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Kansi:

Sisun seurakunta

Olipa kerran maa nimeltä Suomi. Se 
sijaitsi Pohjolan perukoilla, jossa 
sitä asutti pieni, sisukas ja itsepäi-
nen kansa. Heitä kutsuttiin suoma-

laisiksi. Raamikkaan ulkomuotonsa, vaalean 
ihonsa ja pellavaisen päänsä ansiosta heitä pi-
dettiin ahkerina mutta hiukan tyhmänoloisina.

Rehellisyys maan perii. Näin heille oli ope-
tettu jo äidinmaidon mukana. Pitkän kyräily-

kauden jälkeen he tulivat ulos majoistaan ja 
kohtasivat muita ihmisiä. Eivät tervehtineet, 
mutta saatuaan riittävästi kotitekoista alkoivat 
tulla tutuiksi.

Heistä tuli äänekkäitä ja väkivaltaisia, koska 
he vastustivat kaikkea uutta ja vierasta. Mutta 
pian he oppivat tavoille ja opiskelivat ahkeras-
ti small talk -nimistä oppiainetta. Ajan oloon 
heistä tuli eurooppalaisempia kuin Eurooppa 
itse. Liityttyään Unioniin he olivat kilttejä, 
kuuliaisia ja rehellisiä. He saivat säälinsekais-
ta arvostusta muilta kollegoilta näistä jaloista 
luonteenpiirteistään.

Kun lama iski, he olivat valmiina taisteluun 
yhteisrintamassa, jotta uusi nousu koittaisi 
mahdollisimman pian. Kunnes koitti päivä, 
että he olivat omassa yhteisössään häntäpään 
heiluttajia. 

Muut olivat kirineet, ja Suomipoika meni ha-
poille. Luokitus laski, ja näin oli kiltteys sekä 
kuuliaisuus saanut palkkansa.

Sitä sietää ajatella myös Jouluna 2014, kun 
Veikkolan lintukoto elää omaa, ihanan sisäsiit-
toista elämäänsä kaukana pelon ja väkivallan 
maailmasta. Vai elääkö?

Joulurauhaa!

Matti Saartamo

Kartanoteatterin julisteen on tehnyt Musse Peltonen.  
Eerikinkartanon joulumarkkinoiden julisteesta vastaa Franz 
Raschbacher.  
Alin kuva on Veikkolan Koskentorilta, jonne ilmestyi marraskuun 
lopulla useita liikuntavälineitä eri ikäisille. Kuva: Anu Halme.
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Koe 
Eerikinkartanon 
joulu!

Heti perinteeksi muodostuneet huippusuositut Eerikin-
kartanon joulumarkkinat järjestetään lauantaina Lucian 
päivänä 13.12. klo 10–15. Tule aistimaan menneen ajan 
joulutunnelma historiallisessa miljöössä!

Paikalla on useita kymmeniä osallistujia lähialueelta: kä-
sityöläisiä, leipureita, koululaisia, yhdistyksiä, yrityksiä 
ja taiteilijoita. Joulumarkkinat eivät enää tänä vuonna 
mahdu kartanon päärakennukseen, vaan ne ovat laajen-
tuneet vanhaan tunnelmalliseen sikalaan, jossa paikalla 
on myös joulupukki tonttuineen.

Ohjelmassa on klo 11.30 Lucia-kulkue. Veikkolan Viih-
delaulajat esiintyy klo 12.30. Tonttupolku on avoinna 
markkinoiden ajan.

Tapahtumapaikka: Eerikinkartano,  
Eerikinkartanontie 166, Veikkola.

Seuraa tapahtumaa Facebookissa (”Eerikinkartanon 
joulumarkkinat”) tai netissä www. veikkola.fi.

Lisätietoja: Cafe Pikkirilli, Mari Lepistö, 040 5890 360 ja 
Veikkolan kyläyhdistys.

Joulumarkkinat on osa Eerikinkartanon kehittämishanketta.

Koskentori pesee 
kasvojaan
Veikkolan tori on ollut pitkään hunningolla. Katkenneet 
valopylväät oli korvattu betonirenkailla; lopulta ei tehty 
sitäkään. Vihreät hattivatit olivat säleinä, ja kulun torin 
poikki esti betoniporsas.

Nyt autojen kääntöpaikka on uusittu, jalkakäytävät tehty, 
reunat kivetty, koko valaistus vaihdettu.

Koskentie ja Koskentori olivat remontin kohteina. Työ oli 
vuosia kesken. Vikoja ei korjattu, kun kunnostus oli koko ajan 
tulollaan, kunnallistekniikkapäällikkö Eero Vartiainen sanoo.

Rekkakuskit ovat valittaneet, etteivät enää pääse Nesteel-
le syömään.

– Koskentie ei ole tarkoitettukaan rekkojen pysäköinti-
alueeksi. Kaavassa ei ole tilaa niille. Ne ovat olleet suo-
rastaan vaaraksi muille. Pysäköintipaikka on löydyttävä 
kiinteistöjen alueilta tai muualta lähiympäristöstä, Kos-
kentien varteen rekat eivät sovi.

Poistuuko betoniporsas?

– Betoniporsaat lähtevät, ja samoille paikoille on tulossa 
leikkivälineitä lapsille, lupaa rakennuttajainsinööri Ari 
Luomala.

Raija Kari 

Joukkoliikenneilta ei tuonut vastauksia
Veikkolan joukkoliiken-
neillassa keskiviikkona 
22.10. aiheena oli suuri 
joukkoliikenneuudistus. 
Siinä sivussa asioita saat-
toi kysellä suurimmalta 
Veikkolasta Helsinkiin 
kuljettavalta yhtiöltä, Poh-
jolan Liikenteeltä Pohjois-
Kirkkonummen bussilinjat 
ja aikataulut uusittiin elo-
kuussa. Kuntakeskukseen 
rupesi pääsemään päiväs-
aikaan kerran tunnissa. 
Iltaisin ja viikonloppuisin 
kirkolle ei vieläkään bus-
silla mennä. Jollain bus-
silla pääsee ihan Kaislam-
men perukoille saakka.

Jorviin pitää päästä

Pohjolan Liikenne lopetti 
linjan 290, kun HSL:n bus-

si 243 aloitti liikennöinnin. 
Se kiertää Lamminjärven, 
pistäytyy Lepolammilla ja 
jatkaa Espoon asemalle. 
Joukkoliikenneuudistus 
meni lokakuussa vielä ker-
taalleen uusiksi.

HSL:n edustajat, aikatau-
lusuunnittelija Matti-Pek-
ka Laaksonen ja joukko-
liikennesuunnittelija Ville 
Lepistö, alustivat keskus-
telua muutoksista. Kirkko-
nummen kunnasta paikalla 
oli liikennesuunnitteluin-
sinööri Ylva Wahlström. 
Tilaisuudessa pääsi myös 
tutustumaan uuteen mat-
kakortin leimauslaittee-
seen.

Linjan 290 lopettaminen 
hankaloitti monien työ- ja 

PS. Kirjoittakaa kokemuk-
sistanne kyläyhdistyksel-
le. Suureen joukkoliiken-
neuudistukseen palataan 
varmasti.

Joukkoliikenneillassa 
ei kunnon vastauksia 
saatu. Paikalla oli 
kuitenkin yksi esimerkki 
tosiasioista: uusi 
matkakortin leimauslaite. 
Kuva: Tapani Iivari.

Liikenneillan vastaajat vasemmalta oikealle: Kuntaa edusti 
liikennesuunnitteluinsinööri Ylva Wahlström. Pohjolan 
Liikenteestä, joka yhtenä yhtiönä hoitaa Helsinkiin 
suuntautuvaa liikennettä, paikalla olivat tuotantopäällikkö 
Jarmo Lehtimäki ja liikennesuunnittelija Matti Kirjavainen. 
HSL:n edustajat olivat aikataulusuunnittelija Matti-Pekka 
Laaksonen ja joukkoliikennesuunnittelija Ville Lepistö. 
Kuva: Marjokaisa Piironen.

Kyläavustaja helpottaa arkea

Kyläavustaja auttaa muun 
muassa talonpidossa, piha-
töissä ja erilaisissa kunnos-
tustöissä. Luvanvaraiset ja 
vaaralliset työt hänen täy-

Seuraa tapahtuman tietoja tällä  
QR-koodilla.

koulumatkoja. Nyt ei pää-
se Jorviinkaan vaihtamatta 
bussia. Kun joutuu mene-
mään Masalan terveysase-
malle kokeisiin, matkaan 
vaihtoineen tuhraantuu 
puolitoista tuntia.

Tyhjiä busseja 
jonoiksi saakka

Bussit kuntakeskukseen 
näyttävät kulkevan tyh-
jinä, usein jopa monta 
bussia peräkanaa. Kysy-
mykseen, kuinka paljon 
matkustajia on, ei saatu 
vastausta. Kuulemma asi-
ointiliikennettä Veikko-
lasta kunnan keskustaan 
oli toivottu; veikkolalaiset 
eivät ainakaan. Kyläyh-
distyksen kyselyissä asia 
ei ole tullut esille. Kylä-

läisten matkat suuntautu-
vat moottoritietä suoraan 
Helsinkiin. Jos jotain 
toivottiin, niin sitä, että 
uusien linjojen aikataulut 
synkronoitaisiin Helsingin 
suunnan liikenteeseen ja 
koulujen aikatauluihin.

Kauhalan kapealla yksi-
tyistiellä pistäytyy jopa 
kolme bussia. Yksikin 
riittäisi, eikä senkään tar-
vitsisi tulla pikkutielle. 
Tieosakkaat pelkäävät tien 
rikkoutumista raskaan lii-
kenteen alla.

Illasta jäi sekava olo. Vas-
tauksia ei saatu. Suuri 
joukkoliikenneuudistus pi-
kemminkin huononsi yhte-
yksiä kuin paransi niitä.

Raija Kari

Reilun vuoden aikana 
Veikkolan kyläavusta-
ja Erik Grahnille on tul-
lut tutuksi viitisenkym-
mentä veikkolalaista 
taloutta asukkaineen. Hä-
nen apuunsa ovat turvau-
tuneet etenkin iäkkäämmät 
ihmiset, mutta myös lapsi-

tyy jättää muiden hoidet-
tavaksi. Jutun tekoa edeltä-
vänä päivänä erään perheen 
pihapiiri sai siistimmän 
syysilmeen, kun Erik oli 
käynyt haravoimassa sen.

Muita tyypillisiä kyläavus-
tajan askareita ovat esi-
merkiksi ruohonleikkuu, 
rännien tyhjennys, hal-
kojen teko sekä lumityöt. 
Onpa työnkuvaan kuulu-
nut myös rantakaislikon 
niittäminen: työasuna oli 
märkäpuku, ja jälkipyyk-
ki eli kaislojen keruu ta-
pahtui uiden. Asiakkaiden 
tilanteet, sää ja vuodenajat 
muokkaavat työn sisältöä.

– Lumentulo pitää talviaa-
mut kiireisinä. Mikäli tu-
leva talvi on edellisvuoden 
tapaan vähäluminen, voi 
tehdä enemmän sisätöitä: 
maalata, vaihtaa hanoja ja 
sen semmoista, Erik toteaa.

Yleisimmät työkalut ja 
-välineet Erikiltä löytyy 
omasta takaa. Varaosat 
ja tarvikkeet hän hakee 
tarvittaessa lähitienoon 
rautakaupoista. Näke-
mystä ja kokemusta asi-
akkaiden ongelmien rat-
kaisuun avittavat Erikin 
putkimiehen ammatti ja 
hänen kokemuksensa ta-
lon rakentamisesta sekä 
ylläpidosta. Pelkällä tek-
nisellä osaamisella ja tie-
tämyksellä ei kyläavusta-
jan hommassa kuitenkaan 
pärjää.

– Etenkin ikäihmisten 
kanssa aikaa kuluu myös 
rupatteluun, usein kahvi-
kupillisen ääressä. Sosi-
aalinen kanssakäyminen 
on osa työtä, ja aikaa on 
löydyttävä myös sille, Erik 
painottaa.

Teksti ja kuva: Anu Halme

perheet ovat kääntyneet 
kyläavustajan puoleen 
apukättä kaivatessaan.

Kyläavustajan voivat tilata avukseen 
kyläyhdistyksen jäsenet ja alueen vanhukset.
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Pohjois-Kirkkonummen  
kaavoitus vauhdissa
Veikkolanportti-kaavaluonnos 
on nähtävillä. Mikael Pettersson 
esittelee luonnosta Veikkolan 
kirjastossa 4.12. klo 17–19. 
Luonnoksen mukaan alueen 
kaikista toimitiloista (33 500 
m2) kymmenen prosenttia  
(3 350 m2) on liiketiloja. Lisäksi 
huoltoasemalle on varattu 2 000 
m2, ja Perälän kaavan puolella 
on 2 000 neliötä liiketiloja.

Moottoritien liittymä muuttuu 
kaksisuuntaiseksi, ja sen yhte-
yteen on mahdollista rakentaa 
kaukoliikenteen bussipysäkit. 
Liittymän eteläpuolelle ja en-
tiselle tiehallinnon alueelle 
tulee liityntäpysäköintialueet. 
Moottoritien pohjoispuolel-
ta aukaistaan tieyhteys ky-
län pohjoisosiin. Näin kaikki 
Veikkolan liikenne ei pyöri 
liikenneympyröissä.

Tässä yhteydessä voisi mai-
nita, että moottoritien me-
luestesuunnitelma on lähtenyt 
Uudenmaan ELY-keskuksesta 
liikennevirastoon. Vain rahat 
toteutukseen puuttuvat.

Perälänkannas

Uudenmaan ELY-keskus on 
tehnyt Perälänkannaksen kaa-
vaan oikaisupyynnön, jonka 
mukaan suojaviheralueita ei 
voisi varata valtion käyttöön. 
Kirkkonummen kunta on vas-
tannut valtiolle, että valtio on 
liikennemelun aiheuttaja, kos-
ka moottoritie on valtion tie ja 
suojaviheralueiden tarve on 
siitä aiheutunut.

Uudenmaan ELY-keskus on 
valittanut asiasta Helsingin 
hallinto-oikeudelle.

Laguksenpuisto

Laguksenpuiston eli paranto-
lan alueen kaava on Petters-
sonin arvio mukaan menossa 

alkuvuodesta 2015 yhdyskun-
tatekniikan lautakuntaan. Kaa-
valuonnoksessa ovat muka-
na molemmat, rantapuisto ja 
rantaraitti. Tammikartano on 
kiinnostunut laajentamisesta. 
Mielenterveysseura ja Tammi-
kartano neuvottelevat maakau-
poista.

Kunnan on tarkoitus tehdä 
maankäyttösopimukset mie-
lenterveysseuran ja Velagen 
kanssa. Tämän jälkeen ranta-
raitin toteutumisen tiellä on 
vain kolme yksityistä tonttia, 
kaavoitusteknikko Mikael Pet-
tersson kertoo.

Kylmälän kaava

Kevään kaavatilaisuudessa 
kaavoitusarkkitehti Seppo 
Mäkinen lupasi, että kaava-
luonnos lähtee häneltä loppu-
vuodesta. Se ehtinee viimeis-
tään tammikuun lautakuntaan 
ja nähtäville kevättalvella. 
Kaavassa on luovuttu Vihdin 
siirtoviemärin odottelusta.

Kaskimäen päiväkotia rakenne-
taan pikavauhtia. Tontti on jaettu 
kahtia. Päiväkoti toteutuu ensin, 
takaosan hoivakoti myöhemmin.

Veikkolanpuro 2:sta on tehty 
käynnistämissopimus maan-
omistajan ja kunnan kesken. 
Varsinainen kaavoitus alkanee 
alkuvuodesta 2015.

Raija Kari

Veikkolanportin asemakaavaluonnos nähtävillä

Kaava-alue sijaitsee Veikkolassa Turunväylän 
eritasoliittymän kohdalla ja sen pohjoispuolella. Kaavahanke 
muuttaa vähäistä osaa Veikkolan asemakaavasta ja laajentaa 
kaava-aluetta pääosin yritystoiminnan tarpeisiin.

Veikkolanportin asemakaavaluonnos pidetään 
MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtävillä 17.11.–19.12.2014 kunnan kaavoitus- ja 
liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä 
sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Lisäksi 
asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa 
www.kirkkonummi.fi/Palvelut/Kaavat, 
tontit ja paikkatiedot/Kaavoitus.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mieli-
piteensä asemakaavaluonnoksesta. Mielipiteet on toimi-
tettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, 
kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, PL 20, 02401 
Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@
kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Vastaava suunnittelija on kaavoitusteknikko Mikael 
Pettersson. puh. 09–2967 2533, klo 9.00–11.00,  
s-posti mikael.pettersson@kirkkonummi.fi.

Suunnittelijan vastaanotto 
Veikkolanportin vastaava suunnittelija Mikael Pettersson 
on tavattavissa torstaina 4.12. klo 17.00–19.00 
Veikkolan kirjaston Rotko-salissa, osoite Allastie 6.

Kirkkonummi 14.11.2014 
Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Pyydä ilmainen 
arviokäynti ja 
välitystarjous jous-
tavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta 
jossa yrittäjä itse
hoitaa koko 
myyntiprosessin 
alusta loppuun 
ammattitaitoisesti. 

Lamminjärventie 6, Veikkola
P. 0400 402 930
klaus.kurki@kolumbus.fi

   www.jokakoti.�/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

2014 - 2015

Liikuntapalvelut 

M E N O X 
anne@lpmenox.fi

041 - 533 53 09
www.lpmenox.fi

RAVINTOVALMENNUS

PERSONAL TRAINING

K U N T O S A L I O H J AU S

Y R I T Y S L I I K U N T A

M E N O X - J U M P A T

ahjakortit
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K    inkkujumpat

28.11. ja 12.12.2014
Anu ja Saturnus

PIKKUJOULUPAKETTI

HOTELLI SIIKARANTA KUTSUU

PIKKUJOULUIHIN!

KIRKKONUMMEN KUNTA Hankenro: 40300
KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT Asianro: 954/10.02.03/2012 

Yt-lautakunta: 19.9.2013 

VEIKKOLANPORTTI 
Asemakaava ja Veikkolan asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §) 

Veikkolanportin asemakaavan tavoitteena on 
Turunväylän ja suunnitellun Espoo-Salo -oiko-
radan (jatkossa ESA-rata) välisen alueen 
maankäytön kehittäminen Veikkolan liittymän 
ja Napparintien välillä. Alue suunnitellaan kau-
pan ja yritystoiminnan tarpeisiin kiinnittäen 
huomiota liikennejärjestelyihin, joilla mm. mah-
dollistetaan Turunväylän eritasoliittymän ja 
Lamminpääntien välinen katuyhteys. Rautatie-
alue osoitetaan myös kaavakartalla. 

Lisäksi tutkitaan Nuuksionportti-hankkeen si-
joittamista alueelle. Tämä tarkemmin määritte-
lemätön hanke tarkoittaa Nuuksioon suuntau-
tuvan kulkuyhteyden äärelle sijoittuvaa toimin-
nallista kohokohtaa, joka tukeutuisi myös tule-
vaan rautatieasemaan.

Kaavoitusohjelma
Veikkolanportin asemakaava on kunnanval-
tuuston 18.16.2012 hyväksymässä kaavoitus-
ohjelmassa osoitettu aloitettavaksi vuonna 
2013.  Yhdyskuntatekniikan lautakunta on käy-
nyt tavoitekeskustelun Veikkolanportin asema-
kaavan suuntaviivoista 13.12.2012. 

Maakuntakaava 
Vuonna 2007 vahvistetussa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoi-
mintojen alueeksi. Alueen pohjoisreunalle on 
merkitty ESA-radan ohjeellinen linjaus. Alueen 
pohjois- ja itäpuolelle on merkitty viheralue. 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, joka 
on hyväksytty Uudenmaan maakuntavaltuus-
tossa 20.3. 2013, ESA-radan merkintä on muu-
tettu sitovaksi ja viheraluemerkintä on korvattu 
viheryhteystarve merkinnällä.

