
1 / 2010 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti



Kylänraitti 1/20102

www.kylanraitti.fi 

Päätoimittaja
Matti Saartamo 050 300 7720
matti.saartamo@manari.fi 
 
Toimitussihteerit
Anu Halme ja 
Marjokaisa Piironen

Toimituskunta
Maria Feldt, Tapani Iivari,
Raija Kari, Raili Leidenius

Piirrokset
tupuli.fi  / Franz Raschbacher

Taitto
Urkki Löfqvist 
 
Painopaikka
Karprint Oy, Huhmari

Ilmoitukset
Paavo Sortti 050 559 8945
ilmoitukset@kylanraitti.fi 

Aineisto
toimitus@kylanraitti.fi 
ilmoitukset@kylanraitti.fi 
Toimitus pidättää oikeuden muo-
kata ja lyhentää aineistoa.

Seuraavat numerot

2/2010 ilmestyy 24.5.2010
aineistopäivä 3.5.2010

3/2010 ilmestyy 27.9.2010
aineistopäivä 6.9.2010

4/2010 ilmestyy 4.12.2010
aineistopäivä 15.11.2010

Ilmoitushinnat (mv)
1/16 s 65 e
1/8 s 110 e
1/4 s 200 e
1/2 s 330 e
1/1 s 560 e

Neliväri-, vakio- ja määräpaikat 
sopimuksen mukaan.

Jakelu
Kylänraitti jaetaan vapaaehtois-
voimin Veikkolassa, Haapajär-
vellä, Kurkistossa, Kylmälässä, 
Lapinkylässä ja Siikajärvellä. 
Lisäksi lehteä saa kylän liikkeis-
tä, kirjastolta ja kylätalolta.

Kustantaja
Kylänraittia julkaisee Veikkolan 
kyläyhdistys Byförening i Veik-
kola ry. neljä kertaa vuodessa.
 
Painosmäärä: 4000 kpl

ISSN 1459-3718

KYLÄNRAITTI 1/2010
Kylänraittia julkaisee Veikkolan kyläyhdistys.

PÄÄKIRJOITUS

Veikkolan
Kyläyhdistys

���������	�
��
����
�Puheenjohtaja Raija Kari, 
050 3816124, raija.kari@saunalahti.fi 
Varapuheenjohtaja Matti Saartamo, 
050 3007720, matti.saartamo@manari.fi 
Rahastonhoitaja Paavo Sortti, 
050 5598945, paavo.sortti@elisanet.fi 
Sihteeri Pirkko Kautto, 050 5406952, pirkko.kautto@elisanet.fi 
 
Muut hallituksen jäsenet:
Katriina Aatsalo, katriina.aatsalo@pp.inet.fi 
Tuovi Hyvärinen, 040 8614594, tuovi.hyvarinen@hus.fi 
Tapani Iivari, 050 5273953, tapani.iivari@kolumbus.fi 
Raili Leidenius, 050 3554469, perhe.leidenius@kolumbus.fi 
Elina Mäkinen, 040 507 9916, ella.makinen@hotmail.com
Marjokaisa Piironen, 040 5058058, marjokaisa@gmail.com
 
Varajäsenet
Maria Feldt, 050 482 0731, maria@feldt.fi 
Pirkko-Liisa Iivari, 050 3540836, pirkko.iivari@kolumbus.fi 
Rauno Lahti, 050 5962088, rauno.lahti@kolumbus.fi 
Matti Kaurila, 050 572 7614, matti.kaurila@espoo.fi 

Kunniajäsen 
Matti Knuuttila, 0500 501 672, mattikn@sci.fi 

Jaokset
Skeittiramppi
Kari Oinonen, 0400 148 748
Frisbeegolf
Pyry Ahlfors, 0500 921 255, pyry@kiinto.com
Talviuinti
Pirkko-Liisa Iivari, 050 354 0836, pirkko.iivari@kolumbus.fi 
 
Veikkolan kylätalo Vanhatie 29, 02880 Veikkola
veikkola@gmail.com, Veikkolaverkko www.veikkola.fi 
 
Jäsenmaksut ja kylätalon vuokramaksut tilille 
OP 529745-43368
Henkilöjäsenet 15 e, yhteisöt 50 e/vuosi
Y-tunnus: 1774952-8, rek.nro 60.083, ensirek.pvm 3.4.1952

Sisällysluettelo
AJASSA .................................................................................3–6, 15

KYLÄ YRITTÄÄ ...........................................................................7

KULTTUURI ............................................................................8–10

LAPET JA NUORET ..................................................................11

SANAPAJA .............................................................................12–13

AJANVIETE .................................................................................14

YMPÄRISTÖ .........................................................................16–17

URHEILU ...............................................................................18–19

VUODENAIKA ......................................................................20–21

TAPAHTUMAKALENTERI ......................................................23

Veikko-sarjakuva .........................................................................23

Kuntalaisbarometrissa veikkolalaiset olivat muita kuntalaisia tyytymättömämpiä Kirkkonummen palve-
luihin. Syy on selvä: Terveyskeskuksen tilat ja palvelut eivät ole kuin korkeintaan välttävät. Puutteelliset 
tilat ja lääkäritilanne ovat vaivanneet kylää pitkään. Viime kuukaudet on sujuneet vieläkin kehnommin. 
Syksyllä terveyskeskus suljettiin varoittamatta. Ovella luki viikkokausia ”terveysasema on suljettu kos-

teusvaurioepäilyn takia”. Ei ollut tietoa siitä, kos-
ka taas avataan. Mitattiin ja remontoitiin. Asema 
avautui viimein marraskuun lopulla.

Tammikuussa ongelmat jatkuivat. Asema oli 
auki, mutta veikkolalaisia palveli vain kaksi lää-
käriä. Kaksi lääkäriä irtisanoutui vuodenvaih-
teessa. Kolme virkaa oli täyttämättä. Helmikuun 
alussa saatiin kolmas lääkäri. Neljäs, 60-prosent-
tinen, aloittaa maaliskuun alussa, ja viides virka 
odottaa vielä täyttämistä. Ylilääkärin arvio on, 
että se täytetään kesän jälkeen. Kylmäläläiset on 
jo aikaa sitten passitettu lääkäriin keskusterveys-
asemalle.

Ylilääkäri Helena Liira myöntää, että veikkola-
laisten terveyspalvelujen arvostelu on oikeutet-
tua. Tarvittaisiin ajanmukaiset tilat. Tilannetta 
pahentaa se, että Veikkolaan on vaikeampi saa-
da lääkäreitä kuin muille terveysasemille. Kylä 
koetaan yllättävästi syrjäiseksi paikaksi. Liiran 
mukaan Veikkolassa asuu paljon lääkäreitä, joita 
voisi houkutella omalle kylälle töihin. ”Veikkola 
on hyvä paikka työmyyrälle”, hän toteaa.

Ajanmukaiset tilat auttaisivat lääkäripulaankin. 
Hyvinvointikeskukselle on olemassa tontti, mut-
ta rahasta ja rakentamisesta ei ole toistaiseksi 
tietoa. Rakennuksen suunnitelmien tarkistamista 

on kiirehditty. Ei kun tositoimiin! Veikkola tarvitsee uuden terveysaseman.

PS. Jos olet lääkäri ja asut Veikkolassa, tule kunnalle töihin. Eikä Espoostakaan ole Veikkolaan pitkä 
matka.

Raija Kari

Arvaa, kuinka monta 
lääkäriä?

Kyläyhdistyksen 
perhekohtainen jäsenmaksu: 

15 euroa/talous
Jäsenmaksutili: 

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
529 745-43368. 
Viite: 650049

LIITY SINÄKIN 
KYLÄYHDISTYKSEEN



Kylänraitti 1/2010 3AJASSA

Veikkola-pelin syntymi-
sessä vaikuttaneet voima-
naiset, peli-idean äiti Pirk-
ko Kautto ja ikään kuin 
kätilönä toiminut Seija 
Kivilaakso, päättivät viedä 
Impivaarantien seniori-
kodissa asuville ajanviet-
teeksi Veikkola-pelin.

Iltapäivällä helmikuun 
toisena tiistaina kerhohuo-
neessa oli kaikki valmiina: 
avaamaton pelilaatikko, 
edustava ryhmä pelinteki-
jöitä ja seniorikodin asuk-
kaita, ihmisen paras ystä-
vä Noona sekä Veikkolan 
kyläyhdistyksen tarjoamat 
kahvit ja pullat.

Siinä ei kauan seurakoira 
Noonan nokka tuhissut, 
kun uutuuttaan tuoksuva 
peli kuorittiin pakkauk-
sestaan. Viime jouluksi 
ilmestynyt Veikkola-peli 
on tutustumisretki Veikko-
lan ja sen lähiympäristön 
luontoon, menneisyyteen 
ja nykypäivään. Nop-
pia heittämällä siirrytään 
vaihtoehtoisista paikoista 
lähteviä reittejä eteenpäin, 
saadaan matkaa joudutta-
via bonuksia mutta joudu-
taan myös odottelemaan. 
Matkalla vastaillaan erit-
täin mielenkiintoisiin, ai-
kuisille ja lapsille erikseen 
laadittuihin kysymyksiin.

Peliä ryhtyivät pelaamaan 
seniorikodin asukkaat 
Keijo ja Erkki, Seija sekä 
seitsemää pelin tekoon 
osallistunutta neitokaista 
edustaneet Nea, Noora ja 

Peli-iloa Impivaarantien seniorikotiin

Keijo Gladin myhäillessä taustalla ryhmittyivät Veik-
kola-pelin ”viralliseen” luovutukseen talon asukkait-
ten puolesta Lauri Heinonen, luovuttajina Pirkko 
Kautto, Seija Kivilaakso ja Franz Raschbacher sekä 
Saara Törmä, Noora Marttila ja Nea Koskinen.

Saara. Tapahtumaa seura-
sivat hieman eri näkökul-
mista Noona, sen emäntä 
Outi Alho ja seniorikodis-
sa asuva Outin äiti, Annu 
Ylänne. Hän tekisi tästä 
tilaisuudesta ja Veikkola-
pelistä jutun seniorikodin 
omaan lehteen, jonka nimi 
on melkein kansainvälises-
ti AnuTime. Juttua varten 
Outi valokuvasi.

Jonkin ajan kuluttua pelin 
alkamisesta paikalle tuli 
työesteiden viivästyttämä 
pelityöryhmän kolmas jä-
sen, arkkitehti Franz Ras-
chbacher, jonka graafi nen 
kädenjälki näkyy tyylik-
käästi ja monipuolisesti 
Veikkola-pelin ulkoasus-
sa.

Pelipakkauksen pohjassa 
on pitkä nimiluettelo niis-
tä henkilöistä, jotka ovat 
antaneet oman panoksen-
sa pelin tekemiseen. Tästä 
luettelosta jäi valitettavasti 
pois Saara Törmän nimi.

Sanapajan tytöt olivat mes-
tareina lapsille tarkoitettu-
jen fantasiatarinoitten ja 
kysymysten teossa ja sai-
vat päättää, mihin kohtaan 
pelissä näitä sijoitettiin. 
Tyttöjen työstämää mate-
riaalia oli tarjolla enem-
mänkin kuin mitä pelissä 
nyt on.

Tarinoitten ja kysymysten 
keksimisessä oli yhtenä 
ideana se, että pelialueelta 
valittiin ensin paikka, jos-
ta tekstit lähtivät kehitty-

Veikkola-päivä
La 22.5.2010 klo 10-16 

Koskentorilla

Kirpputori
Ilmoittautumiset: veikkola@gmail.com

Myyntipaikat 5 euroa
Oma pöytä, oma rekki, 
myyntiaika klo 10-16

Taimienvaihtotori
Tuo tullessas, vie mennessäs!

Veikkolalaiset yhdistykset esittäytyvät
Ilmoittautumiset: veikkola@gmail.com

Vikkelä väkevän voittaa
Kartanoteatterin kesän 2010 uuden koko 

perheen näytelmän lippuja myynnissä

Veikkola-pelin mestaruuskilpailu
Kyläkävely Vuorenmäelle

Järjestää Veikkolan kyläyhdistys

Jos sinun yritykselläsi tai 
yhdistykselläsi on idea, 
Leader-rahoitus saattaa 
hyvinkin antaa mahdol-
lisuuden sen toteuttami-
seen. Kyseessä ei tarvitse 
olla iso juttu. Pomovästin 
slogan ”Pienistä puroista 
kasvaa iso virta” kertoo, 
mistä on kysymys.

Veikkolan kyläyhdistys 
järjestää koulun audito-
riossa 17.3. klo 18 EU-
hanketilaisuuden, jonka 
tarkoituksena on innostaa 
pohjoiskirkkonummelai-
sia hakemaan hankerahaa. 
Tähän mennessä hankkeita 
on tältä alueelta tullut vä-
hän. Tule kuuntelemaan, 
olisiko yrityksellesi tai 
yhdistyksellesi Leaderista 
apua. Aiheesta kertoo Po-
movästin toiminnanjohtaja 
Gunilla Wasström. Gunilla 
on luvannut myös apua ja 
neuvoja hankebyrokrati-
an koukeroihin. Seuraava 
hankkeiden sisäänjättöai-
ka umpeutuu 30.4., joten 
vielä on aikaa toimia.

Pomoväst-leader -toi-
mintaryhmä on tehnyt 12 

Pomoväst auttaa

EU-hanketilaisuus 
koululla 17.3.

vuotta kehittämistyötä 
Hangon, Inkoon, Raase-
porin, Siuntion ja Kirkko-
nummen alueella. Tämän 
kauden painopisteitä ovat 
ympäristöstä huolehtimi-
nen, kulttuuritarjonnan ke-
hittäminen ja työllisyyden 
edistäminen.

EU-hanketoiminta antaa 
mahdollisuuden kehittää 
oman alueen palveluita ja 
ympäristöä, kantaa yhteis-
vastuuta. Hanketoiminta 
on hauskaa ja palkitsevaa. 
Yritteliäisyydellä ja luo-
vuudella voi jokainen, yk-
silö tai yhteisö, tehdä unel-
mistaan ja ideoistaan totta. 
Mahdollisuus on tarjottu 
Pohjois-Kirkkonummel-
lekin. Tartutaan siihen ja 
tehdään omista ajatuksis-
tamme Pomovästin avulla 
totta!

Raija Kari

Jo noin 400:ssa kodissa 
pelataan Veikkola-peliä. 
Työryhmä on lahjoittanut 
yli sata peliä koululle, 
päiväkoteihin, vanhusten 
talolle ja hoivalaitokseen. 
Omakseen sen saivat myös 
kaikki pienet ja isot avus-
tajat. Peliä voi pelata myös 

Veikkola-peli sai innostuneen 
vastaanoton

kirjastossa ja kahvila Pik-
kirillissä. Painoksesta on 
tällä hetkellä jäljellä noin 
viidennes. Peliä on vielä 
myynnissä Veikkolan kir-
jastossa, Sirpan vintillä ja 
K-Market Tuulensuussa.
 

Uusia kysymyskortteja 
Veikkolan asioista ja elä-
mästä

Työryhmä ideoi jo täy-
dennyskorttisarjoja ja 
mahdollisia uusia pelaa-
mismuotoja. Työryhmä 
ottaa mielellään vastaan 
hyviä vihjeitä sekä kirjal-

mään. Tytöt ovat luonnol-
lisesti valmiita tekemään 
lisää sisältöä kortteihin, 
jos tarvitaan.

Paikalla olleena pelien 
pakkaamistalkoolaisena 
oli miellyttävää todistaa 
se, miten iloisen ilmeen 

Peli on alkanut. Pelaajat vasemmalta Erkki ”Zappa” 
Hakkarainen, Keijo Glad, Seija Kivilaakso sekä sa-
napajalaiset Nea Koskinen, Noora Marttila ja Saara 
Törmä. Taustalla tapahtumia seuraavat Pirkko Kaut-
to, Outi Alho Noona sylissään ja Annu Ylänne.

Veikkola-pelin julkistustilaisuudessa joulukuussa 
kirjastolla pelasivat Raija Kari (vas.), Pirkko-Liisa 
Iivari, Seija Kivilaakso, Katriina Aatsalo ja Raija Va-
hasalo. 

Veikkola-pelin reipas työryhmä: Pirkko Kautto (vas.), 
Seija Kivilaakso ja Franz Raschbacher. 

Veikkolan kyläyhdistyk-
sen vuosikokous pidetään 
17.3. Veikkolan koulun 
auditoriossa heti EU-han-
ketilaisuuden jälkeen. 
Kokouksessa käsitellään 

Tule 
kyläyhdistyksen 
vuosikokoukseen!

sääntömääräisten vuosiko-
kousasioiden lisäksi yhdis-
tyksen sääntöjen muutos.

Veikkolan kyläyhdistys ry 
– Byförening i Veikkola rf

Veikkola-peli kisaajien 
naamalle synnytti. Näytti 
aivan siltä kuin koiraper-
spektiivistä touhua tarkas-
tellut Noonakin olisi välil-
lä ilkikurisesti virnistänyt.
 
Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

listakin palautetta pelis-
tä sähköpostiosoitteessa 
veikkolapeli@gmail.com. 
Veikkola-pelin työryh-
mään kuuluvat Franz Ras-
chbacher, Pirkko Kautto ja 
Seija Kivilaakso.
Teksti: Pirkko Kautto
Kuvat: 
Marjokaisa Piironen
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Kaiken kaikkiaan lois-
tava peli! Näin tuumivat 
Veikkolan VPK:n pääl-
liköt. Scania P340, 4x2, 
vuosimallia 2009, tekee 
todella vaikutuksen ja tuo 
mieleeni lapsuusmuiston 
40-luvun lopulta. Kotim-
me lähellä asui yrittäjä, 
joka oli hankkinut vanhan 
kuorma-auton tilalle uu-
den. Kun kaverini pyysi 
katsomaan tätä ihmettä, se 
oli tallissaan, jonka korke-
us ei meinannut riittää.

Luultavasti se uusi tylp-
päkeulainen kuormuri oli 
suunnilleen samankorkui-
nen kuin Veikkolan VPK:
n toinen auto, miehistön 
kuljetukseen tarkoitettu 
Mercedes-Benz Vito.

Puoliltapäivin helmikuun 
ensimmäisenä perjantai-
na tapaan VPK:lla Sami 
Viholaisen ja Riku Sten-
iuksen. Sami on palokun-
nan päällikkö ja Riku en-
simmäinen varapäällikkö; 
toinen varapäällikkö on 
Tommi Karikoski. Veikko-
lan VPK:n toiminnassa on 
mukana noin 20 henkilöä.

Ikään kuin lämmittelyksi 
tutustumme VPK:n ke-
vyempään ajoneuvoon. 
Noin viisi vuotta vanha 
Mercedes-Benz Vito 111 
CDI otetaan alle silloin, 
kun tapahtumapaikalle 
pitää saada enemmän vä-
keä kuin kuorma-autoon 
mahtuu. Mersussa on ti-
lat kahdeksalle hengelle. 
Maahantuoja Veho Oy on 
varustellut auton VPK:n 
tarpeisiin.

Kirkkonummi ja Kauni-
ainen kuuluvat Länsi-Uu-
denmaan pelastuslaitoksen 
alaiseen Espoon palvelu-
alueeseen. Veikkolan VPK:
ssa suunniteltiin uuden au-
ton hankintaa yhteistyössä 
pelastuslaitoksen kanssa 
viime vuoden alusta alka-
en. Palokuntalaiset saivat 
vaikuttaa auton varusta-
miseen. Espoon kaupunki 
on kilpailuttanut ja kus-
tantanut tämän hankinnan. 
Veikkolaan Scania saatiin 
marraskuun alkupuolella. 
Sen hinnaksi arvioidaan 
noin 300 000 euroa.

Viimeistä huutoa

VPK:n uljas uusi Scania 
on tullut tehtaalta Ruot-
sista. Auton on rakentanut 
kuorma-auton alustasta 
paloautoksi Säynätsalos-
sa toimiva Sammutin Oy. 
Saurus-tuotemerkki näkyy 
Scanian kyljissä.

Näkyvä ja kuuluva ylpeydenaihe:

Veikkolan VPK:n uusi paloauto

Scania P340, 4x2, vuosimallia 2009. Tässä paloautossa on yhteensä 18 sinistä vilk-
kua. Kuva: Veikkolan VPK.

