaikkiaan 
palautetta, toiveita ja kehitysideoita kertyi kiitettävä määrä. Kiitos niistä jokaisesta!

Mainoksistakin saatiin palautetta useampaan kertaan. Niiden koetaan olevan informa-
tiivisia: niistä saa tietoa siitä, mitä tuotteita ja palveluita kylällä on tarjolla. ”Yleensä 
en kiinnitä huomiota mainoksiin, mutta Kylänraitissa kyllä”, kirjoitti eräs vastaaja. 
Sama tilanne taitaa olla useammallakin, sillä kyselyyn vastanneista lähes 90 % ilmoitti 
kiinnittävänsä huomiota myös mainoksiin, mikä on mukava tilanne sikäli, että ilman 
mainostuloja Kylänraittia ei olisi mahdollista julkaista. 
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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. 

Avoinna:
ark 10-18, la 9-14

www.mariannensalonki.com

Lehti-ilmoitus_120x85mm_1.indd   1 4.11.2021   15.56

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

Lauantaina 10.12. kello 12–20 
Osoite: Sahtipäät ry., c/o Sahti-
Kaisa, Lamminpääntie 8, Veikkola

Pääkaupunkiseudun sahtiseura Sahtipäät 
ry:n Joulusahti pannaan perinteisesti 
avoimin ovin Veikkolassa aina noin kak-
si viikkoa ennen joulua. Tänä vuonna 
siis 10.12. Tapahtumassa voi pistäytyä 
milloin vain kello 12–20 tai olla mukana 
koko päivän.

Koettavaa on heti tapahtuman alussa kel-
lo 12, kun sahtipataan lisätään maltaat ja 
kuurnaan laitetut katajanoksat huuhdel-
laan kuumalla vedellä.

Eniten nähtävää, kuultavaa ja tuoksutel-
tavaa on noin kello 18, kun sahtipadassa 
päivän imeltyneet maltaat lapotaan ka-
tajien päälle kuurnaan, jossa sahtivierre 

Joulusahti
erottuu mäskistä ja vierteen jäähdytys al-
kaa.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
kiinnostuneille.

Tilaisuudessa pääsee maistelemaan yh-
distyksen talkoolaisten tekemiä sahti-
tuotteita. Näitä voivat olla esimerkiksi 
vierremäskileipä, vierresiirappi, mäskipi-
parkakut, sahtivaahto (jälkiruoka), sahti-
vaahtokarkit.

Tilaisuudessa ei ole myynnissä ruokia 
eikä juomia.

Tapahtuma järjestetään autotallipanimos-
sa, jossa on istuimia ja pöytiä, räsymattoja 
ja raanuja, tila valaistaan kynttilöin. Vain 
sahtipata valaistaan spotilla.

Tervetuloa!

Joulusahtia vuonna 2008 kävi panemassa usea kartanoteatterilainen. Tässä Vahtikoira 
Veikko eli Veini Nupponen hämmentää sahtipataa, ja lauluntekijä Tuija Rantalainen 
tarkkailee. Kuva Sahtipäät ry:n arkistosta.

Tonttutiistai
29.11. klo 17–19

Tonttutiistai on alueen per-
heiden kanssa toimivien 
yhdessä järjestämä tapah-
tuma Veikkolan seurakun-
takodilla. 

Mukana tapahtumassa ovat 
mm. Asukaspuisto Veikon-
vintti, Veikkolan Kirjasto, 
Partiosta Jänisten vartio, 
seurakunnasta Remu ja 
Walde, Joululaulupaja 
(muskarin laulajaiset klo 
17.30–18), jouluisia pele-
jä, glögiä ja pipareita. Ter-
vetuloa! Remu ja Walde jouluisissa tunnelmissa.



Kylänraitti 4/2022 5ajassa

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 12-15su ja ma suljettu

.

Sibelius-lukion Joulushow 
saapuu Veikkolaan
Sibelius-lukion Joulushow on joulumusii-
kista koostuva, hengästyttävän energinen 
ja voimakkaita tunteita pursuava kokonai-
suus. Yli 50 lahjakasta Suomen tulevai-
suuden musiikin- ja tanssintekijää esiin-
tyvät suoraan yleisön sydämiin. Tämä ei 
jätä ketään kylmäksi!

Joulushow-kiertue vierailee 3.–13.12. yh-
deksällä paikkakunnalla. Veikkolan koululla 
show on lauantaina 3.12. klo 17. Liput ovelta 
12 € ja alle 12-vuotiaat 8 €. Kiertueen paluu-
konsertti on Helsingin Kulttuuritalolla 9.12. 
Veikkolan lippuvaraukset: veikkolankartano-
teatteri@gmail.com.

Joulushow’n kapellimestarina toimii veikkolalainen Hannu Sorsa. Kuva: Jesse Oikarinen.

Asukaspuisto Veikonvintin kuulumisia
Asukaspuisto Veikonvintti on 
Kirkkonummen kunnan ylläpi-
tämä lapsiperheiden kohtaamis-
paikka Veikkolan keskustassa. 
Asukaspuisto on avoinna arkisin 
klo 9.00-16.00. Asukaspuistoon 
voi tulla leikkimään lapsen kans-
sa ja tapaamaan muita lapsiper-
heitä.

Asukaspuistossa voi vaan olla, 
leikkiä, ystävystyäkin muiden 
lapsiperheiden kanssa sekä osal-
listua yhteisiin toiminnallisiin 
tekemisiin, joita ohjaa Kati tai 
Kirsi.  Veikonvintissä on mah-
dollista tavata säännöllises-
ti myös muita lapsiperheiden 
kanssa toimivia tahoja, kuten 
neuvolan perheohjaaja Niinaa ja 
varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja Anna-Maijaa. Veikonvintin 
viikko-ohjelma löytyy Veikon-
vintin ulko-ovesta, Kirkkonum-
men kunnan nettisivuilta, Face-
bookista sekä Instagramista.

Vauvaperheet ovat tervetulleita 
milloin vain, mutta erityisesti 
maanantai- ja torstai-iltapäivinä 
on vauvaperheiden kokoontu-

misia pienten yhteisten 
hetkien tai värileikin 
tiimoilta. Keskiviikkoi-
sin Veikonvintillä toimii 
Kirkkonummen kunnan 
lapsiperheiden kotipal-
velun ryhmähoito klo 
8.30-11.30. Veikonvintti 
on avoinna normaalisti 
ryhmähoidon ajan.

Veikonvintti on muka-
na kestävän kulutuksen 
Vihreä lippu -ohjelmas-
sa. Perheiden kanssa 
yhdessä on pidetty raa-
tiviikkoja, jolloin on sy-
vennytty enemmän jät-
teiden vähentämiseen, 
kestävään kulutukseen 
jne. Veikonvintillä toimii pieni 
lasten- ja äitiysvaatteiden, las-
ten kenkien ja lasten tavaroiden 
vaihtotori. Torille voi tuoda ja 
viedä ilmaiseksi vaatetta ja ta-
varaa.

Veikonvintin joulunaika käyn-
nistyy torstaina 1.12. joulun 
avauksella, ja aina jouluun asti 
on jouluista tekemistä ja touhua 

lapsiperheille. Veikonvintti on 
avoinna joulun ja loppiaisen vä-
lin normaalisti. Tervetuloa Vei-
konvintille!

Teksti ja kuva: Kirsi Tynninen

Asukaspuisto Veikonvintin 
pieni lahjoitustori lasten- ja 
äitiysvaatteille, lastenkengille 
sekä -leluille ja -tavaroille. Saa 
tuoda ja viedä ilmaiseksi.

 
Kiitämme asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta 
 

ja haluamme toivottaa 
 

Rauhaisaa Joulua sekä 
hyvää Uutta Vuotta 2023! 

 
 

 
 

info@sinimäentili.fi 
+358 405 946 548 

To 1.12. klo 10.00 on Veikonvintin joulunavaus Veikonvintin edessä. 

Ti 13.12. esiintyy Sjökullan koulun Lucia-kulkue Veikonvintillä klo 10.00

Pe 16.12. klo 10.00–11.30 on joulunyyttärit ja joululauluja Veikonvintillä
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Näkemiin ja kuulemiin!

Kuten edellisessä Kylänratti-
kirjoituksessani kerroin, olen 
ollut tämän rakkaan lehden teke-
misessä mukana hieman yli 15 
vuotta. Tällä kirjoituksella pääs-
tän Tapsa-paapan oikeasti eläk-
keelle – myös tästä Kylänratista.

Aivan varmasti nämä tekstini 
ovat monissa herättäneet erilai-
sia mielipiteitä. Eihän kukaan 
ihminen voi kirjoitella niin, että 
kaikki menee aina aivan OK. 
Olen kuitenkin pitänyt oleelli-
sena enemmän tai vähemmän 
myönteistä mielialaa. Olen pe-
rustanut kaikki käsittelemäni 
liikenteeseen liittyvät asiat tie-
liikennelakiin ja yleensä hyviksi 
todettuihin käyttäytymistapoi-
hin.

Toivon, että ollaan liikenteessä 
kavereita: ei kiusata, ei vaadita 
mitään erityistä, autetaan, kun 
siihen on tarvetta. Apua pitää 
kuitenkin antaa vain silloin, kun 
omat taidot riittävät. Pyritään 
menettelemään kohdalle sattu-

vissa tilanteissa niin, että meistä 
ei ainakaan ole haittaa.

Oleellista autolla, moottoripyö-
rällä ja mopolla ajaessa on tark-
kailla ns. kuolleita kulmia eli 
teiden sivustoja, joihin ei hyvin 
näe. Meidän kylänraitillamme 
varsin vaativaa tarkkailtavaa on 
koulujen, kauppojen, huoltoase-
man sekä risteysten kohdalla. 
Jokaisen suojatien ja molempien 
liikenneympyröitten kohdalla 
pitää ottaa huomioon ns. kevyen 
liikenteen eli jalankulkijoitten ja 
pyöräilijöitten etuoikeus, joka on 
heille liikennemerkein osoitettu.

Kevyen liikenteen ajopeleil-
lä liikkuvien on aina käytettä-
vä suojakypärää ja muistettava 
suojata kypärällä myös pieni 
matkustaja. Ja erityisen tärkeitä 
jalankulkijoille ovat heijastimet.

Oleellista on se, että pidetään 
liikkumisväline kunnossa. Edes-
sämme on pitkä hämärän ja pi-
meän aika. Niinpä olisi hyvä, jos 
auton mukana olisi ainakin ajo-
valoja varten uusi polttimo. Sen 
vaihtaminen kärähtäneen lam-
pun tilalle kannattaa harjoitella 
etukäteen.

On hyvä muistaa, että nykyinen 
tieliikennelaki tuli voimaan ke-
säkuun 1. päivänä vuonna 2020. 
Nykyinen taksilaki tuli voimaan 
heinäkuun alusta vuonna 2018. 
Kuten olemme uutisista huo-
manneet, monet taksiyrittäjät 
ovat saaneet moitteita ja myös 
rangaistuksia työnsä puutteelli-
suuksista.

Lopuksi tämän jutun kuviin. 
Meillä on jo pitkän aikaa ollut 
saunan pukuhuoneen seinällä 
tuo lyhyt runoelma Kalevalasta. 
Ystävämme toi sen meille kauan 
sitten, kun saunatilamme olivat 
remontin myötä saaneet nykyi-
sen olemuksensa. Joitakin aikoja 
sitten päätin tehdä siihen sävel-
män. Sen nuotti on ohessa.

Sydämellisesti teitä kaikkia Ky-
länraittimme lukijoita kiittäen 
toivotan erityisesti terveyttä sekä 
rauhallista loppusyksyä ja joulu-
ajan odotusta.

Tapani Iivari

Veikkolan Rantatien ajatushau-
tomo

Veikkolan senioritontti sekä -talo
asemakaava

Veikkolan keskustan korttelin 39 
asemakaava on saanut lainvoi-
man 5.1.2018. Asemakaavassa 
korttelin asuinkerrostalotontille 
(piirustuksessa AK) saa raken-
taa korkeintaan viisikerroksisen 
rakennuksen. Viides kerros voi-
daan kaavamääräysten mukaan 

rakentaa siten, että korkeintaan 
puolet saa käyttää kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi. Eli ase-
makaavamääräys mahdollistaa 
4,5-kerroksisen rakennuksen 
rakentamisen, jonka rakennusoi-
keus on korkeintaan 1 400 k-m2. 
Lisäksi asuintilaa/liiketilaa pal-
velevien aputilojen rakennusoi-
keus on korkeintaan 150 k-m2. 

Tontille saa sijoittaa terveys- ja 
sosiaalipalveluja, enintään 300 
k-m2. Palvelutilat on ensisijai-
sesti sijoitettava rakennuksen 
maantasokerrokseen.

Tontin myynti

Kunnanhallitus on 19.5.2019 
tehnyt päätöksen, jonka perus-
teella kunta on myynyt tontin 
rakennusyritykselle 18.12.2019. 
Ko. päätöksen yhteydessä to-
dettiin, että luovutusehdot eivät 
vastanneet päätöspykälässä mai-
nittuja asioita. Näin ollen kun-
nanhallitus oikeutti ja velvoitti 
kunnanjohtajan tekemään kaup-
pakirjaan tarkistuksia, kuten että 
luovutusehdot vastaavat kunnan-
hallituksen päätöspykälässä mai-
nittuja asioita.

Tontin ostajalle on myönnetty 
rakennuslupa, mutta aloitusko-
kousta ei ole pidetty. Luvan voi-
massaoloehdon mukaan raken-
nustyö on aloitettava 16.11.2024 
mennessä. Kallion Perustus 
Oy, joka omistaa perustetun ta-
loyhtiön osakkeet, on asetettu 
konkurssiin (rekisteröintipvm. 
16.9.2021). Pesänhoitaja on 
pyytänyt kunnalta kannanottoa 
tontin mahdolliseen myyntiin 
kolmannelle sekä rakentamisvel-
voiteajan jatkamista. Tällaisessa 

luovutuksessa kolmannelle ei 
voida kuitenkaan em. maakaa-
ren säännöksen mukaan sito-
vasti säilyttää voimassa kunnan 
luovutusrajoitusta eikä valvoa 
kunnan etua rakentamisvelvoit-
teen täyttämisessä siinä muodos-
sa kuin kunta on alkuperäisessä 
kauppakirjassa tarkoittanut. 
Luovutusrajoitus on lain mukaan 
voimassa enintään viisi vuotta 
kaupantekopäivästä.

Tontin takaisinosto

Kunnanhallitus päätti 17.10.2022 
yksimielisesti

1. hankkia kiinteistön 257-449-
2-788, joka on Veikkolan kes-
kustan asemakaavan asuinker-
rostalojen korttelialueen (AK) 
korttelin 39 tontti 12, rasituksis-
ta vapaana kauppahintaan 224 
000 euroa siten, että kauppaan 
sisältyy irtaimena omaisuutena 
omistusoikeus mainitulle kiin-
teistölle haetun rakennusluvan 
(5.10.2021 § 147, lupatunnus 
21-0479-A) rakennuslupasuun-
nitelmiin. Kauppakirja on alle-
kirjoitettava kolmen kuukauden 
kuluessa ostopäätöksen lainvoi-
maisuudesta.

2. oikeuttaa kunnanjohtajan laa-
timaan kauppakirjan tarkemmat 

ehdot ja valtuuttaa kunnanjoh-
tajan allekirjoittamaan kauppa-
kirjan.