Yleiskaava
Vuonna 2000 lainvoimaiseksi tulleessa Kirk-
konummen yleiskaavassa 2020 alue on pää-
asiassa merkitty yritystoiminnan alueeksi (PT). 

Asemakaava
Turunväylän alueella on voimassa v. 1967 vah-
vistettu Veikkolan asemakaava, jossa alue on 
merkitty kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustie, 
tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen (LT). 

Veikkolanportin asemakaava ei edellytä kaavoituksen 
käynnistämis- eikä maankäyttösopimusten laatimista, 
koska suunnittelualue on kunnan omistuksessa.  

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on tavoitekeskustelussa 
vuoden 2012 lopussa evästänyt suunnittelijoita maankäy-
tön osalta. 

MITÄ SUUNNITELLAAN? 

MIKSI SUUNNITELLAAN? 

ONKO JOTAIN JO SOVITTU? 

MITEN VOI ANTAA PALAUTETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA?
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty 
Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.9. 
2013. Suunnitelmaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa 

suunnittelutyön aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta voi antaa palautetta kaavoittajalle joko suullisesti 
tai kirjallisesti (ks. yhteystiedot alla).  

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson Kirkkonummen kunta 
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Yhdyskuntatekniikka tai 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi Yhdyskuntatekniikan lautakunta / Kunnanhallitus 
Puh:  09 2967 2533 klo 9.00- 11.00 PL 20 
http: \\www.kirkkonummi.fi/palvelut/kaavat 02401 Kirkkonummi 

MIHIN SUUNNITTELUSSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA? 
Suunnittelu perustuu seuraavalle lähtötietoaineistolle: 

- Kirkkonummen yleiskaava 2020, Kirkkonummen   
kunta, 2000 

- Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys, FCG 
Planeko Oy/A-konsultit Oy/Strafica Oy, 2009 

- KUUMA-kuntien yhteinen maankäytön kehityskuva, 
Pöyry Oyj, 2012 

- Helsingin seudun kehityskuva 2050 ”Rajaton metro-
poli”, 2011 

- Veikkolan kyläsuunnitelma, Veikkolan kyläyhdistys, 
2013

- Veikkolanportin luontoselvitys, Luontotieto Keiron Oy, 
2013

- Espoo-Salo -oikorata, alustava yleissuunnitelma ja 
YVA-selvitys, Liikennevirasto, 2010

Suunnittelun aikana arvioidaan ainakin seuraavia kaavan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:  

Ympäristövaikutukset:
 Vaikutukset elinympäristöön 
 Vaikutukset luonnonoloihin (kasvillisuuteen,        

eläimistöön, luontotyyppeihin) 
 Vaikutukset vesistöön 
 Vaikutukset suur-, lähi- ja kulttuurimaisemaan 
 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 

Sosiaaliset vaikutukset: 
 Vaikutukset virkistyskäyttöön 
 Vaikutukset asumisviihtyvyyteen 
 Vaikutukset elinkeinoelämään  

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset: 
 Vaikutukset yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin 

kustannuksiin 
 Vaikutukset kunnan / alueen talouteen 

Kulttuuriset vaikutukset: 
 Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan 
 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 

paikalliskulttuuriin

Vaikutuksia arvioidaan paitsi itse suunnittelualueella, 
myös sitä laajemmalla alueella, jossa kaava oletettavasti 
aiheuttaa muutoksia (ks. kansisivu). Arvioinnissa hyödyn-
netään em. lähtötietoaineistoa sekä osallisilta saatavaa 
palautetta. Lisäksi kaavoitusprosessin luonnosvaiheen 
aikana tehdään suunnittelualueelta mm. kaupallinen sel-

vitys ja liikenteen toimivuusselvitys. Ehdotusvaiheessa 
pannaan mahdollisesti vireille tiesuunnitelman muutos 
koskien Turunväylän eritasoliittymää. Vaikutusten arvi-
ointi esitetään sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa osa-
na kaavaselostusta. Vaikutusten arvioinnin suorittaa kaa-
van laatija.
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Lehtori Nina Sipilä-Latovehmas ja opiskelija Jasmine Lindelöf

Aurinkorannikolla työvaihdossa
Lähdimme lokakuun alussa Fuengirolaan 
Espanjaan töihin Kauneushoitola Hannaan. 
Hieman jännitti mennä uuteen ympäristöön 
ja isompaan työyhteisöön, mihin olemme 
omassa hoitolassamme tottuneet. Meidät 
otettiin kivasti vastaan ja uudet työkave-
rimme olivat erittäin mukavia. Kauneushoi-
tolassa oli reilut 100 neliötä. Tilassa toimi 
myös parturi-kampaamo ja kampaamokou-
lu. Henkilökunnan määrä vaihteli päivittäin 
kuudesta kymmeneen.

Hoitola oli aika iso, joten 
taustahälinää oli enemmän 
kuin mihin olemme tottu-
neet. Jokaisella hoitolalla 
oli omat erikoisosaamisen-
sa perustöiden lisäksi. Yksi 
kosmetologeista oli esim. 
erikoistunut ripsipidennyk-
siin, toinen kuppaukseen jne.

Ensimmäisellä viikolla 
Espanjassa oli Feria-juh-
lat. Paikalliset juhlistivat 
juhlaa pukeutumalla kau-
niisti espanjalaisittain ja 
ajelemalla hevoskärryil-
lä. Paikalla oli myös iso 
tivoli, minne paikalliset 
ihmiset kerääntyivät ilta-
aikana. Feria-juhlat vai-
kuttivat hieman hoitolan 
kiireeseen. Asiakkaat kes-
kittyivät juhlimaan, ja hoi-
tolassa oli tuolloin hieman 
rauhallisempaa.

Teimme pääasiassa perus-
hoitoja, kuten jalkahoitoja, 
käsihoitoja ja peruskasvo-
hoitoja. Pääsimme myös 
seuraamaan erikoisempia 
käsittelyitä. Opimme kam-
paajien väreistä perusasioi-
ta kuunnellessamme kam-
paamokoulun opetusta.

Opetus kampaamokoulus-
sa oli ihailtavaa seurat-
tavaa. Se oli hyvin käy-
tännön läheistä. Koulussa 
oli neljä opiskelijaa, joten 
opetus oli hyvin intensii-
vistä. Päivät menivät to-
della nopeasti, ja asiakkai-
ta riitti mukavasti.

Matkan tavoitteena oli 
nähdä, miten hoitoja teh-
dään eri tavalla toisessa 
EU-maassa ja samalla op-
pia uusia tapoja tehdä hoi-
toja. Lisäksi loimme hyviä 
kontakteja ja yhteistyö-
verkostoa Omnian kanssa, 
jotta muillekin olisi mah-
dollista lähteä jatkossa Es-
panjaan työssäoppimaan.

On avartava kokemus 
työskennellä omien maan 
rajojen ulkopuolella. Hel-
posti pitää itsestään sel-
vänä suomalaisia puitteita 
ja laitteita, joihin olem-
me hoitoloissa tottuneet. 
Kulttuuriero näkyi myös 
asiakkaiden käytöksessä 
ajanvaraamista kohtaan. 
Mikäli espanjalainen va-
raa ajan muutaman päivän 
päähän, hän ei saavu pai-

kalle. Hoitoihin on pääs-
tävä välittömästi kadulta. 
Mikäli heti ei pääse, aikaa 
ei varata vaan tullaan seu-
raavana päivänä katsas-
tamaan tilannetta, josko 
sitten pääsisi.

Espanjassa kaikki hoidot 
tehtiin pelkillä tuotteilla. 
Laitteita ei ollut lainkaan 
apuna. Työvälineet olivat 
odotetusti erilaiset, sa-
moin kuin tuotteet. Pää-
simme harjaannuttamaan 
kielitaitoamme. Asiak-
kaita oli pääsääntöisesti 
Pohjoismaista, Irlannista 
ja Espanjasta. Muutamilla 
sanoilla ja elekielellä pär-
jäsi ihan hyvin. Oli ihana 
lähteä töihin aamulla ran-
taa pitkin kävellen, kun 
aurinko paistoi ja meri 
kohisi.

Vaihto opettajan työelä-
mäjaksolle toteutettiin 
OPET- hankerahoituksel-
la. Jasminen opiskelija-
vaihto toteutui puolestaan 
Leonardo-rahoituksen 
avulla. Iso kiitos tästä 
mahdollisuudesta kuuluu 
Omnian Kv-toimistolle ja 
Omnialle.

Lisää matkamme tun-
nelmia voit katsastaa 
blogistamme:  
http://kosmetologinaes-
panjassa.blogspot.fi/

Teksti:  
Nina Sipilä-Latovehmas 
Kuvat:  
Nina Sipilä-Latovehmas 
ja Jasmine Lindelöf

Nina Sipilä-Latovehmas 
tekemässä kasvohoitoa.

Jasmine Lindelöf tekemässä jalkahoitoa.

Työtila vuokrattavana
Veikkolan kylätalon yläkerrassa. Ikkunallisessa huoneessa on 
neliöitä noin yhdeksän. Kuukausivuokra 80 euroa, lisäksi kuumasta 
vedestä 10 e/kk. Kylätalon osoite on Vanhatie 29 eli Siwan lähellä.

Kysy lisää Veikkolan Kyläyhdistykseltä osoitteesta  
veikkola@gmail.com.

Vuokrattavana  
50 – 246 neliötä liiketilaa 
Veikkolan keskusta

• Hyvä ja keskeinen  
  sijainti Terveyskeskuksen 
  ja R-kioskin välissä  
  torin laidassa
• Katutasossa
• Ilmastointi
• Yksilölliset  
  tilaratkaisut

Kysy lisää: Veikkolankoski Oy, Markku Nikola, 
0 400 400 593 tai markku@nikolat.fi

Kysy lisää: Sjökullan Kartano, Markku Nikola, 
0 400 400 593 tai markku@nikolat.fi

• Hieno, rauhallinen  
  sijainti
• Kiinteistössä  
  muita yrittäjiä
• Oma WC ja autopaikka
• Vuokra vain  
  220 euroa/kk (alv 0%)

Vuokrattavana 
Sjökullan Kartanosta  
20 neliön  
työ-/toimistohuone

Vapautuu 1.2.2015
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Hyviä tekoja adventin ajalle ja uudelle vuodelle

Me suhtaudumme kukin tavallamme ad-
venttiaikaan, jouluun ja uudenvuoden lupa-
uksiin. Mutta meillä, jotka liikumme ulkona, 
yksi on yhteistä – liikenne. Seuraavassa kä-
sitellään tilanteita ja asioita, joissa voimme 
liikennesääntöjen kunnioittamisen ohella 
osoittaa hyvää tahtoa ja ystävällisyyttä.

Lähtö. Heti ensi hetkillä, 
kun lähdemme liikkeelle – 
omin tai moottorin voimin 
– katsomme, että ympäril-
lämme on turvallista tilaa. 
Emme hätiköi emmekä 
turhaan viivyttele.

Sivutieltä päätielle. Suo-
messa on hämmästyttävän 
paljon ajokortillisia kul-
kijoita, jotka eivät tiedä, 
mitä kärjellään seisova 
kolmio tarkoittaa: ehdo-
ton väistämisvelvollisuus 
risteyksessä. Ja selkeä 
vilkutus on itsestään selvä 
tiedotus muille risteyskoh-
taan tuleville.

Väistäminen. Tämän pi-
tää olla meille moottorin 
voimalla kulkeville it-
sestään selvää: suojatiet 
on pidettävä nimensä 
veroisina. Pyöräilijänä 
varomme yhdistetyllä ke-
vyen liikenteen väylällä 
kulkevia kävelijöitä. Var-
muuden vuoksi kilautam-
me kelloa ystävällisesti 
jo hyvissä ajoin. Niillä 

teillä, joilla nopeusrajoi-
tus on enintään 60 km/h, 
väistämme pysäkiltä läh-
tevää bussia. Siihen on 
aina hyvissä ajoin varau-
duttava.

Vauhdissa. Kun olemme 
arvioineet päätien tilan-
teen sopivaksi, liitymme 
liikenteeseen reippaasti 
mutta emme hätäisesti. 
Kiihdytämme nopeutem-
me rajoituksen puitteessa 
sellaiseksi, ettemme var-
masti häiritse meidän pe-
räämme samaan suuntaan 
ajavia.

Käännyttäessä ja kaistaa 
vaihdettaessa. Riittävän 
aikainen vilkunkäyttö on 
ehdottoman välttämätön-
tä. Joskus vilkutus voi 
olla harhaanjohtava: jos 
esimerkiksi on ohittanut 
moottoritiellä ja näyttää 
paluuvilkkua sivutien er-
kaantumiskaistan alku-
päässä. Kannattaa hieman 
pitkittää ohituksesta pa-
luuta, ettei näin käy, tai 

hyvissä ajoin päättää olla 
ohittamatta.

Paluu omalle kaistal-
le. Kuivan pakkaslumen 
pöllytessä on moottori-
tiellä tarkkaan harkittava 
ohituksen tarpeellisuus. 
Ohituskaistalla on aina 
enemmän lunta kuin oi-
keanpuoleisella kaistalla. 
Jos kuitenkin on ohitetta-
va, kannattaa ohituskais-
talta hyvissä ajoin palata 
varsinaiselle ajokaistalle, 
jotta lumi pöllyäisi vä-
hemmän aikaa. Koskaan ei 
kuitenkaan pidä tupsahtaa 
lähelle ohitettavan eteen. 
Roiskeisella kelillä etäi-
syyttä on jätettävä paljon 
enemmän.

Perässä ajaminen. Mis-
sään olosuhteissa ei kan-
nata ajaa liian lähellä 
edellä ajavaa. Turvavälik-
si suositellaan vähintään 
matkaa, jonka ajoneuvo 
kulkee parissa sekunnissa. 
Liikenneopettaja Ensio It-
konen opasti käyttämään 

mittana tavuina lausuttua 
sanaa ”tur-va-vä-li”. Liian 
lähellä toisen perässä aja-
va on edellä menevän ar-
moilla: takana ajavalla ei 
ole tarpeeksi aikaa mah-
dollisen onnettomuus-
tilanteen välttämiseen. 
Näin käy aina ketjukola-
reissa.

Valot. Ajoneuvoissa pitää 
aina olla valot hämärässä 
ja pimeässä kuljettaessa. 
Autoissa on myös päiväs-
aikaan käytettävä ajo- tai 
huomiovaloja. Liikentee-
seen on valitettavasti tul-
lut autoja, joissa on huo-
miovalot vain eteenpäin! 
Auton takana ei ole mitään 
valoja. Tämä riskialtis 
kummallisuus pitää ehdot-
tomasti korjata mahdolli-
simman pian.

Sumuvalot. Niiden käyt-
tö on sallittua vain sumun 
tai rankan vesi- tai lumi-
sateen aikana. Takasumu-
valoa saa käyttää myös, 
milloin ajoviiman tiestä 

nostama lumi, pöly tai 
loka oleellisesti rajoit-
taa ajoneuvon näkymistä 
taaksepäin.

Ajovalojen käyttö. Hä-
märässä ja pimeällä on 
edullista käyttää kauko-
valoja niin paljon kuin 
mahdollista. Häikäistä ei 
tietenkään saa. Siksi valo-
jen vaihtoa lähivaloille ja 
takaisin kaukovaloille pi-
tää harjoitella. Silloin kun 
vastaantulijan kaukovalot 
alkavat häikäistä meitä, to-
dennäköisesti häikäisem-
me itsekin vastaantulijaa 
kaukovaloilla.

Pysähtyminen pimeässä. 
Esimerkiksi bussipysäkille 
pysähdyttäessä olisi muka-
vaa, jos käyttäisimme py-
säköintivaloja. Monilla 
on päällä ajovalot, koska 
moottori on käynnissä. 
Parkkivalot ovat kuitenkin 
kohteliaampi vaihtoehto: 
ne kertovat, että ajoneuvo 
on paikallaan eivätkä häi-
käise.

Heijastimet. Huonos-
ti valaistuilla teillä tai 
kaduilla kulkiessamme 
käytämme aina riittävän 
hyviä heijastimia; heijas-
tinliivit ovat ylivoimai-
sen hyvät.

Samalla kun toivotan kai-
kille turvallista advent-
tiaikaa, hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta, 
toivon hyvää tahtoa ja ys-
tävällisyyttä liikenteen yh-
teispeliin.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari  

JK. Turuntien ja Oikotien 
risteykseen on lopultakin 
palautettu nopeusrajoitus-
merkki 40 km/h. Silti edel-
leen on epäselvää, missä 
Puronsuuntien, Rantatien, 
Sahatien ja Oikotien alu-
eilla nopeusrajoitus on 30 
km/h ja missä 40 km/h. 
Näiden nopeusrajoitusten 
päättymismerkki on vain 
sivuteiden ja Turuntien 
risteyksissä.

Turuntien ja kuvassa va-
semmalle johtavan Pu-
ronsuuntien risteysalue 
on ahdas ja huolestuttava. 
Veikkolanpurossa on jo nyt 
paljon asutusta, ja Puron-
suuntien kierrätyspisteelle 
sekä Puronsuuntien kautta 
Rantatielle päin on melko 
vilkasta liikennettä. Näistä 
syistä Turuntien risteys on 
yhä riskialttiimpi. Tämän 
vaikean ongelman ratkaise-
miseksi pitäisi Turuntielle 
ehdottomasti rakentaa eril-
linen kääntymiskaista va-
semmalle Puronsuuntielle.
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Minun Veikkolassa on 
tavallisen turvallista

Siitä on kolme vuotta, 
kun ajoimme perheeni 
kanssa lokakuun sateise-
na lauantaina katsomaan 
taloa, josta tuli kotimme. 
Helsinkiläinen mieheni 

kakisteli muuttoajatusta aluksi: ei voinut 
käsittää, että postinumeron perässä lukee 
jotain muuta kuin Helsinki. Minä taas pala-
sin maisemassa lapsuuteni Pohjois-Karjalan 
mäntymetsään, sammalten ja kanervien kes-
kelle. Hiekkaharjuinen pururata voimisti 
perusturvan tunnetta elämään.

Minun Veikkolassa on 
tavallisen turvallista ja 
turvallisen tavallista. Ih-
misiä on tarpeeksi mut-
ta ei liikaa. On hiljaista, 
mutta pääsee näppärästi 
isolle kirkolle. Kun tulee 
maanääristä kotiin, niin 
hiekkaharjun saa kiertää 
yksin, ja silti siellä saa 
kuulla nuorien lajitove-
reidensa frisbeekiekkojen 
ilakointia.

Minun Veikkolassa on 
kaupat sopivan kokoisia ja 
kaupoissa on henkilökun-
taa auttamassa. Saan tan-
kata, käydä lääkärissä ja 
apteekissa. Ja Heidi leik-
kaa omat ja lasteni hiuk-
set. Kirjastosta saan varata 
ilmaisen Rotko-salin opin-
topiirille. Kylätalossa saan 
harrastaa kirjoittamista. 
Tytär teatteri-improilee ja 
pelaa lentopalloa. Poika 
nostaa kuntoaan lenkkeil-
len harjuilla ja kylänraitil-
la. Mies kiipeää talomme 
katolle katsomaan pak-
kasyön tähtitaivasta sikari 
suussa.

Minun Veikkolassa ovat 
naapurisuhteet kunnossa ja 
talonyhtiön asiat napakas-
ti järjestyksessä Yhteisesti 
hoidetaan asiat, ja talkoissa 
istutaan nuotiolla. Uutena 
vuotena kilistetään uuden 
vuoden toivotukset, ja synt-
tärijuhlissa parannetaan 
omaa ja naapurin maailmaa.

Minulla on lähellä ihmisiä, 
joille voin soittaa ja pyytää 
heitä kävelemään – viisaita 
ihmisiä, joilla on aikaa kuun-
nella ja ottaa ajatuksin, sa-
noin ja teoin osaa elämääni.

