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Kyläkokous 15.3. klo 18 
Veikkolan kyläkokous pidetään 
15.3. klo 18  
Veikkolan koulun auditoriossa.  
Tilaisuudessa haetaan 
Veikkolan kehittämismallia  
ja esitellään kyläkyselyä, 
joka on suunnattu erikseen 
asukkaille, nuorille ja 
paikallisille yrittäjille. 
 
Tervetuloa! 
 
Veikkolan kyläyhdistys

 
Kyläkokouksen jälkeen on 
kyläyhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous samassa paikassa.
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Riittävästi rahaa remonttiin!

Pelastetaan kirjastotalo 

Veikkolan uusien 
k i r j as to t i lo jen 
rakentamista op-
pimiskeskuksen 
yhteyteen on 

alettu suunnitella. Suunnitelmat 
arveluttavat: koulutilathan ovat 
tunnetusti olleet aina Veikkolas-
sa vähissä; koulukirjastotkin on 
muutettu perusopetustiloiksi.

Se, että Veikkolaan ylipäätään 
saatiin kirjasto, oli täpärällä. Sil-
loisen koulutoimenjohtajan mie-
lestä vanha koulu tarvittiin kohta 
kouluksi, joten kirjastoksi sitä ei 
kannattanut muuttaa. Kirjastolla 
on nyt tilat, ja varmahan on aina 
varmaa.

Veikkolalaiset pitävät kirjastos-
taan ja kirjaston väestä. Tilat 
ovat kodikkaat, ja palvelu pe-
laa. Monessa kylässä ei ole näin 
kivaa kirjastoa. 1930-luvulla 
rakennettu talo olisi kuitenkin 

perusteellisemman remontin tar-
peessa.

Aiemmissa korjauksissa synty-
neet homevauriot on korjattava 
niin, että koko taloa voidaan 
turvallisesti käyttää. Veikkolan 
vanha koulu, nykyinen kirjasto, 
on hieno rakennus ja osa kylän 
historiaa. Siitä on syytä pitää 
huolta.

Sillä perusteella, että ehkä jos-
kus rakennetaan jotakin, ei saa 
laiminlyödä arvorakennusta ja 
tyytyä pieneen pintaremonttiin. 
Veikkolan suomenkielinen kou-
lu sai tämän oman koulutalon 
vasta 37 vuotta aloittamisensa 
jälkeen. Oli talossa kirjastoa tai 
ei, välttämättömät kunnostustyöt 
on tehtävä, jotta talo säilyy.

Kirjaston tulevaisuus on yksi 
asioista, joihin kyläläiset voivat 
ottaa kantaa kevään kyläkyse-

lyssä ja maaliskuun puolivälin 
kyläkokouksessa. Voit vaikuttaa 
kylän kehitykseen vastaamalla 
kyselyyn. Kyläsuunnitelma, joka 
tehdään kyselyn jälkeen, ohjaa 
kylää koskevia päätöksiä.

Raija Kari
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Kyläyhdistyksen 
vuosikokous
Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään koulun 
auditoriossa 15.3. heti kyläkokouksen jälkeen. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Veikkolan kyläyhdistys ry 

Kutsu 
aluefoorumiin 
29.3.2016
Aluefoorum kokoontuu jälleen tiistaina 29.3.2016 kello 
17.00 Veikkolan nuorisotilalla. Kokouksen teemana on 
mm. kesätoiminnan järjestäminen urheilupuistossa. 

Tervetuloa mukaan, Veikkolan seudulla toimivien seuro-
jen, yhdistysten ym. tahojen edustajat ja nuoret! Ideoita 
aluefoorumin toiminnan kehittämiseksi otetaan vastaan.

Lisätietoja VeVen toiminnanjohtaja Johanna Artola, 
johanna.artola@gmail.com, 050 301 1922.

Veikkolan malli  
on koko kunnan etu
Näinhän se meni: Kirk-
konummi esitteli viime 
vuonna kuntastrategiansa. 
Päästrategiaansa kunta 
määritteli näin:

– Kuntalaisten osallisuus 
on toiminnan keskiössä. 
– Kuntaa kehitetään 
e l i n v o i m a i s e n a 
m o n i k e s k u k s i s e n a 
yhteisönä osana 
metropolialuetta kestävän 
kehityksen mukaisesti. 
– Päätöksenteossa ja 
toiminnassa luodaan 
puitteet kestävälle 
yritystoiminnalle ja 
v a p a a e h t o i s t y ö l l e . 
– Kirkkonummi kehittää 
palvelujaan hyödyntäen 
modernia teknologiaa 
toiminnassaan.

”Vuoropuhelulla ja yh-
teistyöllä entistä vahvem-
mat kylät ja kunnat” oli 
syyskuun valtakunnallis-
ten kyläpäivien mottona. 
Pelkkä keskustelu ei riitä, 
vaan päätösvaltaakin pitää 
siirtää, mietitään monessa 
kylässä.

Lokakuussa järjestettiin 
Läntisen lähidemokrati-
an sovelluksena Pohjoista 
paikallisdemokratiaa -ky-
läkokous. ”Yhdessä – till-
sammans” on kunnan slo-
gan. Miten tätä toteutetaan 
Veikkolan kehittämisessä? 
Mitä miettivät virkamie-
het, mitä luottamushenkilöt 
ja mitä kyläläiset? Miten 
toteutuu osallistava suun-
nittelu? Näitä asioita poh-

dittiin kunnan luottamus-
henkilöjohdon ja johtavien 
virkamiesten kanssa.

Kirkkonummi on strategi-
assaan monikeskuskunta: 
Länsiväylän ja junaradan 
varrella ovat Masala ja 
kirkonkylä. Veikkola on 
Turunväylän ja suunnitel-
lun Elsa-radan varressa. 
Kunnan kaksilinjainen 
kehittäminen, kyläläisten 
osallistuminen ja monikes-
kuksisuus ovat Veikkolan 
valintoja. Kuntarajan ylit-
täminen ei täällä kauhis-
tuta; pikemminkin oman 
kunnan palvelut ovat usein 
pitkällä.

Maaliskuun 15. päivänä 
klo 18 jatketaan suunnit-

telutyötä Veikkolan kou-
lun auditoriossa. Tästä 
kyläkokouksesta edetään 
kyläkyselyyn ja kyläsuun-
nitelman päivittämiseen. 
Kunnalla, virkamiehillä, 
luottamushenkilöillä ja en-
nen kaikkea asukkailla on 
nyt mahdollisuus tarjota 
kyselyyn omia aiheitaan.

Minkälaisen Veikkolan 
haluat? Mikä on tärkeää? 
Mikä on Veikkolan malli 
ja asema kuntakokonai-
suudessa?

Tule suunnittelemaan tule-
vaisuutta yhdessä muiden 
kyläläisten kanssa 15.3. 
klo 18 Veikkolan koululle.

Raija Kari

Kutsu Veikkolan 
Nuorten Tuki ry:n 
vuosikokoukseen
Venttu ry. kutsuu nykyisen hallituksen lisäksi kaikki pai-
kallisten nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset 
ikään katsomatta vuosikokoukseensa.

Aika: 17.3.2016 klo 18.00–20.00.

Paikka: Veikkolan kirjaston Rotko-sali, Allastie 6, 02880 
Veikkola.

Venttu ry. on paikallinen yhdistys, jonka tarkoituksena 
on veikkolalaisten nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen 
ja viihtyvyyteen vaikuttaminen. Yhdistyksen toimintaan 
voit lähteä mukaan mm.

– ilmoittautumalla jäseneksi, 
– olemalla mukana järjestämässä toimintaa ja 
tapahtumia, 
– olemalla mukana päätöksenteossa.

Mikäli sinua kiinnostaa yhdistyksen toimintaan vaikut-
taminen ja olet halukas asettumaan ehdolle seuraavaan 
hallitukseen, sinulla on nyt mahdollisuus lähteä mukaan 
ja osallistua vuosikokoukseen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kokoukseen:  
venttury@luukku.com tai Venttu ry. - >  
Veikkolan Nuorten Tuki ry:n Facebook-ryhmän kautta.

KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN  

Kuntoilemme  
Veikkolan koulun kuntosalissa 
keskiviikkoisin klo 19–20.30 ja 

sunnuntaisin klo 19–21
Kaikki vanhat ja uudet jäsenet 

TERVETULOA! 
 

Veikkolan kyläyhdistys ry

K-Supermarket  
haluaa lisää 
parkkipaikkoja
Veikkolan K-Supermarket 
-kaupalla on 44 autopaik-
kaa. Kesko on havitel-
lut vuosia lisää paikkoja. 
Kaupan eteen ei paikkoja 
enempää mahdu. Uusia 
paikkoja haetaan nyt talon 
takaa, asuntorakentami-
seen tarkoitetulta tontilta. 
Jos koko tontti otetaan 
käyttöön, saadaan kaupan 
toivomat 90 autopaikka 
ja supermarket laajenee 
yhdeksällä metrillä etelän 
suuntaan.

Timo Heikkilä aloitti 
vuodenvaihteessa Keskon 
Etelä-Suomen aluejohta-
jana. Hän vastaa Keskon 
kauppapaikoista, kaava-
asioista, yhteiskuntasuh-
teista. Tehtäviä riittää, 
eikä Veikkolan tapaus ole 
isoimpia.

Heikkilä ei innostu ajatuk-
sesta, että kunnan ja Kes-
kon yhteistyönä saataisiin 
myös nykyisen kaavan 
mukaista palveluasumista.

– Haluamme palvella asi-
akkaitamme mahdollisim-
man hyvin. Se on tehtä-

vämme. Tarvitsemme lisää 
parkkitilaa, Heikkilä sanoo.

Kunnassa valmistellaan K-
kaupan takana olevan ton-
tin kaavamuutosehdotusta. 
Voimassa olevassa kaavas-
sa tontti on varattu asunto-
rakentamiseen, ja sille on 
sijoitettu palveluasumista. 
Nyt saadaan parkkipaik-
koja ja kaupan lisäneliöitä 
keskelle kylää parhaalle 
paikalle. Lisäksi vieressä 
odottaa toteuttamistaan 
hyvinvointiaseman tontti, 
joka taitaa jäädä sote-pää-
tösten jalkoihin.

Kaavaesitys valmistuu 
ensi kuussa, ja huhtikuussa 
on lausuntojen aika. Miten 
käy palveluasuntojen?

Moottoritien 
rampin muutos

Kunnan talousarvioon on 
varattu suunnittelurahaa 
moottoritien rampin muu-
tokseen. Laguksen puiston 
kaava odottaa museoviras-
ton kaivauksia.

Raija Kari

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 
02880 Veikkola

Kylätalosta voi varata kotoisaa 
kokoustilaa edullisesti: 10 e/ilta tai 
kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu 
50 e/v. Varaukset nettilomakkeella:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kylatalonvaraus.htm tai 
sähköpostitse veikkola@gmail.com. 
 
Katso varaustilanne kylätalon 
kalenterista:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kyltalonkalenteri.htm

Kylätalo 



Kylänraitti 1/2016 4 AJASSA
Brita Blomberg -testamenttiprojektin kuulumisia

Tervetuloa BB-ryhmään 
uudet jäsenet!
BB-ryhmään kuuluvat 
kaikki 68 vuotta täyttä-
neet, postinumeroalueella 
02880 tai 02860 asuvat 
ikäihmiset. Tänä vuonna 
68 vuotta täyttävät ovat 
automaattisesti mukana 
BB-ryhmän toiminnassa 
koko vuoden ajan.

Palveluohjaaja Marja Ke-
räsen tavoittaa sähköpos-
titse osoitteesta marja.ke-
ranen@kirkkonummi.fi tai 
puhelimitse keskiviikkona 
iltapäivisin, torstaisin ja 
perjantaisin kokopäivisin 
numerosta 050 4137 443.

Jätä viesti, jos puhelin ei 
vastaa. Kaikille Pohjois-
Kirkkonummen eläkeläi-

sille avoin perjantaikah-
vila kello 11–12 jatkuu 
Veikkolan nuorisotilassa 
Koskentorin laidalla. Ta-
pahtumista tiedotetaan 
Kirkkonummen Sanomien 
”Tapahtumapäivyri”-osas-
tossa. Palveluohjaaja tie-
dottaa tapahtumista myös 
sähköpostitse, joten lähetä 
hänelle sähköpostiosoit-
teesi.

HSL:n matkakortti 
saatavilla

BB-ryhmään kuuluvat 
saavat halutessaan Hel-
singin Seudun Liikenteen 
(HSL) joukkoliikennemat-
kakortin. Korttiin ladataan 
avaushetkellä viisi euroa. 

Avustuksen tarkoituksena 
on helpottaa tutustumista 
joukkoliikenteen käyttöön.

Joukkoliikennekortilla 
asiointimatkoista HSL:n 
toimialueella selviää kä-
teismaksua edullisemmin. 
Kortit haetaan yhteisha-
kuna, ja niitä on saatavilla 
vain tämän kerran. Kor-
tille voi ladata lisää rahaa 
R-kioskeilla ja matkakort-
tiautomaateista. Esimer-
kiksi arvokortin etu Hel-
singin-matkasta on hiukan 
alle kaksi euroa.

Palveluohjaajalta saa maa-
liskuusta alkaen valtakirja-
lomakkeen, joka on palau-
tettava 1.4. mennessä.

ATK-paja tiistaisin 
kirjaston Rotko-salissa
Pirkko-Liisa Iivari opastaa 
tietokoneen käyttöä osal-
listujien tarpeiden mukaan. 
Erityisesti opiskellaan säh-
köpostin käyttöä, koska se 
on tärkeä ja nopea tiedotus-
kanava myös BB-asioissa.

Voidaan yhdessä tehdä 
ilmainen gmail-sähkö-

postiosoite. Voidaan opis-
kella sähköpostin liittei-
den avaamista, liitteiden 
tallentamista sekä kuvi-
en ja tekstien liittämistä 
sähköpostiin. Pajassa voi 
käyttää omaa kannettavaa 
tietokonetta, tablettia tai 
BB-projektin koneita.

Atk-paja on 23.2. ja 1.3. 
Tarvittaessa voidaan jat-
kaa 15.3. ja 22.3. klo 
14.30–16.00.

Ilmoittautumiset: Pirkko.
Iivari@gmail.com tai pu-
helimella tai tekstiviestillä 
050 354 0836.

Eerikinkartanon kuulumisia:

Itsepäinen johtokunta
Eerikinkartanon johtokun-
ta kokoontui tammikuun 
lopulla. Johtokunta antoi 
pitkähkön keskustelun 
jälkeen lausunnon Veik-
kolanpuro II -asemakaa-
van muutosluonnoksesta, 
vaikka esittelijä Jari Tirk-
konen oli kovasti sitä vas-
taan ja kirjautti pöytäkir-
jaan eriävän mielipiteensä.

Kulttuurihistoriallises-
ti ja luonnonarvoiltaan 
merkittävän ympäristön 
vaalimiseksi Eerikinkar-
tanon johtokunta otti kan-
taa vesien suojelemiseen, 
liikennejärjestelyihin ja 
luontoarvoihin. Johtokun-
taa ihmetytti vuoden 2016 
käyt tösuunni te lmas ta 
unohtunut Eerikin kolmen 
järven kierros: Haapajär-
vi–Kurkisto–Kalljärvi. 
Se on uusi luontopolku, 
josta johtokunta päätti vii-
me vuoden lopulla. Polku 
lisättiin käyttösuunnitel-
maan niin, että se suunni-
tellaan tänä vuonna, mutta 
toteutetaan ensi vuonna. 

