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Kannen kuvat Vesa 
Laaksonen.

Me olemme tulleet tai ainakin minä olen tullut 
Veikkolaan maalle, pakoon pääkaupunkia. Kylä 
kasvaa kovaa vauhtia. Erakoituneimmat hakeutu-
vat jo syrjemmälle. Lapsia on täyttämään tämän 
koulun lisäksi jo seuraavankin. Moottoritien jyly 
kuuluu pitkälle ja junakin kulkee jo paperilla. 
Aamusella istutaan ruuhkassa  ja illalla kanssa.

Olemme täällä Veikkolassa vauraampia kuin kos-
kaan. Olen yrittänyt opetella, etten hanki mitään, 
ainakaan ennen kuin kaapit on tyhjennetty enti-
sestä romppeesta. Kirjoja en laske mukaan.

Tavaraa on ja rahaa, mutta onko aikaa itselle ja 
perheelle. Aikaa olla vain ilman ohjelmaa, eikä 
mennä minnekään. Aulangon Marin kurssilla 
kauan sitten kaikki kurssilaiset kirjoittivat, että 
kaikista tärkeintä on perhe. Siitä huolimatta ai-
kaa kaikilta kului enemmän muuhun. Amerikois-
sa on oltu huolissaan siitä, että lasten ja nuorten 
vapaa-aika on ohjelmoitu ja aikataulutettu. Lap-
set eivät kuulemma osaa enää leikkiä.

Me tulimme kauaksi hulinasta maaseudun rau-

Anna aikaa  - ei 
rahaa ja tavaraa

haan, pois pahasta maailmasta. Tuntui kovalta kuulla, että  yhteydenottoja lastensuojeluun on Veikkolasta 
suhteessa enemmän kuin muista Kirkkonummen  taajamista. Tällä kylällä on kuulemma käytössä kovat 
koktailit, kaikkea saa: kannabista, amfetamiinia, MDPV:tä, kokainia – mitä vain.   

Älä ole sinisilmäinen, vaan tarkista, missä ja kenen kanssa nuoresi liikkuu. Keskustele hänen kanssaan, 
anna aikaa, äläkä rahaa. Lastensuojelun työntekijä Pia Väyrynen kärjisti: Jos olisin huumekauppias, meni-
sin sinne, missä nuorilla on paljon rahaa.
Raija Kari
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Veikkolan kirjaston luku-
piiri alkaa 13.10.
Ensimmäinen tapaaminen 
on keskiviikkona 13.10. 
klo 18–20. Silloin kes-
kustellaan Markus Num-
men kirjasta Kiinalainen 
puutarha. Ohjaajana toi-
mii FM Paula Roselius. 
Ilmoittautumiset paula.
roselius@elisanet.fi .

Lukuhetkiä pimeneviin il-
toihin!

Lukulampun alla

Haluatko kuunnella kirjoja 
ryhmässä? Tahdotko tulla 
lukijaksi iäkkäille, heik-
konäköisille tai jollekin 
muulle ryhmälle?

Tervetuloa mukaan Luku-
piireihin, joissa luetaan ää-
neen ja nautitaan yhdessä
kirjojen maailmasta.

Kirkkonummen kirjaston 
ystävät
tarja.karvinen2@luukku.
com 050 5663697(iltaisin)

Valtuustolle jätettiin kun-
talaisaloite Veikkolan 
ikäihmisten päivätoimin-
nan käynnistämisestä.
Kunnan vuonna 2005 hy-
väksymä palvelustrategia 
sisälsi työryhmän ehdotuk-
sen Veikkolan toiminta- ja 
aktivointikeskuksen suun-
nittelun käynnistämisestä 
vuonna 2006  ja toiminnan 
aloittamisen vuoteen 2010 
mennessä. Toimintaa ei 
ole käynnistetty.

Tiloja on nyt vapautumas-
sa kylän ydinkeskustassa. 
Tiloja tarvitaan niin ikäih-
misten kuin nuortenkin 
toimintaa varten. Nykyiset 
terveysaseman tilat eivät 
myöskään riitä viidennen 
lääkärin aloittaessa työn-
sä Veikkolassa.  Nyt tulisi 
toimia, jotta tiloja saatai-
siin käyttöön.

Aloitteen vastaanottanut  
kunnanvaltuuston puheen-

Ikäihmisille toivotaan päivätoimintaa
Kuntalaisaloite 

johtaja Åberg totesi vaati-
muksen tulleen sopivasti 
juuri ennen ensi vuoden 
budjettineuvottelujen al-
kua.  Asia käsitellään, 
mutta mitään lupauksia ei 
voi antaa.

Aloite kokonaisuudessaan 
oli seuraava:
Allekirjoittaneet kunta-
laiset vaativat, että Kirk-
konummen kunta ryhtyy 
pikaisesti toimenpiteisiin 
Ikäihmisten toiminta- ja 
aktivointikeskuksen perus-
tamiseksi Pohjois- Kirkko-
nummelle.
Veikkolassa ja Pohjois-
Kirkkonummella väestö 
on ikääntymässä. Tämän 
lisäksi Veikkolan kylän 
kasvu on ollut ripeätä 
vuodesta toiseen, mikä on 
jatkuvasti lisännyt myös 
ikäihmisten määrää.
Toiminta- ja aktivointikes-
kuksen tulisi sijaita Veik-
kolan ydinkeskuksessa ja 

muodostaa ikäihmisille to-
dellinen palveluiden kes-
kus, joka tarjoaisi ensisi-
jaisesti kuntoa ylläpitävää 
toimintaa kuten ruokailua, 
erilaisia liikunnallisia sekä 
harraste- ja kulttuuritoi-
mintoja. Kunnan palvelui-
den kuten kotipalveluiden 
tukikohta voisi myös toi-
mia samoissa tiloissa.
Meidän mielestämme tämä 
toiminta- ja aktivointikes-
kus on niin kunnan ikäih-
misten palvelustrategian 
toimintalinjan kuin ”Tans-
kan mallin ”mukainen.

Ote Kirkkonummen kun-
nanvaltuuston 29.9.2005 
hyväksymästä ikäihmisten
palvelustrategiasta:

”Toiminta- ja aktivoin-
tikeskukset Masalaan ja 
Veikkolaan Ikääntyville 
kuntalaisille tulee tarjota 
erilaisia mahdollisuuksia 
kotona selviytymisen tu-

Palveluohjaaja on valittu 
avustamaan ja koordinoi-
maan Brita Blombergin 
testamenttivaroilla tehtä-
viä lisäpalveluja.

Testamenttivarojen piiriin 
kuuluvat  Veikkolan posti-
numeroalueella kotonaan 
asuvat yli 68-vuotiaat tai 
tänä vuonna 68 täyttävät 
ikäihmiset, yhteensä 330 
henkilöä.  Kylänraitissa 
2/2010 kerrottiin tarve-
kartoituksen sisällöstä ja 
tuloksista, jotka esiteltiin 
24.5. seurakuntakodis-
sa 120 :lle paikalle saa-
puneelle ikäihmiselle.  
Vilkkaan keskustelun tu-
loksena päädyttiin mm. 
seuraaviin toteamuksiin ja  
toimenpidevaatimuksiin:

- Toivottujen palvelujen 
tilaaminen ja avunpyynnöt 
pitää saada yhdestä pai-
kasta, yhdestä puhelinnu-

Testamenttivaroilla palveluohjaaja
merosta. Toiminnan käyn-
nistyttyä laaditaan ohjeisto 
palvelujen tilaamisesta ja 
kehitetään vapaaehtoistoi-
mintaan perustuvaa avun-
tarjontaa.  Ehdotettiin pal-
veluohjaajan palkkaamista 
projektin käynnistämistä 
ja ikäihmisten toivomien 
palvelujen toteuttamista 
varten yhdessä yritysten, 
vapaaehtoisjärjestöjen, 
seurakunnan  ja muiden 
sidosryhmien kanssa.

- Kunnan pitää kehittää 
palvelusetelien käyttöä. 
Palvelusetelien piiriin pi-
tää saada veikkolalaisia 
yrittäjiä. Palvelun saa-
minen omalta kylältä vä-
hentää ikäihmisille usein 
hankalaa liikkumista Veik-
kolan ja Kirkkonummen 
keskustan välillä. Veikko-
lan ikäihmiset voivat toi-
mia palvelusetelien käytön 
testausryhmänä.

- Vähintään  kerran kuu-
kaudessa järjestetään yh-
teinen lounastilaisuus, 
johon ilmoittautumisten 
perusteella osallistuu noin 
20 ikäihmistä.  Palveluoh-
jaaja varmistaa, että  jokai-
nen halukas pääsee ainakin 
kerran vuodessa lounaalle.

- Lokakuussa Britan-päi-
vänä  ja  keväisin järjeste-
tään tilaisuudet, joissa on 
Britan toiveen mukaan so-
siaalista yhdessäoloa, lu-
entoja ja tietoa ikäihmisten 
palveluista. Kutsu lähetään 
jokaiselle kohderyhmään 
kuuluvalle vanhukselle, 
ja kuljetus järjestetään ti-
lausten perusteella. Kul-
jetuksesta peritään pieni 
omavastuumaksu.

- Palveluissa ja kuljetuk-
sissa on pieni omavastuu-
osuus.

Veikkolan työryhmän 
suunnitelma esiteltiin kun-
nanhallituksen määrää-
mälle työryhmälle, joka 
täydensi palveluohjaajan 
toimenkuvan vaatimukset 
ja poisti ehdotuksestamme 
raskaat työosuudet, kuten 
lumenaurauksen ja  kone-
työt.  Perusturvalautakun-
ta hyväksyi ehdotuksen 
16.6.2010, ja palveluoh-
jaaja valittiin syyskuun 
alussa.

Palveluohjaajan työ käyn-
nistyy syyskuussa, ja en-
simmäinen tapaaminen 
veikkolalaisten ikäihmis-
ten kanssa on Veikkolan 
seurakuntakodissa Britan 
päivänä 7.10.2010.

Veikkolan työryhmä
Pirkko Kautto

eksi. Aktivointi on tärkeä 
asia, jolloin ikääntyvien 
omat resurssit otetaan 
käyttöön mahdollisimman 
hyvin. Muiden palveluiden 
rinnalla esimerkiksi erilai-
set toiminta- ja aktivointi-
keskukset,  jonne tarvitta-
essa kuljetus on järjestytty, 
antavat mahdollisuuden 
mielekkääseen ja virik-
keelliseen yhdessäoloon. 
Työryhmä ehdottaakin, 
että Masalan ja Veikkolan 
toiminta- ja aktivointikes-
kusten suunnittelu käyn-
nistetään vuonna 2006  ja 
toiminta aloitetaan vuo-
teen 2010 mennessä.”

Veikkolassa 
30. elokuuta 2010
(aloitteen 
allekirjoittajia oli 448)

Veikkolan seurakuntakodissa pe 7.10. klo 12
Tapaaminen uuden palveluohjaajan kanssa, sosi-
aalista yhdessäoloa, luentoja ja tietoa ikäihmisten 
palveluista. Kutsu lähetään jokaiselle kohderyh-
mään kuuluvalle vanhukselle ja kuljetus järjeste-
tään tilausten perusteella. Kuljetuksesta peritään 
pieni omavastuumaksu.
Tervetuloa mukaan!

Britan päivän 
tilaisuus

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.

Ke 13.10., 10.11. ja 15.12. klo 10 kirjastossa 
(Kirkkonummen Kansalliset Seniorit)

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

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

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

Veikkolan 
muistikerho
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Veikkolan liikenneympäristön huuto- ja 
kysymysmerkkejä

Huomaatko? Kun huo-
maat, toimi heti! Kun toi-
mit, tee aina turvallinen 
päätös!

Tämän jutun kuvissa on 
yksi otos Veikkolan lii-
kenteen tärkeistä kohdista, 
jotka tienpitäjän, silmäl-
läpitäjän tai ratista kiinni 
pitävän on ehdottomasti 
otettava huomioon.

Katveet (kuva 1)

Kun Veikkolan itäisestä 
kiertoliittymästä ajetaan 
Turuntietä länteen päin, 
koulun bussipysäkin jäl-
keisen suojatien kohdal-
la on vaarallinen katve. 
Ajoratojen välisen alueen 
pensaat ulottuvat liian lä-
helle ajorataa. Pensaita on 
ehdottomasti karsittava. 
Kun tältä kohdalta ajetaan 
lännenpuoleiseen ympy-
rään – kauimmaisen auton 
kohdalle – ja käännytään 
Kisapolulle, pensaat peit-
tävät erittäin vaarallisesti 
Kisapolun ylittävän suo-
jatien. Tätä pensasriviä on 
radikaalisti lyhennettävä.

Pullonkaulat 
(kuvat 2 ja 3)

Kun Turuntietä ajetaan län-
nestä päin ja käännytään 
vasemmalle Lamminpään-
tielle, kääntyville ei ole 
erillistä kaistaa. Paikalla 

oli tällainen kaista siihen 
asti, kunnes ajorata vii-
meksi asfaltoitiin. Käänty-
miskaista on ehdottomasti 
tehtävä uudelleen.

Ongelma on täsmälleen 
samanlainen, kun ajetaan 
idästä päin Puronsuuntien 
risteykseen. Turuntieltä 
vasemmalle, Puronsuun-
tien rivitaloille, jättei-
den keräyspisteelle ja 
Veikkolanpuron alueelle, 
kääntyville ei ole erillistä 
kaistaa. Suoraan menevän 
pitää odottaa niin kauan, 
että kääntyjä menee edestä 
pois. Risteyksessä on hy-
vin tilaa rakentaa erillinen 
kääntymiskaista.

40 km/h (kuva 4)

Kuluneen kesän alussa 
Veikkolan liikenneympy-
röitten alueella pidennet-
tiin 40 km/h -nopeusra-
joitusten vaikutusalueita. 
Moottoritieltä ja Lapinky-
lästä päin tultaessa tämä 
rajoitus alkaa heti taaja-
mamerkin jälkeen. Te, jot-
ka roikutte neljänkympin 
rajoitusta noudattavien 
takapuskurissa, ette hyödy 
siitä mitään mutta annatte 
ikävän kuvan asenteestan-
ne.

Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

Kuva 1

Kuva 4

Kuva 3

Kuva 2

Franz Raschbacherin syyskuinen näyttely 
“Kilvoittelijat”
Veikkolan kirjastossa todisti, etteivät vain ruoka, kasvit 
ja ihovoiteet, mutta myös taide voi aiheuttaa vakavia al-
lergisia reaktioita.
Lue lisää: www.verkkonummi.fi 
Kuva: Tupuli /Franz

Taidetta 
tuorekelmussa

Ennen ja nyt

Kuvat: Vesa Laaksonen.

www.veikkola.fi 
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Jalkkarilaiset on ryhmä veikkolalaisia aikuisia, 
pääasiassa nuorten huoltajia. Veikkolan jalkkarit on 
toiminut yli neljän vuoden ajan. Veikkolassa nuor-
ten määrä on viime vuosina kasvanut nopeasti. Tur-
vataksemme nuorten viikonloppuiltoja perustimme 
jalkkaritoiminnan vappuna 2006.

Partioinnissa on kyse seuraavista asioista:
Ryhmä vapaaehtoisia täysi-ikäisiä, jotka kiertävät 
pareittain kylällä nuorten keskuudessa.
Partiolaiset pitävät omalta osaltaan huolta alle 18-
vuotiaiden turvallisuudesta.
Annetaan ensiapua sitä tarvitseville.
Nuori voi halutessaan tulla hakemaan apua itselleen 
tai kaverilleen.
Jutellaan nuorten kanssa, mikäli he haluavat kes-
kustella.
Partioivat ilmoittavat tapahtuneesta vanhemmille 
vain nuorten suostumuksella.
Nuorta tuetaan, ei moralisoida.

Partioinnin ansiosta kylämme nuorilla on turvalli-
sempaa ja aikuisten läsnäolo vähentää ”irtiottoja”.

Voit aloittaa tutustumalla nuorten viikonloppuiltoi-
hin Veikkolan keskustassa. Ilmoittaudu sähköpos-
tilla  jalkkarit@luukku.com tai puhelimitse 040-
5076956 / Ulla Räntilä.

Lauantaina 2.10. klo 8–16 
vietetään 10-Kioskilla Rai-
jan ja Markun 120-vuotis-
synttäreitä täytekakun ja 
kahvittelun merkeissä. Sy-
dämelliset onnittelut siis 
meiltä kaikilta kyläläisiltä 
ja Veikkolan Kyläyhdis-
tykseltä.

Liiketoimintaa ja nuori-
sotyötä

Raija ja Markku muuttivat 
Veikkolaan vuonna 1975 
Helsingistä, josta Markku 
on kotoisin. Raija on Imat-
ran tyttöjä.

Lembergit aloittivat kios-
kitoiminnan Veikkolassa 
syksyllä 1982 pienessä 
”luukkukioskissa” koulun 
läheisyydessä. Tuolloin 
myytiin mm. 10 pennin 
irtokarkkeja, joita lapet-
tiin yksitellen lusikal-
la pussiin. Veikkauksen 
pelit ovat olleet tarjolla 

Raija ja Markku 120 vuotta

Kympin väki harvinaisessa yhteiskuvassa. Vasemmalta Markku Lemberg, Heini Kurppa, Sanna Korhonen, 
Toni Lindström, Raija Lemberg, Laura Savonen ja Laura Lemberg.

Jalkkarit-info

alusta asti. Vuonna 1989 
rakennettiin uusi kioski, 
joka siirrettiin nykyiselle 
paikalleen vuonna 1999. 
Välillä on rakennusta re-
montoitu, seiniä poistettu 
ja sisätiloja avarrettu.

Raija ja Markku tukenaan 
tyttärensä Laura ja koko 
Kympin henkilökunta 
tekevät omalta osaltaan 
arvokasta nuorisotyötä. 
Monet Veikkolan nuorista 
ovat suorittaneet palkalli-
sen työharjoittelunsa 10-
Kioskissa, ja monet ovat 
jopa jääneet sinne töihin. 
Lembergit ovat tukeneet 
useaan otteeseen skeitti- 
ja frisbeegolftalkoolaisia. 
Epävirallinen frisbeegolf-
klubi toimiikin Kympin 
tiloissa, josta myydään 
frisbeitä.

Veikkolan Kyläyhdistyk-
sellä on jo pitkä yhteis-
työperinne 10-Kioskin 

kanssa. Aina on apua tul-
lut, kun sitä on pyydetty, 
monesti pyytämättäkin. 
Kymppi hoitaa esim. 
Lamminjärven rannassa 
sijaitsevan kyläsaunan va-
raukset. Veikkolan Kar-
tanoteatteri tekee myös 
yhteistyötä kymppiläisten 
kanssa. Lippuja kesäteat-
teriin myydään Kympiltä 
tulevana suvenakin.

Kun nyt lauantaina loka-
kuun 2. päivänä juhlitaan 
kylämme valopilkkujen, 
Raijan ja Markun, yh-
teisiä synttäreitä, tahdon 
minä kaikkien kyläläisten 
puolesta kohottaa ilmoille 
kolminkertaisen eläköön-
huudon: eläköön, eläköön, 
eläköön!

Lahjoille osoitteet

Syntymäpäiväsankarit ha-
luavat, että mahdolliset 
lahjoitukset osoitettaisiin 

Oman kylän
tuotteet: Vuoden 
ympäri paikallisilta 
toimittajilta: tomaattia, 
kurkkua, salaattia 
(esim. tammenleh-
vä- jäävuori), perunat, 
juustoa, naudahlihaa, 
luomukananmunat.
Byns egna produk- egna produk-
ter: Året runt direkt 
från lokala producenter: 
tomater, gurka, sallad 
(t.ex. ekblads-isbergs), 
potatis, ost, nötkött, 
eko-ägg

� 09-8190640, fax. 09-81906411
www.jonttes.fi   9-21, 9-18, 12-16

LAPINKYLÄ / LAPPBÖLE

 Pakettiauto/paketbil 9 m3

 Peräkärryt/släpkärror

 Venetraileri/båttrailer
Henkilöauto-kuorma-auto/ 

   person- och lastbil

Rent Point Lapinkylä

Lähikauppapalvelua
Närbutikstjänster

nuorisotyöhön, siis:
Veikkolan VPK:n nuo-
riso-osasto, tilinumero 
529745-4489, viesti Rai-
ja ja Markku 120 v. Varat 
menevät palokuntanuoril-
le, joille annetaan opetusta 
mm. ensiapuun ja palojen 
sammutukseen. Nuoret 
osallistuvat myös palo-
kuntaleireille.