Minun Veikkolassa on ta-
vallisen turvallista.

 Anna-Maija Iskanius

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918
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Maksoithan kyläyhdis-
tyksen jäsenmaksun?

AKUPUNKTIOTA VEIKKOLASSA 
 

Klassinen kiinalainen lääketiede on yksi maailman vanhimmista perinteisen 
lääketieteenmuodoista. Kiinalaisen lääketieteen lähestymistapa ihmiseen on       

kokonaisvaltainen. Akupunktio auttaa ihmistä tulemaan terveeksi syvemmällä tasolla, ei 
pelkästään vaimentamaan oireita 

TERVETULOA KOKEILEMAAN! 

www.acureunanen.com 
acureunanen@gmail.com 
040 193 2053 /Pauliina 

Kalljärven Maansiirto 
Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOITA JA KYSY LISÄÄ !

Onnistunut ammatin  
vaihto
Veikkolassa lähes 30 vuotta 
asunut Tiina Myllyniemi on 
oivallinen esimerkki posi-
tiivisesta suhtautumisesta 
ammatin vaihtoon. Tiina 
työskenteli Finnairilla 30 
vuotta sihteerinä ja hallin-
tokoordinaattorina. Kesällä 
Finnair säästösyistä vähensi 
henkilökuntaa, ja niin Tiin-
akin sai lähteä. Eipä aikaa-
kaan, kun pirteä Tiina löysi 
uuden ammatin itselleen. 
Hän ryhtyi kouluttautumaan 
asunnonvälittäjäksi.

Tiina Myllyniemi työs-
kentelee Huom! Suomen 
Asuntopalvelut Oy:n pal-
veluksessa Saija Hakola-
Tikanojan johtamassa 
toimistossa Helsingin 
ydinkeskustassa, Kasarmi-
kadulla.

Tiina iloitsee siitä, että ny-
kyisessä toimessa työaika 
on joustava. Vaikka työ-
paikka sijaitsee Helsingis-
sä, hän ei joudu autoineen 

seisomaan aamu- tai iltapäi-
väruuhkassa niin kuin työs-
kennellessään Finnairilla. 
Veikkolalaisena häntä kiin-
nostaa tietenkin Veikkolan 
ja lähialueiden myyntiin tu-
levat kiinteistöt ja asunnot. 
Toimeksiantoja tulee ympä-
ri Etelä-Suomea.

Teksti ja kuva:  
Paavo Sortti

Tiina jaksaa vielä 
hymyillä, vaikka joutui 
tyhjän päälle Finnairin 
saneerauksen takia.

Tonttutuvassa  
on joulu

Harriet Rantschukoff-Fri-
modig sai kipinän keramii-
kan tekoon Sjökullan kou-
lun savipajasta, jota Maija 
Rask pitkään veti. Alussa 
tonttutupa oli mummon 
mökissä, minkä jälkeen 
Siuntiossa Nyt uuni ja muu 
tarpeellinen on omassa ta-
lossa. Enää ei tarvitse läh-
teä muualle, on tilaa, kun 
lapsetkin ovat muuttaneet 
omilleen.

Tontuista ja ylipäätään 
keramiikasta on tullut Fri-
modigin pariskunnan yh-
teinen harrastus.

– Tontut ovat olleet muka-
na alusta alkaen. Ne olivat 
alkuun kotitonttuja; pu-
nalakkisten joulutonttujen 
vuoro tuli myöhemmin, 
Harriet kertoo.

Tonttuja on Harrietin ja 
Hannun kodissa kaikkial-

Lisätietoja: 
Harriet Rantschukoff-
Frimodig 
www.hrfdesign.com 
hrfrimodig@hotmail.com 
050 538 6814

la. He käyvät myymässä 
niitä markkinoilla. Jou-
lukuussa tontut valtaavat 
koko kodin; muulloin 
niille on varattu oma 
huone.

Tonttutupa on auki  
1.–21.12. päivittäin sun-
nuntaista keskiviikkoon 
klo 17–20 osoitteessa Kyl-
mäläntie 166 a, Evitskog, 
Ennakkoon voi sopia 
muustakin käyntiajasta. 
Hannu Frimodig lupasi 
esittää toivottaessa joulu-
lauluja. Pipareita ja glögiä 
on myös tarjolla.

Teksti: Raija Kari
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Kylänraitti-lehti paljastaa:

Kuka on Matti Vehniäinen?
Vuoden 1963 uusien ylioppilaiden kuvastos-
sa, Spes patriae -teoksessa, on Lappeenran-
nan lyseon A-luokan kohdalla muista remp-
seästi eroava kuva nuoresta miehestä. Ilme 
on hilpeä, eikä valkolakkikaan ole liian juh-
lavasti. Nuorimies on Matti Vehniäinen.

Minunkin kuvani sattuu olemaan tuossa ka-
talogissa. Kun lopulta sain tutustua tähän 
mainioon mieheen, hän ei ollutkaan Matti 
Vehniäinen.

Tämä on kertomus miehestä, Masasta, joka 
viisivuotiaana meni ekalle luokalle, ikään 
kuin esikouluun, kuusivuotiaana suoraan to-
kalle luokalle ja vietti viime syyskuussa seit-
semänkymppisiään Espanjan auringon alla.

Palma de Mallorca. Pa-
rikymppisenä Masa oli 
menossa jatkamaan val-
tiotieteiden lukujaan Hel-
singin yliopistoon. Ka-
dulla tuli vastaan Eeva, 
vanha tuttava. He jutte-
livat aikansa ja kertoivat, 
mitä olivat tehneet. Masa 
kertoi olleensa kesän 
Suomi–Tanska-matkojen 
oppaana. Eeva oli opis-
kellut puoli vuotta espan-
jalaista kirkkotaidetta. 
Hänellä oli poikaystävä 
Espanjassa.

– Miten minä pääsisin sin-
ne? Onko sinulla, Masa, 
mitään vinkkejä? Eva ky-
syi.

– No, mene oppaaksi, kun 
puhut jo hyvin espanjaa, 
Masa vastasi. 60-luvun 
alussa matkaoppaat olivat 
kysyttyjä. Masa suositteli 
Eevalle matkatoimistoa, 
joka oli tunnettu tiukasta 
johtajarouvasta. 

Matkaopas Masa ja 
espanjan alkeet 

Masa lähti Eevan pyyn-
nöstä mukaan toimistoon. 
Viikon kuluttua he istuivat 
molemmat DC-kolmo-
sessa etupenkillä. Masa 
luki matkailijan espanjaa, 
koska ei puhunut sitä sa-
naakaan. Hän ei ollut ikinä 
käynyt Espanjassa. Lento-
koneessa oli 100 asiakasta, 
jotka vasta perillä saivat 
tietää, että Masa oli heidän 
oppaansa. Matkalla Masa 
täytti 21 vuotta.

Kohde, Palma de Mallor-
ca, oli kasvamassa suosi-
tuksi. Masa tykkäsi saa-
resta heti.

Tämä oli viime syyskuun 
synttärimatkan peruste: 
Masa halusi näyttää per-
heelle, lapsille ja lastenlap-
sille paikan, jossa pappa oli 
ollut oppaana. He kiersivät 
tippukiviluolia myöten ne 

kohteet, joissa Masa oli 
matkalaisia opastanut.

Hypätään takaisin Masan 
ylioppilasvuoteen. Hän 
meni heti yo-tutkinnon jäl-
keen opiskelemaan valtio-
tieteelliseen tiedekuntaan 
ja sitten inttiin, asevel-
vollisuutta suorittamaan. 
Hänen ikäluokkansa oli 
ensimmäinen, jonka va-
rusmiesaikaa lyhennettiin 
valtion säästösyistä. Masa 
ehti olla RUK:n kurssin 
117 käynyt kokelas vain 
yhden päivän. Hän lähti 
lomalle, ja kun hän tuli 
sieltä, heidät kotiutettiin.

Muistan, kun puhuttiin 
”Keinosen keskosista”. 
Tämä nimitys johtuu siitä, 
että tuohon aikaan puolus-
tusvoimien komentaja oli 
kenraali Yrjö Keinonen.

Maisteri Masa

Masa puhuu ”viikonlop-
puisästä”. Isä Hannes oli 
sodassa kaukopartion joh-
taja. Itärajan tuntumassa 
Rautjärven kunnassa on 
tämän kaukopartion muis-
tomerkki. Myöhemmin 
Hannes Vehniäinen työs-
kenteli Hämeenlinnassa 
intendenttinä, talouspääl-
likkönä, ja oli kantaupsee-
ri siihen saakka, kunnes 
jäi 55-vuotiaana eläkkeel-
le. Perhe asui Lahdessa 11 
vuotta. Masa kävi synty-
mässä Helsingin Mehiläi-
sessä. Lahdesta muutettiin 
Lappeenrantaan.

Masa tunnustaa, että hän 
suoritti Lappeenrannan 
lyseossa yo-tutkinnon ”ri-
maa hipoen”. Hänellä oli 
aina jonkinlaisena ihmeel-
lisenä haaveena tai aja-
tuksena, että yliopistoon 
pitää päästä. Sinä vuonna 
tuli ensi kertaa pääsyvaa-
timukseksi numerus clau-
sus. Masa oli varmistanut, 
että pääsee valtsikkaan, 
lukemalla pääsykoekirjat. 
Sitten ilmoitettiin, että 
koska niin ja niin moni ei 
ollut käyttänyt opiskelija-
oikeuttaan, opiskelemaan 
pääsi ilman numerus clau-
susta.

Masa valmistui ja otti jopa 
sen maisterintittelinkin.

Matkanjohtaja Masa

Masa sanoo, että matkan-
johtajan työ oli iso asia 

sillä tavalla, että siitä sai 
oikeastaan leivän koko 
opiskelun ajaksi. Palkasta 
jäi mukavasti käteen, kun 
kaikki kulut maksettiin. 
Masa lähti niihin hommiin 
melkein joka kesä ja teki 
paljon keikkoja talvisin. 
Syksyllä opiskelua jatka-
essa oli aika hyvin itse tie-
nattua rahaa.

Masa tykkäsi siitä hom-
masta tosi paljon ja sen 
takia teki sitä niin pitkään. 
Se söi melkoisen osan 
opiskelusta, mutta Masa 
oli opiskelijana enemmän-
kin sellainen, että katso-
taan nyt, miten menee. 
Loppuvaiheessa tuli sel-
lainen kunnianhimo, että 
kyllä tämä nyt hoidetaan 
loppuun. Yksi Eijakin vai-
kutti tähän ratkaisuun.

Se puhelu muutti elämän

Vuonna 1967 Masan hyvä 
kaveri Tuomas Vesterinen 
ja hänen vaimonsa Hille 
olivat molemmat aktiivisia 
ylioppilasteatterissa. Yhte-
nä päivänä Hille soitti:

– Hei, Masa, meillä on 
täällä joulunäytelmä. Tuli-
sitko mukaan?

Masa oli aina ajatellut, että 
olisi kiva olla ylioppilas-
teatterissa, mutta ei ollut 
halunnut pääsykokeisiin. 
Hän vastasi Hillelle myön-
tävästi.

– Dramaattisesti sanottu-
na se päivä muutti elämä-
ni, Masa tunnustaa. – Se 
muutti niin paljon asioita 
pään sisällä ideologisesti, 
ajatuksellisesti, arvojen 
kannalta, kaikkea. Olin 
ajatellut aina vain talous-
uraa: menen liike-elämän 
palvelukseen. Nyt minusta 
tuli humanisti.

Tuo Hillen puhelu ajoit-
tui ylioppilasteatterin La-
pualaisoopperan jälkeen. 
Masa oli siellä kolme–nel-
jä vuotta näyttelijänä, isän-
tänä. Se avasi enemmän 
maailmaa kulttuuriin. Hän 
rupesi käymään teatterissa 
ihan eri tavalla. Hän myös 
pyrki kerran teatterikou-
lun ohjaajalinjalle mutta ei 
päässyt.

– Olin aina ollut ulospäin 
suuntautunut ja mielellä-
ni puhunut, mutta on eri 
asia olla teatterin sisällä 

ja siinä maailmassa. Mie-
tin joskus, että olisinko 
myyntipäällikkönä jossain 
pikkufirmassa.

Kaikenkattava 
toimeentulokieli

Masa teki matkanjohtajan 
hommia koko ajan. Hän 
kävi jokaisessa Euroopan 
maassa. Hän lähti Aurinko-
matkoille tekemään kierto-
matkoja, joissa kierrettiin 
seitsemän maata. Masa sai 
itse valita kohteita. Hän 
meni aina uuteen paik-
kaan, koska oli ”hirveän 
nälkäinen” näkemään uu-
sia maita ja mantereitakin. 
Hän oli myös jenkeissä, la-
tinalaisessa Amerikassa ja 
Kauko-Idässä. Hän hankki 
kohtalaisen espanjan tai-
don, jolla tulee toimeen.

Masalle kehittyi matka-
oppaana ”ylimääräinen” 
kaikenkattava toimeentu-
lokieli.

– Sähläät ja saat asian 
hoidetuksi. Siinä kehittyi 
elämänasenne: mikään ei 
ole minulle mahdoton-
ta, mikään ei ole minulle 
vierasta. Aina selvitään 
eteenpäin. Olin sen verran 
pitkään niissä hommissa, 
että kaikenlaista ehti ta-
pahtua.

Masa kertoo tapauksen, 
kun lentokone hajosi ja 
piti saada jenkkimatka-
laiset toiseen koneeseen 
ja heidän matkatavaransa 
taksikaravaanilla kentältä 
toiselle – kaikki tämä noin 
puolessatoista tunnissa. Ja 
hän itse vielä ehti samaan 
koneeseen.

Päivä ennen Chilen 
vallankaappausta

Kesät kuluivat opaskei-
koissa. Masan ensim-
mäinen vakinainen työ 
70-luvun alkupuolella oli 
Interflug, silloisen DDR:n 
lentoyhtiö. Masa vei ryh-
män Berliiniin. Takaisin 
tullessa Interflugin Suo-
men-johtaja kysyi: ”Tu-
letko meille töihin?” Masa 
oli firmassa puolitoista 
vuotta. Lentoja latinalai-
seen Amerikkaan. Masa 
ajatteli, että jos hän saisi 
vapaaliput Chileen, hän 
tekisi gradunsa muun mu-
assa siitä, miten suurvalta 
eli USA vaikutti Chilen 
tiedotustoimintaan.

Lähtöpäiväksi buukattiin 
10.9.1973. Onnellinen 
sattuma puuttui peliin: esi-
mies ehdotti, voisiko Masa 
siirtää lähtönsä vaikka 
marraskuuhun. Niin teh-
tiin.

Syyskuun 11. päivänä 
Chilessä tapahtui vallan-
kaappaus. Muun muassa 
presidentti Salvador Al-
lende murhattiin. Masa on 
monta kertaa miettinyt asi-
aa: hän olisi saapunut Chi-
leen edellisenä iltana, kun 
seuraavana päivänä alkoi 
tapahtua kamalia.

Myöhemmin Masa kävi 
Chilessä ja teki gradunsa 
vähän helpommasta Chile-
aiheesta.

Itä-Berliini, 
Alexanderplatzin tienoo

Masa oppi tuntemaan te-
atterikoulusta melkoisesti 
porukkaa. Ari Piispa ru-
pesi puuhaamaan opinto-
matkaa Tukholman sijasta 
”teatterin Mekkaan” eli 
DDR:ään, Berliiniin. Kun 
Masa oli DDR:n Inter-
flugin palveluksessa, Ari 
kysyi Masalta, voisiko 
tämä ruveta järjestämään 
matkaa. Masa ryhtyi mie-
lellään puuhaan, koska hän 
lähtisi itsekin mukaan.

Oli vuoden 1975 helmi-
kuu. Interflugin menolen-
to oli lauantaina ja paluu 
tiistaina. Maanantaina 
Masa lähti istumaan iltaa 
monien Suomen kansalle 
myöhemmin tutuksi tul-
leiden miesopiskelijoiden 
kanssa. Mentiin vielä jat-
koille Masan hyvän kave-
rin luokse ja oltiin siellä 
lähes aamuun asti. Niin 
kävi, että Masa myöhästyi 
tiistain lennolta.

Kurssilaiset lähtivät sa-
mana tiistaina jollekin 
retkelle. Joskus puolilta-
päivin Masalla oli krapula 
ja erittäin huono omatun-
to. Hän soitti Interflugiin, 
ettei ehtinyt koneeseen, 
ja lähti Alexanderplatzille 
päin. Niillä nurkilla oli ul-
koilmakahvila. Siellä istui 
yksinään Eija. Masa meni 
hänen pöytäänsä. Eijalla 
oli ollut jokin normaali syy 
jäädä pois retkeltä.

Masa tunsi jo ennestään Ei-
jan, joka oli laulanut hänen 
30-vuotissynttäreillään.

Kartanoteatterin näytelmässä Särkyneiden siipien 
korjaamo Matilla oli Psykiatri Basaglian rooli. Kuva: 
Markku Jämsä.
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– Elämä on sattumien 
summa, Masa sanoo. Hän 
oli jo aikaisemmin katso-
nut Eijaa ”sillä silmällä” ja 
oli selkeästi ihastunut.

– Berliini on meille tärkeä 
kaupunki, Masa sanoo pai-
nokkaasti.

Masa ja Eija valmistuivat 
vuoden 1977 keväällä ja 
menivät naimisiin heinä-
kuussa.

Kaksi puhelua, jotka 
muuttivat elämää

– Matkailun johto- ja 
suunnittelutason täyden-
nyskoulutuskurssi, jon-
ka järjestivät Helsingin 
Yliopisto ja Helsingin 
Kauppakorkeakoulu, oli 
ensimmäisiä akateemisille 
tarkoitettuja jatkokoulu-
tuksia: Se kesti seitsemän 
kuukautta, työharjoittelua 
kolme kuukautta.

Masa pohti, voisiko siitä 
tulla ammatti. Hän pääsi 
harjoittelemaan MEK:iin, 
Matkailun Edistämiskes-
kukseen. Oli puhetta siitä, 
voisiko hän jatkaa siellä, 
mutta taas sattuma puuttui 
peliin.

Masan lappeenrantalai-
nen kaveri Masi, joka asui 
Joensuussa ja oli ollut 
toimittajana jo pitkään, 
soitti. Hänelle oli soitettu 
TV1:stä ja kysytty, lähti-
sikö hän tekemään sarjaa 
”Tavataan taas”. Sitä toi-
mitti Vesa Saarinen. Masi 
oli suositellut Masaa.

Masa tarttui tilaisuuteen 
ja pääsi TV-ykköseen toi-
mittajaksi ilman sen kum-
mempaa taustaa. Hyvässä 
porukassa kierrettiin maa-
ta ja tehtiin vähän muitakin 
ohjelmia. Masa sanoo, että 
välillä on mukava nähdä 
jonkin uusintana esitetyn 
ohjelman tekijöitten jou-
kossa Matti Vehniäinen. 
Hän olisi voinut jäädä sin-
ne 1,5-vuotisen sopimus-
kauden jälkeenkin.

Nyt vuorostaan soitti 
MEK:in osastopäällikkö 
Kaj Grundström. Hän ker-
toi, että Suomi saa valta-
van tapahtuman, Saksan 
kaikkien matkatoimistojen 
kokouksen. Tapahtumaan 
tulee yli 1 000 henkeä, jot-
ka myyvät Suomea. Läh-
detkö operoimaan?

– Hyppäsin taas ja lähdin 
sinne. Olin siellä toista vuot-
ta. Se oli ihan valtava ja tosi 
mielenkiintoinen kokemus.

Neljä Saartamoa

Tämän suurtapahtuman 
avajaiset olivat maanantaina 
28.9.1981. Ensin oli lehdis-
tötilaisuus, jossa järjestäjillä 
oli kansallispuvut päällä. 
Avajaisilta olisi Dipolissa.

