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pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti
Historiallisen
Vanhatien
rakentaminen
on alkamassa.

Veikkolan kyläpiknik
houkutteli kyläläiset
yhteiseen
illanviettoon.
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Hyvien asioiden vuosi

V

eikkolan ensimmäinen
kyläpiknik
onnistui
loistavasti. Paikalla oli
ainakin 500 kyläläistä, ajoittain
jopa pari sataa enemmän. Kuvista välittyy hyvä mieli ja rattoisa
yhdessäolo. Ei tämä juhla ainoaksi jäänyt, ensi vuonna yritetään
uudestaan. Kunnanjohtaja sanoi,
että kyllä hän tiesi, että paikalla
on paljon väkeä, mutta että näin
paljon. Kaksi vuotta sitten pyysimme Ovaskaisen Ramin ideoimaan kylän kehittämistä. Hän
ehdotti kyläjuhlaa Saarenmaan
malliin. Ideaa esiteltiin kokouksissa yrittäjille ja monille muillekin. Tekemään päästiin vasta
tänä vuonna. Onhan näitä illallisia taivasalla, mutta on vain yksi
Veikkolan kyläpiknik. Sen tekee
koko kylä yhdessä. Kiitos, tekijät, tukijat ja osallistujat!

V

eikkolan melusuojaus sai
rahat Kirkkonummen kunnanvaltuustolta yksimielisellä
päätöksellä, vaikka kunnanhallituksessa vielä äänestettiin. Vihdoinkin monien vuosien, monien
ihmisten uurastuksen jälkeen
melusuojausta päästään rakentamaan ensi keväänä, etelän
puolelle lopullista ja pohjoiseen
väliaikaista. Tämän rakentami-

sen pitäisi olla ohi ensi vuoden
loppuun mennessä.

T

unnin junan suunnitelmissa rata on jo paikoillaan,
suunnittelurahoja on jäljellä ensi
vuoden loppuun. Veikkola saa
aseman, mutta mihin kohtaan ei
taida vielä olla ihan selvillä. Sen
paremmin kukaan ei tahdo veikata, milloin juna kulkee Veikkolaan. Yleisötilaisuus tunnin
junan edistymisestä Veikkolassa
tiistaina 22.10.

P

äiväkoti rakentuu vauhdilla,
valmista tulee loppuvuodesta 2020. Koulun lisärakennuksen pitäisi olla valmis elokuussa 2021. Oppilasmäärissä on
hivenen kasvua, suurinta kasvu
on 7–9-luokilla eli yläkoulussa.
Isoin puute on yläkoulun tarvitsemista erikoisluokkatiloista.
Veikkolassakin syntyvyyden romahdus näkyy 1–3-vuotiaiden
ikäluokissa, ei vielä koulussa.

ten toimintaan. Kerta toisensa
jälkeen kirjastoa koetetaan kammeta torin varteen kyläläisten
mielipiteistä välittämättä. Päiväkodin pihasta kaadettiin melkein
kaikki puut – miksi? Tunnin juna
on takerrellut kunnan päätöksenteossa. Esimerkkejä on paljon,
tässä eivät ole kaikki. Ainakaan
tieto ei kulje. Kyläyhdistyksen
visioryhmä vastaa kokouksen
toteutuksesta.

K

yläkokouksen jälkeen on
kyläyhdistyksen vuosikokous, jossa päätetään ensi vuoden suunnitelmista ja valitaan
uusi hallitus.
Raija Kari
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K

yläkokouksessa tiistaina
5.11. pohditaan kyläläisten mahdollisuuksia
vaikuttaa omaa ympäristöään
koskevaan päätöksentekoon.
Vanhatien asukkaat eivät ole
tyytyväisiä kunnan virkamies-
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Melusuojauksen rahat
hyväksyttiin valtuustossa
Veikkolan melusuojauksesta päätettiin Kirkkonummen kunnanvaltuustossa 2.9. Paineita aiheutti se, että vielä kunnanhallituksessa äänestettiin asiasta. Valtuustossa sopimus
Veikkolan melusuojauksesta hyväksyttiin kuitenkin yksimielisesti. Rahaa tarvittiin 2,5
miljoonaa eli puoli miljoonaa lisää alkuperäiseen.
– Työt aloitetaan ensi keväänä. Melusuojauksen rakentamisen lisäksi korjataan kaksi
alikulkusiltaa. Eteläpuolelle tulee meluseinää ja pohjoispuolelle väliaikaista melukaideelementtiä, 1,6-metristä betoniporsasseinämää, Esa Sirkiä Väylävirastosta kertoo.
Vuosikymmenten ja monien ihmisten työ on vihdoin tuottanut tulosta. Kiitos kaikille!
Raija Kari
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Ennakkoilmoitus kyläkokouksesta

Osallistutko päätöksentekoon
vai
päättävätkö muut puolestasi?
Kyläkokous Veikkolan koululla perjantaina 5.11. klo 18
Lähidemokratia on sitä, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen. He ovat mukana päätöksen teossa oikeasti, ei pelkästään muodon vuoksi.
Tule kuuntelemaan ja osallistumaan!
Veikkolan kyläyhdistys

Kyläyhdistyksen syyskokous
Veikkolan koululla 5.11. kyläkokouksen jälkeen
Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma, päätetään budjetista ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja,
muut jäsenet ja varajäsenet, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Veikkolan kyläyhdistys

Kauan odotettujen meluesteiden rakentaminen alkaa ensi keväänä. Kuva: Markus
Myllyniemi.

Tunnin junan suunnitelmat
etenevät
– Rata on paikoillaan. Suunnittelua jatketaan, rahaa suunnitteluun on ilman uusia määrärahojakin ensi vuoden loppuun asti. Suunnitelmat tunnin junasta Turkuun ovat paljon
Tampereen junaa pitemmällä, hankkeen projektipäällikkö Heidi Mäenpää kertoo.
Kirkkonummen kaavoituksen kanssa on Mäenpään mukaan tehty hyvää yhteistyötä.
– Tästä uudesta ratayhteydestä huolimatta Kirkkonummi saa pitää junansa, paikallisjunasta Kirkkonummelta länteen tarvitaan erillisiä päätöksiä.
YVA:t on tehty, Elyn toiveesta hanke kokonaisuutena vielä yvataan (= ympäristövaikutukset arvioidaan). Veikkolassa järjestetään yleisötilaisuus hankkeesta 22.10. Tilaisuudessa yleissuunnitelmaraportin luonnos on nähtävillä.
Raija Kari

Veikkolan kyläpiknik
houkutteli yhteiselle illalliselle
Elokuun viimeisenä lauantaina Veikkolan tori muuttui koko kylän yhteiseksi olohuoneeksi, kun yhteisöllinen kyläpiknik keräsi sadat kyläläiset illallistamaan yhdessä. Osallistujia oli arviolta jopa viitisensataa.
Tori oli täynnä väriä ja elämää, ja tunnelma oli korkealla. Illallisvieraita viihdyttivät
paikalliset muusikot, nuori drag-artisti Luka Tienhaara sekä illan loppuhuipennuksena
esiintynyt tuli- ja vannetaiteilija Anna Emilia Laurila.
Tällaiselle yhteisölliselle tapahtumalle oli selvästi tarve, ja tapahtuman järjestämisestä
on sadellut runsaasti kiitosta. Monet ovat esittäneet toiveen siitä, että kyläpiknik järjestettäisiin myös ensi vuonna – ”Tehdään tästä perinne”.
Tapahtuma järjestettiin talkoovoimin ja sitä sponsoroivat Veikkolan Kyläyhdistys, Kirkkonummen Yrittäjät, Veikkolankoski Oy sekä K-Supermarket Veikkola.
Teksti: Anu Halme

VEIKYN
KUNTOSALIVUOROT
Veikkolan koulun kuntosalissa
keskiviikkoisin klo 20.00–21.30 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.00
Vanhat ja uudet jäsenet:
tervetuloa kuntoa kohottamaan!
Pimenevässä loppukesän illassa oli lämpöä ja tunnelmaa. Kuva: Valo Films.

ajassa
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Toimintaa lapsille ja Muistikahvilat
nuorille
Veikkolassa järjestetään monenlaista toimintaa lapsille ja
nuorille syyslomaviikolla 14.–18.10.
Tarjolla on mm. syyslomakerho 7–11-vuotiaille. 15.10.
klo 15–21 nuorisotilalla on toimintaa kolmasluokkalaisille – 17-vuotiaille. Veikkolan kirjastolla on ponipaja 15.10.
klo 17–19. Kirjastokissaan pääsee tutustumaan 18.10. klo
10–14. Harrastuspaku kiertää tarjoamassa mahdollisuutta kokeilla erilaisia pelejä, leikkejä ja harrastusvälineitä.
Harrastuspakun aikataulut julkaistaan syyskuun aikana ja
löydät ne osoitteesta www.kirkkonummi.fi/harrastuspaku.
Tarkemmat tiedot löytyy kunnan verkkosivuilta: www.
kirkkonummi.fi/leireja-kerhoja-ja-pop-up-harrastuksialasten-ja-nuorten-syyslomalla
Maksuttomat harrastusryhmät – MyHobby & Talent
MyHobby- ja TALENT-harrastusryhmät ovat avoimia
kaikille ja maksuttomia osallistujille. MyHobby-ryhmät
on suunnattu kouluikäisille lapsille ja nuorille ja TALENT-ryhmät puolestaan lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Tällä hetkellä tarjolla on mm.
tiedettä ja teknologiaa, kuntosalitoimintaa, pilatesta, kuvataidetta ja liikunnan lajikokeiluryhmiä.
Lisätiedot ryhmistä ja ilmoittautumiset Harrastushaku.fi
-palvelusta hakusanalla Kirkkonummi, myhobby, TALENT
www.kirkkonummi.fi/harrastusryhmat-myhobby-talent

Veikkolan kirjasto,
Rotko-sali, Allastie 9

ke 2.10. klo 10.30–12 muistiystävällinen ravitsemus
ke 30.10. klo 10.30–12 muistelusta hyvinvointia
ke 27.11. klo 10.30–12 musiikkia muistillesi
Muistikahvilat on tarkoitettu kaikille muististaan
kiinnostuneille. Tarjolla on kahvin lisäksi tietoa sekä
muistia virkistävää toimintaa. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa!
Lisätiedot: Uudenmaan Muistiluotsi
muistiohjaaja Maija Hakala 040 752 7866
maija.hakala@espoonmuisti.fi
www.uudenmaanmuistiluotsi.fi