Uudessa paloautossa on 
3 150 litran vesisäiliö. 
Auton varusteet on sijoi-
tettu hyvin loogisesti ja 
kätevästi auton eri puolil-
ta avautuviin osastoihin. 
Pääperiaatteena on se, että 
raivaukseen tarvittavat vä-
lineet ja tarvikkeet ovat au-
ton kulkusuuntaan nähden 
vasemmalla ja sammutuk-
sessa käytettävät letkut, 
työkalut ja muut tavarat 
oikealla puolella. Autossa 
on aina mukana agregaat-
ti, jolla saadaan sähkö – ja 
tietysti kunnollinen valais-
tus – mihin tahansa koh-
teeseen.

Scaniassa on viidelle hen-
kilölle paineilmalaitteet, 
joiden säiliöt ovat muovia. 
Tämä keventää laitetta ai-
nakin 15 kiloa vanhaan 
metalliseen verrattuna ja 
tuo pientä helpotusta muu-
ten rankkaan savusukellus-
työhön. Veikkolan VPK:n 
autoissa on käytössä myös 
viranomaisten välinen Vir-
ve-tietoliikenneverkko. Se 
on toiminut hyvin.

Veikkolan VPK:n kaltai-
sen sopimuspalokunnan 
ison paloauton käyttöikä 
on 20 vuotta. VPK:n en-
tinen paloauto on mennyt 
Vihtijärven vapaapalokun-
nalle.

Uudessa paloautossa on 
hieman erilainen sireenin 
ääni kuin edellisessä. Ih-
miset ovat sanoneet, että 
uusi auto kuuluu ja myös 
näkyy aikaisempaa parem-
min. Sinisiä vilkkuja uu-
teen Scaniaan asennettiin 
peräti 18 kpl.

Mikä ensivaste?

Veikkolan VPK:lla on 
keskimäärin vajaan kym-
menen kilometrin toimin-
tasäde. Nykyisin alueelli-
sen pelastustoimen aikana 
tehtäville lähdetään usein 
myös naapurikuntien alu-
eille, joskus kauemmaksi-
kin. Ns. ensivastetehtäviä 
lähdöistä on noin 30 pro-
senttia.

Ensivaste tarkoittaa sitä, 
että annetaan ensimmäi-
seksi nopeaa, hengenpe-
lastavaa ensiapua. Näihin 
kiireellisiin sairaankul-
jetustehtäviin tulee aina 
mukaan myös ambulanssi, 
mutta joskus sen saapu-
minen Veikkolaan saattaa 
kestää. Paloauto on jo val-
miiksi kylällä ja saadaan 
apuun ambulanssia no-
peammin. Jonkun kerran 
tämä järjestys on herättä-
nyt tapahtumapaikalla ih-
mettelyä: Mehän tilasim-
me vain ambulanssin.

Tuona perjantaina hieman 
ennen klo 13:ea Sami tar-
joaa uudella paloautolla 
kyytiä. Riku asettuu ta-
kapenkille. Sami kääntää 
pihasta Nummelan suun-
taan. Olemme päässeet 
lähelle Veikkolan ”Ikeaa” 
ja Solbackaan johtavaa 
tienristeystä, kun tulee 
hälytys. Sami kytkee hä-
lytyslaitteet päälle ja tekee 
bussipysäkin kautta ”uuk-
karin”. Miehet noutavat 
paloasemalta varusteensa 
ja lähtevät Turunväylälle 
Helsingin suuntaan. Loput 
tarvittavasta miehistöstä 
lähtevät tarpeen tullen pe-
rään toisella autolla.

Liikenne, tulipalo, myrs-
ky, öljy, kissa puussa

Helmikuun ensimmäise-
nä sunnuntaina puolilta-
päivin käyn paloasemalla 
Rikun juttusilla. Edellisen 
perjantain hälytyksessä 
oli kyse kahden Helsin-
gin suuntaan ajaneen au-
ton välisestä törmäilystä 
Ämmässuon ja Veikkolan 
liittymien välillä. Tapaus 
ei ollut kovin vakava. Riku 
ja Sami olivat palanneet 
paloasemalle noin puolen 
tunnin kuluttua.

Tätä aikaisempi ensivaste-
hälytys oli tammikuun 27. 
päivänä, mutta pian siitä 
tuli peruutus: paloautoa ei 
tarvittu. Tehtävän hoitami-
seen riitti ambulanssi.

Viime vuonna Veikkolan 
VPK:lle tuli 142 hälytys-
tä. Niistä noin 40 johtui 
kolareista tai muuten lii-
kenteestä. Saman verran 
oli ensivastetehtäviä. Lo-
put lähdöt liittyivät tulipa-
lojen lisäksi esimerkiksi 
myrskyn tai öljyvahingon 
aiheuttamiin ongelmiin, ja 
noudetaan vuosittain joku-
nen kissakin puusta. Tänä 
vuonna on jo ollut muu-
tama oikeaksi tulipaloksi 
luettava hälytys.

VPK:n pyyntö ajo-opas-
tukseen

VPK:n autossa on luon-
nollisesti ajantasainen net-
tiyhteys ja navigointikar-
tasto. Riku Steniuksella 
on yksi pyyntö veikkola-
laisten taloyhtiöitten puu-
haihmisille. Hän toivoo, 
että taloyhtiöitten alueit-
ten opastauluista otettai-

siin valokuvat. Kun nämä 
liitettäisiin VPK:n kuva-
tiedostoihin, niiden avulla 
olisi helppo osata kohtee-
seen. Kohteessa voitaisiin 
ajaa siihen paikkaan, jos-
ta parhaiten ja ripeimmin 
kyettäisiin operoimaan 
eikä arvokasta aikaa tuh-
raannu oikean asunnon 
etsimiseen. Tämän lehden 

ilmestyessä Riku on lu-
pauksensa mukaan hoita-
nut homman omassa talo-
yhtiössään.

Riku pyytää lähettämään 
opastauluista otetut va-
lokuvat osoitteeseen 
vpk@veikkolavpk-fbk.net 

Teksti: Tapani Iivari

Lähtö hälytykseen helmikuun ensimmäisenä perjan-
taina klo 13. Sami Viholainen on asettunut kuskin 
paikalle. Riku Stenius istahtaa viereen viestintäväli-
neitten hoitajaksi. Kuva: Tapani Iivari.

Naulakoissa varusteet odottavat käyttäjiään. Riku 
Stenius toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi VPK:
n toimintaan, jossa auttaminen ja pelastaminen ovat 
hyvin palkitsevaa. Kuva: Tapani Iivari.

Scanian matkustamon takana vasemmalla on lokero, 
josta löytyvät laitteet tehtävän vaatimaa sähköä ja va-
laistusta varten. Kuva: Veikkolan VPK.
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Kotimainen
Favora-hoitosarja

-20 %

(norm. 5,72)

Ma–pe 9–18, la 9–14, puh. (09) 8874 2810.

Aqualan Duo 100 g
uusi perusvoide kuivalle iholle 390

Tarjoukset
voimassa
12.–31.3.

 

   Öljy- ja Kaasupolttimet 

Veikkola Puh: 0400 445 834 
Sähköposti: aulis.liljestrom@elisanet.fi 

010 254 5327

Johan on ollut talvi! Sää-
tiedotuksissa se on muis-
tettu toistaa esimerkiksi: 
”Talvinen pakkassää jat-
kuu.” Keväinen ja varsin-
kin kesäinen pakkanen se 
vasta uutinen olisi.

Talviliikenne vaatii sekä 
kone- että lihasvoimalla 
kulkevia tunnustamaan to-
siasiat eli kunnioittamaan 
jäätä ja lunta sen kaikissa 
muodoissa. Seuraavassa 
käytetään moottoriajoneu-
vosta lyhyyden vuoksi sa-
naa ”auto”.

1. Auto pitää puhdistaa 
lumesta (ulkopinnat, lam-
put, peilit, pyyhkimet, re-
kisterilaatat). Tämä vaatii 
varsinkin työssäkäyvil-
tä oikeaa aikataulutusta. 
Kiireessä ei pidä lähteä 
mihinkään. Jos et yleensä 
ehdi putsata autoa ulko-
apäin niin, että se täyttää 
kutakuinkin tieliikenteen 
määräykset, kuulut myös 
liikenteessä hätäilevään 
riskiryhmään.

2. Pidä auton rekisteritun-
nukset selvästi luettavina. 
Matkalla pöllyävä lumi 
peittää helposti takarek-
karin. Harjaa se näkyviin 
ennen uutta lähtöä. Poliisi 
voi mätkäistä rikesakon 
sen takia, että auton re-
kisteritunnukset eivät ole 
luettavissa.

3. Ovatko autosi etupyö-
rät kääntyneet kunnolla? 
Auton lokasuojiin ja etu-
pyörien roiskeläppiin sekä 
auton helmoihin kertyy 
nopeasti melkein jääty-
nyttä lunta. Myös tämän 

Lumi voi tehdä enkelin eteiseen

poistamiseen on jääraapan 
ja harjan yhdistelmä käte-
vä. Varomattomasti ei pidä 
raapia eikä koputella.

4. Auton pyyhkimet 
– myös takalasin pyyhin 
– pitää säännöllisesti mut-
ta varovaisesti puhdistaa 
jään ja lumen sekoituk-
sesta. Jollain pehmeällä 
harjalla kannattaa poistaa 
lumi myös syvennykses-
tä, johon pyyhkimet lepo-
asennossa laskeutuvat.

5. Älä luule, että ajoviima 
vie lumet auton päältä. 
Myös auton katto – mah-
dollisesta kattotelineestä 
tai kiinnityskiskoista huo-
limatta – pitää puhdistaa 
lumesta.

6. Autoon istutaan – ei as-
tuta. Kun oven avattuasi 
istuudut niin, että jalka-
si ovat vielä ulkona, voit 
kopistella niistä enimmät 
lumet. Näin vähennät lu-
men kertymistä polkimien 
pinnalle ja jalkatilaan. Väl-
tät myös sitä riskiä, että 
kenkäsi lipsahtaisi jossain 
tilanteessa auton liukkaal-
ta polkimelta. Sama istu-
misohje koskekoon myös 
matkustajia.

7. Lumi ja jää muuttavat 
unelma-autonkin ajetta-
vuuden. Auton renkaisiin 
pitää kiinnittää huomiota 
ympäri vuoden. Parasta on 
toimia niin, että syksyllä 
on valmiina kunnolliset 
talvirenkaat ja keväällä 

kunnolliset kesärenkaat. 
Ja muista: Nastattomat 
talvirenkaat ovat surkeat 
kesärenkaat.

8. Jäätä voi olla missä 
vain. Tätä kirjoittaessa-
ni ajoradoilla on kaikkea 
tätä: erilaista lunta, sohjoa, 
silkkaa jäätä, lumi- ja jää-
polannetta. Taakse jäänyt 
matka ei takaa seuraavien 
ajo-osuuksien pitoa eikä 
keliä. Kun varaudut koko 
ajan pidon muutoksiin, ne 
eivät ole yllätyksiä.

9. Pöllyävä lumi on minun 
mielestäni kaikkein pahin 
vastus tieliikenteessä. Aja 
aina niin, että näet var-
masti eteenpäin vähintään 
kahden–kolmen seuraavan 

sekunnin ajan. Turvalli-
suusväli antaa toiminta-
aikaa.

10. Lumi- ja jääpolanteet 
ja niihin syntyneet ajourat 
vaativat keskittynyttä ajoa. 
Monilla kapeilla teillä 
tai kaduilla vastakkaisiin 
suuntiin ajavien autojen 
vasemmanpuoleisten pyö-
rien tekemät ajourat yhty-
vät. Jos urasta yrittää äk-
kinäisesti ohjata polanteen 
päälle, auton takarenkaat 
saattavat luiskahtaa ja lip-
sauttaa autoa poikittain. 
Vihje liikkeellelähtöön 
polanteisella pinnalla: 
Renkaat saavat selvästi pa-
remman pidon polanteen 
päältä kuin ajourasta. Tätä 
kannattaa harjoitella esi-

merkiksi liikennevaloista 
lähtiessään.

11. Autoilijat voisivat 
käyttää enemmän auton 
takasumuvaloja. Niitä saa 
käyttää sumussa, rankassa 
sateessa ja lumen pöllytes-
sä. Mutta nämä valot pitää 
myös kytkeä pois, kun 
ilma kirkastuu.

12. Lumipenkat aiheutta-
vat tie- ja katumaisemaan 
riskialttiita katveita. Kor-
keimmat penkat voivat 
kätkeä taakseen tavalliset 
henkilöautot ja täysikas-
vuiset jalankulkijat. Muis-
tutus autokuskille: Heti 
kun tulet autosta ulos, olet 
jalankulkija.

13. Kun olet astumassa 
suojatielle, varmista aina, 
että suojatietä lähestyvä 
autokuski voi varmasti an-
taa tietä ja jopa pysähtyä 
ennen suojatietä. Lakipy-
kälä ei autoa pysäytä.

Ja vielä: Kaikilla autossa 
matkaavilla pitää olla mu-
kana ulkoilman mukaiset 
vaatteet ja kengät. Autoa, 
joka ei joskus voi tehdä te-
nää, ei ikinä keksitä.

Teksti ja kuva: 
Tapani Iivari
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Kirkkonummen kunnan 
kaavoitusyksikkö on laati-
nut ehdotuksen Veikkolan 
pientaloalueen rakennus-
tapaohjeeksi. Veikkolan 
asemakaavaa on muutettu 
osa-alueittain viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
Muutoksissa pientaloalu-
etta on tiivistetty lisäämäl-
lä asuntojen lukumäärää 
tonteilla. Rakennustapa-
ohjeen tavoitteena on täy-
dentää uusitun asemakaa-
van määräyksiä siten, että 
tiivistyvästä asuinympä-
ristöstä syntyy viihtyisä ja 

Veikkolan rakennustapaohje 
nähtäville

tasapainoinen. Suunnitte-
lun linjoja ja rakentamisen 
laatua pyritään ohjaamaan 
siten, että vanhemman ja 
uuden rakennuskannan vä-
lille ei synny liian jyrkkää 
eroavuutta.
 
Ehdotus rakennustapaoh-
jeeksi pidetään nähtävil-
lä Veikkolan kirjastossa 
sekä Veikkolan kylätalolla 
15.3.–12.4.2010.

Kaavoitusteknikko Mikael 
Pettersson on 23.3.2010 
klo 16.00–18.00 Veikko-

lan kirjastossa vastaamas-
sa asukkaiden kysymyk-
siin rakennustapaohjeesta. 
Lisätietoja saa myös pu-
helimitse (09) 2967 2533 
joka päivä klo 9.00–11.00. 
Kommentit rakennusta-
paohjeesta voi lähettää 
osoitteeseen Kirkkonum-
men kunta, kaavoitus, PL 
20, 02401 Kirkkonum-
mi 12.4.2010 mennessä. 
Kommentteja voi lähettää 
myös sähköpostilla osoit-
teeseen mikael.pettersson
@kirkkonummi.fi .

Lapsesta asti Veikkolas-
sa asunut Brita Blomberg 
menehtyi vakavaan sai-
rauteen helmikuussa 2009. 
Hän testamenttasi Kirkko-
nummen kunnalle yli 500 
000 euroa käytettäväksi 
veikkolalaisten vanhusten 
hyväksi (”... skall tillfalla 
Kyrkslätt kommun för att 
användas till åldersvården 
i Veikkola by”).

Taustatietoa Brita Blom-
bergin testamentin vai-
heista

Kunnanhallitus perusti 
4.5.2009 työryhmän, joka 
laatii suunnitelman testa-
mentin toteuttamisesta ja 

Brita Blombergin testamenttivarojen käytön suunnittelu

Britan perhetuttava ja 
testamentin selvitysmies 
Bo Träisk kertoi Britan 
ajatuksista ja toiveista.

Veikkolalaiset kuuntelivat vakavina ylilääkäri Karlssonin esittelemiä testamentti-
varojen käytön vaihtoehtoja.

Kuka olet ja missä asut?
- Olen Maija Kurppa ja 
asun omakotitalossa Tes-
tamenttitiellä.
Millainen on perheesi?
- Aviomies, poika, kaksi 
tytärtä ja kissa.
Kauanko olet asunut 
Veikkolassa?
- Vuodesta 1993.
Mitä hommaat?
- Olen IT-alalla.

Kohtaamme 
Kymppikioskilla 

Oletko hiihtänyt tänä 
talvena?
- Aika vähän. On ollut työ-
kiireitä.
Mitä mieltä olet uudiste-
tusta kuntoladusta puru-
radalla?
- Se on upea.
Mikä on parasta Veikko-
lassa?
- Luonnonläheisyys, kylä-
mäinen ympäristö ja hyvät 
yhteydet kaikkialle.

Mitä kaipaat Veikkolas-
sa?
- Jaa, vaikea kysymys. 
Ehkä vaatekauppoja.
Pidätkö pakkasesta?
- Kyllä. Ja kunnon talves-
ta.
Käytkö usein Kympillä?
- Melko usein, koska mo-
lemmat tyttäreni ovat töis-
sä täällä.
Mitä ostit?
- Kahvin ja Dallas-pullan.
Maistuiko?
- Ihan hyvältä.
 

Teksti ja kuva: 
Matti Saartamo

 OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY
Yleislääkäri Ulla Kivinen,

arkisin 
Lastenlääkäri Petteri Hovi,

tiistaisin klo 17-

☎ 2568 265

esittelee sen perusturvalau-
takunnalle. Ylilääkäri Stina 
Karlssonin johtamaan työ-
ryhmään kuuluvat lisäksi 
kodinhoidon päällikkö, 
geriatri, talouspäällikkö 
Roos ja kunnanhallituksen 
edustaja Ulf Kjerin. Työ-
ryhmä ei saa erillisiä kor-
vauksia, vaan työ tehdään 
virka-aikana.

Kunnan työryhmä esitte-
li varojen käyttöehdotus-
ta Veikkolassa 13.1.

Veikkolan seurakuntako-

dille kokoontui noin 80 
ikäryhmään 63+ kuulu-
nutta henkilöä. Kunnan 
edustajat esittelivät neljä 
varojen käyttövaihtoehtoa, 
joita paikalla olleet van-
hukset eivät sellaisinaan 
hyväksyneet. Testamentin 
varoja ei sallita käytettä-
väksi kiinteistöihin, niiden 
suunnitteluun tai kunnan 
kiinteistöjen vuokriin. 
Tilaisuudessa vaadittiin 
Brita Blombergin ystävän 
Hilkka Riihimäen lisää-
mistä kunnan työryhmään 
ja veikkolalaisen ryhmän 
perustamista palvelutar-

peiden selvittämiseksi 
Britan testamentin hengen 
mukaisesti.

Britan toiveet

Britan ystävät, Bo Träisk 
ja Hilkka Riihimäki, ovat 
kuvailleet Britan ajatuksia 
ja tahtoa seuraavasti:
· miten pääsisi liikkeelle ja 
ulkoilemaan huonokuntoi-
senakin
· miten voisi asua kotona 
mahdollisimman pitkään
· sosiaalista yhdessäoloa 
omassa kodissa ja kodin 

ulkopuolella
· apua pitäisi saada silloin 
kun sitä tarvitsee, esimer-
kiksi sairaalasta kotiudut-
tua
· Brita halusi Veikkolan 
vanhuksille jotain ”ext-
raa”, mitä kunta ei tarjoa

Veikkolalaisten työryh-
mä

Yleisötilaisuudessa pe-
rustettuun veikkolalaisten 
työryhmään ovat kuulu-
neet Kaarina Tynkkynen 
(seurakunta), Hilkka Riihi-
mäki (Britan ystävä), Mat-
ti Knuuttila, puheenjoh-
taja (kyläyhdistys), Hans 
ja Raili Leidenius (usea 
yhdistys), Sirpa Saarinen 
(Sydänystävät), kodinhoi-
taja Sirkku Kajamäki ja 
sihteerinä Pirkko Kautto 
(kyläyhdistys). Ryhmä on 
kokoontunut kaksi kertaa 
ja esitellyt työnsä tulokset 
kunnan työryhmän vetä-
jälle Stina Karlssonille.  
Vapaaehtoistyönä toimiva 
työryhmä jatkaa toimin-
taansa.

Työryhmien yhteispää-
tös: Veikkolassa toteute-

taan seuraavaksi tarve-
kartoitus.
 
