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La 8.6.
klo 10–14
torilla ja sen ympäristössä

Toripaikka maksaa 5 e yksityisiltä ja 10
e yhdistyksiltä ja yhteisöiltä. Paikkoja
ei varata etukäteen, vaan ne valitaan
saapumisjärjestyksessä.

a!
Ter etulo
Kylävene Lamppari s. 4
Veikkolan Kartanoteatteri valmistautuu kesään s.13
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Palvelu ei pelaa, eikä kukaan vastaa

V

arasin
Veikkolan
torin kunnalta Lupapiste.fi-sivuston
kautta. Se on yleispätevä sivusto, sama kaikille
käyttäjille kaikissa kunnissa ympäri Suomen, mutta mitenkähän
arvioisin Koskentorin neliöt?
Siitä, kun jätin anomuksen sivustolle, on kulunut jo yli kuukausi.
Viikkojen päästä sähköpostiin
tuli ilmoitus: hakemuksenne
on virkamieskäsittelyssä. Kun
kyselin, mikä käsittelyvaihe on
menossa, kunnantoimistosta kerrottiin, että automaatti vastaa, ei
ilmoitus tarkoita mitään, päättävä virkamieskin on vielä viikon
lomalla. Älykäs, mukava ja Suomen paras Lupapiste.fi luvataan.
Kun palvelujärjestelmiä otetaan
käyttöön, olisi hyvä kysyä käyttäjienkin mielipidettä.

M

illoinkahan se lupa muuten
tulee? Viisi viikkoa on jo
kulunut. Kun palvelujärjestelmiä
otetaan käyttöön, olisi hyvä kysyä käyttäjienkin mielipidettä.

Y

ritin koko viime viikon
soittaa useammalle virkamiehelle. Heidän piti keskuksen

mukaan olla paikalla, mutta kukaan ei vastannut. Monet muutkin kuntalaiset ovat ihmetelleet,
miksi virkamiehet eivät vastaa
puhelimeen, jotkut eivät edes
sovittuina puhelinaikoina. Kerran ajoin kunnantalolle saadakseni asiani hoidetuksi. Joku tuttu
soitti turhautuneena kunnanjohtajalle, sai sitä kautta apua.

M

iksi sähköposteihin ei vastata? Miksi soittopyynnöt eivät mene perille? Joku
kyläläinen kertoi lähettäneensä
tuloksetta kaksikymmentä sähköpostia. Kenellehän nämä asiat
kuuluvat? Jotain tälle kuitenkin
pitää tehdä.

15:een mennessä, kuitit talkoista
marraskuun loppuun mennessä.
Viime vuoden talkooavustukset
tipahtivat tilille tämän vuoden
tammikuussa, kymmenen kuukautta hakemuksen jätön jälkeen.
Raija Kari
PS. Sain tänään torilupalupauksen. Veikkola-päivä on entiseen malliin kesäkuun toisena
lauantaina 8.6. kymmenestä klo
14:ään. Kaikki mukaan!

Sisällysluettelo
AJASSA....................................................................... 3–10
Kylänratti........................................................................... 6
Kyläluuta............................................................................ 7
KULTTUURI..............................................................11–14
YMPÄRISTÖ............................................................ 15–18
Topi Tiiraa........................................................................ 15
VEIKKOLA-RISTIKKO................................................. 19
SARJAKUVA.................................................................. 20

Kansi:
Kylävene on luonnonrannassa Lamminjärven
eteläpäässä. Kuva: Marjokaisa Piironen.

M

eidän lyhyt, vaatimaton yksityistiemme
joutuu tekemään ison
urakan, jotta saisi jokavuotisen
reilun satasen. Hakemus on toimitettava täsmällisesti, muuten
sitä ei käsitellä. Uusi homma
meille oli Digiroad-ilmoitus kansalliseen tiekantaan; ilman sitä ei
rahaa ilmeisesti tule.

Veikkolan Kartanoteatterin harjoitukset ovat
täydessä vauhdissa. Kuva: Päivi Falck.

T

alkooavustusanomukset piti
toimittaa kuntaan 14.3. klo
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Kerro kokemuksistasi!

Veikkola-päivä
8.6. klo 10–14

Moni on valittanut, ettei kunnan virkamiehiä saa kiinni. Millaisia kokemuksia sinulla
on virkamiesten tavoitettavuudesta? Miten he vastaavat puhelimeen, sähköposteihin tai
soittopyyntöihin?
Kirjoita omista kokemuksistasi Kylänraitin sähköpostiin toimitus@kylanraitti.fi. Julkaisemme kertomuksia nimettöminä seuraavassa lehdessä ja otamme asian esille kunnanjohtajan tapaamisessa.

Kunnan kuulumisia
Veikkolan koulun ja päiväkodin työt on aloitettu alueen raivauksella. Koulun jumppasalin pukuhuonetilat joudutaan taas korjaamaan lattiavaurioiden takia. Kirjaston tulevaisuus -ilta järjestettiin 23.5. juuri ennen Kylänraitin ilmestymistä. Kirjastotoimenjohtaja
Magraretha Kull-Poutanen ja tilavastaava Jarno Köykkä olivat paikalla. Tilaisuudessa
esiteltiin kirjaston peruskorjaussuunnitelmia. Veikkolan kirjaston johtajan Saara Leppäsalon puheissa vilahti myös toinen vaihtoehto, hyvinvointikeskuksen tontin käyttäminen
kirjastolle. Näinköhän käy? Toivottavasti kyläläisiä oli runsaasti paikalla keskustelemassa kirjaston tulevaisuudesta.
PS. Navalan adressit ovat kunnassa.

Veikkola-visioryhmä hakee
jäseniä
Kun vanhempani muuttivat Veikkolaan 80-luvun lopussa, oli kylä vielä kovin erilainen.
Ainoa kauppa löytyi kylän vanhasta keskustasta Vihdin rajan naapurista, ja valtaosa teistä oli täysin asfaltoimattomia kärrypolkuja. Veikkola on kuitenkin kasvanut viimeisen
30 vuoden aikana pienestä taajamasta eläväksi ja omaleimaiseksi kyläyhteisöksi, jolla
on rajaton halu kehittyä eteenpäin.
Minkälainen on siis kylämme tulevaisuus? Me Veikkolan kyläyhdistyksessä haluamme
vastata tähän kysymykseen yhteistyössä teidän asukkaiden, yrittäjien ja nuorten kanssa.

3

Tervetuloa viettämään oman kylämme päivää kylän sydämeen Veikkolan torille ja sen läheisyyteen!
Päivän aikana esiintyy Vire Ensemble, ja Veikkolan Kartanoteatteri tarjoaa
maistiaisia kesän esityksestä. Luvassa on myös poniratsastusta. Balanssin
parkkipaikka toimii kirppisalueena.
Mukana päivässä häärivät ainakin Pohjois-Kirkkonummen Martat, Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys ja Pikkirillin tytöt, kirjasto ja seurakunta.
Asukaspuisto Veikon vintillä on avoimet ovet, ja myös MLL sekä Norlandia Päiväkodit Oy järjestävät ohjelmaa lapsille. Lasten toiminnat painottuvat
Koskentorin päiväkodin ympärille ja torin lastentelineille.
Mitä muuta? Keksi ihmeessä! Kylä, sen asukkaat, yhdistykset ja yritykset
tekevät yhdessä Veikkola-päivän ja sen ohjelman. Käythän ilmoittamassa yhdistyksesi/yrityksesi osallistumisesta tapahtumaan kommentoimalla tapahtuman FB-sivulle (Veikkola-päivä 2019), niin kaikki näkevät, mitä kaikkea on
tulossa?
Kirpputori- ja toripaikat maksavat yksityisiltä 5 €, yrityksiltä ja yhdistyksiltä 10 €. Paikkamaksut kerätään käteisellä paikan päällä. Tilaa on runsaasti
– kaikki mahtuvat mukaan! Paikkoja ei varata etukäteen, vaan ne valitaan
saapumisjärjestyksessä.
Kierrätyspöytään voi tuoda ehjiä, siistejä ja käyttökelpoisia tavaroita (ei
isokokoisia). Toisen turhake saattaa toiselle olla aarre. Tavaroita saa ottaa
ilmaiseksi, tai niistä voi maksaa vapaaehtoisen maksun, joka menee kyläyhdistykselle.
Veikkola-päivä on yksi sadoista 8.6. vietettävistä valtakunnallisista Avoimet
kylät -tapahtumista.
Veikkolan Kyläyhdistys

Vuosikokouksemme yhteydessä perustimme tulevaisuustyöryhmän, jonka tavoitteena
on luoda visio 2030-luvun Veikkolalle.
Vision tavoitteena ei ole luoda sitovaa ohjelmaa, jonka mukaan meidän kaikkien tulisi
toimia, vaan pikemminkin toimia toivelistana sille, millaisen kyläyhteisön me haluamme tulevaisuudessa. Samalla haluamme tuoda kunnan virkamiesten, päättäjien ja koko
kylän tietouteen sen, miten Veikkolaa tulisi kehittää.
Hankkeena Veikkola 2030 -visio on ainutlaatuinen ja ainutkertainen, ja siksi haluammekin kutsua teidät kaikki kyläläiset mukaan osallistumaan sen tekoon.
Mikäli kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen veikkolavisio@gmail.
com. Ryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään syyskuussa, joten hakemuksia voi
jättää aina 1.8.2019 asti.
Markus Myllyniemi
visioryhmän puheenjohtaja

On jäsenmaksun aika
Veikkolan kyläyhdistyksen jäsenmaksun suuruus ei kevennä kukkaroa kohtuuttomasti.
Pieni summa, suuri merkitys.
Jäsenmaksuilla ja talkoilla Veikkolan Kyläyhdistys toimii, järjestää kyläkokouksia, tilaisuuksia, antaa lausuntoja, ottaa kantaa, seuraa päätöksentekoa ja kustantaa Kylänraittilehteä. Kunnan avustus menee kokonaan hallintokuluihin: niillä rahoilla yhdistys hoitaa
kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa, eikä se riitäkään.
Yhteisöjäsenet saavat halutessaan yhteystietonsa Kylänraittiin koko vuodeksi. Lisäksi
lehden ilmoitushinnat ovat jäsenille edullisemmat.
Jäsenmaksuja on kolmea lajia:
• yhden henkilön jäsenmaksu 15 euroa
• perhejäsenmaksu 25 euroa
• yhteisöjäsenmaksu 50 euroa
Lehden välissä on tilisiirtolomake. Valitse lomakkeesta itsellesi sopiva maksuvaihtoehto.
Kiitoksin

Onko tässä Veikkolan tulevaisuus?

Veikkolan Kyläyhdistys

ajassa
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Luotettava �a �stävällinen

PIKKIRILLI
HOIVAPALVELU

Kotihoito-ja hoivapalvelut

OMASSA KODISSASI

KOTIHOITO
ASIOINTIAPU
PYYKKIHUOLTO
RUOANLAITTOAPU
KOTITYÖT

OTA YHTEYTTÄ!
Mona Hörman
p | 040 5890 366
mona@pikkirilli.com

Mitä peruskoulun
jälkeen?
Tänä vuonna Veikkolan koulusta lähtee 122 yhdeksäsluokkalaista oppilasta toiselle asteelle. Heistä 2/3 haki
lukioihin ja 1/3 ammatillisiin oppilaitoksiin.
Ensisijaisesti hakeneista Kuninkaantien lukio oli suosituin, seuraavana Vihdin lukio, jonka suosio on noussut
vuosi vuodelta. Munkkiniemen lukio oli kolmanneksi
suosituin ns. yleislukioista. Erityistehtävän saaneisiin
lukioihin (tanssi ja musiikki, urheilu, matematiikka ja
luonnontiede, ilmaisutaito ja kielilukiot) oli ensisijaisia
hakijoita 12.
Ammatillisista oppilaitoksista Omnian ammattioppilaitos
Espoossa oli suosituin. Seuraavaksi Luksia ja Business
College Helsinki kolmantena. Kisakallion urheiluopistoon ja Ypäjän hevosopistoon haki molempiin yksi hakija
ensisijaisesti ja Stadin ammattiopistoon Helsinkiin 2.

Muistikahvila
Veikkolassa

ma suljettu
ti-pe 9-18
la 10-15
su 12-15
Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset
sarvet, täytetyt sämpylät ym.
Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.
Lounaskeitto- ja salaattiannoksia ti-la klo:11-14,
myös mukaan.
Sivojantie 3, Lapinkylä

p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

Piha
kuntoon
Betonilaatat
Muurikivet
Reuna- ja pihakivet
Kukkaruukut
Vesikourut
Loiskekupit
Kaivonrenkaat
Valurautakansistot
Kuljetuspalvelu

Sementtivalimo
T. Haapanen OY

www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
puh (09) 863 2977,
(09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax (09) 881 605 30

Kylänraitti 2/2019

Sahtitapahtumia
La 8.6. klo 12–20 Juhannussahtitapahtuma Lamminjärven rannalla osoitteessa Lamminpääntie 8, Veikkola. Tilaisuus on avoin kaikille.
La 8.6. klo 15–16 Alkukarsintakisa sahdinvalmistuksen
SM-kilpailuun. Kilpailijat pääkaupunkiseudulta laajasti
tulkittuna.
Lisätietoja facebook: Alkukarsinta SM-kisaan 2019
Tilaisuudet järjestää Sahtipäät ry. Lamminjärven rannalla Veikkolassa osoitteessa Lamminpääntie 8. Lisätietoja:
sahtipaat@gmail.com

Kylävene Lamppari
Kirves ry:n kaikkien kyläläisten yhteiskäyttöön hankkima soutuvene on nimeltään Lamppari. Se sijaitsee Lamminjärvellä Lamminpuron alkupäässä luonnonrannassa.
Paikka löytyy ehkä helpoimmin, kun kävelee kirjaston
pohjoispuolelta rantaan ja jatkaa rantaa pitkin kohti pohjoista (moottoritie).

Kirjaston Rotko-salissa ke 12.6. klo 10.30–12.

Venettä saa käyttää, kunhan palauttaa sen samaan paikkaan. Huomaa, että vene on nopeasoutuinen, mutta erittäin kiikkerä. Siinä ei kannata seistä.

Tervetuloa mukaan treenaamaan yhdessä muistia ja keskustelemaan muistiasioista!

Kirves ry. ei tarjoa pelastusliivejä. Joten soutelu omalla
vastuulla ja mieluiten omilla liiveillä.

Tiedustelut:
Uudenmaan Muistiluotsi www.uudenmaanmuistiluotsi.fi
muistiohjaaja Maija Hakala 040 752 7866 tai
maija.hakala@espoonmuisti.fi

Ainakin alkuun kokeilemme täysin vapaata systeemiä,
jossa vene on lukitsematon ja vapaasti käytettävissä.
Mukavia souteluita!