Tervetuloa
Veikkolan
Kässäkerhoon!
Veikkolan kylätalolla kokoontuu jo toista vuotta
Veikkolan Kässäkerho.
Teemme omia käsitöitä,
ideoimme yhdessä teemoja, retkiä ja näyttelykäyntejä. Kokoonnumme noin
kerran kuussa satunnaisena päivänä, ja mukaan voi
tulla aina kun haluaa. Toimintaa suunnitellaan yhdessä osallistujien kesken.
Mukana on kaikenlaisia
taitajia, ja meitä yhdistää
halu tehdä käsillämme jotain kaunista ja hyödyllistä. Jos tarvitset neuvoja
vaikka sukan kantapään
neulomiseen tai muuhun
käsityötekniikkaan, porukasta löytyy varmasti neuvoja.
Kokoonnuimme tänä syksynä jo kerran ja ideoimme
syyskuulle talkoot, joissa

teemme lasiputkista himmelitekniikalla joulukoristeita. Lokakuussa on tarkoitus osallistua kurssille,
jossa tehdään ryijy omasta
valokuvasta. Marraskuulle
on suunniteltu päiväreissu
Tampereelle Suomen Kädentaito -messuille. Joulukuulle toivomme saavamme kehruukurssin.
Aiemmin olemme mm.
pitäneet huovutusillan ja
ompelulanit Veikkolan
koululla.
Liity Facebook-ryhmään
Veikkolan Kässäkerho,
niin olet mukana toiminnassa. Kerho ei maksa mitään, mutta yhdessä sovitut
kurssit ja matkat ovat omakustanteisia.
Teksti: Riikka Tiittanen
Kuvat. Hanna Vires
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Kylmälän
Vesiosuuskunta
Kylmälän Vesiosuuskunnan suunnittelutyö edistyi kesälomienkin aikana.
Maveplanin Jouko Heiskanen veti maastokartoitusta.
Hänellä oli apunaan paikoin haasteellisen maaston
tuntevia talkoolaisia - heille iso kiitos siitä!
Kirkkonummen Vesi on
vahvistanut liittymispisteen kunnan verkostoon.
Carunan kanssa on sovittu yhteisestä urakkakilpailutuksesta soveltuvin
osin. Näillä alueilla työt
tehdään yhdellä kaivamisella. Myös Elisa on mukana tietoringissä, sillä
on suunnitelmia joillakin
alueilla.
Linjauksen maastokartoitus tapahtui aikataulussa.
Kerätyt tiedot ovat nyt
Sanna Pitkäsen pöydällä
Kuopion Maveplanin toimistossa muodostumassa
suunnitelmakartaksi.
Kirkkonummen Vesi käsittelee avustushakemuksemme kokouksessaan
25.9. Koko projekti on
esittelyvalmis Kylmälän
Vesiosuuskunnan jäsenille loka-marraskuussa,
jolloin osakaskokouksen
päätettäväksi jää budjetin ja urakoinnin hyväksyminen kilpailutuksen
perusteella. Sen jälkeen
päästään laatimaan maankäyttösopimuksia. Alueella on paljon rakentamattomia ja autioita

kiinteistöjä. Odotettavissa
lienee aikaa vievää salapoliisityötä omistajan/
omistajien selvittämiseksi, johon varmasti tullaan
tarvitsemaan naapuriapuakin.
Juhlallinen ensimmäinen kauhaisu tapahtuu
ehkä vielä tämä vuonna.
Vai onko se mahdollisesti suuntaporan käynnistyminen, sillä erilaisille
maastoille on vaihtoehtoja
nykyaikaisessa maastorakentamisessa.
Osuuskunnan jäsenyyden
on maksanut 130 kiinteistöä (n. 50 %), joista yrityksiä mm. Sjökullan kartano,
Tampaja Gård, Kauppapuutarha Hagelberg, Suomen Suojamuovit sekä
Sjökullan koulu.
Ykkösvaiheen reitille vielä pääsee mukaan maaston sanelemilla ehdoilla.
Jäsenmaksun maksaneille
on oma suljettu FB-keskusteluryhmä ”Kylmälän
Vesiosuuskunta”, johon
kannattaa liittyä. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla tai tarpeen tullen
kirjeitse – muistattehan ilmoittaa, jos yhteystietonne
muuttuvat!
Yleistä tiedottamista sekä
yhteystiedot löytyvät
netistä:
www.hanavesi.info.
Teksti ja kuva: Eine Tahko

ti-pe 9-17
Kässäkerhossa syntyy monenmoista, kuten himmelikuutio
ja tossut.

la 10-15

su 12-15

Kiitos!

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

Kuva: Ilona Oranen.

Eeva Maaniemi, Veikkolan 93-vuotias kukkamummo, järjesti kukat Kyläpiknikiin, upeat
ruusut esiintyjille ja kukat kaikkiin pöytiin. On
ihme, että hän myy
kukkia vielä tuon ikäisenä. Moni ei pystyisi
samaan. Sydämellinen
kiitos sinulle, Eeva!

Maastokartoituksen loppusuoralla karttakin on melko
loppu.

ajassa
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Joulumarkkinat Kirkkonummen Yrittäjien
Eerikinkartanolla tapahtumakalenteri
Tunnelmalliset Eerikinkartanon joulumarkkinat
järjestetään kaksipäiväisinä: lauantaina 30.11.
ja sunnuntaina 1.12. klo
10–14.
Tule aistimaan menneen
ajan joulutunnelmaa kartanomiljöössä!
Paikalla on lähiseudun
käsityöläisiä, itsevalmistamiensa tuotteiden
myyjiä, leipureita, koululaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja taiteilijoita.

18.9. #vitosenlounas Veikkola
3.10. JHC:n aamiaistreffit
10.10. #vitosenlounas kunnantalo
23.10. #vitosenlounas Veikkola
30.10. Business Forum Kirkkonummi 2019
kunnantalolla klo 16–20
7.11. #vitosenlounas kunnantalo
13.11. JHC:n aamiaistreffit
27.11. #vitosenlounas Veikkola
5.12. Vuoden yrittäjäjuhla, Masala Sport Center
(Happoradion keikan yhteydessä)
klo 18 alkaen. Liput: www.suurkonsertti.fi
Aamiaistreffit ovat klo 8–9, vitosen lounaat klo 12–13.
Jorvas High-tech Centerillä järjestettäville JHC:n aamiaistreffeille ovat myös veikkolalaiset tervetulleita.

Huippusuositut joulumarkkinat järjestetään
nyt seitsemännen kerran.
Tapahtuman järjestää
Veikkolan kyläyhdistys.

Tapahtumat tulevat näkyviin yrittajat.fi/kirkkonummi
-sivulle tapahtumiin sekä Kirkkonummen yrittäjät ry:n
fb-sivulle.

Myyntipaikkavaraukset
puhelimitse numerosta
040 589 0366. Jätäthän
viestin tai yrität myöhemmin uudelleen, jos numeroon ei vastata.

Suuret kiitokset kaikille
vapaaehtoisille ja tukijoille!

Toivotamme lämpöisesti
tervetulleiksi jo aiempina vuosina käyneet sekä
kaikki uudet asiakkaat ja
myyjät!

Veikkolan kyläpiknik oli ilahduttava menestys. Tapahtuman toteutuksen mahdollistivat suurilukuinen vapaaehtoisten määrä sekä sponsoroijat, joiden avulla saatiin
kustannettua muun muassa vuokrapöydät ja illan esiintyjät.
Kiitos tekijät, kiitos tukijat, kiitos kaikille tapahtumaan
osallistuneille – ensi vuonna uudestaan!



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

Olethan liittynyt
kyläyhdistyksen
jäseneksi?
VEIKKOLAN KYLÄYHDISTYS

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

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

ajassa
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Muistutuksia kylämme liikennekoukeroista

Olen muutamissa aikaisemmissa tämän palstan
jutuissa hämmästellyt ja
kummastellut muutamia
kylämme teihin liittyviä
outoja tai riskialttiita ratkaisuja. Nyt palaan niistä
muutamiin.
(Kuva 1) Tähän näkymään
liittyy melko monta asiaa,
joista varsinkin oikealle
risteävän Vanhatien suunnitteilla oleva levennys herättää huolta ja ihmettelyä.
(Kuva 2) Vasemmalle
risteävän Puronsuuntien
takana Turuntien vierustalla on muutamia puita,
jotka pitäisi ehdottomasti
poistaa. Tällä hetkellä Puronsuuntieltä tuleva autoilija joutuu kurkkimaan
vasemmalle puiden taakse voidakseen ajaa turvallisesti päätielle. Ajaja
joutuu hidastamaan tai
pysähtymään Puronsuuntien ylittävän suojatien
kohdalla.
Kun Turuntie kulkee länteen eli Nummelaan päin
Vanhatien ja Puronsuuntien risteyksessä, se tekee

loivan kaarroksen vasemmalle. Kirjaston mäeltä päin Puronsuuntielle
vasemmalle eli etelään
kääntyvän tai vastaantulijoiden takia kääntymistä
odottavan liikenteen takia suoraan länteen ajavat
joutuvat hidastamaan ja
odottamaan, koska tie on
kapea.

kia pitää rajoitukset muuttaa 30:ksi Rantatien ja Oikotien risteyksissä.

Tällä kohdalla Turuntietä
pitäisi hieman leventää
sekä suoristaa ja rakentaa
kirjastolta päin Puronsuuntielle vasemmalle
ajaville kääntymiskaista.
Tämä edellyttäisi ainakin
yhden valaisinpylvään
siirtämistä Turuntien pohjoisreunasta hieman kauemmaksi.

Surkeassa tilanteessa olevan Navalan kartanon ja
viehättävän Haapajärven
kyläkirkon ohi kulkevalla
tieosuudella on 50 km/h
-nopeusrajoitus, vaikka
tien länsipuolella koko
matkalla on erinomainen
kevyen liikenteen väylä.
Sen sijaan Navalan vpk:n
jälkeen alkaa tieosuus, jolla ei ole edes kunnollista
piennarta. Silti tällä osuudella nopeusrajoitus on 60
km/h.

Kun Turuntieltä käännytään Rantatielle (kuva 3)
tai Oikotielle, alkaa nopeusrajoitus 40 km/h. Puronsuuntielle ajaville alkaa
nopeusrajoitus 30 km/h.
Näin kolmesta risteyksestä tullaan alueelle, jossa ei
kerrota, kumpi nopeusrajoitus on milläkin tieosuudella voimassa.
Ehdotan, että tällä alueella
otetaan käyttöön vain 30
km/h -rajoitus. Tämän ta-

Lopuksi hämmästelen liikenneratkaisua, joka on
kilometrien matkalla nähtävissä, kun Veikkolan
keskustasta lähdetään ajamaan Lapinkyläntietä kunnan keskustaan päin.

Kuva 1

Olen sitä mieltä, että kevyen liikenteen väylän
osuudella nopeusrajoitus
pitää nostaa 60:een. Pitäisi
myös harkita Lapinkylään
kulkevan tieosuuden nykyisen 60 km/h alentamista 50:een.
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

Kuva 2

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

www.valoiza.fi

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

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

Kuva 3

Lehden näköisversio verkossa:

www.kylanraitti.fi
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Toinen puoli totuutta palokuntatoiminnasta
”En mä pystyisi siihen”,
”Ei mulla ole kuntoa”,
”Enhän mä edes osaa
mitään”, ovat lausahduksia, jotka kuulen monesti
keskustellessani ihmisten
kanssa palokuntatoiminnasta tai siihen liittymisestä. Ihmisillä on monesti myös erheellinen kuva
palokunnan toiminnasta.
Joskus joku saattaa soittaa paloaseman pihasta ja
ihmetellä, ettei siellä ole
ketään.
Palokunta eli VPK on harrastustoimintaa, joka tarkoittaa, että paloasemalla
on ihmisiä pääsääntöisesti
vain silloin, kun meillä
on jotain toimintaa, joka
liittyy hälytystehtäviin tai
harjoituksiin. Muulloin
VPK:n jäsenet ovat jokainen omilla tahoillaan, ja
esim. hälytyksiin lähdetään
kotoa, jos koti- tai siviilityöt sen sallivat.
Se taas, miten palokunta
viestii itsestään somessa,
saattaakin antaa suurelle
yleisölle kenties hieman
vääränlaisen mielikuvan,
mielikuvan, jossa kaikki ovat rautaisia osaajia,
kovakuntoisia ja kaikilla
hälytyksillä pelastetaan
ihmishenkiä sekä sammutetaan raivoavia tulipaloja.
Osin tämänkaltainen viestintä on tiedostamatonta
ja toisaalta ei. Usein kuva
julkaistaan somessa, kun
itsellä on mahtava fiilis tai
jotain, kun jotain poikkeuksellista on tehty harjoituksissa. Silloin joku on
myös ottanut tilanteesta
kuvankin, joka voidaan
ladata palokunnan fb-sivuille. Harvemmin kuvaa
hälytystehtävältä, jossa
lakaistaan katua, seisoskellaan odottamassa hinausautoa tai sammutellaan
nuotiota, tulee julkaistuksi.
Kaiken kaikkiaan kuvien
ottamista hälytystehtävillä ja erityisesti julkaisua
rajoittaa kotirauhan piiri,
potilastietosuoja tai laki
yksityisyydestä.
Todellisuudessa siis suurin
osa palokunnan tehtävistä
on mennä toteamaan, mitä
on tapahtunut, ja estää lisävahingot sekä korjata
jäljet. Edellä mainittuihin
sisältyy usein seisoskelua,
istuskelua ja odottelua.
Monilla hälytyksillä varsinainen ”sankarityö”, jos
nyt niin voidaan sanoa, on
pieni hetki ja muutaman

ukon tehtävissä. Toki poikkeuksiakin joskus on.
Tavallisesti tehtävillä pärjää, kun omaa kaksi kättä
ja jalkaa sekä kyvyn käyttää maalaisjärkeä. Työsuoritteet ovat usein ns. raakaa
työtä, joissa käytetään käsiä ja jalkoja, lapiota jne.
Ei siis neidon kantamista
ja muita sankaritekoja.
Miksi sitten palokunnissa
harjoitellaan erikoisiakin
asioita, joissa on tuota ns.
sankarin viitan sovittelua.
Nämä ”extreme”-harjoitukset tuovat vaihtelua
sekä mielenkiintoa viikkoharjoituksiin ja rakentavat
ryhmähenkeä, mutta samalla varaudutaan myös tilanteisiin, joissa erikoistaitoja tarvitaan. Lapiota kun
kaikki osaavat oletettavasti
käyttää.
Sanonta ”harjoitus tekee
mestarin ja mestari harjoituksen” kuvaa hyvin palokunnan harjoitustoimintaa.
Ne, jotka osaavat jonkin
asian, opettavat sen niille,
jotka eivät sitä vielä osaa,
kun taas ne, jotka eivät
vielä osaa, harjoittelevat,
jotta osaisivat. Kukaan ei
siis näissäkään hommissa ole seppä syntyessään.
Jokainen meistä on tullut
palokuntaan ensi kertaa
ja aloittanut nollasta; siitä ensi kerrasta tosin voi
olla kulunut monta vuotta.
Kaikki taidot siis opetetaan
ja opitaan yhdessä hyödyntäen toisten erityisosaamisia.

