
4 / 2013 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti



Kylänraitti 4/20132

Päätoimittaja
Matti Saartamo 050 300 7720
mattisaartamo@gmail.com
 
Toimitussihteerit
Anu Halme ja 
Marjokaisa Piironen

Toimituskunta
Tapani Iivari, Raija Kari, 
Raili Leidenius

Seuraava  numero 
ilmestymispäivä, aineistopäivä 
1/2014 ma 3.3.,   ma 10.2 
2/2014 ma 19.5., ma 28.4..
3/2014 ma 29.9., ma 8.9. 
4/2014 ma 1.12., ma 10.11

 
Painopaikka
Esa Lehtipaino Oy, Lahti
Taitto
Anu Halme

Piirrokset
tupuli.fi / Franz Raschbacher

Aineisto
toimitus@kylanraitti.fi
ilmoitukset@kylanraitti.fi
Toimitus pidättää oikeuden 
muokata ja lyhentää aineistoa.

Ilmoitukset
Paavo Sortti 050 559 8945
ilmoitukset@kylanraitti.fi

Ilmoitushinnat (mv)
1/16 s 70 e
1/8 s 120 e
1/4 s 210 e
1/2 s 345 e
1/1 s 580 e

Neliväri-, vakio- ja määrä-
paikat sopimuksen mukaan.

Jakelu
Kylänraitti jaetaan vapaa-
ehtoisvoimin Veikkolassa, 
Haapajärvellä, Kurkistossa, 
Kylmälässä, Lapinkyläs-

sä ja Siikajärvellä. Lisäksi 
lehteä saa kylän liikkeistä, 
kirjastolta ja kylätalolta.

Kustantaja
Kylänraittia julkaisee 
Veikkolan kyläyhdistys 
Byförening i Veikkola ry. 
neljä kertaa vuodessa.
 
Painosmäärä: 3500 kpl

ISSN 1459-3718

Kylänraitti 4/2013 
Kylänraittia julkaisee Veikkolan kyläyhdistys.

PÄÄKIRJOITuS

Sisällysluettelo
AJASSA ........................................................................  3-9
Kylänratti ......................................................................... 6
Valtuustopalsta ................................................................ 7

KYLÄ YRITTÄÄ .......................................................... 10

KuLTTuuRI ........................................................... 11-13
Kirjallisuus ............................................................... 12-13

LAPSET JA NuORET ...........................................  14-15

LIIKuNTA ...............................................................  16-20

YMPÄRISTÖ ..........................................................  21-25

AJANVIETE............................................................ 26-27
Veikkola-ristikko ...........................................................26
Veikko-sarjakuva .......................................................... 27

Kannen kuva: Franz Raschbacher

Joulu on tunnelmista jaloin
Suomalainen syksy on tunnetus-
ti synkkä ja sateinen. Varsinkin 
marraskuu on pimeätä aikaa, jol-
loin lehtien ilmoitussivuilta löy-
tyy monenlaista laitetta antamaan 
lisää keinovaloa mielen piristämi-
seksi.

Miten voisimme hyödyntää tä-
män synkän ajan? Olisiko apua 
kaukomatkailusta? Toki, jos on 
aikaa ja rahaa riittävästi. Viikon 
keikka piristää, mutta se ei paran-
na. Edessä on sama harmaa arki 

odottamassa. Vai pitäisikö tehdä 
pitkää päivää, rakennella erilaisia 
projekteja, käydä kuntosalilla ak-
tiivisemmin ja harrastaa kulttuu-
ria varastoon?

Jokainen valitkoon oman reittin-
sä. Pimeyden vastakohta on valoi-
suus. Joulun odotukseen liittyvät

valojen rakentelu ja kynttilöiden 
sytyttäminen. Muutama lisäeuro 
sähkölaskussa on halpa korvaus 
valon synnyttämästä mielihyvästä.

Eerikinkartanon miljöön hyödyn-
täminen on saamassa loppura-
porttinsa. Erilaisia ehdotuksia on 
runsaasti, ja aikataulutus sisältää 
sekä lyhyen että pitkän tähtäimen 
toimenpiteitä. Työryhmässä on 
innostusta, jota kunnan takkuile-
va asenne on hiukan masentanut. 
Siihen auttaa vanha suomalainen 
sanonta: Mikä ei tapa, se vahvis-
taa. Eli homma jatkuu.

Tarkempia tietoja tulevista toi-
menpiteistä kerrotaan Kylänraitin 

seuraavassa numerossa, kun asi-
anomaiset tahot ovat käsitelleet 
työryhmän loppuraporttia.

Ensimmäinen konkreettinen 
toimenpide on Eerikinkarta-
non Joulumarkkinat lauantaina 
14.12. klo 11–16. Myynnissä on 
monenlaista, ekologisesti kestä-
vää tavaraa, joka edustaa rikasta 
käsityöläisperinnettämme, sekä 
joulupöytään sopivaa makustel-
tavaa.

Paikalla on myös joulupukki, 
Kartanoteatterin ja Viihdekuoron 
ohjelmaa sekä perinteistä joulu-
musiikkia. Kahviossa on tarjolla 
suolaista ja makeaa välipalaa tun-
nelmallisessa kartanomiljöössä. 
Jouluostosten ohella saat infor-
maatiota kartanon tulevaisuuden-
suunnitelmista.

Kaikesta huolimatta Optimistista 
Joulua!

Matti Saartamo
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Eerikinkartanon 
joulumarkkinat 
lauantaina  
14.12. klo 11–16

Eerikinkartanon 
kehitystyö 
alkutekijöissään
Eerikinkartanon esiselvityshankkeen tavoitteena oli edistää 
Eerikinkartanon matkailullista kehittämistä. Se oli puolen 
vuoden mittainen, maaliskuusta lokakuuhun 2013. Aloit-
teen Eerikinkartanon kehitystyön aloittamisesta teki Veik-
kolan Kyläyhdistys, joka oli myös hankkeen suurin yksi-
tyinen rahoittaja. EU ja Kirkkonummen kunta olivat muut 
rahoittajat.  Selvityksen teki Haaga-Perho.

Tavoitteita 

– kartoittaa kartanon toiminnallisia ja taloudellisia kehittä-
mismahdollisuuksia 
– selvittää potentiaalisia toimijoita kartanon elävöittämi-
seksi ympärivuotiseen käyttöön 
– selvittää rakennusten kuntoa sekä saneeraus- ja lisära-
kentamistarpeita  
– antaa eväitä jatkosuunnitteluun.

Pro Agria tutki Eerikinkartanon rakennusten kunnon.  Tut-
kimusten mukaan rakennusten kunto on hyvä tai ainakin 
välttävä. Idyllinen paja ojan varressa on huonoimmassa 
kunnossa. Se tarvitsisi heti uuden katon.

Haaga-Perhon ehdotus kantavaksi 
tulevaisuuden teemaksi ja visioksi:

Eerikinkartanolle 100 % tunnettuus oman kunnan alueella. 
Seminaareista ja työryhmistä saatiin paljon ideoita, mut-
ta kartanon hallinto on jäykkä ja päätöksenteko kestää. 
Rahaa kehitystyöhön ei pystytä irrottamaan nopeasti. 
Eerikinkartanon säätiöittämistä kannattaisi harkita. 
 
Esiselvitystyöraportti on luonnosvaiheessa. Ohjausryhmä 
kokoontuu vielä kerran. Ensi vuonna edetään jatkosuunnit-
teluun.

Raija Kari

Kudonta-aseman 
toiminta käynnistyy
Kyläyhdistys on saamassa käyttöönsä kudonta-aseman. 
Veikkolan Mattokutomon entisiä tiloja remontoidaan par-
haillaan. Kutojien käytössä on kahdet kangaspuut. Kudon-
ta-aseman toiminta voi alkaa vuoden 2014 alussa. 

Yhteyshenkilönä on artesaani Riikka Tiittanen. Jos olet 
innostunut kangaspuilla kutomisesta tai haluat oppia kuto-
maan, ota yhteyttä Riikkaa, puhelin 050-3696411 arkisin 
kello 18 - 21 tai sähköposti rtiittanen@gmail.com.

Kunnanjohdon 
kyselytunti

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Ulf Kjerin ja kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Raija Vahasalo saapuvat kyselytunnilleVeikkolan koulun 
auditorioon 16.1.2013 kello 18 - 21. Aiheina muun muassa 
kunnan säästötoimet, kuntaliitosselvitykset ja kaavoitus. 
 
Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen  
veikkola@gmail.com. 
Maksuttoman tilaisuuden järjestää Veikkolan kyläyhdistys. 

Siirtäisitkö yhdistyksesi arkistot 
Arkivalian tiloihin?

Arkistoilta
Veikkolan kyläyhdistys järjestää Kirkkonummen paikal-
lisarkisto Arkivalian kanssa arkistoillan Veikkolan koulun 
Kesti-tilassa torstaina 30.1.2014.

18.00 Kahvi ja tervetulotoivotus / Veikkolan kyläyhdistyk-
sen pj Raija Kari

18.15 Paikallishistoriallisen arkiston lyhyt esittely: mitä, 
miksi ja missä? / Sigbritt Backman, Arkivalia

18.30 Miten yhdistys saa arkistonsa Arkivalian tiloihin? / 
Sigbritt Backman, Arkivalia

 - tarvittavat päätökset, sopimukset ja käytännön toimet

19.00 Arkistokaava, mikä se on ja mihin sitä tarvitaan? / 
Paula Leino, Arkivalia

- pari mallia ja niiden lyhyt läpikäynti

19.30 Kysymyksiä ja keskustelua, esim. tarvitaanko jatko-
koulutusta ja mistä aiheesta.

20.00 Tilaisuus päättyy.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumset mieluiten 27.1. 
mennessä osoitteeseen veikkola@gmail.com

Antti Hietala ja Eero Lankia ilmastavat sahtivierrettä 
käymisastiaan. Kuvan sahtia maistellaan 
joulusahtitapahtumassa. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Joulusahtitapahtuma 
la 7.12.2013 kello 12-22 
Autotallipanimo, Lamminpääntie 8, Veikkola 
 
Kaikille avoin, ilmainen tapahtuma, jonka aika-
na maistellaan Sahtipäiden tekemiä vierremäs-
kileipiä, mäskipiparkakkuja, sahtia ja olutta.

Lisätietoja sahtipaat@gmail.com.

Veikkolan Kyläyhdistys ja Pikkirilli järjestä-
vät Eerikinkartanon joulutapahtuman. Tori-
myyntipaikkoja lähialueen tuotteiden valmis-
tajille ja käsityöläisille on pihalla kartanon 
edessä. Joitain paikkoja on kartanon sisällä.

Pikkirillin kahvilassa 
kartanon salissa on 
tarjolla keittoa, kahvia 
ja leivonnaisia.

Ohjelmaa kartanon salissa: 
– Veikkolan Viihdelaula-
jat noin klo 14.00–14.25 
– Veikkolan Karta-
noteatteri kello 16

Markkinoitten taitei-
lijoita ja yrittäjiä:

Salme Streng ja Leena 
Suomalainen 
– keramiikkaa, huovu-
tustöitä, pari maalausta, 
sytykeruusuja ja -käpyjä, 
havukransseja, käsitöitä

Ruth Vilmi 
– kortteja   

Sirkka Hieta 
– käsitöitä

Kaisu Kaakko 
– neulahuovutettuja 
tuotteita, enkeleitä, 
betonisia ulkotulen alustoja

Helga Lehtovirta 
– sulatuslasia, vateja, 
keramiikkaa, koruja

Harriet Rantschu-
koff-Frimodig

Katja Lahti, Paula Lipsa-
nen ja Tuula Tienhaara

Jäsenkorjaaja Heikki 
Nurminen 
– antaa näytöshoitoja

Eerikinkartanon 
ratsastajat 
– heppoja, käsitöitä

Kuntokeskus Balanssi 
– inbody-mittaus, 
lahjakortteja

KukkaOlavi 
– joulukukka-asetelmia, 
sisustustavaraa

Pieni juhlapuoti Vanilja 
– sisustustuotteita, 
joululahjoja

Koululaiset 
– saippuoita

Seppä ja puuseppä

Jos haluat tulla myymään tuotteitasi joulumarkkinoille,  
ota yhteyttä Pikkirillin Mari Lepistöön,  
mari@pikkirilli.com.  
Puhelimitse kello 17–19 numeroon 040 589 0360.
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Jonoja purettu –  
hammaslääkäriin pääsee nopeammin
Veikkolan hammashoitolassa on kaksi ham-
maslääkäriä. Aikuishammaslääkäri Johanna 
Peltonen työskentelee neuvolan tiloissa ja las-
ten hammaslääkäri Meri Helminen Veikkolan 

”Veikkolassa on hyvät ja 
kokeneet hammaslääkärit”, 
sanoo johtava hammaslää-
käri Taina Remes-Lyly, ter-
veyspalvelujen tulosalueen 
johtaja.

Ruuhkat helpottuneet

Vuonna 2002 tuli voimaan 
laki, joka velvoittaa kunnat 
järjestämään hammashoitoa 
kaikille kuntalaisille vau-
vasta vaariin.

”Pari vuotta sitten kiireet-
tömän hoidon jonot olivat 
pitkiä Yli kuusi kuukaut-
ta jonottaneita oli monta 
sataa. Silloin seitsemästä 
suuhygienististä neljä oli 

yhtä aikaa äitiysvapaalla, ja 
lääkärit joutuivat hoitamaan 
hygienistienkin töitä.  Nyt 
kaikki pystytään hoitamaan 
alle kolmessa kuukaudessa. 
Jonossa on koko kunnassa 
290 ihmistä”, Remes-Lyly 
kertoo.

”Kunta on ostanut tähän 
asti vuokrayritys Mediver-
kolta 1,2:n hammaslääkä-
rin ja hoitajan työtä jonon 
purkamiseen. Lisäksi yk-
sityishammaslääkäreiltä 
on ostettu kiireellisen jat-
kohoidon palveluita. Se 
mitä jatkossa tapahtuu, on 
auki. YT-neuvottelut ovat 
meneillään”, Remes-Lyly 
miettii.

Osoitenumero ja -kirjain selkeästi näkyviin

Me Veikkolan VPK-FBK:n vapaaehtoiset aut-
tajat koemme aina silloin tällöin suunnatonta 
tuskaa ja avuttomuutta, kun hälytyskohteena 
oleva osoite ei ole selkeästi merkitty. Vaikka 

Jokainen, joka toivoo avun 
saapuvan mahdollisimman 
nopeasti sitä tarvitessaan, 
ymmärtänee merkitä kotin-
sa/kiinteistönsä mahdolli-
simman selkeästi. Kun jo-
tain sattuu, on jo myöhäistä, 
ellei sitten pysty järjestä-
mään opastusta tapahtuma-
paikalle. Usein tämä ei ole 
mahdollista, koska on yksin 
kotona tai ei muuten saa 
ketään opastamaan auttajia 
paikalle.

Pyydämme ja kehotamme 
kaikkia tarkistamaan näin 
pimeän ajan tultua, että 
talonumerot ja -kirjaimet 
ovat riittävän isoja, selkeäs-
ti esillä ja oikein. Mieluim-
min valaistuja ja loogisesti 
sijoitettu saapumisreitille. 
Likainen, pieni, roikkuva, 
väärässä paikassa oleva 
kyltti ei aiheuta muuta kuin 
sekaannusta. Pahinta mitä 
voi sattua on, että apu tulee 
perille liian myöhään, kun 

oikeaa osoitetta joudutaan 
etsimään pitkään.

Pieni vaiva ja satsaus nume-
roinnin parantamiseen voi 
pelastaa henkiä.

Samalla muistutamme 
joulunajan lähestyessä ja 
kynttilöiden polttokauden 
kynnyksellä, että kyntti-
lät palavat vain siinä huo-
neessa, jossa joku aikuinen 
oleskelee. Mieluimmin 

koululla. Meri Helminen on apuoikoja ja tekee 
päivän viikossa oikomistöitä muualla. Lisäksi 
Veikkolassa on suuhygienisti.

Miten homma toimii?

Kirkkonummella ham-
mashoidon tilanne on tällä 
hetkellä hyvä. Veikkolassa 
se saattaa olla jopa muu-
ta kuntaa parempi. Ham-
maslääkäripäivystys toimii 
kuntakeskuksessa. Siinä on 
kiinni 1,5 lääkäriä. Annetut 
ajat ovat ohjeellisia, eikä 
koskaan voi tietää, miten 
paljon aikaa kuhunkin poti-
laaseen kuluu.

Kirkkonummi on mukana 
Hartmannin sairaalan ham-
maslääkäripäivystyksessä, 
joka ottaa vastaan arkisin 
klo 15–21 ja viikonloppui-
sin 9–21. Erikoishammas-
lääkärihoito esimerkiksi 

erityisen vaikeissa kirur-
gisissa toimenpiteissä on 
Ruskeasuolla.

Lasten hampaat tarkastetaan 
ainakin 1–2  ja 2–4 vuoden 
iässä, ensimmäisellä luokal-
la, kolmannella, viidennellä 
ja kahdeksannella.

”Käytännössä joka toinen 
vuosi”, Remes-Lyly sanoo. 
”Tarpeen mukaan tarkas-
tuksia on useamminkin.”

”Tärkeintä hampaiden hoi-
dossa on huolellinen puhdis-
taminen ja fluorihammastah-
nan käyttö kahdesti päivässä”, 
Remes-Lyly neuvoo.

Raija Kari

Löytääkö pelastaja perille?

meillä onkin ehkä tavallista paremmat mah-
dollisuudet löytää oikea osoite, tulee tilanteita, 
jolloin emme löydä heti oikeaa taloa, asuntoa 
tai rakennusta

ei lainkaan, kun talossa 
on eläimiä tai pieniä lap-
sia. Vahinko käy nopeasti. 
Tarkistakaa myös säännöl-
lisesti palovaroittimet ja 
olkaa huolellisia tulisijo-
jenne kanssa.

Turvallista Joulun odotusta 
toivottavat Veikkolan kylän 
vapaaehtoiset pelastajat!

Veikkola VPK-FBK

Auton ohjaimissa on VPK:n 
päällikkö Sami Viholainen 
ja vasemmalla Riku 
Stenius, 1. varapäällikkö.  
Kuva: Tapani Iivari.

Yhteistyökumppanimme toivottavat 
lehtemme lukijoille 

HYVÄÄ JOuLuA JA ONNELLISTA 
uuTTA VuOTTA 2014

10-kioski

Aana-puoti

Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko

Balanssi Veikkola

Hieroja Kyösti Laatikainen

Hotelli Lepolampi

Hotelli Siikaranta

K Jontten Kyläkauppa

K-Supermarket Veikkola

Kaivonporaus Jukka Hörman

Kalljärven Maansiirto Oy

Kauneusnurkka

Kesäkukkakauppa Pirkko Taberman

Kiinteistömaailma

KukkaOlavi

Kundaliini-jooga

Laatoitus- ja Muurauspalvelu PP Oy

Lugnet Life & Living

Länsi-uudenmaan OP

Mariannen Salonki

Mimerac

Nikkarin Putki- ja Peltityö

OP-Kiinteistökeskus

Pikkirilli

Plastex

Remonttiapu Olsson

S-Market Veikkola

Sementtivalimo T. Haapanen

T:mi Nikkarin Sauna ja Lista

Tilipalvelu Satu Nerola

Tuolitupa

Veikkolan Apteekki

Veikkolan Hammaslääkäriasema

Veikkolan Kartanoteatteri ry

Veikkolan Sähköpalvelu

Veikkolan Taksi

Veikkolan Veikot ry

Veikkolan Viihdelaulajat ry

WARA rengaspalvelu

Öljypoltinhuolto A. Liljeström

!

4Service Racing 
10-kioski 
Aana 
Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko 
Cambridge-ohjelma 
Hieroja Kyösti Laatikainen 
Hotelli Lepolampi 
Hotelli Siikaranta 
Hyvän Olon Hoitola Marie 
Isännöinti P. Väänänen 
K-Supermarket Veikkola 
Kaivonporaus Jukka Hörman 
Kalljärven Maansiirto Oy 
Kauneusnurkka 
Kelloseppä Elina Kilpinen 
Kesäkukkakauppa Taberman 
Koketti ky 
KukkaOlavi 
Laatoitus- ja Muurauspalvelu PP oy 
Liikuntapalvelut Menox 
Länsi-Uudenmaan OP 
Mariannen Salonki 
Mimerac 
Nikkarin putki- ja peltityö 
OP-kiinteistökeskus 
Pieni Juhlapuoti Vanilja 
Pikkirilli 
ProGames 
S-Market Veikkola 
Salon DS 
Sementtivalimo T. Haapanen 
T:mi Nikkarin Sauna ja Lista 
Tilipalvelu Satu Nerola 
Trove 
Tuolitupa 
Veikkolan hammaslääkäriasema 
Veikkolan kotitalkkari 
Veikkolan sähköpalvelu 
Veikkolan taksi 
VP Sähköpalvelu Oy



Kylänraitti 4/2013 5AJASSA

Laulava toimittaja juhlii
Kuluva syksy on Tapani Iivarin juhlavuosi: 70 
vuotta elettyä elämää, jota hän juhlisti – totta 
kai – omalla konsertilla Veikkolan koululla. Ja 
lahjoitti tuoton Veikkolan Kyläyhdistykselle, 
jonka toiminnassa hän on vaikuttanut useam-

Tapsa aloitti taipaleensa 
Etelä-Pohjanmaalla, Ala-
härmässä, joka kuuluu ny-
kyään Kauhavan kaupun-
kiin. Sieltä perhe muutti 
Ylistaroon, joka viitisen 
vuotta sitten liitettiin Seinä-
joen kaupunkiin.

Äiti oli kätilö, ja isä viljeli 
pientä tilaa parinkymmenen 
kilometrin päässä. Perhee-
seen kuului myös 2,5 vuotta 
vanhempi velipoika Jussi, 
proviisori, joka jäi muuta-
ma vuosi sitten eläkkeelle 
Ilmajoen apteekkarin viras-
ta.