Kylmälän osayleiskaavan tilannekatsaus
Kylmälän osayleiskaavaa on laadittu jo usean vuoden ajan. Osayleiskaava tuli vireille jo
vuonna 2008, osayleiskaavaluonnos valmistui vuonna 2010, ja osayleiskaavaehdotus
valmistui vuonna 2015. Sekä kaavaluonnos
että kaavaehdotus olivat myös julkisesti nähtävillä kyseisinä vuosina.
Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen
vuonna 2015 nousi aiempaa voimakkaammin esiin
kysymys ympärivuotisen
asumisen määrästä alueella. Taustana tähän olivat
mm. 2010-luvun alkupuolella lainsäädännössä
tapahtuneet muutokset,
jotka liittyivät erityisesti
vesihuollon järjestämisvastuisiin toteutuneen tai
suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Lainsäädäntöön liittyy kuitenkin tältä osin runsaasti
auki olevia tulkintoja.
Kylmälän alueelle on
tyypillistä, ja myös poikkeuksellista, suuri lomaasumiskäytössä olevien
kiinteistöjen osuus koko
rakennuskannasta. Kiinteistöillä olevasta rakennuskannasta on koko
kaava-alueella loma-asu-

miskäytössä noin puolet,
joillakin osa-alueilla jopa
selvästi tätä enemmän.
Näiden loma-asuinkiinteistöjen muuttamisen
edellytyksiä ympärivuotiseen käyttöön on selvitelty
koko kaavaprosessin ajan
ja selvitellään edelleen.
Toiveena on löytää tähän
kysymykseen sellainen
toimiva ratkaisu, joka
täyttäisi maankäyttö- ja
rakennuslain määräykset
ilman, että asemakaavoituskynnys alueella ylittyy.
Asemakaavoitukseen ei
nimittäin alueella voida
ryhtyä, ennen kuin Kylmälän ja Veikkolan välinen
alue on saatu asemakaavojen ja kunnallistekniikan piiriin. Tällöin myös
kunnallistekniikan jatkaminen Kylmälän suuntaan
saattaisi olla mahdollista
ilman ylitsepääsemättö-

miä kustannuksia. Asemakaavan toteuttaminen ei
ole kuitenkaan halpaa niin
kunnalle kuin kiinteistöjen
omistajillekaan.
Vuosien 2011 ja 2014 välisenä aikana odotettiin
päätöksiä Vihdin Nummelasta Pohjois-Kirkkonummen ja Kylmälän kautta Espoon Blominmäen
jätevedenpuhdistamoon
suunnitellusta siirtoviemärihankkeesta. Vuoden
2015 alussa saatiin kuitenkin lopullinen päätös,
ettei siirtoviemäri toteudu
taloudellisista syistä, joten
myöskään siirtoviemärin hyödyntäminen osana
Kylmälän vesihuoltoratkaisua ei mahdollistu. Tällä hetkellä valmistelussa
olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (Uusimaakaava 2050) siirtoviemärin
ohjeellinen linjaus on kuitenkin toistaiseksi esitetty,
mutta hankkeella ei ole
realistista toteutuspohjaa.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin vuoden 2017
aikana lukuisia muutoksia,
joista eräs (MRL § 44)
koski edellytyksiä käyttää

osayleiskaavaa rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kyseinen määräys
voisi mahdollistaa osalla
osayleiskaava-aluetta ympärivuotista asuinrakentamista koskevien määräysten antamisen. Edellytys
tälle on se, että osayleiskaava on laadittu siten,
että se nimenomaan ohjaa
riittävästi rakentamista ja
maankäyttöä alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa rakentamismahdollisuuksien
riittävän yksityiskohtaista
mitoittamista ja tutkimista
kyseessä olevilla osa-alueilla. Vuosien 2018 ja 2019
aikana onkin tähän liittyen
käyty uudelleen läpi alueen
kaikkien kiinteistöjen rekisteritiedot.
Kylmälän osayleiskaavaan
liittyviä ratkaisuja valmistellaan jatkuvasti kaavan
uudelleen nähtävillepanoa
varten, kuten kunnanhallitus vuonna 2016 päätti.
Osayleiskaavaan liittyvä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma uudistettiin
myös vuonna 2018.
Seppo Mäkinen,
kaavoitusarkkitehti

ajassa
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Ramppikuumetta

Veikkolan terveysaseman kesä

Venttu (Veikkolan Nuorten Tuki ry) tarvitsee
apuamme skeittirampin kunnostustyön loppuun saattamiseksi.
Haastan Veikkolan yrittäjät
ja Pohjois-Kirkkonummen
kunnanvaltuutetut, varavaltuutetut ja lautakuntien
jäsenet ”SATASELLA”
tai itse valitsemallaan
summalla Ventun kannatusjäseneksi. Toki kaikki
muutkin voivat osallistua
kannatustalkoisiin!
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Maksun voit suorittaa Veikkolan Nuorten Tuki ry:n tilille
FI6252970020146008.
Viestikenttään voit kirjoittaa ”Kannatusmaksu”.
Tarvittaessa saat erillisen
laskun Tuulia Råmarkin s-

postiosoitteesta: tuulia.
ramark@gmail.com

Kesälomakauden aikana terveysasemien toimintaa supistetaan. Veikkolan terveysasema on suljettu 1.7.–4.8.

Kannatusjäsenet ovat
jossain muodossa esillä valmiissa rampissa
ja syksyn Kylänraittilehdessä.
Kiitos, että olet mukana.
Terveisin
Paavo Sortti

Haapajärven kirkko on
tulevana kesänä tiekirkkona
Haapajärven kirkon
aukioloajat tiekirkkona
1.7.–2.8.2019:
Päivittäinen aukioloaika:
ma-pe kello 12–18,
ryhmät lisäksi
sopimuksen mukaan,
yhteys Veikkolan
alueen vahtimestariin,
puh. 0400 273 037
Haapajärven kirkko sisältä. Kuva: Timo Hormio.

ONKO SINULLA LIHAS-TAI NIVELKIPUJA?
KÄRSITKÖ TURVOTUKSISTA TAI HUONOSTA AINEENVAIHDUNNASTA?
ONKO SINULLA PURENTALIHASONGELMIA?

FY S I O - LY M FA R I T VA
-

HERNETKOSKI

FYSIOTERAPIA
HIERONTA
LYMFATERAPIA ( www.lymfa.net)
VYÖHYKETERAPIA ( www.medikanova.fi )
VOICE MASSAGE- HIERONTA ( www.voicemassage.fi )
LAHJAKORTIT

OP Kodista kaikki
asumisen palvelut
Palvelen ja autan Sinua kaikissa asuntosi
ostoon ja myyntiin liittyvissä asioissa.

HOIDOT LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ TAI ILMAN!
VEIKKOLASSA TOIMINUT JO VUODESTA 2001 LÄHTIEN!
RITVA HERNETKOSKI, VANHATIE 26, VEIKKOLA
PUH. 050 464 6661
ritva.hernetkoski@suomi24.fi

Merja Vähätiitto-Holmberg
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
Puh. 0500 440 887
merja.vahatiitto@op.fi
OP KOTI LÄNSI-UUSIMAA OY LKV

Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
puh. 010 254 5300
opkoti.lansiuusimaa@op.fi, op-koti-fi
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Juha Laurola

Todellinen kylänratti
Lehtemme Kylänrattiosastolla hajanaisia mielipiteitään julistellut Iivari
luovuttaa tässä lehdessä
tilan todelliselle KYLÄNRATILLE, Veikkolassa
asuvalle Juha Laurolalle.

Juha Laurola työskenteli
vakuutusyhtiössä asiakaspäällikkönä 29 vuotta. Hän
kaipasi muutosta työhön ja
elämään. Hän jätti vakuutusyhtiön viime vuoden
kesäkuussa.

Myös Juhan ja Anne-vaimon Joel-poika on ollut
taksikuskina noin viiden
vuoden aikana.

Juha oli ajanut takseja jo
aikaisemmin ns. renkinä.

Juha kävi taksikurssit vuoden 2017 helmikuussa.

Keväällä 2017 Juha osti
16-paikkaisen pikkubussin.

Viime vuonna 2018 hän
suoritti autokoulussa linjaautokortin.
Viime vuoden heinäkuun
ensimmäisenä päivänä tuli
voimaan ns. liikennekaari.
Tietynlaisten helpotusten
lisäksi se hieman sekoitti taksialaa. Tässä emme
puutu näihin sekavuuksiin.
Viime vuoden helmikuussa Juha perusti MukavaKuljetus Oy:n. Viime
marraskuussa Juha suoritti
Trafissa liikenneyrittäjätutkinnon, jolla hän sai
oikeuden liikennöintiin
bussilla.
Viime maaliskuussa Juha
meni oppisopimuskoulutukseen ja suorittaa liikennealan perustutkintoa.
Sen perusteella hän sai
oikeuden kuljettaa ammatKylätaksin vierellä Juhan
firman kuljettajana
toimiva Olli Sarvi ja
”Lähitaksi”-kortti
kaulallaan Juha Laurola.

tiliikenteessä olevaa linjaautoa.
Vappuna Juha aloitti taksiyrittäjänä. Autona on
8-paikkainen MercedesBenz Sprinter, joka on
lähitaksin välityksessä.
Tässä autossa on erikoisvarusteena invanostin, jolla pyörätuolin voi nostaa
matkustamoon. Auton mukana on myös porraskiipijä, jolla pyörätuoli voidaan
portaikossa siirtää sähköavusteisesti. Varusteina
on pikkulapsia varten viisi
turvaistuinta.
Toisena yrityksen autona
on 16-paikkainen Iveco
Daily -bussi.
Juhan yrityksen autot sopivat hyvin vaikkapa kesän
puutarhajuhlien tai häitten
kuljetuksiin ja myös pitemmille retkille. Noudot lentokentältä ja satamista sujuvat
helposti, kunhan asiakas ottaa ajoissa yhteyden.

Enää taksiyrittäjällä ei ole
velvoitetta sitoutua johonkin kotipaikkaan. Kyyti
järjestyy sopimuksen mukaan mihin aikaan tahansa
vuorokauden ympäri, kun
sen ajoissa sopii.
Tämän hurjan työajan takia on suoraan kysyttävä,
miten Juha esimerkiksi
nukkuu vuorokauden mittaan.
”Nukun kuin pikkulapsi – mihin aikaan vaan ja
missä vaan”, Juha vastaa
ja jatkaa: ”Leikki leikkinä. Kuljetusalaa säätelevät työaikalait, joita noudatamme piiruntarkasti.
Kysymyshän on meidän
kaikkien tielläliikkujien
turvallisuudesta.”
Niille, jotka tarvitsevat Juhan hienojen ajoneuvojen
kyytiä tai muuten tietoa
hänen toiminnastaan yrittäjänä, on tärkeä puhelinnumero 044 530 7777.

Voimme puhua Juhan kylätaksista tai kyläbussista.

Teksti ja kuva:
Tapani Iivari

vaali aina palokuntaamme
teoillansa ja ajatteli aina palokuntamme parasta. Olipa Villellä myös suuri osa
siinä, että palokuntaamme
saatiin hankittua ensimmäinen paloauto, Lantikka.
Juuri Lantikalla saatoimme
Villen viimeiselle hälytykselleen.

hyväksi, ja kaikkia hänen
tekojaan emme edes tunteneet. Villen ansiomitalien
mittava määrä kuitenkin jotakin niistä kertonee sekä se,
että Ville muistetaan monessa muussakin palokunnassa.

In memoriam

Vilho Åstrand
Veikkolan VPK:n päällikön Sami Viholaisen
kirjoitus 94-vuotiaana menehtyneen Vilho Åstrandin muistolle
(17.3.2019)
Viime torstaina aloitimme
uuden perinteen kokoontumalla muistamaan Vilho
Åstrandin eli Villen poismenoa ja lähettämään hänet
viimeiselle hälytykselle.

viimeiselle hälytykselle
muutoin kuin seremonian
saattelemana.
Ville muistetaan siitä, että
hänellä oli aina kerrottavanaan tarinoita, yleensä
vitsejä tai muutoin hauskoja sattumuksia, joita oli
mukava kuunnella. Palokuntaleireillä Ville paistoi
munkkeja ja jakoi nuorille
karkkia sekä muita herk-

kuja, joita varmasti monet
muutkin ovat syöneet.
Kun 80-luvulla tulin palokuntaan, oli Ville jo jäänyt
hälytysosastosta taka-alalle, joten en tuntenut Villeä
johtajana vaan vanhempana herrana, joka välillä
pistäytyi paloasemalla tai
joskus kotonamme joulupukin ominaisuudessa.

Muistan kerran, kun olimme Villen kanssa Padasjoella leirin kaatajaisissa,
silloin taisi kyllä kaatua
muutakin kuin sen kesän
mennyt leiri. Se oli joka
tapauksessa hauska ja ikimuistoinen retki.
Ville oli kuitenkin yksi niistä viisaista veikkolalaisista,
jotka päättivät perustaa palokunnan Veikkolaan. Ville

Ville muistetaan myös ansioistaan palokunta-aatteen

Ville, kiitollisena kaikesta
muistoasi
kunnioittaen,
Veikkola Vpk.Fbk ry
vapaaehtoinen palokunta ry:n
jäsenistö

Seremoniassa asetimme
kypärän paloauton päälle
sinisten vilkkujen loisteessa, ja lopuksi soi paloauton
sireeni. Viimeisimmäksi
pidimme hiljaisen hetken
Villen muistolle.
Aina joskus on jonkun
vuoro poistua keskuudestamme. Me kaikki palokuntalaiset kuitenkin haluamme, että se tapahtuisi
rauhallisesti, eikä poistuminen koskaan tapahtuisi
ns. palosaappaat jalassa.
Suoritetulla seremonialla
halusimme osoittaa, että
muistamme joukostamme poistuneet palosotilaat
sekä toivomme, ettei kukaan meistä lähtisi sille

Ville Åstrand Veikkolassa BB-kahvilassa
toukokuun 16. päivänä 2014. Kuva: Tapani Iivari.

Vilho Åstrand Veikkolan VPK:n ensimmäisen auton, Lantikan, vierellä, taustalla VPK-laisten rivistö.
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Yhdessä tekemisen voimaa
ja kokonaisturvallisuutta
Monesti kuulee yhteisöllisyyden olevan kateissa.
Vapaaehtoisvoimin järjestetyn tapahtuman jälkeen
yhdestä suusta niitä toivo-

Antti Rautiainen

taan lisää. Yhdessä tekemisen riemu tunnustetaan,
joukkoon kuuluminen on
tärkeää. Kun tekijöiden perään kysellään, on kuitenkin hiljaista.
Veikkolassa yhteisöllisyys
näkyy upeasti
mm. urheiluseurojen aktiivisuutena tai
omana kesäteatterina. Voisipa väittää, ettei
edellä kirjoitettu
pidä kylällämme paikkaansa.
Onko näin?
Olen ollut vapaaehtoistöissä lähes koko
elämäni. Aina
haasteena on ollut löytää uusia
mukaan, mutta
varsinkin
sitoutuminen on
muuttunut. Sanotaan työelä-

män vaativan, eikä sen ja
perheen lisäksi aikaa riitä
muuhun. Pelätään lupautumista – annat pikkurillin ja
menee koko käsi. Harmillisesti Veikkolassakin on
niin, etteivät yhdistyksissä
nimet juuri vaihdu. Tämän
ei tarvitsisi olla näin. Kun
tekijöitä on tarpeeksi, kenellekään ei tule liikaa vastuuta.
Jos kritisoit asioita, pitää
olla valmis tekemään. Vapaaehtoistyö on yksilön
kannalta innoittava energian lähde, yhteisön kannalta
voimavara, yhteisöllisyyttä sekä sitä kautta kokonaisturvallisuutta lisäävä
tekijä. Kun tunnemme paremmin toisemme, voimme luottaa toisiimme sekä
toistemme apuun tarvittaessa. Yhdessä tehdessä on
helpompaa ottaa mukaan
muualta tulleita, tutustua
heihin ja heidän kulttuuriinsa, tutustuttaa heidät
meidän kulttuuriimme.