Toinen lahjoitusten kohde 
ovat jalkkarit, jotka tekevät 
ansiokasta työtä kylämme 
nuorten hyväksi, siis: Koti 
ja koulu -yhdistys, tilinu-
mero 529745-40004945, 
viesti Raija ja Markku 120 
v/jalkkarit.

Lahjoituksen voit jättää 
myös 10-kioskilla lippaa-
seen.

Teksti: Paavo Sortti
Kuvat: Tapani Iivari

Oman�kylän�Rengaspalvelu�tarjoaa:�

� Teollisuusrenkaat�
� Maatalousrenkaat�
� Kuorma�auton�renkaat�
� Henkilöauton�renkaat�
� Vanteet�
� Kuljetinmatot�
� Kiilahihnat�

�

Henkilöautojen�renkaanvaihdot�myös�
noutopalveluna.�Raskasta�kalustoa�
palvelee�täysin�varusteltu�
huoltoautomme�missä�tahansa,�milloin�
vain.�

�

Puh.�040�455�2748/Kari�Rosenberg�

WaraRengaspalvelu��

Tampajankannas�131�

02540�Kylmälä�
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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 6-21, 

la 8-21, su 9-21

Kesän jälkeen on palat-
tu harrastusten rytmiin, 
kerhot ja jumpat täyttävät 
perheiden kalenterit. Poh-
jois-Kirkkonummella eli 
käytännössä Veikkolassa 
toimiva Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton pai-
kallisyhdistys tarjoaa toi-
mintaa lapsiperheille.

Kahvilassa tavataan

Syyskuun alusta ovat 
kokoontuneet kolme vii-
koittaista kahvilaa: keski-
viikon vauvakahvila klo 
13, torstain kaikille avoin 
perhekahvila klo 9.30 ja 
perjantain taaperokahvi-
la klo 9.30. Kahviloiden 
kokoontumispaikka on 
Veikkolan seurakuntako-
ti, Kisapolku 1. Torstaisin 
tenavajumppaillaan Veik-
kolan koululla, ja samaan 
aikaan salissa on mahdol-
lista pelata perhesählyä. 
Sählyyn voivat osallistua 
3–8-vuotiaat lapset van-
hempiensa kanssa. Omat 
mailat ja pallot mukaan!

Kirppikselle avuksi

Veikkolan MLL:n tosi 
hyvä lastentarvikkeiden 
syyskirppis pidetään sun-
nuntaina 10.10. Kyseessä 
on tällä kertaa se työlääm-
pi kirppisvaihtoehto eli 
itsepalvelukirppis. Henki-
lökunta tekee taustatyöt, 
ja asiakkaat vain penkovat 
valmiiksi lajitelluista ta-
varoista haluamansa. Asi-
akkaan kannalta tällainen 
kirppis on ihan mahtava 
(lukuun ottamatta kassalle 
jonottamista), mutta hen-
kilökunnalta se vaatii run-
saasti aikaa ja työpanosta.

MLL :n ohjelmassa 
kahviloita, jumppaa 
ja syyskirppis

Talkooväkeä tarvitaan 
lauantaina 9.10., jolloin 
valmistellaan myyntitilaa, 
otetaan myytävä tavaraa 
vastaan ja lajitellaan se 
esineryhmittäin ja vaate-
kokojen mukaan myyn-
tipöydille, ja erityisesti 
sunnuntaina 10.10, jolloin 
kassapisteiden miehitys ja 
tavaroiden jälkierittely ja 
-pakkaus myyjänumeron 
mukaan ja luovutus myy-
jille ynnä tilitykset ja ti-
lan siivous vaativat paljon 
työvoimaa. Tule hommiin! 
Koko ajaksi ei tarvitse 
päästä, parinkin tunnin työ 
auttaa eteenpäin.

Ja sitten ne porkkanat! Tal-
koolaiset saavat alennusta 
MLL:n ottamasta myynti-
provikasta, jos myynnissä 
on heidän tavaroitaan. He 
myös saavat tehdä ostok-
sia sekä ennen että jälkeen 
kirppiksen – eli ei tartte 
ryysiä asiakasmassan mu-
kana vaan voi valita rau-
hassa parhaat päältä. Ja 
tietysti talkooporukka on 
mitä mahtavin ja vapaaeh-
toistyöstä saa hyvän mie-
len ynnä kahvia ja pientä 
suuhunpantavaa.

Talkoisiin voi ilmoit-
tautua MLL:n Poh-
j o i s - K i r k k o n u m m e n 
yhdistyksen puheenjohta-
jalle Nea Meroselle, nea.
meronen@gmail.com . 
Myyjänumeroita aletaan 
jakaa kolmisen viikkoa 
ennen kirpparia, joten jos 
aiot myydä lastentarvik-
keitasi, seuraa MLL:n 
nettisivuja, http://pohjois-
kirkkonummi.mll.fi / .

RAIJA JA MARKKU 120 VUOTTA TERVETULOA 
SYNTTÄRIKAHVEILLE LA 2.10. KLO. 9-16

Lammaskallion rannassa 
on kyläyhdistyksen sauna, 
jota kyläläiset voivat käyt-
tää joko yhteisenä sunnun-
taisaunana tai vuokrata 
oman perheen, ystävien 
tai muun joukon käyttöön. 
Saunalla on pesty pois 
monet hiet taloyhtiöiden 
pihatalkoiden jälkeen, vie-
tetty monenlaisia juhlia tai 
vain nautittu oman per-
heen tai vieraiden kanssa 
löylyistä ja Lamminjärven 
vilpoisasta vedestä.

Saunan vuokrausta hoitaa 
Kymppikioski Koskento-
rilla. Vuokra on 20 euroa 
neljältä tunnilta. Se mak-
setaan varausta tehdessä.  
Saunan vuokraaja lämmit-
tää saunan itse ja huoleh-
tii myös, että seuraavalle 
käyttäjälle on kannettu 
puita puuvajasta ja sauna 

Sunnuntaisauna lämpiää Lammaskallion 
rannassa

jää siistiin kuntoon. Käy-
tön jälkeen ovet lukitaan ja 
avain palautetaan kioskil-
le. Tarkempia ohjeita voi 
lukea Veikkolaverkosta 
(www.veikkola.fi  , palve-
lut)

Yhteinen sunnuntaisau-
na jo syyskuussa

Viime keväänä jatket-
tiin sunnuntaisaunomista 
avantouintikauden lop-
pumisen jälkeen. Nyt on 
tarkoitus aloittaa saunomi-
nen jo syyskuun lopulla. 
Pukukoppi tule vasta lo-
kakuussa, mutta pukeutu-
miseen voi käyttää rannan 
kylmiä koppeja tai saunan 
pukuhuonetta vuorotellen. 
Voit jatkaa uimakautta nyt 
rantasaunan lämmöllä ja 
vaikka aloittaa sitten avan-
touinnin. Lämmittäjälistat 

tulevat saunan pukuhuo-
neeseen ja siirretään sitten 
pukukoppiin sen saavut-
tua.

Saunomisaika vaihtelee 
valoisuuden mukaan

Sauna on lämmin syys- ja 
lokakuussa klo 16-17 ja 
talvikuukausina klo 15-
16. Jos haluaa saunoa ai-
kaisemmin, voi ilmoittau-
tua lämmittäjäksi tai jos 
myöhäisempi aika sopii, 
voi ilmoittautua saunan 
sulkijaksi. Kunta ylläpitää 
avantoa ja tuo lokakuussa 
rantaan lämpimän puku-
kopin, jossa on verhoilla 
eristetyt osastot naisille 
ja miehille. Pukukopin 
avaimen voi tilata itsel-
leen kunnalta numerosta 
09-29672379  tai sähkö-

postitse osoitteesta kia.
forsell@kirkkonummi.fi  .

Avaimen hankinta maksaa 
25 euroa. Palautettaessa 
siitä saa takaisin 15 eu-
ron pantin. Avaimen voi 
noutaa Veikkolan kirjas-
ton alakerrassa toimivasta 
nuorisotilasta tilauksen 
yhteydessä sovittavana ai-
kana. Nuorisotila on auki 
maanantaisin ja keski-
viikkoisin klo 15-21 sekä 
perjantaisin klo 15-22.30. 
Avaimen voi pitää itsel-
lään niin kauan kuin har-
rastaa avantouintia.

Tervetuloa saunomaan ja 
uimaan virkistävässä ve-
dessä!

Teksti ja kuva:
Pirkko-Liisa Iivari

Sauna lämpiää sunnuntaisin yhteiseksi iloksi
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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

Kesällä amerikkalainen, 
maailmanlevikkinen leh-
ti Newsweek oli tutkinut, 
”mikä on maailman paras 
maa”, ja julkaisi tutki-
muksensa, jonka mukaan 

Newsweek/Kylänraitti
SUOMI on ehdottomasti 
maailman paras maa.

Oli hyvä, että hekin olivat 
sitä mieltä. Kylänraitti ehti 
ensin. Kylänraitin 2/2010 

 OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY
Yleislääkäri Ulla Kivinen,

arkisin 
Lastenlääkäri Petteri Hovi,

tiistaisin klo 17-

☎ 2568 265

VEIKKOLAN
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

MIMERAC OY
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt.

Yritys sijaitsee Veikkolassa.

Mika 0400-447 887

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 

K-supermarket valmistuu 
keväällä

Veikkolan K-Supermarket valmistuu kevään 2011 aikana. Uuteen myymälään 
tulee neliöitä 1500. Rakennuksessa hyödynnetään kylmälaitteiden lauhdelämpöä 
lämmityksessä, ja jätteiden hyötykäyttöaste pyritään saamaan lähes sataan pro-
senttiin. Uuteen kauppaan tulee myös korkealaatuinen tuoretiski. Kuvassa kaup-
pias Timo Laukkanen myhäilee Tuulensuun nykyisissä tiloissa. Kuva: Tapani Ii-
vari.

Veikkolalaisten oma olo-
huone, Cafe Pikkirilli, on 
saanut lisätiloja uudesta 
liikekeskuksesta. Samassa 
kerroksessa toiminut Pro-
vanom siirtyi muualle, ja 
Pikkirilli tarttui pikaisesti 
tarjoukseen vuokrata käyt-
töönsä n. 50 neliön tilat.

Pikkirillin vetäjät Mari 
Lepistö ja Mona Hörman 

Pikkirilli laajentaa
avaavat lokakuun alussa 
juhlapuoti Vaniljan, jonka 
valikoimaan kuuluu perin-
teisten lahjatarvikkeiden 
lisäksi sisustustuotteita, 
leivontavälineitä, tekstiile-
jä jne. Pääasiassa tuotteet 
tulevat kotimaasta, Ruot-
sista ja Tanskasta.

Pyrkimys on, että  tavara 
on  laadukasta ja kohtuu-

hintaista. Tuotevalikoima 
elää asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. Henkilökuntaa 
palkataan 1-2 henkilöä li-
sää, myynnistä ja kiireistä 
riippuen.

Aukioloaika seuraa kah-
vilan aikoja: klo 7-18. 
Avajaisia vietetään  loka-
kuussa.

Tauno Juslin
Lars Wikström
Kalervo Saloranta

Meillä ikääntyneillä Veik-
kolan Pojilla oli 2.9. vuo-
tuinen tapaaminen Veik-
kolan Kylätalolla. Näitä 
tapaamisia on ollut noin 20 
vuoden ajan. Tämänkertai-
nen kokous vakavoitti mie-
lemme, koska kaksi hyvää 
toveria oli joukostamme 
poistunut. Lars Wickström 
kuoli 81-vuotiaana 16.5. 
Kotipaikkauskollisena hän 
asui koko elämänsä Veik-
kolan Perälässä Kaislam-
mentien varrella. Tauno 
Juslin oli myös yli 80-vuo-
tias kuollessaan 17.5. Hän 
asui koko elämänsä kotiti-
lallaan Palojärven rannalla 
Heijalassa.

Lasse ja Tane olivat hyviä 
ystäviä ja työtovereita kes-
kenään. Paljon on heidän 

In memoriam
kättensä töitä rakennus-
alalta Veikkolan ympäris-
tössä ja kauempanakin. 
Metsästys ja kalastus olivat 
heidän yhteinen harrastuk-
sensa. Lassea jäi suremaan 
kaksi tytärtä perheineen ja 
Taunoa vaimo sekä tytär. 
Vietimme hetken hiljai-
suuden heidän muistoaan 
kunnioittaen.

Kokouksemme jälkeen 
saimme viestin, että yksi 
kokoonkutsujistamme ja 
epävirallinen puheenjohta-
jamme Kalervo Saloranta  
oli kuollut 80-vuotiaana 
26.8. Kalervo oli kah-
deksanlapsisen perheen 
keskimmäisiä, ja heidän 
kotinsa oli Veikkolassa 
lähellä Vihdin rajaa, josta 
Kalervo muutti myöhem-
min Helsinkiin.

Kavo suoritti elämäntyön-
sä autoalalla  ollen ensim-

mäisiä, jotka hallitsivat  
auton ohjauskulmien sää-
dön. Myöhemmin hän oli 
Haka-konsernin liikkuvan 
kaluston työnjohtaja. Va-
paaehtoisena hän osallistui 
toiseen maailmansotaan. 
Ikääntyneenä hänen har-
rastuksiinsa kuului vete-
raanikuorotoiminta. Kaler-
voa jäi suremaan vaimo ja 
poika perheineen.

Kukin näistä edesmen-
neistä sai elää pitkän ja 
hyvän elämän, aina 30-
luvun pulavuosista tänne 
2000-luvulle kokien so-
danjälkeisen pula-ajan ja 
nykypäivien hyvinvoinnin. 
Tulemme kunnioittamaan 
heidän muistoaan suuresti, 
olivathan he miehisiä mie-
hiä parhaimmasta päästä.

VEIKKOLAN 
OLDBOYS
Olavi Kautto

sivulla 12 todetaan: ” 
Pohjois-Kirkkonummi on 
maailman ihanin paikka”.

Näin se on.
RL
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ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Eerikinkartanontie 2, puh. (09) 8874 2810
www.veikkolanapteekki.fi 

DeviSol 10 µg
Hyvänmakuinen D-vitamiinitabletti 
koko perheelle

1633

TARJOUS!

230 tabl. 
200:n hinnalla!

Rajoitettu erä.
Tarjous voimassa niin kauan
kuin tavaraa riittää.

OP-bonuksilla 
voi kuitata myös 
OPKK:n välitys-

palkkiota.

Kaikki 
palvelut 
saman
katon alta!

OP-bonuksilla 
voi maksaa 
Pohjolan 

vakuutuksia.

OP-bonus-
asiakkaalle

kertyy bonuksia.

OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka 
oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 ¤.

puh. OP 010 254 5201
puh. OPKK 010 254 5300

Koskentie 3
02880 Veikkola

Kuka olet ja mistä tulet?
- Mila Helasvuo, 40 v.  
Eläinlääkäriltä.

Missä ja miten asut?
- Nummelassa, rivitalossa, 
jonne muutimme 10 vuot-
ta sitten Helsingin Munk-
kivuoresta.

Onko perhettä?
- Aviomies, kolme koiraa 
ja viisi kissaa.

Millä alalla työskente-
let?
- Olen myymäläpäällik-
kö mobiilialan liikkeessä 
Helsingissä.

Kohtaamme 
Kymppikioskilla

Mitä harrastat?
- Eläimiä. Koirien kas-
vatusta ja niiden kanssa 
ulkoilua  sekä kodin yllä-
pitoa.

Miten meni kesä?
- Ihanasti.Olimme vain 
kotosalla, nautimme läm-
möstä ja upeasta säästä.

Mitä syksy sinulle mer-
kitsee?
- Syksyllä tuppaa hiukan 
masentumaan, kun sade ja 
pimeys tulevat. Olen täy-
sin kesäihminen.

Käyt työssä Helsingissä. 
Oletko valmis kimppa-
kyytiin?
- Tottakai. Se on paljon jär-
kevämpi tapa matkustaa ja 
siitä  tulee vähemmän ym-
päristöhaittoja. Ja ruuhkat 
vähenevät.

Millainen kuva sinulla 
on Veikkolasta?
- Veikkola on enemmän 
maalaisidylli kuin Num-
mela, joka on jo täyteen 
rakennettu.

Olisitko valmis muutta-
maan Veikkolaan, jos so-
piva asunto löytyisi?
- Ilman muuta.

Käytkö usein Kympillä?
- Silloin kun tuon koiran 
tai kissan eläinlääkäriase-
malle Anidentiin. Heillä 
on mukava tapa: kun eläin 
on hoidossa, he antavat 
asiakkaalle lapun, jolla saa 
Kympiltä ilmaisen kahvin 
ja Dallas-pullan.

Maittoiko?
- Joo. Tosi hyvä pulla.

Teksti ja kuva: 
Matti Saartamo
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Kun viimeinenkin isän-
nän 80-vuotispäiviin liit-
tyvä konsertti oli Piipari-
lan täpötäydessä tuvassa 
soitettu, sovimme rupat-
telusta. Olin kaksi tuntia 
kapellimestari, akatee-
mikko Jorma Panulan 
juttusilla. Kun maestro 
puhuu ”vispaamisesta”, 
hän vapauttaa juttuka-
verinsa kapellimestarien 
juhlallisesta maailmasta 
kuuntelemaan kapujen 
kasvattajan urasta ja 
työstä rennolla kansan-
kielellä.

Elokuun 10. päivänä 80 
vuotta täyttänyt Jorma Pa-
nula on kotoisin Kauhajo-
elta Etelä-Pohjanmaalta. 
Maailmalla hieman hiou-
tunut ja maestron kapukie-
leksi sovittama murre on 
hänen eniten käyttämänsä 
kieli. Tästä seuraa arvoi-
salle lukijalle tehtävä. 
Mitä tarkoittavat seuraavat 
ilmaisut: ”vispaaminen”, 
”mönyy”, ”suikales”, 
”karva”, ”spryygeli”, ”pi-
runkeuhkon kriuhnaasu” 
ja kanteleen ”kraappimi-
nen”? Tämän tarinan lo-
pussa kerrotaan sanojen 
merkitykset ja myös se, 
miksi Panula on iät ja ajat 
johtanut ilman ns. tahti-
puikkoa.

Hepari – Kurkisto

Kurkistossa Jorma Panulan 
pihapiirissä vanhan nave-
tan tuntumassa ja hieman 
etäämmältä kuin kuurupii-
losta pilkistävässä hirsita-
lossa aistii sielukkuutta, 
kodikkuutta, levollista 
suomalaista maalaisuutta. 
Tuvasta avautuu leveitä ja 
korkeita ikkunoita, joihin 
rajautuu vaaka- ja pysty-
mallisia maisemakuvia 
suoraan luonnosta.
Kapellimestari Sakari 
Oramon päätös jättää Ra-
dion Sinfoniaorkesteri pa-
rin vuoden päästä polkai-
see käyntiin ensimmäisen 
puheenaiheemme. Seu-
raajaksi ei Panulalla ole 
mainita erityisesti ketään. 
Onpa hän kuka tahansa, 
hän on hyvin todennäköi-
sesti hankkinut oppia Jor-
ma Panulan kapuluokan 
kasvattina.

Jorma Panula on asustellut 
vaimonsa Marjan kanssa 
Kurkistossa kaksitoista 
vuotta. Hirsirakennuksen 
piti alun perin tulla Pii-
parilan viereen Hepari-
järven tuntumaan, mutta 
lupaa vakituiselle asunnol-
le ei saatu. Piiparilankin 
rakentamista vastustava 
byrokratia vaikutti sen, 

Piiparilan 80-vuotias isäntä – kansainvälisten kapujen 
kasvattaja

että paikalla odottaneitten 
hirsien merkinnät tuhraan-
tuivat. Taidokkaat tekijät, 
arkkitehti Reino Lammin-
Soila ja mestaritimpurit, 
saivat hirsistä rakenne-
tuksi konserttipaikan, jol-
le lähiseuduilta ei löydy 
vertaa. Upeassa Piipari-
lassa, kurkihirteen ulottu-
vassa tuvassa, järjestetään 
konsertteja, mutta ympäri 
vuoden siellä ei saa asua. 
Piiparilan pehtoorina on 
Jorman poika, Sami, joka 
asuu Helsingissä.

Musiikkikoti – kanttorin 
suositus

Jorma Panulan elämässä on 
aina ollut musiikkia. Eelis-
isä opiskeli Helsingin mu-
siikkiopistossa, Elsa-äiti 
pianonsoittoa Viipurissa. 
Panulan perheorkesterissa 
olivat myös Jorman veljet, 
Mauno ja Timo. Jo edes-
mennyt Mauno oli mainio 
klarinetisti, joka saavutti 
soitollaan mestaripeli-
mannin arvon ja Suomen 
mestaruuden. Timo soitti 
selloa.