3. että ko. tontin jatkoluovutus-
ehtojen tulee vastata mahdol-
lisimman hyvin kunnanhalli-
tuksen kokouksen pöytäkirjaan 
20.5.2019, pykälään 174 kirjat-
tuja valmistelijan esityslistan 
kohtia, joilla tavoitellaan sitä, 
että tontille toteutetaan senio-
riasukkaille sopiva esteetön ra-
kennus.

4. että päätös voidaan panna täy-
täntöön, ennen kuin se on saanut 
lainvoiman (kuntalaki 143 §).

Tontin luovutuksesta vastaa-
vaa toimialajohtaja Anna-Kaisa 
Kauppinen totesi, että ei ole 
mitään syytä viivytellä tontin 
myyntiä, kunhan ensin tontti saa-
daan ostettua takasin kunnalle.

Matti Kaurila 
kunnanvaltuutettu, p. 050 572 
7614 
kunnanhallituksen jäsenenä 
19.5.2019 kunnanhallituksen 
kokouksessa 
kunnanhallituksen 
varajäsenenä 17.10.2022 
kunnanhallituksen kokouksessa

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaava.
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Hyvinvointialue tulee, mitä se tarkoittaa
Suomessa on pitkään suunnitel-
tu sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta, ja nyt uudistuksessa 
olemme viime metreillä. Miten 
uudistus näkyy arjessa, vai nä-
kyykö mitenkään? Nykyisten 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen hallinnolli-
sen organisaation osalta tapah-
tuu taustalla paljon, mutta ensi 
vaiheessa asiakaspalvelussa ei 
tapahdu merkittävää muutosta. 
Pidemmällä tähtäimellä on ta-
voitteena vastata kasvaneeseen 
palvelutarpeeseen ja siihen liit-
tyvään kustannusnousuun.

Aluevaltuusto hyväksyi yhdessä 
rakennetun Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen ensimmäisen 
strategian 25.10.2022. Strategia 
antaa suunnan hyvinvointialu-
eelle ja kuvaa hyvinvointialueen 
ensimmäisen valtuustokauden 
2023–2025 päämäärät. Keskei-
senä suunnannäyttäjänä on, että 
länsiuusimaalaiset voivat hyvin, 
ja organisatorisesti strategisena 

tavoitteena on määritelty, että 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointi-
alue tukee asukkaidensa hyvin-
vointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Tulevaisuudessa siis Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialue 
järjestää alueen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon, pelastustoimen 
sekä opiskeluhuollon psykologi- 
ja kuraattoripalvelut nykyisten 
kuntaorganisaatioiden sijasta. 
Palveluita tuottavat julkisen, yk-
sityisen ja kolmannen sektorin 
toimijat. Hyvinvointialueen pe-
rustehtävään kuuluu varmistaa 
laadukkaat ja oikea-aikaiset pal-
velut kaikille. Tavoitteena on, että 
palvelut vastaavat asukkaidemme 
ja asiakkaidemme tarpeita, ja val-
vomme palvelujen laatua.

On huomattava, että hyvinvoin-
tialue on kokonaan uusi organi-
saatio, ja käynnistysvaiheessa 
kaikki ei välttämättä mene, kuten 
on suunniteltu; mahdollisia poik-
keamia varten on luotu vaihtoeh-

toisia ratkaisuja ja tukirakenteet. 
Tässä vaiheessa valmistelussa on 
pyritty turvalliseen siirtymään, ja 
palvelujen täysimääräinen kehittä-
minen pääsee käyntiin vasta ensi 
vuonna, kun hyvinvointialue on 
ottanut järjestämisvastuun haltuun 
vuodenvaihteen jälkeen.

Hyvinvointialueen strategia ko-
konaisuudessaan on luettavissa 
hyvinvointialueen verkkosivuilta 
www.luvn.fi. (suora linkki val-
tuuston päätöksen liitteeseen: 
https://luhva-d10julk.oncloudos.
com/kokous/2022117-4-3677.
PDF).

Noin yleisesti palveluja saa vuo-
denvaihteen jälkeen samasta tu-
tusta paikasta, samoihin asioihin 
ja samoilta henkilöiltä kuin ai-
emminkin. Mutta mm. puhelin-
numeroihin ja asiakasmaksuihin 
tulee muutoksia jo ensi vuonna. 
Näistä tulee tietoa esimerkiksi 
kotiisi postitettavasta asukaskir-
jeestä ja hyvinvointialueen netti-

sivuilta heti, kun tiedot ovat var-
mistuneet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista päättää alue-
valtuusto talousarvion yhteydes-
sä joulukuussa. Asiakasmaksujen 
ja mm. omaishoidon korvausten 
osalta on tavoitteena yhdenmu-
kaistaa hinnoittelu ja periaatteet. 
Pelastuslaitoksen maksuista alue-
valtuusto päätti 25.10. kokouk-
sessa, ja maksuihin tehtiin käy-
tännössä kustannusten nousua 
vastaavat muutokset. Pelastuslai-
toksen osalta ei ole ollut tarvetta 

Kimmo Markkanen mukana hyvinvointialueen organisoinnissa
Olen ollut Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen muutosor-
ganisaatiossa yhtenä valmis-
telujohtajana vastuualueena 
pelastustoimen ja ensihoidon 
valmistelu 15.11.2021 alkaen. 
Pelastuslaitoksen osalta hyvin-
vointialueuudistus ei merkittä-
västi muuta organisaatiota, mutta 
kaikki taustajärjestelmät ja pää-
töksenteko on sovitettava uuden 
hyvinvointialueen ratkaisuihin 
nykyisen isäntäkunta Espoon 
sijasta.

Työssäni olen päässyt hyödyntä-
mään pelastustoimen alueellista-
misesta saatuja kokemuksia noin 
20 vuoden ajalta, onhan tämä 
fuusio osaltani kolmas, jota olen 
ollut tekemässä. Vuonna 2001 
Kirkkonummi ja Vihti tulivat mu-
kaan yhteiseen pelastuslaitokseen 
(Espoon aluepelastuslaitos). Kau-

niaisten kaupungin pelastustoimi 
oli jo ennestään mukana Espoon 
palolaitoksen kanssa tehtävässä 
yhteistyössä. Vuonna 2004 aloitti 
nykyinen Länsi-Uudenmaan pe-
lastuslaitos silloisten 15 kunnan 
yhteisenä pelastuslaitoksena.

Pelastuslaitoksen palvelukses-
sa olen ollut noin 30 vuotta 
aloittaen v. 1991 Espoon pa-
lolaitoksen palotarkastajana. 
Vuoden 2023 alusta palaan pe-
lastuslaitokselle johtamaan pe-
lastuslaitoksen suunnittelua ja 
ohjausta eli onnettomuuksien 
ehkäisyn, pelastustoiminnan, 
ensihoidon ja varautumisen 
palvelujen ohjausta pelastus-
laitoksella sekä pelastuslaitok-
sen omavalvontaa.

Muutosorganisaatiossa työ on 
ollut mielenkiintoista ja vaih-

televatempoista. Työpäivät ovat 
venyneet ajoittain, mutta toisaal-
ta on päässyt tekemään itselle 
motivoivia asioita yhdessä kol-
legoiden kanssa, ja olen kokenut 
voivani auttaa myös sosiaali- ja 
terveystoimen valmistelussa.

Oman suolan työhöni on tuonut 
se, että olin jo edellisessä maa-
kuntauudistuksessa mukana val-
mistelemassa pelastuslaitosten 
fuusioitumista osaksi Uuden-
maan maakuntaa. Tämä uudistus 
kariutui viime metreillä halli-
tuksen kaatumiseen. Nyt tekeillä 
oleva uudistus saavuttanee aina-
kin ensimmäisen tavoitteen, eli 
järjestämisvastuu kunnilta siirtyy 
hyvinvointialueille.

Tällä hetkellä keskeisenä haas-
teena ja jopa ongelmana ovat ra-
hoitusratkaisut. Miten varmiste-

Kimmo Markkanen. Kuva: Eliisa Anttila, Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialue.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on viisi palvelualuetta. Kuva: 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

harmonisoida, koska pelastuslai-
tos on jo ollut koko Länsi-Uuden-
maan kokoinen toimija.

Edelleen muistuttaisin, että vuo-
denvaihteen jälkeen voi joissakin 
palveluissa ilmetä tilapäisiä viivei-
tä ja häiriöitä, joten kärsivällisyyt-
tä. Ja muista, kun kohtaat hätätilan, 
niin 112 toimii kuten ennenkin.

Kimmo Markkanen 
valmistelujohtaja 
pelastustoimi ja ensihoito 
Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialue

taan riittävät palvelut toiminnan 
alkaessa, ja miten varmistetaan 
riittävä resursointi jatkossa sa-
malla, kun sekä soteala että pe-
lastustoimi kärsivät työvoiman 
saatavuuden ongelmista?

Varmasti palveluja voidaan te-
hostaa joillakin uusilla ratkai-
suilla, mutta näitä pääsemme 
täysipainoisesti suunnittele-

maan ja toteuttamaan vasta, kun 
järjestämisvastuu on siirtynyt ja 
hyvinvointialue on organisoi-
tunut riittävän pitkälle. Nyt on 
muistettava, että kyseessä on 
aloittava organisaatio, joka on 
luotu käytännössä tyhjän pääl-
le, ja sovitettavina ovat usean 
organisaation erilaiset ratkaisut.

Kimmo Markkanen

Seuraava lehti ilmestyy 13.2. Sen aineistopäivä on 22.1.

Mainostilavaraukset, juttuideat ja tiedustelut: kylanraitti@gmail.com
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Kartanon kujan rappio
Lokakuussa näin arboristikaksi-
kon Eerikinkartanon vaahtera-
kujalla tutkimassa puita. Ei edes 
ensimmäisen puun kunto ollut 
hyvä, vaikka ulospäin se näytti 
aika kelvolliselta. Tyvessä kas-
voi kääpä, ja pora tavoitti paljon 
onttoa kuoren alta.

- Nämä puut on istutettu kauan 
sitten. Sen jälkeen tiehen on tul-
lut lisäkerroksia, asvalttikin. Lii-
kenne kova. Auraus ja muu tien 

hoito on vaurioittanut puita. Osa 
puista on jopa niin vaarallisia, 
että ne on kaadettava heti. Kun 
kaato- ja hoitotöihin ryhdytään, 
tie on suljettava ainakin päiväk-
si, Anni Selin selvittää.

Mistä sitten kuljetaan, kun kuja 
suljetaan? Turuntieltä Kylmä-
lään ei ole muita teitä; kaikki 
muut on vuosien mittaan suljet-
tu. On kierrettävä Lapinkylän 
kautta. Myös vanha silta on heik-

ko. Se ei pitkään kestä raskasta 
liikennettä. Veikkolan kyläyh-
distys on kauan sitten esittänyt, 
että Kylmälän tie oikaistaan ja 
kuja jätetään kevyelle liiken-
teelle. Kuja on olennainen osa 
kartanoympäristöä, jonka suo-
jelua Wahlbergien testamentissa 
esitettiin.

Puutarhuri Timo Baarman kun-
nasta kertoo, että kujan suojelu-
päätös on vuodelta 1975. Hänen 

mukaansa puut ovat kitu-
kasvuisia ankarien olosuh-
teiden takia, joten niiden 
tarkkaa ikää on vaikea ar-
vioida.

Monta puuta on kaatunut. 
Soitin Arvo Tuomiselle 
(tv:stä tuttu) ja kysyin, 
milloin hän esitti Eerikin-
kartanon johtokunnassa 
uusien puiden istuttamista 
kaatuneiden tilalle. (Esitys 
muuten hyväksyttiin yksi-
mielisesti.) Arska laskes-
keli, että siitä on 35 vuot-
ta. Siinä ajassa uudet puut 
olisivat kasvaneet jo aika 
isoiksi.

Puuinventaario

Kujalla on puutarhurin mu-
kaan 30 puuta. Niistä viisi 
on kaadettava heti, 13 on 
joko kaadettava, tai niille 
on tehtävä rajuja hoitoleik-
kauksia. Ne vauhdittavat 
lahoamista, mutta keven-
tävät puiden taakkaa. 12 
puuta tarkastetaan uudes-
taan kahden vuoden ku-
luttua; niissäkin on juuri-
vaurioita. Baarman sanoo, 
että kaadot ja muut työt 
tehdään vielä tänä vuonna.

Eerikinkartanon kaava-
luonnoksessa tie on siir-

retty pois kujalta, johon ei 
mahdu kuin yhteen suuntaan 
kulkevia autoja kerrallaan. 
Hankalaksi asian tekee kuiten-
kin se, että tie on valtion tie, 
eikä valtiollakaan ole Uuden-
maan Elyn Arto Kärkkäisen 
mukaan rahaa muuhun kuin 
perustienpitoon.

 
Teksti: Raija Kari

Heli Nordenstedt ja Anni Selin tutkivat 
puut. Kuva: Raija Kari.

Eerikinkartanon asemakaavaluonnoksen tilanne
Veikkolan keskustan eteläpuolel-
le laaditaan parhaillaan asema-
kaavaa. Kaavan tarkoituksena on 
mahdollistaa lisää asuntoja Veik-
kolaan sekä suojella kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaat kohteet ja 
luontoarvoja sisältävät alueet.

Suunnittelualue, joka sijaitsee 
Eerikinkartanontien ja Lapin-
kyläntien välisellä alueella, 
Haapajärven pohjoispuolella, 
on kooltaan noin 130 hehtaaria. 
Nykyisellään kaava-alueella on 
haja-asutusta sekä pienmittakaa-
vaista maatalous- ja hevostalli-
toimintaa. Kaava-alueen etelä-
osassa sijaitsevat historialliset 
Eerikinkartano ja Navalankarta-
no. Haapajärven rannalla toimii 
Navalan kesäteatteri, ja alueella 
on virkistysreitit Pähkinäpolku ja 
Eerikinpolku.

Eerikinkartano ja 
vaahterakujanne

Maisemallisesti merkittävät pel-
toaukeat ja näkymät sekä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävät 
Eerikinkartano ja Navalankar-
tano lähialueineen suojellaan 

kaavassa. Eerikinkartano on 
suunniteltu kunnostettavaksi ja 
säilytettäväksi kunnan omis-
tuksessa. Myös kesäteatterin 
toimintaedellytyksiä ja alueen 
virkistysyhteyksiä parannetaan. 
Suunnitelma edistää myös näi-
den toimintojen saavutettavuut-
ta jalan ja pyörällä Veikkolan 
keskustan ja uuden asuinalueen 
suunnalta. Rauhoitetun vaahte-
rakujanteen autoliikenteeseen 
Eerikinkartanontiellä etsitään 
parhaillaan ratkaisua.

Rakentaminen pääosin 
Kapakkatien pohjoispuolella

Suunnittelualueen pohjoisosaan, 
Veikkolan keskustan kupeeseen, 
suunnitellaan uusi pientaloval-
tainen asuinalue. Lähipalvelut 
koulu, päiväkoti ja elintarvike-
kauppa sijaitsevat kävelyetäi-
syydellä. Suurempi asukasmäärä 
mahdollistaa myös palveluiden 
monipuolistumisen. Lähimpänä 
liikekeskustaa rakentamisen te-
hokkuus voi olla muuta aluetta 
korkeampi, ja asuntotuotannos-
sa mahdollistetaan myös muita 
ratkaisuja kuin erillispientaloja. 

Rakennukset on syytä suunnitel-
la ja toteuttaa huolella, jotta ne 
vastaavat tarpeisiin myös tule-
vaisuudessa.