Kiinteistönvälitystä
Veikkolassa
38 v. kokemuksella

Veikkolan kyläyhdistys,
vesien suojeluyhdistykset
ja vesiosuuskunnat tekevät töitä meidän hyväksi.
Kaikki vapaaehtoisvoimin,
ja Veikkolassa on turvallisempaa elää. Vakaviakin
asioita hoidetaan, mutta
hymyssä suin ja yhdessä.
Haluaisitko hymyn kasvoillesi?

Onnistunut asuntokauppa
alkaa ammattitaitoisesta
hinta-arviosta, johon
tarvitaan hyvää
paikallistuntemusta ja
kokemuksen tuomaa
markkinatuntemusta.
Tilaa ilmainen arviokäynti
ja välitystarjous
joustavalta yksityiseltä
paikallistoimistolta,
jossa yrittäjä itse hoitaa
koko myyntiprosessin
ammattitaitoisesti
alusta loppuun.

Jos yhdistystoimintaan ei
aika riitä, omia valmiuksia voi kehittää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla (www.mpk.
fi). MPK tarjoaa kaikille
kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Kursseille
voivat osallistua sekä naiset että miehet. Kursseilla
opitaan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan
oikein onnettomuustilanteissa.

P. 0400 402 930

klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.oikotie.fi/klauskurki
www.etuovi.com/klauskurki
www.facebook.com/klauskurkilkv
Lamminjärventie 6 A, 02880 Veikkola

Hymyssä suin!

www.veikkola.fi

Antti Rautiainen

Sami Viholainen

Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö 2018
Oma yhteisö tekee ehdotuksen tästä huomionosoituksesta, jonka
vuosittain jakaa Suomen palopäällystöliitto.
Sami Viholainen sanoo,
että tämä ehdotus tehtiin
”hänen selkänsä takana”.

Sami meni palokuntaan
9-vuotiaana. Tätä suositteli hänen Ari-serkkunsa.
Veikkolan VPK:n päällikkönä Sami aloitti vuonna
2001.
Sami on suuren lapsiperheen 45-vuotias isä. Hänellä ja Kaisa-vaimolla
on kuusi lasta, joista van-

hin on 13-vuotias ja nuorin
2-vuotias. Lapsikatraassa
on tasatilanne – kolme tyttöä ja kolme poikaa. Sami
on töissä Caverion Suomi
Oy:llä myymässä turvapalveluita.
Tänä päivänä Veikkolan
VPK:ssa on lähes 30 toimivaa jäsentä, heistä naisia

neljä. Mukanaolijoitten
kokonaisvahvuus on noin
50.
VPK:ssa keskitytään
pelastustoimintaan.
Vuodessa on lähes 200
hälytystehtävää. Vuosittain pidetään noin
50 harjoitusta. Jotkut
jäsenistä käyvät myös

alan kursseilla. Neljä
kertaa vuodessa lapsia
kutsutaan tutustumaan
palokuntaan ja saamaan
todellista tietoa pelastustoiminnasta.
Haastattelupäivänä tiistaina aamupäivällä Veikkolan
paloasemalla oli käynyt
sen toimintaan tutustumas-

sa noin 60 neljäsluokkalaista.
Tuntuu erittäin turvalliselta
asua kylämme ansiokkaasti johdetun VPK:n naapurissa.
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

Samin saamassa kunniakirjassa on
teksti:
Vuoden sopimuspalokunnan
päällikkö 2018
Sami Viholainen
Veikkola VPK-FBK
Vuoden sopimuspalokunnan
päällikkö -tunnustus myönnetään
sopimuspalokunnan päällikön
tai vastaavassa tehtävässä
toimineelle henkilölle, joka
on omalla toiminnallaan
kehittänyt ja edistänyt laajaalaisesti ja aktiivisesti
sopimuspalokuntatoimintaa.
Helsingissä 11.12.2018
Suomen Palopäällystöliitto –
Finlands Brandbefälsförbund ry
Tämän jälkeen ovat liiton
puheenjohtajan, toiminnanjohtajan
sekä vapaaehtoispalokuntatoimintajaoston puheenjohtajan
nimikirjoitukset.

Sami arvokkaan pokaalin kanssa Veikkolan VPK:n lähtövalmiin paloauton edessä.
Pokaalin jalustan laatassa on teksti ”Vuoden Sopimuspalokunnan Päällikkö”.
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Eduskuntavaaliehdokkaan arkipäivää
Jokainen suomalainen
on tässä vaiheessa saanut
tarpeekseen eduskuntavaaleista. Viimeiset kolme
kuukautta ne hallitsivat
kaikenlaista mediaa ja näkyivät joka paikassa aina
tienvarsista sanomalehtien

sivuihin. Tavalliselle kansalaiselle vaalit saattavat
näyttäytyä suoranaisena
nollasummapelinä, jossa
ehdokkaat kilpailevat tämän huomiosta mitä hämmentävimmin keinoin.
Politiikka on kuitenkin

paljon muuta. Se on yhteistyötä ja samalla ihmistyötä, jossa usein jopa
eri puolueiden ehdokkaat
puhaltavat yhteen hiileen
toistensa eduksi.

Yhteistyötä
tarvitaan,
sillä vaalityö on valitettavan usein hyvin raakaa
puuhaa. Olin henkilökohtaisesti vaalien alla todistamassa useampaa tapahtumaa, jossa ehdokkaita
uhkailtiin väkivallalla. Ar-

kipäivää oli myös toistuva
vaalimainoksiin kohdistunut ilkivalta.
Vaikka kampanjoinnin negatiiviset puolet saattavatkin vaikuttaa hallitsevilta,
eivät ne kuitenkaan voita
kaikkia niitä positiivisia
keskusteluja ja kertomuksia, joista sain vaalityön
aikana nauttia. Lähes päivittäiset kuuden tunnin
seurustelutuokiot antavat
ainutlaatuisen läpileikkauksen suomalaisesta yhteiskunnasta ja kansasta
sekä sen tarpeista.
Samalla eduskuntavaalikampanja antoisine keskusteluineen on kenties
maailman pisin ja vaativin
työhaastattelu. Kampanjan
aikana ehdokas juttelee
parhaimmillaan tuhansien
ihmisten kanssa ja pyrkii
vakuuttamaan äänestäjät
omasta pätevyydestään.
Helpolla ehdokas ei kuitenkaan pääse, sillä ihmiset odottavat vakuuttavia
vastauksia aiheesta kuin
aiheesta. Sain esimerkiksi
itse käydä kampanjan aikana antoisia keskusteluja
muun muassa lyhytaaltoradioiden vastaanottimiin

liittyvistä lainsäädännöllisistä ongelmista ja kasvihuonekasvatukseen liittyvistä valtiontuista.
Parhaimpia kokemuksia
minulle olivat kuitenkin
koskettavat elämäntarinat,
joita sain kuulla erityisesti
vanhemmilta äänestäjiltä.
Tarinoissa nousivat esiin
esimerkiksi Porkkalan luovutus ja Suomen historia.
Monet avautuivat minulle
myös hyvin henkilökohtaisista asioista ja ongelmista, ja tästä luottamuksesta
olen erityisen otettu.
Kaiken kaikkiaan tämä
hyvin väsyttävä spurtti
oli kenties yksi elämäni
palkitsevimpia. Olen äärimmäisen yllättynyt lähes
varauksettoman positiivisesta vastaanotosta, jonka
ihmisiltä sain. Yhtä lailla
haluan kiittää kanssaehdokkaita siitä upeasta ja
kannustavasta hengestä,
josta sain Kirkkonummella nauttia. Nämä olivat
eduskuntavaaleista minulle ensimmäiset mutta eivät
varmasti elämäni viimeiset.
Markus Myllyniemi

Veikkolassa puhuttiin liikunnasta ja sydänterveydestä
Ensin huonot uutiset: vähäinen liikunta on neljänneksi suurin elintapasairauksien aiheuttama
kuolemanriski maailmassa. Onneksi meistä lähes
jokainen voi rakentaa
arkensa edes hieman aktiivisemmaksi. Sydänyhdistys muistutti liikunnan
merkityksestä Sydänviikon
tapahtumassa.
Kirkkonummen-Siuntion
sydänyhdistys järjesti kaikille avoimen Sydänviikon
luennon Veikkolan seurakuntakodissa 8. toukokuuta. Tilaisuuden aiheena oli
”Sydänterveyttä liikunnalla”, josta kertoi fysioterapeutti Heidi Mahrberg
Tampereen Sydänsairaalasta. Sydänsairaala on nimensä mukaisesti sydämen
hoitoon erikoistunut julkisen erikoissairaanhoidon
sairaala, joka toimii viidellä paikkakunnalla.

Liikunta on yksi keino vaikuttaa positiivisesti sydänterveyteen.

luonnollisesti myös kuntotaso vaikuttavat liikkumiskykyyn ja valintoihin.

– Liikunta on tutkitusti
tehokasta, turvallista ja
vaikuttavaa. Myös sydänsairautta jo sairastavalle
säännöllinen liikunta on
tärkeä osa omahoitoa,
Mahrberg kertoi. – Säännöllinen liikunta laskee leposykettä ja verenpainetta,
jolloin sydämen työskentely on taloudellisempaa.

– Tavoitteena on löytää
arkeen liikettä ja lepoa
sopivassa suhteessa. Sairaudesta vielä toipuvan tai
vasta liikkumista aloittelevan kannattaa aloittaa
liikunta maltillisen nousujohteisesti, Heidi Mahrberg totesi. – Lihaskuntoharjoittelua tulisi harrastaa
vähintään pari kertaa viikossa. Tärkeää on muistaa
lämmittely ennen liikuntaa
ja jäähdyttely lopuksi sekä
kiinnittää huomiota myös
palautumiseen ja kunnolliseen kehonhuoltoon.

Sydänsairauksien riskiä
lisäävät myös muun muassa kohonnut verenpaine ja
kolesteroliarvot, tupakointi, ylipaino ja pitkittynyt
stressi.
Tavoitteena
liikunnallinen
elämäntapa
Ikä, kiinnostuksen kohteet,
mahdolliset sairaudet ja

Sydänsairaallakin
on lupa liikkua
Jos sairastaa sydänsairautta ja on epävarma
liikkumisensa rajoista,
kannattaa hakeutua sy-

dänasioihin perehtyneen
ammattilaisen vastaanotolle saamaan lisäohjausta. Heidi Mahrberg
muistutti, että sydänsairautta sairastavan kannattaa opetella tunnistamaan
rasituksensietoaan ja tunnistaa mahdolliset muutokset voinnissaan.
– Hengästyminen ja hengenahdistus tulee erottaa
toisistaan: liikunnan kuuluukin hengästyttää, ja samalla olisi hyvä tulla hiki
edes muutaman kerran
viikossa, Heidi Mahrberg
painotti.
Luento oli osa Sydänviikkoa, joka on sydänliiton
organisoima keväinen sydänterveyden teemaviikko. Tänä vuonna teemana
oli perheliikunta.
Teksti: Heidi Mahrberg
Kuva: Elina Gråsten

Sydänsairaala ja paikalliset sydänyhdistykset järjestävät
yhdessä luentoja eri puolilla Suomea. Fysioterapeutti
Heidi Mahrberg pakkasi tapahtumavierailua varten
Tampereen Sydänsairaalassa.
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Brita Blombergin testamenttiprojekti on pian toiminut 10 vuotta
Veikkolalainen Brita Blomberg testamenttasi omaisuutensa käytettäväksi veikkolaisten
ikäihmisten hyväksi. Tarkoitus on tuottaa
palveluja, joita kunta tai muu toimija ei tarjoa. Toiminnan tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ikäihmisten elämään ja tukea
monipuolisesti kotona selviytymistä.
Toiminta käynnistyi lokakuussa 2010. Toimintaa suunnittelee ja valvoo
suunnitteluryhmä, johon
kuuluvat hoitotyön johtaja
Gun-Lis Wollsten, palveluohjaaja Marja Keränen,
perusturvalautakunnan
edustajana Marjut FrantsiLankia ja BB-ryhmään
kuuluva Pirkko Kautto.
Toimintaa on toteutettu
ryhmäläisten toiveiden
mukaisesti. Toiminnan
alussa oli kysely, ja myöhemminkin on toimintaa
täydennetty asiakkaiden
toiveiden ja kyselyjen mukaisesti.
BB-ryhmään kuuluvat 68
vuotta kyseisenä vuonna
täyttävät tai aikaisemmin
täyttäneet kotona asuvat
henkilöt, joiden postinumero on 02880 tai 02860.
Toimintaa vetämään valittiin usean hakijan joukosta
Marja Keränen. Marja on
koulutukseltaan perushoitaja, ja hänellä oli monipuolinen työkokemus, viimeksi vanhustyöstä, josta
hän oli ja on innostunut.
Marja oli projektin käynnistämisvaiheessa palkattuna kokopäiväisesti
BB-varoista. Kun toiminta vakiintui, Marja alkoi
tehdä puolet työajastaan
omaishoidon kotikuntoutusta. Viime syksystä lähtien hän on puolet

työajastaan koordinoinut
Kirkkonummen kunnan
senioreiden vapaaehtoistoimintaa. Siihen hänellä
on uuden koulutuksensa,
lähiesimiestutkinnon, perusteella tietoa ja taitoa.
Mistä tietoa
Brita Blombergin testamentti-projektin palveluista ja toiminnasta saa tietoa
esimerkiksi Kylänraittilehdestä, johon on usein
koottu tietoa palveluista ja
eduista.
Kirkkonummen Sanomien
Tapahtumapäivyrissä on
tietoa Perjantaikahvilan
aiheista ja mahdollisista
muutoksista sekä Nummelan kutsutaksin aikatauluista.
Brita Blombergin testamenttiprojektilla
on
oma Facebook-sivu, johon päivitetään ajankohtaista tietoa. Sivun
osoite www.facebook.
com/Brita-Blombergin-testamentti-projekti-279040875470720/
Palveluohjaaja lähettää
sähköpostia niille ryhmäläisille, jotka ovat antaneet
sähköpostiosoitteensa.