Kello 16–17 maissa Ma-
salle ilmoitettiin, että nyt 
synnytetään. Tilanne oli 
vaikea, mutta Masa teki 
oikean päätöksen.

– Kello 17–19 kävin niin 
sanotusti synnyttämässä, 
eli tyttäremme Venla syn-
tyi. Kello 20 olin takaisin 
juhlassa.

– Missäs kävit? kyseltiin.

– Kävin synnyttämässä, 
Masa vastasi.

Kyllä onnittelumaljoja 
nosteltiin.

No, milloin ”syntyi” Matti 
Saartamo? Vanhoille luok-
kakavereille Masa on yhä 
Vehniäinen. Tämännimistä 
sukua oli aika paljon, mut-
ta Masan äidin tyttönimi, 
Saartamo, oli pelastetta-

va. Masasta, Joonaksesta, 
Jondesta, ja Venlasta tuli 
Saartamoita vuonna 1985. 
Alle kouluikäisten lasten 
oli helppo sopeutua ni-
menmuutokseen.

– Tunteilla äitiä kohtaan 
on paljon merkitystä, Masa 
kertoo. – Äiti oli minulle 
hyvin tärkeä. Hän piti per-
heen koossa. Isä oli vanhan 
kansan upseeri. Tärkeintä 
oli saada Saartamo-nimi 
jatkumaan. Äidillä oli yksi 
sisar, jolla ei ollut lapsia. 
Käytännössä Saartamo oli 
myös kivempi nimi.

Masa oli mennyt Etumat-
koihin vuonna 83 ja oli 
siellä tuotepäällikkönä 6–7 
vuotta. Matkayhtymään 
hän meni vuosikymmeni-
en vaihteessa, lähti sieltä 
vuonna 91 ja ryhtyi freeksi.

Hurly-Burly, 
Kurkisto ja Manari

Kun Eijalla ja Sinikka So-
kalla oli Kaivohuoneella 
esitys vaaleaveriköistä, 
tummaverisistä ja heistä 
pitävistä herroista, johtaja 
Veikko Vuoristo määräsi, 
että laskutus on hoidettava 
firman kautta. Piti perus-
taa ohjelmatoimisto. Kun 
pari sopivaa nimeä oli jo 
käytössä, turhauduttiin 

ja katsottiin sanakirjasta: 
löytyi sana hurly-burly = 
hölynpölyä. Ohjelmatoi-
misto Hurly-Burly on yhä 
voimissaan.

Vuonna 88 Masa ja Eija 
ostivat kesämökin Kur-
kiston rannalta. Samoihin 
aikoihin he joutuivat Hel-
singissä ”kahden asunnon 
loukkuun” ja menettivät 
paljon rahaa. Tuntui tur-
hauttavalta ja katkeralta. 
Niinpä he halusivat muut-
taa maalle pois Helsingis-
tä.

Vuosina 92–94 mökki pu-
rettiin, ja sen tilalle raken-
nettiin uutta. Lapset me-
nivät Veikkolan kouluun. 
Perhe asui pari vuotta 
”evakossa” Vanhatiellä ja 
Oikotiellä.

Muutaman vuoden kulut-
tua Pekka Nuru muutti Rea 
Maurasen luokse Veik-
kolaan. Masa oli ajatellut 
Hurly-Burlyn kehittämistä 
ammatillisesti. Pekan kal-
tainen liike-elämää koke-
nut henkilö muutti suun-
nitelmaa. Masa ehdotti 
Pekalle, että perustetaan 
yhteinen ohjelmatoimisto. 
Manari perustettiin vuon-
na 97. Kolme vuotta sitten 
se myytiin isolle toimis-
tolle.

Numeroidut hirret

Masan ja Eijan kodis-
sa kirjaimellisesti näkyy 
historia. Rakennuksen 
oleellinen osa ovat vanhat 
hirret, jotka numeroituina 
kuljetettiin Eijan kotita-
losta Riistavedeltä; se on 
nykyään Kuopiota. Upe-
an tuvan päätyseinällä on 
vaaleampia hirsiä. Ne ovat 
entisen saunan hirsiä, jois-
ta noki on hiekkapuhallet-
tu pois. Seinistä suuri osa 
on ajan patinoimaa hirttä, 
ja vielä jossain näkyy Ei-
jan merkintöjä, kun lapset 
mittailivat pituutta.

Masa arvostaa rakentami-
sessa erittäin paljon Erkki 
Tuunaisen panosta. Erk-
ki oli sekä remontti- että 
kirvesmiehenä. Erkki on 
myös kellojen tekijä, ja 
hän lahjoitti tupaantuliai-
sissa hienon kellon, joka 
on kunniapaikalla tuvan 
seinällä. 

Masa korostaa, että Paavo 
Liimatainen oli Veikko-
lassa todella monissa toi-
missa A ja O. Hän järjesti 
lähes kaiken.

– No, kuule, tehdään se, oli 
Paavon lempilausahdus, 
kun jokin idea putkahti 

Lehtemme päätoimittaja Matti Saartamo upean kotitalon aurinkoisella parvekkeella. Viime keväänä Matti luopui kartanoteatterin puheenjohtajuudesta. 
Sen otti hoitaakseen Simo Sipola. Taustalla kotijärvi Kurkisto.

esille, Masa mainitsee. – 
Paavo on kiva, miellyttävä 
ja sosiaalinen kaveri.

– Paavon kanssa olim-
me yhdessä perustamas-
sa kyläparlamenttia, joka 
myöhemmin liitettiin ky-
läyhdistykseen, Kylänrait-
ti-lehteä, elojuhlia. Paavo 
oli jo muuttanut pois mutta 
kuitenkin vähän potkaisi, 
ja niin lähdin perustamaan 
kartanoteatteria.

Ainakin kerran vuodes-
sa Masa vierailee Masa-
lassa Paavon ja Mailan 
luona.

– Muutto Veikkolaan on 
parhaita asioita meidän 
perheen elämässä, Masa 
tunnustaa. – Yhteisönä 
koko Veikkola vaikutti 
niin, että alkoi vähän kuin 
toinen elämä. Kun tänne 
on päässyt, en täältä muut-
taisi pois koskaan. Asum-
me näin lähellä Helsinkiä 
ja järven rannalla.

Kurkiston jo viilennyt vesi 
välkehtii auringossa. Pal-
jon se Vehniäisen Masa 
aikanaan touhusi mutta ei 
tainnut ehtiä käydä Kur-
kistossa uimassa.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari
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Fiksu Kissa astuu pelikentälle
Esittelemme tällä kertaa nuorimman jäsenen 
Veikkolan yrityseläintarhassa, SmartCatin 
(www.smartcatfinland.com). Sen synnytys-
tarina on inspiroiva ja Veikkolan vanhem-
mille lohduttava kertomus siitä, että lasten 
liiallinen tietokonepelaaminen ei välttämättä 
vie psykoosiin vaan hyvään virkaan, onnelli-
seen avioliittoon ja yrittäjyyteen. Tarina on 
juuri sopiva joululehteen.

Istumme Kalljärven ranta-
mailla yrittäjä Petri Blom-
qvistin kanssa SmartCatin 
pesässä. Hämärtää, myö-
häissyksyn tuuli ulvoo 
nurkissa, ikkunoista vetää, 
ja varpaita paleltaa. Sisus-
tus on nuoren innokkaan 
start up -firman hengen 
mukainen, inspiroiva, läm-
min, edullinen. Seiniä ko-
ristelevat Gallen-Kallelan 
taulut eivät ole originaale-
ja – vielä. 

Kylänraitti: Työskente-
lit liikennesuunnittelu-
alalla lähes 20 vuotta, 

ensin konsulttina ja sit-
temmin liikenneinsinöö-
rinä Helsingin kaupun-
gilla. Se oli arvostettu, 
mielenkiintoinen tehtä-
vä, et kärsinyt mahdot-
tomasta stressistä, olit 
suhteellisen hyvin pal-
kattu. Miksi ihmeessä 
irtisanouduit nyt, kun 
vielä talouskriisi uhkai-
lee?

Cat: Homma rupesi tois-
tamaan itseään. Rakenteet 
olivat jäykkiä ja kehitys 
hidasta. Pelkäsin kuoleva-
ni pystyyn. Olin matkus-

tanut tarpeeksi Veikkolan 
ja Helsingin väliä ruuhka-
bussissa 280. Tuntui siltä, 
että nyt pitää tehdä jotain 
ihan muuta.

KR: Mutta herranen aika, 
mikset ottanut vuorottelu-
vapaata?

Cat: Olin vuorotteluva-
paalla kolme vuotta sitten. 
Rakensin silloin tätä työ-
huonetta ja kirjoitin kir-
jan. Siitä lumipallo rupesi 
vyörymään. Homma eska-
loitui irtisanoutumiseen ja 
firman perustamiseen.

KR: Yrityksesi nimi on 
SmartCat. Mikä on kisun 
toimiala?

Cat: Se suunnittelee ja 
valmistaa tietokoneohjel-
mia, erityisesti pelejä.

KR: Tähtäät siis Suomen 
veronmaksajalistan kär-
keen!

Teksti ja kuva:  
Franz Raschbacher 

Yrittäjä Petri Blomqvist SmartCatin päämajassa.

Keväällä 2014 ilmes-
tyi Petri Blomquistin 
esikoisteos ITE. Se on 
päihteiden ja rikosten 

Petri Blomquist 
ITE

värittämä psykologi-
nen ihmissuhderomaani 
Helsingin Kalliosta.

Tervetuloa Rahikaisen 
divariin! Tapaa Arska, 
Pietari, Pirinen & Ar-
piainen ja muut Kallion 
iloiset veikot. Katso, 
kuinka kaupungin va-
lot vaihtuvat varjoiksi. 
Tunne kaupungin syke: 
kaikki se rakkaus, rim-
puilu, säätäminen, ny-
kiminen ja sätkyttely. 
Kuule kadun villimmän 
puolen kutsu. Muista, 
että katupojallakin on 
sydän…ja sama vika se 
on Rahikaisella.

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN
JOULULOUNAALLE!

25 € /hlö
13.–18.12.2014, klo 11.00–14.00

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

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO    
WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI

JOULULOUNAALLE!

HOTELLI  SIIKARANTA

Cat: Ei helsingissä! Olen 
pelannut jo lapsena pal-
jon ja tein silloin myös 
tietokonepelejä Commo-
dore 64:lle. Siitä jäi kai-
paus alalle, jota en oikein 
koskaan kunnolla päässyt 
kokeilemaan. Yksi yrittä-
jyyden hohdokkaimmista 
puolista on nimenomaan 
tekemisen vapaus. (Pikku 
Peten Commodore 64 on 
toimiston sivupöydässä, 
ihan toimivana!)

KR: Ovatko SmartCatin 
tuotteet jo valmiita pelat-
taviksi?

Cat: Yritykseni rekiste-
röitiin lokakuussa 2014. 
Tällä hetkellä on menossa 
tuotekehitysvaihe. Jul-
kaistuja pelejä on vasta 
yksi, Pinguleison Rex. 
Se on ladattavissa ilmai-
seksi Google Playstä ja 
Windows Phone Storesta, 
kohta myös iTunesista ja 
Amazonista.

KR: Suunnittelit Pingu-
leison Rexin ihan itse. 
Kun Veikkola on luovien 
kansalaisten keidas, teki-
sitkö pelin myös muiden 
ehdotusten mukaan? Jos 
esimerkiksi rakastavat 
vanhemmat haluavat 
räätälöidä pelin ihan 
lastensa ominaisuuksiin 
sopivaksi.

Cat: Periaatteessa kyllä. 
Täytyy kuitenkin muistaa, 
että pelin kehitys on aikaa 
vievä prosessi ja räätälöi-
dyn pelin hinta voi olla 
monelle yksityishenkilölle 
liian korkea. Saa kuitenkin 
mielellään ottaa yhteyttä.

KR: Tässä starttirahavi-
ranomaisten standardiky-

symys: missä on yrityksesi 
viiden taikka kymmenen 
vuoden päästä?

Cat: Kaikki ovat kuulleet 
suomalaisista pelialan me-
nestystarinoista. Muuta-
man menestyneen yrityk-
sen takana on kuitenkin 
iso joukko ”ei-niin-menes-
tyneitä” yrityksiä. Itse en 
haaveile miljoonista. Toi-
voisin kuitenkin, että voin 
elättää itseni ja perheeni 
tällä työllä vielä jonain 
päivänä. Paljon puhutaan 
siitä, että Suomi tarvitsee 
yritystä ja yrittäjyyttä. 
Se oli yksi tekijä, minkä 
vuoksi halusin pistää itse-
ni likoon – ihan oikeasti. 
Idealistinen haaveeni on, 
että voisin omalta osaltani 
tehdä maailmasta vähän 
hauskemman paikan elää.

KR: Näin suomalais-
itävaltalaisesta näkö-

vinkkelistä Suomi on 
korkeasti koulutettu-
jen, ahkerien ja sisuk-
kaiden ihmisten maa. 
Liian monet ovat kui-
tenkin jumiutuneet jo-
honkin paikkaan, jossa 
he eivät pysty tekemään 
sitä mitä haluaisivat tai 
osaisivat. Porukat pi-
tävät kynttilöitänsä va-
kan alla. Asuntolainat 
ja arkielämän korkeat 
vakiokustannukset pa-
kottavat siihen. Maa on 
täynnä kimiräikkösiä, 
joka eivät uskalla tart-
tua rattiin.

Cat: Sinäpä sen sanoit. 
Lisää rohkeutta ja yritystä. 
Niillä eväillä Suomi uu-
teen nousuun!

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Med-Life laajeni

Pizzeria-Ravintola Med-Life laajeni. Ravintola käsittää 
nykyisellään torin laidassa olevan liikerakennuksen 
toisen kerroksen kokonaan. Med-Life on hakenut myös 
anniskeluoikeuksia. Med-Life -ravintolasta kerrotaan 
enemmän seuraavassa Kylänraitissa. Teksti ja kuva: 
Paavo Sortti.

Tuhannen kuntosalin mies

Kuntosalin valoisuus ja värikylläisyys saavat harrastajan mielen positiiviseksi.

Klubi-isäntä Torsti 
Seppälä myhäilee 
kuntosalin yläkerrassa 
olevassa lepohuoneessa.

Avajaispäivän vieraille oli tarjolla pientä naposteltavaa klubin tulevissa huoltotiloissa. 
Heillä oli myös mahdollisuus osallistua leikkimieliseen puttukisaan.

Kuntosaliyrittäjä Torsti 
Seppälä on ollut mukana 
lähes tuhannen kuntosa-
lin toteutuksessa. Vete-
raanilentopalloilija avasi 
Veikkolaan kuntosalin 
yhdeksän vuotta sitten. 
Uudistetun salin avajai-
sia vietettiin lauantaina 8. 
marraskuuta.

Fitnessclub 2000

Ystävät suostuttelivat Sep-
pälän kymmenisen vuotta 
sitten perustamaan kunto-
salin Veikkolaan. Hänellä 
oli vuosien varrella ollut 
useampikin sali ja hän oli 
itse ajatellut luopua koko-
naan niiden pitämisestä.

Yhdeksän vuotta sitten 
mies perusti kuntosalin 
entisiin Teräsmännyn tiloi-
hin. Uudistettujen tilojen 
avajaisia vietettiin mar-
raskuussa. Nyt tiloja on 
enemmän kuin aikaisem-
min, ja ne ovat kahdessa 
kerroksessa. Värikkäät 
ja valoisat tilat tarjoavat 
hyvät harjoitusolosuhteet 
kuntoilun harrastajille.

Fitnessclub 2000 on mata-
lan kynnyksen kuntosali, 
joka suhteellisen halval-
la tarjoaa asiakkailleen 
mahdollisuuden kuntoi-
luun. Klubin ”brändi” on 
ystäväkortti, jolla paris-
kunnat, kaverukset jne. 
pääsevät kuntoilemaan 
edullisesti.

Mies salien takana

Torsti Seppälä ajautui kun-
tosalibisnekseen jo 1960-lu-
vulla, ja hän on ollut suun-
nittelemassa, rakentamassa 
tai huoltamassa liki tuhatta 
kuntosalia Suomessa ja ul-
komailla. Parhaimmillaan 
Seppälä työllisti 45 henki-
löä. Veteraanin vauhti on 
vuosien varrella rauhoittu-
nut. Tällä hetkellä hänen 
huoltotiimiinsä kuuluu 4–5 
toimijaa.

Liikuntateknikko Sep-
pälästä tuli 22-vuotiaana 
Suomen Lentopalloliiton 
ensimmäinen toiminnan-
johtaja. Elettiin vuot-
ta 1962. Ensimmäinen 
toiminnanjohtaja joutui 
organisoimaan muun 
muassa lentopallon val-
mennustoiminnan ja tuo-
marikoulutuksen. Seppä-
lä joutui alkuvaiheessa 
hankkimaan lentopallo-
liitolle rahaa sponsoreilta 
omaa palkanmaksua var-
ten.

Seppälä ehti tuomaroi-
da lentopalloa kotimaan 
sarjassa 42 vuotta; kan-
sainvälisenä lentopallo-
tuomarina hän toimi 24 
vuotta.

Jo nuorena lentopalloon 
koukkuun jäänyt Seppälä 
oli perustamassa lento-
palloseura Sikariporrasta 
vuonna 1971. Perustajajä-
seniä on elossa enää kaksi: 
Mauno Koivisto ja Torsti 
Seppälä. Sikariportaan 
riveissä Seppälä saavutti 
50-vuotiaiden maailman-
mestaruuden Australiassa 
1994. Loppuottelussa kaa-
tui kisojen ennakkosuosik-
ki Venäjä.

Harrikka

Työ- ja harrastusmatkoil-
laan Seppälä on tutustunut 
eri maiden kulttuureihin, 
tapoihin ja muuhun elä-
mänmenoon. Tuskin meis-
tä monikaan tulee käyneek-
si parturissa useammassa 
kuin parissa–kolmessa 
maassa. Seppälällä partu-
rikokemuksia kertyy 58 
maasta. Parturissa käynti 
on tavallaan keino lähestyä 
kyseisen maan ”sielua”.

Muutama vuosi sitten tämä 
virkeä veteraani hankki 
70-vuotislahjaksi itselleen su-
kulaistensa hämmästykseksi 
järeän Harley Davidsonin.

”Se oli ollut haaveenani jo 
pitkään. Tykkään körötellä 
hyvällä säällä rauhallisia 
reittejä. Muutaman tunnin 
ajelu saattaa sisältää pari–
kolme kahvilassa käyn-
tiä,” kertoo Seppälä.

Kuntosalin pitäminen on 
Torstille harrastus ja intohi-
mo. Hänelle riittää, että salin 
kulut eli vesi, lämpö ja ves-
sapaperi tulevat katetuksi.

Teksti ja kuvat: 
Paavo Sortti

Veikkolan kyläavustaja Erik Grahn
046 683 7870 

Kotiapua 
kyläyhdistyksen 
jäsenille ja alueen 
ikäihmisille. Palveluun 
kuuluvat esim. pihatyöt, 
puiden pilkkominen, 
pienet korjaus- ja 
kunnostustyöt, 
siivoaminen ja asiointi. 
Kyläavustajalta voi 
nyt myös kysyä 
energiansäästövinkkejä, sillä kyläavustaja 
välittää tietoja Motiva Oy:n kuluttajien 
energianeuvonnasta.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.

arkisin klo 9.30–14.30

Uusi asunto? Uusi koti ja kaapin paikka on selvillä, mutta laina puuttuu?
Ei hätää! Tee lainahakemus osoitteessa op.fi. Myös uuden kotisi vakuutukset saat 
vaivattomasti samasta osoitteesta

Merja Vähätiitto-Holmberg, KiAT
0500 440 887

Marjut Petäjä, LKV
050 599 4189

Eerikinkartanontie 2, Veikkola

Asuntoasioissasi ota yhteyttä paikkakuntasi asuntoammattilaisiin:

facebook.com/lansiuudenmaanop
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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!