Käyttösuunnitelman mu-
kaan tänä vuonna rahaa 

menee (suuruusjärjestyk-
sessä) seuraaviin:

– Sepän pajan kunnostus 
– navettarakennuksen 
julkisivujen kunnostus ja 
maalaus 
– päärakennuksen 
juhlatilan laajennuksen 
suunnittelu 
– sähkökaapelit 
maakaapeleiksi, 
suunnittelu ja työn aloitus 
– päärakennuksen 
lasikuistin oikaisu ja 
kunnostus sekä sisäovien 
kunnostus 
– Navalan kartanon 
lähiympäristön kunnostus 
– alueopastetaulun 
hankinta ja asennus 
– toimenpiteet Navalan 
kartanorakennuksen 
vuokraamiseksi 
– Perhetukikeskuksen 
asuinrakennuksen 
vesikaton kuntoselvitys 
– piharakennusten 
lukitusten 
yhtenäistäminen 
– karjakon 
asuinrakennuksen 
kuntoarvio.

Helmikuun kokouksesta 
odotamme jossain määrin 
jännittävää. Johtokunta 
haluaa taas tehdä jotakin, 
mitä virkamiehet vastus-
tavat, nimittäin selvityttää 
ulkopuolisella asiantun-
tijalla, miten Eerikinkar-
tanon maineen ja man-
tuineen voisi säätiöittää. 
Johtokunta haluaisi no-
peuttaa kartanoa koskevaa 
päätöksentekoa ja kehittää 
kartanon toimintaa.

Tällä hetkellä esteeksi 
koetaan kunnan hidas by-
rokratia ja kartanon bud-
jetin riippuvuus kunnan 
budjetista. Nythän tilanne 
on se, että Kirkkonum-
men kunta on "lainannut" 
kartanon rahoja liki kolme 
miljoonaa euroa. Johto-
kunta haluaisi myös var-
mistaa, että mahdollisten 
tulevien kuntaliitostenkin 
jälkeen kartano rakennuk-
sineen olisi kuntalaisten 
ilona.

Teksti ja kuvat:  
Marjokaisa Piironen, 
Eerikinkartanon johto-
kunnan puheenjohtaja

Eerikinkartanon kuisti näyttää kivalta mutta on talvella 
todella kylmä.

Kylmyyden syyksi paljastui iso rako oven karmin ja lattian 
välissä. Onneksi tämän vuoden käyttösuunnitelmassa on 
kuistin korjaus.

Eerikinkartano

Suuri osa nykyisestä 
Veikkolan taajamasta 
on rakennettu 
Eerikinkartanon entisille 
maille. Tilan vanhimmat 
rakennukset ovat 
1700-luvulta. 
 
Suomen Kaartin 
ylilääkäri, valtioneuvos 
Carl Ferdinand von 
Wahlberg, hankki v. 
1890 omistukseensa 
Eerikinkartanon ja 
Navalankartanon. 
Hän yhdisti kartanot 
kiinteistöksi nimeltä 
Eriksgård poikansa 
Erikin mukaan. Erikin 
kuoltua tapaturmaisesti 
testamenttasivat von 
Wahlbergit kiinteistön 
rakennuksineen ja 
laajoine maa-alueineen 
Kirkkonummen kunnalle.

Eerikinkartano vuonna 
2015: 
tilan koko 309 hehtaaria 
tilan metsämaat 225 
hehtaaria 
käytössä olevat 
rakennukset 581 m²  
vuokratut rakennukset 5 
484 m² 
ei käytössä olevat 
rakennukset 458 m²

Lämpimät onnittelut 50-vuotiaalle!

Monitoimimies Matti Kaurila
Matti Kaurila on ollut 
veikkolalainen vuodesta 
1992 lähtien. Hän on ko-
toisin Espoon Tapiolasta. 
Matilla on kuusi lasta, joista 
viisi on jo käynyt Veikkolan 
koulun. Yhdellä lapsista on 
vielä tuo opinahjo kesken.

– Olen viihtynyt erinomai-
sesti Veikkolassa. Minua 
viehättää se, että tämä on 
rauhallinen kylä, jossa las-
ten on hyvä varttua. Myös 
luonto on lähellä, ja Veik-

kola pientaloalueena on 
sopivan väljä asuinpaikka-
na, Matti toteaa.

Matti Kaurila on kolman-
nen kauden valtuutettu 
Kirkkonummen kunnan-
valtuustossa. Kunnanhal-
lituksen jäsen hän on ollut 
vuoden 2007 alusta alkaen.

– Lähdin politiikkaan mu-
kaan osallistumalla vuoden 
2004 kunnallisvaaleihin, 
kun tuntui siltä, että kunta 

vain kaavoitti Veikko-
laan uusia alueita ja haa-
li veronmaksajia ilman, 
että järjesti palveluita 
kasvun mukaisesti. Vie-
märöinti oli puutteellista 
ja kaava-alueiden kadut 
rakentamatta. Juuri val-
mistunut koulu oli ah-
das jo valmistuttuaan, ja 
urheilupuisto oli aivan 
toisen näköinen, Matti 
muistelee.

Matti Kaurila kertoo, 
että yhteistyö pohjois-
kirkkonummelaisten 

valtuutettujen välillä on 
ollut hyvää, ja että on saa-
tu myös yhdessä jotain 
aikaiseksi. Matti harrastaa 
vapaaehtoistyötä muun 
muassa paikallisissa ur-
heiluseuroissa ja kyläyh-
distyksessä. Hän työsken-
telee Espoon kaupungilla 
geotekniikkapäällikkönä.

– Vaikka asukasmäärä 
Veikkolassa on kasvanut, 
aktiivisten osallistujien 
määrä yhdistyksissä ei ole 
lisääntynyt samassa suh-
teessa. Kun vanhat aktivis-
tit väsyvät, olisi löydettävä 
uusia tilalle. Veikkolan 
henki ei ole itsestäänsel-
vyys, vaan se on kehit-
tynyt hyväksi aktiivisten 
ihmisten ansiosta, Matti 
tuumailee.

Matin toiveena on, että 
Veikkolan uudet asukkaat 
löytäisivät tiensä myös pai-
kallisiin yhdistyksiin, joissa 
riittää valinnanvaraa – sekä 
myös politiikkaan päättä-
mään yhteisistä asioista.
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Kyläyhdistyksen lausunto  
Veikkolanpuro II -muutosluonnoksesta
Veikkola tarvitsee lisää asukkaita, joten koh-
tuullista lisärakentamista tarvitaan. Raken-
taa pitää kuitenkin asukkaita kuunnellen, 
järvet ja jylhät kalliomaisemat säilyttäen. 
Kaupunkimaisuus ei sovi järven rantaan, 
vaan sitä pitää jättää virkistyskäyttöön. 
Yksityistetty ranta ei koskaan palaa yh-
teiseksi. Kalljärven ranta on yksi Pohjois-
Kirkkonummen ”kansallismaisemista”, 
600-vuotisen Eerikinkartanon ja Weikkola 
Nedergårdin kulttuuriperintöaluetta.

Kalljärven rantaan suojavyöhyke

Luonnoksessa lähimmät talot ovat vain 20 
metrin päässä rannasta. Maanrakennuslain 
maisematyöluvissa ohjeistetaan: ”Kes-
keistä on vesistön kuormituksen ja maise-
mahaittojen minimointi. Rantaan jätetään 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova 
suojavyöhyke, jossa maanpintaa ei rikota.”

Suositukset lähtevät 40–50 metrin suoja-
alueesta puustoineen. Tiivis rantara-
kentaminen pilaa ja rasittaa vesistöjä. 
Luonnonmukaiset suojavyöhykkeet 
rannan ja väljästi kaavoitetun asumis-
alueen välillä pitää säilyttää.

Liikaa tehoa

Rakennusoikeus on kaksinkertaistettu 
vuoden 1998 suunnitelmasta. Tätä ei voi 
perustella trendikkäällä tiivistämisellä 
rata- ja pääreittien varrella. Rataa ei ole, 
ja tiivistää pitää palvelujen, koulujen ja 
moottoritien lähellä, ei rantaan ulottuvilla 
rivi- tai omakotitalotonteilla.

Rannan- ja etelänpuoleiset rakennukset 
ovat liian lähellä rantaa. Tehokkuus pien-
talotonteilla on jopa 30 prosenttia, kun se 
Kalljärven alueella on enintään 20 prosent-
tia. Rivitalotonteilla tehokkuus on jopa 40 
prosenttia. Veikkolassa rantatonttien tehok-
kuus on ollut kymmenen prosenttia.

Veikkolanpuro I:n alueella kellaritiloja ei 
sallita. Nyt 600 neliön tontille saa raken-
taa 200-neliöisen talon alle saman verran 
kellaritiloja ja lisäksi 40 neliön autotallin. 
Kokonaisala voi olla yli 400 neliötä reilun 
600 neliön tontilla!

Topografiaa ei ole otettu huomioon: esi-
merkiksi pienten 700–800-neliöisten 
tonttien jyrkkyys on jopa yli kymmenen 
metriä. Rannalla sijaitsevan korkean mäen 
liian tehokas rakentaminen muuttaa ran-
tamaiseman kaupunkimaiseksi. Muutos-
suunnitelma mahdollistaa lähes koko puus-
ton parturoinnin. Syntyy avolouhosmainen 
maisema; kadut ovat liian jyrkkiä ajetta-
vaksi ja puistosuikaleet liian kapeita. Kun 
kallion lakeen kajotaan, tuho näkyy kauas.

Suunnitelman toteuttaminen kallioilla vai-
keuttaa yleisten alueiden, talojen ja piho-
jen rakentamista. Kaikesta tulee kallista, 
toiminnallisesti puutteellista ja visuaali-
sesti vähemmän laadukasta. Suunnitelma 
ei säilytä viheralueiden puustoa. Se, mikä 
ei katoa työmaiden tieltä, kaatuu ensim-
mäisessä myrskyssä.

Rakennukset pitää sijoittaa luontevasti 
maisemaan. Rakennusoikeutta on ehdot-

tomasti vähennettävä. Rannan puolelle 
on jätettävä selvä puustoalue, ja luon-
nonkauniita kallioita on säästettävä.

Hulevedet

Kunta vastaa alueiden käytön suunnitte-
lusta ja rakentamisen ohjauksesta, myös 
hule- ja kuivatusvesien hallinnasta. Maan-
käytön suunnittelu on tässä tärkein työka-
lu. Sillä vaikutetaan hulevesien syntyyn.

Hulevesien hallinnassa ensisijaisia ovat 
niiden syntypaikalla tehtävät toimet, joilla 
ehkäistään vesien muodostumista. Pienil-
lä ja jyrkillä kalliotonteilla tehtävä on lä-
hes mahdoton. Luontainen kasvillisuus ei 
riitä imeyttämään kuormaa, jonka katto-, 
piha- ja katukuivatus tehokkaasti rakenne-
tulla alueella tuottaa.

 Kaavaehdotuksessa pintavesien imeyt-
tämiselle/viivyttämiselle ei ole varattu 
tarpeeksi tilaa. Suunnitellun suuren asuin-
alueen hulevesien johtaminen Kalljärveen 
pilaa vesistöä entisestään.

Kunnan pitää kaavamääräysten lisäksi 
määrätä hulevesien käsittelystä tontin 
luovutus- tai maankäyttösopimuksessa. 
Pientalovaltaisilla alueilla hulevesien 
viivytyksen/pidätyksen tulisi tapahtua jo 
tonteilla, jolloin yleisten alueiden hule-
käsittely palvelisi vain puistoja ja katuja 
sekä samalla viimeistelisi ja varmistaisi 
järveen päätyvän veden laadun.

Hulevesisuunnitelma toimenpide-eh-
dotuksineen on oltava kaavasuunnitel-
massa.

Jätevesiongelma 

Kunnan viemäri on monesti valunut Kal-
ljärveen, ja kylällä sijaitseva pumppaamo 
toimii äärirajoilla.  Uusien alueiden suun-
nitelmissa pitää olla laskelmat vesihuol-
losta. Uuden pumppaamolaitteiston tu-
lee olla käytössä ennen töiden aloitusta. 
Myös puhtaan veden saanti pitää tur-
vata ennen rakentamista.

Eläimistö

Alueella on liito-oravia ja haikaroita, peu-
rojakaan unohtamatta. Lainaus asemakaa-
valuonnoksen selostuksesta: ”Keväällä 
2015 tehdyssä inventoinnissa alueelta 
löytyi 13 liito-oravan käyttämää puuta. 
Liito-orava on tiukan suojelun piirissä. 
Sitä koskevat luontodirektiivin (92/43/
ETY) liitteessä I ja IV(a). Näissä direktii-
vin liitteissä on esitetty mm. liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heiken-
tämiskielto. Tiukan suojelun järjestelmän 
kielloista on mahdollista poiketa vain 
luontodirektiivin 16 artiklan mukaisilla 
perusteilla. Ne eivät Veikkolan Puro II 
kohdalla toteudu.”

Asemakaavaluonnoksessa on esitetty ra-
kennuksia, ulkoilureittejä ja katuja liito-
oravien elinpiirille. Puustoa ja pähki-
näpensastoa pitää säilyttää eläinten 
lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi.

Urheilupuiston säilyttäminen 
yhtenäisenä kunnan omistuksessa

Veikkolan urheilupuisto on kylälle tärkeä 
virkistysalue, joka ulottuu koulujen lähel-
tä Kalljärven rantaan. Urheilua ja ulkoilua 
harrastavat käyttävät sitä ympäri vuoden. 
Kunnalle jäävä rantakaistale (vk) uima-
paikkoineen on liian pieni. Kaistaleen reu-
naan pitää päästä autolla ja peräkärryllä 
esimerkiksi kanoottia veteen laskettaessa.

Katuverkoston päähän tarvitaan muu-
taman auton pysäköintialue rannan 
käyttäjille. Urheilupuisto koulualueelta 
järven rantaan on säilytettävä kokonai-
suudessaan kunnan omistuksessa.

Hiihtoladut ja virkistysreitit

Jotta talvikunnossa pidettävä kevyen 
liikenteen yhteys Eerikinkartanontielle 
voidaan toteuttaa, tarvitaan hiihtosiltoja. 
Urheilupuistossa kuntoratojen alueella 
on frisbeegolf-rata, jonka reitti pitää 
sovittaa kuntoreitteihin.

Latuyhteys nykyiseltä reitistöltä Kalljär-
velle on tärkeä. Järvellä ja sen läheisillä 
pelloilla hiihdetään kunto- ja virkistys-
hiihtoa. Reitistöjen yhdistäminen palveli-
si terveysliikuntaa. Nyt kauempaa tulijat 
eivät pääse hiihtämään Kalljärvelle ja 
pelloille, koska ainoat parkkipaikat ovat 
urheilupuistossa.

Luonnokseen on merkitty virkistysreitti-/
latuyhteys Kalljärvelle kohtaan, johon 
se on mahdoton korkeuserojen takia to-
teuttaa. Sen sijaan kaavan VL-alueella 
kulkevan puron lähialue on huomatta-
vasti tasaisempi. Puron eteläpuolella tai 
kaavaluonnoksen kortteleiden 296 ja 297 
eteläosissa kulkevan vanhan polun koh-
dalle on mahdollista toteuttaa latuyhteys 
Kalljärven ja kuntoreitistön välille. Se 
palvelisi kesäisin uimapaikkaa ja lähive-
nevalkamaa.

