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Veikkola – mihin menet,
kunne kuljet!

T

ässä
lehdessä
keskustelemme
Veikkolan tulevaisuudesta.
Miten
varmistamme sen,
että Veikkola ja sen ympäristö
säilyvät ympäristöystävällisenä ja
maalaishenkisenä miljöönä.
Lehtemme visionäärin Franzin
suunnittelema Kylänraitin kansi
on kärjistetty esimerkki siitä, mitä
voi tapahtua, elleivät seudun asukkaat ota aktiivisesti kantaa alueen
tulevaisuuteen.
Veikkola tarvitsee vision: tulevaisuuteen tähtäävän suunnitelman,
joka mahdollistaa alueen jo olemassa olevan vetovoiman säilymisen. Asukkaiden ja ympäristön
harmonian.
Veikkolan kasvu on tällä hetkellä
päätä huimaava: jokainen ymmärtää, että yli yhdeksän prosentin
kasvuvauhti (v. 2004) vaatii palvelujen hätäohjelman. Vertailun
vuoksi mainittakoon, että Kirkkonummen kunnan kokonaiskasvu oli samana vuonna 3,4 %
. Kun tiedetään, että Veikkolassa
syntyy vuosittain 100-120 lasta,
Tuijatielle tulee 62 uutta asuntoa,
Kaskimäen kaavoitusoikeutta on
lisätty runsaasti jne., niin kasvun
hidastumisesta ei ole pelkoa.

Kun Veikkolan komea koulu vihittiin, siinä oli jo viisikymmentä
lasta enemmän kuin mille se oli
mitoitettu. Sama koulu, jonka tarpeellisuudesta oltiin Kirkkonummen kunnan käytävillä montaa
mieltä. Sama koulu, jonka hintaa
kauhisteltiin: tosiasiassa koulu
edusti kustannuksiltaan edullista keskitasoa, kun sitä verrataan
muihin pääkaupunkiseudulla oleviin koulurakennuksiin.
Kunnan tehtävä on määrittää alueen kasvuennusteet ja mitoittaa
niiden pohjalta sosiaali-, liikenne- , kulttuuri-, liikunta-, koulutus- ja päivähoitopalvelut.
Yhtään tonttia ei tule myydä ennen kuin varmistetaan, että siihen
muuttavat asukkaat saavat vähintäänkin lakisääteiset palvelut.
Kaavoituksessa tulee huomioida
alueelliset ympäristötekijät, sillä kaikki kyselyt todistavat, että
tärkein syy, miksi asukkaat ovat
muuttaneet Veikkolaan, on sen
maaseutumainen ympäristö.
Kunta on kunnioittanut kunnallisneuvos Wahlbergin perintöä
myymällä pikkuhiljaa Veikkolan
alueen täyteen tontteja, joille on
rakennettu vieri viereen omakotitaloja ja rivitaloja. Uusille veikko-

lalaisille kerrottakoon, että Wahlberg määritti testamentissaan, että
alueiden tulisi säilyä maatalouden
käytössä. Ymmärrämme toki, että
tämä on mahdotonta: tänä päivänä
kunnallisneuvos puhuisi luultavasti maalaismaisesta ympäristöstä. Alueesta joka on lähempänä
Impivaaraa kuin Nummelan keskustaa. Sellainen alue puolen tunnin päässä pääkaupungin ydinkeskustasta on myös taloudellisesti
turvallinen ratkaisu.
Veikkolan ympäristössä, vehmaassa järvimaisemassa, on runsaasti kesäasukkaita, jotka miettivät
eläkkeelle päästyään muuttoa ympärivuotisiksi asukkaiksi. Mökki
rakennetaan talviasuttavaksi ja
vesi- ja viemäriasiat hoidetaan
omalla kustannuksella. Tontit ovat
riittävän suuria ja oma rauhaa riittää. He ovat kunnalle ”edullisia”
asiakkaita: ei ole päivähoito- tai
koulukustannuksia. Päinvastoin:
vauraina eläkeläisinä he ovat hyviä veronmaksajia, jotka kunnioittavat ja vaalivat ympäristöään.
Ongelma on vain ollut, että he eivät kelpaa kunnalle. Rakennuslupia ei heltiä ympärivuotiselle asumiselle. Ei ole järin suuri yllätys,
että kunnan talous on kuralla.
Matti Saartamo