Vaikuttaminen ja kaavan 
aikataulu

Kaavan valmisteluaineisto 
on parhaillaan laadittava-
na. Sitä ovat laatineet kaa-
voitusarkkitehdit Anniina 
Lehtonen aiemmin tänä 
vuonna ja nyt Cecilia Ain-
tila. Valmisteluaineiston 
on tarkoitus sisältää kaksi 
vaihtoehtoa, jotka molem-
mat asetetaan nähtäville. 
Kaavan jatkovalmistelus-
sa hyödynnetään vaihto-
ehdoista saatua palautetta 
ja edetään todennäköisesti 
yhdistelemällä vaihtoeh-
doissa esitettyjä ratkaisu-
ja.

Kaavan valmisteluaineis-
to pyritään esittelemään 
yhdyskuntatekniikan lau-
takunnalle vuoden 2023 
alussa, jonka jälkeen se 
asetetaan nähtäville. Sil-

loin on mahdollista antaa mie-
lipiteitä valmisteluaineistosta. 
Nyt, ja koko kaavaprosessin ai-
kana, on mahdollista vaikuttaa 

kaavan sisältöön myös ottamal-
la yhteyttä kaavoittajaan: Ceci-
lia Aintila, puh. 040 126 9253,  
cecilia.aintila@kirkkonummi.fi.

Monet kujan puista on auttamatta menetetty. Kuva: Päivi Falck. 
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Kartanon kadonneet maat
Koskis (Eerikinkartano) on Kirk-
konummen ainoa keskiaikainen 
säteritila. Vuonna 1594 myös 
Navala siirtyi Koskiksen lisäksi 
Grappe-suvun hallintaan. Täs-
tä juontuu läntisen Veikkolan 
Koski-Navala -kylän nimi. Kar-
tanoilla oli vuosisatojen aikana 
useita eri omistajia, joista vii-
meinen yksityinen oli Suomen 
kaartin ylilääkäri Carl Ferdinand 
von Wahlberg. Hän osti kartanot 
v. 1890 ja yhdisti ne yhdeksi ti-
lakokonaisuudeksi. Koskis-tila 
nimettiin Eerikinkartanoksi von 
Wahlbergien pojan nimen mukai-
sesti. Erik, jolle isä oli suunnitel-
lut jättävänsä tilan, menehtyi on-
nettomuuden seurauksena 1899.

C.F. von Wahlberg päätyi lahjoit-
tamaan kartanot maineen Kirk-
konummen kunnalle kuolemansa 
jälkeen (v. 1920). Testamentissa 
oli ehtoja, joista tärkeimmät oli-
vat, että kunnan tulee järjestää 
tiloilla maa- ja metsätalouteen 
liittyvää koulutusta kunnan val-
takielellä (tuolloin ruotsi). Eh-
tona oli myös se, ettei maita saa 
palstoittaa tai lohkoa. Ajatukse-
na oli, että tila pysyy tarpeeksi 
suurena ja tuottoisana tuoden 
kunnalle varallisuutta sekä sen 
myötä hyvinvointia kuntalaisille.

Testamentin tahtotilaa kunni-
oitettiin vuoteen 1955 saakka, 
jolloin v. 1924 aloitetuista op-

pilaitoksista lakkautettiin vii-
meinenkin opiskelijoiden vä-
hennyttyä. Osa oli lakkautettu jo 
aiemmin, kun kunta tarvitsi mm. 
karjanhoitokoulun tiloja kunnan 
käyttöön Porkkalan parenteesin 
aikana 1944-1956. Porkkalan 
parenteesin jälkeen kunta sai 
pitää itsenäisyytensä runsaan 
maanomistuksen (Eerikinkarta-
non maat) turvin. Huonommin 
kävi mm. köyhtyneelle Deger-
bylle, joka liitettiin Suomen val-
tion käskystä Inkooseen.

Koski-Navalan 
tilakokonaisuudella oli 
runsaasti maaomaisuutta

1920-luku: Von Wahlbergin 
vielä eläessä hyväksyttiin torp-
parilaki vuonna 1918. Kartanon 
torppareista (11 torppaa) seit-
semän lunasti torppiensa maat 
omikseen. Eriksgårds svenska 
lantmanskolanin aloittaessa v. 
1924 maata oli 877,5 hehtaaria, 
josta peltoa oli 122,5 ha.

1930–40-luku: 110-tie (Turun-
tie) rakennettiin kartanon mai-
den läpi, ja Karjalan evakoille, 
rintamamiehille sekä Porkkalan 
alueelta siirtyville lohkottiin kar-
tanon maista 35 tilaa, joiden pin-
ta-ala oli yhteensä 140 hehtaaria.

1950-luku: Siikajärven länsi-
puolelle lohkottiin 75 hehtaarin 

alue vuokrattaviksi (84 tonttia, 
vuokra-aika 50 v.) lomatonteik-
si. Tonttien vuokrasopimuksia 
tehtiin 1950–70-luvuilla. Vuok-
ratontteja on sittemmin saanut 
lunastaa kunnalta omistukseensa. 
Pieni osa lomatonteista palautui 
kunnan omistukseen vuokra-ajan 
päätyttyä. Näitä lomakiinteistöjä 
on myyty parin viime vuoden ai-
kana. Joitakin on vielä myymättä.

1960-luku: Tarvontie liitty-
mineen (Valtatie 1 eli Turku–
Helsinki-moottoritie) rakennet-
tiin  Eerikinkartanon maiden 
läpi. Tien alle jäi 24 ha maata. 
Tie antoi sykäyksen Veikkolan 
taajaman kasvulle. Kunta kaa-
voitti Veikkolaan 400 hehtaarin 
alueen, josta 240 ha oli kunnan 
omia, lähinnä Eerikinkartanon 
maita (nykyinen liikekeskus, 
koulu, srk-koti, asuinaluetta 110-
tien pohjoispuolella, teollisuus-
alue ja kaatopaikka moottoritien 
pohjoispuolelle).

1970-luku: Veikkolan teolli-
suusalue alkaa rakentua Eerikin-
kartanon maille.

1980-luku: Valtio saa Ragvald-
sin tilan testamentilla kuntakes-
kuksen läheltä v. 1984. Kirk-
konummi vaihtaa Ragvaldsin 
alueen Navalasta lohkottuun 
maa-alueeseen ja rakennukseen 
(entinen karjanhoitokoulun 

asuntola, nykyinen valtion koi-
rakoulu).

1990-luku: Eerikinkartanon 
maita kaavoitettiin ja myytiin 
asuinkäyttöön nykyisen keskus-
tan eteläpuolella. Nuuksion kan-
sallispuisto perustettiin v. 1994 
osin Eerikinkartanon maille.

2000–2020-luvuilla: Asuintont-
tien myyntiä kartanon maista 
Lapinkyläntien itäpuolelta (Tuu-
lensuun alue). Natura-alueet 
Nuuksion kansallispuiston rajal-
la ovat osin kartanon mailla. Ra-
kennusten myyntiä (lomatontit, 
perhekoti). Suunnitteilla olevien 
kaavojen valmistumisen myötä 
(pohjoisen Kirkkonummen lii-
kennekäytävän osayleiskaava, 
Veikkolan portti ja Eerikinkar-
tano) kunta tulee myymään suu-
rimman osan vielä jäljellä ole-
vista (n. 320 ha) kartanon maista.

Ympäristö muuttuu 
sadan vuoden aikana

On ymmärrettävää, että ympä-
ristö muuttuu ajan kuluessa. Ih-
miset tarvitsevat asuinpaikkoja 
ja palveluita. Veikkola ympäris-
töineen on veto- ja pitovoimai-
nen alue ja sellaisena pysyykin, 
mikäli liian suuret muutokset ei-
vät alueen viehätystä heikennä. 
Eerikinkartanon alkutekijöissä 
oleva kaavahanke toivoakseni 

ottaa huomioon kartanokokonai-
suuden kulttuurihistoriallisen ja 
maisemallisen arvon.

On kurjaa seurata kartanoalueen 
rakennusten rapistumista. Korja-
uksiin on vuosittain budjetoitu 
rahaa, mutta varsinaisiin perus-
korjauksiin ei kuitenkaan ole 
ryhdytty. Selvityksiä on tehty 
muutamien vuosien välein Na-
valan ja Eerikinkartanon pää- ja 
sivurakennuksista, muttei niissä 
ehdotettuja toimenpiteitä ole lai-
tettu täysimääräisesti täytäntöön. 
Kartanon maat ja metsät ovat 
tuottaneet kunnalle vaurautta, 
josta tulisi riittää varoja lahjana 
saatujen rakennusten korjaami-
seen ja ympäristön ylläpitoon.

Maarit Orko

Eerikinkartanon historiasta kiin-
nostuneille suosittelen lähteinä 
käyttämiäni:

Björn Hedberg: Eriksgård 
genom tiderna, Eerikinkartano 
kautta aikojen 
Martti Favorin: Kirkkonummi 
Kasvun ja muutoksen vuodet 
Martti Kerosuo: Kartanon taka-
maasta huvilayhdyskunnaksi 
Digi.kansalliskirjasto.fi (van-
hoja sanomalehtiä ja muita 
julkaisuja digitoituna) 
Helsingin Sanomien Aikakone 
(digitaalisena olevia lehtiä)

Koskis Navala kartta vuodelta 1840.

Jalkojenhoito Askel  
Koskentie 3, Veikkola  
 
Ajanvaraus: vello.fi/jalkojenhoitoaskel  
tai 050 525 5713 
 
jalkahoitaja, lähihoitaja, jalkojenhoidon AT

Kartanon vanha silta ei kestä raskasta liikennettä. Kuva: Päivi Falck.

Mistä sinä haluat lukea tai kirjoittaa Kylänraitissa?  
Ota yhteyttä: toimitus@kylanraitti.fi
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2wooU – Kestävää Design-muotia Veikkolasta
Veikkolasta löytyy yllättäviä asioita. Kuten vaikka 
teollisuusalueelta design-vaatteita. Veikkolassa asuva 
Heli Barić on avannut elokuussa Teollisuutielle pop-
up -liikkeen sekä verkkokaupan, jossa on mahdollista 
löytää luonnonmateriaaleista ekologisesti ja eettisesti 
valmistettuja vaatteita.

Ensimmäinen 2wooU-vaatemer-
kin mallisto on tuore asia, mutta 
Helin tie vaatesuunnittelijaksi ja 
vaatealan yrittäjäksi on vuosien 
matkan tulos. Kiinnostus vaat-
teisiin ja kipinä vaatteiden val-
mistukseen lähti jo Helin kotoa, 
jossa äiti valmisti kaikki omat 
vaatteensa.

Diplomi-insinööriksi opiskellut 
Heli päätyi teollisuusyritysten 
it-töihin ja sitä myötä kansainvä-
lisiin tehtäviin. Paljon matkus-
tavana Heli löysi mieluisimmat 
vaatteet ulkomaisista kaupoista, 
mutta niiden laatu harmitti. Ki-
van näköinen vaate ei kestänyt 
kauaa, ja luonnonmateriaaleja 
oli vaikea löytää.

Heli kertoo olevansa ihminen, 
jolla on aina monta rautaa tu-
lessa. Vuonna 2006 Heli perusti 
ystävänsä kanssa oman yrityksen 
myynti-, koulutus-, konsultointi-
töitä varten, ja siitä alkoi yrittä-
jän ura. Heli myös opiskeli valo-
kuvausta, graafista suunnittelua 
sekä muotisuunnittelua.

Ajatus vaatemallistosta lähti 
omasta tarpeesta. Jos kaupoista 
on mahdotonta löytää eettisiä ja 
ekologisia vaatteita, jotka vie-
lä näyttävät hyviltä ja sopivat 

omaan kroppaan, täytyy sellai-
nen mallisto tehdä itse, päätteli 
Heli.  Niinpä hän alkoi suunni-
tella asiaa. Valmista mallistoa 
on edeltänyt vuosien työ vaate-
messuilla, kankaiden ja tuottaji-
en etsintä sekä naisten toiveiden 
kuuntelu ja mallien suunnittelu.

Valmis mallisto kattaa nyt tuni-
koita, jakun, housut, hameen ja 
mekkoja. Mallisto on suunnitel-
tu naisille, mutta unisex-housut 
käyvät myös miehille. Vaikka 
mallisto on vielä aika pieni, aja-
tus on, että se taipuu moneen. 
Vaatteesta saa juhlavan asusteil-
la, tai se voi olla rento kotiasu. 
Myös koot ja leikkaukset on 
suunniteltu niin, että ne sopivat 
kaikenkokoisille ja -mallisille 
vartaloille.

Heli kertoo, että hänellä vahva 
motiivi yritykselle on myös ide-
ologinen. On helppo puhua ih-
misoikeuksista ja ilmastoasioita, 
mutta kun teet arjessa valintoja, 
mietitkö niitä ostaessasi halpa-
vaatteita. Kuinka paljon tekijälle 
jää 13 euron t-paidasta, kun ar-
vonlisäverot vähentää ja kauppa 
ja logistiikka ottavat oman siivun-
sa hinnasta? Vaikkapa kiinalainen 
puuvillan viljelijä, lankojen ja 
kankaiden valmistaja, vaateteh-

taan omistaja, kankaan leikkaaja, 
ompelija ja suunnittelija jakavat 
enää mitätöntä summaa.

Vaateteollisuus on yksi saastutta-
vimmista teollisuudenaloista, ja 
sillä, miten usein ostamme uusia 
vaatteita ja mitä materiaalia ne 
sisältävät, on iso merkitys. Jos 
vaatteeseen lisätään elastaania 
pienikin määrä, vaatteen käyttö-
ikä lyhenee, eikä sitä voi myös-
kään kierrättää. Polyesteri- ja 
akryylisekoitekankaat nyppyyn-
tyvät helposti, ja niistä irtoaa pe-
sussa mikromuovia.

Helin malliston vaatteet ovat 
joko pellavaa tai pellava-puu-
villasekoitetta. Ihanimmat pel-
lavakankaat löytyivät Liettuasta. 
Mallistossa on pellavamekko, 
jonka valmistaja ja mallimesta-
ri Iti Tigas on lähtöisin Veikko-
lan kupeesta Lapinkylästä. Muu 
ompelutyö tehdään Virossa, 
josta löytyy paljon Suomesta jo 
melkein kadonnutta tekstiilialan 
osaamista.

Heli vertaa, että 2wooU on hä-
nen oma ”Elokapinansa”. Hän 
ei halua vierittää vastuuta ym-
päristön suojelusta vain hallituk-
selle tai yhteiskunnalle, vaan se 
on meillä kaikilla. Helin yritys 
antaa konkreettisia vaihtoehtoja 
kestäviin vaatevalintoihin.

2wooU:n verkkokaupasta löytyy 
paljon lisätietoa tuotteista. Verk-
kokaupan upeat kuvat on ottanut 
veikkolalainen Sanna Nuutinen 
FotoBakerystä. Verkkokaupan 

lisäksi 2wooU-tuotteita löytyy 
Ornamon Design joulu -tilai-
suuksista Helsingistä ja Porvoos-
ta, Nummelan Naistenmessuilta 
sekä tietysti Veikkolasta. Teolli-
suusalueen Pop-up -liikkeeseen 
saa tulla hypistelemään ja sovit-
telemaan tuotteita sopimuksen 
mukaan.

Yhteystiedot: www.2woou.com

Pop-up -shop: Teollisuustie 9, 
avoinna lauantaisin klo 10–14 
tai sopimuksen mukaan.