Kauhajoen kanttorin suo-
situksesta Panula lähti 
pyrkimään Sibelius-Aka-
temiaan. Hän pääsi kirk-
komusiikkiosastolle, jos-
sa energisellä miehellä 
oli tylsää, mutta opinnot 
”laihnarahoolla” sujuivat. 
Jorma Panula ”tramppa-
si” urkuja, suoritti puoles-
satoista vuodessa neljän 
vuoden kurssin ja oli 19-

vuotiaana Suomen nuorin 
kanttori. Hän lainasi or-
kesteripartituureja ja istui 
kuusikin tuntia päivässä 
Helsingin yliopiston juh-
lasalissa kuuntelemassa 
sinfoniaorkesterin harjoi-
tuksia.

Oma maa 
– muu maailma

Kun kapellimestarin op-
piin otettiin vain joka 
toinen vuosi, oli odotte-
luvuonna aikaa muuhun. 
Mahtavan ja monipolvisen 
uran kuvailun ylivoimai-
suuden vuoksi ja lukijan 
hengityksen tasaamiseksi 
seuraavassa käytetään ly-
hyttä kieltä.

Syksyllä 1950 Vaasan 
Suomalaisen Teatterin ka-
puksi. Operettia. Panula 
teki musiikin Yrjö Kokon 
teokseen ”Pessi ja Illusia” 
jo pari–kolme vuotta en-
nen kuin Ahti Sonninen 
sävelsi teoksesta baletin.
Viulu mukana Kööpenha-
minaan urkuoppiin. Vuon-
na 1951 kaksivuotiselle 
kapellimestarikurssille 
Akatemian vararehtorin, 
Peräseinäjoelta kotoisin 
olevan Sulho Rannan, suo-
situksella.

Lahden Kaupunginteatte-
riin orkesterinjohtajaksi 
– tarvittaessa, seuraavak-
si vuodeksi jo kontrahti. 
Martti Similän opastuksel-
la teoriaa, pianoa. Panula 
polki Lahdessa hommasta 

toiseen ”pyörän klosalla, 
joka rutisi ja präiskyy”. 
Vuonna 1955 Tampereen 
Teatteriin neljäksi vuodek-
si. Siellä Panula sävelsi 
vuonna 1959 ensimmäisen 
suomenkielisen musikaa-
lin ”Ruma Elsa”, pohjana 
Ensio Rislakin teos. Sitä 
esitettiin myös Helsingis-
sä Kansanteatteri-työvä-
enteatterissa. Vallilan Te-
atterinkin kapun homma 
kuului työnkuvaan.

Oopperasta kysyttiin 
vuonna 1962. Siellä soitti 
Helsingin Kaupunginor-
kesteri, josta vain puolet 
mahtui monttuun. Turun 
Kaupunginorkesteri vuo-
sina 1963–65. Tauno Han-
nikaisen jälkeen valinta 
Helsingin Kaupunginor-
kesterin kapellimestarik-
si. Tiukassa kisassa Jussi 
Jalas tuli toiseksi. HKO:
ssa vuoteen 1972, vuodet 
1972–73 Århusissa Tans-
kassa, sitten freelanceksi.
Vuonna 1972 Sibelius-
Akatemian orkesterin-
johdon professuuri. Siinä 
työssä Jorma Panula otti 
ensimmäisenä käyttöön 
videolaitteet. Perustettiin 
kapubändi. Nykyään Aka-
temialla on myös maa-
ilmassa ainutlaatuinen 
nuorisokapubändi, jonka 
soittajat vuorollaan johta-
vat orkesteria. Nuorimmat 
ovat 13-vuotiaita.

Duracell-kapu

Jorma Panula arvioi, että 
hänen kapellimestarikurs-
seillaan on käynyt noin 2 
000 oppilasta. Taas hen-
gästyttää, kun kysyn ku-
luvasta vuodesta. Syys-
kuun ensimmäisen viikon 
loppuun mennessä hän oli 
pitänyt kurssit Vaasassa, 
Kööpenhaminassa, Por-
tossa ja Kuopiossa. Tänä 
vuonna olivat vielä edessä 
kurssit Bulgariassa, Ams-
terdamissa, Espanjassa, 
myös Baskimaalla Bilba-
ossa, Leipzigissa ja Tai-
peissa.

Tuntuu jotenkin turhalta 
mainita, että Jorma Panula 
jäi Sibelius-Akatemiasta 
eläkkeelle 17 vuotta sit-
ten.

Panula sanoo, että viidessä 
minuutissa hän näkee op-
pilaasta, onko tässä aines-
ta. Ottaako ja saako opis-
kelija orkesterin haltuun? 
Perusohjeitten mukaan 
hommassa ei saa olla epä-
aitoutta, fi lunkia, show-
meininkiä eikä ylimieli-
syyttä. Kun olet kapu, älä 
tanssi orkesterin edessä!

Ehdotus ja Panulan sanas-
to

Olin itse laulajana mukana 
Helsingin Kaupunginteat-
terissa 70-luvun puolivä-
lissä esitetyssä Johannes 
Linnankosken ”Tulipuna-
kukka”-laulunäytelmässä, 
johon Jorma Panula sävel-
si ja sovitti musiikin. Teen 
hänelle nyt ehdotuksen: 
Tulipunakukka sopisi mai-
niosti kesäteatteriesityk-
seksi Navalan puistoon.

Panula on samaa mieltä ja 
tuumii heti, miten hienosti 
haitarin sävelet sinne sopi-
sivat.

Arvoisa Veikkolan Kar-
tanoteatterin taiteellinen 
johto. Maestro Panulalta 
kannattaisi tiedustella asi-
aa.

Alussa mainittujen Panu-
lan käyttämien käsitteiden 
selitykset ovat seuraavat: 
”vispaaminen” on kapun 
hommaa eli orkesterin 
johtamista, ”mönyy” par-
tituuri, ”suikales” nuotti-
lehti, ”karva” jousisoitin, 

”spryygeli” fl yygeli, ”pi-
runkeuhkon kriuhnaa-
su” 2-rivisen haitarin ja 
”kraappiminen” kanteleen 
soittoa.

”Vaistoa on vaikia 
opettaa”

Tärkeä yksityiskohta Jor-
ma Panulan työskentelys-
sä on se, että hän ei käytä 
puikkoa. Syyskuun alussa 
Kuopiossa julkistettiin ka-
pellimestari Atso Almilan 
ja Panulan yhdessä tekemä 
kirja ”Vaistoa on vaikia 
opettaa” (Teos, 270 s.). 
Tässä tekijöiden laajois-
ta, kapellimestarin työtä, 
opettamista, musiikkia ja 
itse elämää käsittelevis-
tä keskusteluista kootus-
sa kirjassa Almila kysyy, 
onko se puikko jäsen tai 
nivel lisää?
”Yhyrestoista sormi joka 
sekoottaa karvat. Se piru 
katkiaa ja menöö toisen 
silimähän, toisin kuin ran-
ne…”

Teksti ja kuva: 
Tapani Iivari

Jorma Panula kotona. Kodin seinillä on mielenkiin-
toista taidetta, seinällä Alpo Jaakolan työ. Keinutuo-
lin takana pöydällä ”Havis Amandan” tekijän, Ville 
Vallgrenin, pienoisveistoksia.
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   Öljy- ja Kaasupolttimet 

Veikkola Puh: 0400 445 834 
Sähköposti: aulis.liljestrom@elisanet.fi 
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Sanapajassa teemana on 
Arja Puikkosen kirja F. Jo-
kinen ja Vintin väki. Pien-
ten ryhmän teemoja ovat 
ystävyys ja eriskummal-
liset seikkailut F. Jokisen 
seurassa. Isojen ryhmässä 
leikitään sanoilla, tehdään 
tarinoita yksin ja yhdessä, 
astutaan rivien välistä kir-
jojen maailmoihin ja saa-
daan uusia ystäviä.

Sanapajassa aloittaa uusi 
sanataideohjaaja Han-
na Lehtonen. Hanna on 
aloittanut oman sanatai-
deharrastuksen jo 7-vuo-
tiaana. Harrastus kuljetti 
Hannan 13-vuotiaana yh-
deksi oululaisen Valveen 
sanataidekoulun perus-
tajajäsenistä. Hän jatkoi 

Sanapajat seikkailevat 
Veikkolassa Arja Puikkosen 
kirjojen maailmassa

monipuolisia sanataiteen 
opintojaan Valveen sa-
nataidekoulussa vuoteen 
2005 saakka opettajinaan 
mm. Outi-Maria Takkinen, 
Tuutikki Tolonen, Anna 
Anttonen, Mika Elovaara 
ja Janne Länsitie.

Hannan runoja on julkais-
tu vuonna 1999 ilmesty-
neessä Auringon ainoa 
sukulainen -antologiassa 
(Kustannus Liikahdus), 
ja niitä ovat säveltäneet 
Kaj Chydenius ja Marjat-
ta Meritähti. Vuonna 2004 
hän ohjasi yhdessä Minna 
Rinteen kanssa 10-12-vuo-
tiaiden sanataideryhmän 
esittämän Lelujen kapina 
-näytelmän (kirj. Laura 
Honkanen) Oulun kaupun-
ginteatterin pienelle näyt-
tämölle. Hanna on opet-
tanut sanataidetta lapsille 
ja nuorille vuodesta 2002 
alkaen. ”Sanataideopetta-
jana haluan opastaa kul-
kemaan ja pitää yhdessä 

hauskaa tarinoiden, kielen 
ja sanojen ihmemaassa.”

Sanapajat alkavat 5. loka-
kuuta Veikkolan kirjaston 
yläkerrassa.

tiistaisin 6-8-vuotiaat   klo 
13.30-14.15 (6 x 45 min.)
              9-11-vuotiaat klo 
14.30-15.30 (6 x 1 tunti)

Pienten ryhmä on 30 euroa 
ja isojen ryhmä 40 euroa. 
Sisarusalennus perhettä 
kohden on 5 euroa.

Ilmoittautuminen sa-
napajan sähköpostiin 
sanapa ja@gmai l . com 
4.10. mennessä. Voit 
tiedustella sanapajasta 
myös sanataideopettajal-
ta, Hanna Lehtonen puh. 
(050) 381 7052 tai hanna.
lehtonen@helsinki.fi 

Monet ehtivät elokuun ai-
kana ihmetellä, mikä katos 
oli ilmestynyt sekä Puron-
suuntien varrelle jätteiden 
keräyspisteen alueelle että 
Tuulensuun asuinalueel-
le Lapinkyläntien tuntu-
maan.

Nämä ovat Evitskogiin 
kuljetettavien uusien eka-
luokkalaisten noutopaik-
koja. Kolmas uusi kou-
lulaisten noutopiste on 
koulun piha-alueella.

Me Puronsuuntien, Veik-
kolanpuron ja Rantatien 

Vielä tänä lukuvuonna Evitskogiin

Ekaluokkalaisten noutopaikat

alueilla asuvat saatoimme 
seurata kuvassa näkyvän 
noutopaikan rakentumista. 
Heinäkuun lopulla jäteas-
tioitten tuntumaan maalat-
tiin ruutu, jossa on keltaiset 
vinoraidat ja teksti ”bus”. 
Tien asfalttiin tuli teksti 
”Varo lapsia”, ja jätteiden 
keräyspisteen länsilaidalle 
ilmestyi kolmikulmainen 
katos. Sen tukirakenteet ja 
kolme penkkiä maalattiin 
punaiseksi ja katto mus-
taksi.

Kuva on otettu toisena 
koulupäivänä, tiistaina 17. 

elokuuta, muutamia mi-
nuutteja vailla kahdeksan. 
Eräs isistä kertoi, kuinka 
harmittavasti noutolii-
kenne edellisenä aamuna 
alkoi: Noutava bussi oli 
1,5 tuntia aikataulusta 
myöhässä. Nyt bussi tuli 
täsmällisesti kello kah-
deksaksi. Siihen saateltiin 
myös neljä esikoululaista. 
Oudolta kuulosti se, että 
vanhempien on itse mak-
settava näiden pikkulasten 
paluukyyti.

Teksti ja kuva: 
Tapani Iivari

Vanhemmat ovat tuoneet ekaluokkalaisiaan Puronsuuntien noutopaikalle. Katok-
sesta näkee helposti sen, että katon lappeet ovat liian lyhyet: Sateella katoksen 
penkeillä istuvat kastuvat aivan varmasti.

Veikkolan koulun iltavah-
timestari on useaan ottee-
seen esittänyt huolensa 
Veikkolan koulun
iltakäyttäjien turvallisuu-
den puolesta. Huoli on ai-
heellinen ja erittäin vakava. 
Veikkolan koulun edustaa 
käytetään toistuvasti mo-
pojen kiihdytyssuorana, ja 
koulun piha-alueella aje-
taan kovilla nopeuksilla. 
Samanaikaisesti koululla 
ja liikuntatiloissa käy iltai-
sin pieniä ja isoja kerho-
laisia, urheilijoita ja muita 
käyttäjiä, joiden ei tarvitse 
tietää, että heidän tulisi va-
roa mopoilijoita. Koulun 
alueella moottoriajoneu-

Vetoomus veikkolaiselle 
mopoilijalle: Älä aja päälle!

voilla ajo on ehdottomasti 
kielletty.

Vaaratilanteita on ollut 
useita. Toistaiseksi onnet-
tomuuksilta on vältytty, 
mutta kuinka pitkään?
Tällainen vaaratilanne 
tapahtui esimerkiksi tiis-
tai-iltana 7.9. Pieni tyttö 
juoksi koulun liikuntasa-
lin ovesta ulos, ja saman-
aikaisesti mopoilija ajoi 
koulun takapihalta, Tu-
runtien puoleisesta päästä, 
huomattavalla vauhdilla 
koulun pääoven suuntaan. 
Tyttö ehti viime hetkellä 
hypätä mopon edestä pois. 
Onnettomuus oli muuta-

mien sekuntien päässä.

Hyvä mopoilija. Hyvät 
mopoilijoiden vanhemmat. 
Vetoan ja kauniisti pyydän. 
Älä aja koulun alueella, älä 
aja jalankulkuun tarkoi-
tetuilla alueilla. Noudata 
liikennesääntöjä. En usko, 
että haluat vastuuseen tai 
korvausvastuuseen toiselle 
ihmiselle aiheuttamastasi 
vahingosta.

Johanna Artola
toiminnanjohtaja, Veikko-
lan Veikot
puheenjohtaja, Veikkolan 
Koti ja koulu -yhdistys

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.

Jalkojenhoitaja Merja Sopanen 
vastaanotto lauantaisin, p. 050 346 3243
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Veikkolan teitä asfaltoi-
daan vauhdilla. Kunta ha-
luaa tiekuntien hallinnassa 
olevat tiet asfaltoiduksi 
ennen kuin ottaa ne hal-
tuunsa. Asfaltoitua tietä on 
helpompi pitää kunnossa 
kuin hiekkatietä. Asukkai-
den mielipiteet kunnostuk-
sesta kuitenkin jakautuvat. 
Osa haluaisi säilyttää mai-
seman maalaismaisena.  
Veikkolan Vanhatiellä as-
faltointi lykkäytyi valituk-
sen takia

Muun muassa Rantatien 
asfaltointi oli tarkoitus 
aloittaa ensi vuonna. Sil-
loin työt eivät kuitenkaan 
vielä ala. Kunnanhallitus 
ei ole kuitenkaan vielä 
lyönyt lukkoon lopullista 
aikataulua. Kunnanhalli-
tuksen jäsen Matti Kauri-
la (kok) sanoo pyrkivänsä 
siihen, että Veikkolan van-
hoilla kaava-alueilla kun-
nallistekniikka olisi valmis 
alkuperäisen aikataulun 
mukaan vuonna 2016. Hän 
sanoo, että jos rahat joltain 
vuodelta jäävät käyttämät-
tä, ne eivät automaattisesti 
siirry Veikkolassa seuraa-
vaan vanhojen alueiden 
rakentamiskohteeseen.

Rantatien varrella asuvan 
Reijo Östlundin mieles-
tä asfaltointia ei tarvita. 
Rantatiellä nykyinen tien 

Asfalttia vai ei?

leveys on ihan riittävä.  
Reijo arvelee, että jos tie 
asfaltoidaan ja siihen tu-
lee jalkakäytävät, niin tien 
laidassa olevat pensaat hä-

viävät ja maisema muuttuu 
oleellisesti.

Toinen Rantatien asukas 
Antti Juurakko kannattaa 

tien päällystämistä. Tär-
keää olisi saada jalkakäy-
tävät. Anttia harmittavat 
erityisesti ojat. Ne meni-
sivät uuden päällysteen 

ja jalkakäytävien mukana 
umpeen. Ojien tilalle tu-
lisi salaojitus. Hiekkatie 
on syksyllä kurainen ja 
pölyää kesällä. Nykyisel-

lään sadevedet menevät 
sellaisenaan Kalljärveen,  
ja Antti Juurakko arvelee, 
että tällainen tilanne on 
laiton

Mari-Hanna Hanwell 
asuu Oikotien varrella. 
Hän haluaa säilyttää tien 
nykyisenlaisena. Jos tie 
asfaltoidaan, tulee maise-
masta liian urbaani. Jos as-
faltointi tehdään, niin mie-
luimmin sitten niin, että ei 
rakenneta jalkakäytäviä.

Kauko Mäki-Valkama on 
pitkäaikainen Rantatien 
asukas ja ollut aikanaan 
kunnanvaltuustossa (sd) 
16 vuotta. Hänen mieles-
tään tien voisi päällystää, 
mutta nykyinen seitsemän 
metrin leveys riittää. Jal-
kakäytäviä tielle ei tarvita. 
Jos jalkakäytävät tehdään,  
joudutaan sekä puita että 
pensasaitoja poistamaan.

Asukkaiden on syytä 
olla tarkkana ja seurata, 
milloin minkäkin alueen 
suunnitelmat ovat esillä. 
Esimerkiksi Rantatien ka-
tusuunnitelma tulee näillä 
näkymin näytteille ensi 
vuonna. Silloin on oikea 
aika kertoa mielipiteensä.

Teksti ja kuvat:
Vesa Laaksonen

Reijo Östlundin mielestä nykyinen hiekkatie on riit-
tävä. Jalkakäytävän rakentaminen tuhoaisi mm. ny-
kyiset pensasaidat.

Antti Juurakko on kyllästynyt ojien kunnossapi-
toon. Tien asfaltoinnilla ojista päästäisiin eroon.

Osa tienvarren asukkaista haluaisi säilyttää Ranta-
tien tällaisena kylämaisemaan sopivana hiekkatienä.

Kauko Mäki-Valkaman mielestä jalkakäytäviä ei tar-
vita, mutta ajoväylän voisi päällystää.

KKauneusnurkka
Nina Sipilä-Latovehmas
Kauneudenhoitoalan lehtori,
estenomi, erikoiskosmetologi

Tule alan ope� ajalle 
kauneuskäsi� elyyn!

h� p://sites.google.com/site
/kauneusnurkka/

Ajanvaraukset: 
arkisin klo 16-18, lauantaisin 10-13
tai haluamanasi ajankohtana teks� vies� llä/sähköpos� lla
p. 050-56 45 909,
email:nina.sipilalatovehmas@gmail.com
Huuhkajan� e 9, 02880 Veikkola

---------------------------------------------------------------------------

MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVANA!

---------------------------------------------------------------------------
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Tavallisen veikkolalaisper-
heen poika saatiin ajoissa 
huumekatkolle ja kuiville. 
Vanhempien, Sarin ja Ju-
han, nimet on muutettu, 
eikä Kallekaan ole oikeas-
ti Kalle. Tämä tarina on 
tehty vanhempien haastat-
telun pohjalta. Nimet on 
muutettu perheen yksityi-
syyden suojaamiseksi.

Vuoden verran epäily oli 
taustalla. Ajattelimme, 
että jotain oli vialla. Kalle 
oli aina väsynyt ja kiuk-
kuinen, piiloutui huppa-
rinsa sisään. Häneen ei 
saanut kontaktia. Pysytteli 
kotona omassa huonees-
saan. Siivousvuoronsa hän 
kuitenkin hoiti, Sari muis-
telee. Ja kesätyössä kävi 
esimerkillisesti, Kallen isä 
Juha jatkaa.

Vanhemmat Sari ja Juha 
eivät tienneet, oliko ky-
seessä murrosikäisen oi-
kuttelu vai jokin muu va-
kavampi juttu. Nuorethan 
ovat tuossa iässä hankalia. 
Ja lähelle näkee huonosti.

Epäily kalvaa

Tilanne kiristyi vähitellen. 
Kalle riiteli vanhempiensa 
kanssa. He olivat kyttääviä 
kalkkiksia.