www.veikkola.net
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Veikkolan kyläyhdistyksen hallitus Lamminjärven rannalla jäiden sulamista seuraavana päivänä eli 17.4.2005.
Eturivissä vasemmalta Pirkko Kautto, Pirkko-Liisa Iivari, Raija Kari, Raili Leidenius ja Tuovi Hyvärinen.
Keskellä Nina Sipilä-Latovehmas ja Katriina Aatsalo. Takana seisomassa Paavo Sortti, Marjokaisa Piironen ja
Matti Saartamo. Kuvaajana nauratti Tuomo Rautavirta.

Tukea kyläyhdistykselle
Kyläyhdistys tekee talkootyötä kyläläisten iloksi ja hyödyksi.
Rahansa se kerää jäsenmaksuilla
ja juhlatuloilla. Kunnan toimintaavustukset ovat tähän saakka tulleet jäsenmäärän mukaan - mitä
enemmän jäseniä sitä enemmän
avustusta. Peruste ei ole reilu
kyläyhdistykselle, joka ei rajoita työtään pelkkiin jäseniin, vaan
sen toiminnasta hyötyy koko kylä.
Jotta varmistamme jatkossakin
kyläyhdistyksen tulot, kannattaa jokaisen maksaa jäsenmaksu.
Soka on vain kymmenen euroa
ruokakunnalta.
Tässä listaa siitä, mitä Veikkola
saa tuella ja talkoilla
Siivous- ja kukkien istutustalkoot
ovat samana viikonloppuna kuin
lehti jaetaan.
Perinteiset juhannusjuhlat ovat
Navalan puistossa aattona klo 1317. Mukana järjestelyissä ovat entiset yhteistyökumppanit. Elojuhlat pidetään vanhalla konseptilla
koulujen alun jälkeisenä viikonloppuna. Solistina on tällä kertaa
Erkki Liikanen

Kylänraitti-lehti ilahduttaa monia pohjoiskirkkonummelaisia.
Talkoilla sekin tehdään ja kustannetaan ilmoitustuloilla. www.
veikkola.net on pikakanava veikkolalaisille
Kotona Veikkolassa teemalla jatketaan kylän kehittämistä. Yhteistyötä tehdään Vihdin kylien
suuntaan ja etsitään hankkeita
Pomovästin kautta rahoitettavaksi. Nuoret otetaan mukaan suunnitteluun. Tarkoitus on laajentaa
teemaa kyläsuunnitelmaksi.
Joulukalenteri 2005
Suuren suosion saanut koko kylän
Joulukalenteri jatkuu tänä vuonna, kylällä, paperilla, netissä ja
ilmoitustaululla. Tapahtumia joka
päivä, monena useampiakin
Avanto on auki ja sauna lämpiää
Saunaa lämmitetään talvikaudella
uimareille sunnuntaisin klo 14-17
välisenä aikana. Jos lämmittäjiä
riittää, sauna lämpiää useamminkin. Tänä keväänä ja kesänä saunan ympäristö siistitään ja saunan
keskeneräisiä sisätöitä jatketaan.