Teksti ja kuva:  
Minna Tormilainen

Heli Baric.

Veikkolan kirsikkapuistohanke etenee kovaa vauhtia
Moni kyläläinen on vuosien 
varrella toivonut Veikkolaan 
kirsikkapuistoa, jossa kirsikka-
puiden keväisestä kukkaloistos-
ta voisi nauttia enemmän kuin 
pelkästään kahden keskustan 
puun verran. Puut ovat vuosien 
varrella tulleet myös tunnetuksi 
paikkana, jossa veikkolalaiset 
voivat uppoutua kulttuuriin, kun 
lahjakas kartanoteatterin väki on 
esiintynyt niiden alla. Kirsik-
kapuistikon sijainti keskustan 
parkkipaikan vieressä tekee kui-
tenkin paikasta epäedullisen ja 
turvattoman suuremman tapah-
tuman järjestämistä varten.

Veikkolan kulttuurielämän kan-
tava voima Eija Ahvo saikin 
tänä keväänä idean varsinaisen 
kirsikkapuiston perustamisesta 
kylän keskustan yhteyteen. Ide-
aan tarttui paikallinen valtuutet-
tu Markus Myllyniemi, joka lähti 
yhdessä Eijan ja kunnan kanssa 
etsimään paikkaa, mihin puisto 
voitaisiin sijoittaa. Lopulta use-

an kuukauden selvittelyn jälkeen 
kirsikkapuiston lopulliseksi si-
jaintipaikaksi varmistui Vuoren-
mäen koulun viereinen vesakoi-
tunut alue.

Kirsikkapuiston toteutus poh-
jautuu täysin kyläläislähtöiseen 
talkootyöhön, ja vapaaehtoi-
set saavat olla mukana toteut-
tamisprosessin jokaisessa eri 
vaiheessa. Tähän mennessä 
talkooporukka on kerennyt ta-
vata hankkeen tiimoilta kerran, 
ja ensimmäisessä tapaamisessa 
vapaaehtoiset saivat ryhmissä 
visioida paperille unelmiensa 
kirsikkapuiston. Tehdyt visiot 
yhdistettiin tapaamisen jälkeen 
yhdeksi suunnitelmaksi, joka 
hyväksytettiin kunnalla.

Tällä hetkellä hanke on talven 
ajan jäissä, mutta työt kirsikka-
puiston toteuttamiseksi käynnis-
tyvät uudelleen keväällä 2023. 
Suunnitelmana on saada puut 
istutetuksi mahdollisimman ai-

kaisin ensi keväänä, jotta nii-
den kukkaloistosta päästäisiin 
jo nauttimaan samana vuonna. 
Valmiin kirsikkapuiston olisi 
tarkoitus olla paikka, johon koko 
kylä voisi kokoontua nauttimaan 
kulttuuritapahtumista tai japani-
laisesta hanami-kirsikankukka-
juhlasta. Samalla se olisi oiva 

pedagoginen ympäristö vieressä 
sijaitseville kouluille.

Vaikka hanke ei etenekään puis-
ton maisemointitöiden osalta tal-
ven aikana, talkooporukkaan voi 
edelleen liittyä joko Facebookis-
sa liittymällä mukaan Veikko-

lan kirsikkapuiston talkoolaiset 
-ryhmään tai laittamalla sähkö-
postia osoitteeseen veikkolan-
kirsikkapuisto@gmail.com.

Tervetuloa mukaan!

Markus Myllyniemi
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Veikkolan  
senioritalon  
voisi toteuttaa  
yhteisörakentamisen  
kohteena
Veikkolaan on jo pitkään odo-
tettu lisää senioriasuntoja. Moni 
paikallinen ikäihminen on vii-
me vuosina pettynyt, kun heille 
varatut ja suunnitellut kohteet 
Veikkolassa eivät olekaan to-
teutuneet. Erityisen kovaonni-
nen oli keskustaan valmisteilla 
ollut oululaisen rakennuttajan 
seniorikerrostalo, joka paljastui 
lopulta tavalliseksi asuintaloksi, 
jonka käytännössä kaikki asun-
not aiottiinkin myydä vapailla 
markkinoilla. Nyt rakennuttaja 
on kuitenkin julistettu konkurs-
siin, ja Kirkkonummen kunta on 
ostanut tontin takaisin.

Yksi vaihtoehto olisi myydä 
kohde eteenpäin grynderille ja 
toivoa, että hanke etenisi tällä 
kertaa aidosti maaliin senioreille 
tarkoitettuna kerrostalona. Toi-
nen vaihtoehto olisi luopua vä-
limiehestä tyystin toteuttamalla 
hanke yhteisömuotoisen raken-
tamisen kohteena, jossa tulevat 
senioritalon asukkaat saisivat 
olla mukana suunnittelun ja to-
teutuksen jokaisessa vaiheessa. 
Ryhmärakentamisessa tulevalle 
asukkaalle syntyvä rahallinen 
riski on pieni, ja samalla kyläm-
me seniorit voisivat pitää huolta 
siitä, että rakennus todellakin 
palvelee ikäihmisiä.

Yhteisörakentamiseen pohjau-
tuvia senioritaloja on toteutettu 
Suomessa useita. Yhteisövetoi-
sen rakentamisen lähtökohta ja 

malliesimerkki on Helsingin 
Arabianrantaan toteutettu Lop-
pukiri-asukasyhteisö. Kaikki 
lähti liikkeelle kolmesta asuk-
kaasta, jotka halusivat rakentaa 
itselleen ja ystävilleen kodin, 
jossa he voisivat elää mielekäs-
tä ja itsenäistä elämää loppuun 
asti.

Loppukiri-projektin tuloksena 
syntyi Arabianrantaan kerrosta-
lo, jossa on muun muassa 50 se-
nioriasuntoa, laajat yhteisölliset 
tilat, laitoskeittiö ja ruokasali. 
Lisäksi ja ehkä tärkeimpänä syn-
tyi yhteisöllinen toimintatapa, 
jossa yhdistyvät naapuriapu sekä 
arvokas ja mielekäs elämänta-
pa. Arabianrannan senioritalon 
asukkaat ovat jatkaneet yhteisöl-
listä taivaltaan nyt jo yli 10 vuot-
ta, ja malli kerää ihailua ympäri 
Suomen ja koko maailman.

Veikkolalaisille olisi siis jälleen 
tuhannen taalan paikka näyttää, 
mihin tämä gallialainen kylä 
pystyy. Valitsemalla yhteisö-
rakentamisen seniorikerrosta-
lon toteutustavaksi voisimme 
tosiasiallisesti varmistaa, että 
kylämme seniorit saisivat arvoi-
sensa kodin, jossa turvattaisiin 
arvokas ja osallisuutta vahvista-
va vanhuus.

Markus Myllyniemi 
Alue- ja kunnanvaltuutettu, 
alue- ja kunnanhallituksen 
jäsen (vihr.)

Valokuitu Veikkolassa
Lisääntynyt etätyö ja yleensä-
kin tietoliikennekaistan tarve 
johtuu paljolti siitä, että mm. 
television katsominen “an-
tennin” yli on muuttunut tele-
vision, elokuvien ja sarjojen 
striimaamiseen Internetin yli. 
Myös verkkopelaaminen on 
lisännyt tarvetta vauhdikkaam-
piin nettiyhteyksiin.

Mobiiliverkon operaattorit 
pyrkivät tarjoamaan 4G- ja 
5G-yhteyksiä valokuidun kor-
vikkeena. Nämä toimivat tiet-
tyyn tarpeeseen, mutta niissä 
on omat haasteensakin. Yksi 
haaste on verkkoviive, joka 
voi olla liian iso verkkopelaa-
miseen. Toinen haaste liittyy 
ruuhkautumiseen: tukiasema 
voi palvella vain rajattua mää-
rää asiakkaita täydellä nopeu-
della. Ei siis paljoa ilahduta, 
jos kello 12 päivällä 5G-netin 
nopeus on 150 Mbit/s, mut-
ta illalla se tipahtaakin pariin 
megabittiin sekunnissa – juuri 
silloin, kun olisi kiva katsoa 
suoratoistona omaa suosikki-
sarjaa.

ADSL- ja VSDL-yhteydet ovat 
myös vähenemään päin; ope-
raattorit mieluummin purka-
vat linjoja kuin tarjoavat niitä. 
Näissä teknologioissa Internet 
tuodaan puhelinkaapelin kaut-
ta. Jos linja on hyvä, tämä on 
myös ihan toimiva vaihtoehto.

Paras tapa tuoda Internet kotiin 
on kuitenkin valokuitu. Hiukan 
mutkia oikoen voidaan sanoa, 
että valokuitu on paras valinta, 
koska sinulle luvattu ja myyty 
kaista on aina sama riippumat-
ta siitä, käyttääkö naapuri nettiä 
vai ei. Lisäksi verkkoviive on 
minimaalinen. Yhteysnopeudet 
ovat huimia, erityisesti lataus-
nopeus mutta myös nopeus ver-
kon suuntaan. Tästä on paljon 
hyötyä, jos lähetät vaikka isoja 
videoita.

Mistä sitten on saatavilla 
valokuitu erityisesti Veik-
kolassa? Alueella toimivilta 
mobiilioperaattoreilta, kuten 
Elisa ja Telia, voi asiaa kysel-
lä, mutta hinta voi olla suo-
lainen (puhutaan helposti yli 

kymppitonnista). Valokuitu-
nen on operoinut myös alueel-
la, erityisesti Lamminjärven 
ympäristössä; heiltä liittymän 
voi saada noin tuhannen eu-
ron hintaan. Uutena tulok-
kaana on OneFiber, joka tätä 
juttua kirjoitettaessa tarjoaa 
liittymää parilla sadalla eurol-
la. Lisäksi on paikallinen toi-
mija Kobbnet, jolta voi myös 
kuitua tiedustella. Kannattaa 
muistaa, että moni toimija 
edellyttää tietyn tilausmäärän 
täyttymistä, ennen kuin kuitua 
lähdetään vetämään talouk-
siin. Toimitusaikakin voi olla 
kuukausia, joskus jopa pari 
vuotta.

Valokuitu kannattaa hankkia, 
jos sen edullisesti saa, vaik-
kei itse sitä kauheasti käyt-
täisikään. Tähän on puhtaasti 
syynä kiinteistön arvon nousu, 
sillä kiinteistöstä luopuessa 
siinä oleva valokuitu voi olla 
monelle ostajalle merkittävä 
valintakriteeri.

Ville Rontti

- EI HÄTÄÄ, 

Meiltä saat yksilöllistä ja laadukasta implanttihoitoa.
(implanttihoidon arvio aina ilmaiseksi)
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Tunnin juna ja kuntien kaavat
Veikkolassa 10.10. pidetyssä 
Tunnin juna -tilaisuudessa esi-
tettiin, että Kirkkonummen kun-
ta on rata-alueen kaavoituksessa 
jäljessä lähikunnista, Espoosta, 
Vihdistä ja Lohjasta. Onko näin? 
Alla kuntien selvitykset siitä, 
mikä rata-alueen kaavoitustilan-
ne on.

Espoo

Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavan alueeseen kuuluu 
noin puolet Espoon alueesta, 
ja kaava tähtää vuoteen 2050. 
Yleiskaavassa varaudutaan Es-
poon kasvuun ja vahvistetaan 
kaupunkirakenteen toiminnallis-
ta eheyttä täydennysrakentamal-
la palvelutarpeet huomioiden ja 
luomalla edellytykset hyvälle 
joukkoliikenteelle. Espoon poh-
jois- ja keskiosien yleiskaava 
hyväksyttiin osittain kaupungin-
valtuustossa 15.11.2021.

ELY-keskus on jättänyt kaavaan 
oikaisukehotuksen, jossa keskei-
sinä asioina olivat esimerkiksi 
uuteen ratakäytävään liittyvien 
alueiden suunnittelun ja toteu-
tuksen ajoittamista koskevat 
yleiskaavamääräykset, hajara-
kentamisen ja lomarakentamisen 
mitoitusperusteet sekä joidenkin 
pientaloalueiden varaukset. Kaa-
va ei ole lainvoimainen.

Vihti

Tulevan asema-alueen osayleis-
kaava = Kaava 0267, Etelä-
Nummelan osayleiskaava:

1. Kunnanvaltuusto on hyväk-
synyt kaavan kokouksessaan 
24.1.2022 § 3. Kaavan hyväksy-
mispäätöksestä on valitettu Hel-
singin hallinto-oikeuteen, joten 
kaava ei ole vielä lainvoimainen. 
Lisätietoja kaavasta: https://
www.vihti.fi/asuminen-ja-ym-
paristo/kaavoitus/yleiskaavoitus/
yleiskaavoitus/kaava-0267-ete-
la-nummelan-osayleiskaava/

2. Alueelle on käynnistetty myös 
kaavarungon laatiminen aseman-
seudun ympäristöön osayleis-
kaavaa pienemmälle alueelle. 
Kyseessä on ohjeellinen maan-
käytön suunnitelma, jolla ei ole 
oikeusvaikutuksia. Kaavarungon 
on tarkoitus valmistua alustavan 
aikataulun mukaan keväällä 
2023. Lisätietoja kaavarungosta: 
https://www.vihti.fi/asuminen-
ja-ymparisto/kaavoitus/maan-
kayton-tarkastelut/vihti-numme-
lan-asemanseudun-kaavarunko/

Palojärvi/Huhmari-alueen kaa-
voitustilanne:

1. 0838 Pohjatalon ranta-ase-
makaava 3: Kunnanvaltuusto on 
hyväksynyt kaavan 15.12.1997, 

ja kaava on saanut lainvoiman 
05.03.1998.

2. N134 Palojärven työpaikka-
alue: Kunnanvaltuusto on hy-
väksynyt kaavan 02.04.2012, 
ja kaava on saanut lainvoiman 
05.03.2013.

3. N201 Palojärven työpaik-
ka-alueen asemakaava ja ase-
makaavamuutos, vireilletu-
lo 12.05.2021. Lisätietoja: 
https://www.vihti.fi/asumi-
nen-ja-ymparisto/kaavoitus/
asemakaavoitus/vireilla-ole-
vat-asemakaavat/nummela/
muita-kaavahankkeita/n-201-pa-
lojarven-tyopaikkaalueen-ase-
makaavamuutos-2/

4. Lähistöllä on laadinnassa 
myös kaava 1123 eli Tervalam-
men osayleiskaava. Alustavan 
aikataulun mukaan kaavaluon-
noksen olisi tarkoitus tulla näh-
täville loppuvuodesta 2022. Li-
sätietoja: https://www.vihti.fi/
asuminen-ja-ymparisto/kaavoi-
tus/yleiskaavoitus/yleiskaavoi-
tus/kaava1123/

5. Muutoin Palojärven/Huhma-
rin alueella on voimassa Vihdin 
strateginen yleiskaava, joka on 
saanut lainvoiman 19.10.2021. 
Kaavakarttoihin, kaavamerkin-
töihin ja selostukseen voi tu-
tustua tarkemmin täällä: https://

www.vihti.fi/asuminen-ja-ym-
paristo/kaavoitus/yleiskaavoitus/
vihdin-strateginen-yleiskaava/ 

6. Ajantasa-asemakaavaa, vireil-
lä olevia asemakaavoja ja strate-
gista yleiskaavaa voi tarkastella 
myös kunnan karttapalvelussa: 
https://kartta.vihti.fi/ims/ 

Jalankulun ja pyöräilyn yhteyk-
sien osalta on laadittu esiselvitys 
jalankulku- ja pyöräväylästä Van-
han Turuntien (mt 110) varteen 
Veikkolan Kyntäjäntien ja Vihdin 
Pillistöntien välille. Esiselvityk-
sessä on tutkittu kävely- ja pyörä-
tien toteuttamisvaihtoehtoja.