Lisätietoja voi aina kysyä
Päivi myy Veikkolassa
palveluohjaajalta, puh.
050 354 0836,(arkisin klo
Kutsu syntyperäinen
8-16, voi myös jättää viesveikkolalainen kotiisi

tin vastaajaan). Sähköposti: marja.keranen@kirkkonummi.fi
Perjantaikahvila
on ikäihmisten
kohtauspaikka
Perjantaikahvila on avoinna perjantaisin klo 10.30–
12.30 Veikkolan nuorisotilassa. Kahvila toimii
vapaaehtoisvoimin. Uskollisille ja pitkäaikaisille kahvilan hengettärille,
Kirstille ja Arjalle, suuri
kiitos. Kahvila on avoin
kaikille kirkkonummelaisille ikäihmisille. Tarjolla on kahvia ja voileipiä
omakustannushintaan.
Perjantaiaamupäivänä on
nuorisotilan liikuntasalissa
ollut myös tuolijumppaa ja
senioritanssia.
Perjantaikahvilassa voi
olla lyhyitä tuotteiden tai
toiminnan esittelyjä tai
vapaata keskustelua. Se on
tärkeä kohtaamispaikka
ikäihmisille.
Palveluohjaaja voi jakaa
Perjantaikahvilassa ruokalippuja, liikuntaseteleitä
ym. Ryhmäläisten määrä
on nyt niin suuri, että ruuhkan välttämiseksi etutuotteet on varattava etukäteen
puhelimitse tai sähköpostilla. Varauksen voi jättää
myös Perjantaikahvilassa.
Perjantaikahvila on nyt kesätauolla elokuun loppuun
asti.
BB-ryhmäläiset ovat saaneet testamenttivaroista
monenlaisia etuja:
– veloituksetta turvallisuusvälineitä, esim. liukuesteitä
jalkineisiin,

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

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

Kirkkonummi, Kirkkotallintie 2

lonkkasuojia, palovaroittimen paristokoteloita
– veloituksetta ruokalippuja Veikkolan koulun
ruokailuun
– alennusta jalkojenhoitoon ja liikuntaryhmiin
– Nummelan kutsutaksi
kuukausittain (tieto Kirkkonummen
Sanomien
Tapahtumapäivyrissä, ilmoittauduttava edellisenä
päivänä)
Etuihin on tulossa
muutoksia
Perusturvalautakunnassa
28.2.2019 tehtiin joitakin
muutoksia testamenttivaroista jaettaviin etuihin.
Näistä tulee perusteellisempi juttu syksyn Kylänraittiin. Muutokset tulevat
asteittain voimaan syksyn
aikana. Liikuntaryhmiin
ilmoittautuminen alkaa
ennen syksyn Kylänraitin
ilmestymistä, joten näistä
lyhyesti.

puhelimitse palveluohjaajalta, joka postittaa ne tai
jakaa Perjantaikahvilassa.

jelmaan on aina kuulunut
Britan muistelua ja musiikkia.

Kansalaisopiston Kädentaitokerhon tukeminen lopetetaan. Jatkossa tuetaan
kädentaitoja esimerkiksi
Perjantaikahvilaan tulevan
askarteluohjaajan kustannuksissa.

Britan juhla on tänä vuonna 9.10. klo 12 Veikkolan
seurakuntakodilla.

Britan nimipäivän aikoihin
järjestetään testamenttivaroilla juhla seurakuntakodilla. Britan päivän
juhlan tavoite on järjestää
tilaisuus, missä ikäihmiset
voivat tavata toisiaan ja
nauttia pöydän antimista
kauniissa ympäristössä,
viettää hetken juhlaa. Oh-

Brita Blombergin testamentin hengen mukainen
yhteisöllisyys toteutuu
hienosti Perjantaikahvilassa, ruokailuhetkissä koululla ja liikuntaryhmissä.
Siellä tavataan tuttuja,
vaihdetaan kuulumisia ja
solmitaan uusia tuttavuuksia. Yhdessä voidaan pohtia arkielämän ongelmia ja
löytää niihin ratkaisuja.
Teksti: Pirkko-Liisa Iivari

Liikuntaseteleitä annetaan
siten, että liikuntalipukkeita voi saada enintään neljä
kertaa 20 euroa vuodessa.
Seteleitä voi käyttää yhden
setelin yhteen liikuntaryhmään. Niitä voi käyttää
vain sellaisten järjestäjien
liikuntaryhmiin, joiden
kanssa palveluohjaaja
on sopinut laskutuksesta
(Kirkkonummen kunnan
tuolijumppa ja kuntosali,
VeVen kaikki liikuntaryhmät, Balanssin Easylineryhmä).
Liikuntasetelit jaetaan
syksyllä, ja ne saa pääsääntöisesti etukäteen tilaamalla sähköpostitse tai

Brita Blomberg oli innokas matkailija. Kuvan otti ystävä
Hilkka Riihimäki.

ajassa
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Marja Keräsen ajatuksia menneestä ja vähän tulevastakin
Marja Keränen on toiminut BB-projektin ainoana
palkattuna työntekijänä
lähes kymmenen vuotta.
Hän on tehnyt valtavan
työn kehittäessään erilaisia toimintamuotoja Veikkolan ikäihmisille. Siitä
suuri kiitos Marjalle.
Halusin kysyä Marjan
ajatuksia BB-projektin eri
vaiheista.
– Kerro hieman alkuajoista. Minkälaista toimintaa
oli ihan aluksi?
– Alussa oli Marja, kynä,
kalenteri, puhelin, tietokoneen käyttömahdollisuus. Olin juuri lopettanut toimimisen STM:n ja
sotaveteraanien veljesliiton AKU-projektissa veteraanien tukihenkilönä
Kirkkonummella kotikuntoutusprojektissa ja ollut
kunnan kotihoidossa työssä. Sitten näin, että haetaan palveluohjaajaa Brita
Blombergin testamenttiprojektiin. Olin yksi seitsemästä hakijasta, ja minut
valittiin tehtävään. Koin
tehtävän hyvin mieleiseksi, pääsin tekemään uutta
hyvää, ja se mahdollisti
minulle niin tärkeän vapaaehtoistoiminnakinkin
aloittamisen.

– BB-ryhmäläisiltä oli
kysytty toiveita, mitä he
haluavat ”kultareunaksi”, jota Brita oli jättänyt
testamentin varoilla järjestettäväksi. Minulla oli
ranskalaisilla viivoilla
selvitettävät ja käynnistettävät asiat BB-ryhmäläisille:
- lonkkasuojat
- liukuesteet
- Nummelan kutsutaksi
- ”kerhotoiminta”?

mintaa lääkärikäynneille
kotihoidon asiakkaille.
Retkiä mm. Hyrsylänmutkaan, Mitro Revon
tsasounaan.
– Pääsin (vapaa-ajalla ja
itse maksavana) tutustumaan Euroopan Parlamenttiin, kun Mitro
kutsui sinne vapaaehtoistoimijoita tutustumaan.
Matka oli tärkeä verkostoitumisen kannalta.

– Olin mukana Nummelan kutsutaksissa avustamassa apua tarvitsijoita.
Kartoitin erilaisten palvelujen tuottajia, ketkä heistä lähtevät yhteistyöhön
ja siihen liittyviin laskutuskäytäntöihin.

– Järjestimme vapaaehtoisten kanssa kimppakyydein
hautausmaakäyntejä haudoille.
Järjestimme ruokakursseja Uudenmaan Marttojen kanssa. Pitkiä kotikäyntejä. Pystyin esim.
omaishoitajille tekemään
kotikäyntejä,
joissa
omaishoitaja pääsi ulkoilemaan ja hoitamaan
omia asioita sillä aikaa,
kun esim. ulkoilin ja seurustelin omaishoidettavan
kanssa. (Sillä periaatteella pääsin vuonna 2013 tekemään Kirkkonummen
kunnassa omaishoidon
kotikuntoutusta, joka
aloitettiin, kun ylilääkäri
Marjut Hovinen vei asian
perusturvalautakuntaan.)

Vapaaehtoistoiminnan
aloittaminen; saattajatoi-

– Yksinäisten jouluja
vietimme muutamina

– Toimin kokopäiväisesti BB-projektissa 2010–
2013. Toimin samassa
tilassa kotihoidon kanssa.
Tein paljon yhteistyötä heidän kanssaan mm.
välineiden (liukuesteet,
lonkkasuojat) jakamisessa yms. Kookkaan Eslapotkupyörän haimme
silloisen esimieheni Päivi
Veljän kanssa henkilöautolla.

jouluaattoina vuodesta
2012 alkaen. Muutama
vapaaehtoinen, hoitotyön
johtaja ja minä järjestimme veikkolalaisille ikäihmisille mahdollisuuden
tulla jouluaattona ruokailemaan yhdessä aamupäivällä. Tilaisuudet olivat
sykähdyttäviä. Paikalla
oli henkilöitä, joilla ei ollut jouluna(kaan) omaisia
seuranaan. Kaikille pakattiin mukaan myös loput jouluruuat. Eräs iäkäs
herra totesi, että hän ei ole
pitkään aikaan syönyt oikeaa lihaa!
– Vapaaehtoisten kanssa
kävimme yhdessä kotikäynneillä, mm. puutarhanhoitoa yms. Erään
täysin yksinäisen rouvan
kanssa istuimme urakan
jälkeen rappusilla, ja hän
totesi: ”Että on hienoa istua ja jutella tässä, naisten
kesken.”
– Vapaaehtoiset toimivat
alusta alkaen aktiivisesti
mm. atk-kurssin vetäjinä,
juhlien suunnittelijoina ja
järjestäjinä, lehtijuttujen
kirjoittajina.
Kysyin, mitä muutoksia
on tullut kymmenessä
vuodessa.

– Ryhmäläisten määrä on
kasvanut 300:sta melkein
700:aan. Etuuksia on lisätty koko ajan, ja niiden
käyttäjiä on paljon. Ryhmäläisten suuri määrä ja
toiminnan monipuolisuus
ovat lisänneet kirjaamista, joka vie nyt ison osan
työajasta.
Pyysin Marjaa kertomaan
opiskelustaan ja uudesta
tutkinnostaan.
– Opiskelin 10/201711/2018 Omniassa oppisopimuksella vapaaehtoistyön koordinaattorin
lähiesimiehen ammattitutkintoa. Valmistuin joulukuussa 2018 lähiesimieheksi. Ohjaajana minulla
oli BB-projektissa alusta
asti mukana ollut hoitotyön johtaja Nenne
Wollsten, joka on nähnyt
vapaaehtoistoiminnan ja
BB-toiminnan merkittävyyden. Hänelle suuri
kiitos.
– Haluan välittää kiitokseni myös kaikille vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille ja ihan jokaiselle
BB-ryhmäläisille. Teidän
kanssa on ollut hienoa
tehdä hyviä asioita yhdessä BB-projektissa.

– Koulutuksessa opin
mm. uusia luovia ja tietoteknisiä työkaluja. Alusta
asti tunsin, että tämä koulutus oli minua varten. Se
syvensi innostustani vapaaehtoistoiminnan koordinointiin entisestään.
Kehittämissuunnitelmia
yms. tuli kirjatuksi ihan
rasitusvammaan asti.
– Mihin suuntaan haluaisit
kehittää BB-toimintaa?
– BB-toiminnasta vastaa toiminnan suunnitteluryhmä. Olen iloinen,
että ehdotukseni uudesta
etuudesta, ”apua-leskelle”, hyväksyttiin mukaan
BB-etuksiin syksystä alkaen. Se kuvastaa sitä,
mitä itse henkilökohtaisesti toivon, että yksin
jääneet sairastuessaan,
leskeksi jäädessään tai
muuten heikossa tilanteessa/asemassa olevat
saisivat tukea, apua ja
ystäviä niin halutessaan
BB-toiminnan kautta.
Kiitos Marja haastattelusta! Onnea tutkinnon
suorittamisesta ja kaikkea
hyvää jatkoon.
Teksti ja kuva:
Pirkko-Liisa Iivari

PALVELEMME JUHANNUKSENA:
TORSTAI 20.6.
JUHANNUSAATTO 21.6.
JUHANNUSPÄIVÄ 22.6.
SUNNUNTAI 23.6

KLO 9 – 18
KLO 9 – 12
SULJETTU
SULJETTU

Toivotamme kaikille aurinkoista juhannusta!

Perjantaikahvilan uskolliset hengettäret Arja Vesterinen (vasemmalla) ja Kirsti Wiik. Keskellä palveluohjaaja Marja
Keränen.

kulttuuri
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Veikkolan kirjaston Kirjallisuutta
kesä
teen useamman henkilön
Emma Puikkonen
Satupiknikit

Satupiknikit Veikkolan
kirjastolla ke 19.6., 3.7. ja
17.7. klo 10. Piknikille ovat
tervetulleita lapset yhdessä
aikuisen kanssa. Kirjasto
tarjoaa pienet piknikeväät.

Aukioloajat
ma klo 14–20
ti, to klo 14–19
ke, pe, la klo 10–15
lauantait suljettu
1.6.–31.8.
Juhannuksen
poikkeusaukioloajat:
to 20.6. klo 10–15
pe 21.6. suljettu
Yhteystiedot
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Arja Puikkonen

Liitopoika
Karisto 2019

Luin vähän aikaa sitten
Arja Puikkosen kirjoittaman kirjan ”Liitopoika”.
Kirjan päähenkilö Aku
tekee itse käsityönä varusteita keppihevosille, ja pian
hän päätyy myös ratsastamaan niillä uusien luokkakavereidensa innoittamana.
Vielä muutama vuosi sitten
innokkaasti keppihevosilla ratsastaneelle kirja oli
melko osuva kuvaus siitä,
mitä se merkitsee ihmisille
harrastuksen parissa. Asiat
ovat varmasti muuttuneet,
sillä tuolloin keppihevo-

Sagopicknicker i Veikkola
bibliotek ons 5.6. och 26.6.
kl. 10. Välkomna alla barn
tillsammans med en vuxen
på sommarens sagopicnick! Bibban bjuder på lite
picknicktugg.
3D-tulostin
Veikkolan kirjastossa on
käytettävissä 3D-tulostin.
Varaa opastusaika kirjastosta paikan päältä tai sähköpostitse!
Kirkkonummen kirjasto
mukana Veikkola-päivillä
8.6.
Kirjastoauto Ella on mukana Veikkola-päivillä –
tervetuloa! Luvassa mm.
kesäinen lukuhaaste sekä
yllätyskirjakasseja.

set olivat vasta alkamassa
nousta näkyville mediassa.
Harrastus oli melko tyttövaltainen, mutta poikiakin
alkoi jo näkyä mukana kisoissa sekä sosiaalisessa
mediassa. Nuorten keskuudessa keppihevoset ja varsinkin oikealla ratsutallilla
käynti mielletään helposti
vain tyttöjen harrastukseksi. Kummatkin harrastukset
ovat kuitenkin toivottavasti alkamassa menettää kuvaansa pelkästään "tyttöjen juttuna", ja tämä kirja
on varmasti askel oikeaan
suuntaan.
Ensisilmäyksellä kirjan
kohderyhmä tuntuisi olevan enimmäkseen alakouluikäiset, mutta moni
muukin nuori tai aikuinen
voi saada siitä paljon irti.
Kirjassa on onnistuttu
myös huumorin avulla sekoittamaan sopivasti keppihevosmaailmaa oikean
ratsastusharrastuksen kanssa. Vaikka keppihevoset
ja niiden harrastajat ovat
saaneet valtavasti vaikutteita oikeilta talleilta, ovat
ne kuitenkin tänä päivänä
kaksi eri asiaa.
Itse sain keppihevosten
parissa hyvät käsityötaidot