Veikkolalaisten, 68 vuot-
ta täyttäneiden vanhusten 
mielipiteet varjojen käy-
töstä kootaan postitet-
tavan tarvekartoituksen 
perusteella. Kunta postit-
taa kyselyn noin 320:lle 
Veikkolan postinumero-
alueilla asuvalle vanhuk-
selle. Omien toiveiden li-
säksi lomakkeella on tilaa 
omaisten mielipiteelle. 
Yleisötilaisuudessa esite-
tyt toiveet ovat mainittuina 
lomakkeella. Kartoituk-
sen perusteella laaditaan 
perusturvalautakunnalle 
suunnitelma ja aikataulu 
varojen käytöstä.
 
Britan päivä 7. lokakuuta 
nimetään Veikkolan van-
husten nimikkopäiväksi. 
Nimikkopäivää vietetään 
vuosittain Veikkolassa. 
Ensimmäisen Britan-päi-
vän pitopaikka on Veikko-
lan seurakuntakoti.
 
Teksti: Pirkko Kautto
Kuvat: 
Marjokaisa Piironen
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Ajelen metsäistä Särkijär-
ven rantatietä kohti Kyl-
mälää. Matkan varrelle jää 
edesmenneen akateemikon 
Paavo Haavikon kotitalo, 
kunnes oikealla puolella 
näen punaisen, perisuo-
malaisen latorakennuksen 
ja sen vierellä kyltin: Wa-
rarengaspalvelu. On pak-
ko selvittää, kuka kumma 
on sijoittanut renkaiden 
myynti- ja korjauspisteen 
tänne metsän keskelle.
 
Ladon takana, noin sadan 
metrin päässä, on kaunis, 
hirsinen omakotitalo, Sär-
kijärven rannalla. Oven 
avaa Anneli Saarimaa, 
yrittäjä.

”Mulla on ollut usean 
vuoden ajan Warainvest-
ment-yritys Vantaalla. Se 
työllistää kuusi henkilöä. 
Itse teen etätyötä kotoani 
käsin. Yrityksemme tarjo-
aa pienyrittäjille palvelui-
ta laidasta laitaan, kuten 
laskutukset ja reskontrat, 
sihteeripalveluja ja kään-
nöstöitä, it-palveluita jne.”
 
Nyt on aika kysyä, mistä 
tuo puinen kyltti on il-
maantunut tien viereen. 
Huoneeseen astuu Kari 
Rosenberg, Annelin avo-
mies. Hän on toiminut 
yrittäjänä Somerolla, kun-
nes kohtasi Annelin golf-
kentällä. Pian olikin edessä 
kotitalon myynti Forssassa 
ja muutto Annelin luokse 
Särkijärvelle. Kun kaksi 
yrittäjää lyö hyntteet yh-
teen, siitä syntyy jotain 
mielenkiintoista.
 
”Mulla on pitkä kokemus 
rengasalalta. Ajattelimme 
Annelin kanssa, että kun 
täällä on hyvät tilat, voi-

Eksotiikkaa keskellä Kylmälän 
korpea

simme tarjota näitä palve-
luita Veikkolan ja sen lähi-
alueen asukkaille.”

Kari on juuri saanut val-
miiksi ladon saneerauk-
sen, ja kaikki alkaa olla 
valmista avajaisia varten. 
Tilaa on n. 70 neliötä ja 
vieressä varasto renkaita 
varten. Siistit, uusitut tilat 
näyttävät kodikkaalta tääl-
lä metsän keskellä.

Joustava perheyritys 

Kari on monitoimies, 
jolle kaikenlaiset koneet 
ovat tulleet tutuiksi jo 
lapsuudesta lähtien. Sik-
si on ymmärrettävää, että 
palveluiden tarjontaa on 
runsaanlaisesti: auton- ja 
traktorinrenkaiden kor-
jaus, vaihto ja myynti, 
kuljetinmattojen myynti 
ja liimaus, polkupyörien 
huollot, pienet remontit 
sekä renkaiden  myynti ja 
vaihto, raskaan kaluston 
renkaiden (kuorma-autot 

ja pienet maatalouskoneet) 
myynti ja asennukset. Apu-
na Karilla on oma poika 
Roope, ja taloushallinnon 
hoitaa Anneli. Parkkipaik-
koja löytyy. Erikoisuutena 
on auton nouto ja palautus 
Pohjois-Kirkkonummen 
alueella. Karilla on myös 
Bridgestone-renkaiden 
edustus.
 
Kylänraitti toivottaa on-
nea ja menestystä energi-
selle yrittäjäpariskunnalle 
ja nostaa hattua siviili-
rohkeudelle, jolla he ovat 
perustaneet yrityksensä 
kauniin luonnon keskelle. 
Edessä on kesärenkaiden 
vaihto, joten pian uusi yri-
tys saa tulikasteensa.

Avajaiset pidetään la 13.3 
kello 10-14. Paikalla on 
soppatarjoilu. Osoite: Wara 
Rengaspalvelu, Tampajan-
kannas 131, Kylmälä. Tie-
dustelut: Kari Rosenberg, 
040 455 2748.
 
Teksti ja kuva: 
Matti Saartamo

Roope Rosenberg, Kari Rosenberg ja Anneli Saari-
maa

   

Veikkolan kioski Ky Koskentori, 
Veikkola p. 09-2568 807

Avoinna 365 päivää vuodessa
Veikkauksen pelit ja arvat

Elintarvikkeita monipuolisesti
Keittoa arkisin lounasaikaan

Ruoka-annoksia, hampurilaisia ja pikkulämpimiä
Hyvää kahvia ja tuoretta pullaa edullisesti

Jäätelöä, makeisia, kylmiä juomia lapsille ja aikuisille

KOHTAUSPAIKKANA
KYMPPI

“SUOMEN COOLEIN TERASSI”

Avoinna:
ma-pe 6-20, 

la 8-21, su 9-21

Nikkarin putki- ja peltityö
- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt 050-344 4918

T:mi Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia 
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin

Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi 

Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä

0400-123 232 / 09-813 6530

PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku 
remontit, huollot, korjaukset - ongelmajätteen 
kuljetukset... keksi itse lisää!!

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

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

Myynti sunnuntaina 11-16
1.1.2010 alkaen avoinna vain lauantai 11-15

tai sopimuksen mukaan

www.aana.fi 

VEIKKOLAN
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 15 euroa/talous. 
Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529 745-43368. 

Viite: 650049

LIITY SINÄKIN KYLÄYHDISTYKSEEN
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Lauantaina 13.2. Veikko-
lan kirjastossa syötiin syn-
tymäpäiväkakkua. Kirjas-
to täytti 20 vuotta ja isoja 
ja pieniä kakunpopsijoita 
riitti. Juhlan kunniaksi 
kylän olohuoneeseen oli 
rakennettu oikea olohuone 
sohvineen ja nojatuolei-
neen. Käsikirjaston las-
ten satupajassa tutkittiin 
Eläinten aarrearkun sisäl-
töä sanataideohjaajien, 
Tiina Siiran ja Satu Tarkin, 
ohjauksessa. Ja mikä pa-
rasta: Kirjastossa esiintyi-
vät  Gommi-jänis ja Pom-
mi-kissa. Kyseiset eläimet 
tunnetaan myös Mauri An-
tero Nummisena ja Pedro 
Hietasena. Eläinteeman 
päätteeksi kertoi Veikko-
lan Kartanoteatterin Niina 
Saikkonen hiirihatussaan 
pientä ennakkotietoa tule-
vasta kesäteatterista.
 
Juhlan avasi sivistyslau-
takunnan puheenjohtaja 
Tero Strand. Hän valotti 
kirjaston historiaa ja sen 
liittymistä kylän elämään. 
Kirkkonummen kirjaston 
ystävät -yhdistys perus-
tettiin Veikkolassa laman 
aikaan, kun melko pian 
kirjaston perustamisen 
jälkeen jo pelättiin sen 
lakkauttamista. Kirjasto 
säilyi. Toimintaansa jatkoi 
myös monipuolista kult-
tuurityötä tekevä yhdistys, 
joka perusti yhden maan 
ensimmäisistä sanataide-
kouluista, Kirkkonummen 
Sanapajan. Kirjaston lai-
nausmäärät ovat kahdes-
sakymmenessä vuodessa 
kaksinkertaistuneet, mutta 
henkilökunnan määrä on 
pysynyt samana. Samoina 
ja tuttuina ovat pysyneet 
kirjaston työntekijätkin. 
Kirjastonjohtaja Tuuli 
Helsky seisoi tiskin takana 

20-vuotias Veikkolan kirjasto

Ei pöllömpi paikka

Pitkän rupeaman tehnyt Kirkkonum-
men kirjaston ystävien hallitus luovut-
taa maaliskuun lopun vuosikokoukses-
sa paikkansa nuoremmille. Masalassa 
onkin jo joukko aktiivisia toimijoita, 
mutta Veikkolan alueelta yhdistyk-
seen kaivattaisiin uutta verta. Jos olet 
kiinnostunut kirjoista, kulttuurista, sa-
nataiteesta tai muusta kirjastoon liitty-
västä, tervetuloa mukaan toimintaan! 
Lisätietoa Sanapajan sähköpostiosoit-
teesta sanapaja@kaapeli.fi  tai yhdis-
tyksen jäseniltä.

Pommi-kissa ja Gommi-jänis vauhdissa. Kuva: Tapani Iivari.

Kirjaston ystävät onnittelemassa ja kertomassa muis-
tojaan Veikkolan kirjastosta. Puheenjohtaja Airi 
Hyvönen, pitkän linjan sanapajalainen Mira Orko, 
hallituksen jäsen Maarit Orko, sanataideohjaaja Sei-
ja Kivilaakso, juuri rintaansa kultaisen ansiomerkin 
saanut Arja Puikkonen ja hallituksen jäsen Pekka 
Lempiäinen. Kuva: Jan Kuparinen.

Juhlatunnelmaa Veikkolan olohuoneessa. Uusi synt-
tärikakku on tuotu pöytään ja kakkua ottamassa sa-
nataideohjaaja Satu Tarkki. Kuva: Maarit Orko.

Kirjastosta voi nyt laina-
ta konsolipelejä neljälle 
suurimmalle alustalle, 
PS2, PS3, XBOX 360 ja 
Wii. Laajin pelitarjonta 
on Wii- ja Playstation 2 
-alustoilla. Nintendo Wii-
konsolin pelitarjonta koos-
tuu pääosin hulvattomista 
partypeleistä, kuten Block 
party, Funfair party, Sports 
party sekä Just Dance. 
Mukaan ovat päässeet 
myös retrohenkinen Pitfall 
sekä Guitar Hero -sarjan 
viides osa. Urheilua on 
saatavissa Wii-konsolille 
My fi tness coach-, Shaun 
white snowboard - ja Wold 
Championship sports -pe-
lien muodoissa. Pian Wii:

Lainaa konsolipelit Kirkkonummen 
kirjastosta!

lle saapuvat myös veikeät 
Lego Indiana Jones, Lego 
Batman sekä Hugo: Peik-
kometsän taika.

PS2-konsolin pelitarjonta 
sisältää paljon playstation 
perheen aikaisempia pele-
jä nyt uusissa muodoissa. 
Suosittu Crash Bandicoot 
-sarja tarjoaa pelit Mind 
over mutant, Crash Nitro 
Kart sekä Wrath of Cor-
tex. Spyrosta pitäville 
tarjotaan Spyro: Dawn of 
the dragon. Myös hulp-
peat Lego-pelit saapuvat 
PS2-konsolille Starwarsin, 
Indiana Jonesin sekä Bat-
manin kera. Lisenssipelit 
Ice Age 2 ja 3 sekä Mada-

gascar löytyvät myös PS2-
konsolille.Tutusta Guitar 
Hero -sarjasta tavataan 
PS2:lla pelit Guitar Hero: 
Metallica sekä Guitar Hero 
III: Legends of Rock.

XBOX 360 -konsolille on 
tällä hetkellä tarjolla Sum-
mer Athletics 2009 sekä 
Lego Indiana Jones -sarjan 
ensimmäinen osa. Tulos-
sa ovat Lego Rockband, 
lisenssipelit Spiderwick 
Chronicles ja Kung Fu 
Panda sekä Guitar Hero: 
Metallica.

PS3-konsoli viihdyttää 
pelaajia Lego Indiana Jo-
nes -sarjan ensimmäisel-

lä osalla sekä Ice Age 3 
-animaatioelokuvaan pe-
rustuvalla lisenssipelillä. 
Mukana on myös Guitar 
Hero: Greatest hits standa-
lone edition. Odotettavissa 
PS3:lle ovat Prince of Per-
sia, Lego Rock band, Gui-
tar Hero: Metallica sekä 
suursuosiota keränneen 
Avatar-elokuvan peliver-
sio.

Minkään pelin ikäraja ei 
ylitä kahtatoista vuotta. 
Monia pelejä voi pelata 
perheen pienempienkin 
kanssa. Pelien laina-aika 
on kaksi viikkoa.

jo kaksikymmentä vuotta 
sitten, ja Tarja Kokko il-
maantui sinne puoli vuotta 
myöhemmin.
 
Veikkolalaiset kertoivat 
omia kirjastomuistojaan 
ja onnittelivat kirjastoa. 
Kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Raija Kari aloit-
ti, ja Kirjaston ystävien 
hallituksen jäsenet Airi 
Hyvönen, Maarit Orko, 
Arja Puikkonen ja Pekka 
Lempiäinen, Sanapajan 
opettaja Seija Kivilaakso 
ja pitkäaikainen oppilas 
Mira Orko jatkoivat. Raili 
Leidenius muisteli palo-
hälytyksen aiheuttamaa 
dramatiikkaa ja kertoi kir-
jastossa aikoinaan kokoon-
tuneesta Runoringista.

Veikkolan koulun 3D-
luokka oli koristanut kir-
jaston seinät pöllöpiirus-
tuksin, 4C oli tehnyt ison 
tilkkupöllön, ja Punaisen 
tuvan lapset olivat tuoneet 

laulutervehdyksensä sekä 
yhteisen kuvitetun pöllös-
atunsa.
 
Arja Puikkoselle kultai-
nen ansiomerkki
 
Juhlan yllätysohjelmanu-
mero oli kunniamerkin 
jako. Kirjastotoimenjoh-
taja Margareta Kull-Pou-
tanen ja Tero Strand ojen-
sivat Kirjaston ystävien ja 
Sanapajan perustajäsenel-
le, Arja Puikkoselle, Suo-
men Kirjastoseuran kultai-
sen ansiomerkin.

- Tämä oli sellainen yl-
lätys, että itku tuli, Arja 
kertoi jälkeenpäin. - Ar-
vostan tosi paljon sitä, että 
kirjaston väki oli lähtenyt 
ja vielä ihan salassa aja-
maan tällaista asiaa. Yh-
teistoimintaa ja erilaisia 
hyviä projekteja meillä on 
kirjaston kanssa toki ollut, 
mutta olin kovin otettu sii-
tä, että sain näiden kirjas-

toasioiden harrastamisesta 
ansiomerkin, joka tavalli-
sesti myönnetään työssään 
ansioituneelle kirjastolai-
selle. Kirkkonummella 
k i r jas to to imenjohta ja 
Margareta Kull-Poutanen 
on saanut kirjastoseuran 
kultaisen ansiomerkin 
vuonna 2008.
 
Arja Puikkosella on alun 
perin kirjastoalan tausta, ja 
hän on aikoinaan valmistu-
nut informaatikoksi. Hän 
kuitenkin siirtyi vapaaksi 
kirjoittajaksi ja sanataide-
toimijaksi yli kaksikym-
mentä vuotta sitten. Tällä 
alueella hänet on vuonna 
2002 palkittu Helsingin 
kirjamessuilla Rakkau-
desta kirjaan -palkinnolla 
ja vuonna 2003 kirjastaan 
Haloo, kuuleeko kaupunki 
Finlandia Junior -palkin-
nolla.

Teksti: Airi Hyvönen 

Haluatko 
kirjaston 
ystäväksi?

Kuva: Tapani Iivari.
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Antti Hyry kuvaa uunin ra-
kentamista perusteellisesti 
teknisin yksityiskohdin. 
Tuntuu kuin hän olisi ollut 
tekemisissä uunin rakenta-
misen kanssa käytännössä 
ja tutustunut siihen lisää 
kirjaa pohjustaen. Kirjas-
sa tehdään välillä matkoja, 
jotka keskeyttävät uunin 
rakentamista. Uuni on kuin 
projekti, johon kuuluvat 
virkistystauot niin kuin 
normaalielämässä. Lisäk-
si materiaalien hankinnat 
kauppakäynnein ovat miel-
lyttävä väliaika ja poikkeus 
rankkaan rakentamiseen. 
Hyryn kauppakuvaukset 
ovat myös herkullisia. Alen-
nukset saadaan vain mainit-
semalla ”netto”.

Uunin rakentaminen ta-
pahtuu Iijoella Pirttimaan 
kylässä. Pietari-rakentaja 
seikkailee välillä uunisuun-
nittelun ja -rakentamisen 
välimaastossa. Uunin tekoa 
kuvataan prosessiksi, joka 
kohoaa pala palalta ja tiili 

Antti Hyry: Uuni (Otava 2009) 

Uunin mystinen 
salaisuus

tiileltä ylöspäin. Kirjassa 
kuvataan uunin tekoa ja 
materiaaleja moninaisena 
kokonaisuutena.

Välillä poimitaan hilloja 
kultamailta. Uuni edustaa 
jatkuvuutta, pysyvyyttä ja 
katoavaisuutta. Piirustukset 
ovat itse tehdyt, ja niitä vielä 
rustataan uunin edistymisen 
vaiheissa. Lattian teko on 
tärkeää, koska uuni vaatii 
vankan perustan millä levä-
tä. Uuni ei saa olla sellainen, 
joka ”hakkoo paikkoonsa”, 
niin kuin Päätalon romaa-
nin uunimestari Satusedän, 
Korpi-Antin, Päätaloille py-
käämässä uunissa.

Kirja on osittain pitkävetei-
nen, kun uunin teon etene-
minen kuvataan niin seik-
kaperäisesti. Tosin matkat, 
hillat jne. tekevät piristävän 
välipoikkeaman. Valun mer-
kitys on myös suuri uunin 
kokonaisuudelle.

Unto Vaskuu

Jari Tervolla on oiva tapa 
löytää kirjoihinsa poliit-
tisia hahmoja ja sitoa nii-
tä asiayhteyksiin. Tervo 
muistaa aluksi Kekkosen, 
puheet ja karjalanpaistin.  
Lopussa on Pekkarinen, ja 
tupee tulee myös käsitel-
lyksi. Presidentti Halosen 
arvojohtajuus saa omat 
piikkinsä. Päähenkilö, 
pääministeri  Lahnanen, 
on tietysti pääroolissa ja 
myös vahvan ivailun pii-
rissä. Lahnasen naisseik-
kailut saavat myös osansa. 
Tähän lienee Vanhanen 
tottunut jo liiankin kanssa.
 
Kirja on jotenkin hyppe-
lehtivä, ja se pitää lukea 
useaan kertaan pysyäkseen 
juonessa mukana. Kirja si-
sältää paljon ironisuutta ja 
älyn leiskuntaa, jota Ter-
volta ei millään muotoa 
puutu. Lopussa Koljattikin 
paljastuu, vrt. Daavid ja 
Goljat –vertaus. Putin as-
tuu myös aika ajoin näyt-
tämölle.

Mielenkiintoinen yksityis-
kohta on Pihtiputaan polii-
sisurmaajan, Tauno Pasa-
sen, käsittely. Siihen myös 
palataan kirjassa myöhem-
min Tervon tyyliin.

Onko poliitikko kauka-
na ihmisen arjesta? Ter-
vo kysyy ansaitusti. Hän 
käsittelee Lehtomäkeä, 

Jari Tervo: Koljatti (WSOY 2009) 

Painavaa satiiria 
nykypolitiikasta

maalaistyttöä, kaikkien 
mummojen unelmaa. Pau-
lasta ei sitten tullutkaan 
toivottua pääministeriä, 
ainakaan vielä. Autonkul-
jettaja Korpilähde on luon-
nollisesti vahvassa roolissa 
Lahnasen hovikuljettaja-
na. Myös tohtori Kirsikka 
Tanner, EU-avustaja, tulee 
esille merkittävänä Lahna-
sen tukihahmona.