Frisbeegolf
Veikkolan frisbeegolfrata on poikkeuksellinen ja vaativa maastorata. Radan viimeistelyä jatketaan.
Radalla järjestetään kesäkaudella
kisoja ja tutkitaan mahdollisuuksia opastus- ja tutustumiskertoihin
kyläläisille.
Skeittiramppi
Skeittirampilla jatketaan rakennus- ja kunnostustöitä, jotka olivat
sateisen viime kesän keskeytyksissä.
Jo ennen tämän lehden ilmestymistä kunnanjohtaja kävi Veikkolassa yhdistyksen kutsusta luotaamassa Veikkolan tulevaisuutta.
Luvassa oli kunnallistekniikkaa,
ei muuta. Metsäilta pidettiin ja annettiin lausunto kunnan metsästrategiasta. Yhteyksiä pohjoisiin
valtuutettuihin pidetään yllä säännöllisesti. Asukasiltoja järjestetään veikkolalaisia kiinnostavista
aiheista.
Kiitos!
Raija Kari
puheenjohtaja

LIITY SINÄKIN
KYLÄYHDISTYKSEEN
Kyläyhdistyksen perhekohtainen
jäsenmaksu: 10 euroa/talous,
Jäsenmaksutili:
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
529 745-43368.
Viite: 650049
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Rantasauna vuokrattavana keskellä kylää
Kyläyhdistyksen rantasauna sijaitsee Lamminjärven
rannalla Lammaskallion
uimarannalla. Sitä käytetään joidenkin tapahtumien tukikohtana, esim.
uimakoulu, Mini-Tarzan,
avantouintikisat, ja lisäksi
se on talviuimareiden käytössä sunnuntai-iltapäivisin lokakuusta huhtikuun
loppuun.
Muina aikoina saunaa voi vuokrata
myös yksityiskäyttöön tai ryhmille. Saunan voi vuokrata vaikkapa
taloyhtiön pihatalkoiden tai jonkin muun tapahtuman mukavaksi
lopuksi. Sauna on jatkuvalämmitteinen puusauna, jonka kiukaan
vesisäiliöstä saa lämmintä vettä.
Vesi on kannettava järvestä, mutta
se menee viemäriverkostoon, joten
saunassa voi peseytyä rasittamatta
Lamminjärveä. Saunassa on pieni
pukeutumistila, jonka läpi mennään saunaan. Lisätilana voi lokakuusta huhtikuun loppuun käyttää
kunnan lämmintä pukukoppia (jos
on avain sinne) tai kesällä rannan
pukukoppeja. Saunaan mahtuu
hyvin istumaan 5-8 henkilöä kerrallaan. Sauna lämpiää kesällä
noin tunnissa kylpykuntoon.
Maksu on 20e / viisi tuntia. Saunan vuokraaja huolehtii itse
saunan lämmityksestä ja veden
kannosta sekä siisteydestä saunomisen jälkeen. Saunamaksu
maksetaan kyläyhdistyksen tilille
529745-43368.

Avantouinti ja avantosauna olivat suosiossa

68–113 uimaria kuukaudessa ja
uintikertoja on kuukaudessa ollut
390–727. Pienimmät luvut ovat
lokakuulta, joka ei ollut täysi kuukausi. Eniten uimareita on ollut
tammikuussa. Huhtikuun tiedot
puuttuvat, silloin osa uimareista
siirtyi jo omaan rantaan uimaan.
Tilastosta puuttuvat ne reippaat
henkilöt, jotka ovat käyttäneet
myös talvella kylmiä pukukoppeja tai tulleet lähitaloista kylpytakki päällään nauttimaan avannosta.
Lisäksi havaintojen mukaan on
aina henkilöitä, jotka unohtavat
merkitä käynnin.
Sauna on lämminnyt lähes jokaisena sunnuntaina, vaikka talkoohenkisistä lämmittäjistä on ollut
pulaa. Saunojia on ollut vaihtelevasti lähes kaksikymmentä joinakin sunnuntaina, joskus taas alle
kymmenen. Saunan löylyistä on
nauttinut osallistujalistan mukaan
viitisenkymmentä eri henkilöä.
Siitäkin listasta saattaa puuttua
merkintöjä.
Puuvaja saatiin puuvalmiiksi
vasta marraskuun lopussa viime
vuonna. Puut olivat sateisen kesän ja runsaslumisen talven pressujen alla. Kun syksyllä saunaan
kannetut puut loppuivat, on pressujen alta haettu märkiä puita. Ne
eivät aina ehtineet kuivua, ennen
kuin niitä tarvittiin saunan lämmitykseen. Jos nyt kesän talkoilla
saamme puut katon alle, voimme
odottaa seuraavaa talvea levollisin
mielin.