Lupaus
WSOY 2019

”Minä ja Robert teimme
omenapuuhun oman maan,
jolle annoimme nimeksi
Piilomaa. Puuhun mahtui
istumaan kaksi lasta, me
molemmat, kesäisin istuimme ja katsoimme sieltä
äidin selkää, kun hän kitki
kasvimaata, ja kuuntelimme sirkkojen siritystä.
Äidin selässä oli isoja ruskeita luomia. Piilomaassa
kerroimme satuja ja keksimme uudestaan, mitä olisi pitänyt sanoa, kun minun
luokkalaiseni Tiina lällätti,
että Robert haisee pissalle.
Piilomaassa istuimme pitkään suunnittelemassa kostoa, kun minun laukkuni oli
työnnetty vessanpönttöön.
Piilomaassa jouduimme
istumaan niin lähellä toisiamme, että käsivarsi
painui toisen sääreen, salaisuuksia ei ollut, olimme
samalla puolella.”

kautta. Hienosti kirjoitettua
kerrontaa kasvamisesta,
vastuuntunnosta, maailman
muuttumisesta, ilmastonmuutoksesta, ahdistumisesta, välittämisestä ja rakkaudesta. Uskallammeko enää
luvata lapsillemme jatkuvuutta, ja millaisessa maailmassa tulemme elämään?
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Niklas Natt och Dag

1793

Johnny Kniga

En ryhdy kertomaan kirjan
sisältöä tarkemmin. Suosittelen lämpimästi romaanin
lukemista. Varoituksena totean, että vaikuttava lukuelämys saattaa saada myös kyynelkanavat toimimaan.
Maarit Orko

Esikoiskirjailija Niklas
Natt och Dagin ”1793”
palkittiin ensin Ruotsissa
parhaana rikoskirjana ja
esikoisena vuonna 2017.
Viime vuonna tuli Vuoden
kirja -palkinto. Natt och
Dag on Ruotsin vanhin
aatelissuku, mutta ”1793”
ei ole rokokoota eikä rita-

riromantiikkaa. ”1793” on
kertomus kahden erikoisen
salapoliisin, ruununraakin
ja kuolemansairaan, rikostutkimuksista Tukholmassa
vuonna 1793.
Ennen kaikki ei ollut paremmin. Kirjan Tukholma
oli kauhea, sairas, likainen,
köyhä ja löyhkäävä. Siitä
on historiallisten romaanien siloisuus kaukana.
Kustaa III oli kuollut, ja
Gustaf Adolf Reuterholm
hallitsi maata itsevaltiaana.
Toisaalta aika on Ranskan
suuren vallankumouksen
1789 aikaa. Vapaus, veljeys
ja tasa-arvo olivat tulollaan
ja torjuttavina.
”1793” on kiehtova kirja,
todellinen lukujätti. Kuvaus on taitavaa, tuntuu
kuin olisin Tukholmassa v.
1793. Onneksi en ole. Mitä
seuraavaksi: 1794. Kannattaa lukea sekin.
Raija Kari

Romaanin tapahtumat sijoittuvat menneisyyteen,
tähän aikaan ja tulevaisuu-

sekä monta kaveria, joiden kanssa oli hauskaa
jakaa yhteinen innostuksen kohde. Tähän kirjaan
on saatu kerätyksi muun
muassa nämä elementit
hyvin onnistuneesti.
Saana Saikkonen
Kirjoittaja on aktiivinen
keppihevosharrastaja parin vuoden takaa. Harrastajia on arvioitu olevan
noin 10 000. Muutama
viikko sitten suomalaisista keppihevostelijoista
julkaistiin näyttävät artikkelit sekä amerikkalaisessa New York Timesissa että englantilaisessa
Guardianissa.

Simo Sipola

Verokirja
Teos 2019
Verot ja veropolitiikka ovat
asioita, jotka koskettavat
kaikkia suomalaisia. Menneitä ja tulevia hallituksia
arvioidaan sen perusteella,
millaisia tavoitteita ja päätöksiä se on tehnyt veropolitiikan suhteen.
Simo Sipola on ex-veikkolalainen tv-toimittaja
ja tietokirjailija, joka on
tuottanut runsaasti tutkivaa
journalismia sekä kirjallisuuden että sähköisen media sektorilla. Lähtökohta
on ollut avata uusia ovia,
paljastaa väärinkäytöksiä,
haastaa päättäjiä.
Näin on myös hänen uusimman ”Verokirjan” suhteen. Tässä teoksessa Simo
Sipola käsittelee verojen
tarvetta, niiden kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusteellisen historiallisen osion jälkeen hän
paneutuu suuryritysten ja
varakkaiden yksityishenkilöiden sekä yritysten veronkiertoon lukuisten esimerkkien avulla. Samalla hän
kirjaa useita toimenpiteitä,
joiden avulla Suomen hal-

litukset ovat kasvattaneet
tuloeroja niin, että Suomi
oli aivan kärkipäässä suhteessa muihin teollistuneisiin maihin. Esimerkkejä
on useita, joista yleisimmin
kansakunnan muistissa on
Matti Vanhasen hallituksen
poistama varallisuusvero
vuonna 2006. Pian tämän
jälkeen Vanhanen saikin
palkkionsa jättämällä päivänpolitiikan ja siirtymällä
Perheyritysten Liiton johtoon.
Tässä osiossa Sipola selvittelee useita muita ns.
laillisia veronkiertoja, veroparatiiseja ja suomalaista veropolitiikkaa. Osansa
saavat niin Ehrnrooth, Ollila, Kokkila kuin Wahlroos,
joiden verosuunnittelu on
maksanut Suomelle useita kymmeniä miljoonia.
Veroparatiisiyhtiön omistaminen ei ole laitonta,
mutta niistä on ilmoitettava
Suomen veroviranomaisille. Sipolan arvion mukaan
Suomi menettää näin lähes
kolmanneksen vajaan viiden miljardin yhteisöverotuotosta.
Verotuksen painopiste
Kolmannessa osiossa käsitellään oikeudenmukaisuutta. Tässä astuu esiin

myös ilmastonmuutos ja
ympäristön saastuminen.
Kirjoittaja ehdottaa ratkaisuksi useitakin vaihtoehtoja, joista ensimmäisenä
maailmanlaajuista kerskaveroa. Myös kaikki verohelpotukset, jotka pitävät
yllä kestämätöntä kulutusta, olisi syytä poistaa. Arvonlisäveron tilalle Sipola
esittää uutta tuotantoveroa.
Eli painopiste kohdistetaan
epäekologisen ja tuhlailevan kulutuksen verottamiseen.
”Verokirja” on päivitetty
yhteenveto verotukseen
liittyvistä epäkohdista historiallisine taustoineen.
Hyvän pohjustuksen avulla
siirrytään kohti nykypäivää
ja tutkaillaan uusia mahdollisuuksia
löytää verotuksen kautta
ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiselle.
Rohkeat avaukset uusille toimenpiteille antavat miettimisen aihetta
päättäjille, joille suosittelen kirjan lukemista.
Ja tietysti kaikille Matti Meikäläisille, jotka
miettivät oman ja ympäristönsä tulevaisuutta.
Matti Saartamo

kulttuuri
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Piiparilassa tapahtuu
Kirkkonummen Kamariorkesterin perinteinen
kevätkonsertti Piiparilassa pidetään 26.5. klo 15.
Konsertti on Jorma Panulan kapellimestarikurssin
päätös, kuten edellisinäkin
vuosina. Kurssin nuoret
ja vähän vanhemmat kapellimestarit johtavat kevääseen sopivaa klassista
orkesterimusiikkia. Konsertin solistina ja myös
kapellimestarina esiintyy
pianisti Roope Gröndahl,
joka soittaa Maurice Ravelin G-duuri -konserton
ensimmäisen osan.
Torstaina 6.6. klo 14
Kirkkonummen musiikkileirin opettajat Annemarie
Åström, viulu, Maija Parko, piano, ja Linnea Nie-

ESITYKSET NAVALAN PUISTOSSA
TI 25.6 klo19
ENNAKKO
TI 18.6 klo19 KE 26.6 klo19
TO 27.6 klo19
ENSI-ILTA
KE 19.6 klo19 PE 28.6 klo19
TO 20.6 klo19 LA 29.6 klo15
ja klo19

TI
KE
TO
PE
LA

2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
ja

klo19
klo19
klo19
klo19
klo15
klo19

LIPUNMYYNTIPAIKAT:
KotiLemmikki (Veikkola)
Luckan (Kirkkonummi)
AG-grilli (Nummela)
LIPPUJEN HINNAT: 23/20/10€
LISÄTIEDOT:
www.veikkolankartanoteatteri.fi

minen, laulu, esiintyvät
oppilaineen Piiparilassa.
Lauantaina 6.7. klo 16
on "Runon ja suven päivän konsertti", jolloin
viulutaiteilija Annemarie
Åström ja pianotaiteilija
Maija Parko tulkitsevat
mm. Ilmari Hannikaisen,
Toivo Kuulan, Einojuhani
Rautavaaran ja Lotta Wennäkosken teoksia.
Sellotaiteilija Senja Rummukainen on lupautunut
pitämään konsertin kesän kuluessa Piiparilassa.
Ajankohta on vielä auki.
Senja on voittanut Turun
sellokilpailun v. 2014 ja
yltänyt yhdeksi kolmesta
finalistista v. 2015 Portugalissa kansainvälisessä

Guilhermina Suggia Prize -sellokilpailussa. Senja kiinnitettiin Helsingin
K au punginorkes ter iin
toiseksi soolosellistiksi v.
2017. Kannattaa pitää silmällä konsertti-ilmoitusta.
Requiem-taidenäyttely
17.8.–15.9. Ihmisyyttä kuvailevan näyttelyn tekijät
ovat kirjailija Claes Andersson ja taiteilija Raimo Sallinen. Näyttely on
auki viikonloppuisin klo
12–16. Avajaisissa lauantaina 17.8. klo 15 kuullaan
musiikkiesityksiä.
Kaikkiin Piiparilan tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Osoite: Heparintie 136.
Marja Kantola-Panula

kartanoteatteri

Tervetuloa 20-vuotis kahville 31.5.2019 klo 10-17
-varatessassi ajan 31.5.2019,saat -20%!
-Arpajaiset,tuotetarjouksia koko viikon 22.
Tervetuloa juhlimaan!Toivottaa Salongin tytöt :)
Eerikinkartanontie 2 ,09-2566196,www.mariannensalonki.com

Jalkahoitajan ja kosmetologin palvelut samasta osoitteesta
Koskentie 3, Veikkola, Terveysaseman viereinen ovi

Jalkojenhoito Askel
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Mitä hel%#ttiä sinä siinä seisot!
Humoristinen musiikkinäytelmä naapurisovusta
”Nytpä tahdon olla mä,
pienen mökin laittaja”,
lauletaan vanhassa lastenlaulussa. Oma talo, oma
piha, oma lupa – se on
monen suomalaisen perheen unelma. Sanotaan
myös, että omakotitalon
rakennusprojekti voi olla
tavallisen ihmisen elämässä yksi koettelevimmista
elämänvaiheista.
Entäpä jos vielä sattuu niin,
että tulevan kodin viereisellä tontilla on vanha kyläläinen, jonka mielikuvat
tontin rajoista ovat ajoilta
ennen satelliittipaikannusta
ja lasermittalaitteita?
Tässä lähtötilanne, josta
Mitä hel%#ttiä sinä siinä

seisot! -näytelmän tapahtumat käynnistyvät. Helsingistä muuttavan nuoren
Laineen perheen unelmat
ovat kariutua, kun naapuriksi osuu Tapani Ryynänen, periaatteen mies,
jonka vaimon ruusupensaat kukkivat kiistellyllä
rajavyöhykkeellä.
Kylällä, joka voisi olla
Veikkola tai oikeastaan
mikä tahansa suomalainen
taajama, alkaa tapahtua.
Pian rajariitaa käsitellään
kunnan tomeran rakennustarkastajan Rajamäen
toimistossa. Sitten kyläparlamentti pui asiaa kyläkuppila Taviksen terassilla
ja kylän torilla. Myös kunnanvaltuusto kokoontuu,

mutta sillä on suurempiakin asioita pohdittavanaan.
Kuten se, miten suunnitteluvaiheessa oleva tunnin
juna Turkuun vaikuttaa
tontteihin, taloihin, asukkaisiin, autoiluun ja liitooraviin.
Oli meillä ihmisillä sitten
pieniä tai vähän suurempiakin asioita, niin rajoja
rakennellaan ja koetellaan. Omilta tonteilta
huudellaan, keskustelut
kuumenevat ja rauhanrakentajia kaivataan niin
politiikassa kuin talonrakentamisessakin. Kuka
on valmis myöntymään,
kuuntelemaan, ottamaan
ensimmäisen rohkean askeleen toisen tontille ja

Esitykset Navalan puistossa 18.6.–6.7.
katsomaan naapuria silmiin?
Veikkolan Kartanoteatterin näytelmä on taas kerran
kantaesitys. Käsikirjoituksen on räätälintyönä tehnyt teatterilainen ja veikkolalainen Teemu Raita,
ja näytelmän ohjaa Eija
Ahvo.
Esityksen tapahtumia elävöittävät ja kommentoivat
monet tutut laulut, joita
säestää Pekka Tegelmanin johtama bändi. Koska
Kartanoteatterin kantava
teema on aina ollut yhteisöllisyys, osa lauluista lauletaan yleisön kanssa.
Teksti: Juha Wikström

Käsikirjoittajan mietteitä
– Olin mukana Kartsun
viime kesän näytelmässä Leiri pilven reunalla
ja esitysten jälkeen aloin
miettiä, millainen voisi
olla seuraava kesänäytelmä. Leiri-näytelmässä oli
suuria teemoja ja isoja
asioita, historiaa, luon-

nonsuojelua, ilmastonmuutosta. Ajattelin, että
voisiko palata hieman
lähemmäksi ihmisiä ja
vaikkapa meidän omaa
kyläämme. Silti taustalla
voisi olla isojakin teemoja, mutta näytelmän pitäisi
olla hauska, vetävä ja sii-

nä pitäisi olla paljon musiikkia. Mietin pystyisinköhän itse kirjoittamaan
näytelmän, valottaa käsikirjoittaja Teemu Raita
näytelmän lähtkökohtia.
Syksyn saavuttua käsikirjoitus oli valmis.