Mielenkiintoinen yksityis-
kohta on kampanja-avaus 
Kontulan ostarilla. Lah-
nanen tutustui Kontulassa 
perhe Jauhiaisen arkeen 
heidän kotonaan. Kah-
den lautasen ongelma saa 
myös osansa; sinänsä kä-
sittämätön yksityiskohta 
suomalaisessa globaalipo-
litiikassa. Corazon Man-
dalay, kalliolasihieroja, 
pääsee Lahnasen hoivaa-
maksi ja aiheuttaa myös 
jonkin verran päänvaivaa 
pääministerille.

Toisenlainen vierailu on 
Kauhavan nuorisoseuralla 
pohjalaismaisemissa.
 
”Kadonneet” löytyvät yksi 
kerrallaan. Tervolla on oiva 
tapa tuoda esille aiemmin 
mainittu henkilö jossain 
kohtaa kirjaa monesti jopa 
sen loppupuolella.
 
Unto Vaskuu 

Espoon Kaupunginteatteri 
on Veikkolaa lähinnä ole-
va ammattiteatteri, joka on 
tunnettu maan parhaana 
teatterivierailujen tuottaja-
na. Tällä hetkellä se kamp-
pailee tilakysymyksen pa-
rissa, sillä vuokrasopimus 
Revontulihallin paikasta 
on pian päättymässä. Uut-
ta tilaa on esitetty nykyi-
sen hotelli Tapiola Garde-
nin viereen, mutta Espoon 
valtuusto ei ole kyennyt 
ratkaisemaan asiaa
kustannussyistä.

Kevään aikana Espoon 
Kaupunginteatterissa näh-
dään jälleen mielenkiin-
toisia esityksiä Englannis-
ta, Hollannista, Ruotsista 
ja Belgiasta. Lisäksi on 
useita kotimaisia vierai-
luja muualta Suomesta. 
Vierailuteatterit esiintyvät 
Espoon Kulttuurikeskuk-
sen Louhisalissa.

Espoon Kaupunginteatteri 
tuottaa kaksi-kolme omaa 
esitystä vuosittain, ja työ-
ryhmä kootaan freelance-
näyttelijöistä ja -ohjaajista. 
Tämän kevään omatuotan-
to on Esitystalous-niminen 
yhteiskunnallinen näytel-
mä, jonka kaikki esitykset 
myytiin loppuun jo ennen 
ensi-iltaa. Syksylle on saa-
tu lisäesityksiä.

”Esitystalous” on satiiri 
politiikasta ja bisneksestä. 
Lahjakas näytelmäkirjaili-
ja Juha Jokela on ohjannut 
oman tekstinsä näyttämöl-
le. Mukana on seitsemän 
loistavaa näyttelijää, jois-
ta Martti Suosalo on niin 
hyvä, ettei sanotuksi saa. 
Hänen esittämänsä turku-
lainen liikemies OT Toivio 
tuo olemuksellaan näyttä-
mölle turkulaisuuden, sen 
sisäsiittoisen kaupallisuu-
den tavalla, johon kukaan 
turkulainen ei pysty.

”Esitystalous” on esitys 
esittämisestä - politiikassa, 
liike-elämässä, tieteessä ja 
tutkimuksessa. Riittää kun 
sanot asiasi tarpeeksi hy-
vin, niin menestyt. Sisältö 
ei ole oleellinen, päämäärä 
toki.

Mukana on Tommi Kor-
pelan esittämä bisneskon-
sulentti, jolla on visio. Se 
on ”Tapiola upgraded”, 
joka on huikea satiiri Es-
poon kunnallispolitiikas-
ta. Myös Ria Karhilan 
intensiivisesti esittämällä 
demaripoliitkko Jaana 
Sallisella on visio, joka 
haluaisi tuoda demarit tä-
hän aikaan. Nykyinen puo-
luejohtaja on helposti tun-
nistettavissa. Kunnes isot 
pojat jyräävät... Kolman-
tena keskeisenä hahmona 

Teatterielämyksiä naapurissa

Tommi Korpela on narsistinen yrityskonsultti, jolla 
on visio.

on tutkija, joka analysoi 
draaman ja yhteiskunnan 
suhdetta. Omaan köyhyy-
teensä ihastunut tutkija on 
Henna Hakkaraisen vähä-
eleisesti tulkitsema mutta 
sisäiseltä voimaltaan vah-
va roolisuoritus.

Runsas videotekniikan 
käyttö on perusteltua: Kun 
on kysymys esittämisestä, 
tehdään se sitten nykyajan 
koko kapasiteetilla. Tämän 
päivän asioista on syytä 
puhua tämän päivän kie-
lellä - tai esittää.

Tätä esitystä ei tarvitse 
ymmärtää. Riittää kun 
viihtyy älykkään, yhteis-
kunnallisen satiirin paris-
sa. Totuuksia on maailma 
täynnä. Tästä voi valita 
omansa.

Syksyn esityspäivät löy-
tyvät netistä osoitteessa. 
www.espoonteatteri.fi 

”Huomenna” on viikon 
kahdeksas päivä. Sinne 
on helppo sijoittaa kaikki 
päätökset, jotka tuottavat 
vaikeuksia. Kuten se, että 
pitäisi ryhtyä kuukausilah-
joittajaksi, jotta oma oma-

tunto voisi vapaasti riehua 
Stockan herkkuosastolla.
 
Ystävykset Lahja Hell-
man (Eija Ahvo) ja Erja 
Kärnä (Susanna Haavisto) 
kohtaavat Erjan keittiös-
sä. Tarkoitus on tehdä hy-
vää ruokaa ja käydä läpi 
tärkeitä asioita elämästä, 

nauttia hyvästä ruuasta ja 
mukavasta rupattelusta. 
Siitähän soosi syntyy. Var-
sinkin kun elegantti pinta-
liitäjä Erja tuo esiin maa-
ilman hädän ja kurjuuden. 
Oopperalaulajan ammattia 
harrastava ystävä Lahja 
on oiva kohde kanavoida 
omaa suvaitsevaisuutta ja 
vaatia kaveria ottamaan 
kantaa maailman hätään.

Perusasetelma on grotes-
ki: Ulkoiset puitteet kes-
kittyvät huippukallisiin 
gourmee-tuotteisiin, mut-
ta sisältö hakee ratkaisua 
maailman köyhyyteen ja 
sen syihin. Taitavat näyt-
telijät hitsaavat hyvin yh-
teen. Se ei ole yllätys tietä-
en heidän pitkän yhteisen 
uransa.

Saksalaisen ohjaajan Loui-
se Frostin ja näyttelijöiden 
yhdessä kirjoittama teksti 
on kantaaottavaa mutta 
hauskalla tavalla, verbaa-
listi vikkelää. Mukana on 
useita upeita laulunume-
roita, jotka kulkevat tari-
nan rinnalla ja tuovat sii-
hen tarpeellista syvyyttä. 
Käsiohjelman viesti on: 
”Esitys on puheenvuoro, 
jotta olisi helpompi pu-
hua”. Se herättää meidät 
keskustelemaan, josko 
huomenna olisikin jo tä-
nään.

Viimeiset esitykset Es-
poon Louhisalissa to 25.3., 
pe 26.3. ja la 27.3.
Lippuja kaikkiin esityksiin 
voi varata suoraan netistä: 
www.espoonteatteri.fi  tai 
puh. (09) 439 3388 ma-pe 
klo 11-17.
 
Teksti: Matti Saartamo
Kuvat: Stefa Bremer (Esi-
tystalous) ja Timo Tikka 
(Huomenna)

Eija Ahvo ja Susanna Haaavisto yhdistävät onnistu-
neesti viihteen ja maailman hädän.

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959

satu.nerola@tilipalvelunerola.fi , www.tilipalvelunerola.fi 

Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja 
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!
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Teemu Raita on tyytyväi-
nen mies. Veikkolalaisen 
laulaja-lauluntekijän uusi 
albumi ”Maalle takaisin” 
ilmestyi helmikuun 10. 
päivänä. Teemun järjes-
tyksessään toinen levy si-
sältää kymmenen miehen 
itsensä kynäilemää laulua, 
ja se on äänitetty osin hä-
nen kotonaan Veikkolassa.
 
”Kun 2005 aloimme ra-
kentaa taloamme Veikko-
laan, oli itsestään selvää, 
että upotan seiniin mikro-
fonikaapelit ja kytkentära-
siat. Kun tilaa on, miksei 
sitä voisi käyttää asumisen 
lisäksi myös näin.” Rai-
dan perheessä harrastetaan 
muutenkin musiikkia ak-
tiivisesti: ”Vaimoni laulaa 
legendaarisessa helsinki-
läisessä ’tyttöbändissä’, 
Hunajameloneissa, ja pari 
pikkupoikaani kilkuttelee 
ja kolistelee kaikkea, mis-
tä lähtee ääntä.”
 
Uuden levyn yhdeksi tee-
maksi Teemun mukaan 
nousi muutto Veikkolaan, 
ja perheen perustami-
nenkin kuuluu teksteis-
sä. ”Vaikka Veikkola ei 
olekaan nyt ihan sitä pe-
rinteistä maaseutua, niin 
kyllä se 12 vuotta Helsin-
gissä asuneelle aikamoinen 
maalle paluu oli, kun tänne 
muutti”, sanoo Numme-
lassa lapsuutensa asunut 
Teemu ja lisää: ”Kyllähän 
lauluntekijän teksteissä 
aina kuuluu eletty elämä. 
Minun kohdallani siihen 
on viime aikoina kuulunut 
perheen perustaminen ja 
aloilleen asettuminen. Ja 
tietenkin mukaan mahtuu 
niitä perinteisiä parisuhde-
kuvioitakin”.

Kuusi vuotta on silmän-
räpäys!

Ensimmäisen levynsä 
Teemu julkaisi jo vuonna 
2004, jolloin pieniksi hi-
teiksi nousi Meidän maa-
ilma - ja Naura vaan -ni-
miset kappaleet: ”Kuusi 
vuotta on mennyt silmän-
räpäyksessä. Onhan tässä 
sen ekan levyn jälkeen 
rakennettu yksi talo ja saa-
tu perheeseen pari poikaa, 
mutta silti tuntuu, että aika 
on mennyt ihan sormien 

Maalle takaisin 

KYMMENEN UUTTA RAITAA 

välistä. Ehkäpä se onkin 
niin, että kun on mielekäs-
tä tekemistä, ei ajan kulua 
huomaakaan”.
 
Uutta levyä Teemu alkoi 
työstää ensimmäisen ker-
ran jo vuonna 2006, mutta 
silloin kaikki palaset eivät 
loksahtaneet kohdalleen. 
”En tiedä, mikä tuli. Lau-
lut olivat hyviä, ja meillä 
oli loistava ryhmä teke-
mässä. Jokin vaan tökkäsi, 
ja levy jäi tekemättä.” Kun 
Teemun nykyinen tuotta-
ja, Arttu Volanto, löytyi 
toisista äänityssessioista, 
kaikki loksahti paikalleen: 
”Arttu toi uutta intoa ja 
näkökulmaa meikäläisen 
kangistuneisiin kaavoi-
hin, ja homma alkoi toi-
mia kuin vanhan isännän 
massikka. Äänitykset aloi-
tettiin elokuussa 2008, ja 
levy valmistui nyt tammi-
kuussa. Eli kyllä siihen-
kin sitä aikaa meni – to-
sin mahtui noihin vuosiin 
paljon muutakin”, Teemu 
sanoo ja jatkaa kehumalla 
Veikkolan Kartanoteatte-
ria: ”Olin mukana teke-
mässä Kaikki maan hedel-
mät -näytelmää, ja täytyy 
sanoa, että se oli upea 
kokemus. Yhteishenki oli 
aivan fantastinen, ja vaik-
ka kaikki mukana olleet 
eivät kyläläisiä olleetkaan, 
hommassa oli tosi veikko-
lalainen leima.”

Vaikka Teemu on itsekin 
uusi veikkolalainen, hän 
toivoo, ettei muuttovoit-
toinen kylä menettäisi 
kasvaessaan kylämäistä 
tunnelmaansa: ”Jos miet-
tii esimerkiksi Nummelaa, 
jossa kasvoin, on meininki 
räjähtänyt ihan käsiin. Hy-
permarketit pelloilla ja lä-
hiöitä useampia. 15 vuotta 

sitten oli hiekkateitä ja pie-
ni kyläkauppa. Ideapark 
sieltä vielä puuttuu…”

Keikkakesä ja lastenhoi-
tovuoro

Tulevan kesän Teemu ai-
koo keikkailla tiiviisti 
duonsa ja bändinsä kanssa. 
”Jotta ihmiset löytäisivät 
uudet lauluni, pitää niitä 
tietenkin käydä esittämäs-
sä.” Teemu kertoo innos-
tuneensa esiintymisestä 
aivan uudelleen soolo- ja 
duokeikkojen ansiosta: 
”Kyllä se on eri meininki 
vetää yksin tai kaksin po-
rukalle, kun yleisön ääni 
kuuluu läpi. Se kontakti 
on ihan toinen, kun ei jou-
du piiloutumaan äänivallin 
taakse kuten bändikeikoil-
la. Tosin kivoja ovat ne-
kin”.

Keikkojen lisäksi Teemun 
kesään kuuluu poikiensa 
kanssa kotona oleminen. 
”Vaimoni palaa takaisin 
töihin keväällä, ja jään 
vuorostani paimentamaan 
poikia. He ovat vielä aika 
pieniä, ja toisaalta Veik-
kolan haastava päivähoi-
totilanne teki päätöksen 
kotiinjäämisestä aika hel-
poksi. Tietysti jos levy 
alkaa menestyä ja työti-
laisuuksia tulee paljon, 
tilannetta täytyy miettiä 
uudestaan”.

Teemun levyä on saatavis-
sa mm. K-Market Tuulen-
suusta.

Teemun nettisivut www.
teemuraita.com

Teksti ja kuvat: 
Maria Feldt

Veikkolan Kartanoteatte-
rin ensi kesän näytelmä on 
nimeltään Vikkelä väke-
vän voittaa. Se on paikal-
lisin voimin tehty sovitus 
Thorbjørn Egnerin kirjasta 
Hyppelihiiri Myökkipyök-
kimetsässä. Koko perheen 
musiikkiteatteriesitys pe-
rustuu Egnerin itsensä dra-
matisoimaan näytelmään.
 
Veikkolalaisen Pekka 
Lempiäisen vetämä käsi-
kirjoittajaryhmä on lisän-
nyt alkuperäiseen tekstiin 
kehystarinan, joka liittää 
tapahtumat Veikkolaan. 
Mukana ovat kahdelta 
edelliseltä kesältä tutut 
Anna-mamma ja Stava 
sekä joukko Kaikki maan 
hedelmät -näytelmän por-
variskartanon asukkaita, 
kuten William ja Nicholas, 
nyt lapsina.
 
Ensi kesänä näyttämölle 
kapuaa noin 40 näyttelijää. 
Lähes puolet heistä on lap-
sia. Näytelmän ohjaa Eija 
Ahvo apulaisenaan Niina 
Saikkonen. Kapellimesta-
rina on Tuija Rantalainen. 
Tanssien koreografi asta 
vastaavat Sohvi Roininen 
ja Niina Saikkonen.
 
Myökkipyökkimetsä on 
keksitty eläinten maailma, 
joka muistuttaa monin ta-
voin ihmisten maailmaa. 
Hyppelihiiri, Martta-hiiri, 
Karhuvaari ja Mikko-kettu 
eivät ole tavallisia eläimiä 
vaan mielikuvitushah-
moja. He ovat lainanneet 
osan ominaisuuksistaan 
ihmisiltä ja osan eläimil-
tä. Hahmoilla on eläimen 
ulkonäkö, mutta niillä on 
vaatteet yllään. Ne kulke-
vat kahdella jalalla ja asu-
vat taloissa.
 
Eläinhahmot pohtivat sa-
moja kysymyksiä, joita me 
ihmiset olemme aina poh-
tineet. Miten elää sovussa 
yhdessä? Kuinka elää ta-
sapainossa luonnon kans-
sa? Miksi varastaminen 
ei ole oikein? Onko lihan 
syöminen hyvä vai paha 
asia? Sekä tietysti: miten 
tehdään hyviä pipareita?
 
Musiikki on olennainen 
osa näytelmää. Eläinhah-
mot tanssivat ja laulavat 
iloonsa ja suruunsa sekä 
laulattavat niin isoja kuin 
pieniä katsojia.
 
Näytelmä esitetään edel-
listen kesien tapaan Na-
valan puistossa. Sinne 
rakennetaan taikametsä, 
joka tarjoaa sekä visuaali-
sia että äänellisiä yllätyk-
siä. Katsojat johdatetaan 
Myökkipyökkimetsään jo 

Kartanoteatteri kutsuu 
seikkailuun taikametsään

Ohjaaja Eija Ahvo näyttää Veini Nupposelle ja Tuija 
Rantalaiselle, miten eläinroolia rakennetaan.

alueelle tullessaan. Kan-
nattaa siis pitää silmät ja 
korvat auki.
 

Näytelmää esitetään kah-
deksan kertaa ennen ju-
hannusta. Ensi-ilta on 17. 
kesäkuuta. Liput tulevat 

myyntiin maaliskuun ai-
kana. Näytelmän toteut-
tamiseen kaivataan vielä 
lisää talkooväkeä. Yhteys-
tiedot ja tarkat esitysajat 
löytyvät Kartanoteatterin 
nettisivuilta: www.karta-
noteatteri.net.

Satu Jämsä esittää ensi kesän näytelmässä Martta-
metsähiirtä.

Tuija Rantalainen toimii kapellimestarina ja vastaa 
laulujen sovituksista.

Saara Sorsa (vas.) ja Elisa Sipponen vuorottelevat 
Hyppelihiiren roolissa.

Itsepalvelukirpputori 
PIKKUKIRPPIS 

Turuntie 561 02880 Veikkola 
(ravintola Vesperin vieressä)

p.045 278 7788
Avoinna ma-ke 12-18 la-su 10-15
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Tammikuun 26. päivä oli 
tiistai, kylmä ja kirkas. 
Veikkolan koulun takapi-
halle oli puoli kahdentoista 
aikaan parkkeerannut tilat-
tu linja-auto, jonka kyytiin 
kiipesi kyseisen koulun 
9A-luokka kaikkine tava-
roineen. Oppilaat olivat 
lähdössä neljäksi päiväksi 
Vierumäelle leirikouluun, 
jonka ohjelmassa olisi lä-
hinnä urheilua, syömistä 
ja nukkumista. Luokanval-
voja Suikkasen odottelu 
oli ensimmäinen ohjelma-
numero, koska hän oli läh-
tenyt hakemaan koiraansa 
kotoa. Lähtemään pääsim-
me melko tarkalleen kah-
deltatoista.
 
Bussimatka Vierumäelle 
kesti tunnin ja viisikym-
mentä minuuttia. Matkan 
aikana kaikki kävivät vuo-
ron perään silittelemässä 
Suikkasen koiraa, jota voi-
si kuvailla melko lailla in-
nokkaaksi otukseksi, nuori 
kun vielä oli. Kyyneleet 
silmissä tuo myös katseli 
retkeläisten esiin kaivamia 
eväitä. Kovasti olisi tehnyt 
mieli, mutta ei niitä armo-
paloja tullut.
 

Tennistä ja hyvää ruo-
kaa
 
Perillä saimme kauhuk-
semme todeta mökkien 
sijaitsevan pitkän ja ennen 
kaikkea järkyttävän jyrkän 
mäen alapäässä. Tavaroi-
den kantaminen sitä alas 
oli kiertelemättä tuskaa, 
kun ilma oli kylmä, mäki 
liukas ja laukut painavia. 
Ihme, ettei kukaan kaatu-
nut mäessä ja joutunut kie-
rimään sitä alas.
 

Veikkolan koulun 9A-luokan leirikoulu 
Vierumäellä 26.-29.1.

Heti kotiuduttuamme ja 
vaihdettuamme vaatteita 
liikunnallisempiin läh-
dimme päärakennukselle 
kuuntelemaan avausinfoa 
(joka ei sisältänyt muuta 
kuin kartan läpikäymi-
sen ja ohjelman, johon 
olimme jo tutustuneet, 
tutkimista) ja pelaamaan 
tennistä. Tenniskentällä 
pääsimme harjoittelemaan 
pallon pompottelua mailan 
avulla, syöttöjä ja lopulta 
pelaamaan. Meidän ryh-
mämme pelaaminen oli 
sitä, että toisella puolella 
olevista pelaajista toinen 
hamstrasi itselleen tuhot-
tomasti palloja, syötti ja 
löi verkkoon, syötti ja löi 
verkkoon, kunnes pallot 
loppuivat ja hän haki ne 
takaisin. Paras vatsali-
hastreeni siinä vaiheessa 
taisi olla nauraminen.
 