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

 

Oman kylän kukkakauppa 
toivottaa kaikille 
Hyvää Joulua! 

Muistihäiriöisen läheisen koti
Veikkolassa Vihdin rajalla, Sukellus-Aree-
nan naapurissa, on 1980-luvulla rakennettu 
valkoinen omakotitalo nimeltään Villa Met-
sälampi. Talo ei poikkea ympäristöstään mi-
tenkään. Sitä ympäröi matala aita, ja pihalla 
on puutarhakalusteita sekä istutuksia.

Talo on alun perin raken-
nettu omakotitaloksi. Siinä 
on toiminut päiväkoti, en-
nen kuin se vuonna 2006 
muutettiin hoivakodiksi. 
Talossa on toiminut Villa-
Kodit Oy:n hoivakoti Villa 
Metsälampi loppuvuodesta 
2006 alkaen. Talosta teh-
tiin tehostetun palveluasu-
misen yksikkö. Talossa on 
tilaa kymmenelle asuk-
kaalle, joista suurin osa 
on muistihäiriöisiä. Kaikki 
talon kymmenen asukasta 
ovat kirkkonummelaisia, 
neljä miestä ja kuusi naista.

Tänne haluaisin 
muistisairaan läheiseni!

Metsälammen johtoajatus 
on tuottaa palveluja, “jot-
ka olisimme valmiita hy-
väksymään omille omai-
sillemme”. Tavoitteessa on 
onnistuttu ilmeisen hyvin, 
sillä paikat ovat koko ajan 
täynnä. Henkilökuntakin 
on tosi tyytyväinen. Vil-
la Metsälammen henki-
lökuntamitoitus on 0.65, 
eli kymmenen asukkaan 
talossa on 6,5 työnteki-
jää (sopimusten ja lupien 
mukaan). Koulutukseltaan 
he ovat lähihoitajia ja yksi 
sairaanhoitaja.

Villa Metsälampi on mu-
kana Ylen Hyvä Teko 
-kampanjassa. Sen myö-
tä on mukaan saatu pari 

vapaaehtoista. Lue lisää 
www.yle.fi - hae: hyvä 
teko.

Villa Metsälampi on 
asukkaidensa koti, jossa 
henkilökunta on asukkai-
ta varten. Toiminnassa 
painotetaan asukkaiden 
elämän merkitykselliseksi 
tekemistä. Siihen liittyvät 
erilaiset päivittäiset toi-
minnot ja ulkoilu. Asuk-
kaiden tahtoa kunnioite-
taan. He voivat asua Villa 
Metsälammessa elämänsä 
loppuun saakka. Viimeisen 
vuoden aikana henkilö-
kunnan koulutuksessa on 
panostettu saattohoitoon. 
Työskentelyssä tärkeintä 
on asenne, olla ihminen 
ihmiselle, läsnä ja lähellä.

Miten Metsälampeen 
pääsee?

Asukkaat tulevat kunnan 
SAS-ryhmän (selvitä, ar-
vioi, sijoita) kautta Villa 
Metsälampeen. Asuk-
kaaksi voi tulla myös 
palvelusetelillä. Maksut 
sisältävät täysihoidon, 
asunnon vuokran ja ym-
pärivuorokautisen hoidon. 
Joka toinen viikko talos-
sa käy kunnan lääkäri. 
Asukas itse maksaa omat 
lääkkeensä, apuvälineet, 
virkistysmatkat, silmälää-
kärit ja mahdolliset virkis-
tysmatkat.

Puutteet kestetään, kun 
uusi talo on tulossa

Villa Metsälammen pieni 
yksikkö on Johanna Kopon 
mielestä hyvin haavoittu-
vainen. Kun yksi asukas on 
poissa vaikkapa sairaalassa, 
niin talossa ei voida säästää 
muista kustannuksista

Villa Kaskimäki

Hartaasti odotettu uusi talo 
sai rakennusluvan mar-
raskuun alussa. Talo sai 
nimen Villa Kaskimäki si-
jaintinsa mukaan: se tulee 
Turuntien pohjoispuolelle 
Kaskelantien päähän. Ton-
tin kadun puoleiselle reu-
nalle rakennetaan parhail-
laan yksityistä päiväkotia.

Uuden talon pitäisi val-
mistua jo syksyllä 2015. 
Uudesta talosta tulee 
42-paikkainen, ja siinäkin 
kodikkuus on pääasia. Sin-
ne tulee takkoja, terasseja, 
värejä ja tauluja. Jokaiseen 
asuntoon tulee oma WC, 
ruoka valmistetaan paikan 
päällä, ja ulkoilumahdolli-
suus on helpompi järjestää 
kuin Villa Metsälammessa. 
Kirkkonummen kunta on 
sitoutunut ostamaan 30 te-
hostetun palveluasumisen 
paikkaa Villa Kaskimäestä. 

Isompi yksikkö tuo 
paljon työntekijöitä

Villa Kaskimäkeen tu-
lee oma fysioterapeutti ja 
kokki. Villa Kaskimäki 
tuo Veikkolaan yhteensä 
parikymmentä uutta työ-
paikkaa sairaanhoitajille, 

lähihoitajille, hoiva-avus-
tajille ja muulle avustaval-
le henkilökunnalle.

Lisätietoja 
tehostetun palvelu-
asumisen paikoista ja 
mahdollisuudesta pal-
veluseteliin kannattaa 
kysyä suoraan kunnasta.

Villa Metsälammesta 
palveluvastaava Johanna 
Kopo, 045 2385 767, 
www.seniorikodit.fi.

Teksti ja valokuvat: 
Marjokaisa Piironen ja 
Franz Raschbacher

Havainnekuva 42-paikkaisesta Villa Kaskimäestä, joka 
valmistunee jo syksyllä 2015.

Villa Metsälampi 
Veikkolassa on  
kymmenen muistihäiriöisen 
ihmisen koti.

Metsälammen tilat ovat hieman sokkeloiset mutta kodikkaat.
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Tule nauttimaan Veikkolan oman kuoron joulukonsertista!
Vuonna 2012 perustettu 
Veikkolan Viihdelaulajat 
on harjoitellut uutta oh-
jelmistoa joulukonserttia 
varten ahkerasti. Uutta 
ohjelmistoa on mm. kuo-
ronjohtajan Jyrki Niska-
sen säveltämä ja sovittama 

Muuttolinnun joulu, johon 
kuorossa laulava Kristiina 
Sarmas on tehnyt kosket-
tavan sanoituksen.

Joulukonsertista pääsee 
nauttimaan tunnelmalli-
seen Haapajärven kirk-

koon perjantaina 19.12. 
klo 19. Mikäli ajankohta ei 
sovi, voi matkustaa pienen 
matkan päähän Masalan 
kirkolle jo torstaina 11.12. 
klo 19. Lauantaina 13.12. 
noin klo 12 Veikkolan 
Viihdelaulajat esiintyy Ee-

rikinkartanon joulumark-
kinoilla.

Syksyn alettua kuoro 
harjoitteli jo muutamia 
kappaleita ensi syksyn 
ABBA-konserttia varten. 
Tätä konserttia kannattaa 

kaikkien musiikin ystävien 
odottaa. Tulossa on aivan 
varmasti vahvaa osaamista 
ja upeita sovituksia.

Veikkolan Viihdelaulajat 
osallistui kesäkuussa Tshe-
keissä Olomoucin kan-
sainväliseen kuorokilpai-
luun laulamalla muutamia 
kappaleita viime kevään 
Beatles-kokonaisuudesta. 
Laulut opeteltiin ulkoa, ja 
harjoitusta saimme vielä 
paikan päällä kaupunkiin 
järjestetystä omasta kon-
sertistamme.

Kilpailujännitys purkau-
tui mahtavana tulkintana, 
jonka johdosta kuoro voit-
ti pronssia omassa sar-
jassaan. Kiitosta saimme 
yhtenäisestä kuoron soin-
nista, joka on uskomaton 

saavutus vasta kahden vuo-
den yhdessä laulamisen jäl-
keen. Tästä kuoro saa kiit-
tää Jyrkiä, joka ohjaa meitä 
kohti yhteistä päämäärää 
ammattitaidolla.

Otamme uusia laulajia 
mukaan vuoden alusta. Jos 
kiinnostuit, lähetä viestiä 
veikkolanviihdelaulajat@
gmail.com tai soita kuoron 
hallituksen puheenjohta-
jalle Marille numeroon 
040 520 9303.

Kuoroa tai sen pienryhmää 
voi tilata juhliin ja muihin 
tapahtumiin. Yhteystiedot: 
viihdelaulajat.webs.com 
tai veikkolanviihdelaula-
jat@gmail.com.

Teksti: Mari Vartiainen 
Kuva: Kristiina Sarmas

Veikkolan Viihdelaulajat Haapajärven 
kirkossa vuonna 2013.
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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.

PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku remontit, Terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

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 

Kirjavinkkaus houkuttelee lukemaan
Kylämme kirjaston Rotko-sa-
lissa järjestettiin torstaina 6.11. 
Veikkolan yläkoulun oppilaille 
tilaisuus, jossa asiantuntija an-
toi tärkeitä vinkkejä lukemisen 
arvoisista kirjoista. Salin pöy-
dällä oli todella edustava otos 

Klo 11 aikoihin vinkka-
uksia kuuntelemaan olivat 
tulleet Veikkolan koulun 9 
A -luokan oppilaat opetta-
jansa Karoliina Sallisen 
kanssa. Esityksen alku-
puolella erityisesti poiki-

en joukossa hieman supis-
tiin niin, että opettajan piti 
välillä hillitä jutustelua.

Esimerkiksi Thaimaan 
Khao Lakiin liittyvä kirja 
”Khao Lakin sydämet” ei 
kovasti kiinnostanut, vaik-
ka meikäläistä senioria jo 
kirjan nimi hieman säväyt-
ti. Sen sijaan noin 15-vuo-
tiailla oppilailla ei voinut 
olla muistikuvia siitä, mi-
ten hirvittävän katastro-
fin Thaimaassa ja laajasti 
Kaakkois-Aasiassa vyöry-
nyt tsunami aiheutti Tapa-
ninpäivänä vuonna 2004. 
Mutta kun Pia Rahikainen 
nosti esille Nörtti-nimisen 
kirjan, alkoi selkeästi asi-
antunteva supina; tultiin 
tämän ikäryhmän muka-
vuusalueelle.

Vinkkaustuokion aikana 
Pia vastasi kysymykseen, 
onko hän lukenut kaikki 
kirjat, jotka olivat mukana. 
Kyllä on lukenut. Muuten 
hän ei pystyisi antamaan 
kunnollisia lukemisvink-
kejä.

Pia kertoi, että Kirkkonum-
mella tehdään paljon kir-
javinkkausta. On selvästi 
huomattu, että se houkutte-
lee lukemaan. Veikkolassa 
aloitettiin vasta syksyllä, 
mutta kaikille 7-, 8- ja 
9-luokkalaisille järjeste-
tään vinkkaustilaisuudet 
vielä ennen joulua. Tavoit-
teena on se, että vinkkaus 
järjestettäisiin vuosittain 
kaikille yläkoululaisille.

Lukeminen on tietysti 
meidän kaikenikäisten 
oikeus. Veikkolan kirjas-
tossa alkoi tiistaina loka-
kuun 7. päivänä seniorien 
lukupiiri. Tämä kokoon-
tuu joka toinen tiistai klo 
18–19. Mukaan ehtii ja 
mahtuu mainiosti.

Tervetuloa lukemaan ja 
kuuntelemaan tarinoita 
sekä keskustelemaan nii-
den herättämistä ajatuk-
sista. 

Teksti ja kuva:  
Tapani IivariYhdeksäsluokkalaiset ovat jo rientäneet opettajansa kanssa kirjaston puolelle lainaamaan kirjoja, ja melkoinen 

osa Pia Rahikaisen takana olevan pöydän lastista on otettu mukaan. Pialla on kädessään Mikael Niemen romaani 
”Aivot pellolle”, johon kirjailija on saanut vakavan idean kouluihin liittyneistä traagisista ampumistapauksista.    

Lamminpääntie 41,  
02880 Veikkola 

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

www.anident.fi

TERVETULOA UUSIIN TILOIHIMME! 

A N I D E N T

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

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

Muut kuin hammaspotilaat: Terhi Tuomi,ELL

suomenkielisiä kirjoja. Kirkko-
nummen kirjastossa työsken-
televä informaatikko Pia Rahi-
kainen kertoi kirjojen sisällöstä 
– luonnollisesti paljastamatta 
romaanien ratkaisevia juonen-
käänteitä.
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PIHA
KUNTOON

BETONILAATAT
MUURIKIVET

REUNA- JA PIHAKIVET
KUKKARUUKUT
VESIKOURUT
LOISKEKUPIT

KAIVONRENKAAT
VALURAUTAKANSISTOT

KULJETUSPALVELU

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

Kartanoteatteri 
juhlii itsenäisyyttä 
ja laulattaa 
joulutunnelmaan

Veikkolan Kartanoteat-
terin perinteinen itsenäi-
syyspäivän juhla pidetään 
Eerikinkartanossa lauan-
taina 6.12. klo 14.

Ohjelmassa on juhlaruno 
sekä syksyn teatterikurs-
sien satoa. Aikuiset ovat 
harjoitelleet syksyn mit-
taan improvisaatiota, ja 
nuoret ovat valmistaneet 
räväkän mininäytelmän, 
jonka kantaesitys on juuri 
itsenäisyyspäivänä. Li-
säksi lauluyhtye Res Mira 
esittää pari juhlaan sopi-
vaa laulua.

Kartanon saliin mahtuu 
esiintyjien lisäksi 45 kat-
sojaa, joten kannattaa 
saapua paikalle ajoissa. 
Sisäänpääsy on maksuton. 

Käsiohjelman hinta on ai-
kuisille 15 euroa. Lapsille 
juhla on maksuton.

Itsenäisyyspäivän jälkeen 
on aika laskeutua kohti 
joulua. Virittäydymme 
joulun tunnelmaan laula-
malla yhdessä rakkaimpia 
joululauluja Eerikinkarta-
nolla tiistaina 16.12. klo 
18 alkaen. Laulattajina 
ovat Eija Ahvo ja Anna-
Maija Iskanius. Säestä-
jänä toimii Hannu Sor-
sa. Mukaan mahtuu niin 
monta laulajaa kuin sali 
vetää.

Tilaisuudessa on tarjolla 
Café Pikkirillin erinomais-
ta glögiä. Vapaa pääsy.

Simo Sipola

Veikkolan kirjaston 
joulukuu

Joulusatutunti pe 12.12. klo 10 Satutunnit on suunnattu 
4–6-vuotiaille. Samalla satutuokiot jäävät joulutauolle. 
Tammikuun ensimmäinen viikottainen satutunti on pe 
9.1. klo 10. Tervetuloa mukaan!

Kirjaston aukioloajat: 
ma 15–20 
ti ja to 14–19 
ke, pe, la ja aatot 10–15

Allastie 6, 02880 Veikkola 
p. (09) 2967 2100, 
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Joulun ja uudenvuoden poikkeavat aukioloajat: 
ti 23.12. klo 10–15 
ke 24.12.- pe 26.12. suljettu 
to 1.1. suljettu 
ma 5.1. klo 10–15 
ti 6.1. suljettu

Kirkkonummen kirjaston ystävien 
harrastuskerhot Veikkolan kirjastolla
Suositut lasten ja nuorten kerhot jatkuvat tammikuussa. 
Ilmoittautua voi jo nyt. Kirjaston nettisivuilta löytyy li-
sätietoa myös kirjastolla kokoontuvista lukupiireistä ym.

Jarin sarjispaja

Sarjakuvien tekeminen jatkuu taas 19.1.2015. Pajoissa 
opetellaan sarjakuvien tekemistä ja piirtämistä 
sarjakuvapiirtäjä Jari Peltosen opastuksella. Tehdyistä 
töistä pidetään lopuksi näyttely kirjastolla. 
  
Sarjispaja maanantaisin Veikkolan kirjastossa. 
7–10-vuotiaat klo 15–16.30.  
11–15-vuotiaat klo 16.30–18. 

Syksyn 2014 sarjispajalaisia. Kuva: Jari Peltonen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
studio.jaripeltonen@gmail.com 

Nuorisoteatteri

Nuorisoteatteri kokoontuu kirjaston Rotko-salissa  
sunnuntaisin 18.1. alkaen. 
Tule tekemään hauskoja teatteri-ilmaisun harjoituksia, 
valmistamaan näytelmiä ja tekemään lavasteita. 
7–11-v. klo 14.30–16.15 (Tiikerit) 
12–17-v. klo 16.15–18 (Taika) 
Ilmoittautumiset ryhmiin sekä tiedustelut:  
Ilona Tiainen 044-3206773 tai tiainen.ilona@gmail.com

Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset 
sarvet, täytetyt sämpylät ym. 

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.  

Lounaskeitto- ja salaattiannoksia ti-la klo:11-14, 
myös mukaan. 

Sivojantie 3, Lapinkylä        p.09-2566607 

leipomo@lapinkylanleipomo.com 

www.lapinkylanleipomo.com  

ti-pe 9-17 

la 10-15 

su 12-15 
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Viinanen oli kova koville
Iiro Viinanen ja Kalle Heiskanen (toim.) 
Vaaran vuodet 1991–1995 
Muistelmia ja päiväkirjamerkintöjä 
Paasilinna 2014

Iiro Viinanen on toden-
näköisesti Suomen viime 
vuosikymmenten viha-
tuin valtiovarainministe-
ri. Hänen ensimmäiseen 
ministerikauteensa osui 
1990-luvun alun lama, 
jota pidetään itsenäisen 
Suomen toistaiseksi pa-
himpana.

Esko Ahon johtama halli-
tus pani toimeen ison jou-
kon sosiaalitukien leikka-
uksia. Viinasen mukaan 
leikkauksia oli tehtävä, 
jotta ulkomailta saataisiin 
ylipäätään lainaa. Moni-
en mielestä Viinasen läpi 
runnomat leikkaukset 
romuttivat hyvinvointi-
valtion. Hän ja hänen tu-
kijoukkonsa taas pitävät 
itseään valtiontalouden 
pelastajana.

Viinanen täytti syksyl-
lä 70 vuotta. Ikään kuin 
tasavuosien kunniaksi 
ilmestyi muistelmateos, 
joka perustuu pääosin Vii-

nasen vuosien 1993–1995 
päiväkirjamerkintöihin ja 
muistiinpanoihin. Kalle 
Heiskasen toimittamas-
sa teoksessa on mukana 
muistikuvia myös kahdel-
ta ensimmäiseltä ministe-
rivuodelta.

Päiväkirjamerkintöihin 
perustuvat muistelmat 
ovat harvoin kirjallista ilo-
tulitusta, eivätkä Viinasen 
muistelmat tee poikkeusta. 
Hän tyytyy useimmiten 
selostamaan päiväntapah-
tumia lyhyesti ja kuvaa 
tuntojaan suorasanaisesti 
mutta kuivakkaasti.

Viinasen maailma on 
mustavalkoinen, jos päi-
väkirjaan on uskomista. 
Hänellä on suosikkinsa 
ja inhokkinsa ministeri-
kollegojen, työmarkki-
najohtajien, liike-elämän 
isokenkäisten sekä virka-
miesten joukossa. Osan 
hän haukkuu tilaisuuden 
tullen, ja kaikkein pahim-
pia sielunvihollisiaan hän 
syyttää turhanaikaisiksi 
vänkääjiksi tai siltarum-
pupoliitikoiksi. Kyytiä 
saavat niin puoluetoverit 
Ilkka Kanerva ja Kimmo 
Sasi kuin keskustan minis-
terikollegat Mauri Pekka-
rinen ja Jorma Huuhtanen. 
Presidentteihin, Koivisto 
ja Ahtisaari, Viinanen suh-
tautuu kunnioittavasti.