Lohja

Lohjan kaupungin alueella on 
ollut vireillä kolme osayleiskaa-
vaa, joissa on tarkasteltu radan 
linjausta.

Nummi-Pusulan eteläosien ja 
Sammatin pohjoisosien osayleis-
kaavan muutoksissa tarkistettiin 
radan linjausta. Nämä kaavat hy-
väksyttiin kaupunginvaltuustos-
sa 17.8.2022, ja ne kuulutettiin 
lainvoimaisiksi 12.10.2022.

Lisäksi Lohjan alueelle on laadit-
tu Lohjansolmun asemanseudun 
ja Lehmijärvi-Pulli -maaseu-
tualueiden osayleiskaava, joka 
mahdollistaa mm. juna-aseman ja 

noin 11 000–15 000 asukkaan uu-
den kaupunginosan toteutumisen. 
Kaava hyväksyttiin kaupungin-
valtuustossa 17.8.2022. Hallinto-
oikeuteen jätettiin valitusaikana 
yksi osayleiskaavaa koskeva va-
litus. Kaupunki antaa vastineen 
valitukseen lähiviikkoina.

Ratasuunnittelun yhteydessä on 
keskusteltu mahdollisuudesta 
hyödyntää radan vieressä kul-
kevaa huoltotietä pyöräilyyn. 
Kaupunki on suhtautunut myön-
teisesti siihen, että esimerkiksi 
Lohjansolmun asemanseudun 
ja Karnaisten välillä voisi olla 
pyöräreitti. Kaupungilla ei tällä 
hetkellä suunnitella asiaa; asian 
on nostanut esiin Tunninjunan 
ratasuunnittelua edistävä taho.

Kirkkonummi

Ja sitten Kirkkonummen kaa-
vasta vastaavan vastaus: Paljon 
riippuu siitä, millä aikataululla 
saamme osayleiskaavaan liitty-
vät selvitykset valmiiksi. Näitä 
ovat asemanseudun ideasuunni-
telma, liikenneselvitys ja Nuuk-
sioon liittyvä natura-arviointi. 
Vuoden 2023 alkupuolelle joka 
tapauksessa nyt tähdätään.

Kirkkonummen kunta on autta-
matta viimeisenä.

Raija Kari

Sydänyhdistyksen  
kuulumisia
Syksy on kulunut vauhdikkais-
sa merkeissä. Kerhoissa on ol-
lut melkein yhtä paljon jäseniä 
kuin ennen koronaa. Syksyllä 
järjestettiin Veikkolassa etä-
katsomo Sydänliiton Webinaa-
riin elvytyksestä. Elina Peltola 
Etelä-Suomen Sydänpiiristä oli 
näyttämässä kahdella erilaisella 
defibrillaattorilla, kuinka elvy-
tys tapahtuu. Monien ihmisten 
on keskipäivällä vaikea irrot-
tautua työstään, ja siksi yhdis-
tyksen ulkopuolisia ei tullut. 
Jäseniä oli kuitenkin mukava 
määrä kertaamassa tärkeää asi-
aa.

Kevään toimintaesite tulee jäse-
nille postin mukana kotiin vii-
kolla 3, ja siinä on kevätkauden 
ohjelmat. Toimintaesitettä on 
saatavissa kerhoissa ja terveys-
asemalla, jos haluaa tuttavalle 
antaa oman esitteen ja houku-
tella jäseneksi. Linkki kevään 
toimintaesitteeseen tulee myös 
tammikuussa yhdistyksen koti-
sivulle sydan.fi/kirkkonummi-
siuntio.

Kevään ensimmäinen kerho on 
18.1. klo 13.30 seurakuntakodil-
la. Kerhoon tulee lääkäri Vera 
Viitanen HUSin Unihäiriökli-
nikalta puhumaan uniapneasta. 
Mahdollisesti voimme saada lu-
ennon myös Teams-etäyhteyden 
kautta katsottavaksi.

Myöhemmin keväällä yhdistys 
järjestää sydänsairaalan kardio-
login pitämän luennon. Aihe on 
vielä hieman avoin. Se myös 
pyritään järjestämään Teams-
etäyhteyden kautta katsottavaksi. 
Kaikille avoin tilaisuus pidetään 
ilta-aikaan, että mahdollisimman 
monet voivat osallistua.

Vaikka sydänyhdistys nyt jär-
jestää enemmän toimintaa myös 
internetin kautta, kerhot jatkuvat 
entiseen tapaan, sillä on tärkeää 
tavata ystäviä ja tuttavia kerhos-
sa. Netin kautta voi osallistua 
vaikka nuhaisena tai muuten sai-
raana. Ohjeita Teamsin käytöstä 
voi pyytää kerhossa tai varata 
ajan kirjastossa Enterin järjes-
tämään neuvontaan. Netti ei ota 

mitään pois mutta antaa mahdol-
lisuuden.

Sydäntyötä voi tukea myös osta-
malla Sydänliiton adresseja. Niitä 
on sekä suruadresseja että onnitte-
luadresseja. Vuokko Vesamäki on 
pitkään myynyt Veikkolassa adres-
seja, nyt hän on halunnut lopettaa 
myynnin. Kiitokset Vuokolle ahke-
rasta myyntityöstä! Uutena myyjä-
nä aloittaa Raija Viholainen. Raijan 
puhelinnumero on 040 5629576, 
soittamalla voi sopia tapaamisesta.

Kerhot päättyvät marraskuussa, 
jotain voi vielä jatkua joulukuun 
alussa. Yhdistyksen pikkujoulu on 
Lepolammella 10.12.

Sitten voikin jo aloittaa oikean 
joulun odotuksen.

Haluan toivottaa itseni ja halli-
tuksen puolesta kaikille hyvää ja 
rentouttavaa joulunaikaa!

Teksti ja kuva:  
Pirkko-Liisa Iivari 
yhdistyksen varapuheenjohtaja Terveydenhoitaja Elina Peltola näyttää defibrillaattorin käyttöä.
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Joukkoliikenteen juurilla
Löfkullan torpan elämässä ei sata vuotta sitten tarvit-
tu joukkoliikennettä. jos kauppatorille oli tarve men-
nä tuotteita myymään, valjastettiin hevonen kärryjen 
eteen, ja hyvissä ajoin edellisenä iltana sonnustaudut-
tiin matkaan, jos mieli ehtiä torille aamuksi. Vähitellen 
1920-luvulla linja-autoliikenne alkoi suurten kaupun-
kien lähistöllä vakiintua. Veikkolastakin kulki busseja 
Helsinkiin Haapajärven ja Kauklahden kautta vanhaa 
Kuninkaantietä Bemböleen ja sieltä kaupunkiin.

Vanha Turuntie (tie 110) val-
mistui Veikkolaan 1930-luvun 
puolivälissä. Alueen joukkolii-
kenteen otti pian haltuun Some-
ron linja, jonka perustaja ja toi-
mitusjohtaja Verner Arvela oli 
tuttu näky Veikkolassakin, sillä 
hänellä oli huvila Kalljärven 
rannalla. Komea funkistyylinen 
rakennus VPK:n tallien luona 
on entinen Someron linjan va-
rikkorakennus. Someron linjan 
aikataulussa vuodelta 1937 oli 
yli 30 sivua, ja reittikartta oli 
tiheä Turun, Hämeenlinnan ja 
Helsingin välillä. Muutkin veik-
kolalaisille tutut bussiyritykset 
on perustettu 1930-luvulla. (To-
renius 1927, J. Vainio 1930, M. 
Tervo 1930).

Isälläni on hauska muistikuva, 
miten 1940-luvulla sodan anka-
rina aikoina busseihin varattiin 
Veikkolassa paikat: Edellisenä 
iltana hyvissä ajoin vietiin joku 
pakaasi pysäkille merkiksi, että 
ollaan jonossa. Sitten aamulla 
asetuttiin oman laukun taakse 
odottamaan bussin lähtöä.

joukkoliikenteen kultakausi

Joukkoliikenteen erityisesti 
bussiliikenteen kukoistuskaut-
ta lienee ollut aika 50-luvulta 
aina 70–80-luvuille. Isäni asui 
vielä Veikkolassa 1950-luvun 
alussa ja kävi töissä rakennuk-
silla Helsingissä. Hän muistelee, 

että hyvä yhteys työmaalle kello 
kahdeksaksi talvikautena oli To-
reniuksen bussi, joka seitsemän 
aikoihin oli Veikkolassa. Ensin 
piti tietysti kävellä kolme kilo-
metriä pysäkille.

Someron linjan aikataulu vuo-
delta 1963 kertoo, että linjan 
Helsinki-Veikkola-Lammin-
järvi bussi starttasi arkisin klo 
5.30 Lamminjärveltä kohti 
Helsinkiä, jossa oltiin sopivas-
ti klo 6.30. Paluubussi seitse-
mästä-neljään työläisille lähti 
Helsingistä klo 16.30. Linjan 
päätepysäkki oli nykyisen Pe-
rälänjärventien ja Lammin-
pääntien risteyksessä. Kesäisin 
palvelu oli vielä parempaa: 
Kesäkuusta syyskuun loppuun 
oli mahdollisuus päästä bussil-
la Liittokotiin tai Kaislammelle 
saakka. Linja Helsinki-Lam-
minjärvi-Liittokoti/Kaislampi 
oli kesävieraita ja mökkiläisiä 
varten, yksityisautoja oli vielä 
niukasti, mökille mentiin bussil-
la! Liittokoti oli Sosdem raittus-
järjestön kesäkoti Kurjolammen 
rannalla; paikka tunnetaan myös 
nimellä Elohovi, nykyään se on 
Polku-Nuuksio.

Aamulla puoli kahdeksan jäl-
keen bussi oli meidän postilaa-
tikollamme. Auto lähti Liittoko-
dilta klo 7.35 ja oli Helsingissä 
klo 8.40. (Someron linja, Aika-
taulu 1963)

Linja-autossa on tunnelmaa

Asuin lapsuuteni ja nuoruute-
ni Espoon Karhusuolla. Siellä 
Vanhan Turuntien bussiliikenne 
oli tiheätä, Siikajärveltä tuli Es-
poon busseja (Paikallislinjat). 
Kutsuimme ”pitkämatkalaisiksi” 
niitä Someron linjan, Vainion, 
Toreniuksen ja Palmusen autoja, 
jotka tulivat kauempaa. Kouluni 
oli Leppävaarassa. Vainion bussi 
lähti Helsingistä kello 14; sii-
hen ehti hyvin, jos koulu päättyi 
kahdelta. Lauantaikin oli kou-
lupäivä, ja muistan, että silloin 
iltapäivällä bussiin noustessani 
joillakin oli jo viikonloppu al-
kanut: Bussin takaosa oli sinisen 
tupakansavun peitossa, ja sieltä 
kantautui iloinen remakka.

Kävin iltarippikoulua Nuuksi-
on Honkamajalla 1970-luvulla. 
Koulu päättyi kahdeksan aikaan, 
ja silloin sopivasti tuli Hangosta 
Pohjolan Liikenteen lilanvärinen 
bussi, jolla pääsimme kotiin. 
Siihen aikaan näissä pitkämat-
kalaisissa busseissa oli rahasta-
ja. Tällä linjalla oli rahastajana 
nuori neitokainen, jota me ujot 
rippikoulupojat salaa silmäilim-
me. Jos halusi Karhusuolta ilta-
rientoihin seitsemäksi Helsin-
kiin, paras ja nopein yhteys oli 
Toreniuksen liikenteen vuoro, 
joka tuli Nummelasta Ojakkalan 
kautta Vanhaa Turuntietä Bem-
böleen, josta bussi jatkoi moot-
toritietä Helsinkiin.

Pohjolan Liikenne lopettaa

Vuonna 1992 Pohjolan Liikenne 
osti Someron linja -yhtiön, ja yri-
tyskaupat jatkuivat läpi 2000-lu-
vun alun. Pohjolan Liikenteestä 
tuli tärkeä pääkaupunkiseudun 
sekä Länsi-Uudenmaan jouk-
koliikenteen hoitaja, ja fuusion 
myötä yhtiöstä tuli osa VRGrou-

pia. Kun Pohjolan Liikenne vii-
me keväänä ilmoitti lopettavan-
sa alueen bussiliikenteen, alkoi 
paniikinomainen keskustelu, 
miten bussien kulku tulevaisuu-
dessa turvataan. Itse ajattelin, 
että mikä tässä voisi olla vaike-
aa: Bussit ovat olleet suosittuja, 
liityntäparkkeja on rakennettu, 
Veikkola on sujuvan monikais-
taisen moottoritien varrella.

Mutta osoittautui, että asia on 
monimutkaisempi, toimijoita on 
paljon. Yksityiset liikennöitsijät, 
HSL, kunnat, ELY-keskus. Uu-
det yksityiset liikennöitsijät ovat 
nyt ottaneet palvelun hoitaak-
seen, suurimpana J. Vainion lii-
kenne, kiitos siitä. Toivottavasti 
toiminta on kannattavaa.

joukkoliikenne kannattaa

Kannattavaa joukkoliikenteestä 
tulee, jos mahdollisimman moni 
meistä sitä käyttää. Asiakkaan 
kannalta kannattavuus on jousta-
vuutta, sujuvuutta, vaivattomuut-
ta, nopeutta. Kerron esimerkin:

Nummelassa asuessani olin pari 
vuotta Helsingissä töissä. Pa-
ras yhteys silloin oli M. Tervon 
bussi, joka lähti Nummelasta klo 
7.50 ja ajoi suoraan moottori-
tietä Helsinkiin. Joskus liikenne 
ruuhkautui, molemmat kaistat 
seisoivat, vielä ei ollut rakennet-
tu virallista kolmatta kaistaa oi-
keaan laitaan. Tervon kuski teki 
luovan ratkaisun, käänsi ison 
bussin leveälle pientareelle ja 
kaasutti koko jonon ohitse penk-
ka pölisten. Ajattelin bussissa: 
tämä on tehokasta ja sujuvaa 
joukkoliikennettä. Yksin henki-
löautoissaan istuvat turhautuneet 
työmatkalaiset toivottavasti ajat-
telivat: ”Olis sittenkin kannatta-
nut lähteä bussilla…!”

Juha Wikström

Kommentit ja juttuvinkit (Veik-
kolan historia): juhawik89@
gmail.com 
Lähteet:  https://sites.google.
com/site/tommiimmonen2/van-
hojaaikatauluja 
Linja-autoyhtiöiden sivustot  

Veikkolan VPK:n pihapiirissä on tämä Someron linjan entinen varikkorakennus.

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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Kerran elämässä - reissu ilman paluulippua 
Istuimme kesätunnelmissa Pihl-
strömin Kaitsun kuistilla. Hän 
kertoi, ja minä kuuntelin. Hän 
opettaa vieläkin klassista kitaraa 
musiikkiopistossa.

”Eivät lapset vaan heidän van-
hempansa ovat musiikkiopin-
tojen aloittamisen takana. Mu-
siikissa 90 prosenttia on työtä, 
harjoittelua ja vain kymmenen 
lahjakkuutta. Lasten kanssa se 
on ihmeen odottamista.”