Tenniksen jälkeen päi-
vällisellä koko porukka 
söi niin paljon kuin vatsa 
veti. Kuten arvata saattaa, 
ruoka oli oikein hyvää ja 
jotain aivan erilaista kuin 
kouluruoka (joka sinällään 
on terveellistä ja useim-
miten melko syötävääkin, 
mutta ei mitenkään erityi-
sen houkuttelevan näköis-

tä). Päivällisen ja iltapalan 
välissä oli kaksi ja puoli 
tuntia vapaa-aikaa, ja taas 
syömään. Hiljaisuus kello 
kymmeneltä ja aamiaiselle 
puoli yhdeksältä.
 

Lajien kirjosta leirikou-
luolympialaisiin
 
Seuraavat päivät kuluivat 
melko samalla tavalla. Oh-
jelmissa oli sulkapalloa, 
kuntonyrkkeilyä, pulkkai-
lua, yugigassenia eli pe-
liä, jossa heiteltiin toisia 
pehmopalloilla ja yritettiin 
varastaa toisen joukkueen 
lautanen, telinevoimis-
telua, luistelua, jousiam-
muntaa ja muita, kaikille 
melko lailla tuttuja, lajeja. 
Jotenkin ne onnistuivat 
kääntymään hyvin haus-
kaksi touhuamiseksi kai-
ken kuitenkin poiketessa 
tavanomaisesta koulumai-
sesta kaavasta. Suurimman 
osan päivistämme Vieru-
mäellä taisimme kuitenkin 
viettää kuplahallissa.
 
Torstai-iltapäivällä olivat 
vuorossa leirikouluolym-
pialaiset, jotka koostuivat 
hauskoista joukkuelajeis-

ta. Luokka jaettiin neljään 
joukkueeseen. Ensimmäi-
nen laji oli hula-vanteen 
pujottelu kaikkien jouk-
kueen jäsenten läpi ilman, 
että käsiä irrotettiin toisis-
taan. Alussa moni hieman 
kangerteli, mutta lopulta se 
alkoi sujua hyvin vikkeläs-
ti. Laji numero kaksi olivat 
pantomiimiesitykset, jotka 
suoraan sanoen olivat san-
gen huvittavia sekä katsoa 
että näyttää. Lajissa kol-
me heiteltiin frisbeetä, ja 
kiinniottajan oli seisottava 
vanteen sisällä. Jos frisbee 
meni ohi, ei tullut pistettä. 
Toiseksi viimeisessä lajis-
sa piti vierittää tennispal-
loja vanteen sisään niin 
paljon kuin mahdollista. 
Se jatkui niin kauan, että 
jokin joukkue sai kaikki 
pallot vieritetyksi vantee-
seen. Tämä oli aluksi yl-
lättävän hankalaa, mutta 
kun palloja alkoi kertyä, 
ne pysyivät vanteen sisällä 
helpommin. Laji viisi oli 
urheilulajien nimistä vään-
nettyjen anagrammien 
ratkaisemista, ja muutama 
jäi kyllä tajuamatta. Sitten 
kun vastauksia kerrottiin, 
harmitti kun ei ollut tajut-
tu.
 

Mistä on kivat laskiaisrie-
hat tehty?
 
Musiikista ja makkarasta,

Laskiaisrieha

Laskiaisriehassa laskettiin myös isoa mäkeä rinnettä 
alas. Puut näyttivät iltavalaistuksessa komeilta.

Pienemmät lapset saivat vauhtia jo tässä lumikasas-
sa.

Laskiaisriehan järjestäjätahon edustajat vaihtavat 
kuulumisia: (vasemmalla) Johanna Artola ja Kimmo 
Markkanen Veikkolan koti ja koulu -yhdistyksestä.

Sirkustelua
 
Perjantai, lähtöpäivä, mut-
ta aamulla oli vielä vähän 
ohjelmaa, jotakin poltto-
pallon tapaista ja sirkus-
telua. Sirkusteluun kuului 
erilaisten temppujen te-
kemistä (’lautasen’ tasa-
painottelu tikun päällä, 
jonglööraus) ja akrobatiaa. 
Monet uskaltautuivat yrit-
tämään hieman vaikeam-
piakin akrobatiakuvioita 
siinä missä toiset tyytyivät 
tekemään vain helpommat 
niistä.
 
Ennen lounasta ryhmät 
menivät mökkeihinsä, lä-
hinnä tekemään viime het-
ken siivousta ja hakemaan 
tavaransa. Moni odotti 
kauhulla mäen ylös kii-
peämistä matkatavaroita 
kantaen, mutta se sujuikin 

paremmin kuin mäen alas 
ryömiminen samoilla kan-
tamuksilla. Kamat vietiin 
varastoon kuplahalliin. 
Lounaan syömiseen oli 
paljon aikaa. Lähtöaika oli 
vasta yhdeltä, ja olimme 
syömässä jo kahdentoista 
aikoihin.

Kotimatka sujui huomatta-
vasti hiljaisemmissa mer-
keissä kuin menomatka. 
Perillä koululla olimme 
kolmen aikoihin iltapäi-
vällä. Monesta oli varmas-
ti erittäin hauskaa päästä 
viikonlopuksi kotiin le-
päämään ja nukkumaan, 
mutta mennyt viikko oli 
ollut suoraan sanottuna 
ainutlaatuinen ja oikein 
hauska.

Teksti: Mirva Mäkelä

lasten ilosta ja innokkuu-
desta, lumesta ja laskiais-
pullista, luistelusta ja pit-
kistä liu`uista, ystävistä ja 

uusista tuttavuuksista.
 
Siitä oli Veikkolan Koti 
ja koulu -yhdistyksen las-

kiasrieha tehty.

Ja myyntituotto? Sillä han-
kitaan koululle tukiaineis-

toa opiskeluun sekä osal-
listutaan 8-luokkalaisten 
mopoturvallisuuskurssin 
hankintaan koululle.
 

Teksti: Johanna Artola
Kuva: Kimmo Markkanen
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Sanapajan 9-12 -vuotiai-
den  ryhmässä Ozin velhon 
kirjaan pohjautuvat aiheet 
johdattivat tytöt kirjoi-
tustehtäviin. Meri, Aino, 
Oona ja Hilla tekivät vielä 
koulupäivän jälkeenkin in-
nokkaasti annetut tehtävät. 
Dorothy ja hänen koiran-
sa Toto  tapasivat pyör-
remyrskystä selvittyään 
ensimmäisen matkakump-
paninsa Variksenpelätti-
men, jolta puuttuivat aivot. 
Seuraava matkakumppani 
heillä oli Puunhakkaaja 
Peltinen, jonka suurin toi-
ve oli saada sydän. Kol-
manneksi matkakumppa-
nikseen Dorothy ja ystävät 
saivat Aran leijonan, joka 
ärjynnällään ei pelottanut 
ketään. Hänen toiveensa 
oli saada rohkeutta. Toi-
veena oli, että suuri velho 
Oz antaisi matkalaisil-
le sen, mitä he toivoivat. 

Emilia (Huhuu), Meeri (Reku), Alli (lepakko ja hämä-
häkki), Nonna (haltijatar), Helmi (Pinokkio) ja Silja 
(kana) esittämässä satua Pinokkio lähti kouluun. Pöy-
dän alla lukijat Salla ja Sandra.

Hilla, Meri, Oona ja Aino sanapajassa matkalla Ozin 
velhon luo.

1 Nonna haltijatar ja Helmi Pinokkio kohtaavat mat-
kallaan Reku ketun ja Pöllö Huhuun.

Kuva 2 Salla lukijana, Alli haltijattarena, Emilia Pi-
nokkiona ja Sandra kuiskaajana. Tytöt esittävät sa-
tua Pinokkio lähti kouluun

Kuva 3 Meeri ja Silja piirtämässä Pinokkio tarinasta

Kuva 4 Aino ja Meri kirjoittamassa Pyörremyrsky 
tarinaa

Kuva 5 Hilla ja Oona piirtämässä sarjakuvaa ”Herä-
sin eräänä aamuna ja olin pallo...”

Pelottava vankila
Kirjoittanut Aino Oja-
luoma
 
Vanha eläinvankila on ol-
lut poissa käytöstä jo 476 
vuotta. Se on täynnä eläin-
ten luurankoja, kuten esim. 
gepardien ja karhujen luu-
rankoja. Jotkut ilkeät ihmi-
set ovat sotkeneet paikkoja 
violeteilla, sinisillä, keltai-
silla ja vaikka minkä muun 
värisillä spray-maaleilla. 
On kuultu myös huhuja, 
että jotkut luurangot ovat 
heränneet aina henkiin kel-
lon lyödessä kaksitoista. 
On myös kuultu, että eräs 
leijonan luuranko on löy-
detty läheisen huvipuiston 
kummitalosta, vaikka se ei 
ollut siellä aiemmin.

Pyörremyrsky
Kirjoittanut Meri Hut-
tunen
 
Oli yö. Tuntui jotenkin 
omituiselta. Aivan kuin ko-
tini olisi…lentänyt. Mutta 
luultavasti se oli unta. Me-
nin silti varmistamaan asi-
an. Avasin oven. Haukoin 
henkeä, sillä kotini todella 
lensi. Näin alhaalla muu-
rahaisen kokoisia taloja. 
Yritin rauhoittua ja nauttia 
matkasta. Juuri, kun olin 
täysin rauhoittunut, talo 
lähti kiitämään huimaa 

vauhtia alaspäin. Minua 
pelotti hirveästi ja roikuin 
kaikin voimin kiinni etei-
sen naulakossa. Tajusin 
myös jotain. En ollut näh-
nyt isää, äitiä tai siskoa 
koko lennon aikana. Ko-
tonani ei enää tuoksunut 
kodilta. Vain yksi asia oli 
sama: kodin väri. Kotini 
väri oli valkoinen. En eh-
tinyt miettiä sitä enempää, 
kun kuului kova PAM! Ja 
olimme maassa. Kurkistin 
avonaisesta ovesta ulos ja 
näin sen. Maailman, jo-
hon olimme tulleet. Se ei 
ollut sama maailma, jos-
sa olin tottunut elämään. 
Maailma, johon olimme 
tulleet, oli lumivalkoinen. 
Se oli täynnä valkoista 
lunta, ja siellä oli hyvin 
kylmä. Pakkasta oli n. -20 
C . Näin kyltin, jossa luki: 
Lumimaa.
 
Kummitusjuttu
Kirjoittanut Oona Salo-
nen
 
Oletko kuullut vanhan lin-
nan kummituksesta? Se 
oli oikeasti kalihadi. Sen 
lempikasvi on lihansyöjä-
kasvi. Se tykkää vaalean-
punaisesta ja lilasta. Se on 
aika kova pelkuri. Se on 
tuhma ja ilkeä ja kateel-
linen. Se pelottelee muita 
karjumalla.

Hilla Meri

Ozin velho -ryhmän 
tarinat

Ozin velho ja Pinokkio Sanapajassa

Matkalla suuren velhon 
Ozin luo matkalaiset koh-
tasivat monia vaaroja.
 
Ensimmäisellä kerralla 
tytöt kirjoittivat tarinan 
Pyörremyrsky. Ensin mie-
timme, mitä tulee mieleen 
koti-sanasta. Jokainen kir-
joitti, mikä tuoksu, ääni, 
ihminen tai  esine kodista 
tulee mieleen. Sitten mie-
likuvituksen voimin koti 
piti lennättää pyörremyrs-
kyssä sinne, minne itse 
halusi. Seuraavalla viikol-
la tytöt tekivät sarjakuvan 
aiheesta ”Heräsin eräänä 
aamuna ja olin pallo....” 
Voiko olla aivottomampaa 
tarinaa? Sarjakuvissa oli 
ihanaa huumoria. Neljän-
nellä kerralla pelottavat 
sanat johdattivat kirjoitta-
maan pelottavan tarinan. 
Viimeisellä Sanapaja-ker-
ralla katsoimme elokuvan  

Ozin velhosta.
 
Esikouluikäisten ja eka-to-
kaluokkalaisten Sanapaja-
ryhmän tytöt Alli, Helmi, 
Sandra, Salla, Meeri, Emi-
lia, Silja ja Nonna lähtivät 
vauhdilla Pinokkion seik-
kailuun. Pinokkion satu on 
aika tuttu monelle lapsel-
le. Kuitenkin siitä löytyy 
myös monia mielenkiin-
toisia mielikuvitusta ja 
tunteita herättäviä kohtia 
yhä uudelleen. Jännittävää 
on, miten Pinokkio selviy-
tyy uhkaavista tilanteista 
apunaan Samu Sirkka ja 
haltijatar. Tässä ryhmäs-
sä innostuttiin tekemään 
omia esityksiä käsinukeil-
la ja marionettinukeille. 
Tytöt keksivät kaksi satua 
saduttamalla, ja he esitti-
vät tarinat moneen kertaa. 
Sadutus-menetelmässä 
lapset kertovat ja aikuinen 

kirjaa sadun lasten kerto-
man mukaan sanasta sa-
naan. Lapsista löytyi myös 
lukija. Ketään ei koskaan 
patisteta esiintymään tai 
kertomaan. Kannustetaan 
kylläkin. Jokainen saa 
osallistua omalle itselleen 
sopivalla tavalla. Piirtämi-
nen tuntui olevan kaikkien 
mieleen.
 
Molempien ryhmien 
tuotoksia on nähtävillä 
Veikkolan kirjaston Sa-
napaja-nurkkauksessa. 
Lapset saivat myös omat 
Sanapaja-kansiot, joissa 
voi säilyttää omia töitään. 
Sovittiin myös, että sinne 
voi myös muulloin tal-
lentaa omia tarinoitaan ja 
piirroksiaan.
 
Teksti ja kuvat: Tiina Siira 
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Satupajasta kuuluu outoja 
ääniä. On murinaa, naukua 
ja haukkua. Ovelta vastaan 
leijailee perhonen, ja sam-
makko livahtaa jalkojen 
välistä.
 
Lapset ovat Veikkolan 
kirjaston 20-vuotissynttä-
reillä kuuntelemassa satua 
Eläinten sukua (Minna 
Lindeberg & Liisa Kallio, 
Tammi 2006). Sitten ava-
taan yhdessä aarrearkku, 
jonka pohjalla olevat kir-
jeet lapset lukevat. Sen jäl-
keen he saavat hetken luvan 
olla itse eläimiä. Pahvista 
syntyy eläinnaamio, ja sen 
suojissa voi eläytyä kerto-
maan omaa tarinaa. Tiikeri 
kertoo itsestään, että asuu 
Afrikassa ja syö noita peu-
roja. Koiran nimi on Ropi 

Olipa kerran Pinokkio
kertoivat Meeri, Alli, Hel-
mi, Emilia, Silja, Nonna, 
Sandra ja Salla
 
Olipa kerran Pinokkio. 
Pöllö pyörii sen ympärillä.
Kuka leikkii ystävien 
kanssa? Pinokkio leikki 
ystävien kaa.
Sitten se meni sellaiseen 
esitykseen, jossa oli muita 
nukkeja.
Sit sinne tuli lintu ja sanoi: 
”Päivää.”
Sit se säikähti ja kysyi: 
”Kuka sinä olet?”
Ja Pinokkio sanoi: ”Minä 
olen Pinokkio.”
Sitten ne tapasivat ketun, 
pöllön ja Bambin ja su-
den.
Sitten Pinokkio kysyi: 
”Ketä te olette?”
Bambi sanoi, että minä 
olen rouva Bambi.
Ja Pöllö sanoi: ”Olen Hu-

Pinokkio-ryhmän sadut

huu!”
Harakka sanoi:” Heippa 
minä lähden kotiin siivoa-
maan.”
Kettu sanoi:” Olen Reku.”
Susi oli: ”Käpy!”
 
 
Pinokkio lähti kouluun
kertoivat Meeri, Alli, Hel-
mi, Emilia, Silja, Nonna, 
Sandra ja Salla

Olipa kerran Pinokkio. 
Lähti kouluun.
Haltija muistuttamaan sitä, 
että menee koululle eikä 
minnekään muualle.
 
Ja kettu ja pöllö houkut-
teli Pinokkioo lähtemään 
leikkipuistoon, jossa oli 
jekkuja.
 
Siellä se muuttui käsinu-
keksi. Kanaksi. Ja se sa-
noi: ”Poot pot pot, poot 

Salla

Eläinnaamio on valmis-
tumassa, ja kohta kar-
hukin pääsee leikkiin 
mukaan.

Tiikeri kertoo, että asuu Afrikassa ja syö noita peuroja. 
Murri kissa kaipaa rapsutusta. Ropi-koira kirjoittaa omaa 
tarinaansa.

Ollaan eläimiä Veikkolassa

Alli

Emilia

Helmi

Meeri

Nonna

Sandra

Silja

Maalis- ja huhtikuussa 
Veikkolan Sanapajassa 
seikkaillaan merillä: mat-
kataan kaukaisille saaril-
le, tutustutaan vedenalai-
seen elämään, kirjoitetaan 
pullopostia... Kurssilla 
kirjoitetaan, sadutetaan, 
piirretään, luetaan sekä 
yhdistellään faktaa ja fi k-
tiota.

Kurssi sisältää viisi tapaa-
miskertaa tiistaisin 23.3.–
20.4. Veikkolan kirjaston 
yläkerrassa. Eri-ikäisille 
on omat ryhmänsä, jotka 
kokoontuvat seuraavasti:

- 6–7-vuotiaiden ryhmä 
klo 13:30–13:45

- 8–9-vuotiaiden ryhmä 
klo 14:15–15:00

- yli 9-vuotiaiden ryhmä 
klo 15:15–16:15

Kurssimaksu on 25 euroa 
(6–7- ja 8–9-vuotiaiden 
ryhmät) tai 30 euroa (yli 
9-vuotiaiden ryhmä). Jos 
perheestä osallistuu use-
ampi kuin yksi lapsi, saa 

Sanapaja kutsuu 
meriseikkailuun

kurssimaksuista yhteensä 
viiden euron alennuksen.

Ilmoittautumiset kurssin 
ohjaajalle Liina Savolal-

le sähköpostitse (liina.
savola@helsinki.fi ) tai pu-
helimitse (050 571 0971) 
viimeistään tiistaina 16.3.

ja on monta ystävää. Pupu 
asuu kolossa, ja sillä on 
pappa ystävänä. Kissan 
nimi on Murri, ja se juo 
vettä ja maitoa. Kissa asuu 
kotona.
 
Seinän toisella puolella 
Gommi-jänis ja Pommi-
kissa eli M.A. Numminen 

ja Pedro Hietanen soittavat 
ja laulavat yleisölle, jota 
on koko kirjasto-olohuone 
täynnä. Satupajan lapset 
hyppäävät sekaan, ja tun-
nelma on hetken suoras-
taan eläimellinen.
  
Teksti ja kuvat: Tiina Siira 
ja Satu Tarkki  
 

pot pot.” Sen kanan nimi 
oli ”Poot pot poot pot.”

Hän pelkäsi hämähäkkejä. 
Hämähäkki tuli vastaan 
ja sanoi: ”Moi, kuka sinä 
olet?” Ja sitten Pinokkio 
sanoi: ”Minun nimeni on 
Pinokkio.” Hämähäkki sa-
noi: ”Ei sillä väliä, minä 
syön sinut!” ”Apua, koot!” 
Ja sitten  hämähäkki unoh-
ti, että se oli iso, vaikka se 
oli pieni.

Sitten haltijatar muutti sen 
takaisin ihmiseksi. Lepak-
ko oli Pinokkion ystävä. 
Sit se palas kotia. Ja lepak-
ko tuli hänen mukanaan ja 
sen isä pelästy lepakkoa. 
Se lepakko tuli sisälle ja 
sanoi: ”Yääh!” Ja ne hääti 
sen ulos. Ja sitten Pinok-
kio meni nukkumaan. Sen 
pituinen se!
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VIRKISTY JA VIISASTU 
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
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Äänen
aloitus

Lyhyt
ääni

Nummisuutari 
Ahmia 

Voi
luoda 

    Kompastua 
Elellä

Bin
Laden

Sinun
(lat.) 

Kulta
(lat.) 