Pukukopissa olevan tilaston
mukaan on talven aikana ollut

Teksti ja kuva:
Pirkko-Liisa Iivari

Kyly odottaa kylpijöitään myös nyt kesällä.
Avaimen saa kuittia vastaan.
Saunan avain ja varaukset Leena
Aarras, puh. 040-5736322
tai Pirkko-Liisa Iivari puh: 050
3540836
Talkoot saunarannassa 21.5. klo
12. alkaen
Saunarantaan saatiin kovasti kai-

vattu puuvaja myöhään viime
syksynä. Saunarannassa pidetään
talkoot 21.5., koska puuvajassa
on vielä viimeistelytöitä. Lisäksi
on tarkoitus siivota saunan aluetta
ja pilkkoa uusia puita puuvajaan.
Myöhemmin kesällä järjestetään
vielä maalaustalkoot, joissa maalataan puuvaja ja viimeistellään
saunan maalausta. Tule mukaan

talkoisiin! Sauna on lämpimänä!
Kesän muista saunatalkoista tulee
tietoa Veikkolaverkkoon ja ilmoitustauluille.

Hoitotakuu astui voimaan
Maaliskuun 1. päivänä
Hoitoon pääsyyn liittyvät nämä
lait: kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki, valtioneuvoston
asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä, laki potilaan asemasta ja
oikeuksista, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Tavoitteena on hoitoon pääsyn
turvaaminen ja oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu. Kysymyksessä on kiireetön hoito ja
hoitoon pääsyn turvaaminen tietyssä ajassa.
Kun kuntalainen ottaa yhteyttä
terveyskeskukseen, hoidon tarve
on arvioitava kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Aika vastaanotolle pitäisi saada kolmessa
arkipäivässä. Tutkimuksiin ja hoitoon tulisi päästä kolmessa kuukaudessa. Erikoissairaanhoitoon
on päästävä viimeistään kuudessa
kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tarpeelliseksi arvioitu
hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa kuitenkin viimeistään
kuudessa kuukaudessa. Kiireelliseen hoitoon on päästävä heti.
Terveyskeskusten ja sairaaloiden

odotusaikoja voi seurata, niitä koskevat tiedot ovat julkisia. Jonotilanteesta tiedotetaan internetissä
tai pakallisissa sanomalehdissä
vähintään puolen vuoden välein.
Mitä tehdä, jos hoitoon ei pääse
määräajassa:
* muistutus hoitopaikan johtavalle lääkärille
* kantelu lääninhallitukseen.
Potilaalla ei kuitenkaan ole oikeutta mihin tahansa hoitoon. Lainsäädäntöön liittyvistä sanktioista
ei ole vielä tietoa, mutta kunnan
vastuu laissa on selkeästi kirjattu!
Kirkkonummella on varauduttu
hoitotakuuseen nykyisillä resursseilla. Veikkolaan saadaan vähän
lisäresurssia neuvola- ja kouluterveydenhoitajan palveluihin sekä
suun terveydenhuoltoon. Henkilökuntaa koulutetaan puhelinneuvontaan. Hoitotakuu tuo uusia
haasteita ja kuntalaiset voivat vaikuttaa ja vaatia riittäviä palveluita
hoitotakuun perusteella.