Teemu Raita. Kuva: Päivi
Falck.

ti 18.6. klo 19 ennakko, ke 19.6 klo 19 ensi-ilta,
to 20.6. klo 19,
ti 25.6. klo 19, ke 26.6. klo 19, to 27.6. klo 19,
pe 28.6. klo 19, la 29.6. klo 15 ja 19,
ti 2.7. klo 19, ke 3.7. klo 19, to 4.7. klo 19,
pe 5.7. klo 19, la 6.7. klo 15 ja 19
Liput: 23 / 20 / 10 €
Esityksen kesto noin 2 tuntia väliaikoineen
Lippujen myyntipaikat:
KotiLemmikki (Veikkola)
Luckan (Kirkkonummen keskusta)
AG-grilli (Nummela)
www.veikkolankartanoteatteri.fi
veikkolankartanoteatteri@gmail.com

Uusia naapureita
Eläkeläinen Tapani Ryynänen on asunut vaimonsa Tuula Ryynäsen kanssa Veikkolassa jo 30 vuotta. Ryynästen
rauha on tänä keväänä häiriintynyt. Pahasti. Koiraakaan
ei voi enää ulkoiluttaa omassa rauhassa. Naapuritontti on
myyty helsinkiläiselle tohtorisperheelle, joka on ryhtynyt
rakennushankkeeseen.
”Jos nyt ihan suoraan sanon, niin kyllä on hieman ihmeellistä, kun hienostelijat muuttavat tänne maaseudun
rauhaan ja alkavat itse määritellä tonttinsa rajoja. Kaupunkilaismössykät ovat taatusti virkamiesten parhaita
kavereita ja nyt on täällä meidänkin kunnassa vedetty
tontin rajat heidän edukseen. Tohtori siinä akateemisesti
mittailee tontin rajoja, vaikka me itse rajamme tunnetaan.
Kyllä eläkeiässä jo tietää, että raja menee siinä, missä se
oikeassa elämässäkin menee. Ei siihen mitään tutkintoja
tarvitse hankkia”, Ryynänen sanoo.
”Minusta tuntuu, että ihmisten tunteilla ei ole enää mitään merkitystä. Minä olen hoitanut ruusujani kymmeniä
vuosia inhimillisen sivistyksen avulla, ja nyt se minulle äärimmäisen rakas ja tärkeä pensas jäisi jonkun niin
sanotun rajan taa. Sydämetöntä toimintaa, minua alkaa
itkettää, kun vain ajattelenkin asiaa”, Tuula Ryynänen
täydentää liikuttuneena.
Helsingin ja Aalto -yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun professori, matematiikan tohtori, dosentti Henri Laine suhtautuu uusien naapuriensa
kommentteihin tieteellisen rauhallisesti. Hän on valinnut
uuden kodin tontin yhdessä vaimonsa, markkinointikoordinaattori Suvi Laineen kanssa. Perhe haluaa kasvattaa
kolme pientä lastaan lintukodossa, luonnonläheisessä ja
yhteisöllisessä Veikkolassa.
”Valitsimme tämän tontin, sillä se sijaitsee matemaattisesti juuri sopivalla etäisyydellä Helsingistä, jossa minun
pitää suorittaa työasiani”, Henri Laine kertoo.
”Tämä oli optimaalisin vaihtoehto. Ilta-aurinko paistaa juuri
oikeasta suunnasta. Olen jo tehnyt sisustussuunnitelmat ja
tilannut kaikki kalusteet. Tänne saamme rakennettua sisustuslehtieni mallin mukaisen unelmakodin, jossa astiatkin on
koordinoitu sävy sävyyn”; Suvi Laine hehkuttaa.
”Naapurusto ei ole ihan optimaalinen. Aivoni eivät pysty
ymmärtämään, miten yhtälö ei toimi vaikka olemme tehneet kaiken juuri niin kuin kirjoissa ja säännöissä sanotaan”, Henri Laine huokaa.

Rajanvääntö on kovaa, kun tohtorisperhe alkaa rakentaa alkuperäisveikkolalaisen eläkeläispariskunnan, Tuula ja
Tapani Ryynäsen (Maarit Lindblad ja Paavo Sortti) naapuriin. Kuva: Päivi Falck.

Se, miten monimutkaiseksi Laineiden ja Ryynästen projekti lopulta kehkeytyy ja miten asiat ratkeavat, selviää
Kartanoteatterin katsomossa ihan pian.
Teksti: Johanna Aatsalo

kulttuuri
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Luontopolku Eerikinkartanon mailla
Polun rakentamisesta on tehty päätös joulukuussa 2016 (Eerikinkartanon johtokunta § 35 13.12.2016). Kyseisessä kokouksessa
hyväksyttiin biologi Pekka Borgin laatima
Pähkinäpolun selvitys, vahvistettiin nimeksi Pähkinäpolku, opasteiden sijoituspaikka
kartanon suola-aitan viereen Metsähallituksen käyttämän mallin mukaisina suomen-,
ruotsin- ja englanninkielisinä, lintutornin
sijoituspaikka, polun vihkimispäivä Suomen luonnon päivänä 26.8.2017 ja päätettiin
hankkeen toteuttamisesta vuoden 2017 käyttösuunnitelman yhteydessä.
Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kutsuma ryhmä talkoolaisia oli
raivaamassa sekä kaulaamassa polun varrelta
ylimääräisiä puita muutamaankin otteeseen keväällä 2017. Reitti merkattiin
nauhoin, ja Pekka Borgin
opastamana käveltiin reitti
sekä ennen avajaisia että
Suomen luonnon päivänä
26.8.2017. Retken jälkeen
olivat Veikkolan kyläyhdistyksen aktiivit järjestäneet kohtuuhintaisen
yhteisruokailun Eerikinkartanon entisen sikalan
tiloihin. Polun avajaisiin
kunta ei osallistunut, koska polku ei ollut vielä valmis. Kunnan nettisivuilla
polku kuitenkin löytyy:
https://www.kirkkonummi.fi/pahkinapolku
”TERVETULOA PÄHKINÄPOLULLE! Luontopolun pituus on 4,4 km. Polku lähtee Eerikinkartanon
Suola-aitalta. Polku kulkee Haapajärven, Kurkistonjärven ja Kalljärven

rantojen ja metsien kautta
ja päätyy takaisin Suolaaitalle. Polku on tarkoitettu ainoastaan kävelyyn,
ei maastopyörällä eikä
moottoriajoneuvoilla ajamiseen. Polulla kuljetaan
omalla vastuulla. Polku
merkitään sinisillä paaluilla (Eerikinpolku punaisilla paaluilla). Opastuskohteiden paaluissa on
juokseva numerointi. Polku on helppokulkuinen,
mutta ei esteetön. Polku
on muutamassa jyrkässä
kohdassa vaativa. Kosteissa kohdissa on pitkokset tai murskepohjustus,
parissa jyrkässä kohdassa on puuportaat. Polun
kulkemiseen kannattaa
varata vähintään 2–4
tuntia. Polun varrella on
muutama levähdyspenkki, kaksi pöytä-penkki
-yhdistelmää, lintutorni
Haapajärven rannassa
(tulevaisuudessa), laituri
Kurkistonjärven rannassa ja havainnointilava
Kalljärven luhdassa. Polun varrella on 19 kohdeopastetta, joiden tiedot

Pähkinäpolun nimikkopuut toukokuussa.

löytyvät Kirkkonummen
kunnan internet-sivuilta
osoitteesta: www.kirkkonummi.fi/pahkinapolku.
Kohdeopasteiden paikat
on merkitty numeroilla
karttaan.”
Hyvältä kuulostaa. Todellisuudessa polku on
kuitenkin jäänyt toteutukseltaan pahasti kesken.
Lähtöpaikan
opasteet
puuttuvat yhä, pitkoksia
ei ole tehty, murskepohjustukset puuttuvat, levähdyspenkit ja pöydät
puuttuvat, havainnointilava puuttuu, ja lintutorni
(tulevaisuudessa) puuttuu
tietenkin. Mitä on tehty:
joitakin lehtikuusilankkuja ojien ylityksiin, siniset
merkkipaalut ja siniseksi
maalatut kulkuopasteet
reitin puihin (yksisuuntaiset), yhdet portaat kalliolle
sekä laituri Kurkistonjärvelle.
Toukokuun 2018 Kylänraitti-lehteen oli tarkoitus
tehdä artikkeli polusta.
Kyselimme, koska polku
valmistuu (kun piti olla
jo valmis syksyllä 2017).
Selvisi, ettei polulle ollut
määritelty edes hoitoluokitusta. Nyt se on hoitoluokassa 2.
”HOITOLUOKKA 2
Hoidon tavoite:
Ulkoilualue tulee hoitaa
siten, että se säilyy käyttäjälle turvallisena voimakkaasta käytöstä huolimatta. Käyttäjälle luodaan
välttävät edellytykset vir-

kistykseen. Ulkoilualue on
yleisilmeeltään siisti.
Kevätkunnostus ja siivous: Suoritetaan kevätsiivous. Kalusteet, varusteet ja
opasteet korjataan ennen
käyttökauden alkua. Polttopuut toimitetaan grillille
ym. paikkoihin.
Käyttökausi: 1.6.–15.9.
Puhtaanapito: Suoritetaan
kuusi kertaa kaudessa.
Syyskunnostus: Kompostikäymälät tyhjennetään
tarvittaessa.
Kalusteiden ja varusteiden
kunnossapito: Suoritetaan
puhtaanapitotöiden yhteydessä.
Metsänhoito: Suoritetaan
kunnan metsästrategian
mukaisesti tai erillisen
suunnitelman mukaan.
Ulkoilualue: Hermanskär (ylläpito ulkoistettu)
Mickelskär (ylläpito ulkoistettu).”
Ulkoilu- ja liikuntaalueiden hoidon tilaa
vapaa-aikatoimi palvelutuotannon jaostolta. Kunnossapitoyksikkö vastaa
työstä palvelutuotannon
jaoston ohjauksessa (mikäli hoito ei ole ulkoistettu, kuten mm. Nuuksio ja
Porkkala).
Toukokuun 2018 puolivälissä Pekka Borg kävi tarkistamassa polun ja kirjasi
tekemättömät työt. Toimitin listan vapaa-aikatoi-

menjohtajalle. Hän toimitti sen edelleen seuraaville
vastuuhenkilöille. Pekka
Borg oli ollut yhteydessä
kunnan puutarhuriin, joka
totesi, että heillä on kova
kiire.
Kevään 2018 osalta hoitotoimiin ryhdyttiin varsin
myöhään. Tämän allekirjoittanut sai todeta harmillisella tavalla, kun aamutuimaan 13.6.2018 astuin
reitin loppuosuudella 38
cm syvään kapeaan kuoppaan hevoslaidunten reunalla murtaen vasemman
jalkapöytäni. Niittoja ei
ollut vielä tuolle osuudelle tehty, eikä kuoppaa
havainnut pitkässä heinikossa.
Tein ilmoituksen tapaturmasta kuntaan ja syksyllä
korvausvaatimuksen kunnan kautta vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiöltä
tuli korvausvaatimukseeni kielteinen päätös neljän kuukauden odottelun
jälkeen. Vakuutusyhtiön
kanta oli, että kunta ei ole
korvausvelvollinen, koska
ei ole tahallaan aiheuttanut polulle kuoppia. Polun
suunnitelmien mukainen
toteutumattomuus sekä
hoitamatta jättäminen ei
siis ole tahallinen teko.
Olen vapaa-aikajaostossa
muistuttanut polun keskeneräisyydestä useampaan otteeseen myös syksyllä 2018. Jaostossa ei ole
esityslistalla kohtaa, jonne
esityslistan ulkopuolelta
olevia kommentteja kirjattaisiin. Ei siis kirjata, eikä

Kurkiston laituri huhtikuun heleydessä.

silloin asiaa ole olemassakaan.
Olkaa varovaisia kulkiessanne poluilla! Nettisivulta löytyy lause: omalla
vastuulla. Polun varren
luonto on kyllä kokemisen
arvoinen. Kunnan sivulta
kannattaa lukea polkuun
liittyvät materiaalit. Facebookista löytyy Pähkinäpolku-sivu, jota ylläpidetään vapaaehtoisvoimin.
Olkaa varovaisia kulkiessanne poluilla! Nettisivulta löytyy lause: omalla
vastuulla. Polun varren
luonto on kyllä kokemisen
arvoinen. Kunnan sivulta
kannattaa lukea polkuun
liittyvät materiaalit. Facebookista löytyy Pähkinäpolku-sivu, jota ylläpidetään vapaaehtoisvoimin.
Suola-aitalta alkaa myös
kulttuuripolku Navalan
puistoa kohti, Eerikinpolku nimeltään.
Kunnan verkkosivuilta
löytyy Eerikinpolku-niminen esite (Vapaa-aika /
polut ja kohteet). Lämmin
suositus myös kulttuuripolun kulkemiseen ja esitteen lukemiseen. Tämäkin
polku on tehty yhteistyössä asukkaiden kanssa.
Toivottavasti lähtöpaikan
opasteet QR-koodeineen
saadaan pian paikoilleen ja
hienosti suunniteltu polku
valmiiksi sekä suunnitelmien mukaiseksi.
Teksti ja kuvat:
Maarit Orko

ympäristö
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Veikkolan Veikkojen
yleisurheilukesä
täynnä tapahtumia
VeVe järjestää Veikkolassa totuttuun tapaan
runsaasti kesäkisoja ja
-tapahtumia! Viikkokisoja
on säännöllisin väliajoin,
eikä perheen pienimpiäkään ole unohdettu, sillä
jo tutuksi tulleita nappulakisoja järjestetään jälleen
alkavalla kesäkaudella.
Nappulakisakausi
(4–6-vuotiaat lapset) alkoi
jo maanantaina 6.5. Pienemmille lapsille suunnattujen kilpailujen tarkoituksena on harjoitella
ja tutustua yleisurheilukilpailutoimintaan. Nappulakisoja pidetään yhteensä
kahdeksalla kerralla maanantain ryhmäharjoitusten
yhteydessä kello 17.30 alkaen. Toukokuussa kilpailuja on yhteensä kolmesti,
kesä- ja heinäkuussa molemmissa
kertaalleen,
elokuussa kahdesti sekä
syyskuussa kerran. Kisoissa käyviä lapsia palkitaan
aktiivisuudesta ja ahkeruudesta kauden päätösjuhlassa.
Viikkokilpailuja järjestetään Veikkolan yleisurheilukentällä seitsemän kertaa kesäkaudella. Niissä
lajeja ja sarjoja on tarjolla
runsaasti. Ensimmäistä
kertaa viikkokilpailut kisattiin 14.5.

Viikko- ja nappulakisojen lisäksi VeVe järjestää
muutamia isompia kilpailuja, joista tiedotetaan
kotisivuilla, osoitteessa
veve.net. Kotisivuilta löytyvät kilpailukalenteri,
yksilöidyt aikataulut sekä
lisätietoja nappula- ja viikkokisoista.
Kilpailujen lisäksi VeVe
tarjoaa
monipuolisesti kuntoliikuntaryhmiä
Veikkolan kentällä. Kahvakuulailua on tarjolla
maanantai-iltaisin koko
kesäkauden ajan. Keskiviikkoisin on tarjolla
viikoittain vaihtuvia teematunteja, joiden lajeihin
kuuluvat muun muassa
Zumba ja BodyMix. Tarkemmat tiedot myös ryhmäliikunnasta löytyvät
kotisivuilta, veve.net.
Tervetuloa mukaan Veikkolan kisakesään ja ryhmiin viihtymään yleisurheilun sekä liikunnan
parissa!