läheinen on todellisessa
hengenvaarassa tai on
jo menettänyt henkensä.
Nämä ovat tilanteita, joita
varten emme kykene harjoittelemaan, ja monesti ne
vetävät hiljaiseksi ”kovankin äijän”. Niidenkin hälytysten jälkeen on pystyttävä jatkamaan elämää ja
harrastusta iloisena. Siksi
erikoisempien hälytysten
jälkeen kokoonnummekin
keskustelemaan yhdessä
siitä, mitä teimme ja varmistaaksemme sen, että
jokainen ymmärtää, että on
tehnyt parhaansa.
Viikkoharjoitusten ja hälytysten lisäksi palokuntalaiset saattavat käydä
pienemmissä ryhmissä
tekemässä jotain muuta
yhteisen mielenkiinnon
kohteena olevaa, jotain,
mikä ei välttämättä liity palokuntaan lainkaan. Joskus
se on liikuntaa, joskus se
on viihteellä käyntiä. Palokunta on siis paljon muutakin kuin se sankaritekoihin
ohitse kiitävä ja kovaa ääntä pitävä paloauto täynnä
teräsmiehiä.

PS. Veikkolan palokunta
suorittaa vuodessa noin 200
hälytystä ja harjoittelee viikoittain. Sen lisäksi on muita
yhdistystoimintaan liittyviä
aktiviteetteja. Harrastusta
riittää siis tarvittaessa vaikka joka viikonpäivälle. Osa
jäsenistöstä onkin lähes aina
mukana, kun jotain palokuntaan liittyvää tapahtuu.
Osalle on siis kysymyksessä
elämäntapa, mutta kukapa
ei käyttäisi harrastamiseen
kaiken vapaa-aikansa, jos se
on mieleinen. Edellisestä ja
erityisesti suuresta hälytysmäärästä johtuen joudumme
monesti kieltäytymään tilaisuuksista, missä tarvitaan
ensiapu- tai palovartiota. Palokunnan ensisijainen tehtävä kun on auttaa hädässä ja
harjoitella sitä varten.

Paikallinen isäntä avustamassa tykkylumen kaatamien
puiden raivausta.

Tervetuloa siis mukaan
toimintaan missä tahansa
oman alueesi palokunnassa!
Terveisin
Sami Viholainen
palokunnan päällikkö
Veikkola VPK-FBK
Maastopalon raivausta käsipelillä keskellä Nuuksiota.

Koska palokunta on vapaaehtoinen harrastus, kerää
se yhteen eri alojen ammattilaisia ja taitajia. Jokaisen
vahvuuksia hyödynnetään
toiminnassa oman henkilöstön ja avuntarvitsijoiden hyväksi. Jokainen
siis tuo mukanaan jotain
erityisominaisuuksia. On
aivan selvää, että rakennusalan ammattilaisella
on annettavaa esim. rakennuspalossa, joku taas ajaa
työssään kuorma-autoa
tai on tottunut käyttämään
radiopuhelinta jne. Jopa
pankinjohtajakin kelpuutetaan mukaan, onhan rahoitusalan ammattilaisella
näkemystä palokunnan taloudenpidossa.
Palokunta on kriisiorganisaatio, josta johtuen joskus kohdalle sattuu myös
tehtävä, jossa joutuu keskelle perhetragediaa, kun

Tapanin myrskyn jälkien raivausta Nesteen liikenneympyrässä.
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Tarinoita torpalta

Claes Andersson
30.5.1937–24.7.2019

Helsingin Johanneksen kirkko elokuun sateisena perjantaina. Kirkko on täynnä hiljaista saattoväkeä, joka on noussut kunnioittamaan poistuvaa arkkua. Jazz-trio soittaa
haikeaa melodiaa, Reiska Laine, Pentti Mutikainen, Jukka Perko. Flyygelin ääressä on
tyhjä paikka
Psykiatri, kirjailija, muusikko, entinen kulttuuriministeri Claes Andersson
menehtyi kesällä. Hänen
siunaustilaisuuteensa 23.8.
oli avoin kutsu. Saavuin
paikalle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. Takseja alkoi kaartaa pihalle,
kulttuuriväkeä, politiikan
vaikuttajia, ovella oli ystävällinen nuori mies, joka
toivotti kaikki lämpimästi
tervetulleiksi. Hän oli ehkä
joku Anderssonin lapsista.
Rohkaisin mieleni ja siirryin pihalta kirkon takaosaan.
Viimeisten joukossa takariviin tuli kumara
keski-iän ohittanut mies,
jonka puvun takki oli
virttynyt, elämää nähnyt,
kuten mieskin. Hän istui koko tilaisuuden ajan
hiljaa ja hartaasti yksin.
Aloin pohtia mielessäni,
mikä oli tämän miehen tarina, miksi hän oli halunnut tulla saattamaan Claes
Anderssonia viimeiselle
matkalle.

Claes Andersson
Veikkolassa
Claes Andersson toimi
vuodet 1970–1973 Veikkolan parantolan ylilääkärinä. Kirjassaan Parantava
yhteisö parantolan monivuotinen ylihoitaja Seija
Rossi kuvaa tuota kautta
monien muutosten aikana.
Veikkolassa jo aiemmin
virkeästi harjoitettu taideterapia kukoisti, luovuttiin jäykistä hierarkioista,
potilaat ja henkilökunta
muodostivat tasa-arvoisen
yhteisön. Ylilääkäri Anderssonkin
osallistui
muiden mukana suursiivoukseen, ja sairaala-apulaisetkin saivat osallistua
yhteisiin työnohjauskokouksiin. Olohuoneen flyygeli oli aiemminkin ollut
sekä potilaiden että henkilökunnan ahkerassa käytössä. Nyt yhä useammin
huoneen täyttivät jazzin
kirpeät soinnut, kun Claes
Andersson istahti soittimen ääreen. Nimimerkki
Liina on muistellut tuota
aikaa runossaan:

Tarinoita torpalta -juttusarjaa kirjoittaa Juha Wikström, jonka isoisä oli Veikkolan Löfkullan
torppari.
"Minua on aina kiinnostanut historia ja ihmisten tarinat. Nyt itse Veikkolaan muuttaneena oman
sukuni vaiheet ja paikkakunnan historia alkoivat kiehtoa yhä enemmän. Erityisen mielenkiintoista on,
kun pienten ihmisten tarinat linkittyvät Suomen tai jopa maailman tapahtumiin."

Se on tammi Veikkolan
pihalla, sauna ja avanto.
Se on Inger Torpan
yläkerrassa kanttiinissa ja
Anelma
keppeineen kävelyllä
portaita ja takaisin ja
Ivan halkoja
sylissään keittiön
portailla,
kissa keskellä keittiön
lattiaa, se on Andersson
haitari sylissään
nurmikolla, se on lappu
ornitologin ovella:
SÄRKYNEIDEN SIIPIEN
KORJAAMO, ja
se on Greta kantamassa
korillisia pullia,
kokous jatkumassa
puutarhassa,
Kettu kädessään
syntymäpäiväkukkia,
jonkun yö kaislikossa
veneessä,
joku juoksemassa itkien
nokkospensaaseen,
se on joku sanomassa
oven takana:
pidän sinusta ja pidän
sinusta sitä enemmän mitä
enemmän sinusta tiedän,
enkä halua että lähdet
pois,
mutta,
Tämä on joku piirtämässä
muistikuvaa.

Parantava yhteisö
Runossa mainittu Greta saattaa hyvinkin olla
isäni sisko, joka monen
muun kyläläisen tavoin
sai työpaikan Veikkolan
parantolan monipuolisessa
yhteisössä. Muistan Gretatätini muistelleen joskus
parantolan työvuosiaan:
”Claes Andersson jäi mieleen, lämmin, hieno ja
viisas ihminen, oli niin
kuin kuka tahansa meistä
tavallisista työntekijöistä.
Kuunteli kaikkia ja häntä
oli helppo lähestyä.”
Näin muistelee Andersson itse vuosiaan Veikkolassa:
”Pyrkimyksemme tasavertaisuuteen ja yhteiseen
vastuunkantoon palkittiin
sillä, että ilmapiiri hoitoyhteisössä muuttui hyvin
myönteiseksi. Jopa siinä
määrin, että jotkut potilaat
viihtyivät niin hyvin, etteivät halunneet lähteä pois
Veikkolasta.
Veikkolan kokemus oli
myönteinen ja avartava ja
todisti minulle, että potilaiden auttaminen ei edel-

lytä sen enempää tiukkaa
hierarkkista kuria kuin
diagnostista leimakulttuuriakaan.”
Samoihin aikoihin 19701973 Veikkolassa oli
lääkärinä myös Katriina
Kuusi. Näistä Veikkolan
yhteisistä työvuosista alkoi Katriina Kuusen ja
Claes Anderssonin lähes
50 vuotta kestänyt elämänkumppanuus.
Valo ihmisten välillä
Kuka tuo yksinäinen, hiljainen mies Johanneksen
kirkon takapenkissä oli?
Mikä on hänen tarinansa?
Ehkä hän oli joku Clasun
entisistä potilaista, joku,
jota hän oli auttanut. Jos
hän olisi Veikkolan ajoilta,
hänen on täytynyt olla parantolassa melko nuorena
miehenä, mietin hiljaa itsekseni. Mies kulki ohitseni, katseemme kohtasivat
hetkeksi, olin vähällä pysäyttää ja kysyä...
Mutta en tohtinut, ehkä
meillä kaikilla takarivin
saattoväestä oli jokin henkilökohtainen syy tulla
paikalle. Jokin kohtaaminen Clasun itsensä kans-

Kylätalo
Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29,
02880 Veikkola
Kylätalosta voi varata kotoisaa
kokoustilaa edullisesti: 10
euroa/ilta tai kyläyhdistyksen
yhteisöjäsenmaksu 50 euroa/vuosi.
Varaukset nettilomakkeella:
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kylatalonvaraus.htm
tai sähköpostitse veikkola@
gmail.com.