Kyläyhdistys esittää VL-alueella kul-
kevan puron eteläpuolisen alueen va-
raamista kaavassa virkistys-, urheilu-
paikka-, uimapaikka-, leikkipaikka- ja 
lähivenevalkama-alueeksi. Silloin myös 
edellä mainitut virkistysreitit voidaan 
toteuttaa.

Kunnan palvelut

Alueelle tulee vähintään sata uutta koulu-
laista. Koulut ovat täynnä, ja suunnitelmia 
uusista tiloista ei ole. Vuorenmäen kou-
lun laajennuksen pitää valmistua ennen 
asuinaluetta, ja päivähoitopaikkoja pi-
tää lisätä.

Alueen katuverkosto ja 
liittymät 110-tielle

Luonnoksessa alueen katuverkosto kyt-
keytyy Veikkolanpuro I:n katuverkkoon, 
joka on suunniteltu puolta pienemmäl-
le Veikkolanpuro II:lle 20 vuotta sitten. 
Nykyinen katuverkosto on ahdas ja tuk-
keutuu talvisin sekä poikkeustilanteissa. 
Alueen liikenne purkautuu Turuntien ris-
teykseen, jossa on usein vaaratilanteita. 

Pienellä alueella on useita moneen suun-
taan risteäviä teitä.

Ehdotamme toiseksi tieyhteydeksi 
Isonpellontietä. Turuntien risteysalue 
on suunniteltava uudelleen Puron-
suuntien, Vanhatien ja Isonpellontien 
kohdalla. Lisäksi Eerikinkartanontien 
varteen on rakennettava kevyenliiken-
teen väylä.

Nimistö

Kyläyhdistys esittää kaava-alueen ete-
läisimmän mäen nimeämistä Puukon-
mäeksi. Nimi on ollut kyläläisten käytös-
sä. Se on syntynyt Eerikinkartanoa kahden 
sukupolven ajan palvelleen Puukon per-
heen mukaan. Heidän asuinpaikkansa si-
jaitsi eteläisimmän mäen ja järven välissä.

Raija Kari

Vuokrattavana 
työhuone

Veikkolan kylätalon yläkerran pie-
nempi työhuone on vapaa. Ikkunal-
lisessa huoneessa on noin yhdeksän 
neliötä ja sen kuukausivuokra on 
100 euroa/kk. Kylätalon osoite on 
Vanhatie 29 eli Siwan lähellä.

Tiedustelut Veikkolan 
Kyläyhdistykseltä osoitteesta  
veikkola@gmail.com.
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Pohjois-Kirkkonummen Martat

Martoissa on arjen mahdollisuus
Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perhei-
den hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta ja kansa-
laisvaikuttamista.

Tulevan kevätkauden toimintaa Veikkolassa

Kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 12–13 
diakonialounaat Veikkolan seurakuntatalolla. 
3. maaliskuuta: jauhelihakeittoa 

Marttaillat

Marttailtoja vietämme kuukauden toisena torstaina klo 18 
Veikkolan nuorisotiloissa.

11. helmikuuta yhdistyksen vuosikokous, 
10. maaliskuuta aiheena Ekopyykkäys, Hanna 
Pikkarainen Uudenmaan Martoista, 
21. maaliskuuta Puutarhan kevättyöt, Veikkolan 
kirjaston Rotko-salissa klo 18, puutarhaneuvoja Kirsi 
Tuominen, luento 
järjestetään yhteistyössä 
Veikkolan kirjaston 
kanssa, 
14. huhtikuuta Marttaillan 
aiheena Dermosil-
tuotteet, Anseli Sivonen

Hyvää kotiruokaa keväällä

Maukas savulohikalakeitto:

1,5 l vettä 
2 kalaliemikuutiota 
1 tölkki (500g) paseerattuja tomaatteja 
1,5 kg kiinteitä perunoita 
1 ruukku tilliä 
2,5 dl ruokakermaa 
400 g savulohta

Kiehauta vesi ja liemikuutiot paseerattujen tomaattien 
kanssa, lisää perunakuutiot ja puolet tillistä ja keitä 
kypsiksi, lisää ruokakerma ja savulohi, tarkista maku 
ja lisää loput tillistä.

Veikkolan seurakunta-
keskuksessa on kolme 

kertaa vuodessa SPR.n 
verenluovutustilaisuus. 

Martat avustavat tapahtu-
missa hoitaen luovuttajille 

tarjoilun. Vasemmalta 
Sirkku Kajamäki, Helena 

Lindelöf, Terttu Rop-
ponen ja Anneli Juuso. 

Kuva: Kaija Pirinen.

Tervetuloa mukaan  
marttailemaan! 
Soile Rönkä,  
puheenjohtaja

Näin pakkanen säilyttää tulppaanit kauniina ulkona. 
Kuva: Helena Lindelöf.

Aurinkoiset pikkuleivät, gluteeniton

125 g voita 
1 dl sokeria 
2 tl vaniljasokeria 
1 kananmuna 
4 dl perunajauhoja 
päälle: paistonkestävää marmeladia 
tai amerikanpastilleja

Vatkaa rasva ja sokerit vaahdoksi, lisää kananmuna 
hyvin vatkaten, lisää lopuksi perunajauhot ja sekoita 
taikina tasaiseksi. 
Leivo taikina kahdeksi tangoksi ja leikkaa niistä pieniä 
paloja, pyörittele palloiksi uuninpellille. Paina taikina-
pallot litteämmiksi, tee pieni syvennys ja leikkaa veitsen 
ulkosyrjällä pienet viillot. Paina syvennykseen karamelli 
tai täytä marmeladilla. Paista 175 asteessa 10–15 min.

Pidä leikkokukat tuoreena

Valmista sokeri-etikkavettä: 3 rkl sokeria, 2 rkl väkivii-
naetikkaa ja 1 litra lämmintä vettä. 
Kaada sitä maljakkoon niin, että kasvien varret ovat 
7–10 sentin pituudelta vedessä. Sokeri ravitsee kas-
veja, ja etikka estää bakteeristoa kasvamasta.

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918
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Näitä liikennetilanteita harjoittelen 
yhä uudelleen
Minulla on ollut ajokortti 
noin 54 vuotta. Monet näi-
den juttujeni lukijat ovat 
varmaan tuumineet, että 
moitin jatkuvasti muiden 
käyttäytymistä liikentees-
sä. Olen pahoillani, koska 
ilmeisesti niin olen tehnyt. 
Seuraavassa puhun omas-
ta ajamisestani. Pohdin 
liikenteen riskitilanteita, 
joihin joutumista yritän 
välttää. Nämä riskit koros-
tuvat liukkailla, polantei-
silla, sateisilla, lumisilla ja 
sohjoisilla keleillä.

1. Vältän liian tiukkoja 
aikatauluja.

Varsinkin nyt, kun olen 
syytinkivaari, voin vara-
ta ajomatkoille riittävästi 
aikaa. Jos aikataulu on 
tiukka, vaanii houkutus 
ylinopeudella ajamiseen 
ja sitä kautta joutuminen 
riski- tai vaaratilanteisiin. 
Muutamien kymmenien 
kilometrien matkalla ajan-
säästö on kuitenkin vain 
parin liikennevalojen vaih-
tumiskierron verran.

2. Minua ei voi painostaa 
ajamaan ylinopeutta.

En suostu ajamaan ylino-
peutta missään. Tiedän, 
että autoni nopeusmittari 
näyttää 2–3 km/h liikaa. 
Kunnioitan visusti rakkaan 
kylänraittimme vaatimia 
ajotapoja. Liikenneympy-
röitten alueella on oltava 
aivan erityisen tarkkaavai-
nen ja huolellinen. Veikko-
lan ja kuntakeskuksen vä-
linen tie on niin mutkikas 

ja monessa kohdassa mä-
kinen, että usein on syy-
tä ajaa paljon hitaammin 
kuin mitä nopeusrajoitus 
sallisi.

3. En vaihda kaistaa 
nopeasti ja jyrkästi.

Tavallisilla kaksikaistaisil-
la teillä pyrin välttämään 
ohituksia, ellei ole kyse 
esimerkiksi hitaasta työko-
neesta. Moottoritiellä tai 
muulla kaksiajorataisel-
la tiellä ohitus kannattaa 
huolellisesti suunnitella. 
Kun katson tilanteen ja ke-
lin turvalliseksi, vilkutan 
hyvissä ajoin ja ohitus-
kaistalla kiihdytän sal-
littuun nopeuteen. Kun 
olen ohittamassa, taakse 
saattaa ilmestyä selkeää 
ylinopeutta ajava autoilija. 
En kuitenkaan aja edestä 
pois ylinopeudella. Suo-
ritan ohituksen loppuun, 
vilkutan ja palaan loivasti 
oikeanpuoleiselle kaistal-
le suunnilleen turvavälin 
mittaisen matkan päähän 
ohitettavan edelle.

4. Vilkutan ajoissa.

Alan vilkuttaa niin aikai-
sin, että normaalisti liiken-
nettä seuraavat varmasti 
ehtivät sen tajuta. Panen 
vilkun pois heti, kun syy 
tai tilanne on ohi. En pa-
laa ohituksesta esimerkik-
si moottoritiellä vilkutta-
malla sellaisella kohdalla, 
jossa on alkamassa poistu-
miskaista. Vilkutus voitai-
siin hetkellisesti ymmärtää 
väärin.

5. En halua pöllyttää 
lunta yhtään liikaa.

Jos joudun ohittamaan 
moottoritiellä, jolla on 
tuoretta pakkaslunta, tulen 
ohituksesta takaisin taval-
lista aikaisemmin. Tämä 
vaikuttaa hieman epä-
kohteliaalta, mutta näin 
vähennän huomattavasti 
lumen pöllyämistä. Lunta 
on yleensä paljon enem-
män ohituskaistalla kuin 
varsinaisella ajokaistalla, 
jota liikenne enemmän 
puhdistaa.

6. En aja 
liikennevaloihin niin 
kovalla nopeudella, 
että joudun tiukasti 
jarruttamaan.

Erittäin moniin tilantei-
siin, esimerkiksi liikenne-
valoihin, voi tulla niin, että 
hidastaa nopeuttaan moot-
torijarrutuksella. Vähän 
ennen pysähtymistä selvi-
ää kevyesti jarruttamalla. 
Tavallisella autolla moot-
torijarrutuksessa on se 
hyvä puoli, että kulutus on 
silloin nolla. Auton pieni 
ajotietokone, joka kertoo 
esimerkiksi hetkellisen tai 
keskimääräisen kulutuk-
sen tai keskinopeuden, on 
erittäin opettavainen va-
ruste.

7. En suostu ajamaan 
katveessa.

En suostu ajamaan lähellä 
edellä ajavaa. Mitä suu-
rempi ajoneuvo edelläni 

menee, sitä suuremman 
katveen se aiheuttaa näkö-
kenttääni. Siksi en suostu 
tinkimään turvavälistä.

8. Yritän säilyttää 
turvavälin.

Kehä Ykkösellä Helsingin 
ja Espoon maisemissa on 
melko riskipitoinen lii-
kenne. Toivottavasti ajo 
hieman rauhoittuu, kun 
hiljattain asennetut pel-
tipoliisit alkavat kuvata 
ylinopeutta ajavia. Tällä 
kehätiellä on monta osuut-
ta, joilla on kolme kaistaa 
samaan suuntaan. Niinpä 
jättämääni turvaväliin voi 

tulla kiirehtijä vasemmal-
ta tai oikealta. En suostu 
radikaalisti lyhentämään 
turvaväliä vaan hidastan 
voidakseni pitää sen.

9. En lähde liikkeelle 
autolla, jonka päällä 
on paljon lunta.

Puhdistan auton päältä lu-
met niin, että sitä ei pöllyä 

toisten päälle ja rekisteri-
laatat, valaisimet ja ikku-
nat ovat lumettomat. Pak-
kaskelillä tietysti raaputan 
ikkunat huurteettomiksi. 
On paljon mukavampi 
ajella, kun autosta näkee 
joka suuntaan ja muut tie-
tävät, missä olen menossa.

Teksti: Tapani Iivari 
Kuva: Pirkko-Liisa Iivari

Parin asteen yöpakkasen jälkeen oli Kirkkonummella tiistaina 26. tammikuuta 
iltapäivällä jo muutama lämpöaste. Monilla teillä oli kuitenkin liukasta. Klo 16 
alkaisivat Porkkalan palautuksen juhlapäivän musiikkiesitykset kunnantalon aulassa. 
Klo 15.20 paikkeilla rouva Iivari astui Veikkolassa bussiin, joka oli kymmenisen 
minuuttia myöhässä aikataulusta. Sen oli tarkoitus ajaa Haapajärven, Oitmäen ja 
Aavarannan kautta kunnan keskustaan. Koska tie Aavarantaan oli hiekoittamaton, 
bussikuski suuntasi Lapinkyläntietä Mankintielle ja Luoman kautta Masalaan. Sieltä 
bussi kääntyi Sepänkyläntielle. Ennen Gesterbyntien risteystä liukkaassa mäessä oli 
henkilöauto ajanut ulos, ja sitä yritettiin hinata tielle. Bussi meni jarrutuksessa hieman 
poikittain. Kuski soitti bussifirmaan, josta tulivat miehet hiekoittamaan tietä. Lopulta 
noin klo 16.50 bussi ehti kunnantalon luokse. Rouva Iivari pääsi kuuntelemaan musiikkia 
noin tunnin myöhässä.
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Kaikki tapahtui äkkiä. Emmepä olisi viime ke-
väänä vielä uskoneet, että jo heinäkuun alun 
helteillä muuttoautomme parkkeeraa uudelle 
kotiovellemme Veikkolaan. Vaikka viihdyim-
mekin muutaman vuoden ajan Helsingissä, 
pääkaupungin hälinästä ja kiireisestä rytmistä 
oli ihana muuttaa lähemmäs luonnon rauhaa. 
Myös ulkona syöminen sai meille heti uuden 
merkityksen – omalle pihalle grillaamaan!

Veikkola oli meille ennes-
tään tuntematon paikka, 
mutta jo ensimmäinen 
vierailu tänne vahvisti 
mielikuvaamme siitä, että 
tännehän voisikin muuttaa. 
Tietenkin hyvät kulkuyhte-
ydet pääkaupunkiseudul-
le toivat selkeän plussan. 
Merkittävin syy Veikkolan 
houkuttelevuuteen asuin-
alueena olivat kuitenkin 
hyvät ulkoilualueet ja 

etenkin Nuuksion lähei-
nen sijainti, koska retkeily 
ja luonnossa liikkuminen 
ovat lähellä sydäntämme. 
Myös Veikkolan lähistöllä 
sijaitsevat Palakosken ja 
Meikon ulkoilualueet ovat 
tarjonneet meille mukavia 
luontoelämyksiä.

Parasta Veikkolan ympä-
ristössä on ollut luonto ja 

rauhallisuus sekä leppoisa 
meininki. On ollut hienoa 
huomata, kuinka aktiivisia 
ja ystävällisiä ihmisiä tääl-
lä asuu. Paljon asioita teh-
dään talkootöillä Veikkolan 
hyväksi. Itsekin olemme jo 
hieman osallistuneet 
lähiseudun vapaaeh-
toistoimintaan.