Susan Honka
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Kesä on jo ovella!
Vuosi on ollut erikoinen
ilmojen suhteen. Tammihelmikuun vaihteen lumet
sulivat maaliskuun alussa.
Huhtikuu oli erittäin lämmin, ja tuntui jo siltä, että
kesä alkaa aikaisin. Vapusta viikko eteenpäin kohtasimme tavattoman kylmää
säätä. En muista tähän aikaan vuodesta vastaavaa
kokeneeni.
Olin viikonloppuna Keski-Suomessa, ja siellä oli
lunta vielä jonkin verran
metsissä ja pelloilla. Rastaat, punarinnat ja peipot
lentelivät lumettomien teiden varsilla ruokaa etsien.
Kuovit seisoivat käyrine
nokkineen keskellä lumista peltoa. Tilanne näytti
surulliselta. Todellisuus ei
kuitenkaan ole ihan näin
surullinen. Jos ruokaa on
tarjolla, niin hetkittäinen
kylmyys ei välittömästi
lintuja uhkaa. Mitä pienemmästä linnusta on
kysymys, sitä tärkeämpää
on ravinnon tarve kylmässä säässä. Pelkästään
hyönteisravintoa käyttävät
muuttolinnut, jotka olivat
edenneet lumisille alueille, olivat heikoimmilla.
Vaikka lunta on maassa,
hyönteisetkään eivät ole
täysin kadonneet.
Veikkolassa ei juuri lunta ollut, kun lähdimme
reissuun. Ennen lähtöäni

Nikkarin Sauna ja Lista

täytin siemenautomaatteja
pähkinöillä ja auringonkukansiemenillä pienen
tauon jälkeen. Kun palasimme, laittamaani ruokaa
oli vielä jäljellä. Tämä kertonee siitä, että ravintoa on
kuitenkin ollut luonnossakin tarjolla kylmän jakson
aikana.
Kevään muutto on edennyt
hieman etuajassa, ainakin
Vappuun asti. Nyt näyttäisi
taas pikkuhiljaa lämpenevän, ja veikkaisin, että yli
+20 C° koetaan toukokuun
loppupuolella.
Kaksi merikotkaa
visiitillä
21.4. puolenpäivän kieppeillä Kurkiston päällä
lenteli pari merikotkaa,
joista toinen palasi parinkymmenen minuutin
jälkeen takaisin järven
päälle. Näin linnut paljain
silmin, ja ne näyttivät olevan aikuispukuisia yksilöitä. Päättelin, että ne ovat
aikuispuvuista huolimatta
nuorehkoja yksilöitä ja
juuri saavuttamassa sukukypsyyden, jolloin ne eivät
välttämättä pesi heti.
Epäilemättä kotkat olivat kuitenkin pariskunta,
ja saattaa olla, että ne
etsivät sopivaa pesimäreviiriä alueella ajatellen
pesintää tulevaisuudessa.

Jos ne olisivat olleet jo
vanhempi pesivä pariskunta, niin huhtikuussa
niillä olisi ollut jo haudonta käynnissä. Silloin
molemmat yksilöt eivät
lentelisi yhdessä huhtikuun lopulla.
Sopiva pesimäympäristö merikotkalle voisi olla
vaikka Nuuksion järviylänkö. Siellä riittää sopivia pesimäpuita ja pesintärauhaa. Jos näin kävisi,
tulisi pesäpuun lähiympäristö rauhoittaa täysin
retkeilijöiden vierailuilta.
Tämä ei varmaan ketään
harmittaisi.
Kunnollisia siistejä
pönttöjä ensi
pesintäkaudelle
Linnunpönttöjen kiinnityksen lisäksi olemme
auttaneet lintujen pesimäpuuhia keräämällä koirien
karvoja. Koiriamme harjatessa keräämme karvat talteen pitkin talvea. Pesintäajan alkaessa huhtikuussa
laitamme karvatuppoja
aidan rakoihin ja oksien
haaroihin. Tiaisten lisäksi
ainakin peipot käyttävät
annetun pesämateriaalin
hyväkseen.
Nyt kun huhtikuussa tarkistin ja puhdistin omat
pönttöni, löysin koiriemme karvoja pesistä.

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Parhaat ja kestävimmät
pöntöt ovat tehdyt 18 mm
paksuisesta vanerista. 12
mm vahvuinen vaneri kyllä
kestää, mutta pöntön kasaaminen saattaa olla hieman vaikeaa, sillä ruuvit
eivät osu kasatessa helposti
kohdalle. Filmivaneria voidaan käyttää kestävimpänä
materiaalina vain katoissa
ja pohjissa. Seinissä sitä ei
saa käyttää liukkaan pinnan
johdosta. Poikaset eivät
pääse ylös pöntöstä liian
liukkaalla pinnalla.
Osa vanerimyyjistä tarjoaa
vanerin leikkauspalvelun
haluttuihin mittoihin. Näin
tarvittavat pönttöjen osat
saa nopeasti ja edullisesti.
Huomasin juuri tätä juttua kirjoittaessani toukokuun alussa, että talvisen
ruokintapaikkani tähteillä
olivat vierailemassa muuttolinnuista punarinta ja
rautiainen.
Hyvää Kesää!
Topi

Nikkarin putki- ja peltityö
050-344 4918

0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

On hyvä muistaa pönttöjä
puhdistettaessa, että huonokuntoiset pöntöt pitäisi
korjata ja korjauskelvottomat vaihtaa uusiin. Tulin
siihen tulokseen, että ennen ensi vuoden pesinnän
aloitusta on minun vaihdettava 5-6 pönttöä uusiin.

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
- Rakennuspeltityöt
- Piipunpellit
- Saumaton kouru
- Valmispiiput
- Palotikkaat
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Eerikinkartanon
Marja
Karl Åberg

eerikinkartano.fi
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Vanhatien ympäristön
katurakennussuunnitelma
Vuonna 2019 käynnistyy kadunrakennusurakka
Veikkolassa Lammaskallion alueella. Kunnan kaduiksi muuttuvat ja urakkaan kuuluvat seuraavat
kadut: Vanhatie välillä
Lamminjärventie-Turuntie, Vuoritie, Lammaskallionkuja, Hyvänmielenkuja ja Palopolku. Lisäksi
rakennetaan jalankulkuväylä välillä Lammaskallionkuja-Hyvänmielentie
sekä Laguksenpuiston
asemakaava-alueelle uusi

Vuohenojakuja-niminen
katu ja Hyvänmielenrannan puiston itäosaan hulevesien viivytyspainanne.
Lamminjärventien ja Vanhatien risteyksen läheisyydessä olevan leikkipaikan
puolelle rakennetaan jalkakäytävä.
Kadut asfaltoidaan, ja kadun alla olevat rakennekerrokset sekä valaistus
uusitaan. Vuoritien osalta
uusitaan päällyste sekä valaistus.

Kohde on parhaillaan
julkisessa urakkakilpailussa, ja tarjousten jättöpäivä oli 17.5.2019.
Urakoitsija valitaan toukokuun kuntatekniikan
lautakunnassa. Lautakunnan päätöksestä on
valitusaika, jonka jälkeen
vasta tehdään urakkasopimus. Työt käynnistyvät
arviolta elokuussa.
Lisätietoja voi kysyä: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Veikkolan vanhan osan muutos käynnistynyt
Suomen Mielenterveysseuran omistaman
Veikkolan Parantolan kiinteistöjen alue on
lohkottu tonteiksi, ja tonttien myynti on alkanut. Kolmella päätontilla on kolme suojeltua rakennusta, ja maa-alue niiden alla
on lohkottu omiksi tonteiksi. Rakennusten
länsipuolelle tulee tiivis rivi asuintontteja.
Uusi, tonteille johtava tie nimetään Vuohenojankujaksi.
Myytävien tonttien ja
järven väliin jää kunnan
omistama alue Hyvänmielenranta, johon kaavoituksessa on merkitty rakennettavaksi rantapolku
kyläläisten virkistyskäyttöön. Kaavakartta: https://
www.karttatiimi.fi/kirkkonummi/3298.pdf
Weikkola Nedergårdin
tilan historiaa
Kuvan tontilla 2 on ollut
todennäköisesti vanhin
alueen talo. Tontilla olevan nykyisen punaisen

rakennuksen oletetaan
olevan 1800-luvulta. Karttojen perusteella tontilla
1 on ollut jonkinlainen
talo 1780-luvulla. Tilan
suuruus oli silloin 231 ha,
ja se ulottui Vanhatien ja
Lamminjärventien ympäristöön, Lamminjärven ja
Kalljärven väliin aina Kalljärven kylän rajalle asti.
Johan Weckström omisti
tilan 1800-luvun alkupuolella. Tila siirtyi sitten hänen pojalleen Karl
Gustaville. Hänen kuoltuaan vuonna 1894 tila siir-

tyi vävylle, merikapteeni
A.D. Hårdille. Hän ei ollut
kiinnostunut kartanon hoidosta vaan palkkasi lakimies Arthur Söderholmin
lohkomaan ja myymään
osia tilasta. Söderholm toimi myös Eerikinkartanon
omistajan von Wahlbergin
lakimiehenä. Hänestä tuli
Stockmann Oy:n ensimmäinen toimitusjohtaja
tavaratalon valmistuttua
Aleksanterinkadulle.
Päätilasta irrotettiin tontti, jolle valtiopäivämies,
vuorineuvos, raahelainen
toimitusjohtaja Johan Arthur Lagerlöf rakennutti
kesähuvilan vuonna 1910
(nyt tontilla 3 oleva talo).
Jäljelle jääneestä päätilasta muodostettiin 187 hehtaarin Veikkola-Sigurdsbergin tila. Se myytiin
Preussissa vuonna 1786
kreivin arvoon korotetun
musiikkisuvun edustajalle

Vladimir Vojtech Adalbert
Hrimalylle (lähde Åke
Backström: Hrimaly).
Perhe oli tullut Helsinkiin
1800-luvun lopulla. Osa
pojista jatkoi Moskovaan,
mutta Vladimir jäi ja meni
naimisiin suomalaisen
valtiopäivämiehen Ojasen tyttären kanssa. He
asuivat ensin Mommolan
kartanossa Nummella.
Veikkolassa on säilynyt
ainoastaan tarina kartanonisännän hienosta Hispano-Suiza -autosta, jossa
oli kukkamaljakot leikkokukkia varten. Kartanon
omistaminen ei kuitenkaan onnistunut, ja vararikko tuli Hrimalyn kohtaloksi. Hänen velkojensa
takaajat, Vihdin suurmies
Artturi Hiidenheimo ja
maanviljelyneuvos Lauri
Palojärvi, lunastivat konkurssipesän, ja iso tila
siirtyi heille.

Veikkolaan on avattu autokatsastus osoitteessa Teollisuustie 15. Katsastuksen
asiakaspalvelu toimii samoissa tiloissa Fixus E-autohuollon kanssa.
AVAJAISTARJOUS 31.12.2018 saakka
Henkilöauton määräaikaiskatsastus 55 euroa sisältäen pakokaasumittauksen.
VARAUKSET: helppokatsastus.fi/veikkola puh. 029 192 020

Kuva: Westhouse

Sielunterveysseura, nykyinen Suomen Mielenterveysseura, osti vuonna
1928 Lagerlöfin tontin
rakennuksineen ja vuonna 1934 Sigurdsbergin
tilasta 1,5 hehtaaria rakennuksineen. Rakennukset
nimettiin Veikkolaksi ja
Siskolaksi. Alkujaan avoin
lepokoti oli tarkoitettu
”väsyneille ja lievähköjä
hermosairauksia poteville naisille”. Ylilääkärinä
toimi pitkään Reino Lagus. Hänen mukaansa alue
on nyt nimetty Laguksen
puistoksi. Myyntikuvan
tontilla 9 sijaitsi aikoinaan
parantolan henkilökunnan
asuntola ”Kyöpeli”.
Loput Sigurdsbergin tilasta, reilusti yli 150 ha, tontitettiin Hiidenheimon ja
Palojärven toimesta tonteiksi. Turuntie valmistui
vuonna 1938, ja silloin alkoi tonttikauppa. Myynti

keskeytyi sodan ajaksi,
ja vilkkain kausi olikin
1950-luvun alkupuolella. Mauno Vuohenoja kävi Hiidenheimon
palkkaamana
näyttämässä ja esittelemässä kymmeniä
tontteja. Hän tunsi kylän jokaisen kesä- ja
talviasukkaan. Hänen
mukaansa nimetään
uusi tienpätkä nyt kaavoitetulle alueelle.
Suomen Mielenterveysseuran hoitolaitostoiminta loppui mielenterveyslain muuttuessa
ja siirtäessä hoitovastuita kunnille ja kuntayhtymille. Seuralla ei
ole käyttöä kiinteistöille. Näin tällä alueella
avataan jälleen uusi
lehti historian kirjoitusta varten.
Pirkko Kautto
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Kylmälän Vesiosuuskunta
Pohjois-kirkkonummelaisten kylien asukkaat löivät
hynttyyt yhteen, ja mittava
projekti alueen vesien sekä
koko ympäristön suojelemiseksi ja asumismukavuuden lisäämiseksi on
käynnistynyt. Sitä varten
perustettiin tammikuussa 2019 Kylmälän Vesiosuuskunta, jonka toimialue ulottuu nimikkokylän
ja sen ympäristön lisäksi
Särkijärven, Kurkiston,
Kalljärven ja Haapajärven
väliselle järvialueelle.
Länsi-Uudenmaan Vesija Ympäristö ry:n vuonna
2018 valmistuneen Kirkkonummen
järvitutkimuksen sisältö on karua
luettavaa. Talouksien aiheuttamaa vesistökuormitusta on helppo vähentää
huomattavasti keskittämällä alueen vesihuolto.
Se tarkoittaisi peräti 60 %
vähennystä koko alueen
järvien kuormitukseen.
Tutkimustuloksista voi
lukea osoitteessa www.vesientila.fi.