Toven 
hahmo

Kuoriainen  
         siitä 

Päiväl-
lekin 

Myös
-duuni

Rik-
keistä

Joki
Tykö

Nai-
maton

Taitaa ja 
hallita

Antaa
ahvenia

Joulupöytiin

Joulu-
pöy-
tään-
kin

49.
state

Kau-
poista

    Korttipeli
Perimmäisin 

Haan
reunat

Lis-
talla 

Niityt
Yksi 

Puhin
kaveri

Jäävät  astian 
pohjille 

Venet-
siassa

Maksa
siassa

Tiu’ut reen 
aisassa
Salo tai 
Pohjanpää

Valtion 
virkaan

Kuva-
tallenteita

Aatto- 
na jan.....,  
Eli se on 
aatto
väärin

Murtsikoille 
 Vankiloista   Pilleillä 

Pahnat
Linssi

Vanha 
kylä

Oitis
  Helsingin    

         helmi? 
Laihat
sajut

Luki
ristissä?

Iskä iäk-
käämpänä

Jämähtänyt  
    käytäntö 

Sopraano, altto, 
tenori, basso 

Maailman 
tappiin

Mes-
tari
kisäl-
lille

Murs-
kata
kri-
tii-
killä
kuoli-
aaksi

Vanha 
kylä
vää- 
rin

Suun-
 ta 

Solun
ydin

USA:n
kaloja

Osake-

Kypsyä 

Nekut

Sulava 

Olavi Kivalo

Oooh!

Kevättä 
ilmassa? 

Maassakin

Gogh-
kin

Anka

Kris-
tallit

Viih-
teellä

Naisten
lehti

Pila-
tus

Siinä
ennen- 

vanhaan viiniä
tai piimää

Lumiukon hammas-
materiaaliksikin

1.

Italiassa

Kaupunki
Romaniassa”Sotilas”

Ansas

Keisarilla ja 
kuninkaalla

Milnen 
fik-
tio

As-
kel-
laji

Sieni
Sveit-
sissä

Kon-
nasta
uutet-
tuja 

”Keke”
Armstrong

Sotivalle

Sodan
jumala

Cos(alfa)

Suoma-
lainen?

Mosse

Meri

Huus-
holli

Valuva
Seikat

Pikkukolikko

Havunneulasista  
Hohtava äyriäinen 

Pii-
pusta

Z

Lu-
mesta

Karja-
lasta?

Hypoteesi
Aineilla(”7” ) 

Seis!

Satamaselkä
Keltaista lehdistöäHuur-

teiset

Tyyli-
suunta

Valik-
kokin
Mo-
mentti

Lumi-
ukko-
kin

Virta-
lähde

Tikuil-
 le 

”Sanaristikkokapellimestari” 

Koh-
tuu-

teenkin  yhdistetty

Mies Huittisista

”Ihanne-
miehesi?”

Olavi Kivalo

Iso sika nurkassa ja nuottikirjoitusta, siinä jouluristikon pelkistetty visuaalinen ilme. Perin-
teiset joululaulut osattiin, mutta Juicen ”Sika” ei ollut aivan yhtä hyvin muistissa. Kaiken 
kaikkiaan ristikko oli helppo tai enintään keskivaikea. Yksi ratkaisusana vihjeineen aiheutti 
laajempaa keskustelua. Vihjeestä ”Äänen aloitus” olisi pitänyt päästä sanaan ATTAKKI. 
Ristikoihin päätyy aika ajoin huonoja sanoja. Ei niin, että attakki vihjeineen olisi väärin, 
mutta sana ei olekaan riittävän yleisesti tunnettu, joten se oli huono valinta helpoksi tar-
koitettuun ristikkoon. Termi tulee suoraan englannin sanasta ”attack” ja on käytössä mm. 
elektronisen musiikin ja äänentuoton alueella. 

Ristikoiden visuaalisesta ilmeestä on käyty viime aikoina keskustelua, ja niin pitääkin. 
Kaupallisten ristikoiden normaali laatimiskaava on sellainen, että ensin laitetaan sanat ris-
tiin ja sitten katsotaan, mikä vihje on mahdollista antaa kuvallisena. Tuleeko kuvallinen 
vihje vai ei, riippuu tällöin lähinnä siitä, onko kuvalle tilaa ja onko sopivaa kuvaa käytet-
tävissä. Tällä laatimistavalla ristikon visuaalinen ilme, jos sellaisesta voi puhua, on sekava 
ja sattumanvarainen.

Tämän talviristikon laadinnan lähtökohtana oli kuvallinen idea ”lumi ja huurre”, kuinkas 
muuten. Pyrkimys oli luoda ristikko, jota on paitsi helppo ratkoa, myös ilo katsella. Eri-
tyisesti pyrkimys oli vaalia luotua visuaalista ilmettä niin, että sitä ei rikota talviteemaan 
liittymättömillä kuvallisilla
vihjeillä, vaan hoidetaan ne sanallisina. Vaikeusaste on enintään ’helppo’. 

Veikko Pohjola
veikko@nordem.fi 
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Yli vuoden uurastuksen 
jälkeen Veikkolan koululle 
on myönnetty Vihreä Lip-
pu Suomen Ympäristökas-
vatuksen Seuran toimesta. 
Vihreä lippu on erittäin 
suuri tunnustus, jonka saa-
minen edellyttää vaativien 
kriteerien täyttämistä. Toi-
minta on osa Eco-Schools 
-ohjelmaa, jota sovelletaan 
yli 20 000 koulussa maa-
ilmanlaajuisesti. Lapset ja 
nuoret toimivat toiminnan 
suunnittelijoina, toteuttaji-
na sekä arvioijina.
 
Vuoden 2008-2009 teema 
oli jätteiden vähentäminen, 
koska sen uskottiin tuotta-
van näkyviä seurauksia ly-
hyelläkin aikavälillä. Ky-
seisten vuosien tavoitteena 
oli vähentää Veikkolan 
koulussa 50 % sekajättees-
tä, 35 % biojätteestä sekä 
40 % paperinkulutuksesta. 
Tavoitteena oli myös kier-
rätyksen parantaminen.

Päästäkseen tällaisiin ta-
voitteisiin vihreälippu-
alaiset ideoivat erilaisia 
tapahtumia, kuten esimer-
kiksi Syö lautanen tyhjäk-
si -tempaus sekä kopioimi-
sen valvonta — välitunnit 
opettajainhuoneessa. Ase-
tetut tavoitteet saavutettiin 
hyvin. Aikaansaadut vä-
hennykset olivat huomat-
tavia. Sekajätteen määrä 
väheni noin 40 %, biojät-
teen määrä noin 30 %, ja 
paperinkulusta onnistuttiin 
vähentämään 10 %.

Paperin kierrätys parani 
kuitenkin huimat 90 %. 

Veikkolan koulu 
vastaanotti Vihreän 
Lipun

Lukukaudella 2010-2011 
Vihreä Lippu jatkaa toi-
mintaansa Veikkolan kou-
lussa teemalla kestävä ke-
hitys.

Koulu vastaanotti lippu-
tunnustuksen Vihreä Lippu 
-juhlassa helmikuun 2. päi-
vänä. Samalla julkaistiin 
koulun vihreät tavat. Kou-
lun vihreälippulaiset olivat 
laatineet juhlaan ympäris-
töaiheisia sketsejä, lauluja 
ja puheita. Tilaisuudessa 
jaettiin myös kunnianosoi-
tukset arvokkaasta toimin-
nasta koulun siivousvas-
taava Kristiina Nylundille, 
kanslisti Tarja Tallgrenille 
ja viime vuoden aktiivisel-
le puheenjohtajalle Laura 
Veromaalle.

Vihreä Lippu -toiminta jat-
kuu koulussamme kevään 
aikana mm. seuraavasti: 
Vietämme Nuukuusviik-
koa 19.-25.4, jolloin on tar-
koitus kiinnittää huomiota 
biojätteen vähentämiseen. 
Kirjanvaihtotori 11.5., jol-
loin teemanamme on van-
hjoen kirjojen ja lehtien 
kierrätys koululla. Lisäksi 
7-luokkalaiset osallistuvat 
10.-16.5. Meillä Kierräte-
tään -projektiin, jossa on 
tarkoitus tarkkailla oman 
kotitalouden jätteen mää-
rää ja kierrätystä.

Markus Myllyniemi 7B

Lisätietoja Veikkolan kou-
lun Vihreä Lippu -toimin-
nasta: http://www.kirkko-
nummi.fi /prime_732.aspx.

Vältämme turhaa kulu-
tusta emmekä tuhlaa:

• Monistamme kaksipuo-
lisesti.
• Pidämme koulukirjat ym. 
tavarat siisteinä ja tallessa.
• Tiedotamme pääasiassa 
sähköisesti.
• Syömme lautasen tyh-
jäksi.
• Käytämme kierrätysma-
teriaalia jne.

Kierrätämme koulussa 
kaiken mahdollisen:

• Tällä hetkellä: paperin, 
pahvin, biojätteen, ongel-
majätteen ja käyttökelpoi-
sen tavaran ( mm. oppikir-
jat).

Veikkolan koulun 
Vihreä lippu -tapoja

Pidämme paikat siistei-
nä:

• Töhriminen on meistä 
tyhmää!
• Roskat laitamme roskik-
seen!

Ideoimme uusiokäyttöä!

Oletko sinäkin Veikkolassa 
asuva ulkomaalainen, pu-
hut jonkin verran suomea, 
tykkäät myös kirjoittami-
sesta, esim äidinkielellä tai 
vaikka englanniksi, vaan 
et ole tähän asti uskaltanut 
kirjoittaa suomeksi, koska 
luulit, että tekisit liian pal-
jon typärät virheet? Nyt 
hei on meidän tilaisuus!
 
Kylänraitti antaa meille 
mistä-vaan-laisille oman 
palstan, työnimi ”me (ul-
komaa) laiset”, missä me 
voimme kirjoittaa mistä 
vaan me halutaan, impro-
visoida suomeksi ihan va-
paasti juuri niin kuin kuu-
lostaa hyvältä! Tarkoitaa 
sitä, että ei kukaan toimit-
taja-ryhmässä rupe sano-
maan että hei hölmö, tähän 

kuuluu essiivi, tai illatiivi, 
sitä-ja-tätä-iivi, eli kaksi 
ässä kahteen yyn jälkeen, 
tai yksi ässä kolmen yyyn 
jälkeen, tai miten se sitten 
toimi, tämä mahdotoman 
vaikea kieli.
 
Se mitä haluat sanoa tule 
sellaisena suoraan leh-
teen (niinkuin tämä minun 
buffi ), ja me kaikki voim-
me iloitsee miten hauska 
kielen vapaa käyttö voi 
kuulostaa. Eli mietipä 
nyt mitä olet aina halunut 
kertoa, ja lähettää tarinasi 
ennen 3.5.2010 osoiteseen 
toimitus@kylanraitti.fi. 
Onnea näppäilemiseen!
 
t. Franz Raschbacher, 
Itävaltalainen.

PIHA
KUNTOON

BETONILAATAT
MUURIKIVET

REUNA- JA PIHAKIVET
KUKKARUUKUT

VESIKOURUT
LOISKEKUPIT

KAIVONRENKAAT
VALURAUTAKANSISTOT

KULJETUSPALVELU

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi 
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

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 !

timantti@expert.inet.fi 
JONI ORAMIES  0400471584

TIMANTTI – EXPERT 

Timanttisahaus ja poraus
Rakennus-saneeraus

Laatoitustyöt
Kirvesmiestyöt

Pienet louhintatyöt
Maanrakennus

Laminaattiasennus
Saunaremontit
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Tule siivoamaan kanssamme 
Pohjois-Kirkkonummen 

tienvarsia!
La 8.5.2010 klo 10-12
Kokoontuminen klo 10 alla mainituissa pisteissä
· Navala FBK / Merja Malmström 040 735 4353

· Kylmälä FBK / Ilse Jakobsson-Hack 040 584 4945
· Lapinkylän luistelukenttä / Helena Grönroos 040 836 0832

 
Ennen siivousta saat meiltä hanskat, säkit ja tarvittaessa heijastinliivin, 

työn päätteeksi grillaamme yhdessä makkarat.
Järjestäjä: Föreningen för Norra Kyrkslätt r.f. – Pohjois-Kirkkonummi 

Yhdistys ry.
yhteistyössä Oitbacka, Kylmälä och Navala VPK & NKUF.

Kom och städa vägkanterna 
i norra Kyrkslätt med oss!

Lördagen den 
8.5.2010 kl. 10-12

Samling kl. 10 på följande platser
· Navala FBK / Merja Malmström 040 735 4353

· Kylmälä FBK / Ilse Jakobsson-Hack 040 584 4945
· Lapinkylän luistelukenttä / Helena Grönroos 040 836 0832

Före arbetet delar vi ut handskar, säckar och vid behov refl exvästar, efter 
jobbet grillar vi korv.

Arrangör: Föreningen för Norra Kyrkslätt r.f. – Pohjois-Kirkkonummi 
Yhdistys ry.

I samarbete med Oitbacka, Kylmälä och Navala FBK & NKUF.

Kylänraitin lukija Mari 
Ratinen kyseli tammikuus-
sa HSY Jätehuollolta*, 
minne ja miksi katosivat 
keräysastiat Lamminpään-
tieltä Allastien (kirjaston) 
kohdalta. Vastaavan ym-
päristöasiantuntijan, Olli 
Linsiön, oheinen vastaus ei 
juurikaan ilahduta lukuisia 
kyseisen, nyt jo entisen ke-
räyspaikan käyttäjiä.
 
”Yksittäisten keräysastioi-
den poistaminen Kirkko-
nummelta on osa pääkau-
punkiseudulla käynnissä 
olevaa aluekeräyspisteiden 
kokonaisuudistusta. HSY:
n johdolla ollaan rakenta-
massa keskitettyjä kerä-
yspisteitä, joihin asukkaat 
voida samalla kertaa tuoda 
sekä keräyspaperia, ke-
räyskartonkia, lasia, me-
tallia, paristoja ja usein 
myös vaatteita. Tällaisia 
keskitettyjä pisteitä ovat 
sekä kunnat että asukkaat 
vuosien varrella jatkuvasti 
toivoneet.

Uudet isot pisteet toteu-
tetaan HSY:n johdolla 

Jätteiden keräyspiste katosi
Aluekeräyspisteiden kokonaisuudistus meneillään

yhteistyössä kuntien eri 
viranomaisten sekä jättei-
den hyödyntäjien kanssa. 
Keskitetyillä pisteillä pys-
tytään vähentämään alu-
eellisiin keräyspisteisiin 
usein liittyviä roskaantu-
misilmiöitä. Sijoittamalla 
keräyspisteet kauppo-
jen yhteyteen tai muuten 
asukkaiden luontaisten 
kulkureittien varrelle niitä 
on helppo käyttää ja niitä 
pystytään tehokkaammin 
valvomaan. Keskitettyjen 
isojen pisteiden rakenta-
minen vaatii enemmän ti-
laa kuin yksittäiset astiat 
ja asettaa näin sijoituspai-
kalle omat vaatimuksen-
sa. Isojen keräyspisteiden 
lisäksi paperia kerätään 
edelleen myös yksittäisiin 
uudistettuihin keräysasti-
oihin, joiden määrä säilyy 
ennallaan.

Toteutettava uudistus ja 
yksittäisten keräysastioi-
den poistaminen merkit-
see väistämättä joidenkin 
asukkaiden osalta nykyi-
sen tilanteen huonontu-
mista. Keräysastioiden 

sijoittelussa on kuitenkin 
aina huomioitava edellä 
esitettyjen seikkojen lisäk-
si niin keräyksen kannatta-
vuus kuin siihen liittyvät 
ympäristönäkökohdatkin. 
Astiat on sijoitettava niin, 
että niihin kertyy riittäväs-
ti hyödynnettävää jätettä ja 
keräysautojen aiheuttamat 
päästöt saadaan minimoi-
tua.

Kun koko pääkaupun-
kiseudun aluekeräys-
pisteverkosto saadaan 
rakennettua valmiiksi, 
arvioidaan, kuinka hyvin 
se palvelee asukkaita, ja 
voidaan päättää tarpeen 
vaatiessa uusien pisteiden 
rakentamisesta.”
 
Lisätietoja: HSY Jäte-
huolto, vastaava ympä-
ristöasiantuntija Olli Lin-
siö, puh. (09) 1561 2391, 
040 586 0886, etunimi.
sukunimi(at)hsy.fi , www.
hsy.fi .

*1.1.2010 YTV Jätehuol-
losta tuli HSY Jätehuolto.

Tammikuussa kunnanval-
tuusto hyväksyi Kirkko-
nummen kevytliikennever-
koston ja luontopoluston 
kehittämissuunnitelman 
siten, että sitä täyden-
netään viimeistään elo-
kuussa luontopolkujen ja 
ulkoilureittien osalta. Kii-
reellisimmiksi hankkeiksi 
katsottiin koulukuljetus-
tarvetta vähentävät ja kou-
lumatkojen turvallisuutta 
parantavat hankkeet. Seu-
raavaksi kiireellisemmiksi 
katsottiin liikenteellisesti 
merkittävät ja yhteyspuut-
teita korjaavat ulkoilutiet.
 
Rakentamissuunnitelmaan 
on saatu pieniä, vielä tänä 
vuonna toteutettavia koh-
teita. Näistä yksi on jalan-
kulkuväylän rakentaminen 
Lamminpääntien länsi-

Kirjastolle laillisesti

Tämän polun tilalle pitäisi vielä kuluvan vuoden aika-
na tulla jalankulkuväylä. Oikealla Lamminpääntie ja 
auton kohdalla Impivaarantien eteläinen liittymä.

puolelle Allastien ja Impi-
vaarantien välille. Sen jäl-
keen  Veikkolan kirjastolle 
pääsee ns. laillisesti. Nyt 
tämän puuttuvan pätkän 
kohdalla väki kulkee vä-
lillä vaarallisesti Lammin-

pääntien reunaa ja joskus 
pientareelle syntynyttä 
kapeaa polkua pitkin.
 
Teksti ja kuva: 
Marjokaisa Piironen

MONIPUOLISET HOITOPALVELUT
VEIKKOLASSA!

– FYSIOTERAPEUTTISET HOIDOT
– LYMFATERAPIA
– HIERONTA
– VOICE MASSAGE –HIERONTA
– VYÖHYKETERAPIA (myös vauvat)

Voice Massage –hierontaa käytetään:

• ääniammattilaisten äänihäiriöiden ennaltaehkäisynä
• puhe- ja ääniterapian sekä laulunopiskelun tukihoitona sekä 
puhallinsoittajan hengitys- ja ansatsiongelmien poistamiseen
• purentalihasjännitys- ja kiputilojen poistamiseen
• refl uksitaudin lisähoitona
• hengitysongelmiin; nielemisen ja puhumisen helpottamiseen
(esim. astma, Parkinson-tauti)
• poistamaan lihasjännityksiä (mm. päätetyötä tekevät)
• urheilijoiden hoidossa hengitysfunktion parantamiseksi

Hieroja Kyösti Laatikainen 
vastaanotto ke ja pe iltaisin, puh. 0400-476347

FYSIO-LYMFA
RITVA HERNETKOSKI
Vanhatie 26, 02880 Veikkola
09-2565 065, 050-464 6661
ritva.hernetkoski@suomi24.fi 

Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman!
Myös lahjakortit.
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 Uudenmaan tiepiiri (ny-
kyisin Uudenmaan ELY-
keskus) kilpailutti viime 
vuoden lopulla Veikkolan 
melusuojauksen suunnitte-
lijoita ja valitsi konsultiksi 
FCG Oy:n.
 
Hankintailmoituksen mu-
kaan laaditaan maantielain 
mukainen tiesuunnitelma 
valtatien 1 (Turunväylä) 
parantamiseksi noin 2 km 
matkalla Kirkkonummen 
kunnan Veikkolan taaja-
man kohdalla. Suunnitte-
lutehtävä sisältää melu-
suojauksen suunnittelun 
kyseiselle osuudelle (me-
luvallit, melukaiteet, me-
luaidat) ja melusuojausten 
edellyttämät geotekniset 
suunnitelmat, melulasken-

Melusuojausta suunnitellaan – taas

YMPÄRISTÖ

Suoraan metsälapista
POROBOXI 15,90 e/kg

paistit, fi leet,
käriste- ja keittolihat

Eihän joulussa mitään vi-
kaa ole, mutta ajatus siitä, 
että kevään alkuun olisi 
vielä ainakin reilut kaksi 
kuukautta, olisi hieman 
masentava. Lumitöitä on 
tehty nyt jo enemmän kuin 
viimeisten 10 vuoden aika-
na yhteensä. Putkien jää-
tymiseltäkään ei ole voitu 
täysin välttyä. Onneksi 
auton sisätilalämmitin on 
ollut riittävä apuväline 
putkien sulatuksessa.