Koulu ei erikoisemmin 
maittanut voimistelusta, 
yleisurheilusta ja musiikista 
innostuneelle

nuorukaiselle. Yhdellä 
tuplauksella kuitenkin sel-
vittiin, ennen kuin hänet 
lakitettiin Ylistaron Yh-
teiskoulusta vuonna 1963. 
Tapsa kirjoitti kaikki kuusi 
ainetta, mikä oli siinä lu-
kiossa hyvin harvinaista 
siihen aikaan. Cumun pape-
reilla avautui ovi Helsingin 
Kauppakorkeakouluun syk-
syllä 1965. Väliin mahtui 
reservin vänrikin paperit ja 
toimittajan hommat Vaasa-

lehdessä, nykyisessä Pohja-
laisessa.

Kynämiehestä ekonomi

Kauppakorkeakoulussa 
Tapsa valitsi pääaineekseen 
markkinoinnin, koska se oli 
vähiten matikkaa vaativa 
oppisuunta. Eniten häntä 
kiinnostivat professori Paa-
vo Seppäsen sosiologian 
luennot. Ja oheistoiminto-
na musiikki, jota hän pääsi 
harrastamaan Kauppakor-
keakoulun Ylioppilaskun-
nan Laulajissa. Ekonomin 
paperit hän sai vuonna 1970 
oltuaan silloin jo töissä co-
pywriterinä

Mainos-Taucherilla. 70-lu-
vun puolivälissä hän oli pe-
räkkäisinä kolmena vuonna 
avustajana musiikkinäytel-
missä Helsingin Kaupun-
ginteatterissa.

Opintovelkaa Tapsan ei 
tarvinnut ottaa syystä, joka 
on hiukan poikkeukselli-
nen. Opiskeluaikanaan hän 
vietti seitsemän kuukautta 
tuberkuloosisairaalassa, 
synnyinkunnassa Härmän 
parantolassa, ja vakuutus-
korvaukset olivat niin hy-
vät, että niillä hän rahoitti 

opintonsa noin kolmen vuo-
den ajan.

Keuhkotauti eli tubi oli sil-
loin niin yleinen, että noin 
3 500 henkilöä sairastui 
vuosittain tähän nyt jo lähes 
voitettuun sairauteen.

Syyskuussa 1972 Tapsa sai 
paikan A-lehtitalosta Tuuli-
lasi-lehden toimitussihteeri-
nä. Päätoimittaja Anssi Siu-
kosaari oli tyytyväinen, että 
insinöörien joukkoon saatiin 
myös ekonomi. Tapsa ko-
rostaa olleensa nimenomaan 
liikennetoimittaja, sillä au-
toista hän ei ollut erityisem-
min kiinnostunut. Toki työn 
puolesta tuli olluksi mukana 
myös autotesteissä.

Ensimmäinen oma auto 
oli pikku-Fiat, joka pian 
vaihtui vähän isompaan 
eli Fiat 127:ään. Liiken-
ne ja liikenneturvallisuus 
olivat Tapsan alueita. Täl-
lä saralla hän on jatkanut 
ansiokasta työtään elä-
kepäivinään Kylänraitti-
lehdessä. Hyvin suosittu 
oli Tuulilasissa juttusarja 
”Kuukauden shokki”, joka 
alkoi syyskuun numeros-
sa 1972. Tämä vakavista 
liikenneonnettomuuksista 

kertova sarja jatkuu edel-
leen. Tapsan osuus oli noin 
230 juttua, joita tehdessään 
hän ehti koluta suunnilleen 
150 suomalaista kuntaa.

Haulikolla 
asiakaspalautetta

Utelen häneltä juttua, joka 
on erikoisesti jäänyt mie-
leen.

– Konginkankaan katastrofi, 
täysperävaunullisen kuor-
ma-auton ja linja-auton tör-
mäys. Tässä Suomen kaik-
kien aikojen pahimmassa 
tieliikenneonnettomuudes-
sa kuoli 24 henkilöä. Lähes 
kaikki olivat nuoria, jotka 
olivat juuri aloittamassa 
hiihtolomamatkaansa Lap-
piin. Se tuntui pahalta ja 
järkytti.

Tapsan mieleen muistuu 
myös melko pelottava het-
ki, kun työhuoneen ovesta 
astui sisään kovassa hipra-
kassa ollut isäntä Kurikasta. 
Varmistuttuaan ensin, että 
vastapäätä istui toimittaja 
Tapani Iivari, mies kertoi, 
että hänen 20-vuotias tyt-
tärensä oli kuollut liiken-
neonnettomuudessa Seutu-
lankylässä Turvaistuimessa 
matkustanut vauva oli jää-
nyt henkiin.

Tapsa kysyi, että oliko ju-
tussa ollut virheitä.

– Ei siinä virheetä ollu, 
mutta elämä on retuperäl-
lä, mies vastasi. – Kotitalo 
on palanu, poika on renttu, 
ja tyttären kualeman jälä-
kehen kuppi tuli täytehen. 
Kun olin saanu tiätää tästä 
lehtijutusta ja kun piti tulla 
hoitamahan tyttären asi-
oota, päätin tulla tänne ja 
tappaa jutun kirioottanehen 
toimittajan.

Tapsa tarjosi kahvia ja ky-
syi sitten isännältä:

man vuoden ajan hallituksen jäsenenä sekä 
Kylänraitin toimituskunnassa aktiivisena kir-
joittajana ja oikolukijana. Sosiaalinen ja ak-
tiivinen kylätoiminta ovat osa päivänsankarin 
identiteettiä.

– Millä sä meinasit mut tap-
paa?

– No, haulikolla, mies so-
persi.

Parin kahvikupin jälkeen 
tilanne rauhoittui ja isäntä 
ymmärsi, ettei tässä mi-
tään väärää ollut tapahtu-
nut.

Vuonna 2006 Tapsa jäi 
eläkkeelle. Takana oli 34 
mielenkiintoista vuotta lii-
kenteen parissa. Täydet 
kiitokset menevät sekä suo-
malaiselle poliisikunnalle 
että liikenneviranomaisille.

Laulava ukki

Eläkepäivät kuluvat sukke-
lasti. Aktiivinen toiminta 
Veikkolan Kyläyhdistyk-
sessä, Kylänraitti-lehdessä 
ja musiikin parissa pitävät 
huolen siitä, että arki ei 
pitkästytä. Säännöllinen 
keilailu pitää yllä sopivasti 
kilpailuviettiä. Sosiaali-
nen elämä on aktiivista, ja 
runsaat kaksi vuotta sitten 
ilmaantunut ensimmäinen 
lapsenlapsi vaatii myös 
ukin eli pohjalaisittain paa-
pan tukea.

Poika Mika työskentelee 
it-alalla ja valmistuu pian 
diplomi-insinööriksi. Hä-

nen ja Johanna-vaimon 
toisen lapsen oli määrä 
syntyä tämän lehden ilmes-
tymisen aikoihin. Lähes 
samaan saumaan, tammi-
kuun alkuun, osuu myös 
Vuokko-tyttären ja hänen 
Panu-miehensä esikoisen 
syntymä.

Tapiolan lukion musiikin 
lehtorina toimiva Vuokko 
on usean vuoden aikana ol-
lut yhtenä pianistina espoo-
laisessa musiikkiteatteri- ja 
oopperaryhmä Soolossa. 
Hän myös laulaa pienen 
bändin solistina ja säestää 
teatteriryhmiä improvisaa-
tioesityksissä.

Tapsan rakas Pirkkoli-
vaimo on myös eläkkeellä, 
joten yhteisiä hetkiä on en-
tistä enemmän. Yksi haaste 
Tapsaa odottaa: hän on lu-
vannut piirtää muotokuvan 
Juliuksesta. Ehkä siitä al-
kaa uusi innostus piirtämi-
seen, joka kauan sitten oli 
kirjoittamisen ja musiikin 
ohella osa päivänsankarin 
aktiivista harrastustoimin-
taa.

Sitä odotellessa Kylänraitti 
onnittelee pirteää seiska-
kymppistä!

Teksti ja kuva:  
Matti Saartamo

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Tapsan juhlakonsertissa Veikkolan koululla jokin asia nauratti Bellman-kvartettia. Naurajat 
vasemmalta Aatu Leinonen, toinen tenori, Tapsa, ykköstenori, Harri Siukonen, ykkösbasso 
ja vakavana pysytellyt Olli Lindgren, kakkosbasso. Kuva: Mika Iivari.
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• Parturi-kampaamopalvelut  
• Rakennekynnet  
• Teippipidennykset
• Lahjakortit 
• Elvari-korut
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AJASSA

Ajatuksia ajoissa ajoon
Tämä tieliikennelain perusasia unohtuu liian 
usein: ”Tienkäyttäjän on noudatettava liikenne-
sääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyt-
tämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja 
vahingon välttämiseksi.”

Seuraavassa on 12 asiaa, 
joiden kanssa me tienkäyt-
täjät joudumme tekemisiin 
joka vuosi.

1. Ainoa oikea nopeus on ti-
lannenopeus, tilanteeseen 
sopiva nopeus. Hämärä ja 
pimeys ovat kunnioitettavia 
vastustajia.

2. Turvaväli on vain yksi 
monista ajoneuvojen väli-
sistä tärkeistä etäisyyksistä. 
Niitä on myös sivusuun-
nassa. Voisi puhua myös 
kohteliaisuusvälistä. Rois-
keisella kelillä voi yrittää 
välttää roiskuttamista pa-
laamalla ohituksesta loivas-
ti ja riittävän etäällä mutta 
turvallisesti.

3. On olemassa monen-
laista jäätä, mutta mikään 
ei ole mustaa. Tämä nimi-
tys on kymmenien vuosien 
takaista, Liikenneturvan 
edeltäjän eli Taljan aikaista 
”valistusta”. Ohut jää as-
faltin päällä on ikään kuin 
sen väristä Eri tavoin muo-
dostuneessa paksummassa 
jäässä voi olla monia väri-
sävyjä.

4. Kun jää tai lumi päivällä 
sulaa ja yöllä tulee pakkas-
ta, aamulla ajoradoilla on 
vaarallisia jäätyneitä sula-
misvesiä.

5. Moottorijarrutus on 
hyvä keino myös talvikelil-
lä. Varsinaisen jarrutuksen 
välttämistä kannattaa aina 
harjoitella. Kun ennakoit 
tilanteita koko ajan rauhal-
lisesti, et juuri koskaan tar-
vitse äkillistä jarrutusta.

6. Jokaisen on syytä kiin-
nittää turvavyö ennen 
auton käynnistämistä. 
Autoilussa tuhlataan paljon 
polttonestettä siihenkin, että 
vasta käynnistyksen jälkeen 
säädetään esimerkiksi is-
tuinta tai peilejä ja pannaan 
jokin tavara jonnekin.

7. Pissapojassa on syytä 
pitää kohtalaisen pakka-
sen kestävä vesi. Sään 
lauhtumisen tai ajoradan 
suolauksen takia voi yl-
lättävästi joutua jäätäviin 
roiskeisiin.

8. Auton kuljettajalla on 
liikenteessä toinenkin roo-
li: kun hän on tullut ulos 
vaikka kuinka hienosta au-
tosta, hän on taas jalankul-
kija.

9. Liukkaalla kelillä on 
käveltävä oikein: ellei 
kengissä ole liukuesteitä, 
on varottava kantapään yli 
liukuvaa askelta. Joka aske-
leella mahdollisimman suu-
ren osan kengänpohjasta on 

kosketettava kulkuväylän 
pintaa.

10. Liukkaalla kelillä kä-
veltäessä kannattaa vält-
tää kännykkään puhumis-
ta. Kävelytaitokin riippuu 
aina tilanteesta.

11. Ilman hälytysajoneuvon 
oikeuksia olemme liiken-
teessä tasa-arvoisia. Silti 

Veikkolan kirjaston tuntumaan Turuntien eteläpuolelle valmistuivat alkusyksystä kevyen liikenteen väylän jatke ja Välipuron 
ylittävä silta. Nämä lisäävät kouluihin kulkevien lasten turvallisuutta: heidän ei tarvitse enää ylittää Turuntietä. Lisäksi 
mäen loiventaminen tällä väylällä keventää itään päin menevien kulkua.

meillä vahvimmilla, moot-
torin voimalla kulkevilla, on 
ehdottomasti velvollisuuk-
sia heikoimpia, pienimpiä ja 
haavoittuvimpia kohtaan.

12. Hyvää Adventin ja 
Joulun aikaa. Onnellista 
uutta Vuotta joka aske-
leelle ja ajomatkalle.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari
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Kylänraitti-lehden Valtuustopalstalla jokainen 
puolue esittelee itsensä ja kirjoittaa tavoitteistaan. 
Etenemme suurimmasta pienimpään. Kylänraitin 
päämäärä on muistuttaa  Pohjois-Kirkkonummen 
asukkaita, ketkä meitä edustavat valtuustossa. Sa-
malla toivomme lukijoiden seuraavan aktiivisesti 
valitsemiensa edustajien toimintaa kunnan päät-
täjinä. Jotta tiedämme, miten toimimme kolmen 
vuoden päästä, kun astumme taas vaaliuurnille.

Valtuustopalsta

RKP

On tärkeää, että perus- 
ja lähipalvelut turvataan 
Pohjois-Kirkkonummella, 
vaikka kunnan taloudelli-
nen tilanne onkin haasta-
va. Kaupallisten palvelui-
den lisäksi on tärkeää, että 
Pohjois-Kirkkonummella 
säilytetään ja kehitetään 
kunnallisia palveluita. Esi-
merkiksi kirjasto palvelee 
laajaa joukkoa kyläläisiä 
”vauvasta vaariin”, mut-
ta toivon, että Veikkolan 
kirjastossa olisi laajem-
pi valikoima, esimerkiksi 
enemmän ruotsinkielistä 
aineistoa. Tämän lisäksi 
kunnan tuottamat perus-
turvapalvelut alkaen terve-
ysasemasta, kotihoidosta 
ja sosiaalipalveluista ovat 
elintärkeitä.

Lähipalvelut turvattava RKP:n pohjoiskirkkonummelaiset edustajat Hans Hedberg (vasemmalla), Ulf Kjerin ja 
Patrik Lundell. Kuva: Marjokaisa Piironen. 

RKP:n pohjoiskirkkonummelaiset edustajat toimivat val-
tuutetun toimen lisäksi seuraavissa luottamustoimissa:  
Ulf Kjerin on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Hans Hed-
berg on kunnanhallituksen ja konsernijaoston jäsen, Patrik 
Lundell on liikuntalautakunnan jäsen.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenneyhteydet 
ovat aina puhuttaneet mei-
tä kirkkonummelaisia. He, 
jotka käyttävät Veikkolan 
linja-autovuoroja kaupun-
kiin päin, ovat todella hy-
vässä tilanteessa. Taitaa 
olla tihein aikatauluverkko 
kunnassa. Mutta poikittais-
liikenne kaikissa muodois-
saan on aina takerrellut. 
Kunta on vuosien varrella 
tukenut vuoroja koemieles-
sä, mutta matkustajamäärät 
ovat aina olleet liian pieniä. 
Sanonta kuuluu ”joukkolii-
kenne tarvitsee joukkoja”.

Kirkkonummen joukko-
liikenne siirtyy Helsingin 

Seudun Liikenteen (HSL) 
hoidettavaksi 1.8.2014 al-
kaen. Kunnanhallitus hy-
väksyi liikennesuunnitel-
man aikaisemmin syksyllä. 
Tästä eteenpäin kunta päät-
tää linjastosuunnitelmasta 
ja maksaa siitä koituvan 
alijäämän, joka on n. 50 % 
kustannuksista. Uuden jär-
jestelmän mukaan kunnan 
luottamushenkilöillä on 
täydelliset mahdollisuudet 
vaikuttaa ja päättää niin laa-
jasta linjastoverkosta kuin 
haluavat.

Liikennesuunnitelmasta 
karsittiin linja-autovuoro 
Veikkolasta Kauklahden 

asemalle. Toivon, että kun 
Matinkylän metroasema 
avataan, saadaan toimivat 
syöttöliikennevuorot Poh-
jois-Kirkkonummen kylistä 
metroasemalle.

Joukkoliikenne ei tulevai-
suudessakaan ole kunnalle 
halpaa. Kunnan vuoden 
2014 maksuosuus HSL:lle 
on yli 5 miljoonaa euroa 
vuodessa.

Vastuuta kylistämme

Joudumme tulevaisuudessa 
kantamaan suurempaa vas-
tuuta paikallisista palveluis-
ta ja kyliemme kehittämi-

sestä. Emme tule saamaan 
kaikkea tarvitsemaamme 
vetoamalla ja painostamalla 
puolueita sekä luottamus-
henkilöitä.

On muutamia merkittäviä 
hankkeita, joissa aktiivi-
set kyläläiset ovat saaneet 
aikaiseksi palveluita, jot-
ka eivät olisi toteutuneet 
kunnan hankkeina. Hank-
keisiin on haettu avustusta 
eri tahoilta, esimerkiksi 
EU:lta, valtiolta ja kunnal-
ta.

Paikallisina hankkeina on 
toteutettu tekonurmikenttä 
Veikkolaan, valokuituverk-

ko Haapajärvelle ja Lapin-
kylän alueelle sekä kun-
nallistekniikka Lapinkylän 
alueelle.

Eerikinkartanon toiminnan 
aktivoimiseksi on myös 
vireillä kulttuurihanke. 
Tarvitsemme jatkossakin 
enemmän paikallisia hank-
keita kyliemme kehittämi-
seksi.

Ulf Kjerin

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!

Norra Kyrkslätt består till 
stora delar av glesbygd. Här 
har jag bott hela mitt liv, 
med fördelar och nackdelar. 
Nu börjar byråkratin göra 
sig gällande med många 
krav.

Fullmäktige i Kyrkslätt har 
bestämt, att hela kommunen 
omfattas av planerings-
behov, för att få bygglov. 
Det här gjorde man då det 
ansågs att inflyttningen var 
för stark, 3 % när det var 
som mest.

Då bidrog staten med ett 
stöd som var märkbar, i vår 
ekonomi, för att vi var en 
tillväxtkommun.

Beslutet fullmäktige 
gjorde, och med byråkra-
ternas hjälp, har varit ef-
fektivt. Resultatet blev att 
vår inflyttningstillväxt var-
it noll under flere år. Kyrk-

slätt har haft en god ekono-
mi som delvis beror på 
inflyttare med goda inkom-
ster. Kommunens mål har 
varit en tillväxt med 1,5 
– 2 %. När man vill flytta 
och bygga på glesbyggden, 
tar dagens tillståndsrunda 
ett år. Om allt går väl. Vem 
vill vänta ett år innan man 
får vetskapen om får vi till-
stånd eller bygger vi i en 
annan kommun. Dessutom 
har vi nio (9) byar som har 
specialplaneringsbehov, 
som kräver en ännu längre 
behandling.

Ett dynamiskt samhälle 
kräver en ständig tillväxt

Lappböle delgeneralplan 
har fått laga kraft, vatten-
servicen är under arbete och 
blir klar detta år.

Det oaktat kräver man pla-
neringsbehov på det redan 

planerade området. Man 
kan ställa frågan, var plan-
eringen onödig.

Kylmälä delgeneralplaner-
ingen börjar få sin form, vi 
får hoppas att våra urbana 
myndigheter kan tolka plan-
ens innehåll bättre. Under 
senaste år har myndigheter-
na inte kunnat skilja  lands-
bygdsnäring och vanlig 
tomtbehandling.

Direkta bygglov bör in-
föras med det snaraste, 
på de områden som inte 
förosakar problem i sam-
hällsstrukturen. Samtidigt 
måste byggnadsförordnin-
gen uppdateras för gles-
byggdsområden. Nu kan 
man bygga utan lov, utan-
för planerat område, ett 15 
kvm:s kallt skjul, 30 kvm:s 
byggnad kräver bygglov. 
Detta räcker ingenvart 
då man bor på landet. 

Ekonomibyggnader, ända 
till 100 kvm tillåts på 5000 
kvm, förutom lantgårdar. 
Det har visat i praktiken att 
denna max. storlek räcker 
inte för två bilar, traktor, 
ved och andra säsongvaror 
samt hobby utrymme. Nu 
står det olika sorters högar 
under plast och annat täck-
material. För en mindre 
ekonomibyggnad, blir de 
administrativa kostnaderna 
och kraven så höga att det 
överstiger byggkostnad-
erna, man lämnar obyggt. 
Då är frågan, vad är vik-
tigare: byråkrati eller ett 
trivsamt boende. Kraven 
i t.ex. Sverige är betydligt 
liberalare.

Byråkratin måste förenk-
las på alla områden, annars 
kvävs vårt samhälle.  

Hans Hedberg

Glesbygd och byråkrati
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Kotikuntoutuksella 
elämänlaatua ikääntyneille 
omaishoitoperheille
Perusturvalautakunta päät-
ti omaishoidon kotikun-
toutuksen aloittamisesta 
syyskuussa. Toiminta alkoi 
lokakuussa. Kotikuntoutus 
on tarkoitettu yli 65-vuo-
tiaille omaishoitajille ja 
omaishoidettaville, joilla 
ei ole säännöllisiä inter-
vallijaksoja, päivätoimin-
taa tai jotka ovat muutoin 
erittäin sidottuja kotiin. 
Kotikuntoutus on aloitettu 
kahdeksalle omaishoito-
perheelle lokakuussa. Kun 
näiden perheiden 12 kerran 
kuntoutusaika ohi, otetaan 
mukaan uusia omaishoidon 
perheitä.

Veikkolalaisille BB-ryh-
mästä tuttu palveluohjaaja 
Marja Keränen tekee nyt 
puolet työajastaan töitä 
omaishoidon kotikuntou-
tuksessa. Hän on aiem-
min ollut tukihenkilönä 
rintamaveteraanien ja so-
tainvalidien avo- ja koti-

kuntoutuksen kehittämis-
hankkeessa (AKU-hanke), 
joten hänellä on kokemusta 
tästä työstä.

Ensimmäisellä ja viimei-
sellä tapaamiskerralla mu-
kana on Marjan lisäksi 
fysioterapeutti Päivi Veljä, 
jolloin kartoitetaan kuntou-
tustarpeet ja tehdään kun-
toutussuunnitelma. Marja 
Keränen tekee kymmenen 
kotikuntoutuskäyntiä to-
teuttaen yksilöllistä kuntou-
tussuunnitelmaa.