Veikkolasta löytyvät 
myös lähes kaikki 
arjessa tarvitsemam-
me palvelut, joita 
olemmekin jo pyr-
kineet aktiivisesti 
käyttämään. Varsin-
kin ensimmäisestä 
vierailusta Veikko-
lan kirjastossa tuli 
mieleen oma lapsuus 
ja kotipaikkakunnan 
pieni maalaiskirjas-
to. Olemme molem-
mat pieniltä paik-
kakunnilta kotoisin, 
joten Veikkolan pie-
nen kylän tunnelma 
tuntuu kotoisalta.

Uusin ja karaisevin 
(!) harrastuksemme 
on ollut viime vuo-
den lopulla aloitettu 
talviuinti Lammin-
järvellä. Tämä tal-
vipalelijan uusi har-

Lamminjärven talviuintipaikka on houkutellut kirjoittajat uuden harrastuksen pariin. Kuva: 
Anne Nyman.

rastus yllätti niin itsemme 
kuin läheisemmekin.

Reilun puolen vuoden ai-
kana olemme jo ehtineet 
kokea täällä paljon, var-
haiset aamukahvit kesäau-

ringon lämmössä omalla 
terassilla, oman pihan vielä 
tällä hetkellä ainoan puun 
lehtien kellastumisen, ensi 
lumen ja jääkylmään avan-
toon kastautumisen.

Nyt käännämme katseem-
me kohti tulevaa kevättä ja 
odotamme jo innolla puu-
tarhahommia ja oman kas-
vimaan perustamista.

Anne ja Jan-Erik Nyman

Elämäntyön pontimena Porkkalan palautus

Esa Mäkelä
Tammikuun lopussa saimme suruviestin, 
että Esa Mäkelä oli menehtynyt pitkäai-
kaisen sairauden murtamana Kaskimäen 
palvelutalossa Veikkolassa. Kuolinpäivä oli 
16.1.2016, viikkoa ennen hänen 83-vuotis-
syntymäpäiväänsä.

Esa oli syntynyt Oulaisis-
sa perheen ensimmäisen 
lapsena. Myöhemmin per-
heeseen syntyi neljä lasta. 
Esan ollessa kolmevuotias 
perhe muutti Veikkolaan, 
jonka länsiosasta käytet-
tiin nimitystä Kalljärvi. 
Väliaikaisen asumisen 
jälkeen perhe muutti Esan 
isän rakentamaan omaan 
taloon Vanhatien varteen. 
Talo on vielä paikallaan, 
mutta näyttää olevan pur-

ku-uhan alla Mäkelän tie-
haaran eteläpuolella.

Koulunkäynnin jälkeen 
meidän poikien piti jos-
takin hankkia työpaikka. 
Useimmilla polku johti 
Helsinkiin, niin Esallakin. 
Hän hakeutui oppipojaksi 
sähköasennusalalle, muun 
muassa Hankkijalle. Sa-
moihin aikoihin hän tu-
tustui tulevaan vaimoonsa 
Kaijaan. Kaija oli tullut 
”alhaalta” Kirkkonum-
melta Veikkolaan tulipalon 
jälkeen uudelleen raken-
nettuun Kyrkslätt Han-
delslagetin myymälään 
myyjättäreksi.

Esan ja Kaijan seuruste-
lu alkoi. Esa ei osannut 
ruotsia eikä Kaija suomea, 
mutta rakkaudenkieli oli 
niin voimakas, että pa-
risuhde johti kestävään 
avioliittoon.

Noin kuusikymmentä 
vuotta sitten sai Suomi 
suuren uutisen. Neuvosto-
liiton pakolla vuokraama 
Porkkalan laivastotuki-
kohta luovutettiin takaisin 
Suomelle. Tämä tapahtu-
ma herätti Esan liikemies-
vaistot. Hän sai ajatuksen 
perustaa sähköasennuslii-
ke Kirkkonummelle. Se oli 
hetki, jolloin perustettiin 
Esan johtama Kirkkonum-
men Sähkötyö Oy.

Perhe oli kasvanut Timo-
pojalla, ja perhe muutti 
Veikkolasta Kirkkonum-
men kirkonkylään. Sinne 
rakennettiin alkuvaiheiden 
jälkeen oma talo paikalle, 
jossa nykyisin sijaitsee 
Kirkkonummen kauppa-
keskus. Myöhemmin ra-
kennettiin uusi talo kirkon 
pohjoispuolelle. Perhee-
seen syntyivät vielä pojat 
Olavi ja Jari. Perhe oli kas-
vanut ja työt lisääntyneet.

Porkkalan alueen elpy-
minen oli hidasta takai-
sinlunastusprosesseineen. 
Sähkötöitä riitti, koska 
neuvostoasentajien työt 

olivat olleet hieman erilai-
set kuin Esan kädenjälki. 
Vaikeuksista huolimatta 
Esa johti yritystään roh-
keasti ja menestyksekkääs-
ti. Työurakat suurenivat, ja 
työalue laajeni parhaim-
millaan jopa Libyaa, Ira-
nia, Saudi-Arabiaa, Irakia, 
Latviaa ja Neuvostoliittoa 
myöden.

Toimintaa laajennettiin 
1980-luvulla ja tuotettiin 
teknisesti edistyksellistä 
pientä kauhakuormaajaa. 
Tuotanto myytiin toiselle 
suomalaiselle yritykselle. 
Kirkkonummen Sähkö-
työ Oy:n toiminta oli laa-
jentunut niin, että se oli 
yksi Suomen suurimmista 
sähköasennusliikkeistä ja 
työllisti parhaimmillaan 
toistasataa henkilöä.

Vuonna 1987 saimme 
kuulla lehdistön ja radion 
välityksellä, että Raken-
nuskunta Hakan ja Kirk-
konummen Sähkötyö Oy:n 
välillä oli tehty yritys-
kauppa. Kirkkonummen 
Sähkötyö KST Oy siirtyi 
Hakan omistukseen. Vali-

tettavasti Haka-konsernin 
romahduksen myötä Esan 
elämäntyö siirtyi muisto-
jen bulevardille.

Luottamus Esaan joh-
ti siihen, että 1963 hänet 
30-vuotiaana valittiin huo-
mattavalla äänimäärällä 
Kirkkonummen kunnan-
valtuustoon. Valtuuston 
erilaisissa lautakunnissa 
hän toimi muun muassa 
puheenjohtajana ja varapu-
heenjohtajana. Lisäksi hän 
toimi ammattiinsa liittyen 
Sähköurakoitsijaliiton hal-
lituksessa. Huomattavana 
huomionosoituksena Esa 
Mäkelälle on hänen ko-
tipaikkaansa sivuava tie 
Veikkolassa nimetty Mä-
keläntieksi.

Esa oli jo koulussa hyvä 
ainekirjoittaja. Näitä lah-
jojaan hän käytti meidän 
iloksi eläkepäivinään kir-
joittaen eläviä muistelmia 
elämänsä varrelta Kirkko-
nummen Sanomiin. Suuri 
saavutus oli myös oma-
elämäkertateos ”Pallosala-
ma”.

Kiireinen yritystoiminta ei 
antanut paljoa aikaa harras-
tuksille. Kalastus oli var-
masti se, joka antoi Esalle 
voimia arkipäivän rasituk-
siin. Olimme jo nuorina 
poikina yhdessä retkeilleet 
ja kastelleet itsemme Veik-
kolan lähivesissä. Myö-
hemmin Esan kalavedet 
olivat Tenholassa.

Esa Mäkelän ikäisten suku-
polvi on rakentanut toisen 
maailmansodan rasittamaa 
ja runtelemaa Suomea. 
Tässä rakentamisessa Esa 
Mäkelän osuus yhden mie-
hen osalta on merkittävä, 
varsinkin kun se tapahtui 
suurelta osin itäisen naa-
purimaan raiskaamalla alu-
eella. Me Esan nuoruuden 
toverit muistamme häntä 
suurella lämmöllä ja kunni-
oituksella. Muistamme yh-
teisiä retkiä, koulunkäyntiä 
ja urheilua sekä hänen me-
nestystään liikemiehenä ja 
ennen kaikkea kaverina.

Veikkolan Pojat, Veikkola 
Old Boys 
Olavi Kautto
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Maestro  
Jyrki Niskanen  
60 vuotta
Veikkolassa asuva ooppe-
ralaulaja Jyrki Niskanen 
täytti 12. helmikuuta 60 
vuotta. ”Täällä on hienoa 
asua. Pääsee omalta pihal-
ta suoraan hiihtämään ja 
kesällä pyöräilemään”, sa-
noo päivänsankari. ”Lumi-
työ on hyvää hyötyliikun-
taa, ja teen sitä mielelläni.”

Maailman eri oopperala-
voja 20 vuotta elämästään 
kiertänyt sankaritenori on 
tyytyväinen nykyiseen 
oloonsa. ”Olen täydessä 
laulukunnossa edelleen, 
ja voin hyvin kiivetä oop-
peralavalle uudelleen.  
Viime vuosina olen käy-
nyt ulkomailla tekemässä 
muutamia konsertteja. Ny-
kyisessä olossani arvostan 
valtavasti sitä, että on aikaa 
säveltää, sovittaa ja jakaa 
omaa osaamista 
oppilaille.”

Jyrki perusti v. 2012 
Veikkolan Viihdelaulajat 
-kuoron. ”Nautin suun-
nattomasti viihdekuoron 
johtamisesta. Kuorolaiset 
ovat sitoutuneita, ja yhtei-
nen sointi kehittyy vuosi 
vuodelta enemmän.”

Jyrki kehottaakin kaikkia 
laulusta kiinnostuneita 
tulemaan mukaan kuoro-
laulun pariin. ”Kuorossa 
pääsee nauttimaan musii-
kin tekemisestä ja esiinty-
misestä. Nyt on hyvä aika 
aloittaa kuoroharrastus ”, 
sanoo tyytyväinen synty-
mäpäiväsankari.

viihdelaulajat.web.com

Teksti ja kuva:  
Kristiina Sarmas

Hyvinvointia Hotelli Nuuksiosta
Kokoushotelli Siikaranta 
vaihtoi nimeä ja omista-
jaa. Rakennusliiton omis-
tuksessa ollut hotelli sai 
uudet omistajat 9.10.2015. 
Samalla vaihtui nimi Ho-
telli Nuuksioksi. Vaihdos 
ei aiheuttanut katkoja ho-
tellin toimintaan.

Perheyritys Nuuksio

Rakennusliitto möi Ho-
telli Siikarannan viime 
syksynä kiinteistösijoittaja 
Juha Björnmanille. Sa-
malla hotellin nimi vaih-
tui Nuuksioksi. Björnman 
perheineen vastaa hotellin 
toiminnasta. Kiinteistösi-
joittaja Björnman on kiin-
nostunut hotellin kehittä-
misestä ja markkinoinnista 
– sijaitseehan hotelli luon-
nonkauniilla alueella ihan 
Nuuksion kainalossa.

Toiminnan kehittämisessä 
ovat voimakkaasti muka-
na perheen naiset Tuija 
Kyrölä toimitusjohtajan 
ominaisuudessa ja tytär, 
teatteritaiteiden maisteri 
Monika Kyrölä (Linde-
man), joka toimii mm. 
hotellin tiloissa toteutet-
tavien taidemyyntinäytte-
lyiden järjestäjänä. Myös 
Monikan englantilainen 
mies, Darren McStay, 
kuuluu kehitystiimiin.

Periaatteena on, että kaik-
ki tekevät kaikkea. Koko 
henkilökunta on sitoutu-
nut laadun takaamiseen ja 
antanut palvelulupauksen, 

jossa asiakas on keskiössä. 
Lyhyessä ajassa toteutetut 
suunnitelmat ja hotellin 
”freesaus” saivat tunnus-
tusta matkailumessuilla 
laatutunnuksen muodossa.

Taidetta ja lähiruokaa

Monika Kyrölä kertoo, että 
he ottivat yhteyttä lähialu-
een taiteilijoihin pyytäen 
heitä tuomaan teoksiaan 
uudistetun hotellin seinille 
ja samalla myyntinäytte-
lyyn. Tällä hetkellä luon-
non inspiroimia teoksia on 
nähtävillä hotellin tiloissa 
kaikkiaan 90, kokonaisuus 
jokaiselta taiteilijalta. Esil-
lä on maalauksia, akvarel-
leja, keramiikkatöitä ja 
valokuvia.

Mukana olevista taitei-
lijoista tapasimme Eeva 
Tervalan ja Juan Anto-
nio Muron. Eeva Tervalan 
taidetta on nähtävillä heti 
hotellin aulassa installaati-
oiden muodossa. Tervalaa 
kiinnostaa taiteessa epäto-
dellisuus ja omituisuus.

Alun perin espanjalai-
nen Juan Antonio Muro 
työskenteli ennen maala-
ustaidetta muusikkona ja 
säveltäjänä. Barcelonan 
musiikkikorkeakoulun li-
säksi Muro on opiskellut 
Sibelius-Akatemiassa.

”Nukun vähän ja työsken-
telen paljon. Musiikissa ja 
maalaamisessa on paljon 
samaa. Myös luonto on lä-

hellä sydäntäni”, taiteilija 
Muro valistaa.

Eevalla ja Juanilla on me-
neillään yhteinen projekti, 
joka sisältää teatteria ja 
musiikkia.

Ravintolatoimen päällik-
kö Marko Saviojan mu-
kaan Hotelli Nuuksiossa 
panostetaan lähiruokaan. 
Kananmunat, metsän anti-
met, kuten sienet ja marjat, 
hankitaan lähitienoolta, ja 
leipomukset tehdään pai-
kan päällä.

Alun perin Juho Matin-
pojan 1100-luvulla ke-
hittämästä Nuuksion 
taikajuomasta on tehty 
nykyaikainen versio. Juo-
ma on väriltään punaista. 
Nuuksio-drinkki sisältää 
salaisten ainesten lisäksi 
vettä, kuusta ja marjoja.

Kokoushotelli Nuuksios-
sa on sauna-allasosasto. 
Sen lisäksi on ulkosauna 
kabinetteineen järven ran-
nalla. Hotellin hyvinvoin-
titarjontaan kuuluvat myös 
mm. hieronta- ja personal 
trainer -palvelut. Jatkossa 
on tarkoitus tarjota vaihto-
ehtoja yritysvierailuille ja 
perhelomille niin talvella 
kuin kesälläkin.

Hotellin pikkubussi mah-
dollistaa ryhmien vierailut 
lähialueille ja vähän kau-
emmaskin. Tiivis yhteistyö 
Suomen Luontokeskus Hal-
tian kanssa luo vaihtoehtoja 

erilaisten lomien viettoon.

Haastattelutuokiomme 
lopuksi toimitusjohtaja 
Kyrölä huikkaa, että hän 
lupaa tarjota kuohujuomat 
”talon piikkiin” tämän ar-
tikkelin lukijoille, jos he 
tulevat tutustumaan Hotel-
li Nuuksioon.

Hotelli Nuuksio 
pähkinänkuoressa

– sijaitsee Narunportintie 
68:ssa Espoossa (itse 
asiassa Kirkkonummen 
puolella), 
– maanteitse 10 km 
Veikkolasta, linnuntietä 
muutama kilometri, 
– huoneita 68, 
vuodepaikkoja 140, 
– 120 ravintolapaikkaa, 
500–600 istumapaikkaa 
koko hotellissa, 
– arkisin ravintolassa 
buffet-lounas, 
viikonloppuna brunssi, 
myös à la carte -lista

Perinteisten hyvinvointipal-
veluiden lisäksi hotelli satsaa 
luontopalveluihin ja tekee 
yhteistyötä Suomen Luonto-
keskus Haltian kanssa.

Hotellin tiloissa on jatkuva 
taidemyyntinäyttely.