Pössyttelyä meidän kylällä  
Kysyimme monta kertaa, 
käytätkö sinä huumeita. 
Tutkin vaivihkaa pojan 
taskuja ja laatikoita löytä-
mättä mitään. Eräänä vii-
konloppuna otimme reip-
paasti yhteen, poikakin 
pelästyi, Sari kertoo.

Seuraavana maanantai-
aamuna Juhalla oli kiire 
töihin ja Kalle joutui läh-
temään vauhdilla mukaan. 
Silloin Sari löysi Kallen 
pöytälaatikosta tikkuaskin 
ja sieltä foliopaperiin kää-
rityn hasispalan.
Ei sitä osannut tarkkailla 
alumiinifolion suurta me-
nekkiä, Sari mietti.

Pikaisesti huostaan

Otimme heti yhteyttä so-
siaalitoimistoon ja pyy-
simme apua. Sanoimme, 
ettemme jaksa yksin, ei 
ole vaihtoehtoja, koko 
perhe kärsii. Kalle otettiin 
pikaisesti huostaan, ja jo 
keskiviikkona oli varmis-
tunut huumekatkaisupaik-
ka Stopparista seuraavasta 
maanantaista alkaen. Meil-
lä oli kiire, koska Kalle 
oli hoidon alkaessa 1 ½ 
viikkoa vaille 18-vuotias. 
Viisi päivää ennen hoitoon 
pääsyä olivat rankkoja, 
vahdimme poikaa tauot-

ta. Lähtöaamuna hän pisti 
lujasti hanttiin, mutta sen 
mittelyn minä sentään voi-
tin, Juha kertoo.

Kahdeksan viikkoa Stop-
parissa

Täysi-ikäiseksi tultuaan 
Kalle halusi keskeyttää 
hoidon. Me sanoimme, 
että jos lopetat, kotiin et 
tule. Myöhemmin Kalle 
kiitti vanhempia tiukoista 
otteista ja nopeasta puut-
tumisesta. Hän myöntää, 
ettei muista pilven polt-
teluajasta juuri mitään. 
Hasiksen pössyttelyssä 
tärvääntyi kaksi vuotta, 
9. luokka ja amiksen eka.  
Aamuisin Kallea ei tahto-
nut saada hereille.  Töihin 
mennessään Juha vei hä-
net ammattikoulun ovelle 
saakka. Ovea sisään ei 
enää keväämmällä löyty-
nyt. Samaa harrastavien 
kavereiden kanssa pyöräh-
dettiin muualle. Se meitä 
jälkikäteen ihmetytti, ettei 
koulusta otettu yhteyttä, 
vaikka poika ei siellä pa-
riin kuukauteen käynyt.

Jälkipuintia

Jäljelle jäi häpeä. Miksi 
meidän lapsi? Mitä me 
olemme tehneet väärin? 

Kannabis, MPDV, am-
fetamiini, kokaiini ja 
mitä muita niitä onkaan. 
Veikkolassa on kaikkea. 
Tavoitin poliisissa työs-
kentelevän lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän, Sakari 
Vihersaaren, lomalle läh-
tökiireessä.

“Me olemme sosiaali-
toimistossa jaettu huolta 
veikkolalaisten nuorten ti-
lanteesta. Olemme ohjan-
neet  heitä Stoppariin huu-
meista vieroitusjaksoille. 
Tulokset niistä vaihtelevat. 
Rohkaisisin yhteydenot-
toihin ajoissa. Nyt apua 
haetaan valitettavan myö-
hään, vasta loppumetreil-
lä ennen täysi-ikäisyyttä. 
Monen hoito jää kesken, 
kun he saavat itse päät-
tää asioistaan”, Vihersaari 
murehtii.

Ikävä ennätys

Veikkolasta otetaan suh-
teessa väkimäärään use-
ammin yhteyttä lasten-
suojeluun kuin muista 
Kirkkonummen taajamis-
ta. Tilanne on pahentunut 
vuoden sisällä, vahvistavat 
Pia Väyrynen ja Outi Ti-
monen lastensuojelusta.

Hälytyskellojen pitäisi 
soida, kun on koulunkäyn-

Käytössä kovat koktailit

tiongelmia, kaveripiiri 
vaihtuu, esiintyy salaperäi-
siä poissaoloja tai näpiste-
lyä. Kyseessä saattavat 
olla huumeet. Vanhemmat 
ovat hämmästyttävän si-
nisilmäisiä. Kannattaisi 
tsekata, mitä nuori tekee 
ja missä liikkuu. Onko hän 
yötä sillä kaverilla, jolle 
sanoi menevänsä?

Huumeiden käyttö tulee 
usein ilmi vasta terveyden-
huollossa. Kerrankin nuori 
oli saanut käteensä ruusun 
pitkään jatkuneesta piikit-
tämisestä. Lastensuojelun 
veikkolalaiset asiakasper-
heet ovat hyvin toimeen-
tulevia, ihan tavallisia per-
heitä. Missä ja miksi meni 
pieleen, oliko vain huonoa  

tuuria, Väyrynen  pohtii.

Hakekaa apua

Neuvoa ja apua on saata-
vissa Espoon nuorisoase-
malta, sosiaalitoimistosta 
ja A-klinikalta. Perheneu-
vola ei vedä. Irti huumeis-
ta ry:llä on hyvät nettisi-
vut. Kirkkonummella on 
nuorisolääkäri Elina Her-
mansson.

Väyrynen ja Timonen 
kannustavat vanhempia 
ottamaan ajoissa yhteyttä 
lastensuojeluun. Sosiaali-
toimisto arvioi lastensuoje-
lun tarpeen. Kyseessä saat-
taa nuoren kohdalla olla 
satunnainen ongelma - uh-
maa. Lastensuojeluilmoi-

tus, huostaanottotarpeen 
selvitys, huumeseula, huu-
mekatkaisu, kuntoutus…
siinä keinovalikoimaa.

Mikä neuvoksi?

Keskustelu ja yhdessäolo 
nuoren kanssa kannattaa 
aina. Ja älkää hyvät van-
hemmat antako lapsillenne 
niin paljon rahaa, vaikka 
teillä sitä onkin, sosiaali-
työntekijät neuvovat.

“Jos olisin huumekaup-
pias, myisin siellä, missä 
on maksukykyisiä ostajia, 
kuten Veikkolassa on”, Pia 
Väyrynen kärjistää.

Teksti: Raija Kari 
Kuva: Vesa Laaksonen

Thomas Hellström ja Jarno 
Keskinen ovat molemmat 
vanhempia konstaapeleita 
ja työskentelevät lähipo-
liiseina. He kertovat, että 
Veikkolassa huumenuoret 
käyttävät pääasiassa kan-
nabista. Sen käyttö on 
viime vuosina selvästi li-
sääntynyt. Kannabis voi 
kuitenkin ajan mittaan 
johtaa vahvempien huu-
meiden käyttöön.

Nuorimmat aloittavat jo 
13–14-vuotiaina, mutta ei-
vät huumeet ole vain nuor-
ten ongelma. Huumeiden 
käyttäjien joukossa on 
myös varttunutta väkeä ja 
esimerkiksi eläkeläisiä. 
Poliisin on vaikea sanoa, 
mistä huumeet tulevat. 
On mahdollista, että nii-
tä myydään Veikkolassa, 

Neuvontapuhelin 0800 900 45 on soittajille ilmainen ja 
se on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Neuvontapuhelin 
tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun 
päihdetyöhön perehtyneen sosiaali-ja terveysalan am-
mattilaisen kanssa. Soittajan nimi tai numero ei rekiste-
röidy palveluun. Keskusteluja ei nauhoiteta. Soittaa voi 
anonyymisti.

Huumeongelma 
Veikkolassa 
todellinen

Poliisi:

mutta joka tapauksessa 
niitä on helppo saada naa-
purikaupungeista.

Alle 15-vuotiaan huumei-
den käytöstä menee aina 
tieto vanhemmille ja las-
tensuojeluviranomaisille. 
Käytöstä menee myös tie-
to poliisin rekisteriin. 18 
vuotta täyttänyt on rikos-
oikeudellisesti vastuussa 
teoistaan, ja seurauksena 
on rangaistus.

Poliisi valvoo huumetilan-
netta mutta ei toisaalta voi 
nuoriin paljon vaikuttaa, 
jolleivät nuorten vanhem-
mat ole mukana ohjaa-
massa lapsiaan pois huu-
meiden käytöstä. Ennen 
kaikkea vanhempien tulisi 
keskustella lastensa kans-
sa huumeista. 

Huumeiden käyttäjät kysyvät ruiskuja Veikkolan Apteekista viikottain.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Ehkäisevän 
päihdetyön hankkeen loppuseminaarin ”Lapsella on oi-
keus päihteettömään elämään”, Kuntatalolla Helsingissä, 
11.11. klo 10-16.30. Seminaari on maksuton ja avoin kai-
kille. www.mll.fi 

Mitä olisi voinut tehdä toi-
sin?

Veikkolassa ollaan turhan 
hyväuskoisia ja sinisilmäi-
siä. Luotetaan siihen, ettei 
täällä ole huumeita eikä 
muitakaan ongelmia. Van-
hempien pitäisi tarkistaa, 
että lapsi on oikeasti sillä 
kaverilla yötä, jolle sanoi 
menevänsä. Huumeita on 
helpompi saada kuin kal-
jaa, ikää ei kysytä. Veik-
kola on pössyttelykylän 
maineessa.

Oli pakko puuttua kovalla 
kädellä Kallen tekemisiin, 
Hänen huumesekoilun-
sa oli raskas koettelemus 
koko perheelle. Luotamme 
siihen, että kun toimim-
me ekan kanssa ripeästi, 
nuoremmat lapset ottivat 
opiksi eivätkä erehdy ko-
keilemaan.

Kalle suorittaa nyt opin-
tojaan loppuun ja asuu 
muualla. Hän sai kiitettä-
västi apua, mutta vanhem-
matkin tarvitsisivat tukea 
selvitäkseen rankasta ko-
kemuksesta. Vertaistuki 
toisilta saman läpikäyneil-
tä saattaisi olla avuksi.

Teksti: Raija Kari

Irti huumeista ry

Seminaari 
ehkäisevästä 
päihdetyöstä

Arkisin klo 9 - 15 ja 18 - 21

Elämä on parasta 
huumetta ry
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Pöydän ääressä istuu kaksi 
huumeita käyttävän nuo-
ren vanhempaa. Kutsutta-
koon heitä tässä haastatte-
lussa vaikka nimillä Leena 
ja Matti. Leenan poika ja 
Matin tytär ovat jo pitkään 
käyttäneet huumeita. Heitä 
kuunnellessa ymmärrän, 
että huumeongelma on 
Veikkolassakin todellinen. 
Veikkolastakin voi ostaa 
huumeita. Varsinkin kan-
nabista. Todennäköisesti 
Veikkolassa on ollut myös 
vahvojen huumeiden myy-
jiä. Ainakaan kovin kaukaa 
ei niitäkään tarvitse lähteä 
hakemaan.  Nuorimmat 
aloittavat kokeilun jo 13 
– 14 -vuotiaina.

Kaikki alkaa yleensä kan-
nabiksesta. Paljon keskus-
tellaan ns. porttiteorista eli 
johtaako kevyiden huu-
meiden kuten kannabiksen 
käyttö vahvempien huu-
meiden käyttöön. Leenan  
ja Matin lasten kohdalla 
porttiteoria on toteutunut 
eli kannabis on johtanut 
vahvempiin huumeisiin.

Kannabiksen käyttö alkoi 
Veikkolassa aiempaa run-
saampana joitakin vuosia 
sitten. Kannabis rauhoit-
taa ja passivoi useimpia 
käyttäjiä.  Jos käyttö jat-
kuu, niin pitää saada jo-
tain vauhdikkaampaa ai-
netta kuten amfetamiinia. 
Kun amfetamiini piristää 
liikaa, tarvitaan rauhoitta-
vaa,  jotta pystyisi nukku-
maan.
Vanhempien on vaikea 
tunnistaa nuoren huumei-
den käyttöä. Jos epäily he-
rää, on vanhempien vaikea 
myöntää, että hänen oma 
lapsensa käyttää huumei-

Näin kertovat huumenuoren vanhemmat
ta. Sehän ei ole mahdollis-
ta. Näin nuori voi käyttää 
huumeita jopa vuoden,  
ennen kuin vanhemmat 
huomaavat mitään.

Leena kertoo, että huumei-
ta  käyttävän nuoren käy-
tös muistuttaa hyvin paljon 
tavallisen murrosikäisen 
nuoren käyttäytymistä. 
Käytön jatkuessa kuitenkin 
passiviivisuus lisääntyy 
ja nuoresta tulee sisään-
päinkääntynyt. Tämäkään 
ei tosin ole murrosiässä 
mitenkään kummallista. 
Kannabiksessa on makea 
tuoksu. Tätä vanhemmat 
eivät tietysti yleisesti tie-
dä.  Runsaan käytön seu-
rauksena nuorelle voi tulla 
himo rasvaiseen ja toisaal-
ta makeaan ruokaan.  Sii-
näkään ei ole vielä mitään 
kummallista. Ehkä epäilys 
herää, kun vanhemmat ha-
vaitsevat, että silmät pu-
noittavat. Eräs merkki on 
myös pupillien laajenemi-
nen, joka aiheutuu amfe-
tamiinista ja joskus myös 
kannabiksesta.

Vaikka vanhemmat havait-
sevatkin lapsensa käyttä-
vän kannabista, osaavat 
nuoret taitavasti vakuuttaa 
vanhemmilleen, että kan-
nabis on itse asiassa vaa-
rattomampaa kuin alko-
holi tai tupakka. Tällaista 
kannabismyönteistä tietoa 
löytyy internetistä vaikka 
kuinka paljon.

Erilaisista oireista voi pää-
tellä nuoren olevan huu-
meiden käyttäjä. Mutta 
onko vanhemmilla aikaa 
tarkkailla lastensa käyt-
täytymistä? Matti kertoo 
olevansa työssä kiireinen. 

Työpäivät ovat pitkiä. Yh-
teistä aikaa lasten kanssa 
on vähän. Perheestä puut-
tuu yhteisyys. Vanhemmat 
tuntevat huonoa omaatun-
toa siitä, etteivät ole las-
tensa kanssa tarpeeksi ja 
saattavat korvata ajan ra-
halla ja tavaroilla. Nuoren 
ajautuminen huumeiden 
käyttäjäksi on kuitenkin 
seuraus monista eri asi-
oista.

Matin kotona epäilyn he-
rätti viimein virvoitusjuo-
mapullosta tehty vesipiip-
pu, jonka avulla kannabista 
poltetaan. Hashista kul-
jetetaan foliossa. Niinpä 
nuorilta saattaa  löytyä 
foliosukaleita. Tosin fo-
lio ei kotona ole kovin 

harvinaista muutenkaan. 
Hashista leikataan saksilla 
tai veitsellä,  jolloin veitsen 
kärki jää ruskeaksi. Leena 
havaitsi yllättäen, että hä-
nen lompakostaan hävisi 
rahaa. Tällaisia merkke-
jä nämä vanhemmat ovat 
ajan mittaan oppineet tun-
nistamaan.

Vanhemmille nuoren huu-
meiden käyttö aiheuttaa 
pelkoa, häpeää ja syylli-
syyttä,  ja siksi asioihin 
puuttuminen on vaikeaa. 
Syyllisyyttä on hyvä poh-
tia, mutta siihen ei pidä 
jäädä rypemään.
Leena sanoo, että nuorta 
ei saa syyllistää. Vihan-
tunteita ei voi kaataa nuo-
ren päälle. Niin ei päästä 

eteenpäin. Nuorelle voi 
kertoa suoraan, millaisia 
merkkejä huumeiden käy-
töstä on havainnut. Jos 
kotoa löytyy vesipiippu-
ja tai jopa lääkeruiskuja, 
se tietysti viittaa vahvasti 
huumeiden käyttöön.

Leena sanoo, että paapo-
malla nuorta ei saada vie-
roitetuksi huumeista. Rak-
kaus osoitetaan lujuudella.
Vaikka nuori pyrkisi va-
paaksi huumeista, niin 
kaveripiiri vetää helposti 
takaisin huumeiden käyt-
töön. Kaverien ja koko 
asuinympäristön vaihtami-
nen voisi auttaa, mutta mi-
tenpä sitä voisi yht’äkkiä 
muuttaa muualle. Asunto 
ja vanhempien työpaikat 
saattavat sitoa tiiviisti tän-
ne. Toisaalta lähikuntiin 
muuttaminen ei millään 
tavoin estä pitämästä yh-
teyttä entisiin kavereihin.

Jos kotona epäillään nuo-
ren käyttävän  huumeita, 
on Leenan mielestä ensim-
mäinen keino yrittää luoda 

nuoreen keskusteluyhteys 
syyllistämättä. Parasta on, 
jos nuori suostuu lähte-
mään hakemaan apua oma-
aloitteisesti vanhempien-
sa tukemana. Tällaisissa 
tilanteissa apua tarvitsee 
koko perhe,  ja huumeis-
ta toipuminen edellyttää 
yleensä aina ammattiapua.

Leena kehottaa vanhempia 
ottamaan yhteyttä Kirkko-
nummen kunnan lasten-
suojeluun. Myös Espoon 
nuorisoasemalta saa apua. 
On myös tärkeää, että van-
hemmat pitävät huolta it-
sestään. Hekin tarvitsevat 
tukea voidakseen auttaa 
lastaan.

Nämä vanhemmat eivät 
ole lastensa suhteen toi-
vottomia. Huumeista sel-
viäminen vie yleensä yhtä 
kauan kuin huumeita on 
käyttänyt. Toivoa kuiten-
kin on.

Teksti ja kuvat:
Vesa Laaksonen

Huumeita voidaan käyttää limsapullosta tehdyllä 
“vesipiipulla”.

Leenan tytär ja Matin poika ovat aloittaneet huumei-
den käytön kannabiksella.

Veikkola on turvallinen 
asuinympäristö. Se on ly-
hyen ajomatkan päässä 
Helsingistä, mutta täysin 
erilainen kuin pääkaupun-
kimme. Hiljainen, rau-
hallinen ja luonnon ym-
päröimä kuin maaseutu 
ikään. Lapsiperheet muut-
tavat Veikkolaan näiden 
kaikkien ansioiden hou-
kuttelemana, eikä kunta 
pysy perässä. Uusi koulu-
kin oli jo valmistuessaan 
liian pieni oppilasmäärään 
verrattuna.

Kello on kymmenen per-
jantaiyönä. Olen liikkeellä 
kahden ystäväni ja koirieni 
kanssa. Elokuinen ilma on 
viileä, ja kadun sitä, että 
läksin matkaan pelkästään 
hupparissa ja lyhyessä 
mekossa. Paljaita jalkoja 

Öinen Veikkola

paleltaa, mutta olen utelias 
näkemään, miltä kotikylä 
näyttää yöllä.

Keskusta.  Äänetön Vuo-
renmäen koulun rakennus-
työmaa. Muutama kone 
seisoo öisinä mörköinä 
tienreunassa. Sireenin ääni 

kuuluu jostain läheltä. Ys-
täväni sanoo sen olevan 
poliisi, mutta minun täy-
tyy myöntää, etten erota 
hälytysajoneuvojen ääniä 
toisistaan.

Katselen ympärilleni. 
Kuten päiväsaikaankin, 

taksikopin läheisyydessä 
olevilla vihreillä penkeillä 
on väkeä tungokseen asti. 
Mopojakin on kymmen-
kunta. Tunnistan joitakuita 
penkeillä istuvista, mutten 
tunne heitä niin hyvin, että 
viitsisin mennä juttele-
maan.

Meidät on huomattu.  Lii-
kenneympyrän läpi kulkee 
noin kymmenen nuoren 
joukko, joka tulee luok-
semme. Tunnistan heidät 
kaikki. Suurin osa on mui-
ta yhdeksäsluokkalaisia, 
jotkut nuorempia. He ky-
selevät meiltä ivallisesti, 
mitä teemme täällä tähän 
aikaan. Kun kerron tutuille 
ystävällisesti, että mehän 
asumme täällä, he naurah-
tavat.

Vasta nyt joukko huomi-
oi koiramme. He alkavat 
kysellä, purevatko sudet 
heitä, jos niihin koskee. 
Ehdotan, että he kokeilisi-
vat. Koirani Rinja ja Vinha 
ovat ymmällään ihmisten 
erikoisesta käytöksestä, 
epäselvästä puhetavasta ja 
kömpelöstä liikkumisesta, 
mutta antavat silittää it-
seään. Vinha on jopa niin 
innoissaan, että hyppää 
vasten yhtä poikaa. Poika 
kavahtaa kauemmaksi ja 
selittää vielä pitkään, että 
susi melkein söi hänet.