Kuntoutus voi olla esi-
merkiksi kotivoimistelua, 
ulkoilua, lukemista kun-
kin tarpeiden mukaisesti. 
Se voi myös olla sitä, että 
omaishoitaja pääsee itse 
ulos, lenkille tai asioille. 
Mukana olevat ovat olleet 
innostuneita ja tyytyväisiä 
siihen, että heistä välitetään, 
kotihoidon alue-esimies 
Päivi Veljä kertoo.

Marja Keräsen ja Päivi 
Veljän lisäksi hankkeen 
arviointiryhmässä ovat yli-
lääkäri Marjut Hovinen ja 
omaishoidon koordinaattori 
Bodil Lindholm.

Omaishoidon kotikuntou-
tus maksaa kuntoutettaville 
7,5 euroa kerta eli 12 ker-
taa 90 euroa. Yleensä koti-
kuntoutuskäyntejä tehdään 
kerran viikossa, mutta jot-
kut ovat halunneet käynte-
jä vain kerran kuussa. Ko-
tikuntoutuksen tavoitteena 
on parantaa kuntoutetta-
vien elämän laatua, auttaa 
molempia niin omaishoi-
tajaa kuin hoidettavaakin 
jaksamaan mahdollisim-
man kauan kotona ja siirtää 
laitoshoidon aloittamista 
myöhemmäksi, Veljä sel-
vittää.

Raija Kari

Ikäihmisten ruokailutilaisuudet 
Veikkolan koululla alkoivat
Kansaneläkkeeseen 
oikeutetut ja 65 vuot-
ta täyttäneet voivat 
ruokailla Veikkolan 
koulun ja kolmen 
muualla Kirkkonum-
mella sijaitsevan kou-
lun ruokasalissa.

Ruokailu tapahtuu koulu-
laisten ruokailuvuorojen 
jälkeen kello 12.30–13.15, 
ja ruokalista on kouluruoka-
listan mukainen. Ruokalista 
on osoitteessa:

http://www.kirkkonum-
mi.f i / ins tancedata/pr i -
me_p roduc t_ ju lka i su /
k i rkkonummi/embeds /
kirkkonummiwwwstructu-

re/35891_Koulujen_perus-
ruokalistat_2013-2014.pdf

Ruokailuun oikeuttavia lip-
puja voi ostaa Veikkolan 
kirjastosta. Yhden lipun 
hinta on 5,70 euroa, ja lip-
puja myydään 10 kappaleen 
lippuvihkoina. Toivomme, 
että ruokalippujen ostajat 
varaavat tasarahan (57 e) 
maksua varten. Kirjastossa 

Yhteystiedot: 
Palveluohjaaja Marja 
Keräseen puhelin 050 
4137443 (keskiviikko-
perjantai) tai marja.
keranen@kirkkonummi.fi

facebook/Brita-Blomber-
gin-testamentti-projekti

ei voi maksaa kortilla. Ruo-
kalippuja ostaessa on todis-
tettava olevansa oikeutettu 
kansaneläkkeeseen tai on 
täyttänyt 65 vuotta.

Kansaneläkeläisiä ovat työ-
kyvyttömyyseläkkeellä ole-
vat 21–64-vuotiaat, työky-
vyttömyyseläkkeellä olevat 
62 vuotta täyttäneet pitkäai-
kaistyöttömät, vanhuuseläk-
keellä olevat 62-vuotiaat 
pitkäaikaistyöttömät, var-
hennettua vanhuuseläkettä 
saavat 62 vuotta täyttäneet 
henkilöt sekä vanhuuseläket-
tä saavat 65 vuotta täyttäneet.

Lippuja voi ostaa kirjasto-
jen aukioloaikoina. Veikko-
lan kirjasto on avoinna ma 
klo 15–20, ti ja to klo 14–19 
sekä ke, pe ja la klo 10–15.

Lisätiedot ja tiedustelut: 
Veikkolan kirjasto: Allastie 
6, puh. 09 2967 2100 tai 
veikkolan.kirjasto@kirkko-
nummi.fi.

”Yksinäisten joulu”

Viime vuoden tapaan "Yk-
sinäisten joulu" on jouluaat-
tona 24.12. klo 12 Veikkolan 
nuorisotilassa. Yhteiseen 
Joulun tunnelmahetkeen ja 
ruokailuun mahtuu noin 20 
BB-ryhmäläistä. Tule mu-
kaan tapaamaan muita yk-
sinäisiä ryhmäläisiä ilmoit-
tautumalla palveluohjaaja 
Marja Keräselle.

Jos paikallisilta yrittäjiltä 
löytyy ruokavalmisteita, 
kahvileipää tai muuta jou-
lupöytään sopivaa, palve-
luohjaaja ottaa mielellään 
lahjoituksia vastaan. 

uusi ruokakurssi keväällä

Suosion saavuttaneet ruo-
kakurssit jatkuvat keväällä 
2014. Etusijalla ovat uudet 
BB-ryhmän jäsenet ja ryh-
mäläiset, jotka eivät vielä 
ole osallistuneet kursseille. 

Veikkolan Kartanoteatterin

Juhlaohjelma koostuu syksyn työpajoista: aikuisten ryhmän 
improvisaatioteatteria sekä lasten ryhmän esitys. 

KÄSIOHJELMA 15,- SISÄLTÄEN TARJOILUN 
Lippujen ennakkomyynti Kymppikioskilta

Eerikinkartano, Eerikinkartanontie 150

Jos olet kiinnostunut, ota 
yhteys palveluohjaaja Mar-
ja Keräseen.

Vie vanhus ulkoilemaan

Tavoitteena on, että mah-
dollisimman moni ikäihmi-
nen voi ulkoilla säännölli-
sesti ja turvallisesti. Tule 
ulkoiluystäväksi ikäihmi-
selle.

Palveluohjaaja kouluttaa 
ulkoiluystäviä iäkkäille 
Ikäinstituutin ohjelman mu-
kaisesti. Koulutus järjeste-
tään keväällä/kesällä, mikä-
li halukkaita ilmoittautuu.

Brita Blombergin 
testamenttiryhmän 
kuulumisia
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BB-ryhmien vierailu Mitro Revon tsasounassa
Syyskuun kahtena perjantaina, 13.9. ja 20.9., 
kaksi BB-ryhmää vieraili europarlamentaarik-
ko Mitro Revon kutsumana tämän yksityises-
sä tsasounassa Siikajärvellä Kirkkonummella. 
Tsasouna sijaitsee mäen harjanteella kodikkait-
ten mäntyjen kainalossa.

Tsasouna valmistui runsaat 
seitsemän vuotta sitten. Se 
on lähes kokonaan Mitro 
Revon omien kätten töitä. 
Vain haapapaanuinen kupo-
li on teetetty ulkopuolisella. 
Apuna rakentamisessa oli 
yksi talkoolainen. 

Mitro Repo näytti vierai-
lijoille pienoismallia siitä 
1500-luvulta säilyneestä 
karjalaisesta tsasounas-
ta, jonka mukaan hän on 
pyhäkkönsä rakentanut. 
Alkuperäinen tsasouna si-
jaitsee Kizhin saarella Ää-
nisellä.

Kun tullaan kuistilta tsasou-
nan etuosaan, oikeanpuolei-
sella hirsiseinällä on muun 
muassa Mitron Elisabet-
äidin valokuva, arkkipiispa 
Paavalin reliefi ja pieniä 
enkeleitä. Vastakkaisella 
seinällä on kauniita ikoneja, 
jotka Mitro on maalannut. 
Hän aloitti ikonien maalaa-
misen 7-vuotiaana.

Tsasouna on sisältä hyvin 
vaikuttava ja rauhoittava. 
Ikonit, käspaikat, kalusteet, 

Nämä tsasounan etuosan seinälle ripustetut ikonit ovat 
Mitro Revon maalaamia.

Tsasounassa on monen ikonin ympärille ripustettu käspaikka.

Rinnettä alas johtavien portaitten mutkan kohdalla on 
Hangon kirkon vanha ortodoksiristi.

Ensimmäinen BB-ryhmä oli tutustumassa Mitro Revon tsasounaan viime syyskuun 13. päivänä.

matot, ortodoksiseen juma-
lanpalvelukseen kuuluvat 
esineet, koristeet – kaikki 
ovat sopusoinnussa. Hiljen-
tyminen, rauha, harras tun-
nelma syntyy ulkopuolisen 
vierailijan mielessä kuin 
itsestään.

Käspaikka eli molemmista 
päistään kauniisti koristeltu 

liina kuuluu ortodoksiseen 
perinteeseen. Nimitys tulee 
sanoista ”käsi” ja ”paikka” 
eli liina tai huivi. Kodeissa 
paras ja arvokkain käspaik-
ka sijoitetaan ikonin ylle. 
Pitkiä käspaikkoja käytetään 
myös juhlavieraiden polville 
asetettuina yhteisinä lautas-
liinoina, jotka estävät muru-
jen karisemisen lattialle.

Pihalta rinnettä alas joh-
tavien portaiden varrella 
on kivi, jonka päälle Mitro 
Repo on asettanut Hangon 
kirkon vanhan ortodoksi-
ristin. Hänen Tapani-isänsä, 
joka myös oli pappi, pelasti 
Hangon kirkon purkutuo-
miolta yhdessä kirjailija Tito 
Collianderin kanssa Mitron 
syntymävuonna 1958.

Mainitun kiven luona Ta-
pani-isä yksinään puiden 
suojassa palveli Jumalaa. 
Kiven takana männyssä 
oli Mitro-pojan maalaama 
ikoni. Ikonimännystä Mitro 
teki tsasounaansa kurkihir-
ren.

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari
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Veikkolan kotitalkkari  
• Terassien pesu ja käsittely
• Sadevesikourujen puhdistus
• Kodin aputyöt: lamppujen vaihdot, 
kalusteiden kokoaminen, nurmikon leikkuu
• Maalaukset

Tutustu kotitalkkariin osoitteessa: 
www.veikkolankotitalkkari.fi tai puh. 045-1475388

Hyvän olon tupa
Marie Kosonen perusti hy-
vänolon hoitolan Veikko-
laan, Haapajärven rannalle, 
helmikuussa 2013.

– Vuonna 2007, kun valmis-
tuin lähihoitajaksi ja työs-
kentelin vanhusten parissa, 
huomasin, miten huonossa 
kunnossa ikäihmisten jalat 
olivat. Niinpä päätin hank-
kia lisäkoulutusta jalkojen-
hoitajaksi.

Kosonen oli aiemmin työs-
kennellyt useita vuosia 
kotipalvelualan yrittäjänä. 
Uuden koulutuksen myötä 
hänen yrityksensä sai aivan 
uuden toimintamuodon.

– Aluksi tein paljon koti-
käyntejä, mutta kun sain 
toimitilat Masalasta, aloi-
tin toiminnan siellä. Siinä 
sivussa etsin tiloja Veikko-
lasta. Viimein sitten löytyi 
Haapajärven rannalta ”pu-
nainen tupa”, jossa nyt olen 
tehnyt jalkahoitoja.

Kososen mukaan jalkojen 
hoitaminen ja kunnossa pi-

täminen on jokaiselle tuiki 
tärkeää, ikään ja sukupuo-
leen katsomatta. Koko keho 
voi paremmin, jos jalat ovat 
kunnossa ja niillä on muka-
va liikkua.

– Teen perusjalkahoitojen 
lisäksi vaativampia hoito-
ja, kuten paksuuntuneiden 
kynsien ja sienikynsien 
ohennusta, pahojen kovet-
tumien poistoa sekä känsi-
en poistoa. Minulta löytyy 
myös tuotteita ja ohjeita 
kotihoitoon.

Marie Kososen palvelutar-
jontaan kuuluvat myös tur-
vehoidot. Niitä käytetään 
esimerkiksi helpottamaan 
erilaisia iho-ongelmia sekä 
lihassärkyjen, nivelvaivo-
jen ja reumaattisten kipujen 
hoitoon.

Hyvänolon Hoitola Marie-
Marie Kosonen 
p 050 525 5713 
hyvaolo.hoitola@
pp.sonera.net

Marie loihtii jaloille helpotusta ja hyvää oloa.  
Kuva: Linda Lagerkrans.

Sirpan Vintti  
nyt myös  
patja- ja petipaikka
Veikkolasta Sirpan 
Vintiltä on runsaan 
kuukauden ajan voi-
nut hankkia unitu-
len eli Suomen suu-
rimman patja- ja 
vuodevalmis tajan 
laadukkaita kotimai-
sia tuotteita. Kaikki 
tuotteet valmistetaan 
Närpiön tehtaalla, ja 
niille on myönnetty 
Avainlipputunnus.

Tuotteiden hinta–laatu-suh-
de on menestyksen avain. 
Mallisto on rakennettu si-
ten, että siihen on saatavilla 
erilaisia jousistoja, joihin 
voi valita eri kovuuksia. Jo-
kaiselle nukkujalle löytyy 
sopiva vuode.

Trove on mukana kuvios-
sa tuomassa tehokkuutta 
kulujenhallintaan. Näin on 
rakennettu kokonaiskuvio, 
jonka avulla jokaiselle var-
talolle on tarjolla oikean-

lainen sänky, eikä tämän 
tarvitse olla kallista.

Unifilosofia

Nykyaikana nukkumiseen 
panostetaan huomattavasti 
enemmän kuin aikaisem-
min. Troven ja Unitulen 
unifilosofian mukaan hyviin 
yöuniin vaikuttavat monet 
eri tekijät. Kärkikolmikko 
eli hyvä ergonomia, ilman-
laatu ja hygienia ovat hyvän 
patjan ominaisuuksia, joita 
jokainen haluaa sängylleen. 
Seuraavaksi sängyn herät-
tämiin tuntemuksiin vaikut-
tavat suunnittelu, kestävyys 
ja ympäristöystävällisyys.

Unitulen sängyt ja patjat 
on suunniteltu näyttämään 
ja tuntumaan hyviltä, sillä 
unen laatu paranee rentout-
tavassa makuuhuoneessa. 
Lisäksi asiakkaat voivat 
luottaa siihen, että tuotteet 
ovat kestäviä ja palvelevat 
heitä monta vuotta.

Jukka Salmi, Trove

Sirpan Vintille saatiin juuri sopiva tila hyvälle suomalaisten 
patjojen mallistolle. Kuva: Tapani Iivari.

PiskiPaja palvelee 
koiraharrastajia
Veikkolan teollisuusalueen 
hallilla on aloittanut toimin-
tansa uusi yritys, Soile Luk-
karisen luotsaama PiskiPaja 
Oy. PiskiPajan monipuo-
liseen tarjontaan kuuluvat 
muun muassa arkitottele-
vaisuus-, toko- ja agility-
koulutus sekä pentujen leik-
kikoulu. Yksityistunneilla 
on mahdollista ratkoa myös 
koirien ongelmakäytöstä. 
Hallia voi vuokrata yksi-
tyisesti treenitilaksi sekä 
erilaisia tapahtumia varten. 
PiskiPajan varastomyymä-
lästä voi ostaa koiralleen 
ruokaa, herkkuja ja tarvik-
keita.

Piskipajan halliin on tehty 
kesän mittaan isoja muu-
toksia. Viimeisimpänä 
urakkana hallin ison teko-
nurmen alle asennettiin tuh-
ti pehmustekerros. Se takaa 
alustan toimivuuden myös 
vauhtilajeille eli agilitylle 
ja suojelulle. Liian kova 
alusta aiheuttaa vammautu-

misriskejä lujaa juoksevalle 
koiralle.

– Sisähalleille on paljon 
kysyntää koiraharrastajien 
piireissä. Esimerkiksi ta-
vallista perustottelevaisuut-
ta on mukavampi treenata 
pakkaskaudella sisätiloissa, 
kun koiria ei tarvitse ma-
kuutella lumihangessa, tuo-
re yrittäjä kommentoi.

Koirakuume iski Soile Luk-
kariseen jo tämän ollessa 
lapsi. Koska omaa koiraa 
ei lapsuudenkodissa ollut, 
hän ulkoilutti ja koulutti 
naapureiden sekä lähipiirin 
karvaturreja. Nykyisin Soi-
len katraaseen kuuluu kaksi 
omaa koiraa.

Piskipaja Oy 
Teollisuustie 6, halli 8 
varaukset@piskipaja.fi 
050 506 6664 
www.piskipaja.fi 
PiskiPaja löytyy myös  
Facebookista

Soile ja Lewis  suorittamassa seuraamisliikettä toko- 
kokeessa PiskiPajalla. Kuva Tuija Hurmekoski.
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Veikkolan Viihdelaulajat levytti 
joululauluja
Veikkolan Viihdelaulajien 
toiminta on ollut vajaan 
kaksivuotisen olemassa-
olonsa aikana vilkasta. 
Konsertteja on pidetty jou-
luyleisölle ja äideille, käyty 
esiintymässä laivalla ja kar-
tanoissa.

Marraskuussa kuoro esiin-
tyi Musiikkitalossa yksityi-
sessä tilaisuudessa ja sitä 
ennen ehti levyttää jo kol-
mannen kerran. Ensimmäi-
nen CD, Veikkolan Veikko-
jen juhlamarssi, lahjoitettiin 
VeVe:lle 65-vuotislahjaksi. 
Toinen CD sisältää tuttuja 
slaavilaisia lauluja sekä lau-
luja äidille.  Lue lisää kuo-
ron toiminnasta osoitteesta 
viihdelaulajat.webs.com.

Kuoro rohkaistui levyttä-
mään joululauluja saatuaan 
kannustavaa palautetta vii-
me vuoden joulukonser-
teista. Uusi levy julkaistiin 
marraskuussa. Sitä voi os-
taa konserteissa tai kuoron 
nettisivujen kautta vaikka 
joululahjaksi.

Tänä jouluna Veikkolan 
Viihdelaulajat johtajanaan 
Jyrki Niskanen esiintyy

pe 13.12. klo 19–20 Masa-
lan kirkossa sekä

pe 20.12. klo 19–20 tunnel-
mallisessa Haapajärven ky-
läkirkossa.

Ohjelmassa tunnelmallisia 
joululauluja suomen-, ruot-
sin- ja englanninkielisinä.

Kuoro toivottaa kaikki sy-
dämellisesti tervetulleeksi 
kuuntelemaan ja hiljen-
tymään joulutunnelmaan. 
Ohjelma 10 e.

Kuorotoiminta on tärkeä 
lisä Veikkolan harrastustar-

jonnassa. Kuoro on pysynyt 
elinvoimaisena, saanut lisää 
mies- ja naislaulajia. Laula-
jat ovat erittäin sitoutuneita 
harrastukseensa. Harjoituk-
sista jäädään pois vain pakon 
edestä. Kuorolaisista on hie-
noa kuulua vireään joukkoon 
ja kehittyä sen mukana.

Ensi kesäkuussa kuoro 
kokeilee taitojaan kilpai-
lumatkalla Tshekeissä Jos 
olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan toimintaan, ota yh-
teyttä nettisivujen kautta.

Teksti ja kuvat:  
Kristiina Sarmas

Vikke ja Jyrki Niskanen levytyspuuhissa.

Veikkolan Viihdelaulajat Haapajärven kirkossa viime vuonna.

Tapahtumia Veikkolan 
kirjastossa joulukuussa

Jouluisia riimejä ja tont-
tutaikaa ke 4.12. klo 10. 
Tervetuloa loruilemaan ja 
satuilemaan yhdessä draa-
makasvattaja Ilona Tiaisen 
kanssa. Loruttelutuokio on 
suunnattu 2–5-vuotiaille 
yhdessä aikuisen kanssa, ja 
se järjestetään aina kuun en-

simmäisenä keskiviik-
kona. Kesto 25 min.

Joulusatutunti pe 13.12. 
klo 10. Satutunnit on 
suunnattu 4–6-vuotiaille 
lapsille. Samalla satutuo-
kiot jäävät joulutauolle. 
Tammikuun ensimmäinen 
satutunti on pe 10.1. 

 
Joulun aukioloajat kirjas-
tossa: 
to 5.12. klo 10–15 (itsenäi-
syyspäivän aatto) 
ma 23.12. klo 10–15 
24.12.–26.12.  
kirjasto suljettu 
pe 27.12. ja la 28.12. klo 
10–15 
ma 30.12. klo 15–20 
ti 31.12 klo 10–15

Hyvää joulunaikaa kaikil-
le ja kiitokset kuluneesta 
vuodesta!

KYLÄ YRITTÄÄ
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Lamminpääntie 41,  
02880 Veikkola 

09-2565 430, 0500-100 714 
anident(at)kolumbus.fi 

www.anident.fi

JOULUKUUSSA AVAAMME UUSISSA TILOISSA!  

TERVETULOA POIKKEAMAAN!

ANIDENT

Hammaseläinlääkäri:  
Helena Kuntsi-Vaattovaara,  
ELL, DAVDC, DEVDC

Hammashoitoihin erikoistumassa:  
Niina Luotonen,  
ELL, pieneläin-sairauksien erikoiseläinlääkäri

Muut kuin hammaspotilaat: Terhi Tuomi,ELL
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Elif Shafak 
Kunnia 
Gummerus

Perinteet ja 
nykyaika 
vastakkain
Kunnia on kertomus kurdi-
perheen elämästä Turkissa 
ja Lontoossa. Sukutarina 
seuraa Toprakin perhettä 
Pohjois-Turkin maaseudul-
ta 1970-luvun Lontooseen. 
Kirja kertoo tarinaa monen 
ihmisen kannalta. Sen yleis-
teemana on petos.

Pikku Adem ihmettelee, 
kuinka hänen isänsä on kilt-
ti selvin päin mutta ilkeä 
juovuksissa. Kuinka pystyy 
rakastamaan isää, joka sa-
tuttaa? Poika uskoo, että hä-
nellä on kaksi isää. Ademista 
tulee peluri, joka hylkää vai-
monsa Pemben toisen naisen 
takia. Jätetyllä Pembellä on 

Kjell Westö 
Kangastus 38 
Otava

Kangastustako 
koko elämä?

lyhytaikainen suhde toiseen 
mieheen. Pemben vanhin 
poika, uusi perheenpää, tap-
paa äitinsä palauttaakseen 
perheen kunnian.

Shafak on kahden naisen 
kasvattama: äidin, joka on 
moderni työssä käyvä nai-
nen, ja perinteisen isoäidin, 
joka on taikauskoinen ja en-
nustaa kahviporoista. Hän 
käsittelee idän ja lännen, 
perinteisen ja modernin, 
yhteyksiä.