Kai oli sähköasentaja 25-vuoti-
aaksi, mutta kalkkipölyallergia 
seinien poraamisesta pakotti 
luopumaan asentajan töistä. Al-
lergia vaivasi vielä taululiitujen 
käytössäkin; onneksi tulivat tus-
sit ja valkotaulut.

”Sain ajatuksen kiertää maail-
maa ilman paluulippua. Rahaa 
minulla ei kuitenkaan ollut. Pää-
tin kokeilla katusoittoa matkani 
rahoittamiseksi. Kokeilin ensin 
vuoden kiertelyä Suomessa näh-
däkseni, millaisilla tuloilla voi 
matkustaa. Joensuun-junassa 
kysyin saksalaiselta ammattika-
tusoittajalta, mikä maa on paras 
katusoittajalle. Vastaus yllätti: 
Suomi. Ensimmäiset kokeilut 
soittamisesta toivat hyvän tulok-
sen: Myyrmäen alikulkutunne-
lissa sain kitarallani 275 mark-
kaa tunnissa.”

”Kun lähdin matkalleni, minulla 
oli asuntosäästötili, hyvä työ-
paikka Espoon musiikkiopistos-
sa, ja opiskelin konservatorios-
sa, mutta olin uupunut. Kysyin 
vanhemmalta tuntemattomalta 
mieheltä asemaravintolassa, 
mitä mieltä hän on, kannattaako 
lähteä. Hän kehotti lähtemään. 
Kiertelin pari kuukautta Euroop-
paa, ja vihdoin oltuani Italiassa 
kaksi viikkoa, otin lennon Roo-
masta Bangkokiin.”

”Thaimaassa lomailin etelän 
hippisaarilla pari viikkoa. Sieltä 

jatkoin Perthiin Länsi-Australian 
pääkaupunkiin, jonne oli tulossa 
Americas Cup, miljonäärien pur-
jehduskisa.” 

”Halvin matka Thaimaasta Aust-
raliaan oli Malesian ja Indonesi-
an saarten läpi Balille, josta lento 
Perthiin. Siispä paikallisbussi-
kyyti ensin Malesian Penangiin, 
josta kalastajaveneellä Sumatran 
Medaniin. Matka Lake Toban 
kautta Jaavan läpi Balille kesti 
neljä viikkoa. Pisin yhtäjaksoi-
nen bussimatka oli Sumatran 
pohjoisosista Jaavan läpi Balille 
kaksi yötä ja kolme päivää. Au-
tossa ei ollut mukavuuksia, ei 
ilmastointia eikä vessaa. Balilla 
viikko ja sitten lento Perthiin.”

”Perthissä tutustuin englantilai-
seen klarinetistiin ja uusseelanti-
laiseen trumpetinsoittajaan. So-
vimme, että kukin soittaa kaksi 
tuntia yksin ja sitten soitamme 
yhdessä. Soittomme miellytti, 
ja saimme kutsun soittamaan 
loistoristeilijälle, jonne odotet-
tiin prinsessa Annea. Ankaran 
väännön jälkeen päätimme, että 
soitamme Annen saapuessa Hel-
lo Dolly. Prinsessa tuli eikä vil-
kaissutkaan meihin.”

”Koko Australian-matkani tein 
maan aboriginaaliosissa lännes-
sä, en nähnyt Sydneyn ooppe-
rataloa enkä muitakaan asutum-
pia seutuja. Matkalla Perthistä 
Darwiniin pohjoiseen, keskellä 
ei mitään autiomaassa, tapasin 
ruotsalaisen myymässä abori-
ginaalien tuotteita. Aboriginaa-
lit eivät tunne työ-sanaa, joten 
myynti ei käy heiltä.”

Indonesian viidakoissa

”Darwinista jatkoin Timorille 
Indonesiaan. Vietin viikon Ti-
morissa ravintolassa soittaen. 
Sieltä jatkoin takaisin Austra-
liaan; tarvitsin uuden kuuden 
kuukauden viisumin maahan. 

Sieltä taas Indonesiaan. Borne-
olla jouduin hyvin vaikeaan ti-
lanteeseen. Kyläpäällikkö halu-
si vaihtaa puukkonsa kitaraani. 
Ei ollut mahdollista kieltäytyä. 
Vasta kolmatta kertaa kysyttäes-
sä vastasin. Meillä on sellainen 
uskonto, että vaimoa ei koskaan 
vaihdeta. Minulle kitara on kuin 
vaimo, en vaihda sitä. Uskonto 
on siellä tosi tärkeä juttu. Sain 
pitää kitarani.”

”Tapasin aiemmin englantilai-
sen ja aussi-pariskunnan mat-
kalla Kalimantaniin Borneolle. 
Valmistauduimme puhallusput-
kimetsästykselle kyläpäällikön 
kanssa viidakkoon. Sidoimme 
muovipussit jalkoihin iilima-
tojen varalta. Kun retken piti 
alkaa, isäntämme tuli paikalle 
puvussa. Emme menneet vii-
dakkoon, vaan hän esitteli mei-
tä, valkoisia tuttaviaan, kylä-
läisille. Oli vähän noloa kulkea 
muovipussit jalassa pukumie-
hen seurassa. Kierroksen lopuk-
si ammuimme puhallusputkella 
kantoa – siinä se metsästysret-
ki.”

”Yöpyessämme Borneon Long-
house-kylässä, sotilaat osoittivat 
meille petipaikat, jotta pystyivät 
koko ajan valvomaan meitä. Sil-
loin oli Suharton aika ja menossa 
vaalit. Olin oppinut timorilaisil-
ta Timorin laulun; sen hyräilykin 
osoittautui vaaralliseksi.”

”Borneossa tapasimme lisäksi vii-
dakkoon kahdeksi yöksi eksyneet 
ruotsalaiset. Opas oli hylännyt hei-
dät pieneen syrjäiseen kylään.”

sivistyksen parissa

”Kaipasin välillä sivistyksen 
pariin. Singapore oli lähin 
paikka tarkoitukseen. Ansaitsin 
soitollani hyvin. Ensin ihmiset 
kiersivät minut, mutta kun joku 
hieno nainen antoi rahaa, muut-
kin rohkaistuivat. Ansaitsin to-
della hyvin. Siistiydyin, hankin 
uudet silmälasit, ja korjautin 
kitarani.”

”Siellä sattui kumma juttu. Joku 
kysyi minulta, haluanko ansaita 
200 dollaria. Tein selväksi, etten 
tee mitään laitonta enkä vaarallis-
ta. Kun menin tapaamaan miestä 

Kitaraa soittava Kaitsu. Kuva Pihlströmin arkistosta.

hänen hotellihuoneeseensa, jä-
tin tavarani varmuuden vuoksi 
vastaanottoon. Jamaikalainen, 
joka pyysi palvelusta, sanoi, että 
minun piti vain soittaa kaksi pu-
helua, ensimmäisessä esiintyä Jo-
ena hänen vaimolleen ja toisessa 
pyytää vaimoa lähtemään hänen 
matkaansa. Jamaikalaisen vaimo 
oli kuulemma aina ylistänyt Joea 
miehelleen. Jamaikalaisen vaimo 
vastasi kuitenkin, ettei lähde mi-
hinkään, on naimisissa, ja hänellä 
on kaksi lasta. Jamaikalainen oli 
tyytyväinen, ja minä sain rahani.”

”Kuala Lumpurissa ajattelin: nyt 
riittää, lähden kotiin.  Opiskelin 
valmiiksi ja palasin Espoon mu-
siikkiopistoon.”

”Lisää yksityiskohtia tulevai-
suudessa blogissani Entinen ka-
tusoittaja.”

Nyt Veikkolassa. Ensimmäinen 
Nuuksio-alueen Luontomatkai-
luyritys Kaikuva Oy 1993 ja sen 
aputoiminimi Nuuksio Hostel 
and Camping 2013.

Raija Kari

Mietitkö asunnonvaihtoa?
Varaa maksuton 

arviokäyntisi heti!
Puh. 040 680 7704

Tiina Myllyniemi, LKV, Osakas
040 680 7704 
tiina.myllyniemi@rivekodit.fi
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Kirjaston 
aukioloajat: 
 
ma klo 14–20 
ti ja to klo 14–19 
ke, pe ja la klo 10–15

Avoinna myös 
uudenvuoden aattona 
la 31.12. klo 10–15.

Itsenäisyyspäivän 
aattona ma 5.12. 
avoinna klo 10–15.

Suljettu itsenäisyyspäivänä 
6.12., jouluaattona 24.12. 
ja tapaninpäivänä 26.12.

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

KuLTTuuRI

Joulutunnelmaa Veikkolan kirjastossa
Tule tunnelmoimaan joulua! 
Veikkolan kirjastossa askarrel-
laan joulukortteja itsenäisyys-
päivän jälkeen keskiviikkona 
7.12., torstaina 8.12., perjan-
taina 9.12. ja lauantaina 10.12. 
Omatoimiseen korttiaskarteluun 
on tarjolla materiaalit ja kivoja 
korttimalleja. Pienimmät voivat 
tulla askartelemaan vaikkapa 
vanhempiensa kanssa.

Monenlaiset ihanat joulukir-
jat nostetaan kirjastossa taas 
esiin ja lainattavaksi. Joulutun-
nelmaan voi virittäytyä myös 
kuuntelemalla otteita lasten 
joulukirjoista kahtena torstai-
na: 15.12. ja 22.12. klo 18–
18.30. Jouluiset tarinatuokiot 
on suunnattu erityisesti alakou-
luikäisille.

Vielä ehtii myös satutunnille tai 
tapaamaan lukukoiraa! Satutun-
nit sopivat parhaiten 3–6-vuo-
tiaille. Satuja kokoonnutaan 
kuuntelemaan perjantaisin klo 
10–10.30, ja tämän vuoden vii-
meinen satutunti järjestetään 16. 
joulukuuta. Satutunnit jatkuvat 
joulutauon jälkeen jälleen 13. 
tammikuuta.

Lukukoira vierailee tänä vuonna 
kirjastolla vielä kerran. Vuoden 
viimeinen lukukoiravierailu on 
maanantaina 12.12. klo 18–19. 
Kennelliiton hyväksymälle lu-
kukoiralle voi varata etukäteen 
15 minuutin lukuajan. Lukukoira 
on hyvä kaveri etenkin lukemaan 
opetteleville, sillä se kuuntelee 
rauhallisesti ja arvostelematta.

Haluatko tutustua 3D-tulostimen 
käyttöön? Kirjaston henkilökun-
ta opastaa laitteen käytössä kir-
jaston aukioloaikoina. Varaathan 
ajan opastukseen etukäteen.

Myös näyttelytila on asiakkai-
den varattavissa. Tänä syksynä 
kirjaston aulassa on nähty sir-
kukseen liittyviä maalauksia, 
öljyväritöitä ja kolmen sukupol-
ven taideteosten yhteisnäyttely. 
Loppuvuodesta saadaan ihastella 
vielä lasten ja nuorten harraste-
kerhojen töitä, jotka ovat esillä 
28.11.–14.12. Ensi vuosi puo-
lestaan alkaa valokuvanäyttelyl-
lä. Tulevalle vuodelle on vielä 
useampi näyttelyaika vapaana, 
joten näyttelyn järjestämisestä 
kiinnostuneiden kannattaa olla 
yhteydessä kirjastoon.

Vire Ensemblen konsertti 
Haapajärven kirkossa
Lauluyhtye Vire Ensemble esiintyy jouluisessa 5-vuotiskonsertis-
saan lauantaina 10.12. klo 17 Haapajärven kirkossa, Puukirkontie 
20. Ohjelmassa on sekä kevyttä että harrasta vokaalimusiikkia, 
jouluisista lauluista taiteellisiin, englannin kielestä suomeen. Tä-
näkin vuonna on tiedossa tuttuja sävelmiä sekä muutamia musiik-
kikorvaa herätteleviä herkkupaloja viisivuotisen taipaleen varrelta. 
Ohjelma: 10 euroa ovelta 30 min. ennen.

Vire Ensemble. Kuva: Arto Käkönen

Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Joulunajan tilaisuudet  
Pohjois-Kirkkonummella

Adventin valo – musiikkihartaus 
To 1.12. klo 19 Haapajärven 
kirkko, Valona-kuoro

Kauneimmat joululaulut

• Ti 5.12. klo 18 partiolaisten 
kauneimmat joululaulut, 
Haapajärven kirkko 

• Su 11.12. klo 16  
Haapajärven kirkko 
• Ke 14.12. klo 19 
Haapajärven kirkko

Lasten kauneimmat joululaulut 
La 17.12. klo 17 
Haapajärven kirkko

Kauneimmat joululaulut-messu 
ja joulupuuro 
Su 18.12. klo 12 Veikkolan 
seurakuntakoti

Jouluaaton 24.12. hartaudet 
Haapajärven kirkossa 
klo 11 aattohartaus, kuvaelma 
klo 13 aattohartaus, kuvaelma 
klo 15 aattohartaus 
klo 22 jouluyön hartaus

Joulupäivän 25.12. messu  
klo 12 Haapajärven kirkossa

Tiedot tilaisuuksista koonnut 
Johanna Salmela.

N A V A L A N T I E  1 9

K A R T A N O T E A T T E R I N
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Tervetuloa nostamaan malja 105 vuotiaalle Suomi neidolle Navalan kartanoon.

Tarjolla tuttuun tapaan pientä suolaista ja lasi kuohuvaa.

Käsiohjelma ovelta sisältäen tarjoilun, aikuiset 15€ / lapset 5€
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Jalosen perheen kirjat
Olli Jalonen: Stalker-vuodet. Otava 2022 
Riitta Jalonen: Omat kuvat. Tammi 2022

Aviopari Jalosen panos tähän 
kirjavuoteen oli kaksi romaania. 
Eikä mitä tahansa romaania.

Koulukavereita stalkkaamassa

”Stalker-vuosien” päähenkilö 
lähtee opiskeluaikanaan vuonna 
1974 mukaan Stasi-henkiseen 
tutkimukseen, jossa hänen on 
osana jättiselvitystä salaises-
ti seurattava seitsemää entistä 
luokkatoveriaan ja raportoitava 
heidän elämästään ja mielipiteis-
tään. Myöhemmin ilmenee, että 
neuvostovastaisuus esimerkiksi 
kiinnostaa toimeksiantajia. Tut-
kimustyö alkaa tuntua ahdista-
valta, mutta siitä irtoaminen on 
vaikeaa. Opiskelun jälkeinen työ-
paikka Indonesian lähetystössä 
on painostava sekin. Lehdistötie-
dotteiden laatiminen on mustan 
pesemistä valkeaksi.

Poliittisen historian emeritus-
professori Kimmo Rentola pohti 
Jalosen kirjaa kolumnissaan ja 
kertoi, ettei vastaavaa stasilaista 
kylmän sodan urkintaa ollut Suo-
messa. Ei ollut resursseja eikä 
juuri haluakaan. Julkinen neu-
vostovastaisuus tietysti hanka-
loitti uraa tai pilasi hyviä kaup-
pasuhteita, mutta pinnan alla 
kylläkin rekisteröitiin enemmän 
toista suuntaa, liiallista neuvosto-
myönteisyyttä. Nekin tiedot tosin 
löydettiin julkisista lähteistä; tut-
tuja ei tarvinnut pestata toisiaan 
urkkimaan.