Teksti: Paavo Sortti 
Kuvat: Tapani Iivari

Hotellin aulan seinällä on Eeva Tervalan teos. Pöydän ympärillä Monika Kyrölä, Juan 
Antonio Muro ja Eeva Tervala.

Hotellissa on runsaasti kuvataidetta. Käytävän tiiliseinää kaunistavien maalausten 
edustalla Juha Björnman, Darren McStay sekä Tuija Kyrölä ja Monika Kyrölä.

Hotelli Nuuksion logo 
on erittäin tyylikäs 
ja mielenkiintoinen. 
Keskimmäisten kirjainten 
yläpuolelta kaartuu viiva 
alas, nousee kaareksi ylös 
ja muodostaa S-kirjaimen. 
Siinä on laulujoutsenen 
kaunis profiili. Monet 
eivät tiedä, että Nuuksio-
nimi on alun perin 
tullut laulujoutsenen 
saamenkielisestä nimestä 
”njukca”.

Lumityöt ovat hy-
vää hyötyliikun-
taa, sanoo päi-

vänsankaritenori 
Jyrki Niskanen.
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Leena Suomalaisen luovuus ja elämäntaito

Hyväntuulinen olemus, jäljittelemätön nauru, ahke-
ruus, tekijän kädentaito, innostavuus kuvataideker-
hojen vetäjänä.

– Taide on ollut koko elämäni. Se on ollut myös terapiaa, 
sanoo Leena Suomalainen, vuoteen 2008 asti 
vuosikymmenien ajan Aarras.

Jutustelu Leenan kanssa tuo esille elämänvaiheita, 
joissa häneltä on todella vaadittu voimakasta tahtoa, 
sitkeyttä ja uhrautuvaa rakkautta läheisiään kohtaan. 
Yhden merkittävimmistä ilonaiheista avaa tämä to-
teamus, joka koskee noin 15-vuotiaan Leenan elämää:

– Rakastuin soutuun.

Leena Suomalainen syntyi Ka-
menorskissa, tutummin Antre-
assa. Sen takia hän pitää itseään 
vähän pakolaisena.

– Äitini oli Karjalan tyttöjä ja 
asunut Vuoksen rannalla. Hän 
oli eturintamalla viestintälottana. 
Hänet palkittiinkin tästä. Hän oli 
ison maalaistalon tyttö, joka osa-
si muun muassa ratsastaa, mistä 
oli apua viestinnässä.

Leena kertoo, että äidin koulut 
jäivät kesken. Hän oli taitava 
käsistään ja oli valmistumassa 
käsityönopettajaksi. Rintamalle 
tuli Suomesta isoksi päälliköksi 
Yrjö Adolf Suomalainen, joka 
valloitti Leenan äidin. Suoma-
lainen oli kotoisin Myllykosken 
suunnalta.

– Minä olen tämän valloituksen 
tulos, Leena sanoo. – Äidin ei 
todellakaan niissä oloissa ollut 
helppoa kertoa, että odottaa las-
ta. Sitä salattiin pitkään. Jouduin 

olemaan pienenä vauvana siellä 
rintamalla, kunnes sota päättyi. 
Neuvostoliittoon jäi paljon äidin 
puolen sukua.

Leena muutti vanhempineen 
Ähtäriin, sieltä Rovaniemelle ja 
seuraavaksi Lahteen.

Perintötekijöiden lahjaa

Leenan isä oli piirtäjä Kari Suo-
malaisen isän, Yrjö Suomalai-
sen, serkku. Leena on sitä mieltä, 
että hän on perinyt sekä äidiltään 
että isältään aivan hulppeat jutut.

– Isä oli huippu-urheilija, Lee-
na kertoo. – Hän juoksi satasen 
huonolla radalla ilman piikkarei-
ta 11:een sekuntiin. Myös Lea-
sisareni oli pikajuoksija, Suomen 
nopein alle 18-vuotiaisiin asti.

– Lahdessa aloin hiihtää. Voi-
mistelu ja yleisurheilu Lea-sis-
kon kanssa olivat tärkeitä. Olin 
9-vuotias. Meidän mielestä piti 

olla jokin urheiluseura. Opetta-
ja sanoi, ettei lyhytjalkaisesta 
tytöstä voi tulla primadonnaa, 
balettitanssijaa.

– Ymmärsin, että pitää olla pitkät 
kauniit jalat. Minusta tuli hiihtä-
jä ja yleisurheilija.

Suurkisat Helsingissä vuonna 
1956. Leenan joukkue majoittui 
Mäkelänrinteen koululle. Hel-
sinki ratikkoineen oli ihmeelli-
nen kaupunki.

Koska minäkin olin maalaispoi-
kana mukana näissä suurkisois-
sa, muistelimme Leenan kanssa 
sateista päivää: vilttejä hartioille. 
Poliisiautot veivät monia lämpi-
mään. Me marssimme loppuun 
saakka.

Leenan hiihto alkoi Lahden 
Hiihtoseurassa, mutta hän ei kos-
kaan voittanut piirinmestaruutta. 
Oli korkea taso.

– Meillä ei ollut voitelijaa eikä 
suksien huoltajaa, koska isä ei 
yleisurheilijana ymmärtänyt mi-
tään hiihdosta. Hän kuitenkin 
jaksoi viedä meitä lapsia, var-
sinkin Lean ja minut, urheilukil-
pailuihin, vaikka oli aina varattu 
ja kiireinen. Lea-sisko oli hyvä 
pituudessa, korkeushypyssä ja 
pikajuoksussa sekä myös aika 
hyvä kuulantyönnössä.

– Lahden Kariniemestä muu-
tettiin Turkuun isän työn takia. 
Siellä napsin hiihdossa piirin-
mestaruuksia, kunnes täytin 17 
vuotta. Isä oli tiemestari ja ra-
kennutti teitä. Sen takia muutet-

tiin usein. Oli ihanaa päästä Lah-
desta jonnekin merenrantaan. 
Kuin ulkomaille olisi lähdetty!

Rakastuminen soutuun

Vuonna 1959 Leena oli Turun 
suunnalla Varasvuorella hiihtä-
mässä. Se oli kohtalokas matka: 
siellä oli Liisi Mäki, joka oli 
alkanut soutaa – ulkohankave-
neellä.

– Jo vuonna 59 olin Mölndalis-
sa soutukisassa joukkueen perä-
miehenä. Täytyi olla 17-vuotias, 
ennen kuin sai soutaa. Silloin 
alkoi edustusurheiluni. Hiihdin 
vielä ja juoksin 800 metrillä 
16-vuotiaiden A-luokan tulok-
sia. Isälle oltiin vihaisia: ”Miksi 
tyttö ei juokse, vaikka on noin 
hyvä?” ”En tykkää juosta hel-
teessä kahta kierrosta,” Leena 
oli vastannut.

– Olin rakastunut soutuun. Sou-
tuvalmentajana oli ihana Ben 
Krook. Vedin 20 leukaa. Olin 
soudussa perämiehenä pitkään.

– Vuonna 62 sain soutaa. Tuli 
SM 1 000 metrin matkalta. Olin 
nopea. Vuonna 80 matka muuttui 
2 000 metriksi. Naisia aliarvos-
tettiin: heillä ei ollut MM- eikä 
olympiakisoja. Soutua pidettiin 
maailman rankimpana lajina, 
eikä se siksi sovi naisille.

Tähtisoutajan huippuvuodet

– Vuonna 66 muutin nuorena vai-
mona Helsinkiin, sillä kuvaan oli 
tullut Markku Aarras, taiteilija-
sukua, ravintola-alalla. Hän oli 

70-luvulla mukana joukkueessa, 
joka voitti Saksassa ruuanlaitos-
sa MM:n. Markku osasi ranskaa. 
Hän oli keittiömestareiden sih-
teeri. Hän oli käynyt Kyproksel-
lakin rauhanturvatehtävissä.

Vuonna 67 alkoivat Leenan huip-
puvuodet soudussa. Hän opiskeli 
ja oli töissä Wärtsilässä laivojen 
suunnittelussa. Markku Aarras 
oli opiskelemassa Saksassa lisää 
ravintola-alaa. Leena suoritti C-, 
B- ja A-valmennuskurssit: ensin 
perustutkinnot, sitten lajikurssit. 
Soudussa hän oli jo A-valmenta-
ja. Hän teki vuodeksi etukäteen 
valmennusohjelman käännettynä 
saksasta ja Suomeen sovellettu-
na.

Leenaa kutsuttiin Tähtisouta-
jaksi. Hän oli Suomen ykkönen 
ja ”ikuinen kakkonen” pohjois-
maissa. Iso, hieno, kaunis tyttö 
Tanskasta oli Euroopan mestari. 
V. 67 Mölndalissa Leena päätti 
kokeilla ja souti tämän rinnalla 
600 metriä. Silloin ihmeteltiin, 
miten niin pieni suloinen enkeli 
voi olla näin hyvä.

– Ei tullut Tanskan kaunotar 
palkintojenjakoon, koska häpesi 
tiukkaa kisaa. Lisäksi meillä mo-
lemmilla oli perämiehellinen ne-
lonen. Olimme kakkosia. Tanska 
oli jo siihen aikaan huippumaa, 
soutumaa.

Leena ylistää lähellä Kööpen-
haminaa olevaa regatta    ikoina 
Leena urheili ja muun muassa 
ampui: 50 metriltä makuulta 20 
laukausta 98 pistettä. Sitä kysel-
tiin, miksi et ala ampua.

Jokaisesta lomastaan viikon ajan 
Leena oli Wärtsilän noin 100 
hengen porukan Lapin-käyntien 
vetäjä. Seitapirtti Ylläksellä 
Äkäslompolossa oli tukikohtana. 
Leena hiihti kolmasti seitsemät 
tunturit ja joka vuosi viisi tuntu-
ria. Hän sivakoi myös 3-päiväi-
sen Lapponia-hiihdon: 50, 70 ja 
40 km, yhteensä 160 kilometriä.

Leena piirsi mainokset Lapin-
matkoille. Pari vuotta hän teki 
kunniakirjoja teknisten liitolle ja 
wärtsiläläisille synttärien kunni-
aksi. Piirroksessa oli esimerkiksi 
sen laivan silhuetti, jossa joku 
esimies oli ollut.

Kirkkovene – valmennus 
– tuomaritehtävät

Vene muuttui toiseksi: alkoi-
vat kirkkovenesoudut, veneessä 
14 soutajaa + perämies. Leena 
valmensi ja istui itse perässä. 
ARK:n eli Akademiska Rod-
klubbenin joukkueissa saatiin 
hopeaa ja pronssia.

Leena Suomalaisen Veikkolan-koti on monella tavalla koristeellinen. Leenan tekemää taidetta on runsaasti nähtävillä.

Soutua, valmennusta ja kuvataiteen terapiaa 
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Leenan Taro-poika voitti 
11-vuotiaana piirinmestaruus-
pronssia hiihdossa ja 13-vuoti-
aana SM-pronssia melonnassa. 
14–15-vuotiaana hän voitti 500 
metrin matkalla ohimennen 
olympiamelojia.

Kirkkovene sai uuden roolin, 
ja Leena opetti Helsingin kau-
pungin eri virastojen johtajia 
soutamaan. Virastojen välisessä 
kirkkovenekisassa oli lähes 100 
joukkuetta. Leena oli talous- ja 
suunnitteluosastojen joukkueen 
perämiehenä 25 kertaa. Saatiin 
hopea- ja pronssimitaleita ja pis-
tesijoja.

Viime kesänä oli noin 90 joukku-
etta. Neljän kilometrin kilpareitti 
kiersi Porsassaaren ympäri.

– Pärjättiin varsinkin käännök-
sessä, joka on taitolaji.

Leenan soutuvalmennukses-
sa tuli suomenmestaruuksia. 
ARK:n mukana oli myös kon-
kareitten koetuksia, joissa Lee-
na – yksikkösoutajana – oli aina 
ykkönen. Näistä kertyi yli 10 
palkintoa.

Leena hoiti soudun tuomariteh-
täviä vuosina 80–95. Hän oli 
vakaasti linjalla vuoden 95 MM-
kisoissa Tampereella ja sai hyvät 
arvosanat. Hän tuomaroi myös 
pohjoismaissa. Juniorit tykkäsi-
vät, koska Leena oli vähän ”äi-
dillinen”: hän opetti, miten käyt-
täydytään ulkomailla.

– Tein soutuliitolle 10 käskyä, 
joita olivat muun muassa läh-
töön liittyvät neuvot: miten siellä 
mennään, mitä rataa, ollaan tark-
kana, miten aikaisin mennään, 
miten lähtökomennot kuuluvat 
jne.

90-luvulla Leena meni Helsingin 
kaupunginkansliaan grafiikan 
suunnittelijaksi.

– Olen pyörittänyt piirakoita ja 
kakkuja tilinpäätöskirjaan.

Taide – koko elämä

– Pienestä pitäen tein käsitöitä 
nukeille ja vaatteet itselleni. Äiti 
opetti. Isä sai kankaita hyvillä 
kaupoilla. Ei ollut puutetta. Mei-
tä on viisi siskoa vuoden välein, 
kaksi veljeä ja nuorin sisko 17 
vuotta minua nuorempi. Olimme 
kauniisti puettuja.

Leenan lisäksi Suomessa asuvat 
vain veljet. Juristisisar kuoli run-
sas vuosi sitten. Lääkärisisko Lea 
on kiertänyt ympäri maailmaa. 
Pikkusisko Päivi asuu Chilessä.

Koulussa Leena auttoi opetta-
jaa. Tehtiin sormikkaita. Leena 

on suunnitellut seuroille ur-
heiluasuja. Turun Soutajilla on 
edelleen Leenan suunnittelema 
verryttelyasu. ARK:n värit ovat 
musta, keltainen ja punainen. 
EM-kisoissa Suomen joukku-
eella oli Leenan suunnittelema 
edustusasu: valkoinen klubitak-
ki, sininen hame eikä mitään 
tavanomaista. Sitten ihmeteltiin, 
mistä maasta ollaan.

Leena teki yli nelikymppiseksi 
kaikki vaatteensa. Hänen halu-
amiaan ei kaupasta saanut. Myös 
Tarolle hän teki vaatteet, koska 
ei pojallekaan 70-luvulla saanut 
hienoja vaatteita. Leena on kuto-
nut valtavasti myös muille.

– Se on mulla veressä. Puikkojen 
on pitänyt heilua. Olen rakastu-
nut kankaisiin ja lankoihin – ja 
puuhun. Keloon!

Veikkola: surut ja 
taiteen terapia

Vuonna 89 Leena oli muuttanut 
Veikkolaan. Hän teki hyvällä 
mielellä työtä omassa puutarhas-
sa ja suunnitteli jotain kaunista, 
vaikka se vähillä varoilla vaike-
aa olikin. Hän kasvatti kauraa ja 
pellavaa ja teki keloisia tauluja. 
Siitä se sitten lähti. Mukaan tuli 
myös keramiikka ja lopulta ku-
vanveisto, joka nyt on päällim-
mäisenä.

Taide oli Leenalle todellista te-
rapiaa vuonna 1973 syntyneen 
Taron sairastumisen ja sairauden 
aikana. 

– Kun Taro sairasti ja hoidin hän-
tä, en voinut lähteä mihinkään.

Kovakuntoiselle kaksimetrisel-
le Tarolle alkoi tapahtua jotain 
vuonna 95, ja vuonna 96 hän 
meni tutkimuksiin. Seuraavana 
vuonna saatiin erittäin murheel-
linen tieto: Taro sairasti hyvin 
harvinaista, keskushermostoa 
rappeuttavaa, parantumatonta 
Huntingtonin tautia.