Kun nuorten kiinnostus 
meihin herpaantuu, jat-
kamme matkaa. Saatamme 
toisen ystävistäni kotiinsa, 
joka sijaitsee noin kahden 
kilometrin päässä keskus-
tasta. Matkalla keskuste-

lemme näkemästämme. 
Humalassa olivat luulta-
vasti liki kaikki näkemäm-
me nuoret, siitä ei ole epäi-
lystäkään. Kun palaamme 
kahdestaan  koirien kanssa 
kotiin ja kello on reippaas-
ti yli yksitoista, on keskus-
tassa vielä enemmän po-
rukkaa, mutta kuljemme 
metsän kautta kotiin ilman 
enempiä hämmentäviä 
kohtaamisia.

Kaikki tuo yhtenä iltana 
näkemäni herätti minut 
miettimään Veikkolasta 
annetun mielikuvan toden-
peräisyyttä. Millaisessa 
kylässä me oikeasti eläm-
me? Mikä on Veikkola 
nyt?

Teksti; Mira Orko
Kuva: Nina Strömberg
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Nuuksion kansallispuiston 
länsilaidalle on kuluneena 
kesänä merkattu pienin 
violetein vinoneliöin nel-
jän kilometrin mittainen 
reitti, Klassarinkierros, 
joka kulkee Klassarinkal-
lion kautta.

Näin löydät lähtöpistee-
seen: Ota suunnaksi Elo-

Tutustu Nuuksion 
Klassarinkierrokseen!

hovi ja käänny sen alueelle 
johtavan tien risteyksestä 
oikealle. Muutaman sadan 
metrin päässä ovat pysä-
köintialue ja kansallispuis-
toa koskevat infotaulut.

Reitin voi tietysti kulkea 
myötä- tai vastapäivään. 
Suosittelemme kiertämistä 
myötäpäivään. Tästä on se 

Kyläläiset huolestuivat 
kesällä Eerikinkartanon 
pelloille Kalljärven, Haa-
pajärven ja Kurkistojär-
ven lähettyville kasatuista 
jäteläjistä. Ne haisivat ih-
misten jätteiltä, ja niitä oli 
huima määrä (liki 30 au-
tokuormallista eli yli 100 
000 kiloa). Pelättiin jät-
teiden olevan myrkyllisiä 
ja luvattomasti pelloille 
kipattua. Erityinen huoli 
kohdistui järviin: kuin-
ka ne selviävät sateiden 
jälkeen loivilta pelloilta 
väistämättä valuvista ra-
vinteista.

Kunnanpuutarhuri Hans-
Eric Sjöblom selvitti, 
että viljelijä on tuonut 
Eerikinkartanolta vuok-
ratuille pelloille Eviran 
hyväksymää Metsäpirtin 
maanparannuskompos-
tia. Maanparannusaineen  
käyttömäärä/ha määräy-
tyy kyseiseltä pellolta 
otetun näytteen analyysin 
tulosten perusteella. Ym-
päristöpäällikkö Erkki 
Selinin mukaan maanpa-

Jätekasoista järvien viereisillä 
pelloilla

rannuskompostin levittä-
minen ei ole luvanvarainen 
toimenpide.

Maanparannuskompos-
tia ilmaiseksi

HSY Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän vesihuollon 
toimiala HSY vesi jatko-
jalostaa jätevedenpuhdis-
tamoissa syntyvää lietettä 
hyötykäyttöä varten. Vii-
kinmäen jätevedenpuhdis-
tamossa syntyvä bioliete 
jatkojalostetaan Sipoossa 
Metsäpirtin kompostointi-
kentällä.

HSY vesi on tämän syksyn 
ajan tarjonnut kompostoi-
tua turpeen ja lietteen se-
koitetta Uudenmaan maan-
viljelijöille ilmaiseksi ja 
perille kuljetettuna. Ky-
seisen maanparannuskom-
postin raaka-aineina on 
Viikinmäen jätevedenpuh-
distamolta peräisin oleva, 
mädätetty ja konekuivattu 
liete, joka on kompostoitu 
turpeen kanssa noin kaksi 

etu, että vajaan kolmen ki-
lometrin päässä Saarilam-
men rannan tuntumassa on 
levähdyspaikka, jossa voi 
istahtaa nauttimaan vaikka 
eväitään. Täältä on lähtö-
pisteeseen matkaa 1,3 ki-
lometriä.

Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

Tämän viitoituksen mukaan Klassarinkierros kulkee vastapäivään. Saarilammen 
levähdyspaikka on 1,3 kilometrin päässä. Kierros myötäpäivään lähtee Elohovin 
suuntaan.

Kun Klassarinkierrosta kuljetaan myötäpäivään, tullaan Klassarinkallion jälkeen 
pitkospuille. Oikealla näkyy tuhdin kuusen kyljessä reitin merkkinä violetti vino-
neliö.

Uudenmaan tiepiiri eli 
nykyinen Uudenmaan 
ELY-keskus teettää kon-
sulttityönä Finnish Con-
sulting Group  FCG Oy:
llä tiesuunnitelman valta-
tie yhden eli Turunväylän 
parantamiseksi noin kah-
den kilometrin matkalla 
Kirkkonummen kunnan 
Veikkolan taajaman koh-
dalla. Suunnittelutehtävä 
sisältää melusuojauksen 
suunnittelun kyseisel-
le osuudelle ja melu-
suojausten edellyttämät 
geotekniset suunnitelmat, 
melulaskennat ja kuiva-
tusjärjestelyjen suunnit-

Melusuojaussuunnitelmien 
esittely viivästyy

telun. Hankkeen alustavasti 
arvioidut rakennuskustan-
nukset ovat 3,2 M .

FCG Oy suunnittelee me-
luntorjuntaratkaisut vuon-
na 1999 laaditun tiesuun-
nitelma-ehdotuksen sekä 
maanteiden meluntorjun-
nan toimintasuunnitelman 
vuosille 2008–2012 esi-
tyksen pohjalta. Tarvittavat 
maastomittaustyöt on tehty 
tämän vuoden keväällä ja 
kesällä. Tarkastaja Arto 
Kärkkäinen Uudenmaan 
ELY-keskuksesta kertoi 
syyskuun alussa, että vasta 
nyt on alkamassa konkreet-

tinen suunnittelutyö ja että 
alustavia suunnitelmia 
päästäneen esittelemään 
asukkaille aikaisintaan 
ensi vuoden alkupuolella.

Lisätietoja
tarkastaja Arto Kärkkäi-
nen, Uudenmaan ELY–
keskus, p. 020 636 0070 
(vaihde), sähköposti arto.
karkkainen@ely-keskus.
fi 
projektipäällikkö Erkki 
Heikkinen, FCG Oy, p. 
010 409 5433.

MkP

ja puoli - kolme kuukaut-
ta.

Biomulta loppui kesken

HSY vesi jalostaa bio-
lietettä myös puutarha-
mullaksi. Bioliete käsitel-
lään 70-asteisella höyryllä 
lietteen hygienisoimiseksi. 
Sen jälkeen siihen sekoi-
tetaan turvetta ja hiekkaa 
sekä kivennäismaalajeja 
tarpeen mukaan. Seosta 
kompostoidaan puolesta 
vuodesta vuoteen avoau-
moissa. Lopuksi massa 
seulotaan ja multa on val-
mista käytettäväksi.
Syyskuussa mullan myynti 
keskeytettiin väliaikaisesti 
suuren kysynnän vuoksi.

Lisätietoja:
Hans-Eric Sjöblom, 
Kirkkonummen kunta, 
0400 442330, hans-eric.
sjoblom@kirkkonummi.fi 
HSY vesi: www.hsy.fi /
vesi/ymparisto/ekomultaa
www.metsapirtinmulta.fi 

MkP

Olemme saaneet lisävahvistusta tiimiimme, 
joten voimme palvella sinua entistä paremmin. 
Voit myös varata ajan netistä.

Tervetuloa tutustumaan!

p. (09) 2566 196 | Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola | www.mariannensalonki.com
www.jicco.fi
suunnitteli tämän mainoksen
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Syksyn viileys laskeutuu 
jälleen luontoon, kun luo-
makunta valmistautuu tu-
levaan
talveen. Puut ovat lehdes-
sä vielä viikkoja, mutta lä-
hestyvän talven merkkejä 
on jo
havaittavissa.

Hyönteissyöjistä iso osa 
poistui etelään jo elokuun 
lopulla, vaikka ravintoa 
on vieläkin paljon tarjol-
la. Hyönteisiä riittää aina 
pakkasten tuloon asti. 
Muuttovietti käynnistyy-
kin monilla lajeilla ennen 
sään kylmenemistä. Tätä 
ilmiötä tutkitaan vieläkin. 
Muuton käynnistyminen 
hyönteissyöjillä lienee 
kuitenkin osin geneettistä, 
eli linnut alkavat parveil-
la vaistonvaraisesti ikään 
kuin synnynnäisesti ohjel-
moituina.

Monilla pikkulinnuilla 
kolmet poikaset

Elokuun puolessa välissä 
haarapääskyillä oli vielä 

Mihin perustuu muuttovietin 
käynnistyminen?

poikaset pesässä Numme-
lan Hong Kongin ulko-
alueella. Poikaset olivat 
kuitenkin niin isoja, että 
olivat jo lähdössä pesästä. 
Tämä kertonee siitä, että 
monet pikkulinnut saivat 
tänä vuonna kolmet poi-
kaset. Lintujen määrä siis 
lisääntyi hetkellisesti läm-
pimän kesän ansiosta.

Luonto tasaa nopeasti ti-
lanteen. Mitä enemmän 
poikasia sitä enemmän on 
tarjolla ravintoa seuraaval-
le ravintoketjulle. Tämä 
aaltoliike kulkee läpi koko 
ravintoketjun. Ensi vuon-
na paluumuuttajien luku-
määrä ei kaikkien lajien 
osalta heijasta enää edelli-
sen vuoden hyvää pesimä-
tulosta.

Rastaskerttunen ja har-
maapäätikka

Kurkiston rannalla lauloi 
kesäkuun alussa rastaskert-
tunen, joka on suhteellisen 
harvinainen pesimälintu 
alueellamme. Toivottavas-

ti laji onnistui pesimään ja 
palaisi jälleen ensi keväänä 
löytämäänsä kaislikkoon. 
Muita kesäisiä havaintoja 
ovat harmaapäätikka, joka 
oli hetkellisesti poistunut 
Kurkiston nurkilta. Ai-
kaisempina vuosina lajia 
esiintyi sen verran usein 
“nurkilla“, että se lienee 
ollut vakituinen pesimävi-
eras.

Peltolintujen määrät olivat 
myös kasvaneet. Töyhtö-
hyyppiä ja kiuruja esiintyi 
alueilla, jotka edellisinä 
vuosina olivat olleet lajeis-
ta melko tyhjiä. Peltosir-
kun surumielisen mutta 
suomalaiseen peltomaise-
maan kiinteästi kuuluvan 
laulun soisi jälleen kuulu-
van Veikkolankin peltoau-
keilla. Mahdotonta lajin 
paluu ei ole. Lajia lienee 
kohdannut jokin tauti, joka 
on romahduttanut kannan. 
Lajia lienee viimeksi pesi-
nyt alueellamme kymme-
nisen vuotta sitten.

Telkän pesintä epäonnistui

Kuluneena kesänä vesilin-
nuilla ei ainakaan Kurkis-
ton rannoilla mennyt kovin 
hyvin. Telkät kävivät pön-
töillämme, mutta poikasia 
sieltä ei ilmaantunut. Kyl-
mä alkukesä saattoi olla 
syynä pesintöjen epäon-
nistumiseen. Juhannuksen 
jälkeen alkaneet helteet 
eivät enää paikanneet asi-
aa. Heinäsorsalla oli kui-
tenkin poikue, josta aluksi 
muutama poikanen hävisi, 
kuten aikaisempinakin 
vuosina oli käynyt.

Olen edelleen sitä mieltä, 
että isot hauet syövät juu-
ri kuoriutuneita vesilin-
nunpoikasia järvillämme. 
Kuulin, että Kurkistosta 
olisi saatu noin 10 kg pai-
noinen hauki. Isoja lokke-
ja, kuten harmaalokkia, ei 
merkittävästi alkukesänä 
näkynyt. Tämä laji korjaa 
ravinnokseen meren ja iso-
jen järvien rannoilta oman 
osuutensa uudesta vesilin-
tujen poikastuotosta.

Talviruokintaan suola-
ton ihralevy

Olen suunnitellut jälleen 
lintujen talviruokintaa pi-
hallani. Ajattelin rakentaa 
toisenkin aitauksen, jossa 
olisi suojaverkko estämään 
koirien pääsyn ruokinta-
alueelle. Tulin kuitenkin 
siihen tulokseen, että yksi 
aitaus riittää ja toinen ruo-
kinta-alue käsittäisi aino-
astaan ihran tarjonnan.

Suolaton ihralevy, jossa 
toisella puolella on nahka, 
on helppo kiinnittää huo-
pakattonauloilla puun run-
koon tai kannon päähän. 
Hyviä kiinnitystapoja ovat 
myös muovipäällysteinen 

taipuisa rautalanka sekä 
kyseiseen käyttötarkoituk-
seen valmistettu ihrateline. 
Siinä on verkko, jonka läpi 
linnut voivat ihraa nokkia. 
Telinettä myyvät mm. lin-
tutarvikemyymälät netis-
sä.

Lintujen talviruokinnan 
voi aloittaa heti, kun lumi 
peittää maan, tai jos il-
man lämpötila laskee päi-
vällä pakkasen puolelle. 
Lokakuun loppupuoli on 
yleensä ajankohta, jolloin 
ruokinnan voi varmasti 
aloittaa.

Hyvää syksyä toivotellen
Topi

Kesä 2010 jää varmasti 
monien mieleen. Kulu-
neena kesänä saatiin sekä 
värjötellä sateessa kesä-
kuussa - juhannuksena 
tarkeni vain toppatakissa! 
- että hikoilla pitkään hei-
näkuun helteissä. Rajut 
ukkosmyrskyt ja kaato-
sateet kuormittivat koteja 

Kulunut kesä:

Aiempaa vähemmän sinilevää

ja sähkölaitoksia ympäri 
Suomen. Monin paikoin 
rikottiin aiempia helle-en-
nätyksiä.

Pohjois-Kirkkonummella 
ei ennätyshelteisiin asti 
ylletty. Etelä-Suomen 
rannikkoalueilla merituu-
let raikastivat ilmaa, eikä 

yli 30 asteen lämpötiloja 
juuri saavutettu. Uuden-
maan saaristossa kulunut 
kesä ei helteiden puolesta 
ollut ainutlaatuinen. Vas-
taava ikimuistoinen, huip-
pulämmin kesä koettiin 
eteläisimmässä Suomessa 
vuonna 1988, jolloin au-
ringonpaistetta, helteitä ja 

lämpöä riitti vapusta hei-
näkuun loppuun asti. Vil-
voittautumista helpottivat 
puhtaammat merivedet, 
sillä sinilevää ei tuolloin 
vielä saaristossa esiinty-
nyt.

Tampajan sinilevä saat-
taa olla myrkyllistä

Kesällä 2010 monilla Kirkkonummen järvillä rikottiin pintavesien lämpötilaennätyksiä. Syyskuun alussa jär-
vet olivat jo tavanomaista viileämpiä.

Kuluneena kesänä sinile-
vää esiintyi hiukan entistä 
vähemmän, etenkin saa-
ristossa ja läntisillä me-
rialueilla. Navakat tuulet 
sekoittivat vettä, eikä laa-
joja lauttoja ja massaesiin-
tymisiä päässyt syntymään 
kuin muutamana päivänä. 
Tampajassa sinilevää on 
ollut useana kesänä. Tänä 
vuonna sinileväesiintymä 
havaittiin siellä ennen ja 
jälkeen juhannuksen.

Tampajassa esiintyvä laji 
on sellainen, joka voi olla 
myrkyllistä. Sinilevät voi-
vat erittää hyvin voimak-
kaita maksa- ja hermo-
myrkkyjä. Sinilevien  eli 
syanobakteerien toksisuus 
voi vaihdella paljon. Vä-
häinenkin esiintymä voi 
sisältää suuria myrkkypi-
toisuuksia. Jos esiintymä 
on silmin havaittava, ve-
dessä ei kannata uida. Sitä 
ei myöskään saa käyttää 
talous- tai juomavetenä 
eikä saunassa löylyvetenä.

Sinilevien esiintymisen 
runsauden arviointi poh-
jautuu aistinvaraiseen 
havainnointiin. Myös au-
tomaattisia mittalaitteita 
on nykyään saatavilla. 
Helpoin tapa selvittää, 
onko vedessä sinilevää, 
on tehdä juomalasitesti. 
Vettä otetaan läpinäky-

vään astiaan tai lasiin, jota 
tarkastellaan vasten valoa. 
Syanobakteerit erottuvat 
vedessä tikkuisina tai vi-
hertävinä hiukkasina. Kun 
vettä seisottaa astiassa to-
vin, sinilevä nousee veden 
pinnalle.

Tampajaan ja Särkijär-
veen laskevien purojen tila 
viimevuotista parempi

Tampajan-Särkijärven ve-
siensuojeluyhdistys teettää 
kunnan järjestämän järvi-
tutkimuksen välivuosina 
lisäanalyysejä veden laa-
dusta ja seuraa mittauksin 
järviin laskevien purojen 
tilaa. Edellisenä vuonna 
niistä löytyi melko run-
saasti ulostepitoisia bak-
teereja. Tänä vuonna pu-
rojen tila oli kohentunut. 
Särkijärven happitilanne 
on edelleen heikompi kuin 
Tampajan, mutta pari ly-
hytkestoisen jääpeitteen 
talvea on kohentanut hiu-
kan tilannetta ylemmissä 
vesikerroksissa. Etenkin 
Särkijärven syvänteessä 
happitilanne on edelleen 
nolla.

Teksti ja kuva: 
Johanna Vasara-Nurminen
Tampajan-Särkijärven 
vesiensuojeluyhdistys Ry
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kin
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Pellossa 
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Kalaharin 
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Rosberg

Okapilla Eräs
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Aarne

Jeja-
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Susi

Karjalasta?

Ryhäsellä
melkoinen

Tennis

Tennis-Rafa

Iloisin
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Voi asiaa 

Hakea

Yleisin 
viljalaji

Kanois-
takin

Rommilla useinRuotsalaishiihtäjä Anderssson

Leik-
kivä

Miilu sinne?
Urat

Ruveta Sa-
noilla

Rooma-
laiset?

Mu-
roma

Tii-
mi

Se on 
kevät!
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kin

Te-
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sana?

Tämä
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....

Merenselkä

Tennis-
 Chris 

Voi mopollakin 
UjoinMiekassa

Mylläri?
Arvolla

Viihdeteollisuus
Silläkin putkensa

Kirjailija 
 Sourin kaimat 

Voi
satoa

??
??

  Voi 
puikoin

Hokkuspokkus
Abracadabra

Vihtorin vaimo

Sarkojen
välissä

Mat med...