Rentolan mukaan Jalosen kirja 
ei olekaan lähihistorian ruumiin-
avaus ja suomettumisen yhteen-

veto vaan ennemmin dystopia. 
Kuvaus siitä, mitä on tapahtu-
massa. Dystopia on utopian vas-
takohta, tulevaisuuden kauhu-
kuva. Ehkä Stalker-vuosi kuvaa 
ilmapiiriä, jonka digitaalinen 
valvonta tuo tullessaan.

Nyt kontrollointia meidän puoles-
tamme hoitavat some ja algorit-
mit. ”Stalker-vuodet” on hengel-
tään aika surullinen kirja. Ehkä 
siksi, että tämä tapahtuu nyt.

Omat kuvat

Riitta Jalonen käy kirjassaan läpi 
omaa kirjoittamistaan ja siinä 
varsinkin oman elämän ja fiktion 
suhdetta. Hän on kirjoittanut las-
tenkirjoja, fiktiivisiä romaaneja 
ja autofiktiota, kuten uusin oma-
elämänkerrallinen ”Omat kuvat”. 
Siinä hän kertoo kirkkaasti mutta 
lempeästi kasvattiveljen menettä-
misestä, vakavista sairastumisis-
ta ja isän kuolemasta.

Jalosen mielestä oma elämä on 
kirjojen taustalla aina, mutta 
fiktiivisen henkilön kautta ker-
tominen on ollut usein helpom-
paa. Toisaalta kirjoittaessa se 
omakin muuttuu fiktioksi: ”Tai-
vuttelen sormia, kylmässä niihin 
on alkanut sattua. Kirjoittaessa 
oma muuttuu fiktiivisen ihmisen 
omaksi, ei kirjailijaa ole silloin 
olemassa.”

Riitta Jalonen on rakastettu kir-
jailija, joka kirjoissaan haluaa 
antaa lukijalle mahdollisuuden 
samaistumisen kokemukseen. 
”Jos sanat kaikuvat paperilla, 
ne kaikuvat myös toisissa ih-
misissä.” Oma jyväskyläläinen 
lapsuuteni kumahteli mielessäni 
niinkin pienestä yksityiskohdasta 
kuin itselle jo melkein eksootti-
siksi muuttuneista nimistä Köh-
niönjärvi, Kypärämäen koulu, 
Vesilinna.

Paljon kirjoja, paljon 
palkintoja

Kahdesti Finlandia-palkinnon 
voittaneelle Olli Jaloselle romaa-
ni ”Stalker-vuodet” oli järjestyk-
sessä 17. Riitta Jaloselle ”Omat 
kuvat”-romaani on 14. Hänellä 
on taskussaan lastenkirjallisuu-
den Finlandia-palkinto, Topelius-
palkinto ja Runeberg-palkinto. 
Molemmat Jaloset ovat hoitaneet 
viisivuotiskauden kirjallisuuden 
taiteilijaprofessuuria.

Kolmekymmentäviisi vuotta 
sitten eräänä sateisen kalseana 
maanantaina luin Hesarin Kirjoja 
lyhyesti -palstalta ensimmäisen 
aikuistenromaanini tosiaan hyvin 
lyhyen ja ylimielisen lyttäyksen. 
Mielialaa myöhemmin paransi 
postikortti, jossa oman kustanta-
moni kirjailija Olli Jalonen kertoi 
lukeneensa kirjan ja pitäneensä 
siitä kovasti. Vaimo oli kuulem-
ma ollut samaa mieltä.

Vuosia myöhemmin pääsin vä-
hän maksamaan takaisin posti-
kortin tuottamaa iloa. Tampereen 
kirjamessuilla Jalosten ei tarvin-
nut lähteä junalle kesken kustan-
tajan järjestämän iltaohjelman ja 
Ismo Alangon keikan, vaan pys-
tyin mieheni kanssa tarjoamaan 
kyydin. Joulukuisessa iltayössä 
jätimme kirjailijapariskunnan 
hämeenlinnalaisen omakotitalon 
eteen ja jatkoimme itse kotiin 
Kylmälään.

Arja Puikkonen

Patruunan ääni
Raija Oranen: Iso. 2022 Otava

Raija Oranen on tehnyt faktaa ja 
fiktiota sekoittavissa romaaneis-
saan hyvää työtä puhaltamalla 
henkiin lähihistorian merkki-
henkilöitä, kuten entisiä pre-
sidenttejä. Vuorineuvos Gösta 
Serlachiuksesta kertova ”Iso” on 
uusi komea etappi. Paljon hyvin 
tehtyä pohjatyötä ja sen päälle 
letkeää ja toimivaa fiktiokirjoit-
tamista.

Kirjailijan minä-muotoisen teks-
tin ja hyvän lukijan tulkinnan 
äärellä väliin tuntui kuin olisi 
kuunnellut patruunaa eli Mäntän 
paperiperkelettä itseään. Kirjan 
nimittäin kuuntelin alusta lop-
puun äänikirjana. Kokemukseni 
äänikirjoista ei ole valtava, sillä 
helposti ne ovat tuntuneet lii-
an hitailta ja vähän unettavilta. 
Orasen Iso oli poikkeus, ainakin 
minulle teksti toimi, ja kuuntele-
minen koukutti. Lukija Tuukka 
Haapaniemi oli erinomainen.

Gösta Serlachius oli monessa 
mukana. Hän oli teollisuusmies, 
hallitsi tiukalla kädellä yhtiötään, 
osti valtavan määrän metsää ja 
koskia, rakensi voimalaitoksia 
ja kehitti metsätaloutta. Kymin 
tehtailla hän kovin ottein lopetti 

lakon vuonna 2012. Kansalais-
sotaan hän osallistui valkoisen 
Suomen intendenttinä ja vastasi 
joukkojen huollosta. Jos joku lu-
kija on kiinnostunut, niin toisesta 
suunnasta noita aikoja paperiteh-
tailla kuvaa Seppo Aallon vuonna 
2018 tietokirjallisuuden Finlan-
dia-palkinnon voittanut ”Kapina 
tehtailla”. Gösta Serlachiuksesta 
joka tapauksessa kehittyi myl-
lerrysaikojen yhteiskunnallinen 
vaikuttaja, jonka osaamiseen ja 
kansainvälisiin suhteisiin turvau-
duttiin myöhemmissäkin sodissa. 
Hän oli sekä Mannerheimin että 
Risto Rytin läheinen ystävä.

Henkilönä Gösta Serlachius ei 
ilmeisesti ollut turhan hienotun-
teinen. Hän nousi 31-vuotiaana 
sukuyhtiön johtoon syrjäyttämäl-
lä serkkunsa Axel Serlachiuk-
sen, yhtiön perustaneen setänsä 
pojan. Avioliitto Axelin sisaren 
Sissi Serlachiuksen kanssa päät-
tyi lopulta onnettomasti. Sissi al-
koholisoitui, ja Gösta löysi uuden 
rakkauden.

Miksi teollisuuspatruunan elämä 
sitten niin paljon itseäni sytytti? 
Mäntän kuvataidekesät ovat ol-
leet mykistävän hienoja tapah-
tumia. Niiden synty kiinnosti. 
Varsinaisen imperiuminsa Gösta 
Serlachius loi Mänttään. Sinne 
hän perusti vuonna 1933 sääti-
ön, jolle lahjoitti 500 maalausta 
ja veistosta sekä runsaasti rahaa. 
Säätiö on sittemmin vaurastunut 
ja laajentunut kaupungin taide- ja 
historiakeskukseksi. Sen kruunu-
na on taidemuseo Gösta.

Sekin ilahdutti, etteivät ikävuo-
det niistä kirjailijalta osaamista 
ja taitoa. Raija Oranen ainakin 
on Ison kanssa iskussa.

Arja Puikkonen

Pimeät kuutTommi Kinnunen:

Tommi Kinnunen kuvaa sodanjäl-
keistä jälleenrakennusaikaa Koillis-
maalla. Olot olivat kurjat, kaikesta 
oli pulaa. Siitä huolimatta yritettiin 
eteenpäin. Ihme, että selvittiin.

”Ei tästä elämästä kukaan selviä 
ehjänä. Ainoa, mistä voi yllättyä, 
on se, millä tavalla kukakin menee 
rikki”.

”Pimeät kuut”-kirjassa 60-vuotias 
kansakoulunopettaja Elna Suora-
järvi saa paikan syrjäisessä kou-
lussa lähellä itärajaa. Tietä ei ole, 
ja koulua pidetään saksalaisilta 
jääneessä homeisessa parakissa. 
Elnalla ei ollut vaihtoehtoa, oli 
otettava se paikka, jonka huono-
kuntoisena naisopettajana saa. 
Tällä kertaa vuodeksi venekyydin 
takaa. Eikä seuraavasta osoittees-

ta tietoa. Eivät naiset saaneet va-
kituisia paikkoja, oli keploteltava 
vuodesta toiseen ja paikasta toi-
seen. Eläkettäkään ei saanut ilman 
vakituista työtä.

Tommi Kinnunen kuvaa myötätun-
nolla vanhan ja väsyneen opettajan 
elämää. Hän on kertonut omasta 
työuupumuksestaan, sitä on muka-
na myös Elna Suorajärven tarinas-
sa. Elna on hyvä opettaja vaikeissa 
oloissa. Hän opettaa jopa sängys-
tä käsin, kun ei sairautensa takia 
muuhun pysty. Hänkin pohtii riit-
tämättömyyttään ja uupumustaan.

Elna on rikki, ei ole ollut helppoa. 
Mutta on kovetettava itsensä ja 
pärjättävä vaikka väkisin.

Raija Kari
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Melkein teini
Minna Levola: Oma elämäni.  
Karisto 2022

Kirjamessuilta löysin paketoi-
mista odottavan lahjakirjan yh-
delle lapsenlapselle, ensi syksy-
nä yläkoulun aloittavalle tytölle. 
Sivuja varovasti käännellen olen 
ehtinyt lukemaan sen itse. Sama-
ten olen aiemmin lukenut sarjan 

aikaisemmat osat ”Tylsä elämä-
ni” ja ”Ujo elämäni”, joten en 
ostanut sikaa säkissä. Tiesin, että 
kyseessä on vähän kuin nykyai-
kaistettu päivitys Anni Polvan 
Tiina-kirjoista.

Sarjan alussa 11-vuotiaan pää-
henkilön Linda Matilda Långin 
elämän tärkein tavoite oli saada 
reiät korviinsa tavalla tai toisel-
la. Oikein arvattu, että tapa oli 
sitten se toinen. Nyt kun Lin-
da uusimmassa kirjassa elää 
viimeistä alakoulukevättään, 
kirja hykerryttää minua entistä 
enemmän. Lastenlasten kautta 
monet kirjan asioista ovat tul-
leet elävässä elämässä tutuiksi: 
niin kuin luokkaretket, Ruotsin-
risteilyt, koulun juhlat ja niiden 
ohjelmiin valmistautuminen, 
lemmikkieläimet ja kaveruus-
suhteiden sykkyrät.

Nicola Yoon: 
Rakkauden 
askelkuviot

Evie on lakannut uskomasta rak-
kauteen. Hänen vanhempansa 
ovat eronneet, eikä Evie pys-
ty antamaan isälleen anteeksi. 
Niinpä hän tyhjentää kirjahylly-
ään ja vie kierrätykseen kaikki 
entiset rakkausromaanisuosik-
kinsa.

Viedessään kirjojaan korttelikir-
jastoon 17-vuotias Evie törmää 
vanhaan naiseen, joka vaatii 
häntä ottamaan vastalahjaksi 
Tanssikoulu-nimisen opuksen. 
Samalla Evie tulee saaneeksi 
hermostuttavan kyvyn: hän al-

kaa saada näkyjä rakkaustari-
noista ympärillään. Hän näkee 
parisuhteiden alut, tärkeät hetket 
ja valitettavasti myös sen, kuin-
ka suhteet päättyvät. Ja jokainen 
suhde päättyy.

Päästäkseen eroon näyistään 
Evie seuraa Tanssikoulu-kirjan 
vihjettä ja löytää itsensä tanssi-
tunnilta. Sitä myötä Evie tutus-
tuu X-nimiseen nuorukaiseen, 
joka bändikaverinsa kuoleman 
jälkeen on päättänyt elää het-
kessä ja sanoa kaikkeen ”kyllä”. 
Pitkä, aurinkoinen ja rohkea X 
tanssii vastahakoisen Evien sy-
dämeen.

Nicola Yoonin uutuuskirja on 
raikas rakkaustarina nuorille. Se 
on kevyt, helppolukuinen ja su-
loisen itseironinen – mutta myös 
koskettava ja surullinen. Evien 
tavoin lukijakin joutuu mietti-
mään, kumpi painaa enemmän: 
tämän hetken onni vai tulevai-
suuden suru.

Kirjan on suomentanut Helene 
Bützow.

Kirjaa suosittelee Maija-Liisa 
Veikkolan kirjastosta.

Hannele Lampela: 
Paavali Pattinen, supernolo supersankari

Paavali Pattinen on aika taval-
linen 11-vuotias poika, ei ai-
nakaan mitään sankariainesta. 
Paavalia kiusataan koulussa, ja 
hän asuu Tylsätalo 2:ssa. Elämä 
mullistuu kertarysäyksellä, kun 
paljastuu, että Paavali onkin su-
persankareiden sukua ja hänen 
pitää lähteä kesätöihin supersan-
karihommiin.

Paavalin supervoimat ovat hyvä 
sydän ja vilkas mielikuvitus – 
mikä on sankarin itsensä mieles-
tä äärettömän noloa. Paavali saa 
kuitenkin huomata, että hyvästä 
sydämestä ja vilkkaasta mieliku-

Katri Kirkkopelto: 

Mollin joulu Tässä riemastuttavassa kuvakir-
jassa ihmetellään joulua. Millai-
sena joulu näyttäytyy sellaiselle, 
jolle jouluiset perinteet ovat täy-
sin outoja? Kuka tai mikä joulu 
oikein on?

Molli seuraa ystäviensä puuhia 
ja päätyy siihen, että kyseessä on 
sangen vaativa vieras, kun sitä 
varten pitää siivota ja valmistau-
tua. Pitää tuoda puu sisälle, lau-
laa joululauluja ja monia muita 
kummallisia juttuja. Lisäksi ym-
pärillä lymyilee punapipoisia ja 
vakoilevia pieniä tyyppejä, joita 
kutsutaan tontuiksi. Entä millai-

nen Mollin ensimmäinen joulu 
lopulta onkaan? Saako hän lah-
joja, vaikka ei jaksakaan ihan 
loppuun asti pysyä kilttinä?

Kirjassa on tosiaan joulun tai-
kaa: tunnelmallisia kuvia, hyviä 
ystäviä, huumoria, samaistutta-
via tunteita ja henkilöhahmoja. 
Oikein mainio kirja siis joulun 
odotukseen ja viettoon. Pienim-
piä lukijoita kiinnostaa varmasti 
myös piileskelevän joulutontun 
etsiminen kirjan sivuilta.

Kirjaa suosittelee Saila Veikko-
lan kirjastosta.

vituksesta on yllättävän paljon 
hyötyä. Miten ihana opetus myös 
lukijalle!

Hannele Lampelan kirjoittama 
ja Pasi Pitkäsen kuvittama ro-
maani on jännittävä ja vauhdi-
kas uutuus koululaisille. Ennen 
kaikkea kirja on hauska. Paavali 
pukee pelkoaan ja innostustaan 
sanoiksi niin riemastuttavalla 
tavalla, että jopa keski-ikäistä 
lukijaa hymyilyttää.

Kirjaa suosittelee  
Maija-Liisa  
Veikkolan kirjastosta.