Pihabongauksessa jäi 
minulta yllättävän moni 
laji havaitsematta. Sain 
mukaan talitiaisen, hö-
mötiaisen, sinitiaisen ja 
kuusitiaisen sekä mus-
tarastaan ja keltasirkun. 
Muita lähes päivittäisiä 
tai ainakin viikoittaisia 
lajeja ruokintalaudoillani 
ovat olleet töyhtötiainen, 
harakka, käpytikka, pa-
lokärki ja närhi. Viime-
vuosien runsaslukuinen 
viherpeippo on kärsinyt 
Thricomonas-viruksesta 
ja on ollut täysin kateissa. 
Myöskään punatulkkuja ei 

On hanget korkeat nietokset…mutta joulu ei 
enää ole meillä!

ole näkynyt, vaikka laji oli 
pihabongauksessa runsas-
lukuisempi kuin koskaan. 
Lajia oli nähty runsaasti 
Ahvenanmaalla. Pohjois-
Kirkkonummella lajia en 
ole nähnyt.
 

Hippiäisillä kova 
kohtalo
 
Kylmä ja runsasluminen 
talvi on ajanut linnut ruo-
kintalaudoille. Syksyn ete-
neminen tuki muuttolin-
tujen normaalia muuttoa. 

Syksyllä tuli ensin kylmä 
ja sitten lumi. Lämpimät 
loppusyksyn jaksot puut-
tuivat täysin, joten poikke-
uksellisia talvehtijoita on 
nyt melko vähän. Hippiäi-
set, jotka jäivät kuitenkin 
osin talvehtimaan, ovat 
kohdanneet tiensä pään, 
kun kuusen oksistot ovat 
olleet lumen ja jään peitos-
sa. Talvehtivia hyönteisiä 
ei jäätyneistä oksista hen-
nolla nokalla saa. Sama 
kohtalo lienee talvehtivilla 
puukiipijöillä. 

Kolmas herkkä laji, pyrs-
tötiainen, on ainakin osin 
selvinnyt talvesta. Tämä 
saattaa johtua siitä, että ky-
seinen laji etsii hyönteisiä 
usein koivujen oksistosta 
eikä havupuista. Kylmää 
ja lumista jaksoa saattaa 
kestää vielä maalis-huhti-
kuun vaihteeseen. Silloin 
voi tilanne lintujen kan-
nalta olla vielä huonompi 
kuin nyt. Talviruokinnan 
merkitys onkin tänä talve-
na suuri.
 

Nälkiintyneet pöllöt 
hoitoon
 
Kova talvi ja yhtäaikai-
nen jyrsijöiden kato ovat 
olleet myyräravinnosta 
riippuvaisille pöllöillekin 
kova asia. En ole havain-
nut Veikkolan alueella vie-
lä nälkiintyneitä pöllöjä. 
Jos pöllöjä nähdään ja ne 
antavat ottaa itsensä kiin-
ni, tulisi linnut toimittaaa 
asiaankuuluvaan hoitoon. 
Neuvoja saa mm. Kor-
keasaaren puhelinnume-
rosta. Jyrsijäkato yhdessä 

aikaisen kylmän ilman ja 
lumen kanssa vaikuttivat 
myös päiväpetolintujen 
muuttoon. Varpushaukko-
ja ei ole ruokintalaudoilla 
tai muutenkaan tänä vuon-
na juuri näkynyt.
 
Ei masennuta, kevät on tu-
lossa! Ravinnon puutteen 
johdosta pöllöjen huhuilu 
voi olla tänä keväänä vä-
häistä. Vaikka yleisin pöl-
lömme, lehtopöllö, käyt-
tää ravintonaan jyrsijöiden 
lisäksi myös lintuja, on 
sen pesinnän aloittaminen 
vaikeaa. Linturavinto tulee 
mukaan vasta muninnan 
loppuvaiheessa, kun muut-
tolintuja on saapunut.
 
Linturavinnosta merkittä-
vimpiä ovat rastaat. Jot-
kin kaupunkien puistoissa 
asuvat lehtopöllöt eivät 
kärsi pesinnän aloittami-
sessa jyrsijöiden kadosta, 
koska ne ovat erikoistu-
neet puluihin. Citykanit 
ovat lehtopöllöille liian 
isoja saaliita mutta eivät 
huuhkajille.
 

Tolppakengille olisi 
kysyntää
 
Puhelimeni rikkoutumisen 
takia kadotin myös sen 
kaverin puhelinnumeron, 
joka puhdisti korkealla 
koivuissa olevia telkän ja 
naakan pönttöjä apunaan 
tolppakengät. Tulisiko ke-
nellekään mieleen joku, 
joka voisi homman mak-
sua vastaan hoitaa? Muut 
pönttöni ovat sellaisissa 
puissa, joissa on oksia tai 
sitten ne ovat matalalla. 
Niiden puhdistaminen on 
helppoa. Pöntöt tulisi puh-
distaa, kun ilma lauhtuu 
nollan yläpuolelle. Puh-
distamisvälineitä voivat 
olla vasara, ruuvimeisseli, 
kärkipihdit ja jokin kaavin. 
Vaikka lämpötila lauhtuu 
plus-asteiksi, niin vanhat 
linnunpesät ovat tiukasti 
kiinni pöntöissä. Ruuvi-
meisseli on hyvä apu van-
han pesän poistossa.

Kevätterveisin
Topi

nat ja kuivatusjärjestelyjen 
suunnittelun.

Hankkeen alustavasti arvi-
oidut rakennuskustannuk-
set ovat 3,2 M .
 
Kuulutuksen (20.1.2010) 
mukaan meluntorjuntarat-
kaisut suunnitellaan vuon-
na 1999 laaditun tiesuun-
nitelma-ehdotuksen sekä 
maanteiden meluntorjun-
nan toimintasuunnitelman 
vuosille 2008–2012 esi-
tyksen pohjalta.
Tienpitäjällä on oikeus 
tehdä kiinteistöillä suun-
nittelutyön edellyttämiä 
mittauksia ja maaperätut-
kimuksia tai muita val-
mistavia toimenpiteitä. 
Maanomistajilla ja muilla 

asianosaisilla sekä niillä, 
joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin 
suunnitelma saattaa vai-
kuttaa, on oikeus olla tut-
kimuksia tehtäessä paikal-
la ja lausua mielipiteensä 
asiasta.
 
Ympäristövastaava Arto 
Kärkkäinen kertoi hel-
mikuun puolivälissä, 
että maastomittaustöihin 
päästään lumien sulettua 
ja ettei ELY-keskuksessa 
osattu varautua tällaisiin 
lumioloihin. Vasta mit-
tausten perusteella ryh-
dytään tiesuunnitelman 
tekemiseen. Hän arvioi, 
että suunnitelmia päästään 
esittelemään yleisötilai-
suudessa tämän vuoden 

alkusyksystä. Kesän aika-
na avattaneen hankkeelle 
nettisivu.
 
Lisätietoja suunnittelusta: 
ympäristövastaava Arto 
Kärkkäinen, Uudenmaan 
ELY–keskus, p. 020 636 
0070 (vaihde) ja projekti-
päällikkö Erkki Heikkinen, 
FCG Finnish Consulting 
Group, p. 010 409 5433.
 

Lisätietoja maastotöiden 
käytännön järjestelyistä: 
Taina Holappa, FCG Fin-
nish Consulting Group, p. 
010 409 5651.
 
Teksti: 
Marjokaisa Piironen

Kalljärven kunnostussuunnitelman 
esittely 

aika: keskiviikko 17.3. klo 18.30  paikka: 
Veikkolan koulun auditorio Uudenmaan 
ELY-keskuksen suunnittelija Anne-Marie 
Hagman esittelee laatimansa Kalljärven 
kunnostussuunnitelman. Tule kuuntele-
maan, kyselemään ja kyseenalaistamaan. 
Keskustelun jälkeen pidetään Kirkko-
nummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys 
KIRVES ry:n vuosikokous.

Lamminpääntien varrella kahden istuttavasta puises-
ta keinusta näkyy helmikuussa lumimassan alta vain 
ylimmät puut. Pöydän edessä oleva lumihanki on 
puutarhapöytä, jonka päällä on 80 cm lunta.
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Johanna Artola, olet aloit-
tanut työsi Veikkolan Veik-
kojen toiminnanjohtajana. 
Mikä sai sinut kiinnostu-
maan tehtävästä?
- Terveyteen ja liikkumi-
seen liittyvät asiat ovat 
viime aikoina olleet laa-
jasti esillä. Minut pysäytti 
erityisesti uutinen, jossa 
kerrottiin, että nuorilla 
ihmisillä on todettu jopa 
rakenteellisia muutoksia 
kehossa huonon lihaskun-
non ja liikkumattomuu-

VeVen voima 
vapaaehtoisissa Kun juoksija, valmentaja 

ja nykyinen satukirjaili-
ja Wilson Kirwa muutti 
Keniasta Suomeen, hän 
saapui tänne rahattomana, 
mukanaan vain muovikas-
si, jossa oli kolme t-pai-
taa. Mutta hän osasi sekä 
juosta että kertoa tarinoita. 
Kun hän tammikuun 14. 
päivänä vieraili Veikkolan 
Veikkojen järjestämässä 
tilaisuudessa, hän ei enää 
ollut aivan rahaton, hä-
nellä oli mukanaan pieni 
kassi ja päällään ainakin 
yksi t-paita. Wilson osasi 
ottaa yleisönsä, varsinkin 
lapset, ja osasi edelleen 
kertoa upeita tarinoita.

Tuosta vierailusta voisi 
kirjoittaa pienen kirjan, 
suklaanaurinkoisen kirjan 
miehestä, joka valittiin 
pari vuotta sitten Suomen 
positiivisimmaksi henki-
löksi ja joka tanssi TV:ssä 
itsensä tähtiin. Suomalais-
ten sydämiin hän juoksi 
itsensä jo vuosia sitten, ja 
armottomana satusetänä 
ja tarinankertojana hän on 
viime vuosina omilla kir-
joillaan valloittanut myös 
monen lapsen sydämen.

Veikkolassa tarina alkoi 
koulun auditoriossa, joka 
vähäisestä ennakkomai-
nonnasta huolimatta oli 
ääriään myöten täynnä 
vuoden ikäisistä taaperois-
ta isovanhempiin asti. Mit-
kä kasvojen ilmeet, kehon 
liikkeet, temput, hullutte-
lut ja tarinat! Niillä hän otti 
kerralla kaikki valtoihinsa. 
Voi ei, voi ei, Wilson sa-
noi vähän väliä ja nauroi 
ja nauratti. Minkä kyvyn 
Kansallisteatteri onkaan 
hänessä menettänyt!

Wilson syntyi Keniassa 21 
lapsen perheeseen. Hänen 
isänsä oli masai-heimon 
soturi, ja hänen äitinsä 
kuului nandi-heimoon. 
Wilsonin tarkka syntymä-
aika ei ole tiedossa. Hänen 
äitinsä on ainoastaan ker-
tonut, että Wilsonin synty-
mäpäivänä aamu oli aurin-
koinen ja ilta sateinen.

Olin lapsena hirmuisen 
utelias, ja minulla oli kova 
jano oppia uutta. Kyselin 
aina kaikenlaisia ja tein 
temppuja! Wilson huokai-
lee ja pyöräyttelee isoja 
silmiään ja muikistelee 
suutaan.

”Voi Wilson, voi Wilson”, 
sanoivat naapurit minun 
tempauksilleni aina. Iso-
isä ja mummot kertoivat 
minulle paljon hyviä ja 
hauskoja tarinoita. Heiltä 
olen oppinut elämäni tär-
keimmät viisaudet ja pal-
jon, paljon satuja!

Huippujuoksijasta tarinankertojaksi

Wilson Kirwa kävi kylässä

Tarinoita Wilsonilla riit-
tää omastakin takaa, sillä 
hän on joutunut taistele-
maan leijonan kanssa ja 
asumaan rautatieasemalla 
ja metron käytävillä. Sa-
duista olen saanut voimaa 
vaikeina hetkinä. Niistä on 
ollut sekä iloa että lohtua, 
kertoo Wilson.

Wilsonin perheellä oli 
maatila, jossa oli lehmiä, 
lampaita ja vuohia. Hän 
kertoi, millaista elämä Af-
rikassa oli:

Aamulla herättiin nel-
jän– viiden aikaan lypsä-
mään lehmät. Jos maitoa 
tuli yli oman tarpeen, 
lähdettiin viemään mai-
totölkkejä polkupyörällä 
viiden kilometrin päähän 
meijeriin. Joskus kaaduin, 
ja maito valui maahan, ja 
sain kuulla kunniani.

Kun oli palattu takaisin 
kotiin, tehtiin illalla ke-
rätyistä puista nuotio ja 
keitettiin koko perheelle 
aamuteetä. Teenjuonnin 
jälkeen peseydyttiin, pu-
keuduttiin koulupukuihin 
ja juostiin kahdeksan kilo-
metriä kouluun. Koulupäi-
vät aloitettiin siivoamalla 
yhdessä koulu sisältä ja 
ulkoa. Puolenpäivän ai-
kaan oli puolentoista tun-
nin ruokatauko, mutta 
kouluruokailua ei koulus-
sa ollut. Ruokarukous lau-
suttiin koululla ennen ate-
riaa.

Piti juosta äkkiä kotiin 
syömään. Maatilalla työs-
kentelevät vanhemmat 
eivät käyttäneet kelloja 
vaan arvioivat saapumis-
aikamme auringon perus-
teella. Usein tullessamme 
koulusta lounastauolle 
ei kotona ollutkaan vielä 
kukaan laittanut ruokaa. 
Ei auttanut muu kuin juo-
da vettä ja lähteä juokse-
maan takaisin kahdeksan 
kilometriä koululle, jossa 
alkoivat taas iltapäivän 
oppitunnit.

Kotiin lähdettiin taas juos-
ten, sillä pimeä tuli äkkiä, 
ja ulkona oli vaarallista 
liikkua, kun villieläimet 

vaanivat matkalla. Kotona 
odottivat vielä maatilan 
työt. Eläimet paimennet-
tiin aitauksiin, ja joelta piti 
hakea kärryillä vettä. Kun 
päivän työt oli tehty, koko 
perhe kokoontui yhdessä 
syömään ruokaa, joka oli 
joulua lukuun ottamatta 
joka päivä samaa. Ilta-
aterian jälkeen laulettiin 
ja leikittiin, ja lapsilla oli 
tapana kokoontua jonkun 
isovanhemman majaan. 
Kaikki kylän vanhukset 
olivat kaikkien lasten iso-
äitejä ja isoisiä. Majassa 
lapset asettuivat makaa-
maan maalattialle isovan-
hempien viereen niin, että 
pienimmät olivat lähim-
pinä aikuisia. Jos yöllä 
joutui nousemaan asioil-
le, piti olla tarkkana, ettei 
joesta ruohoa syömään 
noussut virtahepo purais-
sut takamusta.

Yllätyimme, kun Wil-
son kertoi, ettei hän ollut 
vielä juoksija tullessaan 
sattumoisin suomalais-
ten ystäviensä kutsumana 
Suomeen. Päin vastoin, 
pömppömahainen hän oli, 
kunnes joku houkutteli 
hänet juoksemaan ja antoi 
ruokaa. Juoksemista hän ei 
ole vieläkään lopettanut. 
Ainakin Atte Pettiselle ja 
minulle hän kertoi harjoit-
televansa nyt ahkerasti ja 
tekevänsä kesällä come-
backin! Vai oliko sekin 
satua ja tarinaa. Sen uskoo 
ken tahtoo.

Tilaisuus jatkui edelleen 
koulun salissa kahden-
sadan hengen Keniajum-
palla, uusilla tarinoilla ja 
kahden Veikkolan Veik-
kojen yleisurheilujaoston 
ottaman pienen kenialai-
sen kummilapsen julkista-
misella. Wilson on nimit-
täin myös World Vision 
-kummiliikkeen lähettiläs, 
koska lapset ovat hänel-
le kaikki kaikessa. Näistä 
kummilapsistamme on 
parasta kertoa seuraavassa 
lehdessä, ja se onkin toi-
nen tarina.

Arimo Bäckman
VeVe pj

Veikkolan Veikkojen alle 
17- ja 19-ikäiset yleisur-
heilijat ovat alkuvuoden 
kisoissa osoittaneet syk-
syn harjoittelun sujuneen 
hienosti. Harjoittelua on 
tehty paitsi seuran omien 
valmentajien ohjauksessa, 
myös piiri-, alue- ja maa-
joukkueleireillä. Kautta 
linjan on syntynyt uusia 
ennätyksiä ja hyviä tu-
loksia helmikuun nuorten 
SM-kisojen alla.
 
Sonja Dyhr, joka valittiin 
viime kuussa kotikuntan-
sa Siuntion vuoden 2009 
nuoreksi urheilijaksi, on 
tehtaillut ennätyksiään ja 
lähtee hyvillä mielin Kuo-
pion nuorten SM-halleihin 
päälajinsa pituushypyn 
tilastokärkenä. Sonja osal-
listuu myös Turun aikuis-
ten SM-halleihin lajeinaan 
pituushyppy ja 200 met-
riä.
 
Mervi Tulonen ja Kristii-
na Vuorvirta, jotka palkit-
tiin mm. Kirkkonummen 
vuoden 2009 parhaiden 
urheilijoiden tilaisuudes-
sa, sekä Hanna Lohva ja 
Meri Hukkinen ovat pis-
telleet 200 metriä aivan 

Nuorisoa 
huippuvalmennuksessa

uusille sekuntiluvuille. 
Lisäksi Mervin isosiskon 
Katrin rohkea kokeilu 400 
metrin hallimatkalla pisti 
myös ulkorataennätykset 
uusiksi. Varsinkin Meri 
Hukkisen hienot juoksut 
näyttävät, miten periksi-
antamattomuus loukkaan-
tumisen jälkeen palkitsee. 
Hän lähtee talven SM-ki-
soihin toiveikkain mielin. 
Kuopioon suuntaavat näil-
lä näkymin myös Kristiina 
Vuorvirta ja Jakke Anttila. 
Jakella päätös panostaa 
yleisurheiluun näkyy sel-
västi tuloksissa, joista esi-

merkkinä halleissa juostu 
uusi 200 metrin ennätys.
 
Heittojen puolella Pyry 
Mäkinen on tapojensa mu-
kaisesti harjoitellut itseään 
säästelemättä sekä hiih-
dossa että keihäänheitossa. 
Hopeasompa-loppukilpai-
lun jälkeen hän keskittyy 
heittoihin, ja kesällä onkin 
odotettavissa komeita en-
nätyskaaria.
 
Teksti: 
Alexander Holthoer
Kuva: Roger Dyhr 

den vuoksi. Myös ajatus 
siitä, että osa aikamme 
sairauksista, aikuisiän 
diabetes tai verenpaine, 
saattavat johtua liikunnan 
vähyydestä sekä vääristä 
ruokatottumuksista, on 
aika huolestuttava. Meillä 
on taantumasta huolimat-
ta ihmiskunnan historian 
parhain elintaso ja ter-
veydenhuolto. Silti monet 
elintasosairaudet lisäänty-
vät kovaa vauhtia. Uutiset 
ovat pistäneet miettimään 
myös omia ruoka- ja lii-
kuntatottumuksia ja myös 
halun olla mukana teke-
mässä työtä terveyden 
edistämiseksi.
  

Miten aiot vaikuttaa 
VeVen toimintaan?

Minulla ei ole liikunnan-
ohjaaja koulutusta eikä 
kokemusta. Sen sijaan 
minulla on pitkä kokemus 
järjestötyöstä ja yhdis-
tystoiminnasta. Pyrin siis 
tekemään mahdollisim-
man hyvää työtä taustal-
la, jotta VeVen ohjaajat ja 
valmentajat voivat toimia 
tehtävissään eri liikunta-
muotojen ohjaajina. Kun 
oma perehtymisvaiheeni 

on ohi, ryhdymme yhdes-
sä pohtimaan toiminnan 
kehittämisen tarpeita ja 
tapoja.
 

Millainen VeVe on viiden 
vuoden kuluttua?