Ri-
datkin

Po-
roil-
la

Piilossa

Kavio-
eläin

Oy Es-
poossa

Kevätristikon kanssa kävi niinkuin kävi. Väri-iloittelu muuttui mustanpuhuvaksi pai-
natusvirheen vuoksi. Värien puuttuminen aiheutti lisäksi ylimääräistä vaikeutta. On-
neksi nettiversio oli väreissä. Ihmetelläänpä nyt yleisesti sellaista, kuinka pitkälle laa-
tija voi mennä pyrkimyksissään lisätä ristikon juonikkuutta ilman, että ratkoja alkaa 
kokea sen kielteisenä. Ainakin ahkerasti ratkovat tietävät, että erityisesti visaisempien 
nykyristikoiden kohdalla kikkailu kukoistaa niin hyvässä kuin pahassa. Laatijat suo-
rastaan kilpailevat kuka keksii muita oudompia keinoja vihjeyttää tai yhä konstik-
kaampia ratkaisusanoja. Joskus tulos onkin suorastaan kutkuttava, pahimmoillaan se 
taas saa ratkojan tuntemaan itsensä petetyksi.
Vihjetyyppiä, joka ihastuttaa edelleen, edustaa jo klassikko ”Pulla Jukka”. Tässä rat-
koja joutuu oivaltamaan, että ratkaisusana (joka on OTILA), jonka eteen laitetaan PU, 
tuottaa Jukan (Puotilan).
Viheliäinen sensijaan on vihje ”Kaimat toisilleen”. Sana on yksi kaikista mahdollisis-
ta etunimistä monikossa. Ja niitä riittää. Joskus mukiinmeneviä ovat agrammivihjeet 
kuten vaikkapa ”Tarmo saa sekaisin” -> SAARTAMO
ja ”Tukat takaa” -> TAKUT ja miksei vielä seuraavakin tyyppi: ”Ulheiluvälineitä” -> 
KALHUT, mutta tämä suurimmasta päivälehdestä lainattu on jo vähän liikaa ”Kelto-
mut” -> TATU.
Ratkaisusanojen puolella muutama laatija on erikoistunut ns. kökköyhdyssanoihin. 
Yhdistelemällä sanoja estoitta saadaan aikaan haluttaessa yli 20-kirjaimisiakin sana-
jättiläisiä, joita kukaan ei käyttäisi ristikoiden ulkopuolella. Samaisessa päivälehdes-
sä esiintyivät vastikään ”Puuastiastoa”-> KATAJASARKAT ja ”Etelän tarjoilija” -> 
SARDINIALAISKYYPPARI. Ja mitä pitäisi sanoa sanasta INARILAISHEILASUO-
SIKKI.
Tässä ristikossa, jota teemoittavat lehdet ja syksy, on viljelty esimerkinomaisesti edel-
lä esitetyn kaltaista kikkailua. Katsotaan, mikä on reaktio.
Veikko Pohjola
veikko@nordem.fi 
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Kirkkonummen kirkossa 
on lokakuun 22. päivä-
nä suuri ensi-ilta. Silloin 
kirkkonummelaisten lau-
lajien ja soittajien voimin 
esitetään uusi kotimainen 
Maailman valo -ooppera. 
Kaksinäytöksisen oop-
peran on Laura Voipion 
librettoon säveltänyt An-
nukka Ahola. Kesäkuussa 
2006 Kirkkonummella esi-
tettiin hänen säveltämänsä 
Porkkala-ooppera.

Maailman valo -oopperas-
sa on mukana myös ryhmä 
pohjoiskirkkonummelai-
sia laulajia. Kylmälässä 
asuva Ari Tuunainen lau-
laa Lennart Segerstrålen 
roolin. Kuorossa ovat mu-
kana Helen Enne, Kerstin 
Munck, Leena Riipinen, 
Vuokko Tenhunen ja tä-
män uutisen kirjoittaja.

Koe Kirkkonummen kir-
kon ja asukkaiden usko-
mattomat kohtalot upean 
oopperateoksen myötä! 
Maailman valo -ooppera 
kuvittaa länsiuusmaalai-
sen mahtipitäjän vaiheita 
keskiajalta nykypäivään 
sekä historiallisesti todel-
listen että kuvitteellisten 
henkilöiden kautta.

Elä mukana Munkki Ti-
tuksen juureva usko, Ru-
rikin ja Ainikin rakkaus, 

Suuri musiikkitapaus Kirkkonummella

Maailman valo – uusi kirkko-ooppera

kuvataiteilija Lennart Se-
gerstrålen luomistuska ja 
kansan riemu kirkon täyt-
täessä 600 vuotta!
Munkkien tuoma usko, 
miesten ja naisten työ, 
haaveet ja rakkaus kan-
toivat menneitä polvia 
vaikeiden aikojen yli. Jak-
sammeko me tänä päivänä 
kaksin käsin kantaa kiviä 
haaveittemme rakennuk-
seksi? Vieläkö usko kan-
taa, vai kuuluvatko ihmeet 
menneisiin aikoihin?

Oopperan esitykset joh-
taa kapellimestari Juhani 
Lamminmäki. Teoksen 
ohjaaja on Juulia Tapola 
ja puvustaja Taina Re-
lander. Oopperan omilla 
nettisivuilla osoitteessa 
www.maailmanvalo.fi  on 
runsaasti tietoa teoksesta, 
sen säveltäjästä, libreton 
tekijästä sekä nimivahvas-
ta solistikaartista.
Esitykset Kirkkonum-
men kirkossa:
Pe 22.10. 

klo 19.00 ensi-ilta
La 23.10. 
klo 16.00 ja klo 19.30
Su 24.10. 
klo 16.00 ja klo 19.30

Liput 30 e 
+ palvelumaksu
www.lippu.fi  ja Luckan 
Kirkkonummen torin lai-
dassa

Teksti: Tapani Iivari
Kuva: Pirkko-Liisa Iivari

Kirkkonummi-päivillä elokuun viimeisenä lauantaina esitettiin Maailman valo -
oopperasta kaksi kohtausta säveltäjä Annukka Aholan johdolla.

MoWeArt, poikkitaiteel-
linen, pienimuotoinen 
taidefestivaali,  järjestet-
tiin ensimmäistä kertaa 
Pohjois-Kirkkonummella 
Eerikinkartanossa 6.-8.8.  
Tapahtumassa rakennet-
tiin kohtaamisia monikult-
tuurisista, sosiaalisista ja 
poikkitaiteellisista lähtö-
kohdista.

Tapahtuman avasi oulu-
lainen taiteilija Vaatu Ka-
lajoki rohkealla tanssite-
oksella Juudas. Esityksiä 
seurasivat yleisökeskus-
telut ja fyysisen teatterin 
liiketyöpajat, johihin ylei-
sö osallistui uteliaasti. 
Lauantaipäivä aloitettiin 
Pauliina Ruhasen kollek-
tiivikoreografi alla Kirja. 
Musiikista vastasi muu-
sikko Esko Eirola Jyväs-
kylästä. Esitys oli yleisöä 
osallistava ja keräsi taiteen 
ystäviä tilaisuuteen.

Ohjelmassa oli mukana 
oululaisten ja helsinkiläis-
ten vieraiden koskettavia 
ja viihdyttäviä tanssiper-
formansseja.

Monikulttuurinen MoWeArt-
taidetapahtuma tuli Eerikinkartanoon

Yleisökeskusteluissa poh-
dittiin ajan ilmiöitä, tai-
teen uusia kohtaamispaik-
koja sekä mahdollisuutta 
tapahtuman perinteen luo-

miselle. Yleisöä tapahtu-
maan osallistui upean sään 
siivittämän,  ja tilaisuus 
pysyi tunnelmaltaan läm-
minhenkisenä, yhteisöl-

lisenä ja keskustelevana. 
Vieraita tapahtumaan saa-
pui niin Kirkkonummelta, 
Jyväskylästä, Oulusta kuin 
kauempaakin aina Rans-
kasta, Ghanasta sekä Yh-
dysvalloista saakka.

Nyt on mahdollista tulla 
ideoimaan ja kehittämään 
uutta tapahtumaa työryh-
män kanssa tulevaa kesää 
varten. Poikkitaiteellinen, 
moniammatillinen sekä 
vahvasti vuorovaikuttei-
nen tapahtuma etsii lisää 
poikkitaiteellisuudesta 
kiinnostuneita kaikenikäi-
siä ja innostuneita teki-
jöitä yhdistämään taiteen 
voimaa ja luomaan uuden-
laista tapahtumaa.

Tapahtuman mahdollisti-
vat Kulmakoulusäätiön ja 
Uudenmaan taidetoimi-
kunnan myöntämät apura-
hat. Asiasta kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Pau-
liina Ruhaseeen 040 7337 
899.

Teksti: Pauliina Ruhanen
Kuva: Päivi Klemettinen

Kartanon tunnelmaa.  

Syksyn ja pimeiden ilto-
jen saavuttua aktivoitui 
Lasimestarit ry:n toiminta 
Kirkkonummella. Lasi-
mestarit ry/Glasmästarna 
rf on kirkkonummelais-
ten lasiharrastajien kak-
sikielinen vuonna 2006 
perustama yhdistys, jolla 
on yli 40 jäsentä Kirkko-
nummelta, Espoosta ja 
Siuntiosta. Yhdistyksen 
toimitila sijaitsee Aktia 
Sport Centerissä Masa-
lassa. Kerho/työtilassa on 
mahdollisuus harrastaa ja 
saada opetusta mm. tiffa-
ny- ja sulatuslasissa sekä 
lasimosaiikkitöissä. Kurs-
seja järjestämme jäsenien 
toiveiden mukaan mm. uu-
tena lyijykiskokurssi.

Työhuoneella järjestettä-
vien lasimosaiikki- ja tif-
fany- sekä lyijykiskokurs-
sien vetäjänä toimii Carita 
Heinrichs ja sulatuslasi-
kurssien Anne Kallas. Li-
säksi keväisin on järjestetty 
lasinpuhalluskurssi Tarmo 
Maarosen johdolla Bianco 
Blussa Fiskarsissa. Syk-
syllä olemme valmistaneet 
lampputekniikalla omia 
lasihelmiä Nuutajärvellä 
Lea Swantzin opastuksel-
la. Olemme tutustuneet 
myös lasinmaalaukseen, 
hiekkapuhallukseen ja 
pate de verre -tekniikkaan.

Työhuone on jäsenien 
käytössä aina Aktia Sport 
Centerin aukioloaikoina 
esittämällä voimassaole-
van jäsenkortin. Työhuo-
neella on perustyökalut 
lasitöihin, mm. hiontako-
neita, lasinsulatusuuni ja 

Lasiharrastusta 
monessa 
muodossa

erilaisia muotteja. Tilassa 
on myös mahdollisuus säi-
lyttää keskeneräisiä töitä. 
Tiistaisin on ns. ”pajailta”, 
jolloin paikalla on aina ko-
keneita harrastajia, joilta 
voi kysyä neuvoja ja jotka 
mielellään auttavat ratkai-
semaan ongelmia. Lisäksi 
yhdessä tehdessä saamme 
inspiraatioita toinen toisil-
tamme.

Joka kuukausi järjestäm-
me myös kerhoillan, jonka 
teema vaihtelee. Syyskuun 
28. aiheena on lasinetsa-
us, josta tulee kertomaan 
Jukka Sariola. Hän tulee 
myös pitämään aiheesta 
päivän mittaisen kurssin 
lokakuussa.

Jäsenmaksu vuodessa on 
40 , jonka saa nopeasti 
takaisin alennuksina, kun 
materiaaliostoksia tehdes-
sä esittää jäsenkortin la-
sialan liikkeessä. Jäsenet 
ovat tehneet yhteisiä han-
kinta- ja tutustumismat-
koja mm. tamperelaisiin 
lasiliikkeisiin, ja Tukhol-
massakin on käyty tutus-
tumassa paikallisiin lasi-
gallerioihin.

Tervetuloa mukavaan jouk-
koomme, olet sitten vasta-
alkaja tai jo pidemmälle 
ehtinyt tämän kiehtovan 
harrastuksen parissa!

Puheenjohtaja
 Anne Kallas,  
anne.kallas(at)kolumbus.fi 
Sihteeri Brita 
Grenquist- Nordén,  
brita.grenquist-norden
(at)kolumbus.fi 

Anne Kallaksen retrohenkinen lasivati

Puhalluskurssilla valmis-
tunut paperipaino

Kodin lämmössä, jäsen-
ten yhteinen lasimosaiik-
kityö, joka lahjoitettiin 
Palvelukeskukselle
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Kirjan päähenkilöt, Tuula 
(suomentaja) ja Vesa (in-
sinööri),  työskentelevät 
hyvän ystävän,  Anteron 
(naimaton), omistamassa 
rakennusfi rmassa. Tutta-
vaperhe on Sanna ja Mau-
ri, joista Sanna on Tuu-
lan paras kaveri. Sanna 
on verkostomarkkinoija. 
Tuula haaveilee vanhasta 
(home)omakotitaloidyllist
ä Porvossa. Tuula saa syn-
tymäpäivälahjaksi  Vesalta 
laskuvarjohypyn ja Ante-
rolta jalkakylpylaitteen.
Vesa haaveilee kuntosalin 
naisesta ja saa häneltä ni-
mikortinkin. Firman uusi 
toimistosihteeri Pia saa 
tuta Vesan rakkautta työ-
pöydällä. Vesa paljastuu 
lopullisesti, kun Hesarissa 
on kuva Vesasta suutele-
massa toista naista. Pit-
källisten riitelyjen jälkeen 
Tuula ja lapset lähtevät 
Tampereen mummolaan. 
Vesa matkustaa Tampe-
reelle ja houkuttelee per-
heen mukaansa kotiin. 
Tuula on vetänyt ravin-
tolassa sauvakävelylärvit 
Sannan matkassa.

Tuulan työnantaja Paka-
rinen irtisanoo Tuulan ja 
Tuula avautuu Pakariselle. 
Pakarinen viheltää Uralin 
pihlajaa ja leppyy. Suo-
mennokselle sovitaan uusi 
aikataulu. Vesa muuttaa 
välillä pois kotoa. Tuu-
la käy Vesan työpaikalla 
ja löytää Xeroxin pahvi-
laatikon täynnä naisten 
osoitteita ja käyntikortteja. 
Yhteensä niitä on noin 100 
– 200 kpl. Tuula kävelee 
pois Vesan elämästä.
Vesa muuttaa Anteron 
(luo) sohvalle. Antero jär-
jestää Vesalle sairaslomaa. 
Vesan sisällä on raskas 
”möykky”. Vesa pelottaa 
siivoamaan tulevaa Ante-
ron siskoa. Vesa istuu jopa 
välillä pakastimessa. Ante-
ro on kuitenkin Vesan tär-
kein tukihenkilö. Tuulan 
pahaanoloon auttoi San-
na ja sauvakävely. Vesan 
paluuyritys kotiin päättyi 
pois heittoon tavaroineen. 
Antero tuli Tuulan luo ky-
lään, josta seurasi konjak-
ki ja halaus.
Äiti ja Tuula menivät kat-
somaan Porvoon taloa. 

Siellä selvisi, että Vesa oli 
paikalla ja oli ostanut talon 
perheelle korjattavaksi. 
Vesa oli itse asiassa jo kor-
jauspuuhissa. Äiti ja Tuula 
lähtivät pois. Tuula palaa 
vielä kerran. Tilanne päät-
tyy yhtymiseen ja nopeaan 
poistumiseen. Miltä tuntui 
? ”Eipä juuri miltään”.
Tuula muuttaa Anteron 
luo. Antero toteaa, että 
Tuula on hänen elämänsä 
rakkaus. Antero auttaa re-
montissa ja kertoo rakkau-
destaan Tuulaan. Mauri 
auttaa huonekalujen kanta-
misessa ja kokoamisessa. 
Sanna istuu Vesan syliin ja 
Tuula ja Mauri suuttuvat. 
Maurin avioerohakemus 
päättyy sovintoon.
Tuulan suomennoksen 
päähenkilö Jennifer hah-
mottuu, ja kirjan nimek-
si päätetään Susi sisällä. 
Tuula luopuu sekä Vesasta 
että Anterosta, jotka koke-
vat eroahdistusta. Lopulta 
kaikki pääsevät tavalla tai 
toisella elämästä kiinni.

Unto Vaskuu   

Kettu kuulee aittahiiren 
laulua ja kysyy “Kuka 
siellä?” Katsomossa vie-
ressäni istuva pikkupoika 
huutaa “Hiili”.

Kartanoteatterin tämän 
kesän näytelmä “Vikkelä 
väkevän voittaa” tarjosi 
jännitystä pienille katsojil-
le, mutta samalla se sisälsi 
asioita, jotka oli suunnattu 
aikuiselle katsojakunnalle. 
Näin esitys toimi monella 
tasolla. Niinhän hyvä näy-
telmä toimii. Se oli siis 
koko perheen näytelmä.

Tutustuin näytelmään 
paitsi katsojana myös kol-
men näytelmässä mukana 
olevan lapsen, Lauran,  
Emman ja Ellan, isoisänä. 
Kuulin siis “sisäpiirin tie-
toa” näytelmästä jo harjoi-
tusvaiheessa.
Näytelmässä mukana ole-
minen vaati kaikilta pal-
jon aikaa. Harjoituksia oli 
lähes päivittäin. Harjoi-
tukset eivät väsyttäneet, 
kun innostus oli valtava. 
Lapsinäyttelijöihin teki 
vaikutuksen se, että heidät 
otettiin vakavasti. He oli-
vat tasaveroisia aikuisten 
kanssa. Näytelmässä mu-
kana oleminen loi uusia ys-
tävyyssuhteita. Näytelmän 
toteuttaneesta ryhmästä 
muodostui jokaiselle tär-
keä yhteisö. Kuin perhe.
Kartanoteatterin esitykses-
sä oli vauhtia ja jännitystä, 
mutta myös suvantopaik-
koja, pohdintaa ja rauhal-
lisia kohtauksia. Näinhän 
hyvässä esityksessä on.

Näytelmässä mukana ole-
minen oli kurkistus teat-
terin maailmaan; siihen 
miten teatteriesitys syntyy. 
Kun ohjaaja, Eija Ahvo, 

Jälkimietteitä vikkelistä ja 
väkevistä

on pitkänlinjan ammatti-
lainen ja kun mukana oli 
kokeneita amatöörinäyt-
telijöitä, oli tieto pätevää. 
Tästä kokemuksesta voi 
syntyä elinikäinen rakkaus 
teatteriin. Samalla se an-
taa eväitä arvioida kaikkea 
sitä, mitä esimerkiksi tele-
visio tarjoaa.

Kylän oma teatteri luo 
yhteishenkeä koko tähän  
“Veikkolan vapaavalti-
oon”, kuten tätä kylää jos-
kus kutsutaan. Veikkolaan 
muuttaa koko ajan uusia 
asukkaita. Paikallisen 
kulttuurin myötä heidät-
kin voidaan saada mukaan 

veikkolalaiseen elämän-
menoon.

Tutustuin Vikkelä väkevän 
voittaa -esitykseen ensim-
mäisen kerran, kun teatte-
rilaiset esittivät näytelmän 
lauluja Veikkolan torilla. 
Musiikki tarttui. Monet 
laulut ovat jääneet mie-
leen soimaan. Joihinkin 
olen löytänyt nuotteja, ja 
joitakin sävelmiä olemme 
yhdessä pianolla tapailleet 
ja kolmen näyttelijämme 
kanssa laulaneet. Samalla 
odotamme, mitä ensi ke-
säksi on tulossa.

Teksti ja kuva:  
Vesa Laaksonen

Teatterikärpänen on puraissut Kilpisen sisaruksia 
Emmaa, Lauraa ja Ellaa.

Peter Franzénin romaani 
on kasvukertomus, nuoren 
Peten alkutarina. Kerronta 
on tarkkaa ja yksityiskoh-
taista. Ensin koti on idylli, 
jossa isäpuoli kysyy Peteltä 
”Ookko minun poika?” Tär-
keä henkilö on sisko Suvi. 
Isän kanssa käydään uimas-
sa. Ruotsin ostosmatkoilta 
ostetaan voita, bensaa, kah-
via ja suklaapatukoita. Syn-
tymäpäivistä jää mieleen 
varsinaisen isän, Kaken ,  
tuoma polkuauto. Kaitafi l-
mikamerakin ikuistaa Pe-
ten ja perheen taivalta. Pete 
pääsee metsälle, pääsee pas-
siin, näkee hirvien kaadot ja 
lihan käsittelyt.
Isä (poliisi) muuttuu rii-
taiseksi ja riehuu pistoolin 
kanssa ja särkee paikkoja. 
Alkoholi tulee voimak-
kaasti kuvaan mukaan. 
Turvapaikka on mummo-
la, jossa mummo ja pappa 
edustavat turvallisuutta 
äidin lisäksi. Muuan äidin 
selitys on ”Isällä on vähän 
raskasta töissä”. Joulukin 
vietetään mummolassa ja 
uusi vuosi taas kotona.
Erityistä on hellyys per-
heen kesken ns. normaa-
liaikoina. Kerran Pete 
löytää takkahuoneesta 

tuohikontin, jossa on isän 
työkuva (kuollut nainen). 
Isän työtehtävä on rikos-
poliisi. Hänen lähin työ-
kaverinsa on Teukka. Isä 
auttaa lumilinnan teossa ja 
vappumarssia seurataan. 
Pete pääsee syömään kat-
karapuja uudessa ravinto-
lassa äidin, Kaken ja Taina 
seurassa. Kiva vapputyttö 
jää Peten mieleen.
Pete pääsee lentojätkäksi, 
kun hän pääsee käymään 
isänsä, Kaken, luo Hel-
sinkiin. Kone on DC9 ja 
ystävälliset lentoemännät 
vievät hänet myös koneen 
ohjaamoon. Pete saa kap-
teenilta Finnairin kynän 
muistoksi. Pete kohtaa 
Helsingissä Kaken, Mitan, 
mamon ja fafan – uudet 
sukulaiset. Petellä on ikä-
vä kotiin.
Pete pääsee mukaan laesta-
diolaisten herätysjuhlille, 
jossa hän eksyy. Tulomat-
kalla käydään mummon 
kotitalolla. Kotona ovat 
vastassa isän siivot ja hu-
mala. Isä alkaa tulla musta-
sukkaiseksi ja epäileväksi. 
Väkivaltaisuus, lyöminen, 
pistooli ja hajottamiset 
alkavat lisääntyä. Perhe 
joutuu turvautumaan yöksi 

Veikkolan Kartanoteatterin 
kolmas kesä oli iloista ja 
toimivaa yhteisöteatteria. 
Mukana näyttämöllä oli yli 
kolmekymmentä henkilöä, 
joista lasten osuus oli huo-
mattava. Vikkelä Väkevän 
Voittaa -esitys jää teatterin 
historiaan mukavana ja an-
toisana kokemuksena.