Tuovi Hyvärinen
kyläyhdistyksen hallituksen jäsen

Näkki nosti kylmän kiven
Ilman lämpötila 16oC auringossa, kosteus % 30, veden lämpötila 7 C
Avanto oli harvinaisen laaja. Jäitä
ei näkynyt. Käytännöllisesti kat-

soen jokainen oli näissä kisoissa
vaittaja. Jo jäiseen veteen meno
on oma voimakas kokemus. Kun
lisäksi huomioidaan että ikäsarjat
lasketaan viiden vuoden välein ja
erikseen Miehet ja naiset, saamme

todella runsaasti ykkös-sijoja.
Syys-Näkki heittää jälleen sen
terveyskiven järveen joulukuussa
05, Siihen mennessä on kesäiset
toiminnot vallalla.
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Kari Lumikero – vuoden journalisti
MTV3:n Berliinin kirjeenvaihtaja, Veikkolassa
asuva toimittaja Kari Lumikero palkittiin Vuoden
journalisti-tittelillä.

Perusteluissa mainittiin mm. että
Kari Lumikero antoi ensimmäisenä journalistina realistisen arvion
Aasian hyökyaaltokatastrofin suomalaisuhrien määrästä. Hänen uutisointinsa vaikutti suomalaisten

viranomaisten ja tiedotusvälineiden tilannearvioihin katastrofin
laajuudesta.
Ruotsalaisen
mediakonsernin
Bonnierin vuosittain jakama palkinto on 7500 euron suuruinen.

TULOKSET:
Yli 60 V
SUPERNÄKKI
Timo Lindgren 61 LaajalahdenTU
25,53 18,97 22,80 67,30 I
Hans Leidenius 76 KIS 33,47
22,43 31,65 87,55 II
25 RU
Veijo Käkelä 60 KIS 24,03 1
Marja-Liisa Herka 65 LaajalahdenTU 35,81 2
Helena Pollari 65 39,88 3
Maija Bergman 66 LaajalahdenTU 39,90 4
Harald Nurmi 70 Veikkolan TU
44,16 5

Yli 40 V
25 RU
Pertti Iivonen 53 KIS 29,72 1
Memmu Koivusaari 42 31,62 2
Eila Routu 53 Veikkolan TU 46,84
3
Margareta Kiiskinen 55 Kirkkonummen TU 51.09 4

Avantouintikilpailu
KIS järjesti avantouintikilpailun 24.4. Lammaskallion uimarannalla.

mänsä kuuman kiven pois. Nyt
saavat järvet lämmetä rauhassa.
Kisapäivänä veden lämpötila oli
seitsemän astetta.

Ennen kisaa Näkki kävi nostamassa joulukuussa järveen vie-

Teksti: Hans Leidenius
Kuva: Marjokaisa Piironen

Alle 40 V
Ilkka Penttilä 23 Haukilahden TU
35,97 32,00 1

Kiitokset kaikille osallistuneille

FitnessClub 2000
Ystäväklubi, Veikkola
Tervetuloa tutustumaan FitnessClub 2000 Veikkolaan.
Tutustu ystäväkorttiin, jolla pariskunnat, kaverukset, jne.
pääsevät kuntoilemaan todella edullisesti.
Firmoille meillä on oma erikoistarjouksemme.
FitnessClub 2000:ssa pääset hiomaan kroppasi lisäksi myös
golfswingiäsi golflyöntipaikallamme.