Esimerkiksi Pembellä on 
identtinen kaksossisar Ja-
mila, joka on lapsenpäästä-
jä ja kansanparantaja Turkin 
maaseudulla. Pembe taas 
elää "modernia" elämää 
Lontoossa. Siirtolaisvastai-
nen rasismi ja ääri-islamis-
mi kohtaavat 1970-luvun 
Lontoossa.

Radikaali islamismi, syrjäy-
tyminen ja sopeutuminen 
ovat yhä ajankohtaisia. Ää-
ri-islamismi leviää maahan-
muuttajayhteisöissä. Sitä 
vastustavat ne, jotka halua-
vat kotiutua uuteen maahan 
tai noudattaa perinteitä kai-
kessa rauhassa.

Raija Kari

Matilda Wiik saa konttoris-
tin paikan Claes Thunen la-
kiasiaintoimistossa. Rouva 
Wiik tekee työnsä erinomai-
sesti, mutta jokin hänessä 
vaivaa Thunea.

Matilda kuulee Thunen toi-
mistolla kokoontuneessa 
ruotsinkielisten herrojen 
Keskiviikkokerhossa tutun 
äänen vankileiriltä 20 vuo-
den takaa. Vanhat kauheu-
det palaavat hänen mieleen-
sä, eikä paluuta enää ole. Se 
kuka kerholaisista Matildan 
vihaama Kapteeni on, selvi-
ää vasta kirjan lopussa.

Kangastus kuvaa vuotta 
38, aikaa, jolloin Hitler oli 
voimissaan ja Suomessakin 
puhalsivat äärioikeistolais-
tuulet. Thune ei hyväksy 
juutalaisten kohtelua eikä 
ystäviensä ja sukulaistensa 
Saksan ihailua.

Kirjassa kuvitteellisten 
henkilöiden ja tapahtumi-
en joukossa on todellisia 
historian henkilöitä ja ta-
pahtumia. Stadionin ava-
jaiskilpailun voittaa juu-
talainen, mutta voittajaksi 
ilmoitetaan vasta neljän-
neksi tullut. Westön kirjan 
ilmestymisen jälkeen on 
ruvettu vaatimaan postuu-
misti voittajalle mitalia.

Kansalaissodan haamut 
ulottavat otteensa vuosi-
kymmenien takaa. Histo-
rian taitekohta erottaa ys-
tävykset. Monet tolkulliset 
ihmiset menevät mukaan 
kansallissosialistiseen val-
tavirtaan.  Keskiviikko-
kerholaisetkin ajautuvat 
ajatuksiltaan ja aatteiltaan 
kauas toisistaan.

Raija Kari

Susanna Alakoski 
Kultakala 
Ruotsinkielinen alkuteos 
Guldfisken 
Schildts & 
Söderströms, 2013

Olen ahkera lasten ja nuor-
ten kirjojen lukija. Veik-
kolan kirjastossa suuntaan 
ensimmäisenä lastenosas-
tolle tutkimaan, mitä kivaa 
ja kiinnostavaa löytyisi. Jo-
kunen viikko takaperin taas 
tärppäsi, ja kannoin kotiin 
Kultakalan.

Ruotsinsuomalaisen Susanna 
Alakosken kirja kertoo nel-
jännen luokan jälkeistä kesä-
lomaa viettävästä Tiiasta. Tii-
alla on paha allergia ja hänen 

kaverillaan Peggillä vielä pa-
hempi. Tytöt ovat kuitenkin 
niin itsenäisiä ja reippaita, 
että joutuvat alinomaa tap-
peluihinkin. He ovat myös 
kehittäneet oman urbaanikie-
len: ”Koulussa me puhutaan 
usein Urbaanikieltä, koska 
silloin ei saa merkintää Bo-
dil Brennerin miinuskirjaan 
ja koska silloin voi sanoa 
asioita, joita lapset ei Bodil 
Brennerin mielestä saa pääs-
tää suustaan, mutta joita ne 
silti päästää.” Kieli koostuu 
omista sanoista kuten ”skou-
luspiha” ja ”shittosallergia” 
ja välillä tyttöjä niin ”hitsosti 
potsuttaa”. Mutta kesälomal-
la on ”sikasihanaa” ja ”skak-
kismakeeta”.

Tiian äiti on kuollut liiken-
neonnettomuudessa, mutta 
etenkin iltaisin, kun Tiia on 
surullinen, hän puhuu äidil-
le: ”Toivotan äidille joka 
ilta hyvää yötä. Hyvää yötä 
äiti, rakastan sinua.”

Tiia saa oman kesätyön 
antiikkikauppias Mörnerin 
kultakalan ja kaktusten hoi-
tajana. Hän on luvannut teh-
dä työn yksin, mutta tietysti 
hän ottaa Peggin mukaan. 
Ja kohta myös Harrin ja 

Jakobin, ja heistä tulee Kul-
takalajengi. Sitten kaikki ei 
sujukaan niin kuin pitäisi, 
ja Tiia huomaa olevansa 
vaikeuksissa. Häntä alkaa 
pelottaa antiikkikauppiaan 
kotiinpaluu, ja hänellä tu-
lee entistä useammin asiaa 
äidille. Ja isäkin sanoo, että 
Tiian on itse kerrottava an-
tiikkikauppiaalle kaikki tai 
ainakin katsottava tätä sil-
miin ja pyydettävä anteek-
si. Onko ihan pakko, Tiia 
kyselee. ”Minkä taakseen 
jättää, sen edestään löytää”, 
isä siteeraa suomalaista sa-
nanlaskua ja väittää myös, 
ettei susi ole koskaan niin 
iso kuin luulisi. Ja että pel-
ko kutistuu, kunhan sen 
kimppuun käy.

Kirjasta jäi sen verran hyvä 
mieli, että oli pakko tutus-
tua Alakosken kirjoihin 
enemmänkin. Vuonna 2007 
ilmestynyt Päivän Harri on 
nuortenkirja, jonka itsenäi-
nen jatko-osa Kultakala on. 
Hyvä kirja, mutta Kultaka-
lan tarina tuntui vielä kos-
kettavammalta.

Luin samaan syssyyn myös 
Alakosken aikuisten kir-
jan Sikalat. Se sai vuonna 

2006 Ruotsin arvostetuim-
man kirjallisuuspalkinnon, 
August-palkinnon. Ja kas 
vain, kirjasta löytyivät poh-
jimmiltaan samanlaiset ra-
kennusaineet ja tarinat kuin 
näissä nuortenkirjoissa. 
Paikkakin on sama eli Ysta-
din kaupunki.

Kultakalan huumorista vä-
littyy pinnan alta tunne, että 
kirjoittaja on nähnyt ja kuul-
lut elämässään kaikenlaista. 
Sikaloiden pienen ruotsin-
suomalaisen Leenan silmin 
katsotaan, mitä se kaikenlai-
nen on. Köyhyyttä, syrjäyty-
mistä, alkoholismia.

Alakosken nuortenkirjoissa 
asiat ovat hioutuneet ja pilvet 
muuttuneet kultareunaisiksi. 
Päivän Harri ja Kultakala 
ovat hyvin lohdullisia. Näissä 
kirjoissa aikuiset ovat viisaita 
ja luotettavia. Asiat kuitenkin 
lopulta järjestyvät. Ja aina sil-
loin kun on vaikeampaa, Tiia 
voi pitää äidin kanssa pienen 
juttutuokion.

Ehkä lohdullisuus on syy, 
miksi kirjastossa hipsin hel-
posti lastenosastolle.

Arja Puikkonen

Kari Hotakainen 
Luonnon laki 
Kustannusosakeyhtiö 
Siltala

Auto-onnettomuudessa it-
sekin vakavasti loukkaantu-
neena kirjailija kuvaa kirjan 
alkusivuilla todentuntuises-
ti onnettomuuden jälkeisiä 
pelastustoimenpiteitä ja 
loukkaantuneen tuntemuk-
sia. Miltä tuntuu olla toisten 
armoilla, kun mistään ei ky-
kene yksin suoriutumaan? 
Ja miltä tuntuu olla se aut-
taja, sairaanhoitaja, jolle 
mikään inhimillinen ei ole 
vierasta?

Kirjassa on limittäin kol-
men sukupolven elämä. 
Isän ja raskaana olevan tyt-

tären erilaiset maailmankat-
somukset. Isovanhempien 
myötä kerrotaan omais-
hoidon haasteellisuudes-
ta. Työkaverin homous ja 
Plan-järjestön kautta otetun 
kummipojan tarina avaavat 
ihmisten erilaisuutta–sa-
manlaisuutta–suvaitsevai-
suutta.

Kirja on myös kertomus 
hyvinvointivaltiosta. Mitä 
kaikkea veroilla kustanne-
taan, ja mitä voi tapahtua, 
kun rahat loppuvat? Miten 
vaikuttaa harmaa talous, ja 
miltä tuntuu virkamiehestä, 
joka joutuu kansalle kerto-
maan rahan puutteen vuoksi 
tehtävistä leikkauksista?

Hotakainen on taitava sa-
nankäyttäjä. Teksti pursuaa 
sanaleikkejä ja ominta-
keista huumoria. Kirja on 
jaksotettu kolmeen osaan: 
raskaus, supistukset ja syn-
tymä. Merkityksiä näillä 
jaksoilla, näillä sanoilla, on 
useita. Ajatuksia herättävä, 
lukemisen arvoinen kirja.

Maarit Orko

Matti Rönkä 
Levantin Kyy 
Gummerus

Viktor Kärppä -kirjojen 
päähenkilö on paluumuut-
taja, joka toimii lakien ja 
laittomuuksien rajamailla. 
Hänellä on yhteyksiä rajan-
takaiseen Karjalaan ja Pie-
tariin.  Viktor on kotoisin 
Sortavalasta, eikä kotitalon 
saunaa voita mikään. Mu-
kana on huumoria, mikä on 
hyvin harvinaista jännitys-
romaaneissa.

Matti Rönkä on palkittu 
kirjoistaan niin kotimaas-
sa kuin ulkomaillakin. 
Idea venäjänkarjalaisesta 
päähenkilöstä on loistava. 

Kaiken kaikkiaan Kärppä 
on hieno tuttavuus. Seit-
semän kirjan lukeminen 
kannattaa kuitenkin aloit-
taa ensimmäisestä eikä 
viimeisestä.

TV:n uutisankkurin Mat-
ti Röngän Viktor Kärpästä 
kertova kirjasarja on eden-
nyt päätökseen.  Levantin 
Kyyssä Viktor on kotiutunut 
Suomeen. Elämä on jopa 
liialtikin urillaan. Tunnelma 
on vähän alavireinen. Vik-
tor on ukkoutunut. Perhe on 
hänelle tärkeintä. Ilmassa on 
jäähyväisten makua. Loppu-
ratkaisussa ei ole vauhtia ja 
jännitystä. Kirjassa tehdään 
vain yksi ruumis, sekin puo-
livahingossa.

Levantin Kyy lopettaa kir-
jasarjan tyylillä.  Tämä on 
viimeinen Kärppä-kirja, 
vaikka päähenkilöä ei am-
mutakaan seulaksi.

Raija Kari 

JK. Levantin Kyy on Puti-
nin henkivartijoiden käyttä-
mä huippuluokan pistooli.
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Ollila Jorma,  
Saukkomaa Harri 
Mahdoton menestys 
Otava

Vuosi 2007. Nokia teki his-
toriansa parhaan tuloksen. 
Markkinaosuus matkapuhe-
limissa oli n. 40 prosenttia, 
ja älypuhelin N95-malli oli 
menestys niin Kiinassa kuin 
muuallakin.

Vain Yhdysvallat yski, mut-
ta se oli pieni paha. Eikö-
hän sekin lähde nousuun, 
ajateltiin johtoportaassa. 
Optimismi oli tällöin huip-
puluokkaa. Vuoden päästä 
ilmeet Nokian johdossa 
synkkenivät: takaa tulivat 
Apple ja iPhone, joka ohitti 
Nokian jo takasuoralla. No-
kian paistatellessa parras-
valoissa Applessa odotettiin 
hetkeä, jolloin kilpailijan 
itsetyytyväisyys kostautuu. 
Hetki tuli, ja Nokian lopul-
linen alasajo alkoi.

Pääjohtaja Jorma Ollilan 
teos Mahdoton menestys 
on toimittaja Harri Saukko-
maan viimeistelemä,

mutta sisältö on tiukasti Ol-
lilan monologia. Elämän-
kerta, jossa päähenkilön ja 
Nokian tarinat

elävät rinnakkain. Työtä ja 
tuskaa, iloa ja itkua. Poh-
dintaa ja rivien välistä tun-
kevaa itsetyytyväisyyttä, 
jota pääjohtaja toki lieven-
tää näennäisellä itseruos-
kinnalla.

Jorma Ollila on eittämättä 
Suomen menestynein kan-
sainvälinen yritysjohtaja. 
Tie menestykseen ei ollut 
helppo, mutta jollain kum-
malla tavalla Ollila osasi 
kääntää ongelmat voitok-
seen. Ehkä se oli aiemmin 
mainittu pohjalainen sisu, 
jota avitti kiinteäksi ko-
konaisuudeksi kasvanut 
viisikko. Siihen kuuluivat 
Ollilan lisäksi Pekka Ala-
Pietilä, Matti Alahuhta, Sari 
Baldauf ja Olli-Pekka Kal-
lasvuo.

Olisi ollut mielenkiintoista 
lukea, miksi Pertti Korho-
nen ei ollut Ollilan viisikos-
sa, sillä kovin usein juuri 
hän pelasti Nokian pälkä-
hästä.

Jorma Ollilan teos on sub-
jektiivinen tilitys Nokian 
noususta ja laskusta. Nyt 
jäämme odottamaan Tam-
pereen tiedotusopin laitok-
sen versiota Nokian his-
toriasta. Josko totuus saisi 
hiukan lisää maustetta val-
kokastikkeeseen.

Matti Saartamo

Pääjohtajalla 
on asiaa

Jo Nesbo 
Poliisi 
Johnny Kniga

Edellisessä Aave-kirjassa 
Harry Holea ammuttiin pää-
hän, silti sankari tässä uu-
tuudessa on uusista ruman-
komeista arvista huolimatta 
täydessä iskussa. Poliisi on 
norjalaisen Jo Nesbon Harry 
Hole -kirjojen parhaimmis-
toa. Poliisi-kirjassa vauhti 

on hurja; raatoja tulee niin 
tiuhaan tahtiin, että lukija 
turtuu. Poliisi tappaa polii-
seja hyvin raaoilla tavoilla.

Mahdollisia syyllisiä, va-
kavasti häiriintyneitä hen-
kilöitä…on monta. Onko 
Norja tosiaan näin sairas 
maa? Tästäkin seikkailusta 
Hole selviää hengissä, ja 
jokunen vakiopahis on yhä 
mukana. Uusi kirja on var-
masti tulossa.

Jo Nesbo on yksi Norjan 
suurista dekkaristeista. Tämä 
Nesbon kymmenes Hole-kir-
ja on kymmenen myydyim-
män listalla. Ja seuraavakin 
on ihan pakko lukea.

Raija Kari

Leena Lehtolainen 
Rautakolmio 
Tammi

Leena Lehtolaisen uusim-
massa, 12:nnessa Maria 
Kallio -kirjassa, merestä 
Inkoon edustalta nostetaan 
kaksi ruumispakettia. Toi-
nen on kantasuomalainen 
ruotsinkielisyyden kiihkeä 
kannattaja, entinen kau-
neuskuningatar, ja toinen 
vanha vankilakundi. Juttuun 
sekoittuu entisiä jääkiek-
koilijoita, perheväkivaltaa 

ja koronkiskontaa, jopa 
Kirkkonummen poliisi.

Maria Kallion työtiimi 
kirjassa on Rautakolmio, 
mutta niin on koronkiskon-
taa harjoittava firmakin.  
Arkipäivän poliisityötä on 
kuvattu hyvin. Lehtolainen 
käsittelee näppärästi, osin 
pinnallisesti ajankohtaisia 
aiheita. Rautakolmio ei ole 
parhaita Maria Kallio -kir-
joja mutta kelvollista luet-
tavaa, parempi kuin viime 
vuosien Ilveskerot.

Ensimmäisten Maria Kal-
lio -kirjojen ilmestymisestä 
taitaa olla jo parikymmentä 
vuotta. Kallion lapsetkin 
ovat teini-iässä. Vaikka 
päähenkilö on poliisi, hän 
on myös äiti, joka kantaa 
huolta matkoilla olevista 
lapsistaan.

Raija Kari

Heidi Haapalahti & Teija 
Tuisku 
Kierrätyspuutarha 
– turhan tavaran uusi 
elämä pihassa 
Tammi

Kesä on puutarhatöiden 
aikaa ja talvi vastaavas-
ti puutarhasta haaveilun 
aikaa. Tämä kirja kan-
nattaa lukea myös siinä 
tapauksessa, jos olet lähi-
aikoina aikeissa tyhjentää 
vintin tai varaston van-
hasta roinasta. Teoksen 
ideat saattavat saada si-
nut toisiin aatoksiin.

Kirja on jaettu viiteen osi-
oon, joista ensimmäinen on 
nimeltään Kirpputorien ja 
ullakoiden aarteet. Tässä 
luvussa näytetään, miten 
esim. värikkäät emaliastiat 
ja käytöstä poistettu pal-
logrilli muuttuvat istutus-
astioiksi. Myös vanhoille 
tikkaille, hetekoille, auton-
renkaille, räsymatoille ja 
kankaille keksitään uut-
ta käyttöä pihamaalla. Ja 
mitä olisikaan tuunauskirja 
ilman ainakin yhtä sukka-
housuniksiä.

Kekseliäitä kasvatuskei-
noja -luvussa annetaan ot-
sikon mukaisesti vinkkejä 
kylvämiseen, katteisiin 

ja kasteluun: esim. miten 
muovipullosta saa rakenne-
tuksi altakasteluruukun tai-
mille. Tukitoimia kasveille 
-luvussa rautaisten sängyn-
päätyjen, joustinpatjan ran-
kojen, raudoitusverkkojen, 
vanhojen tiilien ja risujen 
avulla muodostetaan erilai-
sia rakenteita puutarhaan.

Jos joltakulta löytyy pihan 
perältä kasa käyttämättömiä 
tiiliä, suosittelen tarkista-
maan tämän kirjan käyttöi-
deat. Puutarhan pytingeissä 
esitellään kasvihuoneita ja 
muita piharakennuksia, jot-
ka on valmistettu kierräte-
tyistä laudoista, ikkunoista. 
Viimeisessä luvussa puoles-
taan annetaan upeita ideoita 
kivien käyttöön puutarhas-
sa.

Kirja sopii puutarhureil-
le, joita pieni ruoste ei 
haittaa… Kierrättämällä 
paitsi säästää varoja saa 
myös hauskoja, persoonal-
lisia ja käytännöllisiä kat-
seenkiinnittäjiä pihalleen. 
Moni kirjan ideoista sopii 
myös vähän pienempään-
kin puutarhaan, parvek-
keelle tai ihan vain ikku-
nalaudalle.

Teoksessa ei ole kovin yk-
sityiskohtaisia ohjeita, vaan 
kyseessä on ennemminkin 
inspiraatiokirja upeine ku-
vineen. Eli ei muuta kuin 
haaveilemaan kesäisemmis-
tä keleistä

Saila Jämsen

Sara Duchars & Sarah Marks 
ReCraft: 
näin teet vanhoista tavaroista kauniita esineitä ja 
vaatteita kotiisi, perheellesi ja ystävillesi 
Schildts & Söderströms

Käsillä tekeminen ja 
kierrättäminen ovat täl-
lä hetkellä pop. Ilmiö on 

tuttu useista televisio-
ohjelmista, blogeista sekä 
viime vuosina julkaistuis-
ta askartelu-, käsityö- ja 
sisustuskirjoista. Syitä 
tähän on varmaan monia. 
Ehkä tietynlainen kiireen, 
kulutuskeskeisyyden ja 
teknologian kyllästämä 
elämä vaatii vastapainok-
si pehmeämpiä arvoja. 
Sen lisäksi että saadaan 
hyvää mieltä luonnon 
säästämisestä, toteutetaan 
luovuutta omilla käsillä 
askaroiden. Lisäksi monet 

kokevat vanhoissa esineis-
sä olevan enemmän luon-
netta. Saadaan aikaiseksi 
teollista tuotantoa persoo-
nallisempia esineitä. Yksi 
näistä tänä vuonna julkais-
tuista ”tuunausteoksista” 
on ReCraft.

Tässä teoksessa erityisesti 
vanhat tekstiilit saavat uu-
den elämän esim. pehmole-
luina, laukkuina ja mattoina. 
Näistä hauskoja esimerkke-
jä ovat housunlahkeista val-
mistettu mäyräkoira, jota 

samalla voi käyttää vedon 
estäjänä oven edessä, ja 
vanhasta takista tehty pöllö, 
joka riisillä täytettynä toi-
mii ovistopparina. Askarte-
lumateriaaleina ovat myös 
paperi, vanhat lp-levyt, jopa 
legot ja lelut. Esim. pikku-
pöydälle saa persoonallisen 
ilmeen päällystämällä sen 
vaikkapa sarjakuvalehden 
sivuilla tai nuoteilla.

Ohjeet ovat melko tarkat, 
ja ne on hauskasti merkat-
tu nappikoodeilla vaike-

usasteen mukaan. Pientä 
miinusta kirja saa siitä, että 
valokuvia valmiista töistä ei 
välttämättä löydy. Piirros-
kuvat voivat toki olla sel-
keämpiä työvaiheiden ku-
vaamisessa, mutta valokuvat 
inspiroisivat enemmän.

Kirjan tekijät ovat englan-
tilaisia, mikä hieman näkyy 
tyylissä ja ohjeissa. Esim. 
materiaalina käytettyä ruu-
dullista tweed-takkia ei löy-
dy ihan jokaisen suomalai-
sen vaatekaapista. Toisaalta 

kyseessä on oiva perusteos, 
jossa annetaan pätevät oh-
jeet materiaalien valinnasta 
ja ompelutekniikoista lähti-
en. Esitellyt työt ovat kaik-
ki myös melko helppoja 
toteuttaa. Lapsetkin voivat 
monissa näistä olla mukana 
auttelemassa.