Syksy tuo mukanaan 
myös mielenkiintoisia 
asioita: Kartanoteatteri 
aloittaa ilmaisukoulutuk-
sen syyskuun lopulla. Sen 
perusta on Commedia 
DELL’ARTE -kurssi, jos-
sa opettajina toimivat alan 
ammattilaiset Soile Mäke-
lä ja Davide Giovanzana.

Kartanoteatterin 
kuulumisia

Ensimmäinen kokoontu-
minen on  25.-26.9., jonka 
jälkeen harjoitukset maa-
nantai-iltaisin syksyn ajan. 
Kurssille mahtuu 15 henki-
löä, ja sille voi ilmoittautua 
joko puhelimitse 0500 416 
010 tai Kartanoteatterin 
nettisivujen kautta: www.
kartanoteatteri.net. Kurs-
sin keskeinen päämäärä on 
näyttelijäilmaisun laajen-
taminen ja kehon kielen 
hallinta. Kurssin päätteek-
si toteutetaan esitys, jota 
kaikki halukkaat pääsevät 
katsomaan.

Kartanoteatteri on neuvo-
tellut myös Cafe Pikkiril-
lin kanssa pienimuotoisen 
ravintolateatterin käyn-

hotelliin. Seuraavina ovat 
vuorossa myös mummo-
la ja oman asunnon etsi-
minen. Peten tekisi mieli 
lyödä Isää ”pussillisella 
autoja”. Synttäreillä ovat 
mukana Kake, famo ja toi-
nen pikkusisko Mira.
Ensimmäisenä koulupäi-
vänä Pete kohtaa rehtorin 
ja Eeva-opttajan. Petteri 
Ransseen korjaantuu Pe-
teriksi. Mieluisaksi tytök-
si muodostuu Saara. Pete 
voittaa kukkotappelsussa 
voittamattoman Timon. 
Hiihtokilpailu ei oikein 
suju, mutta  isä ostaa Pe-
telle uuden suksipaketin. 
Pete joutuu koulun näy-
telmässä sekä paimenen 
että lampaan rooliin. Isän 
häiriköinnit jatkuvat vielä 
jonkin aikaa.
Tumman veden päällä 
tulee mummon ja papan 
tarinasta valtavassa lumi-
pyryssä voimalaitoksen 
sillalla. Pappa tuntee, että 
nyt vietiin viimeisen ker-
ran, mutta saa viimein kai-
teesta kiinni.  Tarinassa on 
myös pelastava susi. Kirja 
päättyy tummasta vedestä 
auringon paisteeseen.

Unto Vaskuu

nistämisestä. Tarkoitus on 
aloittaa viimeistään ensi 
vuoden alussa iltamapoh-
jaisella ohjelmalla. Luova 
taide ja kulinaristiset elä-
mykset ovat aina kulke-
neet käsi kädessä.

Kartanoteatterin toiminta 
on avointa kaikille teatte-
rista ja luovasta ilmaisusta 
kiinnostuneille. Olet nuori 
tai vanha, untuvikko tai 
kokemusta omaava: kaik-
ki  olette tervetulleita. Toi-
vomme, että myös tulevai-
suudessa voimme tarjota 
uusia, mielenkiintoisia 
elämyksiä virikkeellisen 
viihteen maailmassa.

Matti Saartamo

Parisuhdetarina

Kasvukertomus
Peter Franzen: Tumman veden päällä.

Tiina Lymi: Susi sisällä.

KIRJAT
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Mikä yhdistää giniä nauk-
kailevaa englantilaista 
lordia, Paavo Lipposta ja 
Martti Lutheria? Ei ollut 
vaikeaa, koska kihti on 
ikivanha kansansairaus, 
jonka alkuperästä on ker-
rottu tuhansia tarinoita.

Kertojina ovat niin lääkärit 
kuin kansanparantajatkin. 
Professori Antti Arstila 
on harjoittanut lääkärin 
ammattia yli neljäkym-
mentä vuotta. Sinä aikana 
hänellä on ollut yli neljä-
kymmentätuhatta potilas-
ta. Hänen kirjoittamansa 
teos Kihti - kansantauti on 
kaukana tiukkapipoisesta 
lääketieteellisestä oppikir-
jasta. Päin vastoin: hänen 
humoristinen tapansa ker-
toa kihdistä ei opeta mutta 
saarnaa syvällä rintaäänel-
lä kollegoitaan enemmän 
ja vähemmän moitiskel-
len.

Pirullinen kirja

Kirja kannattaa lukea, 
koska siinä on keveydes-
tään huolimatta mukavasti 
tietoa siitä, miksi kihti on 
ovela ja pirullinen tauti. 
Kun kipukohtaus iskee, 
silloin lakanakin on liian 
raskas esine (yleensä se 
iskee aamuyöllä).

Kihtiä on perinteisesti pi-
detty herrojen herkkuna: 
siitä kielivät useimmat 
ruokalajit, jotka kuuluvat 
kiellettyjen ruokien listal-
le: mäti, ravut, olut, pienet 
herkkukalat, kantarellit ja  
palot. Valitettavana puut-
teena kirjassa on se, että 
siinä ei julkaista ruoka-ai-
netaulukkoa, joka kertoisi 
eri lajikkeiden kihtiä aihe-
uttavat puriiniarvot.

Kihdin pirullisuus on siinä, 
että se voi iskeä lähes mi-
hin ruumiinosaan tahansa. 
Kokeneena kihtipotilaana 
olen tuntenut kihtikohtauk-
sen ensi kosketuksen mm. 
hampaissa ja peukalossa. 
Nokkelana liikkujana se 
päätyy yleensä isovarpaa-
seen, josta Arstilan herjaa-
ma tohtoritätikin osaa sen 
jo diagnosoida.

Matti Saartamo

PS.  Kihti - kansantauti -
kirjaa voi ostaa suoraan 
kustantajalta19 euron hin-
taan plus postituskulut.
Tilaukset@karprint.fi   (09) 
413 97 300.

Johanna Paungger & Tho-
mas Poppe
Kuun vaikutus
puutarhassa, terveydessä, 
maanviljelyssä ja metsän-
hoidossa
Yläkuu kustannus 2008 
Tampere

Jos täysi kuu sekoittaa 
pään, niin kuusta kertova 
kirja voi aiheuttaa vähin-
täänkin yhtä hurjia mielen 
myllerryksiä.

Tirolin Alpeilla lapsuuten-
sa eläneen kirjailija Johan-
na Paunggerin isoisä oli 
viisas ja merkillinen mies. 

Kuuhulluille
Hän oli maanviljelijä, joka 
kertoi tärkeitä asioita Jo-
hannalle kuun rytmeistä ja 
vaikutuksista luontoon, ih-
misiin, eläimiin ja kasvei-
hin. Hän opetti tyttären-
tytärtään tarkkailemaan, 
näkemään ja kokeilemaan.

Vuosituhansia ihminen on 
elänyt tasapainossa luon-
non moninaisten rytmien 
kanssa varmistaakseen 
eloonjäämisensä. Tarkkail-
tuaan luontoa esi-isämme 
huomasivat, että ihminen 
on nisäkkäiden, lintujen 
ja jopa hyönteisten tavoin 
alisteinen tuolle salaperäi-
selle laille, jonka mukaan 
normaalit prosessit, kuten 
raskaus, kasvien ikä, kyp-
syminen ja erilaisten sai-
rauksien kesto, ovat riip-
puvaisia kuun vaiheista. 
Tämän on kirjannut myös 
Charles Darwin klassi-
seen teokseensa ”Von der 
Abstammung des Men-
schen”.

Kuu ja sen 
seitsemän asentoa

Esi-isämme olivat ”oikean 
ajoituksen mestareita” 
niin puutarhassa kuin ter-
veydessäkin johtuen pitkä-
kestoisesta tarkkailusta ja 
johtopäätösten teosta. ”Oi-
kean ajoituksen” ymmär-
täminen ei kuitenkaan auta 
ihmistä pitemmän päälle, 
elleivät ajattelu ja asenteet 
ole samansuuntaisia.

Vanhojen sanontojen, ku-
ten ”Kauriin merkki vai-
kuttaa polviin” tai ”Täysi-
kuu vaikuttaa psyykeen”, 
takana on tärkeää ja hyö-
dyllistä tietoa, joka kan-
nattaa selvittää. Vanhan 
tiedon esille kaivaminen ja 
nykypäivän ihmisen tietoi-
suuteen saattaminen on ol-
lut Paunggerin lähtökohta. 
Kirja  houkuttelee lukijan 
pikkuhiljaa kiinnostumaan 
ympärillä olevista ”luon-
nollisista” tapahtumista 
niin, että kirjan luettuaan 
huomaa pitävänsä jo omaa 
”Kuupäiväkirjaa”.

Kuun vaikutus -teos kes-
kittyy Kuun seitsemään 

erilaiseen asentoon  ja 
niiden voimavaikutuksiin: 
Uusikuu, Kasvava kuu, 
Täysikuu, Vähenevä kuu, 
Ratatasossaan nouseva 
kuu, Ratatasossaan las-
keva kuu ja Kuun kulloi-
nenkin sijainti eläinradan 
tähtimerkissä. Kuu viipyy 
jokaisessa eläinradan ku-
viossa vain pari kolme 
päivää, mikä antaa  tark-
kailulle konkreettista pot-
kua. Energiat vaihtuvat, 
ja almanakkataulukoista 
saa yleiskuvan yksittäisten 
eläinradan merkkien vai-
kutuksista ruumiinosiin, 
kasvinosiin, ravinnon laa-
tuun jne.

Jos esimerkiksi haluaa 
edistää terveyttään paasto-
amalla, kannattaa paastoa-
minen aloittaa aina uuden 
kuun aikaan (7.10.2010). 
Tai mitä lähempänä täy-
denkuun aika on, sitä epä-
suotuisampi on ajankohta 
kirurgisille toimenpiteille.

Neitsytpäivänä 
peltotöihin

Syksy on vuodeaika, jol-
loin julkaistaan runsaasti 
muistelmia. Se on vuo-
denaika, joka sopii siihen 
mainiosti, koska nostalgia 
ja syksy kulkevat käsi kä-
dessä. Toni Edelmannin 
kirjoittamat tarinat hänen 
omasta elämästään avasi-
vat kirjasyksyn tällä sek-
torilla.

Pienehkö kustantaja on 
antanut Tonille vapaat kä-
det kertoa itsestään, men-
neisyydestään ja hänelle 
rakkaista ihmisistä omalla, 
oivaltavalla äänelläään. 
Näen hänet istumassa koti-
pirtin pöydän äärellä Kes-
ki-Suomen Luhangassa ja 
raapustavan sinikantiseen 
muistivihkoonsa ajatuksia, 
tunnelmia ja muistoja.

Toni ei puhu liiemmin 
työstään loistavana ja tuot-

Muotokuva 
minusta

teliaana säveltäjänä, vaan 
enemmänkin hän kertoo, 
miten minusta tuli minä. 
Ja kuinka voitin vihan it-
sessäni, tein sovinnon ja 
otan nyt vastaan elämän 
runsaat antimet.

Muotokukuvan minusta 
voisi hyvinkin ymmärtää 
narsistiseksi monologiksi, 
jos ei tunne kirjoittajan 
vilpittömyyttä ja lähes 
lapsenomaista avoimuutta 
elämän kovassa koulussa. 
Toni Edelmann on  suo-
malaisessa maisemassa 
säveltäjä, joka on kulkenut 
aina omaa polkuaan. Sy-
dän on sanellut melodiat, 
jotka ovat rikastuttaneet 
suomalaista laulurunoutta 
useamman vuosikymme-
nen ajan.

Toni on myös ollut aina 
kapinallinen, jonka asee-
na vääryyttä ja epäoikeu-
denmukaisuutta vastaan 
on ollut rakkaus. Hänen 
ilmaisuvoimansa on aina 
noudattanut hänelle omi-
naista melankolista sävel-
kuvaa, joka kertoo aina 
myös hänestä itsestään. 
Siten hänen valitsemansa 
tyylilaji kertoa ajatustensa 
kautta menneisyydestään 
on virkistävä ja persoo-
nallinen. Hieno avaus tällä 
sektorilla.

Matti Saartamo

Kirja toimii innostavana 
oppikirjana puutarhassa 
touhuaville. On erittäin 
hyödyllistä tietää, että he-
delmäpuut kannattaa  istut-
taa vähenevän kuun Neit-
sypäivinä (5. – 6.10.2010). 
Muutenkin Neitsytpäivät 
ovat parhaita päiviä lä-
hes kaikkiin puutarha- tai 
peltotöihin. Esimerkiksi 
Neitsytpäivinä kerätyt ja 
kuivatetut nokkosen lehdet 
ovat haudutettuna parasta 
juomaa veren puhdistuk-
seen.

Yleensä vähenevän kuun 
aikana tehdyt kotityöt, 
etenkin siivous ja pyykin-
pesu, sujuvat joutuisam-
min ja tulos on parempi. 
Kasvava kuu aiheuttaa 
voimakkaan vaahdon muo-
dostuksen, eivätkä tahrat 
irtoa vaatteista.

Kirja ei sisällä nopeasti 
vaikuttavia patenttiresep-
tejä, vaan kirjailija kehot-
taa lukijaa tekemään koko 
ajan omia havaintoja ja 
merkintöjä ja vakuuttu-

maan niiden kautta, että 
”oikea” toiminto kehkey-
tyy tarkkailun tuloksena, 
vähitellen, luonnostaan.

Kirja antaa ajattelu- ja toi-
mintavinkkejä monenlai-
siin ajoituksiin tuplalasien 
paikoilleen asettamisesta 
kausivaatteiden varastoin-
tiin sekä tukan leikkuusta 
polttopuiden kaatamiseen 
ja  - jopa varpaan kynsien 
leikkaamiseen.

Oikea ajoitus maa- ja met-
sätaloudessa, yrttien keräi-
lyssä tai tuholaistorjunnas-
sa on leikkiä, kun antautuu 
kuun vetovoimalle.

Esi-isien kunnioittaminen 
on alkuperäiskansojen etu-
oikeus: Miksi me emme 
tekisi samoin ja opettelisi 
kärsivällisyyttä, kuunte-
lua ja luonnon tarkkailua 
nykyisen nopeatempoisen 
elämän rinnalla.

Eija Ahvo

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!

www.biotar.suntuubi.com
Luontaistuotteet ja hoidot.

Sisustussuunnittelua ja remontointia 
Veikkolassa, 

katso lisätietoa
www.sisustustienhaara.fi  tai 0400-354354

KIITOS
Meitä Veikkolan Marttoja oli kaksi henkeä Kirkko-
nummen kierrätyskeskuksessa 11.8.. Luokseni tuli 
rollaattoria työntäen naishenkilö, joka ilmoitti, että 
henkilö joka rollaattorin lahjoitti oli ilmoittanut, että 
hän haluaa sen Veikkolan Marttojen käyttöön.  Otin 
kiitollisena lahjoituksen vastaan. Nyt rollaattori on 
Veikkolassa ja lahjoittajan toivomuksen mukaisesti 
Martan käytössä.
Haluamme kiittää sydämellisesti tuntematonta lah-
joittajaa. RL
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FC Wildin kesän kilpailu-
kausi on takana ja on aika 
aloittaa harjoittelu ensi 
kesää varten. Hauskan ja 
nousujohteisen harjoitte-
lun lisäksi pitkin talvea pe-
lataan talvisarjoja, ja syk-
syturnauksiakin on vielä 
jäljellä. Jalkapallo on joka 
mielessä ympärivuotinen 
harrastus.

Kesällä Pohjois-Kirkko-
nummen futaajat menes-
tyivät piirin sarjoissa ja 
turnauksissa Pohjanmaata 
myöten. Kevään taitota-
pahtumassa saavutettiin 
ennätysmäärä merkki-
suorituksia: seitsemän 
pronssimerkkiä ja yksi 
kultamerkki. Lisäksi kaksi 
pelaajaa oli alle sekunnin 
päässä pronssimerkin ra-
jasta, jolla irtoaa paikka 
piirin taitokisoissa, mui-
den nykyisten ja tulevai-
suuden tähtien seurassa. 
Seuran taitotapahtumia 
järjestetään kahdesti vuo-
dessa, ja uusia merkkisuo-
rituksia on luvassa. Ahke-
ra osallistuminen yhteisiin 
seuraharjoituksiin ja jouk-
kueiden taitoharjoitteluun 
kertoo paljon taitavien pe-

Jalkapallo - uusi 
harrastus talveksi

laajien tulevaisuudesta.

Syksy on oiva aika tulla 
mukaan seuraan ja uuden 
harrastuksen pariin, iästä 
ja aiemmasta kokemuk-
sesta riippumatta. Talven 
aikana perustaidot ehti-
vät karttua, ja tuleva kesä 
on näytön aikaa omassa 
joukkueessa. FC Wildin 
netissä www.fcwild.fi  löy-
tyvät yhteystiedot seuran 
joukkueisiin sekä harjoi-
tusaikoihin ja –paikkoihin. 
Harjoituksia pidetään hy-
vissä olosuhteissa ympäri 
läntistä Uuttamaata: Jalka-
pallohalleja ja tekonurmia 
löytyy Lohjalta, Vihdistä, 
Espoosta ja tietenkin uusi 
tekonurmi Kirkkonummen 
keskustasta.

Harjoituksiin kuljetaan 
kesäkauden ulkopuolel-
la pääosin vanhempien 
kimppakyydeillä, jokainen 
harjoituspaikka on sen ver-
ran kaukana. Kulkeminen 
onnistuu hyvin, joskaan 
kyytiväen aika ei aina ole 
parhaassa mahdollisessa 
käytössä. Toisaalta monet 
ovat löytäneet itselleen 
mieluisan liikuntaharras-

tuksen treenien ajaksi. Jot-
kut osallistuvat joukkueen 
valmennukseen, ja aina-
han voi käydä ostoksilla 
kenttien lähiseudulla.

Seurassa on kolmisensataa 
pelaajaa, joukkueita löytyy 
viisivuotiaista aikuisiin. 
Hyvä toiminta tuo lisää 
pelaajia varsinkin nuorem-
piin ikäluokkiin, eikä’ kol-
mattakymmentä pelaajaa 
joukkueen harjoituksissa 
ole tavaton näky. Yli kym-
menvuotiaiden ikäluokissa 
harjoituskentillä on hieman 
enemmän tilaa, ja toiminta 
on pidemmälle ehtineil-
lä aktiivista tiiviimmässä 
porukassa. Milloinkaan 
ei ole myöhäistä aloittaa, 
perusteet oppii nopeasti, 
ja taitojen kasvu lisää har-
joittelun sekä pelaamisen 
iloa. Nähdään kentillä ja 
halleissa.

Teksti: Heikki Lahdensuo

Kirkkonummen Uimaseu-
ra ja Kirkkonummen ui-
marit perustivat yhteisen 
seuran kesäkuussa. Uusi 
seura sai nimekseen Gla-
dius Kirkkonummi.
Gladius on Suomen ainut 
uimaseura, jossa voi har-
rastaa kaikkia Uimaliiton 
uimalajeja ja niiden lisäk-
si räpyläuintia monorä-
pylällä sekä uutena lajina 
myös triathlonia. Uuden 
yhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittiin Sami Sorri. 
Muut hallituksen jäsenet 

KirU + KIS = 
Gladius

ovat Tuomo Pentikäinen, 
Johanna Oksanen, Matti 
Lamponen ja Kajsa Eriks-
son.

Uintiseura Gladius Kirk-
konummi aloitti kurssitoi-
mintansa elokuun puoli-
välissä, jolloin jo melkein 
kaikki kurssit olivat 
täynnä. Hans Leidenius 
harmittelee: “Harrastus-
toiminnassa vakavammin 
mukana olleille on synty-
nyt tapa vain ilmestyä ra-
dalle olettaen, että tilaa on. 

The Big Jump suoritettiin 
Lammaskallion uimaran-
nalla Veikkolassa 11.7. 
klo 15.00. Puolipilvistä. 
Varjossa 20C. Auringossa 
mittari läheni 40C. Veden 
lämpötila 21C. Runsaasti 
lapsiperheitä.