Ajo-ohje
Veikkolan keskustasta käännytään
Lamminpääntielle, jota 1 km,
sillan jälkeen vasemmalle, jossa
näkyvät punaiset rakennuset
Tiedustelut ja varaukset:
Klubi-isäntä Torsti Seppälä
puh. 0400-424718
FITNESSCLUB 2000
Lamminpääntie 38, 02880 Veikkola
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Ilopiiri liikuttaa Veikkolan
vauvoja
Viimeisen vuoden aikana useat pienten vauvojen äidit
ovat toivoneet vauvajumppaa Veikkolaan. Nyt toive on
toteutunut, ja keväällä on järjestetty kymmenen kertaa
kokoontuva Ilopiiri.
Ilopiirin nimi tulee siitä, että kyseessä on iloinen kokoontuminen
ja yhdessä tekemisen ja kokemisen riemu leikkien, laulaen, jumpaten ja hellien. Tarkoituksena on
antaa iloa ja riemua sekä lapselle
että hänen mukanaan olevalle vanhemmalle, olkoon se sitten äiti,
isä, kummi, mummi tai hoitaja.

Ilopiiri on otettu hyvin vastaan, ja
syksyllä onkin tarkoitus jatkaa kokoontumisia uusin ideoin. Mukaan
mahtuu sekä suunnittelemaan että
jumppaamaan, lisätietoja ilopiiristä saa allekirjoittaneelta.

Maria Feldt

ILMOITTAUDU ILOPIIRIIN
sähköpostilla:
maria.feldt@kolumbus.fi
Puhelin:
040 572 1074

Vauvojen laululeikki tuokio

Emmi Laitinen, Nora Feldt ja Venla Pajukangas tutustuvat värivarjoon

Perhekerhoissa toimintaa kesälläkin
Pohjois-Kirkkonummen
MLL:n yhdistys on pitänyt perhekahvilatoimintaa
Veikkolassa jo muutamia
vuosia. Nykyään perhekahvilan pitopaikkana on
Siskola-rakennus
osoitteessa Vanhatie 7.
Tällä hetkellä perhekahvila on
avoinna torstaisin siten, että aamupäivisin käyvät leikki-ikäiset
lapset ja iltapäivisin pidetään vauvakerhoa alle kaksivuotiaille lapsille. Yleensä lapset ovat paikalla

äitiensä kanssa, mutta varsinkin
aamupäivän perhekerhoon on saatu muutama isäkin mukaan.
Perhekahvilassa pidetään silloin
tällöin teemapäiviä, mutta pääsääntöisesti tarkoitus on vapaa
seurustelu aikuisten kesken ja
lapset saavat leikkiä keskenään
lelulla, joita onkin kertynyt mukava määrä lahjoituksin. Tarjolla
on myös aina pientä purtavaa kahvin ja teen kera kohtuullista euron
korvausta vastaan.
Kesän tullen toukokuussa perhe-

kahvilalaiset siirtyvät tapaamaan
toisiaan Siwan vieressä olevalle
pikku leikkikentälle. Vauvakerholaiset jatkavat toimintaa kesän läpi
Siskolassa, joskin välillä varmasti
nautitaan kesän lämmöstä Siskolan isolla pihalla tai viereisen Torpan terassilla.
Perhekahvilan toiminnasta antaa
lisätietoja Tuija Kaurila, puh. 040
545 4630. Vauvakerhon toiminnasta lisätietoja saa allekirjoittaneelta, puh. 040 572 1074.
Teksti: Maria Feldt
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Hyvinvointimessuilta
energiaa koko perheelle
Toisen kerran järjestetyt Veikkolan hyvinvointimessut
kinnostivat niin veikkolalaisia, alan yrittäjiä kuin myös
järjestöjä. Aurinkoisena kevätlauantaina Veikkolan Torpan, Siskolan ja Veikkola-rakennuksen läheisyydessä
tungeksi satoja hyvinvoinnin ystäviä. Suosituimmilta
vaikuttivat Siskolan erilaiset energiahoidot kuten vauvojen vyöhyketerapia, jäsenkorjaus ja hieronta.