Saila Jämsen
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Teosten joukossa oli myös herkkiä muotokuvia. Oikealla nuorimpien kerholaisten 
abstraktejakin töitä.

Kuvataidekerhon vetäjä Leena Suomalainen ja nuoret lahjakkuudet, vasemmalta Anniina 
Mämmelä, Anni Keskinen ja Phichanika Wongsuphan. Seinillä on värikästä ja koskettavaa 
eläinten ja sienten maailmaa.

Ikään kuin kuviskerholaisten näyttelyn ”suojelijana” oli 
Leenan keraaminen teos ”Nuori aristokraatti”.

Marraskuun harmauden värittäjinä

Nuoret lahjakkuudet kirjaston näyttelyssä
Veikkolan koulun kuvataidekerho ja sen ansi-
oitunut vetäjä Leena Suomalainen esittelivät 
vahvoja työnäytteitä marraskuun näyttelyssä 
Veikkolan kirjastossa.

Näyttelyssä luonnon ihmeet 
olivat hienosti esillä: lavee-
rauksen päälle öljypastel-
liliiduilla tehdyissä töissä 
oli herkkyyttä, tarkkuutta 
ja omaa näkemystä. Leena 
Suomalainen kertoi, että 
laveerauksen ja öljypastel-
liliitujen yhdistäminen on 
vaativaa tekniikkaa, jota 

kaikki nuoret taiteilijat eivät 
hallitse.

Näiden töiden sekä pastelli-
liitu- ja lyijykynäpiirrosten 
lisäksi näyttelyssä oli myös 
oppilaitten pieniä esipoltet-
tuja keraamisia veistoksia. 
Ja ikään kuin tavoitteeksi 
nuorille lahjakkuuksille 

näyttelyssä oli myös Lee-
nan keramiikkaa, joka ku-
vaa sieni- ja siilimaailmaa.

Oppilaitten teoksissa oli 
mielenkiintoista monipuoli-
suutta: esimerkiksi näkymä 
purosta, jossa ui saukko, 
hurmaavat lepäilevät koirat 
ja ratsastusta harrastavan 
tytön näkemys hevostytös-
tä.

Kuvataide on kulttuuria, 
joka tarvitsee katsojan-
sa, ihailijansa, suosijansa. 

Veikkolan koulun kuvatai-
dekerhon marraskuun näyt-
telyssä tuli jälleen mieleen 
päätelmä: jonain päivänä 
näistä nuorista lahjakkuuk-
sista saattaa nousta esille 
aikuisia taiteilijoita.

Kulttuuri merkitsee vilje-
lyä. Meidän tehtävämme on 
olla tukemassa tätä kuval-
lisen lähiravinnon kasvua. 
Sadonkorjuun aika tulee.

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari

Punainen tupa järjesti  
Nenäpäivä-tempauksen
Virallisena Nenäpäivänä klo 9 Punaisen tuvan 
eskarit lähtivät punaiset nenät päässä johdat-
tamaan Nenäpäiväkulkuetta. Iloinen eskari-
ryhmä lähti hakemaan jonon jatkoksi kirjeellä 
mukaan kutsuttuja muita eskariryhmiä Nenä-
päiväkulkueeseen. Ensin joukkoon liittyivät 
Koskentorin esikoululaiset. Seuraavaksi nenä-

Eskarit jatkoivat Nenä-
päivän viettoa nenämäis-
ten ohjelmien parissa: 
lauloimme ja tanssimme 
nenätansseja sekä jump-
pasimme koko ison poru-
kan voimin. Tapahtuma oli 
myös avoin kaikille per-
heille. Muutamia perheitä 
olikin saapunut syömään 
punaista puuroa ja nenä-
muffineita sekä osallistu-
maan ohjelmiin.

Iltapäivällä Punaisen tuvan 
iltapäiväkerholaiset marssi-
vat vielä kulkueena keskus-
tan läpi toivottaen samalla 

hyvää Nenäpäivää veikko-
lalaisille. Myös iloinen il-
tisjoukko oli iloinen omis-
ta nenistään, ja heille oli 
tärkeää olla osallistumassa 
Nenäpäiväkeräykseen.

Nenäpäiväkulkueen mah-
dollistivat ihanasti mukaan 
lähteneet paikalliset yrityk-
set: Sirpan vintti, 10-kioski, 
Kukka Olavi, 4-service/Va-
nilja, Kauneusnurkka, Ky-
läyhdistys, Kartanoteatteri, 
Kirjaston ystävät, Veikko-
lan Hammaslääkäriasema, 
Mariannen salonki ja Kon-
sulttipalvelu Finer Oy. Nenätanssi sujui hienosti myös iltapäiväkerholaisilta.

Yritykset sponsoroivat kul-
kueeseen lahjoitusneniä. 
Jokainen yritys osallistui 
keräykseen 20 euron pa-
noksella. Kiitos osallistu-
misestanne tapahtumaam-
me. Kiitos myös kaikille 
vanhemmille, jotka osta-
malla nenän lapselleen an-
toivat rahaa nenäpäiväke-
räykseen.

Nenäpäiväpottiin neniä os-
tamalla ja tapahtuman joh-
dosta saatujen lahjoitusten 
avulla saimme kerätyksi 
386 euroa.

Nenäpäivää olivat odotta-
neet kuin tulisilla hiilillä 
monta päivää niin aikuiset 
kuin lapsetkin, ja kyllä vaan 
meillä olikin kivaa. Oli hie-
noa olla kantamassa oma 
kortensa kekoon Nenäpäi-
väkeräykseen. Lapsetkin 
saivat kokea konkreettisesti 
oman auttamisensa voiman 
keräystä tehdessä.

Heidi Finer-Mattila

joukkio suuntasi kulkueen Veikkolan keskus-
tan läpi kohti Vuorenmäen eskariporukkaa, ja 
viimeisenä jonon jatkoksi liittyi Tenava-Huvi-
lan eskarit. Sieltä yli sata eskaria jatkoi kulku-
ansa vielä uudelleen keskustan kautta Tuvalle 
takaisin.
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Koti ja koulu -yhdistyksen kysely

”Opettajat ansaitsevat suuren kiitoksen”
Veikkolan koti ja koulu -yhdistys järjesti syys-
lukukauden aluksi kyselyn, jossa huoltajilta 
ja opettajilta kysyttiin kodin ja koulun välisen 
yhteistyön toimivuudesta. Kyselyyn vastasi yh-
teensä 335 huoltajaa ja 15 opettajaa sekä Veik-
kolan että Vuorenmäen kouluista. Lämmin kii-
tos kaikille kyselyyn vastanneille.

Yleisesti ottaen kodin ja 
koulun välinen yhteistyö 
Veikkolassa toimii hyvin. 
Tätä mieltä on 86,5 % 
vastaajista. Lähes kaikki 
vastaajat pitävät huoltaji-
en osallistumista yhteisiin 
tilaisuuksiin tärkeänä, ja 
pääosin yhteistyöhön liit-
tyvää toimintaa koetaan 
olevan riittävästi. Huolta-
jan, oppilaan ja opettajan 
väliset kolmikantakeskus-
telut ovat 80 % mielestä 
tarpeellisia, ja niitäkin 
suurimman osan mielestä 
on riittävästi. Pääosin ko-
din ja koulun yhteistyön 
myös koetaan tukevan las-
ten koulunkäyntiä.

Avoimissa vastauksissa 
koulun henkilökunta ja 
Helmi-tiedotus saivat lu-

kuisia kiitoksia molempien 
koulujen osalta.

Kehityskohteita

Kehityskohteena kyselys-
sä nousee esiin huoltajien 
vaikutusmahdollisuudet 
koulun asioihin. Lähes 
kolmannes vastaajista ko-
kee, että ei voi vaikuttaa 
koulun asioihin, ja lisäksi 
kuudennes vastaajista ei 
tiedä vaikutusmahdolli-
suuksista.

Toisena kehityskohteena 
esiin nousee tarpeellisen 
tiedon saanti. Noin kuuden-
nes vastaajista kokee, että ei 
saa tarpeellista tietoa oman 
lapsensa koulunkäyntiin 
liittyvien asioiden osalta. 
Avoimissa vastauksissa tä-

mänkaltaisia vastauksia on 
useita:

”Viestintäkanavia on lii-
kaa. Reissuvihot, paperi-
tiedotteet, Helmi jne. Voisi 
yhtenäistää niin että kaikki 
tiedottaminen olisi Helmis-
sä ja sielläkin johdonmukai-
sesti.”

”Opettajalta toivon aktiivi-
sempaa ja säännöllisempää 
tiedotusta koulussa tapahtu-
vista asioista Helmin kaut-
ta.”

”Helmin myötä yhteistyö 
rajoittuu paljon sähköiseen 
viestintään Helmiin tulevi-
en viestien ja merkintöjen 
kautta. Yhteistyötä voisi 
kehittää siten, että opetta-
jat olisivat yhteydessä van-
hempiin myös kasvotusten 
silloin, kun selvitellään vai-
keampia asioita. Opettajan 
kanssa pidettäviä keskuste-
luita voisi myös pidentää, 
sillä vartti on usein liian 
lyhyt aika.”

Veikkolan kyläavustaja Erik Grahn 
046 683 7870  
arkisin klo 9.30 – 14.30

Kotiapua kyläyhdistyksen jäsenille ja 
alueen ikäihmisille. Palveluun kuulu-
vat esim. pihatyöt, puiden pilkkomi-
nen, pienet korjaus- ja kunnostustyöt, 
siivoaminen ja asiointi. Kyläavustajal-
ta voi nyt myös kysyä energiansääs-
tövinkkejä, sillä kyläavustaja välittää 
tietoja Motiva Oy:n kuluttajien ener-
gianeuvonnasta.Palvelun hinta 10 
euroa / tunti ja kilometrikorvaus 0,45 / 
km. Asiakas maksaa tarvikkeet.

Veikkolan kyläyhdistyksen yhdyshenkilöt  
kyläapuasioissa ovat  
puheenjohtaja Raija Kari ja sihteeri Pirkko Kautto.

veikkola@gmail.com 
www.veikkola.net 
Veikkolan kylätalo 
Vanhatie 29, Veikkola

Kyläaputoimintaa tukevat ELY-keskus ja Suomen kylätoiminta ry.

Kannatathan Veikkolan koti ja koulu -yhdistyksen toimin-
taa ja maksat tänäkin vuonna jäsenmaksun 10 e/perhe tilille 
529745-44945 (viestikenttään jäsenten nimet, sähköposti-
osoitteet sekä lasten luokat). Jäsenmaksujen turvin hankim-
me vuosittain mm. välituntivälineitä Vuorenmäen ja Veik-
kolan kouluille ja stipendejä ansioituneille oppilaille.

”Kodin ja koulun välisen yhteistyön eteen tekee koulussa 
henkilökunta ja vanhempainyhdistys kovasti työtä. Toivot-
tavasti saatte meiltä huoltajilta riittävästi vastakaikua yh-
teistyöhön.

Lisäksi avoimissa vasta-
uksissa nykypäivän kii-
reisyys sekä vanhempien 
ja opettajien ajanpuute 
mainitaan useasti kodin ja 
koulun välisen yhteistyön 
haasteena. Tätä kuvas-
taa erään vastaajan avoin 
kommentti: ”Viikko on 
niin täynnä jo muutenkin, 
ettei siihen enää paljon li-
sää mahdu.”

Yhdessä eteenpäin

Kyselyn yhteenveto ja tu-
lokset nimettömien avoin-
ten vastausten kera on 
toimitettu molempien kou-
lujen rehtoreille. Veikkolan 
koti ja koulu -yhdistyksen 
kokouksissa olemme syk-
syn aikana myös keskus-
telleet tuloksista ja tulem-
me jatkamaan keskustelua 
mahdollisista toimenpiteis-
tä, joilla voisimme edistää 
esiin tulleita kehityskoh-
teita.

Toivotamme vanhemmat 
lämpimästi tervetulleik-
si jatkamaan keskustelua 

kaikille avoimiin kuukau-
sittaisiin kokouksiin, jois-
sa lähes poikkeuksetta on 
paikalla sekä Veikkolan että 
Vuorenmäen koulun edus-
taja ja usein myös rehtorit. 
Kokouksissa vanhemmilla 
on mahdollisuus vaikuttaa 
koulun asioihin, keskustel-
la ajankohtaisista asioista 
ja haasteista sekä vahvistaa 
yhteistä kasvatuskumppa-
nuutta.

Tiia Vihavainen

Koti ja koulu -yhdistyksen 
seuraava kokous on maa-
nantaina 13.1.2014 klo 18 
Rotko-salissa kirjaston ala-
kerrassa. Voit myös seurata 
toimintaamme ja osallistua 
keskusteluun facebookissa: 
http://www.facebook.com/
veikkolankotijakoulu.

Tervetuloa mukaan!

SIKAtarjous
kaikille yli 800e ostaneille  
noin 5kg kinkku kaupanpäälliseksi

Comfort rp-setti 
160x200 profil  
pp ja sorvatut  
jalat 799e

norm 1234,-

Kotimainen 
pussijousitettu  
Basic säätösänky  
80x200  
sisältää jalat ja pp

485e
norm 809,-

Sirpan Vintiltä 
oikeanlaiset patjat jokaiselle vartalolle
Turuntie 563 Yhteistyössä www.trove.fi ja Unituli
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FC WILD panostaa vahvasti toimintansa kehittämiseen

FC WILD ry on Pohjois-
Kirkkonummella jalka-
pallon erikoisseura, jossa 
pelaa noin 500 lisenssipe-
laajaa. Joukkueita on po-
jissa sekä tytöissä 2008 
syntyneistä ylöspäin aina 
B-poikiin ja C-tyttöihin 
asti sekä naisten edustus-
joukkue nelosdivisioonas-
sa. Lisäksi repertuaariin 
kuuluvat esim. perhepallo, 
prinsessa- ja ritarifutis per-
heen pienimmille sekä pal-
jon muuta.

Oma tekonurmi valmistui 
vuosi sitten

FC WILD -strategian en-
simmäinen painopiste pari 
vuotta sitten oli saada olo-
suhteet kuntoon, mihin on 
tehty viimeiset kaksi vuotta 
todenteolla töitä. Vuosi sit-
ten valmistui FC WILD:in 
oma kotikenttä (95 m x 60 
m tekonurmi) Veikkolaan 
keskelle taajamaa hyvälle 
paikalle Vuorenmäen kou-
lun pihalle.

Kentällä on 162 osakasta, 
jotka ovat omalla panos-
tuksellaan mahdollistaneet 
olosuhteiden parantumi-
sen. Suuret kiitokset heille. 
Suunnitelmissa on myös 
sopivan kokoisen katso-
mon ja huoltorakennuksen 
rakentaminen Veikkolan fu-
tiskentän rinteen puoleiselle 
reunalle. Lisäksi ajatuksena 
on jossain vaiheessa halli/
kupla talviharjoittelua var-
ten. Kaikenlainen apu joko 
taloudellisesti tai muuten on 
aina tervetullutta.

Valmennuslinja valmis-
tumassa – etsitään osa-
aikaista valmennuspääl-
likköä

Seuraava strategian pai-
nopiste on ollut oman val-
mennuslinjan tekeminen ja 
jalkauttaminen joukkueille. 
Vuoden alusta alkaen seu-
ralla on ollut osa-aikainen 
valmennuspäällikkö, joka 
yhdessä päätoimisen toi-
minnanjohtajan kanssa on 
saanut linjauksen hyvin 
pitkälle. Valmennuspäälli-
kön siirtyessä muihin haas-
teisiin tarvitsemme uuden 
innokkaan ja aktiivisen FC 
WILD:in näköisen ihmisen 
jatkamaan valmennuslinja-
usta ja sen tulevaa jalkaut-
tamista yhdessä toiminnan-
johtajan kanssa.

Wild roots – etsitään 
osa-aikaista 
nappulapäällikköä

FC WILD on kehittänyt 
systemaattisesti toimintaan-
sa myös alle joukkueikäis-
ten toimintaa varten. Tällä 
tavalla olemme halunneet 
mahdollistaa kontaktipin-
nan lapsiin jo heti pienestä 
pitäen. Tämä tarjoaa mah-

dollisuuden harrastaa jal-
kapalloa yhdessä aikuisen 
kanssa. Tämän toiminnan 
tehostamiseen ja valmen-
nuspäällikön kuorman 
jakamiseen pienempien 
ikäluokkien osalta on tar-
koituksenamme etsiä aktii-
vinen ja intohimoinen ihmi-
nen koordinoimaan ”WILD 
ROOTS”-osa-aluetta yh-
dessä toiminnanjohtajan 
kanssa.

Miesten edustusjoukkue 
aloittaa – etsitään tavoit-
teellisia pelaajia

Valmennuslinjauksen yh-
tenä osana on oman edus-
tusjoukkueen pelaaminen 
muutaman vuoden sisällä 
kolmosdivisioonassa. Täl-
lä pyritään jatkossa mah-
dollistamaan omien junio-
reiden pelaaminen omalla 
kylällä halutessaan. Edus-
tusjoukkueen toiminta on 
tavoitteellista toimintaa, 
jossa pelaajat ovat esiku-
vina sadoille omille junio-
reille.

Edustusjoukkueen toimin-
taa ei rahoiteta junioreiden 
rahoilla, vaan joukkueel-
la on oma budjetti, jonka 

raameissa mennään. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, 
että pelaajat maksavat itse 
kohtuullisen kuukausimak-
sun mutta saavat vastavuo-
roisesti harjoitella ja pelata 
hyvissä olosuhteissa pää-
kaupunkiseudun hienoim-
malla tekonurmella idylli-
sissä olosuhteissa.

Ikämiehet – halukkaat pe-
laajat mukaan

Etsitään halukkaita pelaajia, 
jotka haluavat käydä potki-
massa silloin tällöin omaksi 
ilokseen.

Jos haluat pelata junio-
rijoukkueissa, miehissä, 
naisissa tai olla seuramme 
uusi valmennus- tai nap-
pulapäällikkö, ota yhteyttä 
ja liity n. 500 jalkapalloi-
levan pelaajan iloiseen 
joukkoon:

Tapio Keränen, FC WILD 
ry, toiminnanjohtaja, toi-
minnanjohtaja@fcwild.fi, 
puh: 040-5045904

www.fcwild.fi:  
www.facebook.com/fc-
wildfinland,  
www.fcwild.blogspot.fi.

Juho Keränen uudella Veikkolan futiskentällä. Kuva: Tapio Keränen.

www.kylanraitti.fi

www.veikkola.fi

Kauneusnurkka, Nina Sipilä-Latovehmas,  
Turuntie 561, 02880 Veikkola p.050-5645909

ostaa & myy & palvelee
OStaa: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: huonekalu-
ja, 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.

avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan. www.aana.fi 

NYT! Keijo tekee lumityöt käsin kohteis-

sa, johon koneet eivät pääse, esim. por-

taat, parvekkeet ja terassit.

Tervetuloa Joulu glögille/ lahjaostoksille 21.12 
lauantaina klo 11.00-14.00 Kauneusnurkalle.

KAUNEUSNURKKA  
Nina Sipilä-Latovehmas

Lisätietoja Kauneusnurkasta nettisivustolta: 
http://kauneusnurkka.nettisivu.org
(Kauneusnurkan nettisivuilta linkki myös verkkokauppaan, josta voit 
ostaa hoitolahjakortit pukinkonttiin kotiin toimitettuina).

Kauneusnurkan joulupaketteja ja lahjakortteja myynnissä 
K-Supermarketin aulassa 17.12 tiistaina klo 15.00-19.00 
sekä 23.12 maanantaina klo 10.00-14.00.

Korkealaatuiset hoitotuotteet ja meikkituotteet kautta linjan:

TERVETULOA!

Turuntie 561,02880 Veikkola p. 050-5645909/ nina.sipilalatovehmas@gmail.com

LIIKuNTA
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T99 FC WILD / NuPS YJ turnausvoittoon Espanjassa

Tyttöjen Espanjan-matkalta viisi voittoa ja puhdas turnausvoitto

Kauden päätteeksi T99:t 
suuntasivat pitkään suun-
nitellulle ja odotetulle 
Espanjan-turnausmatkalle. 
Trofeo Malgratense -tur-
naus järjestetään vuosittain 
Barcelonan lähistöllä Costa 
Bravan alueella.

Matkaan lähdettiin aikaisin 
lauantaiaamuna (12.10.). 
Majapaikkamme oli Hotel 
Mundial Club, joka sijait-
si Lloret de Marissa noin 
70 kilometriä Barcelonasta 
pohjoiseen. Lauantai ja sun-
nuntai menivät "aikaeros-
ta" toipumiseen, ja ehkäpä 
myös suurin shoppailuvim-
makin saatiin tyydytetyksi, 
joten saatoimme maanan-
tain koittaessa jo keskittyä 
itse asiaan eli jalkapalloon.

Turnauksessa vastaamme 
asettui kolme espanjalais-
joukkuetta, joista meillä ei 
ollut etukäteen minkään-
laista käsitystä. Ensim-
mäisenä kohtasimme Ma-
taróssa majaa pitävän UD 
Cireran. Peli alkoi meidän 
osaltamme todella hermos-
tuneesti, ja ensimmäinen 
puoliaika oli valmentajan 
silmin aika tuskaista katsot-
tavaa. Toisella puoliajalla 
pääsimme jo lähemmäksi 
omaa tasoamme, ja vaik-
ka syöttökuviot eivät vielä 
ihan mallillaan olleet, saim-
me kuitenkin tikistetyksi 
kahdella etukäteen harjoi-
tellulla kulmapotkukuviolla 
voittonumeroiksi 2–0.

Tiistaina saimme vastaam-
me FC Susannenc-Ma-
resmen, joka osoittautui 
turnauksen tiukimmaksi 

vastukseksi. Ehkä osittain 
myös siksi, että tässäkin pe-
lissä teimme pelin itsellem-
me turhan vaikeaksi omalla 
hermoilullamme. Lopulta 
yhden maalinedustilanteen 
päätteeksi vastustajan hy-
vällä avustuksella saimme 
pallon kertaalleen vastus-
tajan verkon perukoille, 
ja se tällä kertaa riitti. 1–0 
voitolla jatkoimme puhtaal-
la pelillä kohti turnauksen 
viimeistä peliä.