Suoritettiin ”Varvastesti”: 
Mennään napaa myöten 
veteen. Taivutetaan pää 
veden alle ja lasketaan 
varpaat. Viisi vuotta sitten 
vain lapset näkivät var-
paansa. Tämänvuotisessa 
testissä veden kirkkaus 
oli parempi. Aikuisetkin 
näkivät varpaansa. Sini-
levistä oli vaikeata saada 
havaintoja, mutta viralliset 

The Big Jump

mittaukset osoittivat,  että 
leviä on.

Veikkolan VPK oli aikai-
semmin poistanut laiturin 
päästä mopon ja ostoskär-
ryn. Mopo oli varastettu 
läheiseltä pihalta ja voitiin 
palauttaa omistajalleen. 
Miten tämäntapaisia pää-
hänpistoja voi tulla ihmi-
sen mieleen!

The Big Jump on kan-
sainvälinen tempaus luon-
nonvesien puolesta. Se 
suoritetaan kaikkialla Eu-
roopassa joka viides vuosi. 
Seuraava kerta on v. 2015.  
Direktiivien mukaan vir-
taavien vesien laatu on sil-

Huh kesähellettä ja hitaas-
ti alkavaa syksyn tuloa! 
Tulin ehjänä  mutta väsy-
neenä kotiin Göteborgista.
Olen hiukan viivytellyt 
tulosten ilmoittamisella, 
koska samalla olisi voi-
nut kertoa tärkeämmistä 
asioista, kuten uuden Gla-
dius-seuran kurssitarjon-
nasta. Koska alkaa tulla 
kyselyjä eri puolilta,  ker-
ron nyt:

Uimahyppyjen Masters 
Maailmanmestaruudet 
Göteborg 2010

Suomalaiset pärjäsivät 
kohtuullisen hyvin omissa 
ikäsarjoissaan. On huo-
mioitava,  että melkein 
kaikissa ikäryhmissä alle 
70 v.  oli toistakymmentä 

Leidenius leiskautti kultaa

osanottajaa. Silloin sijoi-
tus puoliväliin (= sijat 6-7) 
on ihan mahtava suoritus. 
Yli 70-sarjoissa oli kussa-
kin kaksi hyppääjää,  ja yli 
85- ikäiset hyppäsivät var-
man kultamitalinsa yksin 
yleisön (= muut kilpailijat) 
kannustaessa.

Tuomaristo ei antanut mi-
tään ”ilmaiseksi”. Nuorten 
mestaruuksissa kannuk-
sensa ansainneet tuomarit 
sanoivat,  että nämä olivat 
tuomarin kannalta vai-
keimmat,  koska tekniikat 
ovat peräisin eri vuosi-
kymmeniltä. Iän myötä 
hidastunut motoriikka 
pakottaa hyppääjät keksi-
mään uusia keinoja temp-
pujen tekemiseen.

Suomesta tuli siis viisi 
aikuista hyppääjää, kol-
me naista ja kaksi miestä. 
Tuloksina yksi kulta , viisi 
hopeaa, yksi pronssi, yksi 
viides sija ja kaksi kuudet-
ta sijaa, jotka osanottaja-
määrän huomioonottaen 
myös saivat mitallinsa. 
Näiden lisäksi yksi har-
mittavan niukka 7.  sija.

Järjestelyt olivat loistavat, 
”alkuasukkaat” ystävälli-
siä ja valmiita auttamaan, 
ja aurinko paahtoi kirk-
kaalta taivaalta. Viimeisen 

päivän myrskyt ja tulvat 
eivät vaikuttaneet toimin-
taan uimahallissa.

Mielenkiintoa herättivät  
entisen neuvosto-aatteen 
kehittämät urheilijat, jot-
ka esim.  nyky -Saksassa 
ovat vallanneet kärkipai-
kat aikuislajeissa. USA:n 
joukkue koostui suurelta 
osalta vanhoista huippu-
urheilijoista. Erikoista 
on,  että monet ovat hen-
kilökohtaisesti avustaneet 
Liettuan kaltaisia pieniä 
maita osaamisellaan.

Eri puolilla Eurooppaa 
näyttää urheilu ammatil-
listuneen. Hinta nousee, ja 
yhä harvemmilla on varaa 
kustantaa kursseja lapsil-
leen. Laitoksia suljetaan 
taloudellisistä syistä,  ja 
tilalle rakennetaan jotain 
tuottavampaa.

Teksti: Hans Leidenius

Suomalaisten tulokset:
25v Kati Ryynänen 
1m 6. , 3m 7,
40v Marjo Kervinen 
1m 2., 3m 2.,5m 2.
60v Marja Salonius  
1m 6., 3m 5.  5m 3.
55v Vesa Vanninen 
1m 7. 3m 6.
80v Hans Leidenius 
1m 2, 3m 2, 5m 1.

Meitä partasuita oli vain kaksi. Melkein kaikki halusivat kuviin ”Joulupukkien” 
kanssa, varsinkin nätit nuoret naiset. Tämän kuvan intialaisen ”Joulupukin” hy-
pyt olivat tosi jänniä. Kierteet ja voltit  jooga-asennossa ilmassa, mutta veteen-
menossa ei ollut moitteen sijaa.

Valmentajille on kuitenkin 
tärkeätä tietää, montako 
hänen ryhmästään jatkaa 
ja onko tilaa uusille.”

Gladiuksen nettisivu avau-
tuu syksyllä osoitteessa 
www.gladius.fi .

Kysy lisää
uinti:
samisorri@saunalahti.fi 
vesipallo: 
tuomo.pentikainen@kis.fi 
www.gladius.fi   

loin paljon parempi, koska 
ihmiskunta on siihen men-
nessä oppinut arvostamaan 
puhtaita luonnonvaroja.

SLL :n virallinen päätem-
paus on Vantaanjoella. 
Kirkkonummella on tiettä-
västi hypätty myös Meik-
koon.

Lisätietoja:
http://www.sll.fi /tiedotus/
tiedotteet/liitto/2010/big-
jump-2010
http://www.rivernet.org/
bigjump

Teksti ja kuva: 
Hans Leidenius
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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 !

www.veve.net

Jotakin uutta, jotakin van-
haa, jotakin sinistä ja mi-
ten tuo lista nyt menikään. 
Veikkolan Veikkojen syys-
kauden toimintalistasta 
löytyy niin uutta kuin 
vanhaakin toimintaa, ehkä 
myös sitä sinistäkin. Mo-
nenlaista toimintaa viikon 
jokaiselle päivälle ja liik-
kujalle. Löytyisikö niistä 
sinullekin jotakin?
Veikkolan Veikkojen toi-
mintakalenteri löytyy 
www.veve.net osoitteesta. 
Uusien nettisivujen
toiminnankuvaukset on 
jaettu ikäluokittain, mutta 
osa toiminnasta soveltuu 
niin vanhemmalle, kuin
nuoremmallekin menijälle 
ja moneen makuun.

Lapsille, nuorille ja 
lapsenmielisille

Viime vuosien hitti Zumba 
lisää suosiotaan. Zumban 
rennonletkeissä tunnel-
missa liikkuu kuin vahin-
gossa ja mukana pysyy, 
vaikkei tanssia tai jump-
paa olisi ennen harrasta-
nutkaan. Vanha kunnon 
aerobic tempaa myös edel-
leen mukaansa. Syksyn 
VeVe-uutuus, Girya-kah-
vakuulaharjoittelu, koos-
tuu kuntosaliliikkeistä, 
joita tehdään kahvakuulan 
kanssa erilaisella, hauskal-
la tavalla. Vuoden alusta 
alkaneessa Babybicissä 
painoina toimivat vuoros-
taan pienet ihmiset, jotka 
kohoavat ilmaan lorujen 
ja leikkien saattelemina. 
Kuntosalivuoroilla raudan 
vastustuskykyä testataan 
niin koulun kuin nuoriso-
tilan saleissa. Mukana on 
VeVe:n kuntosaliohjaaja.

Kehonhuollossa keski-
tytään kehon kokonais-
valtaiseen tasapainoon 
ja hyvinvointiin. Harjoi-
tuksilla työstetään ryhtiä, 
liikeratoja, lihasvoimaa ja 
–venyvyyttä, hengityksen 
ja rentoutuksen tärkeyttä 
unohtamatta. Kuntocir-
cuitissa nostetaan myös 
kuntoa sekä vahvistetaan 
lihaksistoa. Tanssijalkaa 
voi harjoittaa nuorten tai 
aikuisten tanssitunnilla tai 
baletissa, jossa toimivat 
alkeisryhmät ja edistynei-
den ryhmät. Lasten yleis-
urheilukouluissa pääsee 
leikkimään ja touhuamaan 
sekä oppimaan lajitaitoja 
oman ikätason mukaan.

Veikkolan Veikot on Nuo-
ri Suomen Sinettiseura 

Veikkolan Veikkojen syyskausi 
sekoitus uutta ja vanhaa

ja noudattaa toiminnassa 
Sinettiseura-periaatteita 
sekä pelisääntöjä. Jokaisen 
lapsen tulee voida osallis-
tua oman taitotasonsa ja 
halunsa mukaan. Liikunta 
on motivoivaa ja innosta-
vaa, kilpailuihin saa osal-
listua ja kokeilla taitojaan, 
mutta pärjääminen ei ole 
pääosassa. Veikkolan Vei-
koissa on myös mahdol-
lisuus saada valmennusta 
yleisurheilulajeissa. Viime 
vuosina nuorten valmen-
nusryhmistä on noussut 
taitavia nuoria useille pal-
kintosijoille myös Suomen 
mestaruustasolla. Valmen-
nusryhmään etsitään uusia 
nuoria valmennettavia.

Perheliikuntaa ja 
kehonhuoltoa

Koko perheen liikuntaa 
tarjoaa sunnuntain per-
heliikunta tai -sähly, ja 
perjantaisin voi pelata 
lentopalloa. Pallon perään 
pääsee juoksemaan myös 
jalkapallossa, jota pelataan 
niin kilpailu- kuin harras-
tusmielessä. Nuorten ko-
ripalloryhmä kokoontuu 
kahdesti  viikossa. Sali-
bandya pelataan keskiviik-
koisin, ja jääkiekkoilijat 
käyvät Nummelan hallissa 
harjoituksissa kerran vii-
kossa. VeVe:n herrasmies-
ten sääntöjä noudattavassa 
harrastetason jääkiekko-
joukkueessa ei taklata eikä 
lämätä, mutta pelataan 
enemmän tai vähemmän 
tosissaan sekä osallis-
tutaan Kirkkonummen 
Hockey -liigan peleihin. 
Myös muissa lajeissa pide-
tään huoli siitä, että kaikki 
pääsevät pelaamaan. Jalka-
pallojoukkueita ja muiden 
palloiluryhmien määrää 
lisätään tarpeen mukaan.

Nuorten naisten kehon-
huoltoryhmä on tarkoitettu 
yläkouluikäisille nuorille. 
Our moment -ryhmä ko-
koontuu kehonhuoltotun-
nille, maukkaalle iltapalal-
le ja pohtimaan teemukin 
äärellä yhdessä sitä, miten 
kannattaisi syödä, nukkua 
tai liikkua oman itsensä 
kannalta parhaalla tavalla. 
Ryhmässä tehdään oma 
hyvinvointisuunnitelma 
sekä perehdytään myös 
ihonhoitoon ja ehostuk-
seen asiantuntijan kanssa.

Maratonkoulu starttaa 
maaliskuussa. Myös muita 
toimintoja käynnistetään 
kysynnän ja mahdolli-
suuksien mukaan. Osallis-
tujapalaute on myös tärkeä 
osa toiminnan sisällön 
ja laadun kehittämistä. 

Maksuvälineenä aikuisten 
liikuntamaksuihin käyvät 
myös Smartum-liikuntase-
telit tai -saldo

Lisää Veikkolan Veikkojen 
liikuntatarjonnasta, hinnat 

ja muut tiedot löydät Veik-
kolan Veikkojen uusilta In-
ternet-sivuilta www.veve.
net. Tervetuloa mukaan!

Teksti ja kuvat: Johanna 
Artola

Urheilukenttä ja jännät koneet.

Pituushyppyharjoituksissa.

SM-kisavoittajien kukitus.

Tartanilla.



Veikkola, Koskentie/Koskisvägen 2, puh/tfn. 010 76 26420

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 lokakuun loppuun/Priserna gäller till slutet av oktober

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 76 26660
(0,0828 € /puh/samtal + 0,119 €/min)

S-gruppen – 
Den tillförlitligaste 
dagligvaruhandels-

kedjan i Finland

S-ryhmä – Suomen 
luotetuin päivittäis-
tavarakauppaketju

www.s-kanava.fi

089 469
HK 
Lihapyörykät/
Köttbullar
360 g (2,47/kg)

Saarioinen
Perhepizzat/
Familjepizzor
780 g (6,01/kg)

2088

089
X-tra
Uunilenkki/
Ugnslänkkorv
400 g (2,23/kg)

790/kg
  Pouttu
  Porsaan marinoitu
  sisäfile/Marinerad

gris inrefilé, n./ca 700 g
alkuperämaa Tanska/
ursprungsland Danmark

025

069

149

139
Rainbow
Marjakeitot/
Bärsoppa
1 l

Apetit
Pakastepizzat/
Djupfrysta pizzor
280-300 g 
(4,97-5,32/kg)

Marli
Juissi 
mehujuomat/
saftdryck
1 l

Fazer
Jumbo
makeispussit/
godispåsar
325-400 g 
(6,12-4,98/kg)

Myllyn Paras
Makaroni
400 g (0,63/kg)

Arla Ingman
Maustetut jogurtit/
Smaksatt yoghurt
200 g (1,35/kg)

027

199069
Rainbow
Lohkoperunat/
Potatisklyftor
400 g (1,73/kg)

Koff III 
24-pack, 
tlk/brk

7,92 l (2,18/l) (sis./inneh. 17,28 + 
pantti/pant 3,60)

515 099
Valio
Hyvä suomalainen
Arkijuusto/
Vardagsost
1,25 kg (4,12/kg)

Rainbow
Vichy tai/eller 
kivennäisvedet/
mineralvatten , 1,5 l 
(sis./inneh. 0,59 + 
pantti/pant 0,40)

Hinta voimassa 
1.9. alkaen/
Priset gäller 
fr.o.m. 1.9

Atria
Marinoidut broilerin 
filesuikaleet/Marinerade 
broiler filéstrimlor, 
400 g (8,00/kg)320

Palvelemme sunnuntaisin/Vi betjänar söndagar12-18



Kylänraitti 3/2010 23URHEILU

Keskiviikkoiltana 25.8. 
kokoontui lapsia ja aikui-
sia Lammaskallion rannal-
le. Päivällä oli ukkostanut. 
Kuurosateita. Jossain Ra-
jamäen suunnalla oli trom-
bi nostanut ladolta katon 
pois. Nyt tyynellä järven-
pinnalla uiskenteli sorsa-
perhe. Sinilevähipuista ei 
havaintoja. Sauna oli läm-
mitetty. Voitiin aloittaa vii-
meiset Hippouinnit,  jotka 
KIS ja Veikkolan Kyläyh-
distys järjestivät yhdessä 
Veikkolan OP:n kanssa. 
Tämän jälkeen KIS on 
yksi osa uutta Gladius-ui-
maseuraa.

Viimevuotisia tuloksiaan 
paransivat: Maria Koi-
visto (03), Anni Penttilä 
(01) ja Reko Penttilä (99). 
Parhaan loppuajan ui Ju-
lius Raita (01) Inkoosta: 
26.00.

Tulokset paranivat 
Hippouinneissa

Saunan jälkeen pankinjoh-
taja Arja Degerman pujot-
ti kaikille komeat mitalit 
kaulaan ja  diplomin kä-
teen. Mehu näytti maistu-
van, kun lapset suuntasivat 
jälleen saunaan ja uimaan.

Illan päätteeksi rannalta 
kuului tanssimusiikkia. 
Veikkolan vesivoimistelu-
ryhmä tanssi musiikin tah-
dissa erilaisissa kuvioissa. 
Uskon, että jatkavat har-
rastustaan läpi talven. Täl-
lä kerralla heitäkin odotti 
lämmin sauna.

Tulokset 
(25 m vapaauintia)
P 04 Rasmus Raita 54.97
T 03 Maria Koivisto 43.75
P 01 Julius Raita 25.00
P 01 Joona Juselius 45.06
T 01 Anni Penttilä 26.00
P 99 Reko Penttilä 28.25

Teksti ja kuva: 
Hans Leidenius

Lamminjärven jokavuoti-
set  Hippouinnit päättyivät. 
Kilpailijat saivat mitalinsa 
ja lahjansa. Luulimme ran-
nan jäävän autioksi, kun 
kilpailuinnostusta uhkuva 
joukkomme poistuu, mut-
ta näinpä ei käynytkään. 
Rannalle kertyi vähitellen 
iloisesti rupatteleva joukko 
naisia vesijuoksuvöineen.

Joukko kiinnosti meitä, 
ja päätin ottaa selvää ryh-
mästä ja heidän toimin-
nastaan. Ryhmän vetäjä 
on Marju Huuhtanen. Hän 
on aina ollut kiinnostunut 
liikunnasta ja  muidenkin 
liikuttamisesta. Toimin-
nastaan ja järvihölkästä 
hän kertoo itse:

Koulutus : fysioterapeut-
ti, mielisairaanhoitaja, 
geronomiopiskelija (van-
hustyön asiantuntija), lii-
kuntaryhmien ohjaaja, kei-
nutuolijumpan kehittäjä.

Kolmetoista vuotta sitten 
aloitin liikuntaryhmien 
ohjauksen Veikkolan pa-
rantolassa.  Sitä ennen 
olin ohjannut parin vuo-
den ajan liikuntaryhmiä 
Tervalammen Elohovissa. 
Liikuntaryhmien ohjaami-
sen aloitin kuitenkin jo 16-
vuotiaana Kotkassa eli yli 
kaksikymmentä seitsemän 
vuotta sitten. Sitä ennen 

Vesijumppaa Lamminjärvessä

olin valmentanut rytmistä 
kilpavoimistelua Kotkan 
Kisailijoissa.

Veikkolassa liikuntaryh-
miä olen ohjannut sekä sa-
lissa, puistossa että järves-
sä. Puistojumpan lisäksi 
innokkaita kesäliikunnan 
harrastajia on ollut Lam-
minjärven järvihölkässä. 
Järvihölkkäryhmiä olen 
ohjannut jo muutaman 
vuoden ajan sen jälkeen, 
kun lopetimme vesijuok-
suryhmät sukelluskoulu 
Uppo-Nallessa ja päätim-

me mennä järveen hölk-
käämään ja jumppaamaan.

Järvihölkkä on joka kesä 
houkutellut lisää innokkai-
ta osallistujia. Uimataidon 
lisäksi vaatimuksena on 
ollut oma vesivyö. Tarvit-
taessa on ollut myös mah-
dollista lainata vesivyötä 
ennen oman hankintaa. 
Vesijuoksu ja järvihölkkä 
ovat monipuolista liikun-
taa niveliä rasittamatta. 
Hengitys- ja verenkier-
toelimistö kuormittuvat, 
lihakset vahvistuvat, nes-

tekierto elpyy, lihakset 
rentoutuvat sekä kivut ja 
kolotukset lievittyvät. Kai-
ken lisäksi se on hauskaa 
ja varsinkin ryhmässä to-
teutettuna ryhmähenkeä 
innostavaa liikuntaa.

Järvihölkät ovat kestoltaan 
45 minuuttia. Hölkän aika-
na teemme erilaisia kevy-
empiä hölkkäharjoituksia, 
lihaskuntoliikkeitä sekä 
sykkeen kohotuksia. Aloi-
tamme ryhmät kesäkuussa 
heti kun vedet lämpenevät 
ja jatkamme ryhmiä kun-
nes vedet viilenevät.

Puistojumpat alkavat puo-
lestaan kesäkuussa ja jat-
kuvat sovitusti syyskuun 
alkupäiville. Syyskuun 
alusta siirrymme saliin 
jumppaamaan. Tämän 
syksyn jumpat pidetään 
sunnuntaisin klo 19-20 
Veikkolan koululla ja tiis-
taisin klo 19-20 Huhmar-
nummen koululla . Kaikki 
ovat tervetulleita mukaan!

Marju Huuhtaseen saa yh-
teyden puh. 040 7334 605. 
Tässä olisi yksi hyvä keino 
säilyttää terveytensä ja li-
sätä elinvoimaansa.

Teksti: 
Marju Huuhtanen ja RL
Kuva: Hans Leidenius
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