Parhaina liittolaisinaan 
Viinanen pitää valtio-

varainministeriön kovia 
poikia, valtiosihteeri 
Eino Keinästä, budjetti-
päällikkö Raimo Sailasta 
ja apulaisbudjettipäällik-
kö Erkki Virtasta. Pää-
ministeri Ahon kanssa 
Viinanen tulee toimeen, 
vaikka moittiikin tätä vä-
lillä heikoksi.

Ahon hallituksen aika-
na Suomi siirtyi uuteen 
aikaan kahdella tavalla. 
Suomi haki, neuvotteli ja 
myös liittyi EU:n jäse-
neksi. Toiseksi, 90-luvun 
laman aikana luottoluoki-
tuslaitosten arvioita val-
tiontalouden tilasta alet-
tiin pelätä ja seurata kuin 
päivittäistä säätilaa. Val-
tion taloudenpidon uu-
deksi totuudeksi tuli ”reit-
taajan pelko on viisauden 
alku”.

Tämä uusi totuus käy hy-
vin ilmi Viinasen muistel-
missa. Viinanen menettää 
useasti yöunensa märeh-
tiessään, laskeeko jokin 
kolmesta suuresta luo-
kituslaitoksesta Suomen 
luokitusta. 

Viinanen on parhaimmil-
laan kuvatessaan päiviä, 
jotka edelsivät markan 
pakkokelluttamista mar-
raskuussa 1991. Päiväkir-
jamerkinnöistä välittyy 
hyvin kirjoittajan ahdistus, 
joka johti sydämentyky-
tykseen ja fyysiseen pa-
hoinvointiin.

Myös turhautuminen pai-
kallaan junnanneisiin 
budjettineuvotteluihin ja 
kokoomuksen sisäiseen 
valtapeliin tarjoavat mie-
lenkiintoisen näkymän po-
litiikan sisäpiiriin.

Huvittava yksityiskohta 
Viinasen muistelmissa on 
se, miten usein hänellä oli 
aikaa – ja rahaa – käydä 
metsästämässä eri puolilla 
Suomea, Skotlantia ja Ve-
näjää, vaikka tilanne oli 
niin sanotusti päällä.

Eniten muistelmissa kui-
tenkin häiritsi talouspo-
liittisen pohdinnan yk-
sipuolisuus. Ikään kuin 
Suomella ei olisi ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin 
hirttäytyä viimeiseen 
asti vakaaseen markkaan 
sekä leikata niiltä, jotka 
sosiaalitukia tarvitsevat 
eniten eli yksinhuoltajil-
ta, työttömiltä ja pienellä 
eläkkeellä kituuttavilta 
vanhuksilta. Mutta ehkä 
Viinanen ja hallituksen 
ydinministerit avustaji-
neen eivät osanneet nähdä 
toisin.

Toisenlaisen kuvan la-
ma-ajan talouspolitiikan 
vaihtoehdoista ja tuolloin 
käydystä keskustelusta saa 
esimerkiksi Jaakko Kian-
derin ja Pertti Vartian kir-
jasta Suuri lama.

Simo Sipola

Tiina Rosenberg 
Arvot mekin ansaitsemme 
Kansakunta, demokratia ja 
tasa-arvo 
Tammi 2014

Sanon sen heti alkuun. 
Pidän Taideyliopiston 
rehtorin Tiina Rosenber-
gin tavasta pohtia arvo-
maailman muutosta, jota 
olemme saaneet todistaa 
1980-luvulta lähtien. 
Rosenberg esimerkik-
si paketoi hyvin yhteen 
uusliberalismin nousun 
ja miten se on ruokkinut 
suvaitsemattomuutta ja 
oikeistopopulismia Eu-
roopassa.

Uusliberalistinen talo-
uspolitiikka on kiistatta 
lisännyt tuloeroja ja köy-
hyyttä. Siihen kuuluvat 
yksilökeskeisyys, kilpai-
luhenkisyys ja hyvinvoin-
tivaltion vastaisuus ovat 
taas johtaneet heikkouden 
halveksuntaan, ja tätä oi-
keistopopulistit ovat käyt-
täneet hyväkseen.

Rosenberg pohtii lisäksi 
ansiokkaasti ajassa liikku-
via ”totuuksia” maahan-
muutosta ja monikulttuuri-
suudesta, jotka eivät kestä 
lähempää tarkastelua.

En kuitenkaan pidä Ro-
senbergin tavasta niput-
taa yhteen asioita, joilla 
on kovin vähän tekemistä 
keskenään. Esimerkiksi 
seksikauppa, Pussy Rio-
tin tempaukset, taiteen 
avantgardismi, homotu-
rismi Israeliin ja maahan-
muuttajanaisten oikeudet 
eivät kuulu samaan jat-
kumoon, jota Rosenberg 
kutsuu demokratiaksi. 
Tai sitten minun näke-
mykseni demokratiasta 
on kovin erilainen kuin 
Rosenbergin – ja ehkä 
myös rajoittunut.

Rosenbergin ajattelua 
värittää vahvasti se, että 
hän on feministi ja su-
kupuolitutkija. Se näkyy 
esimerkiksi hänen näke-
myksessään tasa-arvosta. 
Feminismi lyö myös läpi 
hänen lähteissään, joista 
iso osa on feministisiä tut-
kijoita.

Monet kirjan esimerkeistä 
ovat Ruotsista, missä Ro-
senberg on pitkälti tehnyt 
elämäntyönsä. Se ei tie-
tenkään ole puute sinänsä, 
koska ruotsalaisen kes-
kustelun referointi tarjoaa 
uusia näkökulmia myös 
meikäläiseen pohdintaan 
arvojen muuttumisesta. 
Mutta samalla se herättää 
kysymyksen, kuinka hyvin 
Rosenberg lopulta tuntee 
suomalaisen yhteiskunnan 
arkea.

Simo Sipola

Tommi Kinnunen 
Neljäntienristeys 
WSOY 2014

Tomi Kinnunen (s. 1973) 
työskentelee äidinkielen 
ja kirjallisuuden opetta-
jana. Hän on syntynyt 
Kuusamossa ja asuu tällä 
hetkellä Turussa. Neljän-
tienristeys on näytelmiä 
ja kabareita kirjoittaneen 
Kinnusen esikoisromaani.

Nuori pitäjänkätilö Maria 
herättää ympäristössään 
epäilystä. Hankalia syn-
nytyksiä kunnialla hoitava 
itsellinen nainen saa vuo-
sien mittaan tahtomansa 
arvostuksen mutta ei huo-
maa jääneensä oman kai-
puunsa vangiksi. Aviotto-
mana syntynyt Lahja-tytär 
tahtoo kerätä elämäänsä 
kaiken sen, minkä äiti 
omasta painolastina hyl-
käsi.

Sodan polttamaan pohjoi-
seen palaava pakolainen 
kaipaa avioliitossaan kos-
ketusta, kun taas sotasan-
karina säilynyt Onni etsii 
kaupunkien lyhyeksi jää-
viä, kiihkeitä, kiellettyjä 
onnenhetkiä. Vuosikym-
meniä myöhemmin Kaari-

na alkaa sisustaa appensa 
unelmista tyhjennyttä ta-
loa ja purkaa puhumatto-
muuden painostavia riip-
pulukkoja.

Neljäntienristeys on hie-
novaraisen tarkkanäköinen 
romaani ihmisistä, jotka ra-
kentavat unelmaansa luvat-
tomiin harjakorkeuksiin.

”Kun hän sulki silmänsä, 
vanha koti roihusi jälleen 
kerran tulimerenä. Palo 
lennätti ikkunat auki, ver-
hot hulmusivat liekkien 
nostattamassa ilmavirras-
sa, ja putoilevat kattohirret 
rusensivat kaiken viemättä 
jääneen. Ei hän sitä ollut 
nähnyt, ei kukaan ollut, 
mutta itse keksitty kuva 
palasi hänen ajatuksiinsa 

yhä useammin. Kun asiaa 
ei puhuttu ulos, se eli hä-
nen sisällään.”

Johanneksen ja Annan per-
heessä anoppi asuu omalla 
puolella, eikä ristiriidoista 
voida välttyä Anoppi puut-
tuu perheen asioihin häi-
käilemättä. Anoppi sairas-
tuu rintasyöpään ja joutuu 
leikkaukseen keskussairaa-
laan. Lopulta loppukirin lä-
hestyessä anopin on taivut-
tava ja pyydettävä anteeksi 
miniältään.

Isoisä Onni on sotasan-
kari, hyvä isä ja aviopuo-
liso. Onni tapaa Oulussa 
ulkomaalaisen soittajan, 
jonka kanssa harjoittaa 
haureutta. Onni joutuu 
myöhemmin vastuuseen 

ja kuulusteluihin teostaan. 
Onni masentuu myöhem-
min ja joutuu lääkityksen 
alle. Mutta ahkeruutta ei 
masennus Onnista vie. Ra-
kennustoiminta luonnistuu 
Onnilta kuin tanssi vaan.

Jostain syystä Onnin ho-
mous saa melko suuren 
vallan ja kuvauksen kir-
jassa. Ehkä sen merkitys 
on aikaan nähden niin har-
vinaista, että kirjailija on 
sen nostanut merkittäväksi 
elementiksi kirjassaan.

Neljäntienristeys sen si-
jaan jää hieman hauraak-
si. Sellainen on olemassa, 
muttei sitä tuoda puoles-
taan merkittävästi esille, 
vaikka se on päässyt jopa 
kirjan nimeksi. Katuja tu-

lee ja menee kirjassa pii-
saksi asti.

Kinnusen kirja on oiva 
kuvaus sodanjälkeisestä 
Suomesta: jälleenrakenta-
misesta, uudisraivauksesta, 
puutteesta, kurjuudesta. 
Maria – kätilö ja paarmuska 
– joutuu lujiin töihin sodas-
ta palaavien isien siittäessä 
vaimoilleen uusia maan ra-
kentajia. Se on merkki ikään 
kuin uuden alusta, uskosta 
huomiseen ja Suomen va-
kaaseen tulevaisuuteen.

Tulee mieleen Kiannon 
Nälkämaan marssin säkeet 
”Meidän on uudesta luota-
va maa, raukat vain men-
kööt merten taa.”

Unto Vaskuu
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Parinoush Saniee 
Kohtalon kirja 
Tammi

Parinoush Sanieen Kohta-
lon kirja on kertomus, jos-
sa yhdistyvät islamilaisen 
kulttuurin elävä kuvaus, 
pohdinnat naisen identitee-
tistä ja mukaansatempaava 
kerronta. Iranilaisen kult-
tuurin mukanaan tuoma 
eksotiikka ei ole kuiten-
kaan kirjan päätarkoitus, 
vaan Kohtalon kirja osoit-
taa, että ihmisenä olemisen 
kokemukset ja tunteet ovat 
kaikkialla maailmassa hy-
vin samanlaisia.

Kirjan päähenkilö on ira-
nilainen Masume, joka 
kerronnan alkaessa on vas-
ta nuori koulutyttö, mutta 
jonka vaiheita seurataan 

kirjassa monta vuosikym-
mentä eteenpäin. Tarinan 
alkaessa Masume rakas-
tuu palavasti apteekkarin 
apulaiseen, minkä vuoksi 
perhe katsoo hänen tah-
ranneen perheen maineen 
ja naittaa hänet ennestään 
täysin tuntemattomalle 
miehelle. Masumen iloksi 
mies osoittautuu varsin va-
paamieliseksi ja kannustaa 
Masumea valitsemaan itse 
vapaasti omat polkunsa. 
Lopulta Masume joutuu 
kuitenkin kysymään itsel-
tään, onko hän sittenkään 
koskaan todella ollut täy-
sin vapaa: ovatko naisten 
kohtalot kuitenkin aina 
kietoutuneita miesten koh-
taloihin?

Kirja on melko paksu, noin 
600 sivua, mutta helposti 
luettava kieli ja mukaansa-
tempaavat juonenkäänteet 
takaavat sen, ettei luku-
kokemus tunnu pitkäve-
teiseltä. Kohtalon kirja on 
samalla aikaa viihdyttävä 
ja sivistävä – siis ensiluok-
kainen lukukokemus.

Saara Pirkola

Nura Farah 
Aavikon tyttäret 
Otava

Tätä kirjaa lukiessa ei voi 
olla miettimättä, että on 
itse aika onnekas. Vähän 
toista olisi elää naisena 
1900-luvun puolivälin So-
maliassa, keskellä aavik-
koa, tiukasti islamin uskoa 
noudattavan heimon kes-
kellä.

Kirjassa kerrotaan soma-
lialaisen Khadjan kas-
vutarina pikkutytöstä 
suurperheen äidiksi. Län-
simaisen lukijan näkökul-
masta Khadjan kohtelu on 
epäoikeudenmukaista ja 
välillä julmaakin. Kovin 
paljoa mahdollisuuksia 
vaikuttaa oman elämän 
kulkuun ei tunnu olevan, 

vaikka Khadja sitä sitke-
ästi välillä yrittääkin.

Pelkkää alakuloa Khadjan 
elämä ei kuitenkaan ole. 
On myös pieniä ja isoja 
ilon hetkiä, heimoelämän 
tarjoamaa tiivistä yhteisöl-
lisyyttä, onnea sadekauden 
alkaessa ja aavikon karua 
kauneutta. Tarina on myös 
hieno esimerkki sopeutu-
miskyvystä Vaikeistakin 
asioista voi selvitä, vaikka 
aluksi ei siltä ehkä tunnu.

Mielenkiintoista kirjas-
sa on afrikkalainen nä-
kökulma. Elämänmenoa 
päästään tosiaan tarkas-
telemaan somalialaisten 
omalta kannalta. Aluksi 
eletään keskellä eristynyt-
tä heimoa. Teoksen ede-
tessä päädytään lopulta 
pohtimaan Somalian itse-
näistymistä ja haastavaa 
suhdetta länsimaailmaan.

Teoksen on kirjoittanut 
13-vuotiaana Somaliasta 
Suomeen muuttanut Nura 
Farah, jonka esikoisteos 
kyseinen kirja on.

Saila Jämsen

Riikka Pulkkinen 
Iiris Lempivaaran levoton ja 
painava sydän 
Otava 2014

Riikka Pulkkisen aiemmat 
teokset (Raja, v. 2006, 
Totta, v. 2010 ja Vieras, v. 
2012) ovat huomattavasti 
vakavampaan sävyyn kir-
joitettuja kuin uusin, Iiris 
Lempivaaran levoton ja 
painava sydän.

Seitsemän vuoden pari-
suhde päättyy. 28-vuoti-
as koulupsykologi Iiris 
on tullut hylätyksi ja käy 

läpi eron aiheuttamia 
mielenmyllerryksiä eri-
laisten ystäviensä kanssa. 
Ystävyyssuhteita, uusia 
miesystäväehdokkaita ja 
monia vaikeitakin asioita, 
mm. lapsettomuutta ja de-
mentiaa, käsitellään hersy-
vällä huumorilla.

Pulkkisen teksti on solju-
vaa ja mukaansa tempaa-
vaa, helppolukuista. Ke-
vyehkön kirjan luettuani 
mieleeni jäi positiivinen 
ja toiveikas olotila. Voisin 
suositella lähinnä aikui-
sille, nuorehkoille naisil-
le piristämään harmaata 
arkea.

(Kirjan tekstit on aiemmin 
julkaistu Kauneus- ja ter-
veys -lehdessä jatkokerto-
muksena.)

Maarit Orko

Samuli Tiikkaja 
Tulisaarna – Einojuhani Rautavaaran elämä ja teokset 
Teos 2014

Samuli Tiikkaja (s. 1974) on 
toimittaja, musiikkikriitikko 
ja musiikintutkija. Hänen 
tutkimustyönsä on keskitty-
nyt Einojuhani Rautavaaran 
tuotantoon. Tiikkaja työs-
kentelee Helsingin Sanomi-
en kulttuuritoimituksessa.

Einojuhani Rautavaara on 
yksi merkittävimmistä ja 
kansainvälisesti menesty-
neimmistä suomalaissävel-
täjistä. Hänen tuotantonsa 
kattaa monia eri ilmaisukei-
noja, mutta niiden perustana 
oleva tyyli on aina tunnistet-
tava: unenomainen, moni-
ulotteinen, arvoituksellinen.

Tulisaarna kertoo kiehto-
van tarinan, jossa kietou-

tuvat yhteen elämän ja te-
osten dramaattiset vaiheet. 
Se perustuu ennennäke-
mättömän laajaan lähde-
aineistoon, johon sisältyy 
lukuisia kadonneeksi luul-
tuja teoksia, sävellysten 
luonnosmateriaaleja sekä 
säveltäjän päiväkirjoja ja 
kirjeenvaihtoa.

Einojuhani eli Jukka Rau-
tavaara oli myös lahjakas 
kirjailija. Hän julkaisi 
mm. kirjat Oma kuva 
sekä Säveltäjä ja Muusa. 
Lapsuutensa hän vietti 
Helsingin Kalliossa Il-
malaiva Zeppelinin kat-
veessa ja kulmilla, jota 
hallitsi Kallion kirkko. 
Kallio oli tuolloin kaup-
piaiden ja työväen luvattu 
kaupunginosa. Kallio oli 
työväenluokan asuinalu-
etta, jota leimasivat pää-
osin köyhyys ja kurjuus. 
Jukalla oli vapaat olot. 
Hän vietti kesiään myös 
Hollolassa tohtori Hilja 
Träskelinin kasvatuksessa 
Pyhäniemen kartanossa 
1950-luvun alkupuolella.

Jukka valittiin kahdesti 
kanttoriksi, joita valintoja 

leimasi nepotismo eli su-
kulaisten suosinta. Rauta-
vaarasta kehittyi myös oop-
peralaulaja. Jukka teki pro 
gradu -tutkielmansa Prin-
sessa Ceciliasta, joskaan ei 
kovin onnistuneesti. Jukka 
toimi ankarana musiikki-
kriitikkona v. 1956 Yliop-
pilaslehdessä. Hän pääsi 
myös Aarre Merikannon 
oppilaaksi. Pohjalainen 
verenperintö ajoi Jukkaa 
myös pohjalaisen kansan-
musiikin alkulähteille.

Jukka kävi armeijan Niini-
salossa v. 1954–55 ja eteni 
RUK:iin eli Reserviupsee-
rikouluun saakka. Myrsky 
nousi v. 1959–1963. Vaimo 
Mariaheidi Rautavaara sai-
rastui henkisesti ja joutui 
mielisairaalaan. Yksisarvi-
sen salaisuus puhututti Ju-
kan elämää v. 1971–1973. 
Hänen elämäänsä koros-
tivat komeat talot ja hieno 
kesäpaikka Tyyskynniemi. 
Jukka nimitettiin taiteili-
japrofessoriksi v. 1971. 
Kalevalan rituaalit olivat 
v. 1974–1977. Sävellyskil-
pailut Jukka selvitti voitosta 
voittoon. Sävellyksen pro-
fessorina Jukka oli Sibelius-

Akatemiassa v. 1976–1981. 
Enkelit ja arkkityypit (yk-
sisarviset) leimasivat Jukan 
elämää v. 1977–1982.

Yksityiselämän kriisit, 
masentuneisuus ja väsy-
mys alkoivat painaa Jukan 
mieltä. Avioero Mariahei-
din kanssa astui voimaan 
v. 1984. Einojuhani ja Si-
nikka ”Sini” Koivisto me-
nivät kihloihin hetimiten 
sen jälkeen. Häät pidettiin, 
ja häämatka suuntautui 
Unkariin. V. 2004 Jukalle 
tehtiin pikainen sydänleik-
kaus Meilahdessa.

Tiikkajan teos on oivalli-
nen kuva suuren yleisön 
vähemmän tuntemasta tai-
teilijasta, Jukka Rautavaa-
rasta. Luomistyö ja -voima 
olivat vertaansa vailla, aina 
viimeisiin vuosiin saakka. 
Monipuolinen nero koki 
myrskyisän ja antoisan 
elämän: Kallion kasvatista 
hienojen talojen ja kesä-
paikkojen herraksi. Hänet 
tullaan muistamaan Suo-
men eturivin säveltäjänä ja 
monipuolisena taitelijana.