Keskiviikkoaamuksi olim-
me sopineet harjoituspelin 
saksalaisen SpVgg Bad 
Nauheimin kanssa. Peli 
toteutettiin lopulta puolen 
kentän 7 vs 7 -pelinä osittain 
siksi, että saimme sääste-
tyksi pelaajia ja voimia illan 
ratkaisevaan turnauspeliin. 
Vähän oltiin vielä nukuk-
sissa, ja saksalaiset meni-
vät nopeasti 0–2 johtoon, 
minkä tytöt saivat kuitenkin 
kurotuksi vielä tasoihin 2–2 
ennen puoliaikaa. Toisella 
puoliajalla sitten peli alkoi 
kulkea, ja tasoero tuli esille. 
Loppunumerot 4–2 kävivät 
hyvästä kenraalista illan pe-
liä varten.

Illan peliin FC Lloret de 
Maria vastaan lähties-
sämme tiesimme, että ta-
sapelikin riittäisi meille 
turnausvoittoon. Voittoa 
tietysti kuitenkin lähdet-
tiin hakemaan. Pelistä tuli 
joukkueemme ehdotto-
masti paras peli koko tur-
nauksessa.

Heti alusta pitäen tyttöjen 
peli loksahti kohdalleen, ja 
vaikka vastustaja sinnitte-

li 2–2 tilanteeseen saakka 
mukana, peli oli koko ajan 
täysin hallinnassamme. 
Vastustajaa ei edes auttanut 
se, että erotuomari neuvoi 
koko ajan vastustajan pe-
laajia meidän vapaana ole-
vista pelaajista ja minne 
heidän kannattaa syöttää 
Vapaapotkuja tuomittiin 
yhtä poikkeusta lukuun ot-
tamatta ainoastaan espan-
jalaisille. Meidän tytöille 
jaettiin kaksi varoitusta (ai-
noat koko syksynä), vaik-
ka noista tilanteista ei olisi 
täällä koto-Suomessa vält-
tämättä edes vihelletty va-
paapotkuja. Kotijoukkuetta 
ei kuitenkaan auttanut edes 
harvinaisen räikeän puolu-
eellisesti toiminut tuoma-
ri, vaan tytöt moukaroivat 
vastustajan nurmen rakoi-
hin numeroin 5–2. Suoraan 
pelikentältä sitten juostiin 
bussiin, että ehdimme pal-
kintojenjakoon, jossa meitä 
odotti komea pokaali ja juh-
lava ilotulitus!

Torstaille olimme vielä so-
pineet harjoitusottelun CF 
Badalonan kanssa. Het-
ken jo harkitsimme pelin 
peruuttamista, kun muu-
tama pelaaja oli sivussa 
loukkaantumisten vuok-
si ja useilla muillakin oli 
kaikenlaista pikku vaivaa. 
Päätimme kuitenkin lähteä 
peliin silläkin uhalla, että 
vaivaisena pelatessamme 
riskeeraamme koko syksyn 
jatkuneen putkemme, jossa 
emme ole menettäneet 13 
peliin yhtään pistettäkään 
vastustajille (maaliero tältä 
syksyltä 64-6). Pelaamaan-
han sitä oli Espanjaan tultu!

CF Badalonaa oli meille 
mainostettu ennakkoon 
kovimpana vastuksena 
kohtaamistamme espanja-
laisjoukkueista. Ehkä se 
sitä olikin, mutta tytöillä 
oli tässä vaiheessa jo niin 
hyvä vauhti päällä, ettei 
heitä pysäyttänyt mikään. 
Badalona siirtyi heti pelin 
alussa pienen lipsahduk-
sen johdosta 0–1 johtoon. 
Peli kuitenkin vyöryi jat-
kuvasti kohti vastustajan 
maalia, ja oli vain ajan ky-
symys, milloin numerotkin 
kääntyisivät meidän eduk-
semme. Ihan loppuminuu-
teille ratkaisu venyikin – 
paikkoja oli paljon, mutta 
viimeistely ontui. Pari 

minuuttia ennen loppuvi-
hellystä syntyi vapauttava 
2–1 maali, ja syksyn putki 
sai jatkoa.

Yhteenvetona peleis-
tä espanjalaisjoukkueita 
vastaan voisi todeta, että 
henkilökohtaisessa taidos-
sa liikuttiin aika samoilla 
tasoilla, mutta joukkueena 
pelasimme selvästi parem-
min kuin kukaan vastusta-
jistamme.

Iso kiitos samaan hotelliin 
majoittuneelle TPS:n val-
koiselle P99-joukkueelle 
tyttöjen "inspiroinnista" ja 
mahtavasta kannustuksesta 
peleissä sekä toimihenki-

löille hyvästä treeniyhteis-
työstä!

Ja ennen muuta kiitokset 
upeasta suorituksesta ja 
onnittelut turnausvoitos-
ta kentällä ahkeroineille 
tytöillemme! Ei taida FC 
Wildin historiassa sen jouk-
kueilla vielä olla montaa 
kansainvälisen turnauksen 
voittoa plakkarissa – tästä 
suorituksesta kannattaa olla 
ylpeitä, tytöt! Ainakin me 
toimihenkilöt olemme erit-
täin ylpeitä teistä.

Jarmo Havukunnas

Tytöt huoltojoukkoineen pokaalipotretissa. Kuva: Anna-Mari Jokinen.

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN
JOULULOUNAALLE!

27 € /hlö
10.–19.12.2013, klo 11.00–14.00

Pöytävaraukset: p. 09 867 971 
myynti@siikaranta.fi  

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO    
WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI

JOULULOUNAALLE!

HOTELLI  SIIKARANTAVeikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Talo on avoinna sopimuksesta.  
Sieltä voi varata kotoisaa kokoustilaa 
edullisesti:  
10 e/ilta tai kyläyhdistyksen 
yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.

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

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

LIIKuNTA
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Veikkolan Veikkojen yleisurheilu jatkaa nousuaan
Pitkäjänteinen yleisurheilukoulutoiminta, 
suuret harrastajamäärät (545 lisenssiurhei-
lijaa), lähes ammattimainen valmennus ja 
motivoituneet urheilijat ovat luoneet pohjan 
Veikkolan yleisurheilijoiden jo vuosia jatku-
neelle menestykselle. Kulunut kausi ei ollut 
tästä poikkeus.

Vuosien mittaan jo kovik-
si hiottuja seuraennätyk-
siä paranneltiin peräti 69 
lajissa. Luokkatuloksia, 
lajikohtaisten tulosrajojen 
ylityksiä, tehtaili 45 urhei-
lijaa 214 kappaletta, joista 
36 luokiteltiin A-luokkaan, 
67 B-luokkaan ja 111 C-
luokkaan. Suomen kymme-
nen parhaan tulosurheilijan 
joukkoon seuran urheilijoi-
ta mahtui 15 ja kahdenkym-
menen parhaan listalle 28. 
Mainittakoon, että M17-
sarjan keihäänheitossa Visa 
Mäkinen yltää maailmanti-
lastossakin kahdenkymme-
nen parhaan joukkoon.

Helsingin seudun kiviko-
vissa piirinmestaruusmit-
telöissä VeVe:n urheilijat 
saavuttivat 37 mitalia, joista 
14 kultaa, 12 hopeaa ja 11 
pronssia. T15-sarjan heittä-
jälupaus Katriina Sonninen 
oli tällä kertaa suurin mita-
lirohmu saalistaen palkinto-
kaappiinsa viisi pm-mitalia, 
joista neljä kultaista.

Vuodesta 2007 alkanut 
suomenmestaruusmitalisar-
ja jatkui. Saldona oli en-
nätyksellisesti peräti viisi 
SM-mitalia, jotka jakautui-

vat nuorista veteraaneihin. 
Tänä vuonna valovoimai-
simmat urheilijat löytyivät 
heittopuolelta. P15-sarjan 
moukarinheitossa Alek-
santeri Sonninen ja Patrick 
Råmark toivat kotiin kaksi 
mitalia, ja samoin tekivät 
M17-sarjan keihäänheitos-
sa Visa Mäkinen ja Tuomo 
Kaurila.

Kansalliseen tapaan kei-
häästä on hyvää vauhtia 
muodostumassa myös yksi 
VeVe:n paraatilajeista. Visa 
ja Tuomo ovat molemmat 
päässeet jo kunnioitetta-
vaan 70-metrin kerhoon. 
Kun vielä kuluneen kesän 
loukkaantumisten takia si-
vussa ollut Visan isoveli 
Pyry saadaan heittopaikal-
le, on Veikkolassa keihäs-
kolmikko, jolle vain taivas 
on kattona.

Visa Mäkisen upea kisakesä 
huipentui Ruotsi–Suomi-
maaotteludebyyttiin Tukhol-
man stadionilla, missä hän 
kiskaisi maaotteluvoiton.

VeVe:n urheilijoiden me-
nestys näkyy myös Suomen 
Urheiluliiton seuraluokit-
telutilastossa, missä Veik-

kolan Veikot on noussut 
tasaiseen tahtiin ja on luo-
kiteltu jo useana vuotena 
valioluokan seuraksi. Yli 
400 seuran tilastossa VeVe 
on tänä vuonna sijalla 34 ja 
on jättänyt taakseen monta 
perinteistä ja kovaa yleis-
urheiluseuraa. Muut kirk-
konummelaiset seurat ovat 
sijoilla 248 ja 361.

Oman kannusteensa seuran 
urheilijoille ovat antaneet 
luonnollisesti VeVe:n Veik-
kolassa järjestämät lukui-
sat kilpailut, joita pidettiin 
kaikkiaan 26 päivänä Ki-
soista yksi suurimmista oli 
Helsingin ja Uudenmaan 
piirin yhteiset aikuisten pii-
rinmestaruuskilpailut, jotka 
ahkera toimitsijajoukko vei 
läpi esimerkillisesti.

Veikkolan kisajärjestelyt 
ovat saaneet paljon kiitos-
ta urheilijoilta ja huoltajil-
ta, mikä on näkynyt myös 
osallistuvien urheilijoiden 
tasossa. Tästä on puoles-
taan ollut seurauksena 
mahtava määrä kenttäen-
nätyksiä, joita kesän aikana 
miesten sarjassa tehtiin 10 
ja naisten sarjassa 15 kap-
paletta.

Vuoden 2013 menestyjät ja 
ahkerat palkitaan Veikkolan 
koululla 8.12. klo 16 alka-
vassa perinteisessä kauden 
päätös- ja joulujuhlassa.

Teksti: Arimo Bäckman 
Tilastot: Risto Sonninen

Juoksijoita loppusuoralla kunnan yleisurheilumestaruuskilpailuissa Veikkolan kentällä. 
Kuva: Johanna Artola.

Koko kylän Sporttitonttujen 
joulujuhlajumppa  
Vuorenmäen koululla  
perjantaina 13.12. kello 18–20

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset

Remontit
Poikkeusluvat

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

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Kylänraitti 
onnittelee
Kauhalassa asuva 
Kauno Anttila voit-
ti pronssia keihäänheiton 
M75-sarjassa   veteraaniur-
heilijoiden    MM-kilpailuissa.  
 
Kilpailut järjestettiin loka-
kuun lopussa Porto Aleg-
rossa, Brasiliassa.

Joulun herkuttelujen jäl-
keen tulee yleensä pää-
tettyä, että minä rupean 
liikkumaan... Nyt tuon pää-
töksen voi tehdä jo ennen 
joulua ja osallistua VeVe:n 
Zumba-Piloxing-Body-
mix-Kehonhuolto - pikku-

jouluihin iloisen liikunnan 
merkeissä.

Siispä jumppamatto kaina-
loon, tonttulakki päähän ja 
nokka kohti Vuorenmäen 
koulua perjantaina 13.12. kel-
lo 18–20. Sisäänkäynti koulun 

pihan puolelta, koulun kul-
masta. Huom! Olethan ovella 
joko klo 18.00 tai 19.00; ovi 
on muun ajan lukossa.

Tilaisuus on avoin kaikille. 
Tervetuloa mukaan!  
Johanna Artola
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Hyvää uutta VeVe-vuotta!
Vuoden vaihtuessa vaihtuu 
myös VeVe:n toimintakausi. 
Suurin osa VeVe:n toimin-
nasta kuuluu yhden saman 
vuosimaksun alle, joka on 
kalenterivuosikohtainen. 
Vuoden alusta on siis paras 
hetki hypätä mukaan ja kai-
vaa parhaat palat paikalli-
sesta liikunnan aarrearkusta 
omaan ja perheen käyttöön.

Liikunnan hyödyt

Liikunta edistää terveyttä 
ja auttaa painonhallinnassa. 
Lisäksi säännöllisesti liik-
kuvilla on pienempi vaara 
sairastua yli 20 sairauteen 
kuin liikkumattomilla. Lii-
kunta ehkäisee muun mu-
assa syöpää, kakkostyypin 
diabetesta, osteoporoosia 
eli luukatoa, valtimoita 
ahtauttavia sairauksia ja 
laskee kohonnutta veren-
painetta. Liikunnan tuomat 
hyödyt eivät ole pelkästään 
fyysisiä vaan myös psyko-
logisia. Säännöllinen lii-
kunta tuottaa mielihyvää, 
vähentää masentuneisuutta 
ja stressiä.

Liikuntasuositukset

Kestävyyskunnon paranta-
miseksi tulisi liikkua use-
ana päivänä viikossa kaksi 
ja puoli tuntia reippaasti 
tai tunti ja 15 minuuttia ra-
sittavasti. Reippaaksi kes-
tävyyskunnon liikunta-
muodoksi lasketaan kävely 
ja sauvakävely, pyöräily, 
hyötyliikunta, raskaat ko-
tityöt, marjastus, kalastus, 
metsästys. Rasittavaksi 
kestävyyskunnon liikunta-

muodoksi lasketaan mm. 
aerobic, kuntouinti, juoksut 
ja pallo-/mailapelit.

Lihaskuntoa tulisi kohentaa 
ja liikehallintaa kehittää ai-
nakin kaksi kertaa viikossa.

Liikunnan aarrearkusta 
vaihtoehtoja jokaiselle

VeVe:ssä on tarjolla tällä 
hetkellä yli 40 toiminta-
ryhmää ja lähes 80 har-
joituskertaa. Osassa pie-
nempien lasten ryhmistä 
on jonoa, mutta mukaan 
mahtuu Babybiciin, jalka-
palloon, liikuntaleikkikou-
luun ja lasten joogaleikki-
ryhmään.

Kouluikäisten liikuntaluk-
kariin voisi kerätä iltapäi-
vän liikuntakerhon, jalka-
palloa, lentopalloa, korista, 
Hiphopia, sählyä, saliban-
dya, monipuolista yleisur-
heilua tai sulkapalloa.

Nuorille ja aikuisille, mik-
sei kaikenikäisille, aarre-
arkusta voi poimia talteen 
Bodymix-tunnit, Zumbaa, 
Piloxingia, sählyä, kuntosa-
livuoroja, kuntopiirin, kah-
vakuulailua, Asahi-Ikiliik-
kuja -tunnit, kehonhuoltoa, 
Seasonal Joogaa ja Pilates-
ta, sulkista, lentopalloa tai 
vaikkapa maantiepyöräilyä 
– sitten taas keväällä.

VeVe-vuosimaksut vuodel-
le 2014 päätetään vuosi-
kokouksessa joulukuussa. 
Vuosikokousilmoitus päi-
vämäärineen sekä lisätietoa 
toiminnasta löytyy sivulta 

LASTENVAATTEIDEN 
OUTLET MYYNTI
Mallikappaleita ja paljon muuta ihanaa…

Koskentie 3, 02880 VEIKKOLA 
Avoinna ark. 10-18, la 10-14

ALENNUKSET

- 50 - 75% ovh:sta

PALJON
TOPPAA!!!

Rasittavaa kestävyyskuntoa, lihaskuntoa ja hauskaa seuraa lentopallossa.

www.veve.net tai Johan-
na Artola johanna.artola@
gmail.com, 050 3011922.

Huomioithan muutokset 
toimintakalenterissa!

Teksti: Katerina Collin ja 
Johanna Artola 
Kuva: Johanna Artola

Lähteet: Väestöliitto ja 
UKK- instituutti

Lista www.veve.net-sivulla.
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Liikuntapalvelut liikuttaa Veikkolassa

Erityislasten liikuntaryhmiä, senioreille 
kuntosalitoimintaa, tanssia, tuolijumppaa, 
ASAHI:a ja erilaisia lyhytkursseja. Kirkko-
nummen kunnan liikuntapalveluiden sovelle-
tun liikunnan tarjonta on Veikkolan alueella 
monipuolista ja täydentää hyvin alueella toi-
mivien urheiluseurojen tarjontaa.

Ryhmiä ohjaava erityis-
ryhmien liikunnanohjaaja 
Mita Baarman kertoo, että 
Veikkolassa asuu innokkaita 
liikkujia ja ryhmät täyttyvät 
vuosittain erittäin hyvin. 
Tästä huolimatta Mitan ryh-
miin pääsee tutustumaan ja 
kokeilemaan myös kesken 
kauden. Suurta iloa Mitalle 
ja ohjattaville tuottaa Kos-
kentien nuorisotilan moni-
toimisali. Se on esteetön lii-
kuntarajoitteisille, sopivan 
kokoinen ja valoisa; todelli-
nen liikuntakeidas! Viikoit-
tain useat lapsiryhmät sekä 
senioritanssijat ja tuolijump-
palaiset täyttävätkin iloisine 
ilmeineen salin.

Veikkolan koulun kuntosa-
lilla puolestaan kokoontuu 
kaksi senioriryhmää, joissa 
ohjaajan roolina on vastata 
alkulämmittelystä, laittei-
den opastuksesta sekä tuiki 
tärkeästä loppurentoutuk-
sesta. Kuntosalin takaosas-
sa pidetään ASAHI–tunti, 
joka on Timo Klemolan, 

Yrjö Mähösen, Keijo Mik-
kosen ja Ilpo Jalamon kehit-
tämä terveysliikuntamuoto.

ASAHI onkin loistava me-
netelmä itsensä huoltami-
seen. Menetelmän avulla 
pystytään myös ennalta-
ehkäisemään erilaisia vai-
voja, sillä harjoitteet ovat 
yksinkertaisia ja luonnolli-
sia. Liikkeet on suunnitel-
tu niin, että kuka tahansa 
pystyy tekemään ne heti. 
Liikkeet tehdään paikallaan 
seisten, ja ne voidaan teh-
dä myös istuma-asennossa. 
Joulutauon jälkeen ohjatut 
ryhmät jatkavat toimin-
taansa viikosta 3 alkaen, ja 
myös uudet asiakkaat ovat 
tervetulleita kokeilemaan 
liikunnan riemua Mitan oh-
jaukseen.

Istumatanssikurssi

Tammikuussa käynnistyy 
istumatanssikurssi (14.1.–
11.2.) huonokuntoisille sekä 
muistisairaille henkilöille 

Jalka nousee kevyesti ja korkealle.

Liikuntapalvelut Menox
Anne Riihonen
+358 41 533 53 09
anne@lpmenox.fi

Personal training
Liikuntapalvelut

Yritysliikunta
Kuntosaliohjaus

Ravinto-ohjaus

Pysyviä elämäntapamuutoksia – yhdessä!             www.lpmenox.fi 

L i i k u n n a l l i s e t  l a h j a k o r t i t  p u k i n k o n t t i i n !

sekä heidän omaisilleen 
seurakuntakodin tiloissa. 
Ryhmä kokoontuu tiistaisin 
klo 13–14.30. Puolitois-
ta tuntia ei saa pelästyttää, 
sillä etenemme hitaasti ja 
pidämme tarvittaessa tauon.

Kurssin tavoitteena on eh-
käistä yksinäisyyttä ja tuo-
da iloa arkeen musiikin ja 
yhdessäolon kautta. Kurssin 
tavoitteena on myös auttaa 
omaisia antamalle heille uu-
sia virikkeitä oman kunnon 
kohentamiseen sekä yhteis-
ten liikunnallisten hetkien 
luomiseen autettavan kans-
sa.

Tule joko yksin tai omai-
sen/avustajan kanssa. Kurs-
sin hinta on 15 e/henkilö, 
avustaja maksutta mukaan. 
Ilmoittautumiset toimistol-
lemme p. 040 1269404 tai 
sähköiseen ilmoittautumis-
järjestelmään osoitteeseen 
www.kuntapalvelut.fi/kirk-
konummi.

Sinustako vertaisohjaaja?

Liikuntapalvelut haluaa 
löytää joukkoonsa uusia 
vertaisohjaajia liikutta-
maan kirkkonummelaisia. 
Vertaisohjaaja voi olla ko-
kematon tai jo kokenut oh-
jaaja. Ainut kriteeri on halu 

liikuttaa muita omalla esi-
merkillään. Tällä hetkellä 
kunnassa toimii kaksi ver-
taisohjaajan vetämää ryh-
mää, toinen senioriryhmä, 
toinen lapsi–perhe-ryhmä. 
Lukiessasi tämän ryhmiä 
on jo ehkä muutama lisää. 
Järjestämme Veikkolassa 
kurssin kiinnostuneille 6.2. 
alkaen Veikkolan seurakun-
takodilla. Kurssin aikana 
saat lisää varmuutta ja vink-
kejä ohjaamiseen.

Liikuntapalvelut pitää huol-
ta vertaisohjaajistaan jär-
jestämällä tarvittavat tilat, 
lainaamalla liikuntavälinei-
tä ja opastamalla niin, että 
homma hoituu. Palkkaa 
sitoutunut ohjaaja ei saa, 
mutta sitoutunut ohjaaja saa 
osallistua maksutta liikun-
tapalveluiden ohjaamaan 
yhteen ryhmään per vuosi. 
Vertaisohjaajan ohjaama 
ryhmä on puolestaan asiak-
kaille maksuton.

Kiinnostuitko? Kysy lisää 
soittamalla Mitalle 040 
5612203 tai lähettämäl-
lä sähköpostia mita.baar-
man@kirkkonummi.fi.

Päivi Sorvari ja  
Mita Baarman
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Syksy näytti kaikki puolensa
Edellisen Topi tiiraa -juttuni aloitin lauseella 
“syksy on alkanut “. Nyt voidaan todella sa-
noa, että syksy on näyttänyt kaikki puolensa ja 
on satanut paljon. Alkusyksystä oli lämmintä, 
jonka jälkeen oli muutaman päivän pakkas-
jakso. Tämän jälkeen on ollut taas sateista ja 
melko lauhaa.