Claes Andersson Trio Storyvillen terassilla kesäkuussa. Kuva: Juha Wikström.

sa, tai ehkä jokin runo,
romaani, musiikkihetki,
poliittinen
keskustelu
kansanedustajan, ministerin, presidenttiehdokkaan
kanssa, joka oli koskettanut meitä.
Sellaista sattuu että valo
etsiytyy
ihmisten välille ja täyttää
heidät
luottamuksella ikään kuin
rakkaus
saisi heidät kukkimaan
eikä mennyt
enää painaisi heitä kuin
arkku joka on
täynnä jäätä torjuvassa
autiomaassa.
Claes Andersson:
Maanalainen näkötorni
2018 (suomentanut
Jyrki Kiiskinen)
Juha Wikström
Lähteet:
Maire Johanssonin
haastattelu
Seija Rossi: Parantava
yhteisö, Veikkolan parantola
1929-1995 (Suomen
Mielenterveysseura 2003)
Claes Andersson: Veikkolan
parantola – erilainen
hoitoyhteisö (mieli.fi)
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Veikkolan kirjaston peruskorjauksesta
Olemme saaneet nauttia
Veikkolan sivukirjaston
palveluista jo 29 vuotta.
Kuluvalle vuodelle oli
kunnan budjettineuvotteluissa varattu rahaa rakennuksen peruskorjaukseen:
”Veikkolan sivukirjaston
hankesuunnittelu on käynnistetty kunnanhallituksen
päätöksen mukaisesti ja
tavoitteena on, että kirjaston suunnittelu toteutetaan
vuoden 2019 alkupuolella
ja rakennustyöt aloitetaan
loppuvuodesta 2019.”
Samaisessa talousarviossa
liitteenä hankekohtainen
investointisuunnitelma,
jossa Veikkolan sivukirjaston perusparannukseen
kohdennetut varat: v.
2018: 100 000 €, v. 2019:
650 000 €, v. 2020: 1750
000 €. Yhteensä 2,5 milj.
euroa.
Kunnan strategian mukaan
asukkaita osallistetaan.
Näin olikin järjestetty:
”Info- ja keskustelutilaisuus Veikkolan kirjaston
peruskorjauksesta Veikkolan kirjastossa to 23.5.
klo 18
Veikkolan kirjasto peruskorjataan. Samalla kirjastosta tulee omatoimikirjasto.Millaisen kirjaston
sinä haluaisit? Hiljaisia
lukunurkkauksia, kokoontumistiloja, 3D-tulostusta,
tapahtumia – sana on vapaa.

Mukana rakennusmestari
Jarno Köykkä ja kirjastotoimenjohtaja Margareta
Kull-Poutanen. Tilaisuus
on kaikille avoin. Kahvija teetarjoilu.
Tervetuloa mukaan ideoimaan, kuuntelemaan ja
keskustelemaan!”
Asukastilaisuudessa herätti hämmennystä, että korjauksen tilalle ehdotettiinkin
kirjaston siirtoa Veikkolan
torin laidalle vuokratiloihin. Nykyisen rakennuksen peruskorjauksesta ei
keskusteltu. Yleisön joukosta kuului kysymys, että
mitä tapahtuu nykyiselle
rakennukselle, jos kirjasto siirtyy pois. Rakennusmestarin vastaus oli: ”Se
onkin hyvä kysymys”.
Siinä koko vastaus. Keskustelun aikana tuli vain
muutama kannanotto uuden tilan puolesta. Kaikki
osallistujat tietenkin haluavat kirjastolle terveet
tilat, ja ymmärrettiin myös
kirjaston työntekijöiden
toive toimivista, esteettömistä tiloista. Tilaisuuden
kutsun otsikointi ei vastannut tilaisuuden tarkoitusta.
Koska tilaisuudessa oli
vain parisenkymmentä
kuntalaista, päätin kysyä kirjaston sijainnista
mielipidettä Veikkolan
facebook-ryhmäläisiltä
27.5.2019. Vastauksissa
vaihtoehtoa nykyisissä
tiloissa kannatti 284 vastaajaa ja uusia tiloja 31.
Tulos on mielestäni varsin

selkeä ja samankaltainen
kuin yleisötilaisuudessa.
Siksi ihmettelenkin kunnantalolta kantautunutta
huhua, että veikkolalaiset
haluavat kirjaston uusiin
tiloihin torin laidalle. Peräänkuulutan nyt sitä strategioissa sovittua AITOA
ja demokraattista asukkaiden kuulemista.
Uusista tiloista on vielä huomioitava, että torin laidalla on vain yksi
tarkoitukseen soveltuva
tontti vapaana. Se sijaitsee
Koskentorin päiväkodin
pohjoispuolella, ja tontti
on kaavoituksessa varattu hyvinvointipalveluille,
joita kirjasto toki edustaa. Mietin vaan, kuka
rakentaa hyvinvointipalveluille rakennuksen ja
varaa kirjaston tarpeisiin
soveltuvat vuokratilat uudisrakennukseensa? Vai
muutetaanko kaavaa ja rakennetaan kirjaston päälle
asuntoja, mikä varmasti
houkuttaisi asuntojen rakentajia? Ja mitä tapahtuu
nykyiselle 1935 rakennetulle (50-luvulla laajennetulle) kirjaston tilatarpeelle liian suurelle entiselle
koulurakennukselle?
Kirkkonummen kunnassa laaditaan parhaillaan
kunnan ensimmäistä Kulttuuristrategiaa. Toivon
todellakin, että strategian
yhteydessä huomioidaan
myös aktiivisen kylämme kulttuuritoimijoiden
tilatarpeet. Kulttuurin tekijöitä on kylässä erittäin

paljon, mutta tiloja ei lainkaan. Koulujen monikäyttöisyys on hyvä asia, mutta
ne eivät sovellu kaikkien
toimijoiden tarpeisiin. Yhdistykset tarvitsevat myös
varastotiloja tavaroilleen,
kouluista ei näitä tiloja
löydy. Lisäksi kouluissa
olevat monikäyttöiset tilat
ovat jo nyt lähes täysin varattuina iltaisin (kansalaisopisto, urheiluseurat ym.).
Kirjaston nykyinen rakennus, joka on myös
osa Veikkolan kylän kulttuurihistoriaa, voisi olla
meidän kylän olohuone
jatkossakin. Sinne mahtuisi ainakin osa kulttuurituottajista. Voisiko se olla
oma kulttuuritalomme?
Uskoisitteko, että rakennus korjataan, mikäli kirjasto siirtyy? Tuskinpa, on
oma arvaukseni. Sivistyslautakunnan kokouksessa
on käsitelty asiaa 11.9.
Kokouksen esityslistan
liitetiedostona on hankesuunnitelma. Rakennuksen kuntoa on tutkittu jo
vuoden 2018 lopulla.
Miksi ei yleisötilaisuudessa
keväällä 2019 tuotu näitä
tietoja lainkaan tutkittavaksi? Rakennus on jo nyt
osittain käyttökiellossa kuntonsa vuoksi, eikä sen myyminen ole helppoa. Jos peruskorjauksesta luovutaan,
jää rakennus käyttämättömänä rapistumaan vuosiksi.
Haluammeko näin?
Teksti ja kuva:
Maarit Orko

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

Kiinteistönvälitystä
Veikkolassa
38 v. kokemuksella
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.

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
Veikkolan kirjasto on toiminut rakennuksessa vuodesta 1990 lähtien.
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BB-projektin tarjoamat palvelut ja etuudet

Ikäihmisille iloa ja helpotusta elämään
Veikkolalainen edesmennyt Brita Blomberg testamenttasi varoja käytettäväksi veikkolalaisten
ikäihmisten hyväksi. Hän
halusi tarjota senioreille
sellaisia palveluita, joita kunta ei tarjoa. Tästä syntyi Kirkkonummen
kuntaan BB-projekti, jossa
tehdään hyvää 68 vuotta
täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille, jotka
asuvat postinumeroalueilla 02880 ja 02860. Projektin avainsanoja ovat
osallisuus, turvallisuus ja
tuttavuus.
BB-ryhmäläisiä on nyt
640. Tänä vuonna ryhmä
on saanut 40 uutta jäsentä.
Toiminnan
suunnitteluryhmä
Perusturvalautakunnan
muodostamaan työryhmään kuuluvat hoitotyön
johtaja Gun-Lis Wollsten,
palveluohjaaja Marja Keränen, perusturvalautakunnan edustajana Marjut
Frantsi-Lankia sekä BBryhmään kuuluvat vapaaehtoistoimijat Pirkko
Kautto ja Liisa Airaksinen.

Diabeetikkojen
jalkojenhoitoa
Kirkkonummen
terveyskeskuksesta
Kirkkonummen kunta tarjoaa jalkaterapiapalveluja
diabeetikoille, eikä siihen
voi saada BB-avustusta.
Sairauteen liittyy usein
vaikeita alaraajaongelmia. Hoidon painopiste
on jalkavaivojen synnyn
ehkäisemisessä, ongelmien löytämisessä ja niiden
hoidossa. Jalkaterapeutin
käynnillä arvioidaan jalkojen riskiluokka, jonka perusteella mm. käyntitiheys
määräytyy.
Diabeetikot voivat varata
ajan ensikäynnille yleisestä ajanvarausnumerosta 09
2968 3401. Tarvittaessa
numeroon voi jättää soittopyynnön. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Käynnit
ovat maksullisia. Jalkaterapeuttina toimii Minna
Salo, Keskustan terveysasema, Virkatie 1. Kaikille avoimia jalkaterapeutin
omahoitoluentoja pidetään
kaksi kertaa vuodessa.

Avustusta raskaisiin
pihatöihin

Tapaturmien
ennaltaehkäisy

Avustusta myönnetään
enintään 150 euroa / vuosi / talous. Sitä voi saada
mm. lumitöihin, hiekoitukseen, ruohonleikkaukseen
ja rännien puhdistukseen.
Etuutta ei voi käyttää talon
kunnostukseen. Jos olet
käyttänyt etuutta, työstä ei
saa enää verotuksessa tehdä kotitalousvähennystä.

Palvelusihteeriltä voi tilata
veloituksetta liukuesteitä
jalkineisiin, lonkkasuojia
ja paristokotelon palovaroittimeen.

Avustusta myönnetään
omakoti- tai rivitalossa
yksin asuvalle tai pariskunnalle, joista molemmat ovat huonokuntoisia.
Varmista oikeutesi avustukseen ottamalla ennen
tilausta yhteyttä palveluohjaajaan.
Apua leskelle
Leskeksi jäänyt BB-ryhmäläinen voi ostaa palveluita enintään 200 eurolla,
jos leski tarvitsee apua heti
leskeksi jäätyään. Avustus
on käytettävä vuoden kuluessa tapahtumasta. Siitä
on aina sovittava palveluohjaajan kanssa.

Liikuntaetuudet
Veikkolassa järjestettävän
liikunnan harrastamista tuetaan 80 eurolla vuodessa.
Yhtä ryhmää kohden tukea
voi käyttää vuodessa enintään 20 euroa eli yhteensä
tukea riittää neljään liikuntaryhmään.
BB-ryhmäläinen antaa
liikuntasetelin liikuntaryhmän vetäjälle liikuntaryhmien alkaessa. Liikuntaseteli on numeroitu, ja
siinä on käyttäjän nimi.
Seteleitä voi tilata palvelusihteeriltä joko sähköpostitse tai puhelimitse.
Ne lähetetään tilaajalle
postitse.

Britan juhla
Tervetuloa juhlimaan Brita Blombergia keskiviikkona 9.10.2019 klo 12−14.30 Veikkolan seurakuntakodille.
Tuettavat
liikuntaryhmät
Kirkkonummen kunnan
liikuntapalvelut
• Maanantaisin ja
torstaisin klo 14.45–
16.00 Senioreiden
kuntosaliharjoittelu
Veikkolan koulun
kuntosalissa
• Perjantaisin klo
11.15–12.00 Tuolijumppa
Veikkolan nuorisotilassa
Balanssi Veikkola
• Easyline-ryhmä keskiviikkoisin klo 12
www.balanssiklubit.fi/
keskukset/veikkola/
VeVen (Veikkolan Veikkojen) liikunta
Nalle Stenvik,
p. 050 521 7380,
vevenalle@gmail.com
tai www.veve.net

Nummelan kutsutaksi
Kutsutaksi on nyt palvelutauolla.
Ruokalippuja
ruokailuun Veikkolan
koululla
BB-ryhmäläiset saavat
vuodessa veloituksetta 20
ruokalippua (syksyllä 10
ja keväällä 10) Veikkolan
koulun ruokailuun. Ruokailu on koulupäivinä klo
12.30−13.15. Ruokalista
julkaistaan sunnuntaisin ilmestyvässä Kirkkonummen
Sanomissa. Ruokalipputilaukset puhelimitse tai sähköpostitse Jyri Räisäselle.
Kansaneläkeläiset ja yli
65-vuotiaat voivat ostaa
ruokalippuja Veikkolan
kirjastosta.
Marja Keränen ja
Jyri Räisänen

Tietoa tapahtumista
Seuraamalla Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyriä ja Kylänraitti-lehteä saat tietoa
BB-tapahtumista.
Jos
annat sähköpostiosoitteesi palveluohjaajalle, saat
tietoa myös sähköpostiisi.
Lue lisäksi Facebookia:
Brita Blombergin testamentti.
Etuuksia BBryhmään kuuluville
Avustusta voi saada vain
sellaisilta palveluntuottajilta ostettuihin palveluihin, joiden tuottaja on
kunnan hyväksymä ja jonka kanssa palveluohjaaja
on tehnyt sopimuksen.
Palveluntuottaja ilmoittaa
palveluohjaajalle hänen
tarjoamaansa palvelua
käyttäneet BB-ryhmäläiset. Kaikkien palvelutarjoajien yhteystiedot saa
Marja Keräseltä.
Jalkahoitoa
Jalkahoitokäynneistä korvataan 25 euroa kaksi kertaa vuodessa. Tukiosuus
vähennetään jalkahoidon
kokonaissummasta.

