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Kuka on Veikkola DADA -nimisen 
kamarimusiikkitapahtuman taiteellinen johtaja?

a) Kirmo Lintinen
b) Rea Mauranen
c) Miika Uuksulainen

c

Minkänimistä lehteä Veikkolan 

Kyläyhdistys julkaisee?

a) Väylänvarsi

b) Veikkolan Sanomat

c) Kylänraitti

Tiesitkö, että Veikkolassa oli 1900-luvulla 

kalanviljelylaitos? Sen betonisia rakenteita on 

yhä jäljellä.

Kala-altaat sijaitsivata) Lamminjärven rannalla
b) Lamminojassa, nykyisen 
 matonpesupaikan vieressä

c) Kalljärven rannalla
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Veikkola-peliVeikkola-peli
Veikkola-peli on tutustumisretki 
Veikkolan kylän ja sen ympäristön 
elämään ja luontoon ennen ja nyt.

Eerikinkartanon pihapiirissä kohtaat 
eläintenhoitaja Stavan, joka hallitsee 
kartanon suurta sonniakin. Mikä lintu 
piilottaa pähkinäpuista nappaamiaan 
pähkinöitä talven varalle? 
Lumoaako Lamminjärvessä asuva 
näkki Sinut, kun pelaat peliä?

Peli soveltuu perhepeliksi 
vauvasta vaariin, lapsiryhmille ja 
kaveriporukoille. Peruslautapelin 
lisäksi se sisältää helpot ja vaativat 
tehtäväkortit sekä tyhjiä kortteja 
omia tehtäviä varten. 
Kiehtovimmat kohteet saattavat 
piileskellä juuri omassa lähipiirissäsi!

Veikkola-peli toteutettiin veikkolalaisten yhteisöjen ja oman kylän aikuisten ja lasten yhteistyönä. Erityiskiitokset lapsille pelin kuvitusavusta ja noppapelin tarinoista. Kaikkia 
piirustuksia ei valitettavasti saatu mahtumaan kyläaluettamme kuvaavaan pelilautaan.  Kiitokset pelin toteuttamiseen osallistumisesta: Veikkolan koulun opettajat Kristiina 
Tumelius ja Kai Pajukangas oppilaineen, Sanapajan oppilaat, Veikkolan päiväkodit, Aili Romakkaniemi, Elo Põlendik, Emma Kivilaakso, Anni Kivilaakso, Nea Koskinen, Noora 
Marttila, Emilie Pirttinen, Natalie Pirttinen, Silja Markkanen, Sonja Markkanen, Amanda Lagerström, Virve Ritakorpi, Alina Delcos, Aino Delcos, Tatu Delcos, Veera Melvasalo, 
Tessa Antikainen, Alisa Hairo, Matias Rasinmäki, Alisa Salo, Saga Nevanlinna, Roosa Vihavainen, Anton Raschbacher, Pikki Romakkaniemi, Tuuli Helsky, Marjokaisa Piironen, Reko 
Penttilä, Reijo Penttilä, Tauno Kivilaakso, Paavo Kautto, Olavi Kautto, Björn Lindqvist, Mervi Roiha, Jukka Varelius, Helinä Salo, Stefan Pernthaller.  Kiitokset yhteistyökumppaneil-
lemme: Pa-Hu Oy, Hannun Tasapaino Oy, Veikkolan kirjasto ja Hartolan työvarikko.  Tekijät: Pirkko Kautto, Seija Kivilaakso ja Franz Raschbacher. 

Rakkaat lapset,
olemme vuosien varrella askarrelleet jo 26 kylämme rakennusta! Pienoismalli 

puuttuu enää noin tuhannestakahdeksastasadastaneljästäkymmenestäkolmesta 
talosta - ja se alusta, johon kaikki rakennukset kiinnitetään. Joulunodotuksen 

kunniaksi te lapset saatte nyt tämän alustan! Eikä tässä vielä kaikki: samalla se toimii 
uuden Veikkola-pelin pelilautana. Pyytäkää vain vanhempianne suurentamaan tämä sivu 

sopivan kokoiseksi (eli noin kaksikymmentäseitsemänkertaiseksi). Ohessa myös kätevä 
säilytyslaatikko kaikille vanhoille ja tuleville pienoismalleillemme  (iskä suurentaa varmaan mielellään 
tämänkin ja auttaa laatikon kokoamisessa).
Lapset, jos vanhempanne juuri nyt sattuvat kuitenkin olemaan kovin kiireisen oloisia eivätkä innostu 
suurentamisista ja askarteluista, niin ei muuta kuin pyytämään Joulupukilta lahjaksi se oikea Veikkola-
peli. Joulupukki voi hakea pelin esimmerkiksi kirjastolta tai Sirpan Vintiltä. Sieltä saa mukaan myös 
pelinappulat ja nopat sekä kortit, joissa on hauskoja ja opettavaisia Veikkolaan liittyviä kysymyksiä.
HYVÄÄ JOULUA TEILLE KAIKILLE JA MUKAVIA PELI-ILTOJA!