Unto Vaskuu

KIINTEISTÖHUOLTOA
kaikenlaisille kiinteistöille.

Sinä asut,
me huollamme ja korjaamme.

www.nuuksionhuolto.fi

Myös auraukset ja lumityöt,

soita ja sovi talven auraukset

0400 888 657
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Nojatuolimatkailua
Syksy tarjoaa jälleen kaukokaipuun ystävil-
le antoisia kirjallisia elämyksiä. Kotimaisin 
voimin. Tarinoita matkustamisen antoisasta 
maailmasta, joissa tieto ja tarinointi kohtaa-
vat.

Kun Chilessä tapahtui vallankaappaus 
vuonna 1973, alkoi suomalaisten kiinnostus 
kasvaa Latinalaista Amerikkaa kohtaan. 
Tällä kertaa ovat asialla kokeneet lehtimie-
het Rauli Virtanen ja Markku Saksa. Mo-
lemmat pitkän linjan freelancereita, oman 
tiensä kulkijoita, persoonallisia havainnoi-
jia, jotka aiheuttavat vaarallista tautia näin 
pimeän syksyn aikana: matkakuumetta.

Markku Saksa on suo-
malaisen journalistii-
kan nallekarhu, joka 
pehmeällä ja sympaat-
tisella olemuksellaan 
saa portit aukeamaan, 
missä sattuukin kulke-

maan. Tämä 1970-luvun 
Kosmoksen ilopilleri sai 
tarpeekseen suomalaisen 
kulttuurikansan nurkka-
kuntaisuudesta ja päätti 
pyyhkiä pölyt jaloistaan. 
Kohteena oli Etelä-Ame-
rikka, silloin vielä melko 
tuntematon maanosa suo-
malaisille.

Tämä sotilaskaappa-
usten kansoittama alue 
tunnettiin vahvoista so-
tilasdiktatuureista, joissa 
takapiruna häärivät usein 
amerikkalaiset. Kunnes 
jotain tapahtui: sotilas-
diktatuurit sortuivat kuin 
dominopalikat, maat al-
koivat vaurastua, ja po-

liittinen demokratia riisui 
hallitsijoilta sotilassaap-
paat.

Markku Saksa kirjoitti en-
simmäisen matkakirjansa 
Etelä-Amerikasta kaksi-
kymmentäkuusi vuotta 
sitten. Teos oli pääpiirteis-
sään kokoelma hänen leh-
tijutuistaan kotimaiselle 
medialle.

Nyt on tahti toinen: kol-
men vuoden aikana hän on 
tehnyt neljä pitempää reis-
sua eri puolille Latinalais-
ta Amerikkaa. Kuvates-
saan tämän päivän arkea 
ja elämää lattareissa hän 
samalla kansanomaisesti 
vertaa maiden kehitystä 
kuluneen neljännesvuosi-
sadan aikana.

Teos on analyyttinen ja 
samalla älyllisen viihteel-
linen. Tieto ja tunne kul-
kevat käsi kädessä. Hen-
kilökohtainen ja yleinen 
kohtaavat. Kirjoittajan 
hyvät kontaktit sekä asi-
antuntijoihin että taval-
lisiin tallaajiin auttavat 
laajentamaan lukukoke-
musta. Pitkä lehtimiesura 
ja joviaali persoona syn-
nyttävät hyvää journalis-
tiikkaa – viihteellisyyttä 
unohtamatta:

Reissumies henkeen 
ja vereen

Suomalaisen matkai-
lujournalismin ”grand 
old man” on eittämättä 
kaikki maailman maat 
kolunnut Rauli Virta-
nen. Hän on tullut tu-
tuksi suomalaisille sekä 
kärkilehdistön että tv-ka-
navien kautta. Siellä mis-
sä tapahtuu, siellä Rauli 
Virtanen.

Hämäläinen nuorukainen 
aloitti toimittajana Lah-
dessa Etelä-Suomen Sa-
nomissa ja lunasti siellä 
lupauksensa: pian Rauli 
suuntasi omatoimimat-
kalle Etelä-Amerikkaan. 
Tarkoitus oli reissata 
maanosa ristiin rastiin ja 
kustantaa se lähettämällä 
juttuja muutamiin päivä-
lehtiin.

Rauli Virtasen ”Reissukir-
jan” ensimmäiset sataviisi-
kymmentä sivua kertovat 
tästä matkasta ja monista 
kommelluksista, joita en-
sikertalainen matkallaan 
kokee. Kaikesta huomaa jo 
tällöin, että hän on saanut 
vakavan tartunnan mat-
kailujournalismista, joka 
tulee viitoittamaan hänen 
upeaa tv-, radio- ja lehti-
miesuraansa.

Alkuosa onkin kirjan pa-
rasta antia, koska siinä 
nuoren ja sisukkaan Raulin 
henkilökohtainen elämä 
kohtaa tulevan maailman-
matkaajan. Kommelluk-
sista huolimatta tältä tietä 
ei ole paluuta.

Tässä on turha analysoida 
kirjan sisältöä tarkemmin: 
noin neljäänsataan sivuun 
mahtuu omakohtaisten 

kokemuksien lisäksi poh-
dintaa matkustamisen etii-
kasta ja maailman eriar-
voisuudesta.

Loppuosan teoksesta kir-
joittaja on jakanut teemoit-
tain: sieltä löytyvät ns. vai-
keat maat, hotellielämän 
koko kirjo, parhaat kau-
pungit ja kohteet, paikal-
liset suomalaistaustaiset 
henkilöt ja menehtyneet 
kollegat. Matkan varrelle 
mahtuu monenlaista koke-
musta ja tapahtumaa, jotka 
piirtyvät mielenkiintoises-
ti reportterin matkapäivä-
kirjaan.

Kirjan viimeisillä sivuilla 
Rauli analysoi ja mietiske-
lee monia matkailujourna-
lismiin liittyviä ongelmia 
ja kielteisiä asioita. Var-
sinkin syyllisyydentunto 
nousee esiin:

”Minulta kysytään, enkö 
koskaan tunne oloani vai-
vautuneeksi parempiosai-
sena kurjuuden keskellä. 
En. Köyhyys ei vaivaa mi-
nua. Minua vaivaa ylelli-
syys köyhyyden keskellä. 
Epäoikeudenmukaisuus 
onkin yksi järkyttävimpiä 
asioita maailmassa”.

Matti Saartamo

Perustettu 1982

Aikuisille naisille asuja 
arkeen ja juhlaan 

myös liivit, alus-asut, 
uima-asut ym.
Meiltä myös 

isompiakin kokoja. 

Keskitä vaatehankinnat 
Kokettiin.

Kahden tuotteen 
ostajalle 

edullisempi -25% 
(ovh:sta laskettuna)

Muista Koketin toivottu Lahjakortti  

 
MARTINLAAKSON KAUPPAKESKUS OSTARI 

KIVIVUORENTIE 4, 01620 VANTAA 
puh.044-2956243 / 09-2223406  

hilkka.partanen@gmail.com

Koketti

FITNESSCLUB 2000 
Ystäväklubi 

Veikkola
Tervetuloa Fitnessclubin uusiin 
valoisiin harjoitustiloihin! Fitnessclub 
2000 on matalan kynnyksen kuntosali 
lähelläsi. Kuntosalimme on auki  
klo 6-22, joten voit harjoitella juuri 
Sinulle sopivaan aikaan. Ota kaverisi 
mukaan ja aloita kuntosaliharjoitukset 
edullisesti.

Ystäväkortilla pääsevät pariskunnat, 
kaverukset jne. kuntoilemaan todella 
edullisesti (esim. 2 hlöä 5 kk yht.  
240 euroa). Toki voit harjoitella myös 
yksin. Firmoille ja perheille meillä on 
omat tarjouksemme. Ystäväkortti sopii 
myös lahjaksi kavereille tai sukulaisille.

Tiedustelut ja varaukset: 
Klubi-isäntä Torsti Seppälä 
puh. 0400-424718 /  
fitnessfuture@kolumbus.fi 
Lamminpääntie 38, 02880 Veikkola

”Aamiaisella istuessamme 
chileläinen työmies kysyi 
minulta, tiedänkö, mik-
si kenraali Pinochetille 
annettiin kemian Nobel-
palkinto. Sen takia, että 
hän muutti koko Chilen 
paskaksi!”

puh. (09) 8874 2810
Palvelemme  
ma-pe 9-18, la 9-14

Tule hakemaan meiltä 
pukinkonttiin tuotteita 
läheisillesi ja  
(kaikenkarvaisille) ystävillesi!

Jouluaattona, keskiviikkona 
24.12. palvelemme 9-12 ja 
lauantaina 27.12. klo 9-14. 
Uudenvuodenaattona  
keskiviikkona 31.12. 
suljemme klo 16.

Iloista ja kiireetöntä Joulua ja 
onnea vuodelle 2015  
toivottavat  
Veikkolan apteekin tytöt

www.kylanraitti.fi
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Vekarapuisto kutsuu leikkimään
Syksyisenä aamupäivänä 
Lapinkylän Vekarapuisto 
on täynnä vilskettä, kun 
kahdeksan eri-ikäistä las-
ta touhuaa leikeissään. 
"Vauhtia!" joku huutaa, ja 
puistotäti Anna Salonen 
suuntaa keinuille.

Jontten kyläkauppaa vas-
tapäätä olevan tien var-
rella sijaitsevassa Veka-
rapuistossa leikitään joka 
maanantai-, keskiviikko- 
ja perjantaiaamupäivä, 
vuoden ympäri. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki 
1,5–6-vuotiaat lapset.

"Täältä saa punaiset pos-
ket, ja on leikkikavereita. 
Ulkoilemme melkein sääl-

lä kuin säällä. Lapsista on 
hauskaa, kun sataa vettä ja 
saa leikkiä vesileikkejä", 
Anna naurahtaa.

Vekarapuiston toiminnas-
ta vastaa yhdistys, jolla on 
ollut puistotoimintaa jo 35 
vuoden ajan. Puisto ja sen 
kaksikielinen puistotäti 
tarjoavat lapsiaan kotona 
hoitaville lähiseudun van-
hemmille mahdollisuuden 
tuoda lapset puistoon leik-
kimään esimerkiksi arki-
asioiden kuten kaupassa 
käynnin ajaksi. Toiminta 
on erittäin joustavaa, sillä 
ennakkoilmoittautumista 
ei ole, ja ensikertalaiset 
voivat tulla kokeilemaan 
maksutta. On myös paljon 

lapsia, joille puisto on tut-
tu ja turvallinen osa arkea, 
kuten 2-vuotiaalle Avalle.

"Ava viihtyy puistossa 
hyvin ja on saanut täältä 
kavereita. Äidille puistos-
ta on arjessa paljon apua, 
kun kotona on taaperon 
lisäksi myös isompi lapsi. 
Ava onkin täällä ihan va-
kioasiakas", kertoo Avan 
äiti Janina Nissinen.

"Puiston toiminnasta voi 
kysyä lisää Annalta, 0400 
785 226, puiston aukiolo-
aikoina tai minulta, 050 
585 3992. Meidän netti-
sivuilta, www.vekarapuis-
to.suntuubi.com, löytyy 
myös paljon lisätietoa, 

kuten ohjeita siitä, miten 
lapsi kannattaa totuttaa 
puistoon. Olemme myös 
Facebookissa. Kannattaa 
käydä tykkäämässä, niin 
tietää, mitä puistossa ta-
pahtuu", vinkkaa yhdis-
tyksen puheenjohtaja Jo-
hanna Baarman.

Teksti ja kuva:  
Sanni Lyytinen

Lokakuun talkoissa 
hiekkalaatikkoon vaihdettiin 
uusi hiekka ja keinujen alle 
uutta turvahiekkaa. Lapset 
toimivat laadunvalvojina.

Vauhdikkaan VeVe-vuoden pärjääjät palkitaan joulujuhlassa
VeVe:n, Veikkolan Veik-
kojen, joulujuhla järjeste-
tään Veikkolan koulussa 
sunnuntaina 30.11. kello 
16. Juhla on koko seuran 
yhteinen kauden päätös-
juhla, jossa jouluisen oh-
jelman lisäksi palkitaan 
myös menestyneet urhei-
lijat sekä kiitetään ohjaa-
jia ja toimitsijoita vuoden 
työstä.

Kulunut vuosi oli jälleen 
hieno nuorten urheilijoi-
den kisavuosi. Suomen-
mestaruuski lpa i lu is ta 
saatiin kolme pronssimi-
talia. Aleksanteri Sonni-
nen saavutti M16-sarjan 
moukarinheitossa 54,83 
metrin heitolla pronssia 
ja teki vielä saman tem-
pun kiekonheitossa tulok-
sella 44,23. Lotta Hovi ja 

Inka Helman heittivät niin 
ikään pronssia T15-sarjan 
kiekonheiton joukkue-
kilpailussa. Näiden SM-
mitalistien tulosten lisäksi 
saavutettiin lukuisia alue- 
ja piirinmestaruusmitaleja.

Kun listataan Suomen 
eri yleisurheilulajien par-
haat ikäluokittain, niin 20 
parhaan joukosta löytyy 
23 veveläisen tekemää 
tulosta. Listasta löytyy 
"vanhoja" tekijöitä, ku-
ten Aleksanteri Sonninen 
kiekonheiton Suomen toi-
seksi parhaana tuloksella 
46,51 ja moukarinheitos-
sa neljänneksi parhaana 
55,39 metrin kiskaisulla. 
Mukaan mahtuu myös uu-
sia nuoria lupauksia, kuten 
piirin juoksuvalmennuk-
seen valitut Anni Penttilä 

ja Judit Schwarz sekä nuo-
rimmista ikäluokista mm. 
Kia Korander ja Karim 
Mbembela.

Suomen Urheiluliiton 
luokkatulosrajoja ylitet-
tiin eri lajeissa 205 kertaa. 
A-luokan tuloksia tehtiin 
28 kpl, B-luokan tuloksia 
63 ja C-luokan tuloksia 
114.

Ammattimainen valmen-
nus, hyvä kilpailumenes-
tys sekä suuri lasten ja 
nuorten määrä nostivat 
VeVe:n sijoitusta jälleen 
Suomen Urheiluliiton 
seuraluokittelussa. Valio-
luokan seuraksi jo vuosia 
luokiteltu VeVe on nyt yli 
500 seuran joukossa sijal-
la 30. Mainittakoon, että 
muut kirkkonummelaiset 

seurat ovat seuraluokitte-
lussa sijoilla 308 ja 365. 
SUL:n nuorisotoiminta-
kilpailussa VeVe on peräti 
24:s.

Myös omissa kisoissa pärjättiin hyvin. Tässä Lamminjärven ympärijuoksun lähtö. 

Veikkolalaisia urheilu-
tuloksia niin tältä kuin 
menneiltä vuosilta löytyy 
yleisurheilun osastolta si-
vulta www.veve.net Risto 
Sonnisen kokoamana.

Tervetuloa mukaan  
VeVe:n joulujuhlaan 
30.11.!

Teksti: Johanna Artola 
Kuva: Susan Honka

Uskomatonta mutta totta!

Numeroarvoitus ja pokaali poikineen
Veikkolalaisella Raimo 
Saarisella on mielenkiin-
toisia häneen ja hänen 
juoksuharrastukseensa 
kohdistuvia lukuja. Niitä 
ovat esim. 66, 3.18,46, 5, 
102 ja 533, mutta mitä ne 
oikeastaan ovat?

Ensimmäinen luku 66 on 
ikä. Toinen luku on Rai-
mon maratonennätysai-
ka, josta moni näkee vain 
toiveunia. Kolmas luku 5 
onkin jo vaikeampi arva-
ta. Raimon tapauksessa 
se tarkoittaa, että hän on 
5:nneksi eniten maratoneja 
juossut suomalainen!

Nyt lukija jo arvannee, 
mitä 105 tarkoittaa, ja tot-
ta se on: Raimo on maail-
man tilastossa 105:nneksi 
eniten maratoneja juossut 
henkilö. Entä sitten 533? 
Uskokaa tai älkää: luku 
tarkoittaa, että Raimo on 
juossut maratonin peräti 
533 kertaa ja ne kaikki 18 
vuoden aikana!

Mitä isä edellä, sitä poika 
perässä. Janne Saarinen on 
seurannut tiiviisti isänsä 
viitoittamaa tietä ja on jo 
ehtinyt juosta 188 kisama-
ratonia kahdeksan vuoden 
aikana. Tämän vuoden ta-

voite on 50 maratonia, ja 
tavoite on jo lähes saavu-
tettu!

Miehille on luonnolli-
sesti lukuisista kisoista 
kertynyt melkoiset pal-
kintokokoelmat, joiden 
säilytyksestä koituu omat 
ongelmat. Siksi Raimo 
ja Janne yhdessä Anders 
Collianderin kanssa (305 
maratonia) päättivät lah-
joittaa osan pytyistään 
Veikkolan Veikoille edel-
leen jaettaviksi.

Tämä yli sadan pokaalin 
lahjoitus on merkittävä 

apu nuorten menestynei-
den urheilijoiden palkit-
semisessa. Yksi pytyistä 
nimetään lahjoittajien ni-
mikkomaljaksi, joka an-
netaan kiertopalkintona 
seuran vuoden parhaalle 
kestävyysjuoksijalle. Pys-
tiin ensimmäisenä nimen-
sä saava juoksija paljastuu 
VeVe:n kauden päätöstilai-
suudessa 30.11.

Teksti: Arimo Bäckman 
Kuva: Sirpa Bäckman

Komean pokaalikokoelman lahjoittaneet Janne ja Raimo 
Saarinen ja lahjoituksen vastaanottanut VeVe:n Arimo 
Bäckman.
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Lasten juoksukoulu  
Veikkolassa
Juoksukoulu Junior on 
Suomen Urheiluliiton 
juoksuohjelma, joka opet-
taa 7–12-vuotiaat lapset ja 
nuoret juoksemaan oikein. 
Monipuolisilla ja kivoilla 
harjoitteilla kehitetään taitoa 
juosta sekä treenataan juok-
semista laaja-alaisesti mat-
kaa ja vauhtia vaihdellen.

Osallistujat saavat harjoi-
tusten lisäksi myös Juok-

sukoulu Junior -oppaan, 
joka sisältää omatoimises-
ti kotona tehtäviä harjoi-
tuksia. Juoksukoulu alkaa 
13.1.2015. Se kokoontuu 
kevään ajan tiistaisin ja 
torstaisin Veikkolan kou-
lulla kello 15–16.30.

Juoksukoulu on tarkoitet-
tu kaikille juoksusta kiin-
nostuneille lapsille, urhei-
lutaustasta riippumatta. 

Vetäjänä ammattivalmen-
taja Björn "Nalle" Sten-
vik, apuohjaajana Johanna 
Artola.

Juoksukoulun hinta on 85 
euroa. Lisätietoa ja ilmoit-
tautuminen www.veve.net.

Toiminnanjohtaja  
Johanna Artola,  
johanna.artola@gmail.
com, 050 3011922.

Lähdetkös bailaamaan...eiku siis Bailamamaan ® 
– vai mitä kivaa tänä iltana VeVe:ssä tehtäisiin?
"Bailaamaan"-kurssi! Onko tämä nyt oikeasti 
liikunta-alan juttuja? ajatteli VeVe:n toimin-
nanjohtaja erästä kurssisähköpostia lukies-
saan. Lukihäiriön hälvettyä selvisi, että kysees-
sä olikin Bailamama®-koulutus, ja pian myös 
se, että tuo toiminta asettui syksyn aikana 
osaksi VeVe:n toimintaa.