Joukko BB-ryhmäläisiä kävi elokuun lopulla tutustumassa Mitro Revon Siikajärvellä sijaitsevaan yksityiseen tsasounaan eli rukoushuoneeseen.
Kuva: Jyri Räisänen.
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Etuja kaikille Pohjois-Kirkkonummen eläkeläisille
Perjantaikahvila
klo
10.30−12.30 syyskuusta
toukokuun loppuun Veikkolan nuorisotilassa, Koskentie 3, on avoin kaikille
pohjoiskirkkonummelaisille ikäihmisille. Tule saamaan tietoa asioista. Ota
sisäkengät mukaan.
Veikkolan S-market osallistuu kahvileipätarjoiluun. BB-vapaaehtoiset
emännöivät.
Kahvilassa järjestetään
myös erilaisia tapahtumia,
joiden aiheet julkaistaan
Kirkkonummen Sanomien
Tapahtumapäivyrissä. Ei
ennakkoilmoittautumista.
Turvallisuussyistä ovi pidetään lukittuna tapahtumien aikana.
Tule vapaaehtoiseksi
BB-toimintaan!
Haluatko tavata kyläläisiä
ja samalla osallistua vapaaehtoistoimintaan? Tule
sisällöntuottajaksi tai kahvinkeittäjäksi senioreiden
tapaamisiin perjantaikahvilaan.
Kahvila on hyvä paikka tavata muita ja saada tietoa
ajankohtaisista asioista.
Ota yhteyttä palveluohjaajaan, jos olet kiinnostunut.
Kirkkonummen kunta
Kunta palvelee
numerossa 09 296 71.

Seniorilinja
• Palvelunumero 040 126
9900 palvelee ja neuvoo
ikäihmisiä ma−pe klo
8−15.
• Yhteyttä voi ottaa missä
tahansa itseään askarruttavassa asiassa.
• Puheluun vastaa sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattilainen, joka ohjaa
soittajan tarpeen mukaan
oikealle ammattilaiselle.
Sointukylpy – äänimaljahieronta
Tule syvärentoutumaan
äänimaljahierontaan torstaina 28.11. klo 11–13
Veikkolan seurakuntakodille.
Äänimaljarentoutusta tehdään makuulla tai istuen
joko yksittäiselle keholle
tai sointukylpynä ryhmälle.
Maljan äänivärähtelyt
purkavat kehon jännitystiloja. Äänimaljoista lähtevät soinnit ja ylä-äänet
koskettavat aivojen syvimpiä kerroksia, joissa
muodostuu hyvänolon välittäjäaineita. Soitettavien
maljojen lempeät värähtelyt luovat äänimaailman,
jonka ääniaalloille on
turvallista antautua kellumaan ja rentoutumaan.

Äänimaljahieronnassa
Päivi myy Veikkolassa
Eija Ahvo käyttää Peter
Kutsu syntyperäinen
veikkolalainen kotiisi

Hess -maljoja. Ennakkoilmoittautuminen 4.11.
mennessä: ahvo.eija@
gmail.com tai p. 0500 416
010.
Voit ottaa mukaan lempityynysi, makuualustan
(ei välttämätön) ja kevyen viltin. Rentoushetki ei
maksa mitään.
Vastuuhenkilöiden
yhteystiedot
Palveluohjaaja Marja Keränen hoitaa BB-asioita
puolipäiväisesti. Hänet
tavoittaa p. 050 413 7443
tai marja.keranen@kirkkonummi.fi.
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Yhteissauna lämpiää
sunnuntaisin talvikaudella
Avantouimareiden iloksi lämmitetään talkoilla
sunnuntaisin yhteisöllistä
rantasaunaa, joka sijaitsee
keskellä kylää Lammaskallion uimarannan yhteydessä. Saunan lämmitys
perustuu talkoohenkeen,
ja sauna lämpiää vain, jos
talkoolämmittäjiä löytyy.
Lämmittäjäksi tai saunan
sulkijaksi voi ilmoittautua
pukukopin seinällä olevaan listaan.
Toiminta käynnistyy siinä vaiheessa, kun kunta
toimittaa lämpimän pukukopin
saunarantaan

yleensä lokakuun alkupuolella avantouimareiden
käyttöön.
Muina aikoina saunaa voi
vuokrata KotiLemmikkiliikkeen kautta oman perheen tai muun porukan
käyttöön. Sauna on oikea
puilla lämmitettävä rantasauna, jonne vedet ja puut
pitää vuokralaisen kantaa,
siis elämys sähkösaunan
käyttäjälle :) Jatkuvalämmitteinen kiuas on helppo
lämmittää, ja vesi kuumenee kiukaan vesisäiliössä. Saunan käyttäjä myös
huolehtii siitä, että sauna

jää siistiin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten.
Saunapuut on tähän saakka saatu lahjoituksina, sitten pilkottu ja pinottu liiteriin talkoilla. Puut ovat
huvenneet siinä määrin,
että lisää puita otetaan ilomielin vastaan!
Tarkempaa tietoa saunan
maksuista, vuokrauksesta ja uimakopin avaimen
hankkimisesta
löytyy
osoitteesta www.freewebs.
com/veikkolaverkko/sauna
Teksti: Eila-Maija Sortti

Palvelusihteeri Jyri Räisänen ottaa vastaan liikuntaseteli- ja ruokalipputilauksia arkisin klo
9−13 p. 040 126 9890 tai
jyri.raisanen@kirkkonummi.fi.
Hoitotyön johtaja Gun-Lis
Wollsten, p. 050 577 4785
tai gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi.
Tarvittaessa kaikille voi
jättää viestin puhelinvastaajaan.
Marjan ja Jyrin osoite:
Metsäpirtti, Volsintie 596,
02400 Kirkkonummi sekä
Gun-Lisin: Kirkkonummen kunta, Ervastintie 2,
02400 Kirkkonummi.

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

www.veikkola.fi

Kyläsauna lämpiää myös talvella. Kuva: Tapani Iivari

HIERONTAA JA
FYSIOTERAPIAA
AMMATTITAIDOLLA

VEIKKOLALAISTEN
HYVINVOINNIN JA LIHASTEN
ASIALLA JO VUODESTA 2012
NY T MYÖS MEILLÄ

MAKSUTAPAINNTIA
ePASSI HY VINVO

!

Kysy lisää työnantajaltasi

NETTIAJANVARAUS 24H
WWW.HIERONTAKULMA.FI
KOSKENTIE 3, 02880
VEIKKOLA P. 044 333 3977

www.kylanraitti.fi
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Veikkolan kirjaston syksy
Kirjastossa tapahtuu
Kirjastossa on tapahtumia
kaikenikäisille. Tapahtumat ovat maksuttomia. Tervetuloa mukaan!
Suomenkieliset
satutunnit

Aukioloajat
ma klo 14–20
ti, to klo 14–19
ke, pe, la klo 10–15
Syksyn
poikkeusaukiolot:
Pyhäinpäivänä 2.11.
kirjasto on suljettu.
Yhteystiedot
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

perjantaisin klo 10–
10.30. Satutunnit sopivat
3–6-vuotiaille.
Svenskspråkiga
sagostunder
för familjer på Veikkola
bibliotek följande onsdagar: 2.10., 6.11. och 4.12.
kl. 10. Sagostunden tar ca
15 minuter och är lämplig
för barn i ålder 1–3 år. Sagostunden ordnas av Veikkola bibliotek och invånarparken Veikkosvinden.
Välkommen!
Lukukoira Cessan
Kennelliiton hyväksymä
lukukoira Cessan ottaa lu-

kijoita vastaan Veikkolan
kirjastossa lauantaina 5.10.
ja 9.11. klo 11–12. Varaa
15 minuutin lukuaika kirjastolta.

nostuneet ovat tervetulleita,
niin kokeneet maailmanmatkaajat, reppureissaajat,
kaupunkilomailijat kuin
nojatuolimatkailijatkin.

säestäjänä Juha Wikström.
Tervetuloa jakamaan laulumuistoja ja tarinoita!

T-paitapaja
maanantaina 30.9.
klo 14–18.

Maksutonta
oikeudellista neuvontaa
ajanvarauksella

Tuunaa t-paitasi tai kangaskassisi lämpöprässäämällä
kuvioita kankaaseen. Oma
paita tai kassi mukaan.

ti 24.9., 22.10. ja 19.11. klo
17.30–18.30. Oikeudellista neuvontaa maksutta,
ei rikos- eikä työoikeusasioissa. Tapaamisessa
kartoitetaan mahdollinen
oikeudellisen avun tarve.
Neuvonta-ajan pituus on 15
min./asiakas. Ajanvaraus
Veikkolan kirjastosta puhelimitse tai paikan päällä
käymällä. Neuvontaa antaa
OTK, lakimies Minna Hentunen.

tiistaisin klo 14–16. Digineuvoja ratkoo asiakkaiden
tietokoneisiin, tabletteihin,
älypuhelimiin ja sovelluksiin liittyviä digiongelmia.

Matkailukahvila Veikkolan kirjastossa seuraavina
maanantaina klo 18–19.30:
23.9. Teemana Viro
21.10. Teemana Puola
25.11. Teemana Filippiinit
16.12. Teemana Thaimaa
Matkailukahvilassa keskustellaan teemamaasta,
katsellaan valokuvia ja
jaetaan kokemuksia sekä
elämyksiä. Ehkä olet jo
käynyt kohdemaassa tai
vasta suunnittelet matkaasi. Kaikki matkailusta kiin-

Digineuvontaa

Novellit ja neuleet
torstaina 14.11. klo 18.30.
Lukijoina kirjaston henkilökunta ja Kirjaston ystävät ry.

Runopiknik
torstaina 24.10. klo 18. Runoja eri maista ja kulttuureista. Järjestäjinä Kirjaston ystävät ry, Veikkolan
Kartanoteatteri ja kirjasto.
Syystapahtuma
Lukemisen juhlaa Veikkolan kirjastolla lauantaina
23.11. Tervetuloa mukaan
– ohjelma tarkentuu myöhemmin!
Teksti: Saara Leppäsalko

Miinan päivän laulut
ti 1.10. klo 14–16. Miina
Sillanpään päivänä laulamme lauluja naisista ja naisille. Yhteislaulutilaisuuden vetäjänä Eija Ahvo ja

Lukukoira Cessan.
Kuva: Mona Nyberg.

Kirjaston ystävien syystoimintaa
Lukulampun alla – kirjallisuuspiiri
kerran
kuussa keskiviikkoisin
Lisätietoja: Emma Puikkonen, 045 126 2028 tai emmakanerva@gmail.com
Ryhmä on maksuton.
ke 9.10. kello 18.30
Anne B. Radge (Norja):
Berliininpoppelit
ke 6.11. kello 18.30
Johannes Anyuru (Ruotsi):
He hukkuvat äitiensä
kyyneliin
ke 27.11. kello 18.30 Sjon
(Islanti): Skugga-Baldur
Novellit ja neuleet -ilta
14.11. torstaina kello
18.30–20 Veikkolan kirjastossa.