Liikuin eilen kiikaroimassa 
luontoa Veikkolan alueella. 
Metsät, järvet ja niityt ovat 
nyt täydessä valmiudessa 
vastaanottamaan tulevan 
talven. Kasvimaailman vih-
reys on kadonnut. Tyynessä 
päivässä äänessä olivat seu-
raavat talviset lintulajit: ti-
aiset, hippiäiset, keltasirkut, 
punatulkut, viherpeipot.

Heparilla ja Haapajärvellä 
oli vielä joitakin laulujout-
senia. Nämä viipyvät jär-
villämme niin kauan kuin 
järvet eivät ole jäässä. Har-
maahaikara on myös laji, 
jonka voi havaita aina sulan 
veden aikana. 

Paikalliset petolinnut ovat 
olleet kateissa tänä syksy-
nä. Tämä ei tarkoita sitä, 
että jokin kohtalo olisi vai-
kuttanut asiaan. Syynä saat-

tavat olla hyvinkin suotuisat 
muuttokelit sekä muutolla 
ruoan yltäkylläinen määrä 
hyvän pikkulintujen pesin-
täkesän johdosta.

Hiiripöllöillä 
ennätyksellisen 
suuri vaellus

Ravinnon tarjonnassa on ol-
lut kuitenkin alueellisia ero-
ja. Jos ravintoa normaalilla 
asuinalueella ei ole tarjolla 
riittävästi, linnuilla käyn-
nistyy vaellus. Pikkujyrsi-
jöitä ravintonaan käyttäväl-
lä hiiripöllöllä on ollutkin 
vaellus koko syksyn ajan. 
Vaellus lienee suurin, mitä 
Suomessa on ollut toisen 
maailmansodan jälkeen.

Hiiripöllöt pesivät pohjoi-
sempana. Nyt yksilöitä on 
näkynyt etelässä aivan ran-

nikkoa myöten. Laji on nk. 
päiväpöllö, joka ei piilotte-
le itseään. Lajia näkeekin 
sähkölangoilla tai puíden 
ja tolppien päässä saalis-
ta tarkkailemassa keskellä 
päivää. Kyseinen laji onkin 
nähty jo melko lähellä Veik-
kolaa. Tringan (Helsingin 
Lintutieteellinen Yhdistys) 
havaintopäiväkirjassa on 
maininta havainnosta use-
ammalta päivältä Veikkolan 
naapurista, Huhmarista.

Talvireviirit

Jos vaelluksen aikana löy-
tyy alue, joka tarjoaa riit-
tävästi syötävää, voivat yk-
silöt jäädä alueelle vaikka 
koko talveksi, nk. talvire-
viirille. Reviirillä saatetaan 
pysyä aina pesimäajan al-
kuun asti, joka hiiripöllöl-
lä tarkoittaa maaliskuun 

alkua. Talvireviirilintuja 
voivat hiiripöllön lisäksi 
olla muutkin pöllölajit sekä 
lapinharakka (isolepinkäi-
nen), valkoselkätikka, maa-
kotka ja merikotka. Kotkat 
tarvitsevat ravinnokseen 
kuitenkin haaskoja, joten 
kotkia ei Veikkolan alueelle 
ole odotettavissa.

Lintujen talviruokinta on 
alkanut lokakuun lopulla. 
Korjasin oman ruokinta-
automaattini katon, joka oli 
lahonnut lumen kinostumi-
sen vaikutuksesta. Paras 
tapa kestävälle ruokinta-
automaatin rakenteelle olisi 
sellainen, jossa katto olisi 
tehty painekyllästetystä 
puusta ja sivut vanerista tai 
höylätystä laudasta. Nämä 
voisi kyllästää sopivalla vä-
rillä, joka sulautuu ympäril-
lä olevaan maisemaan.

Maalasin uuden katon koe-
mielessä päältä ja sivuilta 
liuotinpohjaisella maalilla. 
Uskon kuitenkin, että kyl-
läste on käytännössä kestä-
vämpää kuin maali. Maalin 
pinta saattaa kärsiä lintujen 
ja oravien kynsistä, ja auto-

maatin ulkoasu nuhraantuu. 
Asia jää nähtäväksi.

Auringonkukkaa, 
kauraa, talia, sianihraa

Auringonkukan siemen-
ten kilohinta on noin euro 
isommissa säkeissä, kauran 
kilohinta 0,60–0,70 euroa. 
Sekasiemenistä joutuu mak-
samaan yli yhden euron ki-
lolta. Sekasiemeniä kuluu 
kuitenkin selvästi vähem-
män, jos tarjolla on myös 
auringonkukan siemeniä. 
Talin tarjonnan voi aloittaa 
siinä vaiheessa, kun kelit pa-
kastuvat. Hyvä talinlähde on 
sianihra. Tätä olen löytänyt 
paikallisten myymälöittem-
me pakastealtaista.

Ihraisen siannahan voi kiin-
nittää siihen käyttötarkoituk-
seen valmistettuun lautaan, 
jossa on metalliritilä laudan 
päällä. Ritilä kiinnitetään lau-
taan mm. nippusiteillä. Tällä 
menetelmällä siannahka py-
syy hyvin alustallaan. Toinen 
vaihtoehto on kiinnittää nah-
ka joustavalla mutta tukeval-
la rautalangalla puun runkoa 
vasten ihrapuoli ulospäin.

Kun ilmat eivät ole vielä 
pakastuneet, voi talia tar-
jota talipallojen muodos-
sa. Talipallot kannattaa 
laittaa niille varta vasten 
suunniteltuihin metallisiin 
talipalloputkiin. Muoviset 
kertakäyttöiset talipallo-
sukat eivät ole suositelta-
via, koska ne helposti jää-
vät luontoon sen jälkeen, 
kun talipallosukan sisältö 
on syöty.

Banaani ei 
linnuille kelpaa

Viime viikolla tarjosin 
koemielessä ruokintapai-
kallani linnuille banaane-
ja. Ne eivät soveltuneet 
ravinnoksi edes harakoille 
eivätkä närhille. Saattaisi-
ko olla kysymys geneetti-
sestä ravinnonvalinnasta, 
banaanit kun eivät ole 
koskaan kuuluneet lintu-
jen ruokavalioon näillä 
leveysasteilla.

Hyvää loppuvuotta toivot-
taa

Topi

Lahjaksi!

Veikkolan Viihdelaulajat johtajanaan jyrki niskanen

Tuttuja slaavilaisia sävelmiä

Kuuletko kaipauksen?
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1. Riemuitse maa 
G.F. Händel, suom. S. Kuula, kuorosovitus J. Niskanen

2. Tulkoon joulu 
P. Simojoki, kuorosovitus J. Niskanen

3. Tule joulu kultainen 
A. Raninen, sanat S. Mattila, sovitus I. Kuusisto

4. Varpunen jouluaamuna 
O. Kotilainen, S. Topelius, suom. K.A. Hougberg, kuorosovitus J. Niskanen*

5. Kuinka maltat odottaa 
J. Niskanen, sanat K. Sarmas

6. Sylvian joululaulu 
K. Collan, Z. Topelius, suom. M. Korpilahti, kuorosovitus J. Niskanen

7. Joulu, loisteesi luo / Jul, jul, stråhlande jul 
G. Nordquist, E. Evers, suom. S.P. Asunta, kuorosovitus J. Niskanen

8. Betlehems stjärna 
A. Tegnér, sanat V. Rydberg, sov. D. Wikander

9. White Christmas 
I. Berling, kuorosovitus J. Niskanen

10. Christmas is true 
 J. Niskanen, sanat K.Sarmas

11. Happy Xmas 
J. Lennon & Y. Ono, kuorosovitus J. Niskanen

12. Santa Lucia 
T. Cottrau, kuorosovitus J. Niskanen

13. Ave Maria 
G. Caccini & S. Mercurio, kuorosovitus J. Niskanen**

14. Oi jouluyö 
A. Adam, suom. K. Solanterä, kuorosovitus J. Niskanen***

* solistina Vuokko Tenhunen, sopraano, ** solistina Alessandro Chiodo, tenori, *** solistina Jyrki Niskanen, tenori
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Keke-messut saivat veikkolalaiset liikkeelle

Veikkolan kouluissa vietettiin keke-päivää 
torstaina 26.9. Messut onnistuivat yli odotus-
ten, ja kävijämäärä ylitti jopa varovaisten ar-
vioiden mukaan tuhannen rajan. Keke on ly-
hennys ”kestävästä kehityksestä”. Kestävällä 
kehityksellä tarkoitetaan maailmanlaajuisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatku-
vaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, 
jonka päämääränä on turvata nykyisille ja 
tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdol-
lisuudet.

Veikkolan koulut ovat pioneereja vihreän elämäntavan vaa-
limisessa. Vihreä lippu -aate on toiminut Veikkolan kou-
lussa jo pitkään. Tarkoitus on, että Vihreän lipun elämäntapa 
leviäisi kaikille. Joka luokalla on erikseen ympäristövas-
taava, ja luokkien ympäristövastaavat muodostavat ympä-
ristöraadin. Jokainen luokka huolehtii itse roska-astioiden 
tyhjennyksestä, ja käsipyyhkeet on vaihdettu kankaisiin. 
Koulun periaatteena on harrastaa kestävää, pitkäjänteistä 
ympäristöpolitiikkaa.

Aloite Koti ja koulu -yhdistykseltä

Keke-messujen yhteydessä vietettiin samalla kodin ja kou-
lun päivää. Aloite kodin ja koulun päivän viettoon tuli alun 
perin Koti ja koulu -yhdistykseltä. Vuorenmäen koulukin 
on ollut mukana alusta lähtien. Veikkolan koululla oli ve-
tovastuu Keke-messujen järjestelyissä. Vihreän lipun oppi-
lastiimi huolehti siitä, että kaikki oppilaat olivat mukana. 
Esimerkiksi 6.–9. luokilla oli mukana yli 30 ryhmää, jotka 
suunnittelupäivän yhteydessä 11.9. valitsivat aiheensa ja 
suunnittelivat sen toteutuksen. Vuorenmäen koulusta oli 
mukana kolme kuudetta luokkaa, jotka olivat Veikkolan 
koulun mukana toteuttamassa keke-päivää. 

1.–3. luokilla on käynnissä Nordplus-projekti, joka kam-
panjoi terveellisen ravinnon ja elämäntavan puolesta. Aja-
tuksen projektin käynnistämisestä rehtori Leila Kurki sai 
norjalaiselta kollegaltaan Fredrikstadista. Mukana tässä 
projektissa ovat Baltian maat ja Pohjoismaista kaikki muut 
paitsi Ruotsi. Hankerahaa projekti saa Cimo:sta, joka on 
kansainvälisen vaihdon järjestö.

Keke-päivänä oppilaat tutustuivat laatimiinsa osastoihin 
kello 9–14, ja suurelle yleisölle messut avautuivat kello 17. 
Paikalla olivat myös Nordplus-hankkeen tuomat ulkomaa-
laiset vieraat. Keke-messujen yhteistyökumppaneina Koti 
ja koulu -yhdistyksen ja muiden yhdistysten lisäksi olivat 
paikalliset kaupat S-market ja K-Supermarket.

Messuilla paljon nähtävää ja koettavaa

Mielenkiintoisia, kestävää kehitystä suosivaa elämäntapaa 
esitteleviä pisteitä oli Veikkolan koululle järjestetty todel-
la runsaasti. Kaikkien pisteiden kiertäminen kesti yli kaksi 
tuntia, mutta se aika meni kuin siivillä, sillä niin innostavas-
ti ja osaavasti oppilaat pitivät esityksiään.

Tässä muutamia esimerkkejä eri osastoista: luonnon moni-
muotoisuus ja kestävä kehitys -osasto. Oppilaat olivat teh-
neet aiheesta videon opettaja Raija Marja-ahon johdolla. 
Materiaali oli pääosin oppilaiden omista videoista. Oppilaat 
osallistuvat myös kotona kierrättämiseen. Toisella osastolla 
oppilaat olivat itse suunnitelleet ja editoineet ”Vihreä lip-
pu” -elokuvan. Samalle osastolle neljä oppilasta oli tehnyt 
kierrätysaiheisen tietovisan. Oli myös luontokuvia Suo-
mesta -osasto, jossa oppilaat olivat laatineet eläinten ja 
kasvien tunnistustestit. Askartelupaja-kirpputori -osas-
tolla oli nukketalo, jonka messuilla kävijät saivat sisustaa. 
Messuilta löytyivät myös maalausseinä ja peliluola. Oli 
myös uusiutuvan energian käyttö taloissa -osasto, jossa 
Vuorenmäen terhakkaat oppaat Felix ja Aleksi esittelivät il-
malämpöpumppujen ja aurinkolämmön toimintaa. Messuil-
la voitiin kokeilla myös kasvomaalausta. Kun Suomessa 
ollaan, siellä oli tietenkin myös metsäosasto. Mielenkiin-
toinen oli myös peittoja Intiaan -osasto. Aikaisemmin 
päivällä osastossa oli vieraillut Äiti Teresa -järjestön kaksi 
sisarta. Suomessa kudottavat peitot lähetetään Intiaan ko-
dittomille ja orpokoteihin esimerkiksi joululahjaksi. Langat 
saadaan lahjoituksina. Suomessa toimii tällä hetkellä 97 
neulontapiiriä, ja Suomi on ainoa maa, joka myös lähettää 
peittoja ja siteitä Intiaan.

Teknisen työn luokassa esiteltiin aurinkokeittimien toimin-
taa. Niitä pystytään valmistamaan kierrätysmateriaalista. 
Veikkolan koulu on mukana projektissa, joka valmistaa au-
rinkokeittimiä ja vie tietotaitoa niiden valmistamisesta Etio-
piaan. Tästä kerrotaan enemmän toisaalla lehdessämme.

Ympäristökasvatusta tarvitaan

Kansainvälisten ilmastokokousten päätökset ja julkilausu-
mat ovat valuneet hiekkaan. Euroopassa toteutettu pääs-
tökauppa oli jo syntyessään ”susi”. Hiilen alhainen maa-
ilmanmarkkinahinta ja päästökaupan osakkeiden hinnan 
romahtaminen ovat aikaansaaneet tilanteen, jossa hiilen 
käyttö energianlähteenä on entisestään lisääntynyt. Tämä il-
maston kannalta epäsuotuisa tilanne koskee myös Suomea.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista mul-
listuksista suurin ei ole säätilojen muuttuminen sinänsä, 
vaan miljoonat kodittomiksi jäävät ihmiset. Koska suurin 
osa ihmisasutuksesta on keskittynyt maapallon rannikko-
seuduille, merenpinnan kohoamisen yksinään on laskettu 
ajavan 100–150 miljoonaa ihmistä kodeistaan.

Ilmastonmuutoksesta johtuva pakolaisuus poikkeaa lyhytai-
kaisten luonnonkatastrofien aiheuttamasta pakolaisuudesta 
kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin pakolaisten en-
nustettu määrä on niin suuri, ettei ihmiskunta ole koskaan 
kokenut mitään vastaavaa. Toiseksi ilmastonmuutos on tällä 
kertaa ihmiskunnan aiheuttama, ja sen seuraukset ovat py-
syviä Ei ole paikkaa, jonne palata takaisin.

Ympäristökasvatuksella on tärkeä rooli maailmanlaajui-
sessa kestävän kehityksen onnistumisessa. Ympäristökas-
vatuksen tärkeimpänä tavoitteena pidetään ympäristövas-

Oppilaat tekivät videon aiheesta ”Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys” opettaja Raija Marja-ahon johdolla. Yksi 
oppilaista laati tiedotteen Kirkkonummen Sanomiin. Kotona oppilaat osallistuvat kierrättämiseen

Luontokuvia Suomesta -osastolla saattoi tehdä eläinten ja 
kasvien tunnistustestin. Tunnista tämä ötökkä!
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Askartelupaja–kirpputori-osastolla oli muun muassa 
valmistuva nukketalo, jonka messuille tutustujat saivat 
sisustaa.

Liikuntasalissa oli tietoa taloissa käytettävästä uusiutuvasta 
energiasta, muun muassa aurinko- ja maalämmöstä, 
aurinkosähköstä sekä ilmalämpöpumpuista. Esittelijöinä 
olivat Vuorenmäen koulun 6-luokkalaiset Felix, vasemmalla, 
ja Aleksi.

Muutaman päivän kuluttua messuista Veikkolan koulun 
lähetystö vei tämän aurinkokeittimen erääseen kouluun 
Addis Abebaan Etiopiaan.

Kirpputorilla olivat myyjinä 9 A:n tytöt Jiina Ruuskanen, Henna Hiltunen, Eveliina Talvio ja Julia Hämäläinen.

Metsäosastolla oli mahdollisuus osallistua metsäkisaan. 

Kestävän kehityksen messut

Innostavaa ja 
hauskaa  
koko perheelle
Veikkolan koulussa järjes-
tettiin Kestävän kehityksen 
messut 26.9. yhdessä Vuo-
renmäen koulun kanssa. 
Veikkolan koulun 6–9-luok-
kien lisäksi Vuorenmäen 
koulun 6-luokkalaiset jaettiin 
ryhmiin. Jokainen ryhmä 
järjesti oman kestävään ke-
hitykseen liittyvän pisteen. 
Kokonaisuudessaan tapahtu-
ma oli innostava, hauska ja 
soveltui koko perheelle. Se 
tarjosi informaation lisäksi 
toimintaa, josta pidin kovasti.

Mielestäni idea oli hyvä. 
Ihmiset alkavat vasta nyt ta-
juta, kuinka paljon tuhlaam-
me maailman luonnonvaro-
ja. Messutapahtuma opetti 
toiminnan kautta tapoja esi-
merkiksi kierrättää ja sääs-
tää luonnonvaroja. 

Olen kiinnostunut kierrä-
tysmateriaaleista valmiste-
tuista vaatteista, koruista ja 
asusteista. Keke-messut in-
nostivat minua vielä enem-
män ja inspiroivat kokeile-
maan uutta.

Koulupäivän aikana luokat 
kiersivät pisteissä, joissa 
saattoi mm. pelata lajitte-
lupeliä, askarrella kaiken-
laista pientä kivaa, kuten 
kännykkäpusseja ja ranne-
koruja kierrätystavarasta, 
sekä vaikkapa testata tie-
tonsa reilun kaupan banaa-
neista. Illalla vanhemmat ja 
muu yleisö saivat tulla kat-
somaan. Koulumme kuu-
luu Nordplus-hankkeeseen, 
joka toi myös ulkomaalai-

sia vieraita tutustumaan 
messuihin. Tapahtuma oli 
yleisömenestys, sillä vierai-
lijoita oli satoja.

Olen ylpeä siitä, mitä kou-
lumme on saanut aikaan. 
Koulullamme on myös Vih-
reän lipun toimintaa: muun 
muassa monistamme pa-
perin molemmille puolille, 
käytämme paperinkeräystä 
ja kierrätämme. On haus-
kaa, että saamme aikaiseksi 
kaikenlaista. Täytyy vain 
työskennellä vähän sen 
eteen.

Kahden koulun yhteistyöllä 
saimme aikaan Keke-mes-
sut. Se on hienoa! Toivotta-
vasti aiomme jatkaa samaan 
malliin tulevaisuudessakin.

Pauliina Pyykkönen, 7D

tuullisen käyttäytymisen ja toiminnan kehittymistä. Kun 
ihminen ymmärtää oman riippuvuutensa ja vastuunsa ym-
päristöstä ja maapallon luonnonvaroista, hän pyrkii suoje-
lemaan sitä ja säilyttämään elämisen mahdollisuudet myös 
sen tuleville asukkaille. Tämän päivän oppilaat ovat huo-
mispäivän päättäjiä.

Rousseau ja luonnon salat

Termi ”ympäristökasvatus” tuli yleiseen tietoisuuteen vasta 
1970-luvulla, ja sillä on aivan eri lähtökohdat ja tarkoitus-
perät kuin maailman ehkä tunnetuimman ”ympäristökasva-
tusfilosofi” Jean Jacques Rousseaun luontokasvatuksella. 
Nykypäivän toimijaa saattaa hieman hymyilyttää filosofi 
Rousseaun tapa tutustuttaa mielikuvitusoppilastaan luon-
non saloihin:

”Seuraavana aamuna ehdotan hänelle kävelyä ennen aa-
miaista. Hän suostuu hyvin halukkaasti. Lapset ovat aina 
valmiit juoksemaan, ja oppilaallani on hyvät jalat. Menem-
me metsään, kuljemme niittyjen ja peltojen poikki, eksymme 
emmekä enää tiedä, missä olemme, ja kun on palaaminen 
kotia, emme enää löydä tietä. Aika kuluu, tulee kuuma. Mei-
dän on nälkä, joudutamme askeleitamme ja harhailemme tur-
haan sinne tänne, mutta löydämme kaikkialla vain metsää, 
kivilouhimoita ja ahoja, mutta emme mitään sellaista, mikä 
opastaisi meidät tielle. Märkinä hiestä, väsyneinä ja nälkäisi-
nä eksymme näin kulkiessamme yhä kauemmaksi. Viimein is-
tuudumme lepäämään ja neuvottelemaan. Émile, jonka tällä 
kertaa oletan kasvatetuksi muiden lasten tavoin, ei neuvottele 
vaan itkee. Hän ei tiedä, että olemme vallan lähellä Montmo-
rencita ja että ainoastaan pensaikko meiltä sen peittää. Mut-
ta tämä pensaikko on hänen mielestään kokonainen metsä 
ja hänen kokoisensa ihmisolento on jo vallan kuin haudattu 
tuollaiseen pensaikkoon.” (Rousseau 1762)

Teksti: Paavo Sortti 
Kuvat: Tapani Iivari
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Veikkolan koululaiset veivät keitinosaamista Etiopiaan

Toisenlainen aurinkomatka
Kolme Veikkolan koulun kuudesluokkalaista 
lähti lokakuussa opettamaan aurinkokeittimi-
en rakentamista Etiopiaan. Matka köyhään 
Afrikan maahan oli avartava kokemus niin 
oppilaille kuin heidän opettajilleen.