Viemäri- ja vesiverkoston
rakentaminen itsessään
ei ole ihan yksinkertainen juttu, mutta kun se on
tehty, vaikutus alkaa heti
meille asukkaille itsellemme eikä vain pelkästään
tulevaisuuden sukupolville. Mutta vain, jos me
teemme sen itse emmekä
jätä asiaa Kirkkonummen
ja yhteiskunnan harteille
toteutettavaksi kymmenien vuosien päähän.
Kylmälän
Vesiosuuskuntaan on nyt liittynyt
jo toista sataa pääosin
vakituista taloutta, ja
mökkiläisten palattua
kesäkoteihinsa odotamme osakkaiden määrän
kasvavan. Kaksi suurinta
alueen yritystä, Sjökullan
kartano ja Kauppapuutarha Hagelberg, ovat jo
liittyneet jäseneksi. Myös

Sjökullan koulu on tavoitteena saada mukaan.
Yrittäjän näkökulmasta
Kauppapuutarha Hagelbergille vesiosuuskunta
tulee juuri kreivin aikaan.
Kymmenen vuotta sitten
naapurin kanssa yhdessä
rakennettu puhdistuslaitos
on tulossa huoltoikään.
– Asumme itsekin tässä Tampajan rannalla, ja
on tärkeää, että se pysyy
puhtaana seuraaville sukupolville, Jan Hagelberg
miettii osuuskunnan jätevesihuollon tuomista arvoista.
– Ja tietysti me naapurin
kanssa pääsemme oman
puhdistamomme huoltotöistä, ja puutarhalle
saadaan vesi- ja viemäri-

huolto sosiaalitiloihinkin,
Halgelberg jatkaa poikansa Frankin nykyisin pyörittämän yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista.
Frank Hagelberg edustaa jo neljättä sukupolvea
kauppapuutarhayrittäjänä.
Hagelbergin tila on ollut
toiminnassa 30-luvulta
lähtien. Silloin Janin isoisä
joutui muuttamaan Porkkalasta ja perusti uuden
maatilan Kylmälään. Tilalla oli ajan tavan mukaan
viljanviljelyä ja karjaa.
Kun Jan otti ohjat käsiinsä, tilalla oli kaksi kasvihuonetta. Hänen aikanaan
kauppapuutarha erikoistui
tomaatin ja kurkun viljelyyn. Kasvihuoneita on
nyt pinta-alaltaan yhteensä hehtaarin verran, joissa
kasvatetaan todellista puhdasta superruokaa. Kyl-

mälästä lähikaupan hyllyn
kautta omaan suuhun – siitä ei tomaatin ja kurkun
matka paljoa lyhene!
– Otamme kasteluvedet
järvestä, ja senkin vuoksi
on ensiarvoisen tärkeää,
että sen vesi on puhdasta,
Frank kertoo. Hagelberg
on vesiosuuskunnan toimialueen suurimpia – ellei
suurin yritys. Se työllistää
sesonkiaikana 10–15 henkilöä, ja koko vuodeksi
riittää huolto- ja korjaustöitä 2–3 henkilölle.
Suunnittelutarjoukset
käsittelyssä
Vesiosuuskunta sai toukokuussa suunnittelutyöstä
tarjoukset, joista valitaan
osuuskunnan tarpeisiin
sopivin. Sopimus pyritään
allekirjoittamaan mahdol-

lisimman pian, niin että
suunnittelu ja maastokartoitus voitaisiin aloittaa
touko-kesäkuussa. Tavoitteena on, että vesi ja viemäri virtaavat vuonna 2020.
Kaivaustyöt aloitetaan jo
tämän vuoden syksyllä.
Miten pääsee mukaan
Osuuskunnan kotisivuilla www.hanavesi.info on
ajankohtaista tietoa sekä
jäsenanomuslomake.
Osuuskunnan sähköpostiosoite on: vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.
com. Puhelimitse lisätietoja antavat puheenjohtaja
Mats Michelsson, puh. 050
541 9286 sekä hallituksen
jäsen Eine Tahko, puh. 050
047 8020.
Teksti ja kuva:
Eine Tahko

Juomavedessäkin
ongelmia
Alueen porakaivoista löytyy suuria pitoisuuksia
mangaania, rautaa sekä
jopa uraania ja radonia.
Monet asukkaat ovatkin
tutkituttaneet kaivonsa veden. Tutkimus kannattaa
teettää ja verrata oman kaivon veden arvoja turvallisiin suosituksiin. THL:n
sivuilla on paljon tietoa
hyvän juomaveden merkityksestä, ja netistä löytyy
tietoa tutkimuksia tekevistä laboratorioista.
Espanjalaisen auringon alla? Ei, ihan Kylmälässä vaan!

ostaa & myy & palvelee
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa:
huonekaluja, yms. Huom.haemme myös
tavaraa “pois nurkista”!

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa
edulliseen neliö- & kuutiohintaan!
Myös muuttolaatikoita.

MYY: mm. upeita BILLNÄSkalusteita ja uniikkeja kodin kalusteita,
sisustustarvikkeita, kodinkoneita, astioita,
kirjoja.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä ja ilmoitamme löydöistä.
PALVELEE: talonmiespalveluita ja
pikku remontit, huollot, korjaukset ongelmajätteen kuljetukset... keksi itse lisää!!

Terveisin
Keijo Ruhanen
keijo.ruhanen@aana.fi
0400-123 232
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Puhtaalla asialla Solbackassa jo 10 vuotta
Marraskuun alussa Veikkolassa asuva Solbackan Vesiosuuskunnan ex-raha-asiainhoitaja, Seppo Tikkanen, sai poikkeuksellisen
yhteydenoton. Matkapuhelimeen soittanut
oli vesiosuuskunnan runkoverkon rakentamisen ajoilta eli vuodelta 2009 tuttu valokaapeli-asiantuntija, joka herätti mielenkiinnon
vaan ei sen enempää. Poikkeuksellista ei ollut
sekään, että Sepolta kysyttiin jotakuta esittelemään vesiosuuskuntaa ja sen toimintaa.
Mutta se, että vieraat, joita olisi kymmenkunta, tulisivat Tadzhikistanin tasavallasta,
oli jo varsin erikoista. Se, että he toivoivat
ajankohdaksi itsenäisyyspäivän aamua, teki
tulevasta tapahtumasta poikkeuksellisen.
Tuosta yhteydenotosta
alkoivat Sepon ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) suunnitteluinsinöörin Johanna
Kallion välillä järjestelyt,
jotka lopulta johtivat vieraiden saapumiseen juhlapäivän kunniaksi hennon
lumipeitteen saaneeseen
Veikkolaan ja Solbackaan
100-vuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän aamuna.
Johanna Kallion lisäksi
kylään saapui kahdeksan

edustajaa ja tulkki eli yhteensä kymmenen vierasta.
Tadzhikistanin tasavallasta
saapui vesialan virkamiehiä, jotka ovat laatimassa
maalleen uutta juomavesilakia, ja joiden tavoitteena
oli oppia Suomesta hyviä
käytäntöjä. Tiukasta aikataulusta ja poikkeuksellisesta ajankohdasta johtuen Johannan toiveena oli,
ettei erillistä tarjoilua järjestetä – lasi raikasta vettä
riittää. Sepon vaimo Lea

VALOIZA
SKY kosmetologi
Anni Hiltunen
Vanhatie 26, Veikkola
p. 050 535 4684

www.valoiza.fi

emäntänä olisi mielellään
osoittanut suomalaista ja
pohjoiskirkkonummelaista
vieraanvaraisuutta, mutta
nyt toimittiin eksoottisten
vieraiden ehdoilla.

kuitenkin edelleen lähinnä
kaupungeissa, ja maaseudun vedenjakeluun liittyen vieraat olivat toivoneet
vierailua toimivaan vesiosuuskuntaan.

Tadzhikistan on entisen
Neuvostoliiton köyhimpiä osia ja Keski-Aasian
valtioista pienin. Maasta
on 93 % vuoristoa, ja yli
puolet alueesta sijaitsee yli
kolmen kilometrin korkeudessa. Pysyvän lumen raja
kulkee maan länsiosissa
3,5 kilometrin korkeudessa, idässä kohoten jopa 5
800 metriin. Jäätiköt kattavat ison alueen maasta.
Sen vuoristosta alkaa satoja jokia (yhteispituus on yli
28 500 kilometriä), joiden
vettä on käytetty sekä puuvillapeltojen kasteluun että
vesivoiman tuottamiseen.
Maassa on myös suuria
järviä sekä tekojärviä niin,
että puhdasta vettä luulisi riittävän. Joet yhdistyvät jokilaaksoiksi, joissa
suurin osa maan väestöstä
asuu. Verkostosta jaettavaa
puhdasta juomavettä on

Solbackan Vesiosuuskunta
(= vesilaitos) on perustettu
vuonna 2008, ja sen runkoverkko on pääasiassa rakennettu siis vuonna 2009.
Osuuskunnassa on 33 jäsentä, ja runkoverkkoon
(4,6 km) on liittynyt 30
taloutta (eivät kaikki alueen taloudet). Osuuskunta
on velaton, ja sen jäsenet
käyttävät osuuskuntalain
mukaisesti päätösvaltaansa
osuuskunnan kokouksessa. Viranomainen (AVI ja

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

Facebook:
Fysio-Lymfa
Ritva Hernetkoski

Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat
Salaojitukset
Viemäröinnit
Pienpuhdistamot
Purkutyöt
20 vuoden kokemuksella

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

Teksti: Solbackan VOK:n
puheenjohtaja Antti Rautiainen
Lähteitä:
https://fi.wikipedia.org/
wiki/Tad%C5%BEikistan
http://www.un.org/waterforlifedecade/iwrm.shtml

Vieraat saivat em. asioiden lisäksi vastauksen

VOK:n linjapumppaamon sähkökeskukseen tutustumassa johtaja Bakhtier Safarov,
johtaja Imomuddin Iskandarov ja assistentti Tahmina Jumaboeva. Esittelijänä Seppo
Tikkanen. Kuva: Solbackan VOK.

Olethan liittynyt
kyläyhdistyksen
jäseneksi?

KYLÄSAUNAN
varaukset
ja

ILMOITUSTAULUN
avaimet

Kalljärven Maansiirto
Oy
Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662
kalja@kolumbus.fi

mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten osuuskunta on
perustettu? Mitä vaiheita
perustamisessa on? Miten
hankinta rahoitettiin? Mikä
on osuuskunnan rooli (=
asiakkaiden hallinta, laskutus jne.)? Tarmo-myrskyn
ja sähköttömyyden aiheuttamat ongelmat ja ratkaisut
niihin luonnollisesti kiinnostivat vieraita.

ELY) valvoo vesiosuuskunnan toimintaa. Hallitus
osuuskunnan puheenjohtajan johdolla huolehtii
osuuskunnan hallinnosta ja
toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä (yleistoimivalta). Vesilaitos ostaa
veden kunnalta ja saa sen
myynnistä tuloja toimintansa pyörittämiseen. Jätevedet johdetaan kunnan
verkkoon, mutta hallitus on
vastuussa toiminta-alueensa sisällä jäteveden johtamisesta pois ja talousveden
laadusta, joka varmistetaan
vuosittaisissa tutkimuksissa.

hoitaa KotiLemmikki
(Apteekin yläpuolella)

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

TARJA SAHARI
0700-9-3008

TILITOIMISTO
Aika vaihtaa tilitoimistoa!
Isoja tilitoimistoja edullisempi
ja henkilökohtaisempi!
Pyydä tarjous!

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

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

www.tarjasahari.fi

Myfix Oy
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä
Eivor 040 778 0227
info.myfix@gmail.com
www.myfix.fi

veikkola-ristikko
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!
Muutama sana vielä palindromeista. Palindromi
on symmetrinen rakenne,
joka voi esiintyä kaikenlaisissa jonoissa tai ketjuissa,
ei suinkaan pelkästään kirjaimista koostuvissa, kuten
edellisessä ristikossa, vaan
esimerkiksi numeroista, nuoteista tai vaikkapa
molekyyleistä polymeeriketjussa. Palindromisilla
pätkillä DNA:ssa onkin
melkoinen rooli perimän
kannalta (hyvässä ja pahassa) ja geenitekniikassa
yleisemmin. Seuraava palindrominen vuosiluku on
muuten 2112. Jos haluaa
kuunnella palindromista
musiikkia, voi aloittaa J.S.
Bachin Rapukaanonilla ja
siirtyä siitä viime vuonna
julkaisemaani Tango Mimosaan (youtube.com).

edellisen kanssa. Siinä
esiintyy jälleen kolme vihreällä merkittyä ruuturiviä, joihin tulevien ilmaisujen vihjeet on merkitty
muita suuremmalla kirjasinkoolla. Ratkaisut ovat
kevennettyjä toteamuksia
tai kannanottoja edellisen
hallituksen välillä epätoivoiseltakin näyttäneeseen
ponnisteluun, joka lopulta päättyikin hallituksen
eroon. Koska jouduin laatimaan ristikon viime tingassa, esiratkojien arvioita
ei ole. Kaikki vihjeet ovat
sanallisia. Mitään kirjainkikkailua ei esiinny. Oman
arvioni mukaan ristikko on
helppo.

Poimin tuosta ristikosta
muutaman jonkin verran
päänvaivaa aiheuttaneen
kohdan. Pyypillit ovat
nykyisin muovia, mutta
muinoin myös luuta, mistä päästäänkin makeaan
sanaan LUUPYYPILLI.
Ristikon oikeassa yläreunassa on vihje ”Siellä
Sii-”, jonka ratkaisu on
ALARIVI siksi, että alarivillä on vihje ”Sii-, Havu,
Tanner”. Tässä ”Sii-”
viittaa sukunimen Siitoin
loppuosaan ”toin”, ja ratkaisu on TOINIT. Edesmennyt julkisuuden henkilö Pekka Siitoin näyttää
taivuttaneen sukunimensä
monikossa muotoon Siitoimet.
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KOHTA SURFFATAAN
VALONNOPEUDELLA
Eikö olisi ihanaa, että netti ei enää pätkisi?
Skypet, Netflixit ja nykyarki pistävät
kotiemme yhteydet koville. Siksi
rakennamme nyt uusia, nopeita
valokuituyhteyksiä pientaloalueille.

Avoin Kuitu -nappia ja testaa onko
sinun kotiisi jo tarjolla kuitua.
Jättämällä meille yhteystietosi kerrot
olevasi kiinnostunut valokuidusta.

Mikä siis on valokuitu? Nettiyhteys,
joka tuo kotiisi gigan vauhdit jo nyt.
Kuituliittymällä etätyöt hoituvat
ja jokainen perheenjäsen katsoo
videoita laitteiltaan vaikka samaan
aikaan.

Ja kysäisepä naapuriltasi seuraavan
kerran, haluaisiko hänkin Telian
Avoimen Kuidun. Mitä enemmän
asuinalueellasi herää kiinnostusta,
sitä varmemmin sinäkin voit saada
kotiisi valonnopean netin.

Jos huippulaadukas nettiyhteys
houkuttaa, mene avoinkuitu.fisivustolle, klikkaa sivun ylälaidan

Ilmoita kiinnostuksesi:
avoinkuitu.fi

Veikkolassa
rakennamme jo
Tarkista, pääseekö sinun
kotikulmillasi nauttimaan
valonnopeuksista jo tänä
kesänä ja tilaa nyt:
avoinkuitu.fi
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Mika Ojala
Osteopaatti, AMK
Spiraalistabilaatio-ohjaaja
Sirkusartisti
Lähihoitaja

Osteopatia

"Osteopatialla parempi olo"
Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön hoitoon erikoistunut
monipuolinen hoitomuoto, josta hyötyvät kaikenikäiset.

www.osteopatiaranka.com
p.044 973 9700

Katso myös kurssit!