Luetaan ja kuunnellaan novelleja. Käsitöitä voi tehdä
samalla – tai olla tekemättä...
Nuorisoteatterin ryhmät:
ke 16.00–18.00 1–4-luokkalaiset (KUUTAMOT)
140 euroa
ke 18.00–20.00 3–6-luokkalaiset ( HAAMUT) 140
euroa
su 12.00–13.00 3–7-vuotiaat (PIKKU KARHUT)
100 euroa (ei toteutunut,
keväällä pyrimme käynnistämään)
su 13.00–15.00 1–4-luokkalaiset (TAIKURIT ) 140
euroa
su 15.00–17.00
3–6-luokkaiset (TIIKERIT ) 140 euroa

su 18.00–20.00 6. luokka, yläaste ja lukioikäiset
(TAIKA) 140 euroa
Teinikäsikirja
someen
-näytelmä ja keskustelu
esitettiin la 17.8., ja video
on tulossa pian kaikkien
nähtäväksi Youtubeen!
Lisätietoja: Ilona Tiainen,
veikkolan.nuorisoteatteri@
gmail.com
Syystapahtuma lauantaina 23.11. teemalla ”Lukemisen juhlaa” Veikkolan
kirjastossa. Lisäinfoa lähempänä.

Miten kohtelet vettä, siten
kohtelet tunteitasi
Miten kohtelet merta, siten
kohtelet elämääsi
Miten kohtelet lintuja,siten
kohtelet sieluasi
(alkuperäiskansojen tekstiä
mukaillen P. Coelho)
Voit tuoda runoja luettavaksi tai lukea niitä itse.

syyslomalla Veikkolan kirjastolla
Ajankohta: 14.-17.10. kello 9.00–15.00
Kohderyhmä: 7-12 -vuotiaat
Hinta: 120€ (sis. ohjauksen, materiaalit, vakuutuksen ja lämpimän ruoan
sisaralennus 20e)

Tarja Karvinen

YK:n päivänä tämän syksyn Runopiknik Veikkolan kirjastossa
24.10. käännetään katse
kansainvälisiin runoihin.
Eri maaiden ja kulttuurien runot avaavat uusia
maailmoja ja näkökulmia,
opettavat ymmärtämään
toisiamme. Runon kieli
myös yhdistää; koemme
samoja tunteita, pohdimme elämää - samassa maailmassa.

”Olipa kerran olento” –
monitaideleiri

Voit tulla myös vain
kuuntelemaan ja nauttimaan runojen tunnelmasta ja niiden herättämistä
ajatuksista.
Kahvi- ja teetarjoilua.
Illan järjestää Veikkolan
kirjasto, Kartanoteatteri
ja Kirjaston ystävät.

Leirillä uppoudutaan mielikuvituksen maailmaan tarinoinnin,
kädentaitojen ja teatterin avulla. Toimitaan sekä yksin että yhdessä eri
taiteen lajien työpajoissa.

… sepitellään sanoja ja tarinoita...
… rakennellaan, muotoillaan, taiteillaan, näytellään …
… ja tietenkin leikitään ja lomaillaan!
Yhteyshenkilö ja ilmoittautuminen:
Tarja Karvinen 050-5663697 tai tarja.karvinen2@luukku.com

Leirin järjestää: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry

Kylänraitti 3/2019

kulttuuri

13

Veikkolan kirjastossa

”Persoonat”-näyttely

Veistokset vasemmalta Marja Sierilän ”Kiireellä
kammattu”, Raija Linjan ”Faarao” sekä Marja Sierilän
”Sumopainija” ja ”Älä mene”.

Veikkolan kirjastossa oli
elokuun loppupuolelta
syyskuun alkupuolelle
”Persoonat”-taidenäyttely.
Esillä oli 35 teosta kolmelta tekijältä, jotka ovat
jo usean vuoden ajan kuuluneet Kirkkonummen
kansalaisopiston kuvataideryhmään. Raija Linjan,
Marja Sierilän ja Leena
Suomalaisen veistotaiteen
opettajana on Hasan von
Sari. Maalaustaidetta on
opettanut useampi henkilö.

Näyttelyn taiteilijat vasemmalta Marja Sierilä, Leena Suomalainen ja Raija Linja.

Näyttelyssä oli veistoksia
sekä öljyvärimaalauksia ja
akvarelleja vuosilta 2017–
¬2019. Leena Suomalaiselta oli tällä kerralla vain
veistoksia.

Veistokset vasemmalta Leena Suomalaisen ”Kuutti”,
Raija Linjan ”Mutta kun en ole prinsessa” ja Leena
Suomalaisen ”Karhunpesä”.

Leena ja Marja ovat veikkolalaisia; Raija asuu kirkonkylässä. Kuvataiteen
ystävien on hyvä olla valppaana sen suhteen, milloin
ja missä näiden taitajien
teoksia on esillä.
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari
Maalaukset vasemmalta Marja Sierilän ”Suuria ajatuksia”, ”Fernando” ja
”Voikukkaseppele”. Veistokset vasemmalta Leena Suomalaisen ”Afrikkalainen nainen”,
Raija Linjan ”Katumus” sekä Leena Suomalaisen ”Lea” ja ”Kuninkaallinen”.

Jalkojenhoito Askel

Kuva: By KC

Maalaukset vasemmalta Raija Linjan ”Alkuäiti II”,
”Muoto 1” ja ”Muoto 2”. Veistokset vasemmalta
Raija Linjan ”Divaaninainen”, ”Alkuäiti I” ja ”Kohta
nousen”.

Lehti-ilmoitus_250x105mm_2.indd 1

Koskentie 3, Veikkola
p. 050 525 5713 tai vello.fi/jalkojenhoitoaskel
Eija Vahtera, Jalkojenhoidon AT / Lähihoitaja

Tule mukaan
toimintaan!
Ota yhteyttä:
veikkola@gmail.com

Hyvä olo lähtee jaloista. Tervetuloa!

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

ark 9-18
la 9-14

www.mariannensalonki.com

8.5.2017 15.24

liikunta
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Veikkolan Veikkojen kesä 2019
kuitenkin hymyssä suin,
josta kiitos kuuluu ihanien
osallistujien lisäksi myös
iloisille ja positiivisille
ohjaajille.

Veikkolan yleisurheilukentällä kokoontui taas
kesällä monenlaisia Veikkolan Veikkojen lasten,
nuorten ja aikuisten ryhmiä. Lapsille ja nuorille
oli tarjolla yleisurheilua,
aikuisille ryhmäliikuntaa
sekä yleisurheilukilpailuja
lähes vauvasta vaariin.
Aikuisten ryhmäliikunnassa liikuttiin kahvakuulan
ja teematunnin merkeissä.
Teematunnin sisältö vaihteli – välillä zumbattiin tai
treenattiin tanssi-ilottelun
merkeissä Party On -tunnilla. Teematunteihin kuului myös BodyMix-tunti.
Ryhmäliikuntatunneilla
treenattiin ahkerasti mutta

Lasten ja nuorten yleisurheilukouluissa oli mahdollista perehtyä yleisurheilun
saloihin kuudessa eriikäisille tarkoitetussa ryhmässä. Pienempien, kuten
Vauhtivekaroiden ja Vauhtiveikkojen ryhmissä, harjoitukset pitivät sisällään
paljon leikin varjolla tapahtuvaa yleisurheilulajien opettelua. Hieman vanhempien lasten ja nuorten
treeneissä perehdyttiin
hieman enemmän jo lajinomaiseen harjoitteluun.
Tarkoituksena kuitenkin
on, että lapsilla on hauskaa
ja he viihtyisivät harjoituksissa. Yleisurheiluryhmät
treenaavat ulkona toukokuun alusta syyskuun loppuun saakka kaksi kertaa

viikossa. Sisäkausi alkaa
lokakuun alussa Veikkolan
koululla.
Kesällä VeVe on perinteisesti järjestänyt 7–13-vuotiaiden yleisurheiluleirin,
jossa harjoitellaan yleisurheilun eri lajeja ja pelataan pelejä. Yu-leiri on
ollut jo useamman vuoden
ajan suosittu kouluikäisten
keskuudessa. Siellä voi tutustua kavereiden kanssa
eri lajeihin, ja tänä vuonna
oli ensi kertaa ohjelmassa
myös kokopäiväinen kesäleiri. Leireillä oli mahdollista olla jopa kolme
viikkoa, kesäkuun alusta
aina juhannukseen saakka. Lisäksi leirillä oli ensi
kerran mahdollisuus myös
lämpimään lounaaseen.
Tänä vuonna sää oli erityisen suotuisa, aurinkoa
riitti – välillä jopa liikaakin. Kiitoksena hienosta
osallistumisesta jokainen

leiriläinen sai diplomin ja
VeVe-leirilippiksen. Sen
lisäksi, että leiri jätti mukavia muistoja leiriläisille,
myös nuoret ohjaajat saivat arvokasta kokemusta
ryhmän johtamisesta ja
sosiaalisten taitojen käytöstä.

yhteydessä maanantaisin,
kun taas yli 8-vuotiaat
kisasivat viikkokisoissa
tiistai-iltaisin. VeVen viikkokisojen suosio on kasvanut myös ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa, ja
heitä tulee kaukaakin, jos
löytyy sopiva laji.

VeVen kilpailukauden
korkkasi tänä vuonna piirinmestaruusmaastot, jossa VeVen urheilijat onnistuivat hyvin ja saavuttivat
usean mitali- ja pistesijan.
Lisäksi VeVe on järjestänyt yhteensä noin 15 viikko- ja SiljaLine-kilpailua.
Näiden kilpailujen ideana
on antaa kokemusta kilpailemisesta, mutta kuitenkin
rennolla otteella.

VeVen omien lasten- ja
junnukisojen lisäksi kisoja
on järjestetty mm. aikuisurheilijoiden 30–80-vuotiaiden pikajuoksucup
kesäkuussa, kansallisen
tason Nuorisokansalliset
heinäkuussa sekä aina
yhtä suositut Hippokisat
elokuun lopussa. Hippokisoihin osallistui tänä
vuonna taas hurjat 260
pientä osallistujaa. Kesäkuun puolessa välissä
VeVe vastasi nykyaikaisen 5-ottelun SM-kisojen
järjestelyistä. 5-ottelun lajeista miekkailu ja ampumajuoksuosuudet kisattiin
Veikkolassa ja muut otte-

Kisoissa nähdään ennen
kaikkea, mitä on opittu,
ja pystytäänkö omia ennätyksiä parantamaan. SiljaLine-kisat (Nappulakisat)
pidettiin aina harjoitusten

lun osuudet (uinti, ratsastus) lähikunnissa Espoossa sekä Vihdissä. Kesän
kisakausi huipentuu vielä
Kirkkonummen kunnan
mestaruuskisoihin, jotka
kisataan 21.-22.9. Veikkolan kentällä.
Yleisurheilun kilpailukausi on varsin pitkä. Se alkaa
jo toukokuussa ja jatkuu
aina lokakuulle asti. Kilpailujen
onnistumiset
ovat paljolti toimitsijoiden
käsissä, suuret kiitokset
kaikille. Koskaan emme
tiedä, kuka on seuraava
Veikkolan uusi tähti isommissa ympyröissä. Veikkolan ”oma tyttö” Annimari
Korte on osoittanut, että
päättäväisyydellä ja määrätietoisella harjoittelulla
voi pienestäkin kylästä
nousta Euroopan huipulle.
ONNEA!
Teksti: Susan Honka
ja Björn Stenvik
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Veikkolan Veikkojen syyskausi pyörähtänyt käyntiin
– vielä ehtii mukaan
VeVen syyskausi alkoi
syyskuun alussa. Syksyn
viikko-ohjelmassa on
taas monipuolinen kattaus erilaisia harrasteryhmiä vauvasta vaariin. VeVen tavoitteena on tarjota
Veikkolassa matalankynnyksen harrasteryhmiä,
joihin voi tulla nauttimaan liikunnan riemusta
omalla kylällä.

vinvoinnista kiinnostuneille; naisille ja miehille,
liikuntaa aloitteleville, aktiiviliikkujille ja kilpaurheilijoille.
Uutuustuntien lisäksi jatketaan jo tutuksi tulleella
tuntivalikoimalla, johon
kuuluvat iltaisin Kahvakuula, TehoMix, Zumba,
Teematunti ja Yin-jooga.
Päiväaikaan voit liikkua
Asahi-, Ikiliikkujat- ja
Senioritanssitunnilla. Aktiivisille ryhmäliikuntakävijöille seura antaa alennuksen, eli kaikki kolmelle
ryhmäliikuntatunnille ilmoittautuneet saavat kolmannesta tunnista 25 €
alennuksen.