Näky on kaikkea muuta kuin tavanomainen. Tummaihoinen 
nuorisoryhmä kuhisee talonseinustalla kuin herhiläisparvi. 
Se hihkuu ja kihisee innostuksesta. Vellovan nuorisomassan 
keskeltä pilkottaa kaksi pellavapäätä. Jollei tietäisi, mistä 
on kyse, niin luulisi, että kyse on sakinhivutuksesta.

Mutta ei. Kyse on kulttuurien kohtaamisesta.

Olemme Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa, Yema-
ne Berhan -koulun pihalla. Joukko koulun oppilaita piirittää 
veikkolalaisia Henna Lohta ja Roope Baggströmiä.

”Tykkäätkö laulamisesta”? punapaitainen poika kysyy.

”En pidä laulamisesta, mutta kuuntelen paljon musiikkia”, 
Roope kertoo.

”Minä taas luen mielelläni”, Henna täydentää.

Kolmas Veikkolan koulun oppilas Eemi Kankaanpää kur-
kistaa ovelta ja livahtaa sitten takaisin luokkaan. Häntä hie-
man ujostuttaa.

Eemi, Henna ja Roope ovat Veikkolan koulun 6B-luokalta. 
He ovat Addis Abebassa kertomassa Yemane Berhan -kou-
lun luontokerholle aurinkokeittimistä ja opettamassa niiden 
rakentamista. Nuorten mukana ovat luokanopettaja Satu 
Kivinen, teknisen työn opettaja Aki Kukkonen sekä Hen-
nan isä Jari Lohi.

Työntäyteinen kevättalvi

Kuudesluokkalaisten aurinkokeitinhanke lähti liikkeelle 
vuosi sitten. Idean isä on veikkolalainen diplomi-insinööri, 
aurinkokeitinspesialisti ja kehitysyhteistyöveteraani Arto 
Vuorela. Hän ehdotti keväällä 2012, että Veikkolan koulun 
oppilaat opettelisivat aurinkokeittimen rakentamista.

Teknisen työn opettaja Aki Kukkonen piti Arton ehdotuk-
sesta mutta kehitti ideaa edelleen. Akin mielestä pelkkä 

keittimen rakentaminen ei riitä. Oppilaiden pitää saada te-
kemiselle jokin konkreettinen tavoite. Sellainen voisi olla 
valmiiden keittimien vieminen esimerkiksi Afrikkaan, Aki 
järkeili.

Arto laittoi sanan kiertämään, ja muutaman kuukauden 
kuluttua oli selvillä, että jos keittimiä tehdään useita, niitä 
voitaisiin viedä kahteen–kolmeen maahan eri puolille Af-
rikkaa.

Tärkeä lähtökohta oli, että Veikkolan koululaisten tekemät 
keittimet toimisivat esimerkkinä paikallisille rakentajille. 
Näin olisi mahdollista, että tekemisen taito leviäisi laajalle 
siellä yhteisössä, jonne keittimet päätyvät.

Veikkolan koulun 5B-luokka valikoitui lopulta mallikeitti-
mien rakentajaksi.

”Minun luokkani on tosi vilkas ja innokas, hyvällä tapaa. 
Vaikka voidaan ajatella, että he ovat vasta viidesluokkalai-
sia, niin he ovat taitavia monessa asiassa. Tiesin, että he 
pystyvät tällaiseen työskentelyyn.”, luokanvalvoja Satu Ki-
vinen muistelee.

Rakentaminen pääsi vauhtiin viime tammikuussa, ja kevät 
kului vasaranpaukkeen merkeissä. Samalla oppilaat pereh-
tyivät kohdemaiden luontoon, kulttuuriin ja ympäristöon-
gelmiin.

”Tässä projektissa on monia sellaisia asioita, jotka ovat 
luonteva osa opetusta, vaikka eivät olekaan oppiainetta, 

esimerkiksi vaikka ympäristökasvatus ja suvaitsevaisuus. 
Oppilaiden on pakko tutustua siihen kulttuuriin, johon au-
rinkokeitin lähtee ja ymmärtää niitä oloja, että miksi sellai-
nen olisi siellä tarpeellinen.”

Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa sijaitseva Yema-
ne Berhan -koulu valikoitui lopulta yhteistyökumppaniksi, 
jonka luokse Veikkolasta lähdettäisiin.

Veikkolalaiset hakivat apurahaa matkaa varten, ja kevään 
lopulla tärppäsi: aurinkokeitinhanke pääsi mukaan ulkomi-
nisteriön Komppi-hankkeeseen. Matkabudjetti oli pelastet-
tu.

Etiopiaan tarkoitetut keittimet valmistuivat samoihin aikoi-
hin kuin apurahapäätös tuli koululle. Testi koulun pihalla 
osoitti, että keittimet toimivat.

Oppilaat paistoivat opettajien ja teknisten asiantuntijoiden, 
Arto Vuorelan, Kari Silfverbergin ja Jouko Niemen, kanssa 
muun muassa mustikkapiirakkaa sekä keittivät perunoita, 
kananmunia ja nakkeja.

Kevään lopulla myös selvisi, ketkä matkalle lähtevät. Vapaa-
ehtoisia oppilaita tuli lopulta sen verran kuin budjetissa oli 
varaa, eli matkaan lähtivät Eemi, Henna ja Roope. Lisäksi 
seurueeseen liittyivät luokanvalvoja Satu ja teknisten töiden 
opettaja Aki sekä Hennan isä Jari Lohi ja tekninen asiantunti-
ja Kari Silfverberg, joka on asunut ja työskennellyt Etiopias-
sa. Kaksi viimeksi mainittua maksoivat matkansa itse.

Eemi Kankaanpää opastaa luontokerholaisia keittimen teossa.

Eemi (vas.) kääntää paikallisten nuorten kysymyksiä Roopelle ja Hennalle. Kuva: Hannu 
Kettunen.

Aki Kukkonen huolehtii, että aurinkokeittimen heijastimien säätönarut tulevat sopivan kireiksi. Edessä Eemi Kankaanpää, oikealla, 
ja Roope Baggström.
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Keitin valmistui ennätysajassa

Veikkolalaisten toimintasuunnitelma Addis Abebassa oli 
yksinkertainen: opetetaan sikäläisen koulun luontokerholai-
sia rakentamaan aurinkokeitin – ja harjoitetaan siinä sivussa 
kulttuurivaihtoa.

Paikan päällä veikkolalaisia odotti yllätys. Kun ryhmä jal-
kautui maanantaina Yemane Berhan -koululle, paikalla ei 
ollutkaan yhtään luontokerholaista. Kävi ilmi, että osa kou-
lulaisista – siis myös luontokerholaiset – oli vielä lomalla. 
Rehtori Mulugeta Asefa kuitenkin vakuutti, että luontoker-
holaiset tulevat kouluun tiistaina.

Opettajat Aki ja Satu sekä tukikaksikko Kari ja Jari eivät 
lamaantuneet aikataulun tiivistymisestä. He päättivät, että 
työvaiheet oli suunniteltava niin, että keitin valmistuu kol-
messa päivässä. Siihen oli hyvät edellytykset.

Matkatavaroihin oli pakattu kaksi kokonaista mallikappa-
letta. Lisäksi yhden keittimen osat oli pakattu mukaan osi-
na. Matkatavaroissa oli myös erilaisia työkaluja akkupora-
koneesta ruuvinvääntimeen ja sahaan.

Homma pääsi lopulta käyntiin. Ja millä innolla!

Suomalaisten tehtäväksi jäi jarrutella innokkaita etiopia-
laisia, jotta keittimen kokoonpano onnistuisi, kuten Aki ja 
Kari olivat suunnitelleet.

”Siellä oli iso joukko opettajia paikalla, ja he olivat niin in-
nokkaasti tekemässä, etteivät meinanneet antaa oppilaiden 
tehdä lainkaan”, Kari ihmetteli ensimmäisen päivän jälkeen.

Myös kulttuurien kohtaaminen sujui pienen alkukankeuden 
jälkeen sutjakkaasti. Toisena päivänä Eemi, Henna ja Roope 
joutuivat uteliaiden oppilastoverien kysymysvyöryn koh-
teeksi. Viimeisetkin ennakkoluulot karisivat, kun puheeksi 
tulivat koulun ulkopuoliset asiat.

”Oppilaat olivat aika samanlaisia kuin me. Torstaina ne 
odottivat viikonloppua ja sitä, että voi vaan olla”, Roope 
naureskeli.

Torstaina vähän ennen puoltapäivää keitin oli valmis.

”Tämä meni paremmin kuin odotin. Olen todella tyytyväi-
nen”, uupuneen tuntuinen Aki totesi urakan jälkeen.

Yemane Berhan -koulun luontokerholaiset kuuntelivat tarkkaan, kun veikkolalaiset Henna, Eemi ja Roope kertoivat 
Veikkolasta ja Suomesta.

Apua arkeen

Yemane Berhan -koulun opettajat olivat niin ikään tyytyväi-
siä aurinkokeitinoppiin.

”Tämä Veikkolan malli vaikuttaa toimivalta. Uskon, että 
voimme jatkossa rakentaa mallin mukaisia keittimiä itse”, 
opettaja Beihailu Dinberu vakuuttaa.

Silti hankkeen jatko mietityttää Satua.

”Jatkuvuus on tämän elinehto. Opettajat näyttivät kovin kiin-
nostuneilta, mutta on paljon sellaisia kulttuureja, joissa ihmi-
set näyttävät ja sanovat enemmän kuin ajattelevat. Mutta jos 
he tekevät niin kuin sanovat, niin silloin tämä jatkuu.”

”Jos itse saisin päättää, niin parin viikon jälkeen pitäisi keit-
timen rakentamisen olla jo käynnissä. Mutta on oltava rea-
listi: asiat eivät etene Etiopiassa samalla tavalla kuin Suo-
messa. Voihan olla, että heillä ei ole materiaaleja tai he eivät 
osaa tai jaksa lähteä etsimään niitä”, Satu pohtii.

Kari Silfverberg arvioi aurinkokeittimen heijastimien kulmaa. Keittimen ympärillä on joukko Yemane Berhan -oppilaita ja 
opettajia.

Yhtenä vaihtoehtona on, että hanke saa vauhtia Bahir Darin 
kaupungista, minne Kari Silfverberg vei toisen veikkola-
laisten tekemän keittimen. Myös siellä valmistui yksi uusi 
keitin samalla työpajamenetelmällä kuin Addis Abebassa.

”Jos Bahir Dar onkin se paikka, mistä tämä lähtee liikkeel-
le, se on meille yhdentekevää. Tärkeintä on, että joku tästä 
innostuisi”, Satu kiteyttää.

Puuhiiltä käytetään yleisesti ruoanlaitossa Etiopiassa niin 
kuin kaikkialla Afrikassa. Esimerkiksi Addis Abeban ilma 
on aamuisin ja iltaisin sakeana puuhiilen polttamisen sa-
vukaasuista. Keittimiä pitäisi olla maassa todella paljon, 
ennen kuin vaikutukset ilmanlaatuun näkyvät.

”Onhan se totta, että aurinkokeittimillä ei ratkaista Etiopian 
ympäristöongelmia kuten ilman saastumista. Mutta keitin 
voi olla apu sikäläisille ihmisille arjen pyörittämiseen. Ruo-
ka valmistuu sinä aikana, kun käy töissä”, Satu miettii.

Teksti ja kuvat: Simo Sipola

Aki Kukkonen huolehtii, että aurinkokeittimen heijastimien säätönarut tulevat sopivan kireiksi. Edessä Eemi Kankaanpää, oikealla, 
ja Roope Baggström.
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Arviot edellisen eli syysristi-
kon vaikeudesta vaihtelivat. 
Joku piti sitä vaikeana 3-/3, 
joku toinen keskinkertaisena 
1,5/3. Viljelin tarkoituksella 
erästä kikkavihjetyyppiä. Se, 
joka sen tunsi ennestään, ei 
ollut vaikeuksissa. Esim. vih-
je ”Spriitä uutta” viittaa pir-
tuun. Ja pirtu uutta eli ilman 
u-kirjainta on PIRT. Ja kun 
tämä sana tulee pystysuo-
raan, niin alhaalta eli etelästä 
luettuna se on TRIP. Muista 
vihjeistä pieni sininen ten-
nismaila sai söpöyspisteitä. 
Ratkaisu on kukka nimeltään 
SINIMAILANEN. 

Ristikossa esiintyy ratkai-
susanana verbi SARAK-
KEENTUA. Hyväksyin 

sen ”taiteilijan vapaudella”, 
vaikka sitä ei löydä sana-
kirjoista. Toisaalta se vai-
kuttaa kelvolliselta tiettyjen 
analogioiden perusteella, 
kuten sarake/sarakkeentua 
ja tuke/tukkeentua.

Tässä vuoden viimeises-
sä ristikossa ei ole mitään 
teemaa, ellei sellaiseksi 
määrittele ruudukon sym-
metrisyyttä vaakatasossa tai 
sitä, että ratkaisusanat on 
sovitettu ruudukkoon tieto-
koneohjelman avulla. Risti-
kon laadinnassahan on kak-
si erillistä vaihetta: ensiksi 
ratkaisusanojen valinta ja 
ristiin laitto ja sen jälkeen 
vihjeiden keksiminen. Mo-
lemmissa vaiheissa on mah-

dollisuus käyttää luovuutta 
rajatta, mutta vain vihjeiden 
keksiminen on vaihe, jota ei 
voi tehdä tietokoneella.

Luovuuden suhteen ristik-
ko eroaa oleellisella taval-
la esim. sudokusta, koska 
sudoku on paitsi kokonaan 
laadittavissa myös ratkais-
tavissa tietokoneen avulla. 
Voisi väittää, että ihmisen 
ei yleisesti ottaen tulisi ku-
luttaa aikaansa sellaisten 
ongelmien ratkomiseen, 
missä tietokone on ihmistä 
parempi, vaan olisi keski-
tyttävä sellaisiin, joita vain 
ihminen (periaatteessa) 
pystyy ratkomaan.

veikko@nordem.fi
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Olen Vuosaaressa toimintani aloittanut ammatti-
isännöitsijä. Olen suorittanut teknisen ja 
hallinnollisen isännöitsijän ammattitutkinnon ja 
AIT:n eli johtavan isännöitsijän ammattitutkinnon.  
 
Periaatteeni on hoitaa isännöintiä hyvää 
isännöintitapaa noudattaen.Isännöin 
kohteita siinä määrin, kuin tiedän pystyväni 
ne itse laadukkaasti hoitamaan.

Yritykseni käyttää 
www.isannointipvaananen.fi -sivujen kautta 
sähköistä palvelua, joka on suunnattu asunto-
osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille. 

 
 
 
 
 
Petri Grahn, AIT 
Isännöinti P. Väänänen 
Puh. 0400 486 988 
Länsiranta 68, Veikkola 
 
www.isannointipvaananen.fi

AJANVIETE

09-2568 530   kauppa@kukkaolavi.fi 
www.kukkaolavi.fi  

 

Oman kylän kukkakauppa 
toivottaa kaikille 
Hyvää Joulua! 

La 14.12.  
Lasten kauneimmat joululaulut klo 14,  
lapsikuoro Tuikut. 

Su 15.12.  
Kauneimmat joululaulut klo 16,  
Valona-kuoro, Anna Vuorela, viulu.

Ke 18.12.  
Kauneimmat joululaulut klo 19,  
Veikkolan viihdelaulajat.

Su 22.12.  
Kauneimmat joululaulut -messu klo 12,  
Valona-kuoro, Maarit Laukkanen, 
huilu, Annika Lönn, laulu.

Jouluaatto ti 24.12. 
Perheiden aattohartaudet klo 11 ja 13.  
Joulukuvaelmat 
Jouluaaton hartaus klo 15. 
Jouluyön hartaus klo 22.

Ke 25.12. Jouluaamun jumalanpalvelus klo 10.

Joulunajan tapahtumat 
Haapajärven kirkossa

Pe 6.12.  
Veikkolan Kartanoteatterin itsenäisyyspäivä-
juhla Eerikinkartanossa kello 14, katso sivu 8

La 7.12.  
Joulusahtitapahtuma Veikkolassa kel-
lo 12–22, katso ohjelma sivulta 3

Su 8.12.  
VeVe:n joulujuhla Veikkolan koululla kello 16

Pe 13.12.  
Koko kylän Sporttitonttujen joulujuhlajump-
pa Vuorenmäen koululla kello 18–20

La 14.12.  
Eerikinkartanon joulumarkkinat kello 11–16 
– tapahtumia pihalla ja kartanossa, katso ohjelma  
sivulta 3

Pe 20.12.  
Veikkolan Viihdelaulajien joulukonsert-
ti Haapajärven kirkossa kello 19

To 16.1.2014  
Kunnanjohdon kyselytunti Veikkolan kou-
lun auditoriossa kello 18–21. Tentattavina 
kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin ja kunnan-
hallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo.

To 30.1.2014  
Arkistoilta: Siirtäisitkö yhdistyksesi arkistot 
Arkivalian tiloihin? Veikkolan koulun Kesti-
tilassa kello 18–20. Katso ohjelma sivulta 3.

17.–28.6.2014  
Veikkolan Kartanoteatterin kesänäytel-
mä ”Särkyneiden siipien korjaamo” pa-
rantolan pihalla, katso sivu 11

Tapahtumakalenteri 
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BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %.
BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %.

OK VARUBODEN-OSLA HLG 2195 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

Hinnat voimassa koko joulukuun/Priserna gäller hela december

Kaikki herkut joulupöytään
Alla delikatesser till julbordet

HK 
Juhlakinkku 
potkalla/Fest-
skinka med lägg 
n./ca 6,5 kg

HK 
Juhlakinkku 
luuton/Benfri 
festskinka 
n./ca 6 kg

Joulukinkku / Julskinka

439 549

299
409

kg

kg kg

kg

690

239 399 995

7391290

265

Saarioinen
Isot joululaatikot/
Stora jullådor
700 g (4,27/kg)

Saarioinen
Rosolli/
Rosoll
700 g 
(5,84/kg)

Vatajan
Kypsä karjalanpaisti/
Färdig karelsk stek
500 g (13,80/kg)

Rainbow
Sillit/Sill, 
275-550 g 
(8,69-4,34/kg)

Rainbow
Savukirjolohifilee/
Rökt forellfilé

Hätälä
Lipeäkala/
Lutfisk

Malmgård
Jouluolut/Julöl, 
0,5 l (7,76/l) 
(sis./inneh. 3,89 + 
pantti/pant 0,10)

Panda
Juhlapöydän 
konvehti/Fest-
bordets konfekter, 
3-pack, 900 g (11,05/kg)

Saarioinen
Sillisalaatti/
Sillsallad
300 g (8,83/kg)

Kinkun sulatusSulata pakastettu kinkku pakkauksessaan jääkaapissa tai kylmiössä. 
Kinkun paistaminen1.  Ota kinkku hetkeksi huoneenlämpöön ennen paistamista. Kinkku on paistovalmis, kun sen

 sisälämpötila osoittaa vähintään 10 astetta. Pyyhi kinkun pinta kuivaksi talouspaperilla. 

 Siirrä kinkku paistopussiin nahkapuoli ylöspäin. Sulje pussi sulkijalla. Leikkaa pieni ilma-

 aukko pussin yläkulmaan.  
2. Työnnä lihalämpömittari paistopussin läpi kinkun paksuimpaan kohtaan. Siirrä kinkku 

 pusseineen uunipannulle. Paista kinkkua aluksi 200 asteessa noin puoli tuntia. Sen jälkeen 

 laske lämpötila 100–120 asteeseen, jotta kinkku kypsyisi hitaasti mehukkaaksi. Kypsän kinkun   

 sisälämpötila on noin 75 astetta. Kinkun kypsyminen kestää noin tunnin kiloa kohden, uunien   

 erot huomioon ottaen. Peitä kypsä kinkku foliolla ja anna vetäytyä noin puoli tuntia.

3.  Ota kastiketta varten talteen pussiin valunutta kinkun paistolientä. Ota kinkku pois pussista.   

 Poista kinkun pinnalta mahdollinen verkko ja veitsen avulla kamara sekä ylimääräinen silava.

4.  Kuorruta kinkku sivelemällä se ensin sinapilla ja sen jälkeen ripottelemalla pintaan korppu-

 jauhoja tai jauhettua mantelia ja fariinisokeria. Paina halutessasi kinkun pintaan mantelilastuja   

 tai kokonaisia mauste-neilikoita. Kuorruta kinkkua noin 10 minuuttia 250 asteessa, kunnes   

 pinta on kauniin kullanruskea.

Att smälta skinkanSmält den frusna skinkan i sin egen förpackning i kylskåpet eller i ett kallskåp. 

Att tillreda skinkan1.  Ta in skinkan i rumstemperatur innan tillredningen. Skinkan är klar att tillredas då dess inner-  

 temperatur är minst 10 grader. Torka skinkans yta torr med ett hushållspapper. Flytta skinkan 

 till stekpåsen med skinndelen uppåt. Stäng påsen. Klipp ett litet lufthål iövre delen av påsen i 

 ett hörn.

2.  Lägg stekmätaren i skinkan igenom stekpåsen i skinkans tjockaste del. Flytta skinkan i påsen till  

 en ugnsform. Tillred skinkan till en början i 200 grader i ca ½h. Sänk därefter temperaturen till

 100-120 grader så att skinkan får långsamt bli mör. En färdig skinka har en innertemperatur på 

 ca 75 grader. Att tillreda skinkan tar ungefär en timme per kilo skinka beroende på ugnen.

 Täck den färdiga skinkan med folie och låt den dra i ca en halv timme.
3.  Ta tillvara spadet som har samlats i stekpåsen. Ta ut skinkan från påsen. Ta bort eventuellt nät 

 från skinkan. Med hjälp av kniven tar man bort svålen och överlopps späck.
4.  Gnid in skinkan med senap och täck sedan ytan med skorpmjöl eller krossad mandel och 

 farinsocker. Om så önskas kan man tillsätta mandelspån eller hela kryddnejlikor. Gratinera 

 skinkan i ugnen i 250 grader i ytterligare 10 minuter tills den är gyllenbrun till färgen.

S-market Veikkola
Koskentie/Koskisvägen 2,
puh/tfn. 010 762 6420
(0,0835 puhelu/samtal + 0,1209/min)

Arkisin 7–21  Vardagar
Lauantaisin 8–18 Lördagar
Sunnuntaisin 12–21 Söndagar