Tämä tauti sai nimensä vuonna 
1993, jolloin yhdysvaltalainen 
lääkäri George Huntington löy-
si sen itseltään.

Taron Markku-isä oli noin 15 
vuotta sairastanut tätä tautia. Se 
saatiin tietää vasta sen jälkeen, 
kun hän kuoli 50-vuotiaana 
vuonna 1994. Taro menehtyi 
33-vuotiaana elokuussa 2007.

Vetäjänä kuvataidekerhoissa 
– omia näyttelyjä 

Leena on ollut Veikkolan kyläyh-
distyksessä yli 10 vuotta. Hän on 
ollut ensimmäisenä saunaemän-
tänä eli vastannut Lamminjärven 
kyläsaunan varauksista. Leenalta 

varattiin avain maksua vastaan, 
ja hän tilitti maksut eteenpäin. 
Hän maalasi saunarannan liite-
rin. Hän on hoitanut elojuhlien 
aikana Navalan ladolla koriste-
luja, arvontoja, mainoksia. Hän 
veti myös partiota Eija Männis-
tön kanssa pari vuotta.

Leena pitää kuvataidekerhojen 
vetämistä tärkeänä asiana. Hän 
veti koti- ja koulu -yhdistyksen 
kuvataidekerhoa viime kesään 
asti, yhteensä 5–6 vuotta. Kan-
salaisopiston kuvataidekerhoa 
Veikkolan koululla hän veti kol-
me vuotta. Oppilaita on ollut ai-
nakin 30, kaksi ryhmää: pienem-
mät 1–3-luokkalaiset, isommat 
neljännestä yhdeksänteen.

Leena miettii nyt jatkoa. Hom-
ma on aika vaativaa, koska hän 
haluaa opettaa intensiivisesti. Se 
on ollut ihanaa. Kaikki ovat ol-
leet iloisia ja tyytyväisiä. Ujom-
matkin ovat päässeet mukaan. 
Leena sanoo, että kyllä lapset 
ja nuoret ovat hänen opastuk-
sellaan oppineet. Innostuneet 
oppilaat ovat jopa kipeänäkin 
tulleet mukaan. 

Valmentaminen heijastuu tähän. 
Oppilaita ei aseteta samalle vii-
valle vaan otetaan huomioon, 
kuka on kuka ja missä tahdissa 
kukakin menee. Taide on yksi-
lölaji. Paras työvoitto on se, kun 
näkee, että toinen menestyy.

Leenalla on ollut aika paljon ku-
vataidenäyttelyitä Veikkolassa: 
kirjastolla syksy- ja kevätnäytte-
lyt, välissä omat, mukana Jatta 
Mäklin.

Leena opiskelee nyt kuvanveis-
toa neljättä vuotta. Hän on mie-
lestään kehittynyt.

– Lähdin väärin päin ja sanoin: 
”Minusta ei muotokuvamaalaria 
tule!”. Nyt teen kolmiulotteisia 
patsaita. Jotenkin tuntuu oudol-
ta. Tarja Bruun-Järvenpään 
opastuksella olen maalannut 
akvarelleja, koska oppilaitten 
takia täytyy opettajankin osata: 
värikynätekniikkaa, vesivärien 
käyttöä, akryyliä, öljyväriä ei 
ole, huovutusta, mosaiikkia, ke-
ramiikkaa.

Keramiikka on lasitettu Riitta 
Hinkkasen Ritityy-ateljeessa 
Espoossa. Leena on lasittanut 
myös oppilaitten työt.

Arvostettujen lahjojen 
ja logojen tekoa

Kylänraitti-lehdessä 3/2008 ker-
rottiin, miten aiemmin mainitun 
ARK:n eli ruotsinkielisen aka-
teemisen soutuklubin taholta 
pyydettiin Leenalta arvokasta 
palvelusta. Neljännen kerran 

soudettaisiin neljällä kirkkove-
neellä Presidentti-Soutu Naan-
talista Kultarantaan. Jälleen 
tasavallan presidentti Tarja 
Haloselle vietäisiin lahja. Tällä 
soudulla kerättiin Soudun Tuki 
Säätiön kautta varoja nuorten 
soutajien tukemiseksi.

Leenan oli tehtävä Nesteen Sou-
tajat -seuran olympiakisoissa 
käyttämien airojen lavoista kaksi 
lahjaa, presidentin lisäksi toinen 
Länsi-Suomen läänin maaherral-
le, Rauno Saarelle. Leenalla oli 
lahjojen tekemiseen aikaa kah-
deksan päivää.

Tuossa ajassa hän puhdisti lavat, 
hioi ja maalasi ne sekä lakkasi 
niiden päät. Lapojen väriksi hän 
valitsi kuninkaallisen sinisen. 
Koveraan aironlapaan hän tai-

turoi sapluunalla tekstin ”Nuo-
riso- ja koululiikunnan puoles-
ta Presidentti-Soutu 24.6.2008 
Soudun tuki r.s.”

Kun Leena näin osoitti taitonsa, 
sitä tarvittiin uudelleen. Suo-
men Soutuliitto täytti 100 vuotta 
20.11.2010. Leenaa pyydettiin 
suunnittelemaan juhlavuoden 
logo, jota vuoden 2009 alus-
ta alkaen alettiin käyttää liiton 
100-vuotisjuhlia koskevassa 
viestinnässä pinsseistä kirje-
kuoriin.

Ystävä Leena. Toivotan myös 
Kylänraitin puolesta sinulle hy-
vää ystävänpäivää ja samalle 
päivälle osuvaa lämminhenkistä 
syntymäpäivää.

Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

Olohuoneen pöydän lasin alla Leenan voittamia mitaleita monista 
lajeista, erityisesti soudusta.

Leenan kodin keittiön pöytä on usein taideteosten viimeistelypaikkana. 
Tässä tuoreimpia veistoksia. Muotokuva ei ole vielä saanut lopullista 
väriään.
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isännöinti P. väänänen 
Puh. 0400 486 988 
Länsiranta 68, veikkola 
 
 
www.isannointipvaananen.fi

Veikkolan kirjaston kevät
Tulevia tapahtumia 
kirjastolla

Runopiknik

Tunnelmallinen runopik-
nik Veikkolan kirjastolla 
torstaina 3.3. klo 18–
19.30. Tervetuloa kuunte-
lemaan runoja! Teemana 
”Ikä ja syntymäpäivät”. 
Voit tuoda toiverunojasi 
etukäteen kirjastolle tai 
paikan päälle 3.3. Tapah-
tuma järjestetään yhteis-
työssä Kirjaston ystävät 
-yhdistyksen kanssa.

Lauluiltapäivät

Veikkolan kirjaston Rot-
ko-salissa lauletaan yhteis-
lauluja kerran kuussa tors-
taisin: 10.3., 14.4. ja 12.5. 
klo 14–16. Lauluiltapäivät 
on järjestetty yhteistyössä 
Veikkolan sydänkerhon 
kanssa. Kaikki ovat terve-
tulleita laulamaan!

Puutarhatapahtuma

Puutarhaneuvoja Kirsi 
Tuominen kertoo puutar-
hassa tehtävistä kevättöistä 
Veikkolan kirjastolla maa-
nantaina 21.3. klo 18. Ta-
pahtuman järjestävät Veik-
kolan Martat. Tervetuloa!

Novelleja ja neuleita

Novelleja ja neuleita -lu-
kuilta Veikkolan kirjas-
tolla torstaina 7.4. klo 
18–19.30. Tule mukaan 
kuuntelemaan, lukemaan 
ja keskustelemaan käsi-
töitä tehden. Oma käsityö 
mukaan (ei pakollinen). 
Lukuillat järjestetään yh-
teistyössä Kirjaston ystä-
vien kanssa.

Kirjan ja ruusun 
päivän tapahtuma

Lauantaina 23.4. kirjas-
tossa juhlitaan Kirjan ja 

ruusun päivää yhdessä 
Kirjaston ystävien kanssa. 
Ohjelma tarkentuu myö-
hemmin.

Musanurkka

Kirkkonummen musiik-
kiopiston järjestämä mus-
anurkka Veikkolan kirjas-
tolla keskiviikkona 27.4. 
klo 14. Tervetuloa kuunte-
lemaan!

Satutunnit

Satutunnit 4–6-vuotiaille 
lapsille Veikkolan kirjas-
tossa perjantaisin klo 10. 
Tervetuloa!

Tarvitsetko apua 
tietokoneisiin 
liittyvissä asioissa?

Veikkolan kirjastossa on 
17.3. asti työharjoittelussa 
datanomiopiskelija, jolta 
saa apua tietokoneeseen tai 
tietoturvaan liittyvissä asi-
oissa. Harjoittelija on pai-
kalla kirjaston aukioloaikoi-
na. Voit varata oman aikasi 
kirjastolta paikan päällä, pu-
helimitse tai sähköpostitse.

Maksutonta 
oikeusneuvontaa

Maksutonta oikeudellista 
neuvontaa annetaan Veik-

kolan kirjastossa ajanva-
rauksella torstaina 19.5. 
klo 17–18.30. Neuvojana 
on lakimies Minna Hentu-
nen. Neuvontaa ei anneta 
rikosasioissa. Varaa 15 
minuutin neuvonta-aika 
etukäteen kirjastolta!

Digitointi

Lähikirjastojen yhteisel-
lä digitointilaitteella voit 
digitoida VHS-kasetteja 
DVD-levyille. Laite on 
käytettävissä Veikkolan 
kirjastossa joka toinen 
kuukausi: helmikuussa, 
huhtikuussa jne. Digitoi-
tavan materiaalin lisäksi 
tarvitset mukaasi tyhjän 
DVD-levyn. Laitteen käyt-
tö on maksutonta. Varaa 
aika etukäteen kirjastolta!

Lukukoira Pete

Lukukoira Pete, pieni nor-
wichinterrieri, päivystää 
Veikkolan kirjastolla paritto-
mien viikkojen tiistaina klo 
17.30–19. Varaa itsellesi 15 
minuutin luku- ja rapsuttelu-
aika etukäteen kirjastolta!

Lukukoiran tarkoituksena 
on auttaa lukemisen oppi-
misessa ja innostaa luku-
harrastuksen pariin. Koira 

on hyvä kuuntelija, sillä 
se ei arvostele eikä takerru 
virheisiin. Peteä voi tulla 
myös muuten vain pai-
jailemaan. Tapaamisissa 
on mukana emäntä Marja 
Matinkari.

Kirjaston ystävien 
toimintaa Veikkolan 
kirjastolla

Äitien kirjoituspaja 
"Koska olen äiti..."

Kirjaston ystävien järjestä-
mä äitien kirjoituspaja Veik-
kolan kirjaston Rotko-salissa 
4.–5.3. ja 11.–12.3, perjan-
taina klo 18–20 ja lauantaina 
10–14. Anna itsellesi oma 
kirjoitushetki arjen keskellä. 
Levätään ja inspiroidutaan 
sanojen äärellä.

Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen: Tarja Karvinen, tar-
ja.karvinen2@luukku.com. 
Kurssille mahtuu 10 ilmoit-
tautunutta. Hinta 80 e/12 h.

Kirjallisuuspiiri 
Lukulampun alla

Lukulampun alla -kirjalli-
suuspiiri kokoontuu Veik-
kolan kirjastossa kerran 
kuukaudessa keskiviik-
koisin klo 18.30–20. Piiri 
järjestetään osana Kirjas-
ton ystävät -yhdistyksen 

toimintaa, ja se on mak-
sullinen.

Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot: anu.tarvainen2@
gmail.com. Tervetuloa 
kahvikupin ääreen kes-
kustelemaan, pohtimaan ja 
löytämään!

Kirjaston ystävät 
ry:n vuosikokous

Kirjaston ystävien vuosi-
kokous Veikkolan kirjas-
ton Rotko-salissa tiistaina 
22.3. klo 18.15. Kokouk-
seen voi tulla tutustumaan 
yhdistyksen toimintaan. 
Tervetuloa!

Lapsi- ja nuorisoteatteri

Veikkolan kirjaston lap-
si- ja nuorisoteatterilla 
on viisi ryhmää keväällä 
2016. Ohjaajana kaikissa 
ryhmissä toimii draama-
kasvattaja ja kulttuurituot-
taja Ilona Tiainen, joka 
on ohjannut näitä ryhmiä 
kirjastolla vuodesta 2012 
lähtien. Tällöin toiminta 
starttasi yhdellä ryhmällä 
ja on siitä kasvanut jatku-
vasti tähän päivään.

Innostuneita harrastajia on 
mukana paljon, yhteensä 
tällä hetkellä 57 lasta ja 
nuorta sekä lisäksi muu-
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Pyydä ilmainen 
arviokäynti ja 
välitystarjous jous-
tavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta 
jossa yrittäjä 
itse hoitaa koko 
myyntiprosessin 
ammattitaitoisesti 
alusta loppuun. 

Lamminjärventie 6, Veikkola
P. 0400 402 930

klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.oikotie.fi/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.

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 !

Lukukoira Pete. Kuva: Saara Leppäsalko.

tama entinen vanhempi 
nuorisoteatterilainen, jot-
ka toimivat mukana apu-
ohjaajan statuksella. Kol-
mesta ryhmästä viisi on 
tällä hetkellä täynnä.

Kaikissa ryhmissä tehdään 
yhdessä esitys kevääksi. 
Osittain pohjana käyte-
tään valmista satua, ja 
osittain näytelmän tarinat 
ovat ryhmien ja ohjaajan 
yhdessä ideoimia. Perin-
teiseen tapaansa ohjaaja 
Ilona Tiainen yhteisen ide-
ointiriihen ja roolien jaon 
jälkeen käsikirjoittaa tai 
dramatisoi kevään 2016 
näytelmät lapsille.

Pikku-Karhujen esitys esi-
tetään vanhemmille, mutta 
muut esitykset ovat avoimia 

kaikille. Kirjan ja ruusun 
päivänä 23.4. tulee olemaan 
useita satunäytelmäesityk-
siä kirjastolla, samoin huhti-
toukokuun vaihteessa.

Vanhin ryhmä Taika val-
mistaa pidemmän esi-
tyksen, joka tullaan to-
dennäköisesti esittämään 
Vuorenmäen koululla, 
jotta viime aikojen runsas 
yleisömäärä mahtuisi si-
sään katsomoon.

Esitysaikataulusta tulee 
tarkempaa infoa projek-
tien pikku hiljaa ryhmissä 
edetessä. Esitysaikataulua 
kannattaa seurata Veikko-
lan kirjaston sivuilta sekä 
Kirkkonummen kirjaston 
ystävien Facebook-sivuil-
ta sekä myös Veikkolan 

lapsi- ja nuorisoteatterin 
ikiomasta Facebook-ryh-
mästä.

Yhteyden ohjaajaan saa 
nuorisoteatterin känny-
kästä 045 642 2937 tai 
sähköpostitse veikkolan.
nuorisoteatteri@gmail.
com. Tervetuloa mukaan 
toimintaan!

Ti 17:00–18:00 4–7-v. 
(Pikku-Karhut), täynnä 
Ke 16:30–18:00 7–9-v. 
(Kuutamot), mahtuu 4 
Ke 18:00–20:00 8–11-v. 
(Haamut), mahtuu 2 
Su 14:00–16:00 10–13-v. 
(Tiikerit), täynnä 
Su 16:00–18:00 11–15-
v. (Taika), täynnä

Veikkolan avoin 
taidekerho

Veikkolan avoin taideker-
ho kokoontuu kirjastolla 
perjantaisin klo 14.30–17.