Sandbacken tallin ratsut olivat kiinnostuksen kohteina

Jenni ja Nooa Tirri tutustuvat vyöhyketerapiaan Anita Rehnströmin
opastuksella

Veikkolan Eräveikot paistoivat muurinpohjalettuja

YRITYKSET & JÄRJESTÖT
KYLÄYHDISTYKSEEN
Kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu:
50 euroa,
Jäsenmaksutili:
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
529 745-43368.
Viite: 650049
Ritva Hernetkoski antaa lymfaterapiaa Maria Feldtlle
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Veikkolan raitilla
Kohta kymmenen vuotta kylällä
asuneena on ollut mielenkiintoista seurata kylän, ja koko
kunnan, kasvua ja sen hallintaa
;-)

Tällainen tulevaisuus on odotettavissa muuallakin lähiöissä jotka
on rakennettu nopeasti ja jotka
houkuttelevat alkuun hyvin tasa
ikäisiä muuttajia.

Etelässä on kunnan kädet sidottu
yhden alueen hurjiin pistemäisiin
kasvuihin, joille pitää nyt lähiaikoina investoida todella rajusti.
Siellä rakennetaan iso alue kerralla valmiiksi, tulee siisti alue jossa asuu paljon samanmielisiä samantyyppisiä asukkaita. Perheet
ovat alussa nuoria, täyttävät uudet
päiväkodit ja koulut lähivuosia yli
äyräidensä, lähettävät lapsensa
opiskelemaan 15-20 vuoden kuluttua ja jäävät asumaan hitaasti
eläköityvässä idyllisessä lähiössä.
Tuolloin päiväkotipaikoista suurin
osa on jo suljettu, 15 vuotta vanha, jo puoliksi maksettu, koulu
jatkaa puolityhjänä, ja sen toiseen
siipeen on remontoitu vanhusten
palvelukeskus. Kerralla valmiiksi
tehty alue tulee elämään syklisesti, ja siihen kunnan täytyy taipua.

Veikkolakin kasvaa vauhdilla.
Pohjana meillä on sentään historialtaan pitkä kyläyhteisö, joka on
kasvanut jo kauan, ei yleensä kuitenkaan räjähdysmäisesti (tosin
vuoden 2004 9% kasvu oli huippu). Pitkästä historiasta johtuen
alueellamme kuitenkin yhä asuu
kohtuullisesti kaikkia ikäluokkia,
nuoret uusille alueille muuttaneet
perheet ehkä näkyvät eniten. Uusi
koulukin meille rakennettiin, erinäisistä syistä pieni jo syntyessään. Viipaleet ja Haapajärven koulu piti saada pois koulukäytöstä
uuden koulun myötä, nyt on aika
arpoa riittävätkö nekään. Kunta
lienee jotakuinkin omat maansa
kaavoittanut, mutta vanhojen alueiden tiivistyminen ja vielä keskeneräiset uudet yksityisten alueet
jatkavat alueemme kasvua vielä

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

pitkään. Kuitenkin jo pitkään kestänyt kasvu on muodostanut alueellemme jotakuinkin “normaalin” asukasrakenteen, joka elää ja
uudistuu luonnollisesti vielä kun
kasvukin hidastuu.
Hallittu kasvu on paras tae jatkuvalle kehitykselle. Onko kasvu nyt
Veikkolassa hallittua - se on siinä
rajoilla, ainakin lyhytaikaisesti
hallinta tuntuu kadonneen. Eken
kylän tapaista yksirakenteisuutta
emme tänne onneksi saa vaikka
yrittäisimme, mutta kyllä meidänkin kasvumme aiheuttamissa
haasteissa on päättäjillä ihmettelemistä. Kasvua on jatkettava,
toivottavasti saamme kuitenkin
jonkun kontrollin sen nopeudelle. Samalla on varmistettava, ettei
alueella kasva ainoastaan asiakkaiden määrä, vaan uudet asukkaat saavat samat palvelut kuin
vanhatkin.
Vanhan kunnanvaltuuston viesti
oli, että kunnan kehittämisen pai-