- Edelleen hyvä, toimin-
tamuodoiltaan monipuoli-
nen ja aktiivisesti toimiva 
urheiluseura. Myös entistä 
vahvemmin eri tahojen 
kanssa yhteistyötä tekevä 
seura. Vapaaehtoistoimin-
ta on tämän kylän voima; 
meillä toimii paljon hieno-
ja yhdistyksiä. Haaveena-
ni on, että tulevaisuudessa 
yhdistykset tekisivät vil-
kasta yhteistyötä ja meillä 
olisi täällä vaikkapa lasten 
ja nuorten hyvinvointiin 
liittyvä yhteistyöhanke. 
Toivon myös, että Veik-
kolan voimakkaasta kas-
vusta huolimatta kylähen-
ki vahvistuu ja paranee. 
Että meillä aikuisilla olisi 
halua ja aikaa huolehtia 
myös muista kuin omista 
lapsistamme. Meillä kai-
killa lasten vanhemmilla 
ja muilla aikuisilla on var-
masti turvallisempi olo, 
kun tiedämme, että joku 
auttaa, jos jotain tapahtuu.

Wilson Kirwa liikutti Veikkolan koululla toistasataa 
lasta ja aikuista. Kuva Tapio Aho.
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FC WILD:in jalkapallokoulu 
taas kesän aluksi
Navalan nurmikenttä 
muuttuu taas kesäkuussa 
jalkapallokoulun näyttä-
möksi, nyt jo neljättä ker-
taa. Kesäinen viikko tarjo-
aa kiinnostuneille hienon 
mahdollisuuden tutustua 
uuteen lajiin ja aloittaa 
jalkapalloharrastus. Tie-
tenkin jalkapallokoulu on 
myös tunnettu tilaisuus 
pallotaitojen tehokkaa-
seen parantamiseen jo 

pidempään harrastaneil-
le. Ilmoittautumislomake 
ja tarkempia tietoja FC 
WILD:in netissä www.fc-
wild.fi /jalkapallokoulu.
 
Paitsi parinkymmenen har-
joitustunnin tehokuuri, jal-
kapallokoulu on tilaisuus 
hankkia uusia kavereita ja 
tutustua jalkapallojouk-
kueiden valmentajiin sekä 
muihin toimihenkilöihin. 

Mukana olleet voivat myös 
vahvistaa, että tammi-
en reunustamaa Navalan 
nurmikenttää kauniimpia 
harjoitusolosuhteita saa 
hakea. Futiskouluviikon 
hyvä henki on sekin ver-
taansa vailla, kertovat ko-
keneet.
 

Heikki Lahdensuo

Veikkola Boxing Clubin 
eli VBC:n sali sijaitsee 
Veikkolan koulun alaker-
rassa kuntosalin vieressä. 
Nyrkkeily on näin harras-
tajan näkökulmasta yllättä-
vänkin monipuolinen laji: 
Itse nyrkkeilytekniikan 
lisäksi laji kehittää sekä 
aerobista että lihaskuntoa, 
parantaa koordinaatiota, 
tekee niska-hartiaseudulle 
erittäin hyvää – ja on kai-
ken lisäksi hauskaa hyväs-
sä ilmapiirissä.

Nyrkkeilyharrastus voi-
daan jaotella kilpa- ja kun-
tonyrkkeilyyn. VBC:ssä 
on erikseen harjoitukset 
junioreille, miehille ja nai-
sille. Aikuisten ryhmissä 

Hyvää oloa nyrkkeilystä
ikähaarukka on varsin laa-
ja. Samoihin harjoituksiin 
mahtuu niin pitempään 
harjoitelleita kuin aloit-
telijoitakin. Harjoitella 
voi halutessaan jopa neljä 
kertaa viikossa. Harjoituk-
set kestävät tunnista puo-
leentoista. Ne koostuvat 
yleensä alkuverryttelystä, 
pari- ja välineharjoitte-
lusta, kuntopiiristä sekä 
venyttelystä. Kilpailijat 
luonnollisesti harjoittele-
vat myös ottelua.

Nyrkkeilyssä ei järjestetä 
erikseen alkeiskursseja. 
Mukaan voi tulla kuiten-
kin iästä ja kunnosta riip-
pumatta. Perusasiat opete-
taan, ja harjoituksen myötä 

sekä taidot että kunto kas-
vavat. Harjoituksen inten-
siteettiä voi myös säätää 
itse. Harjoitusryhmissä 
on yleensä kymmenkunta 
harrastajaa, joten jokainen 
saa neuvoja osaavilta val-
mentajilta. Nyrkkeilyyn 
on helppo tulla mukaan. 
Sisäliikuntavaatteet riit-
tävät, ja hanskojakin saa 
lainata. Kun vähän aikaa 
on harrastanut lajia, voi 
hankkia itselleen käsisi-
teet, nyrkkeilytossut ja 
omat hanskat.

Lisätietoja osoitteesta 
www.vbc.fi .

Juha Andersson

Rantaraitin latu

Maalivahdin pelipaikka 
ei kaikissa jalkapalloseu-
roissa kuulu halutuim-
piin. Veikkolassa on toi-
sin: FC WILD käynnisti 
loppukesällä 2009 juni-
orimaalivahtien valmen-
nusohjelman. Kymmenet 
juniorit käyvät talvellakin 
viikoittain maalivahtikou-
lua, keräävät merkintöjä 
harjoitus- ja pelipassiin 
ja tähtäävät Cobra-tut-
kintoon. Tutkinnon suo-
rittanut maalivahdinalku 
saa nimellään varustetun 
pelipaidan kannustamaan 
jatkossakin hyviin suori-
tuksiin ja taitojen edelleen 
kehittämiseen. Ensimmäi-
set kuusi Cobra-vahtia 
läpäisivät tutkinnon tam-
mikuun alussa, takanaan 
harjoitusten sarja ja viisi 
pelattua harjoitusottelua.
 
Wild Cobras -ohjelman 
taustalta löytyy veikko-
lalaista valtakunnanta-
son maalivahtiosaamista: 
Markku Pöysti HJK:n lii-
gajoukkueen porteilta ja 
Jari Hiltunen Kajaanissa 
pitkään kakkosdivisioo-
nassa pelanneena. Eri-
ikäisille veskarinaluille 
tarjotaan oppia kaikkiaan 

Futismaalivahdiksi omalta kylältä
FC WILD Cobras 

Uudet Cobrat valmentajineen. Tutkinto takana ja kolme tähteä tähtäimessä.

viiden kokeneen valmen-
tajan voimin. 

Maalivahti on nopea 
ja ketterä

Futisjoukkueen yksilö-
urheilija estää vastusta-
jan maalinteon ja johtaa 
joukkueensa puolustusta. 
Onnistunut maalivahtipeli 
takaa joukkueelle vähin-
tään tasapelin. Maalivahti 
on tyypillisesti joukkueen 

nopein ja ketterin. Hyvin 
usein hän on pelikavereitaan 
edellä muillakin fysiikan, 
taidon ja taitavuuden mitta-
reilla mitattuna. Lahjakkuus 
auttaa, mutta ratkaisevaa on 
harjoittelu: Oikea suoritus-
tekniikka ja toistot, toistot, 
toistot vievät eteenpäin. Har-
joittelu ei aina ole kivaa ja 
kevyttä; edistyminen kum-
minkin palkitsee aina.

Kenttäpelaajakin hyötyy 
maalivahtitaitojen opette-

lusta. Nopeus, koordinaa-
tio, tasapaino ja ketteryys 
tuovat taitavuutta kaikkeen 
liikuntaan ja urheiluun, 
puhumattakaan uudesta 
näkökulmasta peliin, joka 
maalivahdin tontilta avau-
tuu.

FC WILD:in maalivah-
tivalmennus tähtää pit-
käjänteisesti siihen, että 
Veikkolasta löytyy jatku-
vasti piirijoukkuetasolla 
pelaamaan pystyviä juni-

orimaalivahteja. Tavoitetta 
kohti kuljetaan alkeiskurs-
seilla, joiden painopiste 
on suorituksen teknisessä 
puhtaudessa ja oikeassa 
ajoituksessa. Jatkokurs-
seilla osaamista syvenne-
tään, kehitetään taktista 
osaamista ja maalivahdin 
pelaamista osana joukku-
etta.
 

Tavoitteena kolme 
tähteä
 
Uusi alkeiskurssi alkaa 
huhtikuussa, ja kaikki 
kiinnostuneet toivotetaan 
tervetulleiksi. Tarkemmat 
tiedot löytyvät maalivah-
tikoulun netistä www.fc-
wild.fi/maalivahtikoulu. 
Alkeiskurssin jälkeen kou-
lutus jatkuu nousujohtei-
sena: Pelikokemusta hank-
kimalla ja jatkokursseilla 
harjoittelemalla pääsee ai-
kanaan myös seuraavia tut-
kintoja suorittamaan. Kuka 
on ensimmäinen kolmen 
tähden Cobra, nähdään 
joidenkin vuosien kulues-
sa. Alkeiskurssi ja Cobra-
paita antavat hyvät eväät 
taitojen kasvattamiseen 
kohti omaa huippua.

 
Hyvien käytäntöjen ja 
parhaiden kokemusten 
jakamista jalkapalloval-
mentajien kesken tapah-
tuu monissa yhteyksissä. 
Esimerkiksi Palloliiton 
valmentajakoulutusten yh-
teydessä annetaan paljon 
omassa seurassa kerättyä 
kokemusta muiden käyt-
töön ja saadaan kotiin tuo-
misiksi monia muualla toi-
miviksi havaittuja asioita. 
FC WILD:in kokemukset 
maalivahtivalmennukses-
ta ovat herättäneet huo-
miota, ja kenties tulevalla 
jalkapallokaudella saman-
laista ohjelmaa toteute-
taan muissakin seuroissa. 
Palautteen perusteella on 
helppo uskoa, että maali-
vahtivalmennus Veikko-
lassa on hyvää valtakun-
nallista tasoa.
 
Teksti: 
Heikki Lahdensuo
Kuva: 
Jarmo Viertokangas 

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Lamminjärven, Turuntien, kirjaston ja Koivikkotien välissä kulkee ympyrälatu. 
Kilometrinen latu hipoo Lamminojaa ja Lamminjärveä, mutta kulkee tukevasti 
maalla. Ladun korkein ”mäki” on parimetrinen. Kuva: Marjokaisa Piironen
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Lapinkyläntiellä kevyt lumi pöllyää ja kinosten takaa häämöttää
linja-autopysäkki 20.2. klo 13 aikaan. Kuva: Markku Jämsä.

Markku Jämsä kuvasi Lamminjärven uimarannan avannon kuvasi 12. tammikuuta klo 22. Kuva: Markku Jämsä

Parantola. Kuva: Markku Jämsä. Lumikuorma pyykkinaruilla. Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Lamminjärven rannalla olevat puutarhatuolit kuvat-
tuna samasta suunnasta kuin joulukuussa. Niistä nä-
kee, että lunta on tullut reippaasti sen jälkeen.

Lumi ja tuuli ovat muokanneet puutarhatuoleille ih-
misen näköiset istujat ja kieputtaneet lunta tuolien 
ympärille kummallisesti.

Ikkunasta näkyy puutarhapöytä, jolta ei ole koko talvena otettu lumia pois: helmi-
kuussa 80 cm. Taustalla Lamminjärvi.

Lamminjärvellä puutarhatuolien lähellä oli helmikuussa kolme keväästä riehaantunutta 
osmankäämiä. Yksi niistä oli erityisen riehakas ja värikäs.

Tommi luo helmikuussa lunta katolta, jonka alla 
asuu Franz, tuo Itävallan lahja Veikkolalle. Taustalla 
Lamminjärvi.

Puutarhatuolit Lamminjärven rannalla joulukuussa.

Lamminjärven rantaheinät tammikuussa.

Sivun 21 valokuvat: 
Marjokaisa Piironen.

Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 
15 euroa/talous

Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
529 745-43368. Viite: 650049

LIITY SINÄKIN 
KYLÄYHDISTYKSEEN



Lue lisää/Läs mer:
www.ruokamaailma.fi

300 g ruispastaa/rågpasta
1 sipuli/lök
1 pieni kesäkurpitsa/ 

liten zucchini
1 paprika
1 rkl/msk öljyä/olja
400 g jauhelihaa/malet kött
1 ps/påse juustokeittoaineksia/   

ostsoppsingredienser
2 dl ruokakermaa/

matlagningsgrädde
1 dl vettä/vatten
3/4 tl/tsk suolaa/salt
ripaus/ mustapippurirouhetta/
en nypa grovmalen svartpeppar
2 tl/tsk oreganoa/oregano

Kypsennä pasta pakkauksen ohjeen mukaan. 
Ruskista jauheliha pannulla. Lisää paloitellut 
kasvikset ruskistuksen loppupuolella. Yhdistä 
juustokeittoaines, ruokakerma, vesi ja mausteet. 
Sekoita pasta ja liha-kasvisseos keskenään uuni-
vuoassa. Lisää juustokastike ja kypsennä uunin 
alatasossa 175 °C:ssa noin 45 minuuttia.

Rukiinen pasta-kasvislaatikko/
Pasta-grönsakslåda med råg 

(4 annosta/portioner)

Veikkola, Koskentie/Koskisvägen 2, puh/tfn. 010 7626 420

Palvelemme/Vi betjänar: 
ma-pe/mån-fre 7-21, la/lör 8-18, su/sön 12-18.

Aina yhtä edullinen
Alltid lika förmånlig

Hinnat voimassa maaliskuun loppuun/Priserna gäller till slutet av mars

Asiakasomistajaksi voit liittyä myös 
osoitteessa/Du kan ansluta dig som 
ägarkund också på www.varuboden.fi
Palautteesi on meille tärkeää!
Din åsikt är viktig!
asiakaspalaute.varuboden@sok.fi
kundrespons.varuboden@sok.fi
Asiakasomistajapalvelu/
Ägarkundstjänst: 010 7626 660
(0,0821 € /puh/samtal + 0,059 €/min)

S-gruppen – 
Den tillförlitligaste 
dagligvaruhandels-

kedjan i Finland

S-ryhmä – Suomen 
luotetuin päivittäis-
tavarakauppaketju

www.s-kanava.fi

258
Rainbow
Kalapuikot/
Fiskpinnarll
900 g (2,87/kg)

Oolannin
Perunamuusi/
Potatismos
pakaste/djupfryst, 
400 g (3,98/kg)

159
570

Kariniemi
Fileepihjvejä/
Filébiffar
hunajamarin./
honungsmarin.
6 kpl/st., 1 kg,

199Atria
Marinoidut broilerin 
fileesuikaleet/
Marinerade broiler   

filéstrimlor
400 g (4,98/kg)

030

085

169

105
Rainbow
Ruisleipäpalat/
Rågbrödsbitar
9 kpl/st., 
450 g (2,33/kg)

Saarioinen
Pastat tai lasagne/
Pastarätter eller 
lasagne
300 g (5,63/kg)

X-tra
Maustetut jogrutit/
Smaksatt yoghurt
1 kg

Rainbow
Pullapitko/
Vetelängd
500 g (6,90/kg)

Jacky
Makupala
vanukkaat/
pudding
120 g (2,50/kg)

Korpela
Kananugetit/
Kycklingnugget
200 g (4,75/kg)

095

345199Järvi-Suomen Portti
Ukkopekka
grillimakkarat/
grillkorvar
400 g (4,98/kg)

Valio Tropicana 
appelsiinitäys-
mehu/apelsinjuice 
PP+15%
2,01 l (2,13/l)

429

560 1990
HK
Porsaan ulkofilee/
Gris yttrefilé
n./ca 1,2 kg

  Hartwall
  Karjala 
  24 tlk/brk, 

7,92 l (2,06/l) 
(sis./inneh. 16,30 + 
pantti/pant 3,60)Suomalainen/Finsk Suomalainen/FinskSuomalainen/Finsk

Hinta 
voimassa/
Priset gäller 
1.1.–31.3.

Palvelemme sunnuntaisin/Vi betjänar söndagar12-18
Snellman
Sika-nauta jauheliha/ 
Gris-nöt 
malet kött 23 %
400 g (4,23/kg)

169Suomalainen/Finsk
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Kylätalo
Veikkolan kylätalo, 
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Kylätalolta Veikkola-tuotteita. 
Kylätalo on avoinna sopimuksesta.

Yhdistykset voivat varata kylätalolta 
kotoisaa kokoustilaa 
hyvin edullisesti: 15 e/ilta 
tai kyläyhdistyksen 
yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.

Katso varaustilanne kylätalon 
kalenterista: 
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kyltalonkalenteri.htm

Kylätalon kokoushuoneen varaukset net-
tilomakkeella: 
www.freewebs.com/veikkolaverkko
/kylatalonvaraus.htm 
tai sähköpostitse veikkola@gmail.com.

Veikkolaverkosta 
Pohjois-Kirkkonummen kuulumiset 
www.veikkola.net ja www.veikkola.fi .

Ke 10.3. klo 15-19 verenluovutus Veikkolan seurakuntatalolla (Kisapolku 2). 
Verta voi luovuttaa, jos on terve, 18-65 -vuotias ja painaa vähintään 50 kg. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuoti-
as. Mukaan on otettava virallinen henkilötodistus. Lisätietoja http://www.veripalvelu.fi .
 
Ke 10.3. klo 19.00 Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry:n vuosikokous Furuhedissä 
(Furuhedintie 8, Haapajärvi).
Ons den 10.3. kl 19.00 Föreningen för Norra Kyrkslätt rf. årsmöte på Furuhed (Furuhedvägen 8,Haapajärvi).
 
La 13.3. klo 10 -14 Wara Rengaspalvelun avajaiset osoitteessa Tampajankannas 131, 
Kylmälä.
Paikalla on soppatarjoilu. Tiedustelut: Kari Rosenberg, 040 455 2748.
  
Ke 17.3. klo 18.00 EU-hanketilaisuus ja Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous 
Veikkolan koululla.
 
Ke 17.3. klo 18.30 Kalljärven kunnostussuunnitelman esittely Veikkolan koulun auditorios-
sa.
Uudenmaan ELY-keskuksen suunnittelija Anne-Marie Hagman esittelee laatimansa Kalljärven kunnostussuunnitel-
man. Sen jälkeen pidetään Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokous.
 
La 20.3. klo 10 - 14 MLL Pohjois-Kirkkonummi järjestää lastenvaatteiden ja
 -tarvikkeiden kirpputorin Veikkolan koululla.
 Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilta http://pohjois-kirkkonummi.mll.fi 
 
Ti 23.3. klo 16-18 ehdotus Veikkolan rakennustapaohjeeksi, kaavoitusteknikko Mikael Pet-
tersson vastaa kysymyksiin Veikkolan kirjastossa. 
Rakennustapaohje on nähtävillä kirjastolla ja kylätalolla 15.3. - 12.4.
 
To 25.3. klo 18.00 Veikkolan kalastuskunnan vuosikokous Veikkolan kylätalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisätietoja kirves@saunalahti.fi .

 
Su 18.4. klo 10.30-14.00 Lastenpäivä Veikkolan koululla
- pallomerilaiva, pompputeltta, akrobatiaa, musiikkia, ongintaa, puffetti ja arpoja
- koulun pihalla paloautoja, poliisi, poniratsastusta, partiolaisten puuhia ja koirien agilityesityksiä
Tilaisuuden järjestää Veikkolan leijonaklubi LC Kirkkonummi/Veikkola ry.
 
La 8.5. tienvarsien siivoustalkoot Pohjois-Kirkkonummella. Kokoontuminen klo 10:
. Veikkolan kylätalo/ veikkola@gmail.com
· Navala FBK / Merja Malmström 040 735 4353
· Kylmälä FBK / Ilse Jakobsson-Hack 040 584 4945
· Lapinkylän luistelukenttä / Helena Grönroos 040 836 0832
Ennen siivousta saat kokoontumispaikoilta puutarhahanskat, säkit ja tarvittaessa heijastinliivin. 
Työn päätteeksi grillataan makkaroita.
Järjestäjät: Veikkolan kyläyhdistys, Föreningen för Norra Kyrkslätt r.f. – Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry.,
yhteistyössä Oitbacka, Kylmälä och Navala VPK & NKUF. 

Su 16.5. klo 13 linturetki Haapajärvelle. Tapaaminen Navalan puiston juhlaladon terassilla.

Seuraava linturetki su 19.9. klo 13 Perälänjärvelle. 
Retkillä on oppaana Kylänraitin lintupakinoitsija Topi Tjäder.
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