Tule mukaan maalaamaan, 
piirtämään, jakamaan ide-
oita ja nauttimaan tai-
teen tekemisestä yhdessä. 
Omat välineet mukaan. 
Vapaa pääsy. Kaikki aikui-
set tervetuloa!

Lisätietoja: Ruth Vilmi, 

ruth.vilmi@writeit.to

www.veikkola.fi www.kylanraitti.fi

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

8.30-20

6-20
8-20
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Pako Veikkolaan
Kulunut vuosi oli Euroop-
paan ja Suomeen saapuvi-
en turvapaikanhakijoiden 
kannalta dramaattisin 
maamme historiassa. Kun 
yli 30 000 henkilöä ylit-
tää rajan muutaman kuu-
kauden kuluessa, se on 
haaste mille tahansa Suo-
men kokoiselle valtiolle. 
Toisaalta taloudellinen 
tilanteemme on edelleen 
eurooppalaisittain melko 
hyvä, vaikka olemmekin 
tällä hetkellä peränpitäjiä 
Euroopassa.

Maamme on myös pinta-
alaltaan yksi Euroopan 
suurimmista, koulutus- ja 
sivistystasolla olemme 
huippuluokkaa. Myös so-
siaaliturvamme on yhdes-
sä muiden Pohjoismaiden 
kanssa maailman kärkita-
soa.

Veikkolan Kartanoteatteri 
tarttuu tänä kesänä tähän 
arkaan ja aktiivista kes-
kustelua herättäneeseen 

Olen Ammar Al-Kay-
si Bagdadista. Saavuin 
Suomeen vuosi ja kak-
si kuukautta sitten. Olen 
35-vuotias poikamies. 
Koulutukseltani olen 
elektroniikka-insinööri. 
Koska puhun hyvin eng-
lantia, olen ollut tulkkina 
monille kavereilleni täällä 
Evitskogissa.

Isäni palveli aikoinaan Ira-
kin hallitusta mutta joutui 
epäsuosioon, ja pakenim-
me Yemeniin joulukuus-
sa 2014. Koska tilanne 
paheni siellä myös koko 
ajan, pakenin sieltä Saksan 

kautta Suomeen. Sain jon-
kin aikaa sitten oleskelu-
luvan ja olen muuttamassa 
omaan vuokra-asuntoon 
Pitäjänmäelle.

Pidän Suomen luonnosta 
ja olen jo tottunut täkäläi-
seen ilmastoon. Harrastan 
kalligrafiaa ja bodybuil-
dingia. Haluaisin oppia 
hiihtämään. Olen myös 
kiinnostunut muista talvi-
lajeista.

Suomalaiset ihmiset ovat 
olleet hyvin ystävällisiä 
ja auttavaisia, enkä ole 
kokenut minkäänlaista 
syrjintää. Haluan päästä 
mahdollisimman pian töi-
hin ja olla osa suomalaista 
yhteiskuntaa.

En ole ennen näytellyt, 
mutta olen innokas tule-
maan mukaan Veikkolan 
kesäteatteriin.

Teksti ja kuva:  
Matti Saartamo

Suomalaisten 
pitäisi huolehtia 
vanhuksistaan

Kalamies tigris-joelta: 

– Odotan, että jää pak-
suuntuu, että pääsen pilk-
kimään. En ole koskaan 
aiemmin pilkkinyt, Ali, 
35, sanoo.

Ali on tilastotieteilijä Bag-
dadista, Irakista. Hän on 
opiskellut yksityisessä yli-
opistossa ja vastasi työs-
sään myös yrityksen tie-
tohallinnosta. Ali ihastui 
Suomen tuhansiin järviin, 
onhan hän kalamies.

Ali kertoo pitkästä ja 
paahtavasta matkasta yli 
Kreikan vuorien. Aurinko 
paahtoi ihon karrelle, mut-
ta nyt tammikuussa ruske-
tusta ei enää näy.

-Ihoni ei ole koskaan ollut 
näin vaalea, Ali nauraa.

Ali lähti ensin ”kunhan 
vaan jonnekin”, ja päätyi 
viime elokuussa Belgi-
aan. Siellä hän kuuli, että 
Suomessa on parempi, että 
Suomi on hyvä maa asua 
ja elää rauhassa.

– Tämä tuhansien järvien 
maa!

Ali intoutuu todella puhu-
essaan kalastuksesta.

– En osaa selittää sitä. 
Jotain tapahtuu, täällä, si-
sälläni, aina kun olen läh-
dössä kalaan. Hypähtelen 
kuin lapsi!

Lapsena Ali kalasti enon-
sa kanssa Tigris-joella, 
joka kulkee Bagdadin läpi. 
Järviä Irakissa ei juuri 
ole, eikä kalastus ole jä-
rin yleistä. Tigrisistä saa 
karppeja ja kissakaloja. 
Pari vuotta sitten kahden 

lapsen isä lähti Irakista 
Turkkiin ja kalasteli Mus-
tanmeren rannalla. Hän on 
hyvä kalastaja, mutta ei 
itse syö kalaa.

– Annan ne muille lahjak-
si. Eräs mies auttoi minua, 
kun loukkasin polveni. 
Samana päivänä ongin tä-
män hauen ja annoin sen 
hänelle, Ali näyttää kuvaa 
lokakuussa pyydystämäs-
tään vonkaleesta.

– Varmaan viisikiloinen 
ainakin, hän kehuu.

Ali ei ole kuullutkaan, että 
Suomessa kalamiesten pu-
heilla on erityinen maine. 
Onneksi hänellä on kuva 
todisteena. Hauen leuat 
ammottavat kuin alligaat-
torilla. Videolla Ali kiskoo 
hauen järvestä paljain kä-
sin.

Nyt Ali tekee vapaaeh-
toistyötä ja käy vierailul-
la yksinäisten vanhusten 
luona suomalaisissa van-
hainkodeissa kaksi kertaa 
viikossa. Työlupaa hän ei 
ole vielä saanut.

Vanhuksista huolehtimi-
nen kuuluu hänen kulttuu-
riinsa ja on suorastaan las-
ten velvollisuus huolehtia 
vanhemmistaan. Suoma-
laisten tekosyyt, sosiaali-
turva, kiireet ja välimatka, 
eivät Alille kelpaa.

– Kyllä silti edes kylässä 
voisi käydä. Valtio ei voi 
tarjota tunnetta, rakkautta. 
Olen tavannut jo niin mon-
ta vanhusta, jotka kertovat, 
etteivät heidän lapsensa käy 
tapaamassa heitä. Se tekee 
minut liian surulliseksi.

Alin juttu on alun perin 
julkaistu Palavamaa.fi-
sivustolla. Kuva on hänen 
omasta albumistaan.

ESITYKSET NAVALAN PUISTOSSA klo 19  / ENNAKKO 17.6 klo 19 / ENSI-ILTA 18.6 klo 19  
19.6 klo 19 / 21.6 klo 19 / 22.6 klo 19 / 23.6 klo 19 / 28.6 klo 19 / 29.6 klo 19 / 30.6 klo 19 / 
1.7 klo 19 / 2.7. klo 15 / 3.7. klo 15
LIPUT: 20/15/10 €                                                          www.veikkolankartanoteatteri.fi

DRAMATURGIA: Marja Kaarina Mykkänen    MUSIIKKI: Tuija Rantalainen    OHJAUS: Eija Ahvo 

Kartanoteatterin teemana pakolaisuus

aiheeseen. Asia on sel-
västi jakanut suomalaiset 
kahteen leiriin; puolesta 
ja vastaan. Inhimillinen 
hätä ja kaiken vieraan pel-
ko ovat vastakkain. Näin 
ei tarvitsisi olla, jos asiat 
nähdään ilman kiihkoa ja 
ennakkoluuloja.

Kartanoteatterin kesän 
näytelmä Pako Veikko-
laan on oman työryhmän 
kirjoittama, Eija Ahvon 
ohjaama, Marja-Kaarina 
Mykkäsen dramatisoi-
ma ja Tuija Rantalaisen 
säveltämä. Näyttämöllä 
nähdään myös turvapai-
kanhakijoita Evitskogin ja 
Aavarannan vastaanotto-
keskuksista.

Tarinan sisältöä paljas-
tamatta työryhmä toteaa, 
että näytelmä sisältää kos-
kettavia tarinoita, paljon 
naurua, mehukasta dialo-
gia, tunteellista musiikkia 
ja kansainvälistä menoa 
Navalan puistossa.

Esityspäivät ja -ajat:  
pe 17.6. ennakkonäytös 
klo 19,  
la 18.6. ensi-ilta klo 19,  
su 19.6. esitys klo 19,  
ti 21.6. esitys klo 19,  
ke 22.6. esitys klo 19,  
to 23.6. esitys klo 19,  
ti 28.6. esitys klo 19,  
ke 29.6. esitys klo 19,  
to 30.6. esitys klo 19,  
pe 1.7. esitys klo 19,  
la 2.7. esitys klo 15,  
su 3.7. esitys klo 15. 
 
Lippujen hinnat: 
Aikuiset 20 e, eläkeläiset 
ja työttömät 15 e, lapset 
10 e. 
Lippujen myynti: 
10-kioski, Cafe Pikkirilli 
ja Luckan Kirkkonummen 
keskusta. 
Esityspaikka: Navalan 
puisto.  
Opasteet Veikkolan 
keskustasta.
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Esitykset Kirkkonummen 
Pyhän Mikaelin kirkossa 
to 10.3. klo 19 ja Veikko-
lassa Eerikinkartanon sa-
lissa la 19.3. klo 18.

Tuomme näyttelyn ja esi-
tyksen luoksenne. Järjes-
tämme keskusteluja, mu-
siikkihetkiä ja työpajoja. 
Annamme tarinoiden ja 
muistojen puhdistaa mieltä.

Taidetta arjessa ja arjesta.

Ota yhteyttä:  
ahvo.eija@gmail.com.

Kuva: Markku Jämsä

Marian kyyneleet
Kuinka monta Itkevää Ma-
riaa täytyy miehen maala-
ta, jotta ymmärtää, että 
nainenkin voi väsyä?

”Aloin maalata itkeviä 
Marioita, kun huomasin, 
etten näe tai ymmärrä 
vaimoni uupumusta. Ar-
jen ikoneiden kautta aloin 
etsimään vastauksia kysy-
myksiin”, kertoo graafikko 
Jouko Ollikainen.

Mitä naiset haluaisivat itkeä/
kertoa Itkevälle Marialle?

Kestääkö mies, jos nainen 
uupuu? Onko naisella lupa 
uupua?

Mitä naiset haluaisivat 
miesten huomaavan, mitä 
ymmärtävän?

Jouko Ollikainen on maa-
lannut kymmeniä itkeviä 
Marioita, naiset ovat kir-
joittaneet omakohtaisia 
koskettavia tarinoita, ja 
Tuija Rantalainen on sä-
veltänyt niistä lauluja.

Veikkolan Kartanoteat-
terin ohjaaja Eija Ahvo 
työsti näyttelystä ja teks-
teistä esityksen, jossa on 
mukana 10 kartsun nais-
näyttelijää. Syntyi esitys 
nimeltä Marian kyyneleet.

john Williams

Intohimosta ja 
rakkaudesta elämään
Bazar Kustannus, helsinki 2015

Stoner on hieno, surumie-
linen kirja rakkaudesta ja 
ihmiselämän vaikeudesta.

”William Stonerille selvisi 
neljäntenäkymmenente-
näkolmantena elinvuote-
na se, mikä oli selvinnyt 
muille paljon nuorempana: 
että ihminen, jota rakas-
tamme aluksi, ei ole sama 
ihminen, jota rakastamme 
lopuksi, ja ettei rakkaus 
ole päämäärä vaan kehitys, 
jossa yritetään oppia tunte-
maan toinen toistaan.”

Yllä oleva lause tiivistää 
hienosti John Williamsin 
romaanin ytimen. Stoner 
on romaani rakkaudesta ja 
intohimosta, joiden takia 
ihminen kärsii ja joutuu 
yhä uudestaan pettymään. 
Ihmisen elämän mittainen 
taival on siis sarja petty-
myksiä ja puurtamista, joi-
den väliin mahtuu lyhyitä, 
ohikiitäviä onnenhetkiä.

Lohdullista on, että onni 
on monimuotoista. Sen voi 
saavuttaa niin työssään, ih-
missuhteissaan kuin vaik-
kapa iltakävelyllä:

”Utu pidätteli takapihoilla 
palavien roskien savun-
hajua, ja kun Stoner as-
teli hitaasti iltahämärässä 
hengittäen ja maistellen 
kielellään kirpeää ilmaa, 
hänestä tuntui, että tämä 
hetki, jossa hän paraikaa 
kulki, riitti hänelle eikä 
hän tarvinnut juuri mitään 
sen enempää.”

John Williams kirjoittaa 
kaunista, tarkkaa kiel-
tä, jota lukee mielellään. 
Williams onnistuu kuvaa-
maan jotain olennaista 
ihmisenä olemisen vai-
keudesta. Elämän sattu-

manvaraisuus, yksilön 
valinnat ja niiden summit-
taisuus, on kuvattu kerta 
kaikkiaan hienosti – ja 
välillä todella piinaavasti. 
Elämä voi olla tavattoman 
tuskallista silloin, kun an-
tautuu sille, mitä rakas-
taa. Mutta tästä tuskasta 
huolimatta ihminen jatkaa 
sinnikkäästi eteenpäin 
intohimon riivaamana ja 
kokee myös onnen ja tyy-
tyväisyyden hetkiä.

Romaanin päähenkilö 
William Stoner elää nä-
ennäisesti tasaisen ja an-
karan mutta pohjimmil-
taan intohimon riivaaman 
elämän. Hän on kotoisin 
vaatimattomista oloista 
maaseudulta, Yhdysval-
tain keskilännestä Mis-
sourin osavaltiosta. Hänen 
vanhempansa ovat maan-
viljelijöitä, ja ujo mutta it-
sepäinen juurevuus leimaa 
Stoneria.

Vanhemmat toivovat ai-
noasta lapsestaan maatilan 
jatkajaa, ja nuori William 
menee opiskelemaan agro-
nomiksi. Vastoin vanhem-
piensa odotuksia Stoner ei 
saa agronomin opintojaan 
loppuun vaan alkaa lukea 
englanninkielistä kirjalli-
suutta. Siitä tulee hänelle 
elinikäinen intohimo.

Stoner uppoutuu ensin 
opintoihinsa ja sittemmin 
kirjallisuuden opettami-
seen enemmän kuin mi-
hinkään muuhun asiaan 
elämässään. Hän menee 
naimisiin ensirakkauten-
sa kanssa, ja pariskunta 
saa lapsen, mutta rakkaus 
heidän välillään ei ole to-
dellista. Tämä paljastuu 
Stonerille vähitellen, mut-
ta hän päättää pysyä avio-

liitossa, josta on lopulta 
jäljellä vain kuori.

Rakkaus astuu kuitenkin 
Stonerin elämään ensin 
oman lapsen, sitten häntä 
nuoremman naisen muo-
dossa. Stoner kokee lyhyen 
mutta kiihkeän romanssin, 
joka päättyy ulkopuolisista 
syistä. Hänen esimiehensä 
savustaa hänen intohimonsa 
kohteen, samalla laitoksella 
työskentelevän yliopiston-
lehtorin, ulos laitokselta. 
Siihen päättyy myös Stone-
rin elämän onnellisin jakso.