Monipuolisesti
erilaisia lasten ja
nuorten ryhmiä
Alle kuusivuotiaat voivat
VeVessä harrastaa yhdessä vanhemman kanssa
Perheliikunta- ja salibandytunneilla. Perheliikunnassa tunneilla lähdetään
liikkeelle lapsen tarpeesta,
ja toiminnassa hyödynnetään musiikkia, lauluja, loruja ja erilaisia liikuntavälineitä. Palloilun alkeiden
opettelun voi niin ikään
aloittaa yhdessä tutun vanhemman kanssa perhesalibandyssä, johon mukaan
pääsevät 3–6-vuotiaat lapset vanhempineen.
Jo itsenäisesti ryhmiin
osallistuvat voivat harjoitella mm. temppuilua
monipuolisesti telineillä
ja välineillä Tempputuokioissa. Iloisessa ja kannustavassa ohjauksessa
opetellaan voimistelun ja
telinevoimistelun alkeita
sekä kehonhallintataitoja.
Palloilun saloihin voi pe-

rehtyä Koripallo-ryhmissä
sekä isompien Salibandyssä. Ryhmissä opetellaan
perustaitoja ja edetään ryhmän osallistujien valmiuksien mukaan. 9–14-vuotialle on lisäksi tarjolla
ShowDance-ryhmä, jossa
opetellaan ShowDancelajin mukaisesti erilaisia
tanssilajeja.
VeVen yleisurheiluryhmillä kesäkausi jatkuu
vielä hetken, ja ryhmät
harjoittelevat 26.9. saakka Veikkolan yleisurheilukentällä kahdesti viikossa.
Ryhmiä on kaiken kaikkiaan kuusi, ja mukaan
pääsee neljä vuotta täyttäneet. Yleisurheiluryhmi-

en syyskausi käynnistyy
30.9., jolloin siirrytään
treenaamaan Veikkolan
koululle.
Syyskauden
treeniaikataulut löydät
VeVen sivuilta.

jo aiemmin kuntosalilla
treenanneet. MyHobbyryhmä toteutetaan yhdessä
Kirkkonummen kunnan
kanssa, ja osallistuminen
on maksutonta.

joten ei ole vaaraa, että
kukaan talloo varpaille.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja, kuten
humppa, jenkka, rock/jive,
cha cha ja samba.

Nuorten uutena ryhmänä
on aloittanut tänä syksynä
MyHobby-kuntosaliryhmä. Se on tarkoitettu nuorille (vähintään 15-vuotiaille), joita kiinnostaa
kuntosaliharjoittelu. Tunneilla perehdytään ammattitaitoisen ohjaajan johdolla kuntosalin laitteisiin,
ohjelmointiin ja turvallisiin suoritustekniikkoihin
erilaisissa kuntosaliliikkeissä. Ryhmään ovat tervetulleita vasta-alkajat tai

Ryhmäliikunnan
uutuudet Lavis ja
Kehonhuolto

Kehonhuoltotunnilla keskitytään kehon kokonaisvaltaiseen tasapainoon
ja hyvinvointiin. Harjoituksilla työstetään ryhtiä,
liikeratoja, lihasvoimaa ja
-venyvyyttä, hengityksen
ja rentoutuksen tärkeyttä
unohtamatta. Tunti koostuu alkulämmittelystä,
lihaskunto-osuudesta,
venyttelyosuudesta sekä
mahdollisesta loppurentoutuksesta. Kehonhuolto
sopii kaikille omasta hy-

Nikkarin putki- ja peltityö
050-344 4918
- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
- Rakennuspeltityöt
- Piipunpellit
- Saumaton kouru
- Valmispiiput
- Palotikkaat
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Ryhmäliikunnasta pitäville tarjolla on ryhmiä lähes
viikon jokaisena päivänä.
Syksyn uutuustunteja ovat
Lavis ja Kehonhuolto. Lavis-lavatanssijumppa on
hauska, helppo ja hikinen
liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden
ja jumpan välimuotoon.
Lavista tanssitaan yksin,

Kuntosalitreenaamisesta
innostuvat voivat treenata
VeVen kuntosalivuoroilla Veikkolan koulun sekä
kirjaston
kuntosalilla.
Lasten ja nuorten ryhmien
tapaan myös aikuisilla on
mahdollisuus palloiluun.
VeVen vuoroilla voi pelata
salibandya, höntsäsählyä,
lentopalloa ja sulkapalloa.
Mukaan ovat tervetulleita
kaikki peleistä innostuneet.
Lisätietoa
ryhmistä,
hinnoista ja ilmoittautumisesta löydät VeVen sivuilta veve.net.
Teksti: Susan Honka
Kuva: Roope Määttä

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

Veikkolan
taksi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

✁

leikkaa talteen

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300
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Syksy On Tullut!

Vähäsateinen ja aika-ajoin
lämmin kesä on vaihtumassa syksyyn. Pesintäolosuhteet ovat olleet erinomaiset lähes jokaiselle
lintulajille.
Alkukesän suuret hyönteismäärät tarjosivat poikasiaan ruokkiville linnuille helppoa ravintoa.
Poikasmäärät olivatkin
suuria tänä vuonna. Kun
poikasia on paljon, siitä
seuraa, että helppoa ravintoa on myös seuraavalle
ravintoketjun portaalle.
Tämä tuntuu hieman vaikealta eläintenystävän
ymmärtää, mutta mitä pienemmistä eläimistä on kysymys, sitä enemmän ne
lisääntyvät lukumääräisesti ja tarjoavat ravintoa seuraavalle ketjun portaalle.
Näin on aina ollut ja näin
pitää olla.

Ravintoketjun huipulla olevat, luonnossa elävät eläimet
ovat suhteellisen isokokoisia, ja niiden lukumäärä on selvästi pienempiään
alempi. Näin on myös linnuilla. Hippiäisillä, jotka
painavat alle kymmenen
grammaa, poikasmäärä
on pesästä lähdön hetkellä
jopa 10, kun se kotkalla on
1-2. Joskus kotkakin saa
pesästään aikuisiksi jopa 4
poikasta.
Jälleen merikotka
kyläilemässä
Elokuun 23. päivänä Kalljärvellä ja Kurkistossa
vieraili jälleen merikotka.
Iltapäivällä, kun veden
pinta oli tyyni, kävi tämä
vierailija nappaamassa kalan Kurkistojärven pinnalta. Merikotka ei ole taitava
saalistaja, ja sen kyky pyytää tervettä kalaa on rajallinen. Nytkin tämä saalis
oli ilmeisesti jo kuollut tai
vahingoittunut.

Merikotkan paikka evoluutiossa onkin luonnon puhtaanapito. Se saa ravintonsa
pääsääntöisesti haaskoista
ja vahingoittuneista merenelävistä, jotka ovat veden
pinnassa. Poikasiaan ruokkiessa se kuitenkin saalistaa myös muiden lintujen
poikasia. Näitä saalislajeja
ovat mm. haahkat ja merimetsot. Lokeilla tilanne on
vähän samansuuntainen.
Niiden ravinto koostuu
myös raadoista ja ihmisen
tarjolle jättämistä orgaanisista jätteistä. Merikotkan
koukkunokka mahdollistaa
lihan repimisen. Tätä ominaisuutta ei lokeilla ole.
Räyskä – Suomen
suurin tiira
Järvillämme elokuisin
vierailevilla räyskillä terveiden kalojen saalistus
onnistuu hyvin. Ne syöksyvät korkealta veden alle.
Nämä Suomen suurimmat
tiirat tulevat meren luodoilta tänne järvillemme

opettamaan poikasilleen
kalastusta. Se on pienillä
järvillä helpompaa, kun
veden pinnat ovat tyynempiä ja kalat ovat helpommin kohdennettavissa.
Kaksi muuta tiiralajiamme
Veikkolassa ovat lapintiira
ja kalatiira. Niiden näkeekin usein lentävän pieni
kala suussaan. Koirailla
on taipumus lahjoa puolisoaan juuri pyydystetyllä
pienellä kalalla. Lapintiirat lähtevät jo elokuun
alkupuolella pitkälle matkalleen, joka ulottuu aina
Afrikan eteläkärjen eteläpuoliselle merialueelle.
Matkaa tehdään yhteen
suuntaan kuukausia. Perille päästyään ne eivät viivy
kauan, sillä luonto kutsuu
lentomatkalle takaisin
pohjolan pesimäalueelle.
Kalasääski ja
jalohaikara
Elokuun 27. päivänä silmiini osui petolintu, joka

oli saalistanut elävän kalan. Lintu oli kalasääski.
Saaliskalan muoto oli
pitkänomainen. Se oli todennäköisesti pieni hauki. Kalasääski kalastaa
vain eläviä kaloja, raatoihin se ei kajoa. Kalasääsken saalistus perustuukin
ylhäältä päin tapahtuvaan
yllätykseen matalassa vedessä. Se paikantaa kalan
tarkalla näöllään ja syöksyy kynnet ojossa viistosti veden pintaan juuri sille kohdalle, jossa kala on
havaittu. Täytyy muistaa,
että lintu osaa huomioida
veden taittokertoimen ja
isku tapahtuu juuri kalaan, ei sen viereen tai
ohi. Hauki onkin kalasääsken ykkösravintoa,
koska tämän kalalajin
yksilöt sopivan kokoisena makailevat matalissa
vesissä.
Olen myös pannut merkille lähialueillamme lisääntyneet jalohaikaran
havainnot. Jalohaikara

on harmaahaikaran kokoinen mutta valkoinen
keltanokkainen haikara.
Voisiko olla jopa niin,
että kyseinen laji liittyy
pesimälinnustoomme
Veikkolan läheisillä järvialueilla ennen harmaahaikaran ensimmäistä pesintää. Harmaahaikaroita
näemmekin järvillämme
loppukesällä ja alkusyksyllä päivittäin ravintoa
etsimässä. Harmaahaikaroiden lähimmät pesäpaikat sijaitsevat Helsingin
Viikissä ja Inkoon merenrannikkoalueella.
Sopivan kuulaan syyspäivän koittaessa on ohjelmassani jälleen lintujen
ruokintapaikan puhdistus
edellistalven auringonkukan siementen kuorista ja
ruokinta-automaatin kunnostus tulevaa talvea varten.
Hyvää Syksyn Jatkoa!
Topi

ostaa & myy & palvelee
Palvelut läheltä kaikkiin tarpeisiin!
Tilaussaunat ja juhlapalvelut, yleiset buffetruokailut, hotellimajoitus,
yleiset saunavuorot sekä kuntosali ja paljon muuta

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!!

myynti@hotellinuuksio.fi

Puh. + 358 9 867971
www.hotellinuuksio.fi Naruportintie 68, 02860 ESPOO

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

Terveisin
Keijo Ruhanen
keijo.ruhanen@aana.fi
0400-123 232

ympäristö
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Veikkolan Vanhatien rakentaminen käynnistymässä
Veikkolan vanhan kyläalueen halki kulkeva
Vanhatie täyttää kaikki
historiallisen tien tunnusmerkit. Kuninkaan kartastossa vuodelta 1780
on maininta asuinpaikasta
parantolan alueella. Vanhatien vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun
alkupuolelta, tien linjaus
on ikivanha. Jonkin verran vuosisatoja vanhaa
puustoa on säilynyt. Tien
linjaus on ”kylämäinen”.
Se noudattaa vanhojen rakennustapojen mukaisesti
maaston vaatimia muotoja
(muun muassa ”liukkaan
kallion mäki”, mäkikummut, siltarakenteet).
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen
katusuunnitelma asetettiin muutama vuosi sitten
yleisesti nähtäville. Asukastilaisuuteen osallistui
paljon asukkaita, ja suunnitelmaan tehtiin nähtävillä olon aikana useita
huomautuksia. Kaavan
seuraavasta nähtävillä
olosta kuulutettiin Kirkkonummen Sanomissa.
Kirje katualueen haltuunotosta oli monelle asukkaalle ensimmäinen tieto
muutamia vuosia aiemmin
pidetyn asukastilaisuuden
jälkeen.
1. Miten historiallisen
tien säilyminen on otettu huomioon Vanhatien
suunnitelmassa?
Antti Kylmänen (AK),
Vanhatien asukas: ”En
ole nähnyt, että olisi otettu huomioon. Tie toki jää
paikalleen, mutta ongelmana on, että asukkaiden esittämiä toiveita ja
näkemyksiä ei ole otettu
huomioon. Sen sijaan toteutetaan tehorakentamista kuin kaikkialla muuallakin huomioimatta tien
erityispiirteitä.”
Eero Vartiainen (EV),
Kirkkonummen kunta:
”On konsultoitu museovirastoa, suunnittelun
lähtökohdaksi on asetettu
tien historiallisuus. Tiestä
tehdään mahdollisimman
kapea, kuitenkin on sillä
pystyttävä kulkemaan.”
2. Onko päätöksenteko
tapahtunut kaikilta osin
hyvän kunnallishallintotavan mukaisesti?
AK: ”Ensinnäkin asetelma ei ole kovin tasa-