Kyläluuta
heiluu

nopiste on etelässä. Niin on tuntunut olevan jo pitkään. Pohjoinen
kasvaa, mutta se ei ole liikoja häirinnyt. Koulusta kuitenkin kiitos.
On valitettavaa huomata (ottamatta itse rataan henkilökohtaisesti
kantaa) että ehdotukset rautatiestä, jota on suunniteltu kulkevaksi
Veikkolan läpi, kuitattiin kunnassa sillä perusteella, että Veikkola
ei ole painopistealue. Ja tuollaisilla päätöksillä ei painopistealuetta
siitä koskaan tulekaan. Eihän täällä ole kuin reilu kolmannes kunnan asukkaista, ja reilu kolmannes
kasvusta. Uudella valtuustolla
onkin nyt näytön paikka viitoittaa
pohjoisen tulevaisuus.
Meillä on upea kylä, sopivasti irti
suurkaupungista, mutta hyvien
yhteyksien päässä. Väljyyttä, aitoa
maaseutua, aktiivisia yhteisöjä,
Uudenmaan ehkä aktiivisin nuor-

ten yleisurheilutoiminta, kansainvälisiä taiteilijoita, huipputason
rallikuskeja, Uudenmaan ehkä
houkuttelevin asuinalue (=nopeimmin kasvava) ja vaikka mitä.
Pitäkää lippua korkealla ja tukekaa ja muistuttakaa päättäjiä siitä
että muistavat meitäkin kun päätöksiä tehdään ja roposia jaetaan.
Kunnan veroihin olemme kantaneet ja kannamme osamme vielä
jatkossakin, vaatikaamme sille
myös vastinetta.

Tuomo Hannula

Mielipide
Ratsastajat ja hiihtäjät saman pöydän ääreen
Olen aktiivinen murtomaahiihtäjä,
jolla on ratsastava tytär. Hiihdellessäni Furuhedin maastossa näin
merkityn latureitin, jonka hevoset olivat pilanneet täysin. Yritin
kysyä tyttäreltäni miten tämä on
mahdollista. Hän ei tiennyt asiasta mitään ja oli samaa mieltä

isäpapan kanssa: maastossa tulee
kunnioittaa merkittyjä latuja, sillä
polkua riittää kyllä ratsastajillekin.
Pohjois-Kirkkonummella on pitkä
perinne hyvien latureittien suhteen.Niiden merkitys on tärkeä
kaikkien liikuntaa harjoittavien
kuntalaisten kannalta. Koska ratsastustallien määrä on lisääntynyt

huomattavasti, on kunnan liikuntatoimen syytä huolehtia siitä että
myös heillä on maastossa merkityt reitit. Molemmat harrastukset
ovat yhtä tärkeitä ja vaativat toimenpiteitä, jotka mahdollistavat
niiden välisen harmonian.

Jorma Lehti
Murtomaamies

Rakennekynnet Mariannen salongista
Rakennekynnet ovat jo lähes yhtä
yleistä kuin hiustenvärjäys. Harvalla meistä on niin vahvat kynnet,
että ne kestäisivät jokapäiväisiä
askareita. Rakennekynnet auttavat
pitämään kynnet ja kynsinauhat
siisteinä. Ne auttavat myös kynsien pureskelijoille,suojaavat kynttä
repeämiltä ja halkeamilta.
Lisätietoja ja ajanvaraukset:
Mikaela Hynninen 050-5738449
Mariannen salonki
Turuntie 561, 02880 Veikkola

Mikaelan asiakkaana Leena Aarras

Jussin taksi- ja linja-autopalvelut
Vuokraamme myös kuljetuskalustoa limousinestä pikkubusseihin.
Edulliset hinnat: pikkubussi (1+8) 100e/vrk, pakettiauto 50 e/vrk ilman
km-rajoituksia, perävaunu 30 e/vrk.

0500-412 358
Lamminjärventie 2, 02880 Veikkola, Puh. 09-256 8649, fax 09 - 4559 0966