Joistakin jutuista taas pysyisin 
mielelläni kauempana, niistä 
en kaipaisi omaa kokemusta. 
Kuten siitä, kuinka Lindan 
mummu kompastuu yöllä rä-
symattoon, kaatuu ja joutuu 
lonkkaleikkaukseen. Vaari taas 
syö Ruotsin-risteilyltä tuliai-
seksi saamiaan Hopeatoffeita 
niin innoissaan, että menettää 
yhden harvenevista hampais-
taan.

Näistä arjen sattumuksista 
”Oma elämäni” kertoo tavalla, 
jonka kieli ja huumori nauratta-
vat mummoakin. Koska Linda 
on täyttämässä 13 vuotta ja siis 
pian virallisesti teini, on kirjan 
kieleen ilmaantunut sarkastista 
lisämaustetta, teinipuhetta. Si-
täkin on kiinnostava lukea.

Arja Puikkonen
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Vuosi lähestyy loppuaan!

Syksy on jälleen valmistanut 
luonnon kohtaamaan talven. Tu-
levan lumen määrää emme vielä 
tiedä emmekä ajankohtaa, koska 
valkoinen peite kattaa metsät ja 
pellot.

Muuttolinnut ovat jo lähteneet. 
Aina jää kuitenkin joitakin 
muuttolintuja yrittämään selviy-
tymistä talven yli. Viime vuosi-
na näiden talvehtijoiden määrät 
ovat kasvaneet. Näitä lajeja ovat 
mm. peukaloinen, rautiainen, 
peippo, järripeippo ja punarinta. 
Myös harvinainen pähkinänak-
keli saattaa yllättää tarkkailijan 
talvisella lintulaudalla. Kyseinen 
laji on jokavuotinen vieras pää-
kaupunkiseudun talvilajistossa.

Lämmenneet talvet eivät kui-
tenkaan ole hyvä asia. Pohjolan 
luonnon vaipuminen talven hor-
rokseen lumipeitteen alle on so-
peuttanut vuosituhansien aikana 

tänne soveltuvat lajit. Nyt kun 
talvet ovat lämmenneet ja lumi-
peite puuttuu joskus lähes koko-
naan, monen kasvin ja eläimen 
tilanne on vaikeutunut.

Esimerkkinä eläimistä ovat ne la-
jit, jotka vaihtavat karvapeitteen-
sä osin tai kokonaan valkoiseksi. 
Talvien lämpenemisen myötä 
siilien lukumäärä on myös vä-
hentynyt. Talvihorroksen aikana 
talvehtimiskoloon saattaa valua 
sulamisvettä. Tätä siili ei kestä 
ja menehtyy.

Tänä vuonna tyhjensin isom-
mista pöntöistä syksyn kuluessa 
kaiken ylimääräisen pesäainek-
sen, jotta keväällä pöntöt olisivat 
kunnossa ottamaan vastaan uu-
det pesimävieraat. Kun isompia 
pönttöjä puhdistetaan, on syytä 
puhdistaa myös pöntön pohja 
oksista. Pohjalla tulee olla jon-
kin verran kariketta tai sahanpu-
rua. Isommissa pöntöissä pesivät 
linnut vesilintuja lukuun otta-
matta eivät juurikaan tuo pönt-
töön pehmikettä. Pöllöt saattavat 
tehdä valinnan sen perusteella, 

millainen pohja pesässä on. Jos 
pohjalla ei ole pehmikettä, mu-
ninta kovalle pinnalle ei tunnu 
houkuttelevalta.

Pienemmät linnunpöntöt voidaan 
tyhjentää joko syksyllä tai ke-
väällä juuri ennen pesimäkauden 
alkua. Syystyhjennyksen etuna 
on se, että pönttöön kesäaikana 
pesiytyneet syöpäläishyönteiset 
eivät saa pesimäaineksista tal-
vehtimiselleen suojaa pakkaskau-
tena. Tämän voidaan ajatella hel-
pottavan uutta pesintää keväällä. 
Pesäkolossa elävät syöpäläis-
hyönteiset vaikeuttavat jossain 
määrin poikasten kehitystä.

Kevättyhjennyksen etu on sel-
keämpi. Talven aikana pöntöissä 
yöpyneet linnut jättävät pönttöi-
hin aina ulostetta. Kun pönttö 
putsataan keväällä, vanhan pesä-
aineksen päälle jääneet ulosteet 
puhdistuvat samalla, ja huolel-
linen puhdistus poistaa valtaosin 
myös sinne kuulumattomat syö-
päläisvieraat. Kun pöntön huo-
lellisesti puhdistaa, niin eipä sin-
ne kauheasti aineksia vanhasta 

pesästä jää. Tärkeää on kuiten-
kin se, että pesäpönttö ylipäänsä 
puhdistetaan. Jos tätä ei tehdä, 
niin pikkuhiljaa pönttö täyttyy 
pesän rakennusaineksista eikä 
täyttyneessä pöntössä voida enää 
pesiä. Linnut eivät itse pönttöjä 
tyhjentele.

Pönttöjen sijoittamisen suhteen 
olen huomannut asioita, jotka tu-
kevat tai vähentävät lintujen ha-
lukkuutta aloittaa pesinnät. Pön-
töt tulee ilmansuuntien mukaan 
kiinnittää paikkoihin, jotka eivät 
kesäkuumalla ole suoraan alttii-
na auringon säteille. Jos pönttö 
aukeaa etelään tai länteen, tulee 
pöntön edessä olla varjostavia 
puita ja pensaita, ei kuitenkaan 
niin lähellä, että kulku pesäau-
kolle vaikeutuisi. Toisaalta pönt-
tö ei saa olla paikassa, jossa se 
on jatkuvasti varjossa kosteana.

Lepakon pöntöt on syytä suun-
nata itä-pohjoissuuntaan. Näin 
lepakot hyväksyvät pöntöt par-
haiten. Lepakot eivät pesi ei-
vätkä yövy niille rakennetuissa 
pöntöissä, vaan ne käyttävät nii-
tä päivälevolla. Lepakoiden vie-
railut pöntöissä todennetaankin 
parhaiten pöntön alle pudonneis-
ta papanoista, jotka muistuttavat 
hiiren papanoita.

Orava käyttää hyväkseen isom-
pia linnunpönttöjä rakentaen 

niihin pesiä. Jos orava rakentaa 
pönttöön pesän, sitä ei pidä pe-
simäaikana sieltä poistaa. Ora-
van pesät voi poistaa vain lop-
pukesästä aina vuoden loppuun. 
Tänä aikana pesissä ei ole enää 
poikasia. Oravalla onkin tapana 
pitää yllä useampaa pesäpaik-
kaa. Tilanteen vaatiessa se siirtää 
poikaset uuteen paikkaan varsin 
nopeasti. Olen seurannut muu-
taman kerran, kun orava kantaa 
suussaan poikasta puhelinkaa-
pelia tai aitalautaa pitkin uuteen 
pesäpaikkaansa.

Loppusyksyllä onkin hyvä aloit-
taa lintujen tarkkailuharrastus. 
Lehdettömät puut ja pensaat 
sekä värikylläisyyden katoami-
nen helpottavat lintuyksilöiden 
havaitsemista. Myös lintujen 
vähentynyt lukumäärä ei hajota 
tarkkavaisuutta sinne tänne, vaan 
tarkkailija voi rauhassa keskittyä 
havaitsemaansa lintuyksilöön.

Toivottavasti saisimme Veikko-
lan alueelle, vaikka Haapajär-
velle, lintujen tarkkailutornin. 
Tornia onkin jo suunniteltu Ee-
rikinkartanon taakse kahden-
kymmenen vuoden ajan kunnan 
kanssa yhdessä.  Piirustukset 
ovat jo valmiina, mutta rahoitus 
puuttuu.

Terveisin 
Topi 

• 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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Kylmälän vesiosuuskunta
Kylmälän vesiosuuskunnan put-
kilinjaston rakentaminen on nyt 
laajenemisvaiheessa. Runkolinja-
työt aloitettiin v. 2020 Eerikinkar-
tanolta kohti Sjökullan kartanoa. 
Linjapumppaamot ja paineenko-
rotusasemat otettiin käyttöön vii-
me vuonna. Heparin ympyrälinja 
on valmis. Liittymän tilanneet 
kiinteistöt ovat verkossa aina 
Särkijärventien päähän saakka. 
Seuraavaksi liikahtaa Sjökullan-
tien jatko-osa. Prasin alueelta on 
puunraivaus tehty ja kaivuutyöt 
alkaneet. Toukolahden suunnit-
telun aloitus odottaa kattavampaa 
liittyjien joukkoa. Kurkistonran-
nan jatkaminen on siirretty het-
keksi tauolle.

Hyvinä uutisina voidaan kertoa, 
että liittymäsopimukset on laa-
dittu jo 107 kiinteistön kanssa, 
verkostossa liitettynä on 61, ja 
loppusyksyn aikana talouksia 
liitetään yli kaksikymmentä.

Huonot uutiset taas liittyvät 
lähes kokonaan Venäjän hyök-
käyssodasta alkaneen maailman 
epävakauden aiheuttamaan ma-
teriaali- ja komponenttipulaan. 
Vihoviimeisenä kantona kaskes-
sa oli kesän kuivuudesta johtu-
neet laivarahtaamisen vaikeudet 
Keski-Euroopassa. Jokien vesi 
oli liian matalalla, eikä rahtien 
siirtäminen kumipyörille käynyt 
käden käänteessä. Siellä jossa-
kin tilattujen pumppujen ja säh-
kökeskusten tiet vielä erkanivat 
seikkailemaan pariksi kuukau-
deksi ristiin ja rastiin Euroop-
paa. Kaikki tämä siirtyi raaka-ai-
neiden hintojen nousun johdosta 
suoraan rakennuskustannuksiin. 
Putkien ja pumppaamoiden hin-
nat lähtivät rakettimaiseen lähes 
50 % nousuun sodan tahdissa.

Näitä kaikkia oli mahdotonta en-
nakoida vesiosuuskunnan rahoi-
tuslaskelmassa ja aikataulussa, 
jotka laadittiin yli neljä vuotta 

sitten! Edellä mainituista syistä 
elokuun lopussa osakaskokous 
teki päätöksen liittymähinnan 
korottamisesta ja lisämaksun 
keräämisestä kassatilanteen ta-
sapainottamiseksi. Lisälasku 
500 euroa on lähtenyt jo kaikille 
verkkoon liitetyille osakkaille ja 
lopuille sitä mukaa, kun kiinteis-
töjä liitetään.

Pienellä vapaaehtoisporukalla 
ja tällä osakasmäärällä on kui-
tenkin saatu aikaan jo paljon – 
mutta paljon on vielä tehtävää-
kin. Alkuperäinen, perustavassa 
kokouksessa tammikuussa 2019 
laadittu aikataulu on venynyt rei-
lulla vuodella. Aivan ensimmäi-
set kyläkeskustelut lienee käyty 
jo kymmenen vuotta sitten.

Vesihuoltolaki sääntelee

Kirkkonummen kunnan alueel-
la vesihuoltopalveluita tuottavat 
kunnallinen vesihuoltolaitos eli 
Kirkkonummen Vesi -liikelaitos 
sekä kuusi vesiosuuskuntaa, jot-
ka ovat liittyneet Kirkkonummen 
Veden tai HSY:n verkostoon.

Kylmälän vesiosuuskunnan ve-
sihuoltojärjestelmä on hyväk-
sytty vesihuoltolaitokseksi, jon-
ka verkostoon liittymisestä on 
säädetty vesihuoltolaissa. Lain 
mukaan vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella oleva kiinteis-
tö on liitettävä laitoksen vesi-
johtoon ja viemäriin. Kylmälän 
vesiosuuskunnan toiminta-alue 
on määrätty kunnanhallituksen 
päätöksellä.

Kunnan ympäristönsuojelu on 
lähestynyt marraskuun alussa 
kirjeellä niitä kiinteistöjen omis-
tajia Kylmälän vesiosuuskunnan 
alueella, joiden kiinteistöä ei 
ole vielä liitetty järjestelmään, 
ja se sijaitsee vesilaitoksen ve-
sijohdon ja viemärin toiminta-
alueella.

Liittyminen ja kustannukset

Kylmälän vesiosuuskunnan jä-
senyyden osuusmaksu on 300 
euroa, joka maksetaan, kun jäse-
nanomus jätetään osuuskunnalle.

Pienkiinteistöliittymän hinta on 
11 500 euroa vuoden 2022 lop-
puun saakka ja 1.1.2023 alkaen 
15 000 euroa. Vesiosuuskunnalla 
ei ole mahdollisuutta järjestää tai 
neuvotella kiinteistöille rahoitus-
ta. Rahalaitokset yleensä suhtau-
tuvat myötämielisesti kiinteistön 
sekä myynti- että vakuusarvoa 
korottavan investoinnin rahoitta-

miseen. Verotuksessa kotitalous-
vähennyksen voi tehdä kiinteis-
töllä tehdystä työn osuudesta.

Jokaisen liittyjän täytyy lunas-
taa vesiosuuskunnalta liittymä, 
joka oikeuttaa liittymään vesi-
osuuskunnan runkolinjaan so-
vittavassa liittymäkohdassa. Li-
säksi vesiosuuskunta toimittaa 
käytettävän vesimittarin (jonka 
liittyjän urakoitsija asentaa) ja 
toimittaa tarvittavat kiinteistön 
sulkuventtiilit.

Liittyjä vastaa syntyvistä kus-
tannuksista ja huolehtii valit-
semansa urakoitsijan kanssa 

Kuvassa kunnan vesihuollon suunnitelmakartta vuoteen 2025 mennessä Kylmälän 
vesiosuuskunnan alueella (rajaus viitteellinen). Kuva: Kirkkonummen kunta.

tarvittavasta suunnittelusta sekä 
liittymisestä runkolinjaan, kai-
vuutöistä sekä tonttitöiden te-
kemisestä. Vesiosuuskunnan 
kautta voi tilata tarvittavia ma-
teriaaleja, kuten sulkuventtiilit, 
putkia, säiliön, pumpun ja säh-
kökeskuksen. Paikalliset LVI- ja 
sähköurakoitsijat ovat saaneet 
laitetoimittajien perehdyttämi-
sen asennustöihin.

Kylmälän vesiosuuskunnan si-
vustolla www.hanavesi.info on 
kattavasti tietoa liittymisestä 
sekä talkoolaisten yhteystiedot.

Teksti: Eine Tahko

Kiinteistön liittäminen vesiosuuskuntaan vaati melkoisen määrän raivaus- ja kaivuutöitä, kallion räjäyttelyä ja maan tasoittelua. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Kuva: Eine Tahko. 
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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

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Nikkarin Sauna ja Lista

Listoitan talosi
Paneloin saunasi
Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

0400-961 229
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

RYÖMINTÄTILAN ja 
ALAPOHJAN KUIVAUKSELLA 
terveellisempi asuinympäristö.

KOSTEUSKARTOITUKSIA ja
KUIVAUSTÖITÄ
vahinkotapauksissa sekä 
ennalta ehkäisevästi.

010 231 2900  |  toimisto@humicenter.fi
www.humicenter.fi  |  alapohjankuivaus.fi

KOKONAISVALTAISTA 
KOSTEUDENHALLINTAA

Kyläyhdistyksen jäsenenä 
voit käyttää 
yhdistyksen  
kuntosali-
vuoroja

Veikkolan torin
 

ILMOITUSTAULUN avaimet  

saa Café Pikkirillistä