Meritien historia
Meritie oli suorin reitti Hämeen linnasta 1370-luvulla
perustettuun Raaseporin linnaan. Toinen haara kulki
Lopen ja Vihdin kautta Lohjalle, missä tie johti Suurta
Rantatietä pitkin rannikolle Raaseporiin. Linnojen välisestä liikenteestä ei ole paljon tietoa; ainoastaan vuodelta 1508 on maininta Hämeen linnan päämiehen Åke
Tottin lähettämästä sotilaallisesta avusta Raaseporin
linnalle.
Meritien itäisempi linjaus kulki Vihdistä Pohjois-Kirkkonummen kautta Espooseen ja yhtyy Suureen Rantatiehen Espoonkartanon lähettyvillä.
”Historiallisilla teillä on suuri merkitys osana kulttuuriympäristöä. Teiden arvo liittyy niiden rakenteisiin,
asemaan maisemassa sekä välilliseen vaikutukseen
esimerkiksi talouteen ja kulttuuriin. Tiestö on kehittynyt ihmisen toiminnan ja luonnon vuorovaikutuksessa.
Luonto on vaikuttanut siihen, missä ja miten tiet ovat
kulkeneet ja millaisia niiden rakenteet ovat voineet
olla.”

painoinen, kun tavallaan
vastakkain ovat tietekniikan ja maankäytön ammattilaiset ja tavalliset
ihmiset, joille tilanne on
ainutkertainen. Prosessissa on monia kummallisuuksia, esimerkiksi se,
että urakoitsija aloittaa
työt, ennen kuin sijoituslupahakemusten määräaika on umpeutunut.
Kysyä sopii myös, onko
haltuunotossa noudatettu voimassa olevan
normituksen mukaista
tiedoksiantomenettelyä.
Kuulutus Lammaskallion
alueen katujen rakennussuunnitelmasta Kirkkonummen Sanomissa oli
hankalaan aikaan joulukuussa ja saattoi mennä
ohi Vanhatien asukkailta.
Näin tärkeässä asiassa
hyvään hallintotapaan
kuuluisi lisäksi se, että ei
ainoastaan tehdä minimisuoritusta vaan varmistetaan tiedon perillemeno ja
kuunnellaan palaute.”
EV: ”Haltuunotto on tapahtunut maanmittauslaitoksen toimintamääräyksellä. On järjestetty
tilaisuuksia, vastattu kaikkiin vastineisiin. Olen äärettömän yllättynyt syntyneestä kohusta. Vanhoja
puita kaadetaan vain, jos
on pakko. Tien rakentaminen tapahtuu voimassa
olevan kaavan mukaisesti.”
3. Miten prosessia voisi
parantaa?
AK: ”Olisi hyvä, jos varsinaiset päätöksentekijät

osallistuisivat kuulemistilaisuuksiin ja tulisivat
tarvittaessa paikan päälle
keskustelemaan. Nyt esimerkiksi jää täysin hämärän peittoon, miksi hanke
on toteutettava juuri nyt,
kun kunnan taloudellinen
tilanne on hankala, ja muitakin rahareikiä varmasti
olisi. Lisäksi ihmetyttää,
miksei voitaisi harkita
kavennuksia, katkaisuja
ja läpiajokieltoja. Kaikki
suora dialogi varsinaisten
päätöksentekijöiden ja
asukkaiden kanssa lisäisi
luottamusta ja hälventäisi
ehkä turhiakin huolenaiheita.”
4. Tiealueen linjaus ja
leveys
1960–1970-luvun kaavaehdotuksissa oli maininta
jalankulkuväylästä Vanhatielle. Asukkaat saivat
ajatuksen kumotuksi. Kevyen liikenteen tie toteutettiin Turuntien reunaan,
Vanhatien suuntaisena, ja
lyhin etäisyys on Vanhatiestä 50 metriä.
EV: ”Ajoväylän leveys
on kuusi metriä ja haltuun otetun katualueen
kokonaisuudessaan 10-14
metriä. Tien itäpäähän rakennetaan kevyen liikenteen väylä, muilta osin
tie on kaikkien käytössä.
Tien linjaus pysyy entisellään.”
5. Tien päällystäminen
Tiehallinto määritelmän
mukaan: ”Vähäliikenteisillä yleisillä teillä tar-

Yksi Vanhatien puuvanhuksista.

koitetaan niitä yhdys- ja
seututeitä, joilla on liikennettä enintään 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.”
Tiehallinto on katsonut
soratien vähäliikenteisen
tien edulliseksi vaihtoehdoksi. Silloin pölynsidonta ja kelirikon korjaukset
muodostuvat tärkeimmiksi hoitotehtäviksi.
Tämän 200 autoa/vrk
-määritelmän sisälle mahtuvat Vanhatien osuudet
Hyvänmielentiestä Puutarhatielle. Sillä osuudella on vain tonteille ajoa,
läpiajotarvetta ei ole, eikä
alueella ole yritysrakennuksia Palopolun kulmalla olevaa hoivalaitosta (n.
12-paikkainen) lukuun ottamatta. Liikenne sinnekin
toimii Palopolun kautta.
Vanhatiellä on hyvin vähän kelirikkokohtia – tiehän on palvellut yli 500
vuotta, ja pahimmat kivet

tienpohjasta on poistettu.
Veden poistaminen tiealueelta rakennettaviin ojiin
vaatinee joissakin kohdissa tien kaltevuuksien
korjausta.

ensi vuoden lopulla. Eero
Vartiainen uskoo, että kun
tie on valmis, asukkaat
ovat tyytyväisiä.

EV: ”Koko tie asvaltoidaan. Se helpottaa talvikunnossapitoa ja alentaa
kustannuksia. Muut päällystevaihtoehdot ovat kalliita, eivätkä ne ole yhtä
kestäviä. Hiekkatien pölyämisestä on taas tullut
paljon valituksia. Olemme saaneet yhteydenottoja niin tien rakentamisen
puoltajilta kuin vastustajiltakin.”

Vanhatie liittyy itäosastaan Turuntiehen ”limittäin” Puronsuuntien
kanssa. Tämä on liikenteellisesti erittäin svaarallinen paikka. Puronsuun
alueelle kääntyy Helsingin suunnasta runsaasti
autoja, muodostuu jonoja,
jotka estävät Vanhatien
liikennettä. Kun uudisrakennuksia on tulossa
runsaasti lähivuosina Puronsuun ja parantolan
alueelle, risteys muuttuu
entistä vaarallisemmaksi. Liikennevirasto on
ilmoittanut liityntäteiden
suunnittelun kuuluvan
kunnalle!

Hanke käynnistyy tänä
syksynä.
Urakoitsijaksi on valittu
Oy Göran Hagelberg Ab.
Paalutusta tehdään jo. Ensimmäisen vaiheen, idästä
Lamminjärven tiehen asti,
on tarkoitus valmistua

Huomioita

Teksti: Raija Kari
Kuva: Antti Kylmänen

veikkola-ristikko
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Edellistä ristikkoa sävyttivät hieman edellisen
hallituksen kaatuminen
ja siihen liittyvät tunnelmat. Tuolloin hallituksen SOTE-ponnisteluissa
ETEEN TULI VASTUKSIA, kuten perustuslaki
(!), ja kansalaisella oli kaikesta aika SUMEA OLO.
Ristikossa todettiin, että
suhdannekin on NOUSU,
mutta muistutettiin, että
nousukaudelle ominainen
ilmiö on TAITOS. Sen totuuden kanssa pähkäilee
nyt Rinteen hallitus. Kuitenkin kevätpellot olivat
ORASTAVAT, ja näytti,
että mustikoista helposti
saataisiin LITRASATO.
Kevätristikko oli sanalla sanoen helppo. Tämä

syysristikko on arvioitu
kahden toisistaan riippumattoman esiratkojan
toimesta melko vaikeaksi. Toinen virtuooseista
arvioi vaikeusasteeksi
2+/3 tai 2,5/3. Ristikon
ilme on kesän sävyttämä.
Lämpö ja aurinkoisuus
sai luonnon rehevöimään,
kukat kukkimaan ja ötökät liikkeelle. Ristikon
kuvalliset vihjeet ovat itseni kesän aikana ottamia
valokuvia omasta pihapiiristä. Nuo vasemman
reunan hyönteiset ovat
Suomessa yleisesti tavattavia. Olen varmistanut
niiden lajintunnistuksen
oikeellisuuden asiantuntijoilta, joten ristikko
kelpaa tältä osin vaikka
oppimateriaaliksi.

Se, että valitsin monien kuvien joukosta juuri
nämä hyönteiset, ei johdu
siitä, että ne olisivat jotenkin erikoisen kiinnostavia
tai että niiden tunnistaminen olisi tärkeää. Valinta
tapahtui sillä perusteella,
että kullakin näistä on
kiinnostava nimi. Myös
kunkin näistä nimistä alkuperä on kiinnostava tarina. Ehkä siihen on mahdollisuus palata lyhyesti
seuraavassa ristikossa. Jos
hyönteinen pitkine nimineen ei ole ratkaisijalle
välittömästi tuttu, suosittelen ratkonnan aloittamista
muista vihjeistä.
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VALOIZA
SKY kosmetologi
Anni Hiltunen
Vanhatie 26, Veikkola
p. 050 535 4684

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

Ilmestyy seuraavan kerran 2.12. Lehden aineistopäivä on 10.11.

KYLÄSAUNAN

Facebook:
Fysio-Lymfa
Ritva Hernetkoski

varaukset
ja

ILMOITUSTAULUN
avaimet

Kalljärven Maansiirto
Oy
Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662
kalja@kolumbus.fi
Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat
Salaojitukset
Viemäröinnit
Pienpuhdistamot
Purkutyöt
20 vuoden kokemuksella

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

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
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Räätälöidyt palvelut myös yrityksille
www.rankaklinikka.fi / 044 973 9700

RANKA klinikka
Pasila Veikkola

HERKUMPIIN
HETKIIN

Osteopatia
Spiraalistabilaatio

FÖR LÄCKRARE
STUNDER

Maksutapana myös ePassi Hyvinvointi (Osteopatia lääkärin lähetteellä)
ja ePassi Sportti&Kulttuuri sekä Smartum Sportti&Kulttuuri (Spiraalistabilaatio)

Veikkolan Viihdelaulajien konsertit 2019 syksyllä:
La 5.10 klo 17 Ihanat Elokuvasävelet, Nummelan työväentalo
La 12.10 klo 17 Simon&Garfunkel sävelet, Veikkolan koulu

S-market Veikkola

Koskentie/Koskisvägen 2
Ark./Vard. 7-21, La/Lö. 8-21, Su/Sö. 10-21

Ti 3.12 klo 19 Joulukonsertti, Temppelilaukion kirkko
To 12.12 klo 19 Joulukonsertti, Haapajärven kirkko
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA KUUNTELEMAAN.
Luvassa ihania hetkiä musiikin parissa.
Ohjelma kirkossa; Haapajärvellä 10€ ja Temppeliaukiolla 15€
Lippu 15 € Nummelassa sekä Veikkolassa (sis. kahvituksen)
Yhteystiedot:
veikkolanviihdelaulajat@gmail.com tai viihdelaulajat.webs.com