Niin kuin moni muukin laji on asettunut. 
VeVe:ssä on noin 1 400 jäsentä, lähes 50 ryh-
mää ja noin 750 liikuntakäyntiä viikossa. Ne 
ovat huikeita määriä, mistä olemme ylpeitä ja 
iloisia siitä, että voimme tarjota kyläläisiä kiin-
nostavaa, monipuolista liikuntaa. Toivotamme 
niin nykyiset kuin uudetkin liikkujat mukaan 
tulevanakin vuonna.

Uusi jäsenmaksukausi al-
kaa vuoden alusta. Voit 
halutessasi käydä 14.12. 
asti maksutta tutustumas-
sa ryhmien toimintaan. 
Tällä hetkellä pääosa 
VeVe-liikunnasta kuuluu 
samaan vuosimaksuun; 
osassa lajeista on lisämak-
su. Vuoden 2015 maksut 
päätetään VeVe:n vuosiko-
kouksessa 12.12.

Bailamama® 
Bailamama Women® 
raskaana oleville naisille 
ja muuten lantionpoh-
jalihaksia vahvistaville. 
Bailamama Baby® on 
liikuntaa vauvan kanssa.

Bodymix 
Monipuolinen sekoitus 
erilaista jumppaa; teemat 
vaihtelevat tunneittain.

HipHop 8–16 v. 
Vauhdikas ja iloinen 
HipHop tempaa mukaansa 
musiikin pyörteisiin.

Ikiliikkujat 
Osallistujien kunnon 

ja toiveiden mukaan 
muotoutuvaa, lihaskun-
toa, nivelten liikkuvuutta 
ja tasapainoa kehittävää 
liikuntaa yli 50-vuotiaille.

Jalkapallo 3–10 v. 
Jalkapalloilun iloa ja 
uuden oppimisen riemua 
"kaikki pelaa"-periaat-
teella. Pärjääminen ei ole 
pääosassa, vaikka lajissa 
yhdessä kehitytäänkin.

Juoksukoulu 
Lasten juoksukoulu alkaa 
tammikuussa, aikuisten 
toukokuussa. Aiheena 
mm. oikea juoksutek-
niikka sekä tehokas 
harjoitteluohjelma.

Kahvakuula 
Monipuoliset ja koko 
kroppaa kehittävät treenit, 
joissa pistetään lihakset 
töihin ja kuulat liikkeelle.

Kehonhuolto 
Lempeä hemmottelu-
hetki, jossa venytellään 
keho keveään kuntoon 
työviikon jälkeen.

Koululaisten kerho 
Monipuolista ja -lajista 
liikunnallista tekemistä 
maanantai-iltapäiviin. 
Lasten juoksukoulussa 
tiistai-ja torstai-iltapäiviin.

Koripallo 
Tekniikkaharjoittelua ja 
pelejä 6–17-vuotiaille, 
pelivuoro aikuisille.

Kuntocircuit 
Supersuositussa kun-
topiirissä kohotetaan 
kohisten lihaskuntoa 
toisia kannustaen, välillä 
hurjasti ähisten... 

Kuntosali 
Kaksi kuntosalia, 
22 harjoitusvuoroa 
viikossa, kirjastolla ja 
Veikkolan koululla. Myös 
kuntosaliharjoittelun 
peruskursseja.

Lentopallo 
Aikuisten ryhmä pelaa 
kahdesti viikossa, 
nuoret ja aloittavat 
kerran viikossa.

Liikeälyliikunta 
Kehonhuoltoa ja 
-hallintaa, jossa löydetään 
uudelleen kehon ja 
mielen luonnolliset 
ulottuvuudet liikkua, 
tuntea ja ajatella selkeästi.

Liikuntaleikkikoulu  
3–6 v. 
Liikunnan iloa leikin 
voimalla, muutama 
paikka vapaana.

Perheliikunta 1–5-vuoti-
aille lapsille 
Koko perheen liikunta-
leikkihetki, jossa van-
hemmat ovat mukana. 

Jos pysyvät perässä. 
Muutama paikka vapaana.

Piloxing® 
Nyrkkeilyn ja pilateksen 
huikea yhdistelmä, 
jossa vahvistuu niin 
keho kuin mieli.

Seasonal jooga ja pilates 
Kiinalaisen lääketieteen 
ja joogan tai pilateksen 
yhdistelmä tuo 
harjoitteluun vahvasti 
mukaan myös oman 
kehon kuuntelun.

Salibandy ja sählyt  
Maila käteen, lasit 
päähän ja pallot peliin. 
Perhesählyssä mennään 
pienempien tahtiin, 
nuorten ja aikuisten 
ryhmissä vauhti virtaa.

Osa VeVe:n ryhmistä toimii vuoden ympäri, kesälläkin. Kuva: Johanna Artola.

Tempputuokio 3–9 v. 
yhmässä temppuillaan 
telinevoimisteluvälinein. 
Pienempien ryhmiin 
on jonoa, isompien 
ryhmässä väljempää.

TehoMix 
Niin, mix pitäisi aina har-
joitella perinteisesti, kun 
voi käyttää myös mieli-
kuvitusta, vetää vaikka 
traktorinrengasta peräs-
sään ja muuta hauskaa.

Yin-jooga 
Kysytty laji starttaa 
tammikuussa.

Yleisurheilukoulut  
4–100 v. 
Monipuolista harjoittelua 
yleisurheilun monipuolis-
ten lajien parissa. Myös 

kilpavalmennusryhmät. 
Aikuisten yleisurheilu 
kokoontuu kesäisin.

Zumba® 
Tehokas kuntotanssi-
tunti, jossa liikutaan 
vauhdikkaan lattari-
musiikin tahdissa.

Lisätietoa toiminnasta 
www.veve.net tai toi-
minnanjohtaja Johanna 
Artola, johanna.artola@
gmail.com, 050 3011922.

VeVe:n vuosikokous 
12.12. kello 18.00 
Veikkolan kirjaston 
Rotko-tilassa.

Teksti: Johanna Artola

TENSIONO 
Klassista hierontaa 
Sari Seppänen 
Koulutettu hieroja

Hyvänolon joululahja pukinkonttiin  
Hierontalahjakortti läheiselle tai omaksi iloksi

3x50 min 100 e

Teollisuustie 9, Veikkola  
Ajanvaraus puhelimitse  
joka päivä klo 9-21  
p. 040 817 23 08.  
Paikalla sopimuksen mukaan. 
www.tensiono.fi - kotisivulta lisätietoja  
lahjakorttien myyntiajoista ja -paikoista.
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VIRKISTY JA VIISASTU!

Sarjassamme Veikkolan 
omia poikia esiintyi viime 
ristikon vasemmassa reu-
nassa kuvallisena vihjeenä 
tunnettu kamarimuusikko, 
josta muodostui PAAVO. 
Hän on siis Paavo Pohjo-
la. Ratkaisusanan ANTON 
vihjeeksi olin valinnut 
”Raschbacher”, joka myös 
on tämän lehden lukijoille 
varsin tuttu nimi.

Ristikko koettiin vaikeak-
si, ja se kirvoitti ratko-
jilta tavallista enemmän 
kommentteja. Hankaliksi 
tarkoitetut vihjeet jakoi-
vat mielipiteitä kahtia. 
Sama pahisvihje saattoi 
saada toisilta risuja, toi-
silta ruusuja. ”Ulla, sit-
ten tuskin enää” herätti 
riemua mutta tietysti 

vasta, kun ratkaisusana 
INAHTAA oli löytynyt. 
Vihjeen logiikka menee 
näin: inahtaa u:lla on ui-
nahtaa, ja kun uinahtaa, 
sitten tuskin enää inah-
taa. ”Kassilla ruokaa” > 
VANU noudattaa samaa 
ideaa, mutta ei ole pahis: 
kas, vanu loppuliitteellä 
”kas” on vanukas. Oma 
suosikkini on ”Voi jatkua 
makaaberisti” > NARU. 
Siinä narun jatkeella vii-
tataan hirttäytymiseen.

Pari vihjettä jäi joillekin 
hämäräksi, mutta koska 
ristikossa ei ollut juuri-
kaan piilokirjaimia, sanat 
ratkesivat ilman, että ym-
märsi vihjettä. ”Kovennet-
tuinakin” > SEISONNAT 
tulee Tuntemattomasta 

sotilaasta, jossa Määttä ja 
pari muuta seisovat ko-
vennettua. Renkaat oikean 
reunan kuvavihjeessä 
ovat viralliselta nimeltään 
ALUSLAATAT, mutta 
tunnetaan yleisesti vain 
nimellä prikat.

Tämänkertainen ristikko 
on pyritty tekemään tar-
koituksella helpoksi, ja 
esiratkonnan perusteella 
siinä lienee onnistuttukin. 
Rakenteellisena erityis-
piirteenä ristikon ruuduk-
ko noudattaa, edellisen 
ristikon tavoin, täydellistä 
symmetriaa pystyakselin 
suhteen. Piilokirjaimia on 
sama määrä kuin edelli-
sessä eli 14.

veikko@nordem.fi
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Olen veikkolalainen 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

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.

����������������������

Maksoithan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

Tervehdys!

Syksy on ohi. Luonto on 
hiljentynyt ja valmiina tu-
levaan talveen. Hiljainen 
metsä on hieno paikka rau-
hoittumiselle. Veikkolassa 
on vielä paikoittain vanhaa 
metsää, jossa eri puulajit 
ovat saaneet kasvaa sa-
toja vuosia. Valitettavasti 
kyseiset metsäalueet ovat 
nykyään harvinaisia laa-
jempina alueina. Monet 
eläinlajit ovatkin vähenty-
neet juuri siitä syystä, että 
vanhat metsät ovat alueina 
liian rikkonaisia.

Eilen samoillessani met-
sässä syystalvisen hiljai-
suuden rikkoivat hennot 
äänet. Tiaisten, hippi-
äisten ja puukiipijöiden 
sekaparvi oli ravinnon-
haussa. Punatulkun rau-
hallinen “hjyy” rikkoi 
myös hiljaisuuden. Sii-
vistä kantautuva pärähtä-
vä ääni kuului pyylle sen 
lähtiessä lentoon. Pyy-
kanta on viime vuosina 
vahvistunut alueellamme. 
Pyy on pienin metsäka-
nalintumme. Sen pääsee 
näkemään melko helposti 
tiheässä sekametsässä. Sen 
sijaan peltojen asukki pel-
topyy on alueeltamme jo 
kadonnut. Viiriäinen on 
pienin kanalintumme. Se 
on muuttolintu. Laji pesii 
Suomessa harvinaisena. 
Sitä on vaikea päästä nä-
kemään. Sen olemassaolo 
todennetaankin äänen pe-
rusteella. Koiras ääntelee 

loppukevään ja alkukesän 
aikana peltoalueilla terä-
vää “bib-i-bib”-ääntä.

Isot räkättirastasparvet 
vaeltavat nyt eteläranni-
kolla. Parvessa saattaa 
olla jopa yli tuhat lintua. 
Ravintoa niille on tarjolla 
runsaasti pihlajanmarjois-
ta. Lämpimässä säässä on 
hyönteisiäkin vielä paljon 
liikkeellä.

Myös tilhet käyttävät pih-
lajanmarjoja ravintonaan. 
Tilhi on Suomessa poh-
joinen pesimälintu. Niiden 
saapuminen etelään venyy 
tänä vuonna vuodenvaih-
teeseen asti, koska marjoja 
on vielä runsaasti pohjoi-
sessa tarjolla.

Taviokuurna on toinen 
pohjoinen pesimälintum-
me, joka syö marjoja. Se 
on harvinainen eteläm-
pänä. Vanhan koiraan 
purppuranpunainen väri 
on sykähdyttävän komea; 
naaras on vihreänhar-
maana vaatimattomampi. 
Tämä laji saapuu etelään 
aika-ajoin vaelluksella. 
Vaelluksella tarkoitetaan 
massiivista lajin liikehti-
mistä, jonka syynä voi olla 
ravinnon loppuminen tai 
jokin muu ilmiö.

Pähkinänakkeli on har-
vinainen Venäjän puolella 
pesivä vaelluslintu. Se on 
nyt vaelluksella. Tämä laji 
ei vaelluksellakaan ole 
runsaslukuinen. Yksittäi-
siä lintuja saattaa asettua 
ruokintapaikkojen lähei-

syyteen. Lintu on hyvin 
energinen. Ruumiinmuoto 
on sukkulamainen, ja laji 
pystyy liikkumaan puun-
rungolla sekä ylös- että 
alaspäin siten, että pää 
näyttää koko ajan meno-
suuntaan. Väritykseltään 
molemmat sukupuolet 
ovat sinisenharmaita. Elo-
kuun lopulla Tallinnassa 
seurasin kahden yksilön 
ruokailua. Linnun terhak-
kuus on ihastuttavaa!

Ruokintaa jo yli 
kuukauden ajan

Kokemukseni perusteella 
järvemme jäätyvät mar-
raskuun loppupuolella. 
Sääennusteiden mukaan 
jäätyminen saattaa siirtyä 
ensi vuoden puolelle. On 
ennustettu, että tuleva talvi 
voi olla viime talven tapai-
nen – vähäluminen. Luon-
non kannalta olisi parem-
pi, jos lunta olisi maassa.

Olen ruokkinut lintuja 
kotipihassani jo lokakuun 
puolesta välistä alkaen. 
Lokakuussa ruokinnalla 
oli jonkin aikaa pohjoinen 
muuttolintumme, järri-
peippo. Jos talvesta tulee 
lämmin, siementen kulu-
tus ravintona on vähäisem-
pää. Tikoille ja tiaisille on 
tarjolla sian ihraa, jota pai-
kallinen K-kauppiaamme 
on pitänyt tarjolla kylmä-
altaassa. Ihralevystä linnut 
saavat helpommin noki-
tuksi ravintoa kuin verkos-
sa olevasta talipallosta.

Ihran tarjolle asettamises-
sa on eri tapoja. Ihran voi 
kiinnittää suoraan puun 
rungolle rautalangalla 
nahkapuoli alaspäin. Ihran 
voi tarjota myös käyttötar-
koitukseen rakennetulla 
ihra-alustalla, jossa ihra 
puristetaan kahden verkon 
väliin nippusiteillä. Kol-
mas versio on sellainen, 
jossa ihralevy asetetaan 
lautaa vasten ja ihrapuolen 
päälle kiinnitetään verkko 
myös nippusiteillä.

Lintulaudan tarjonnasta

Linnuille kannattaa tarjo-
ta siemensekoitusta, jossa 
auringonkukansiementen 
(tiaiset, punatulkku, vi-
herpeippo) lisäksi on ai-
nakin kauraa. Eri lintulajit 
käyttävät ravinnokseen eri 
siemeniä, ja osa linnuista 
syö siemeniä pääsääntöi-
sesti maasta (keltasirk-
ku). Mustarastaat pitävät 
halkaistuista omenoista ja 
rusinoista.

Linnuille voidaan antaa 
myös vaaleaa leipää tai se-
kaleipää. Ruisleipää tulee 
kuitenkin välttää, sillä lin-
tujen ruuansulatus ei vält-
tämättä ruisleipää kestä. 
Lokit ja varikset saattavat 
saada ravintoa myös tum-
masta leivästä. Nämä lajit 
eivät kuitenkaan kaipaa 
talviruokintaa. Ne löytävät 
ravintoa muutenkin.

Joulua ja uutta vuotta 
odotellessa 
 
Terveisin Topi

Joulupukki 
 0500 888 657
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 Tapahtumakalenteri

1.–21.12. 
Tonttutupa auki su–ke kello 17–20,  
Kylmäläntie 166 a, Evitskog. Sivu 7.

To 4.12. 
Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson 
esittelee Veikkolanportin luonnosta 
Veikkolan kirjaston Rotko-salissa kel-
lo 17–19. Kaavaluonnos on nähtävillä 
19.12. asti Veikkolan kirjastossa.

La 6.12. 
Veikkolan Kartanoteatterin 
itsenäisyyspäivän juhla 
Eerikinkartanossa kello 14, sivu 15. 

Su 7.12. 
Joulusahtitapahtuma Sahtipäät ry:n 
autotallipanimossa kello 12–20, 
Lamminpääntie 8, Veikkola. 

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset

Remontit
Poikkeusluvat

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

To 11.12. 
Veikkolan Viihdelaulajien joulukon-
sertti Masalan kirkossa kello 19.

Pe 12.12. 
Joulusatutunti kello 10 Veikkolan 
kirjastossa, sivu 15.

La 13.12. 
Eerikinkartanon joulumarkkinat kello 
10–15, sivu 3. 
Ohjelmassa klo 11.30 Lucia-kulkue ja  
Veikkolan Viihdelaulajat noin 
klo 12. Tonttupolku.

Ti 16.12. 
Joululauluilta Eerikinkartanossa 
kello 18–20.

Pe 19.12. 
Veikkolan Viihdelaulajien joulukonsertti 
Haapajärven kirkossa kello 19.

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

Yhteistyökumppanimme toivottavat Kylänraitin lukijoille

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta 2015

10-kioski  •  Aana  •   Acureunanen  •  Anident  •  Arkkitehtitoimisto Jussi 
Aulanko  •  Cafe La Luna  •  FittnessClub 2000  •  Fysio-lymfa Ritva Hernetkoski  
•  Hotelli Lepolampi  •  Isännöinti P. Väänänen  •  Kaivonporaus Jukka Hörman  
•  Kalljärven Maansiirto Oy  •  Kauneusnurkka  •  Kesäkukkakauppa Taberman  
•  Kiinteistötoimisto Klaus Kurki Oy  •  Koketti ky  •  KukkaOlavi  •  Laatoitus- 
ja Muurauspalvelu PP oy  •  Lapinkylän leipomo-kahvila  •  Liikuntapalvelut 
Menox  •  Länsi-Uudenmaan OP  •  Mariannen Salonki  •  Mimerac  •  Nikkarin 
putki- ja peltityö  •  Nunnauuni / Janne Råmark  •  OP-kiinteistökeskus  •  
Pikkirilli  •  S-Market Veikkola  •  Sementtivalimo T. Haapanen  •  Tensiono / Sari 
Seppänen  •  T:mi Nikkarin Sauna ja Lista  •  Tilipalvelu Satu Nerola  •  Tuolitupa  •  
Veikal Oy  •  Veikkolan Apteekki  •  Veikkolan Hammaslääkäriasema  •  Veikkolan 
kotitalkkari Heikki Lumiaho  •  Veikkolan Sähköpalvelu  •  Veikkolan Taksi  •   
VP Sähköpalvelu Oy
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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 %

Hinnat voimassa koko joulukuun/Priserna gäller hela december

165 249

159 619
Saarioinen
Isot 
joululaatikot/
Stora jullådor
700 g (4,27/kg)

Perheleipurit
Luumutäytepitko/
Längd med 
plommonfyllning
410 g (7,29/kg)

 Vaasan
 Joululimppu/
 Jullimpa
tumma tai vaalea/mörk eller ljus
 500 g (3,30/kg)

 Marli
 Perinteinen 
glögitiiviste/Traditionell   
 glöggkoncentrat
 0,5 l (5,98/l)

Linkosuo
Ruissipsi aito/
Rågchips äkta
150 g (16,60/kg)

Forssan
Peruna- tai 
punajuurisalaatti/
Potatis. eller 
rödbetssallad
400 g (3,98/kg)

Fazer
Vihreitä kuulia/
Gröna kulor
500 g 
(12,38/kg)

 Panda
 Juhlapöydän 
 konvehdit/
 Festbordets 
konfekter, 3-pack
900 g (12,17/kg)

439 kg
HK
Juhlakinkku potkalla/
Fetskinka med lägg
n./ca 6,5 kg, 
pakaste/djupfryst

569 kg
HK
Juhlakinkku, luuton/
Festskinka, benfri
n./ca 6,3 kg, 
pakaste/djupfryst

Tervetuloa Joulu

Välkommen Jul

299

299

1095

299

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 12–18 Söndagar
7.12.-23.12.
Sunnuntaisin 12–21 Söndagar