John Williamsin romaani 
julkaistiin alun perin 1965. 
Se ei herättänyt tuolloin 
suurta huomiota. Kirjasta 
otettiin uusia painoksia 
2000-luvun alussa, jonka 
jälkeen alkoi kirjan uusi 
tuleminen.

Williams kuvaa itseään 
edeltänyttä sukupolvea ja 
maailmansotien välissä 
tapahtunutta yhteiskunnal-
lista ja arvojen muutosta 
tarkkanäköisesti. Mutta 
lopulta yhteiskunta, sodat 
ja yliopistomaailma ovat 
vain taustaa. Tärkeintä on 
ihmisenä oleminen: se, 
että rakastaa sitä, mitä te-
kee. Ja että oppii ymmärtä-
mään tekojensa seurauksia 
ja hyväksymään elämän 
sattumanvaraisuuden.

Simo Sipola

  AKUPUNKTIOON TERVETULOA

* sairauksien hoito ja terveyden ylläpito

* lasten hoitaminen hellävaraisesti akupunktiolla

* kasvoakupunktio 

* akupunktiota eläimille 

        

www.acureunanen.com

acureunanen@gmail.com

040 534 9259 /Pauliina
Vastaanotot:  Veikkola, Tapiola

Helsinki + teen kotikäyntejä

Eivor Ala-Nisula 
Kirjanpitäjä & Datanomi

Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä 
TEL: +358 40 778 0227 
 
epi@myfix.fi 
http://myfix.fi

Kirjapito- ja toimistopalvelut 
Tmi MyFix

Avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

ostaa & myy & palvelee
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: 
huonekaluja, yms. Huom.haemme myös tava-
raa “pois nurkista”!

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttu-
via esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

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

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

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa edulli-
seen neliö- & kuutiohintaan! Myös muut-
tolaatikoita.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

www.aana.fi 

Maarit Lindblad on yksi esityksen kymmenestä Mariasta. 
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Seikkailumatka Intiaan

Magin matkassa ”Rikkaille eläkeläisrouville” seikkailumatka 
Intiaan! Lähde Magin matkaan!

Otsikko kiinnosti sen verran, että tartuimme parin 
kartanoteatterin ”rouvan” kanssa tilaisuuteen. Pian 
huomasimme, että eläkeläisiä oli ryhmässä vähemmistö 
ja rikkaita vielä vähemmän, mutta luksusmuijia 
olimme kaikki kymmenen, ja Intiassahan jokainen 
länsimaalainen on miljonääri. Iloksemme ikäjakauma 
ryhmässämme oli 20–67 vuotta.

Valokuvaaja Magi Viljanen tun-
tee Intiansa. Hän on kuvannut 27 
vuotta tiettyjen syrjäkylien elämää 
ja ihmisiä. Kyläläisistä on tullut 
hänelle siskoja, ja veljiä ja luotta-
mus on molemminpuolinen.

”Hammasharjoista aloitin, ja nyt 
kyläläisillä on ledifikkarit, ran-
nekellot, kännykät ja jopa muu-
tama tietokone, joilla pidämme 
yllä yhteyksiä ”, naurahtaa Magi 
ja halailee samalla kylän lapsia, 
jotka kiehnäävät hänen kainalos-
saan.

”Kyliä ei voi museoida, koska 
siellä asuu ja elää oikeita ihmi-
siä”, toteaa Magi.

Ludian kylä jäi myös mei-
dän verkkokalvoillemme, sillä 
saimme harvinaisen tilaisuuden 
osallistua kaksipäiväisiin häihin 
monine rituaaleineen ja yöpyä 
kyläläisten alkeellisissa majois-
sa. Häät olivat perinteen mukaan 
ns. järjestetyt häät, ja nuoret oli-
vat parikymppisiä. Sulhanen ei 
saanut nähdä tulevaa vaimoaan 
ennen kotiin saattamista, joten 

morsiamella oli koristeltu huppu 
päässä koko kaksipäiväisen sere-
monian ajan.

 Juhlissa riitti itkua. Vanhempi-
en naisten itkuvirsikuoro lauloi 
kaksi päivää lähes taukoamatta, 
ja lopuksi, kun morsian saateltiin 
kylän portille ja autoon sulhasen 
vierelle, alkoi varsinainen mor-
siamen irtautumisitku. Siinä it-
kivät olan takaa sekä morsiamen 
äiti, isä, sukulaiset että Suomesta 
tulleet rouvatkin.

Gujaratin osavaltio

Intiassa on 29 osavaltiota, joten 
kannattaa valita yksi valtio ker-
rallaan tutustumisen kohteeksi. 
Niinpä Magi tarjosi pilottiryh-
mällemme Gujaratin osavaltion, 
jossa oli paljon erityistä nähtä-
vää ja koettavaa.

Gujarat on yksi Intian kehit-
tyneimmistä osavaltioista, ja 

Ludiyan kylässä pääsimme osallistumaan kaksipäiväisiin häihin monine rituaaleineen. 
Morsian saa nähdä sulhasen juuri ennen rituaaleja, mutta sulhanen näkee morsiamensa 
vasta kotikylään palattuaan. Kuva: Magi Viljanen.

Mandvissa Maharadjan palatsin katolla ihailimme aurinkoa, joka laski 
Kutchin merenlahteen. Kuva: Magi Viljanen.

Seikkailumme ensimmäinen määränpää oli Ahmedabadin leijafestivaalit. Meidät oli 
kutsuttu Magin ystävän katolle, missä lennätimme leijoja paikallisten kanssa. Jokaisen 
talon katolla oli ihmisiä, ja taivas oli täynnä värikkäitä leijoja. Kuva: Magi Viljanen.

Kaupungeissa vastaamme löntysteli niin koiria, kilipukkeja 
kuin lehmiäkin. Jokaisella lehmällä on kuitenkin koti, jonne 
ne palaavat aina illan tullen. Kuva: Heli Janhonen.
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syykin selvisi matkalla: nykyi-
nen pari vuotta sitten virkaan 
astunut Intian pääministeri Na-
rendra Modi on kotoisin Guja-
ratista. Hän toimi aikaisemmin 
osavaltionsa pääministerinä yli 
10 vuotta ja sai aikaan paljon 
parannuksia, jotka liittyivät 
mm. nuorten työttömyyteen, 
koulutukseen, korruptioon ym. 
Gujaratissa lukutaitoprosentti 
on korkea, lähes 80 %. Modiin 
luottaa nyt koko Intia.

Tutustuimme Gujaratissa maail-
man suurimpiin leijafestivaalei-
hin, suola-aavikkoihin villiaasei-
neen, traditionaalisiin kylähäihin, 
slummin käsityöläispajoihin, us-
komattomiin hindutemppeleihin, 
elossa olevan Maharadjan palat-
siin. Bhirandiaran kyläkouluun 
veimme tuliaisiksi Mölkky-pelin 
ja opetimme pelaamista sekä pää-
simme uimaan Arabianmereen. 
Söimme koko ajan fantastisen 
hyvää asvisruokaa.

Paluumatkalla Delhissä saim-
me kokea vielä intialaisen 
teatterin taikaa maailman suu-
rimman hindutemppelin Aks-
hardhamin pihoilla ja saleis-
sa sekä Bollywood tyyppisen 

Kingdom of Dreams -teatterin 
musikaalissa.

Intia teki jokaiseen meistä sy-
vän vaikutuksen. Sydämeen jäi 
kuvia enemmän kuin kameraan. 
Roskien keskellä vaeltavat lem-
peät lehmät maailman saastu-
neimmassa kaupungissa Del-
hissä ovat totta tänäkin päivänä 
samoin kuin kastijako, järjestetyt 
häät ja jalanjälkivessat.

Ihmisten ystävällisyys, hymy ja 
vieraanvaraisuus ovat Intiassa 
arkipäivää, josta Suomessa voi 
vain haaveilla. Kaikille on tilaa 
1,25 miljardin ihmisen yhteisös-
sä.

Häsläämistä ja säätämistä

Intia on myös häsläämistä, sää-
tämistä ja hoitamista, mutta pe-
riaatteessa kaikki kyllä loppujen 
lopuksi järjestyy, kun on Magin 
kaltainen opas, joka tuntee ja tie-
tää, miten asiat hoidetaan. Ystä-
vällisellä hymyllä.

Välillä voi käydä niin, että junat ei-
vät kulje tai riksa vie väärään osoit-
teeseen tai et ehdi/pääse metrosta 
ulos, vaan joudut yksin matkaa-

Bhirandiaran kyläkoulussa Eija opetti lapsille laulunsa, ja lapset lauloivat mukana. Kuva: Magi Viljanen.

maan seuraavalle asemalle ja palaa-
maan takaisin. Mutta ryhmämme 
ei jättänyt ketään: rauhassa poletit 
kourassa odottelimme kadonnutta 
tuhkimoa, joka palasi 10 minuutin 
kuluttua kotiasemalle.

Intiasta kiinnostuneille suosit-
telen hiljakkoin ilmestynyttä 
Hesarin Intian-kirjeenvaihtajan 
Tommi Niemisen teosta Vas-
taus on Intia. Yhteiskunnallis-
ten taustatietojen päivittäminen 
ennen matkaa ei ole pahitteeksi, 
kun sukeltaa Intian miljoona-
kaupunkien vilinään, ja matkalla 
luettuna kirja on todella arvokas 
matkakumppani.

Tammikuussa Intiassa on talvi, 
joten makuupussi on tarpeen 
eikä makuualustakaan paina 
repussa liikaa. Matkalaukkuja 
löytyy kotimatkaa varten paikan 
päältä, koska mausteet, käsityöt, 
huivit, tunikat ym. tarttuvat mat-
kaan ihan huomaamatta. Intian-
puuvilla oli käsite jo 60-luvulla 
ja pitää pintansa edelleen!

Magin tulevista matkoista voi ky-
sellä: magi.viljanen@gmail.com 

Teksti Eija Ahvo Suola-aavikolla vesi johdetaan mataliin altaisiin maan uumenista 
pumpulla. Työ on kausityötä, ja mukana seuraa koko perhe. Kuva: 
Musse Peltonen.
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Veikkolan koulun Nuoret yrittäjät
Veikkolan koulussa pyörii kolmatta vuotta 
9-luokkalaisten valinnainen yrittäjyyskurssi 
historian ja yhteiskuntaopin lehtori Johan-
na Tikan ja rehtori Jussi Romsin vetämänä. 
Kurssilla osallistutaan kansainväliseen kon-
septiin pohjautuvaan, Nuori yrittäjyys ry:n 
koordinoimaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.

Oppilaat perustavat ryh-
missä NY-yritykset, jotka 
ovat yhden lukuvuoden 
toimivia harjoitusyrityk-
siä. NY-yritys toimii oi-
kealla rahalla ja myy tuot-
teitaan tai palveluitaan 
asiakkaille. Nuori yrittä-
jyys ry:n kautta vakuutuk-
set ja verotusratkaisut ovat 
kunnossa. Oikealla rahalla 
toimiminen lisää ohjelman 
vaikuttavuutta, oppilaiden 
motivaatiota ja tuo ohjel-
maan oikean liike-elämän 
elementtejä.

Ohjelmassa korostuvat 
vahvasti myös tiimityötai-
tojen, vuorovaikutustaito-
jen, ongelman ratkaisun, 
asioiden käytäntöön so-
veltamisen ja oma-aloittei-
suuden kehittäminen. NY-
yrityksen tarkoituksena 
on työelämätaitojen sekä 

yrittäjämäisen asenteen ja 
toimintatavan oppiminen 
jo kouluaikana.

NY-yritykset myös kil-
pailevat toisiaan vastaan 
aluemessuilla ja valtakun-
nallisilla finaalimessuilla. 
Peruskoulun ja toisen as-
teen oppilaitosten yrityk-
sille on yhteisiä ja erilli-
siä sarjoja. Keväällä 2014 
Veikkolan koulun kuuden 
oppilaan NY-yritys Saip-
puaa Sielulle ylsi valta-
kunnan finaalissa aivan 
viimeiseen haastattelu-
vaiheeseen kilpailtaessa 
perusasteen parhaasta NY-
yrityksestä.

Tänä lukuvuonna alue-
messuille on Veikkolan 
koululla kaksi paikkaa, 
joista kilpaillaan ensin 
koulun sisäisessä kilpai-

lussa helmikuun alussa. 
Tänä keväänä myös Veik-
kolan koulun 3-luokkalai-
silla käynnistyy oma yrit-
täjyys-projekti, kun luokat 
osallistuvat opettajiensa 
johdolla Pikku yrittäjät 
-ohjelmaan, jossa myös 
suunnitellaan oma yritys-
projekti.

Tänä lukuvuonna Veik-
kolan koulussa toimivat 
seuraavat 9-luokkalaisten 
NY-yritykset:

4 Recycling NY

Olemme pienimuotoi-
nen kierrätysyritys 4 Re-
cycling. Uusiokäytämme 
vanhaa käyttötavaraa te-
kemällä niistä pääasias-
sa kierrätyskoruja, mutta 
myös muita tarpeellisia 
hyötytavaroita. Meidän 
tuotteemme ovat käsinteh-
tyjä, yksilöllisiä ja laaduk-
kaita eivätkä ole pelkkää 
materialismia, vaan niiden 
takana on myös lyhyt tari-
na.

Yritystoimintamme on 
vielä pientä, mutta pyrim-
me kasvamaan ja kehitty-

mään jatkuvasti. Myymme 
tuotteita erilaisissa tapah-
tumissa ja teemme tilaus-
töitä, jotka postitetaan asi-
akkaalle.

Yhteystiedot: 
4recyclingny@gmail.com 
puh. Wenla Kantola, 
myyntipäällikkö 0400 
737494 
Instagram: @4recyclingny 
(Tiina Juuti, Wenla 
Kantola, Enna Sandberg, 
Senni Somero)

Plustuki NY

Hei, olemme Plustuki 
NY:stä ja haluaisimme 
kertoa teille toiminnastam-
me ja liikeideastamme.

Olemme Veikkolan koulun 
yrittäjyyskurssin oppilaita. 
Tarjoamme IT-tukea ja 
koulutusta arjen askarei-
siin sekä yrityksille.

Toimimme Veikkolassa ja 
sen lähialueilla, pyrimme 
olemaan nopea, ammatti-
mainen sekä halpa.

Meillä on yhteensä kah-
denkymmenen vuoden 

kokemus tietokoneista ja 
elektroniikasta.

Jos haluatte lisätietoa 
yrityksestämme, ostaa 
palveluitamme tai spon-
soroida yritystämme, yh-
teistietomme ovat:

plustuki@hotmail.com 
Toimitusjohtaja: Robert 
Hämäläinen,  
puh. 0445446683 
Löydät meidät myös 
Facebookista. 
(Robert Hämäläinen, 
Samuli Telilä)

Kuppipulla NY

Pyöritämme yritystä ni-
meltä Kuppipulla. Teem-
me monipuolisesti tuoreita 
leivoksia sekä tilauksia. 
Leivoksemme ovat laa-
dukkaita ja itsetehtyjä. 
Leivoksillamme on kaunis 
ulkonäkö. Otamme myös 
huomioon erikoisruoka-
valioita, kuten gluteenit-
tomat, laktoosittomat ja 
maidottomat.

Meidät löytää myös Instagra-
mista ja Facebookista. Olem-
me mukana erilaisissa tapah-

tumissa, kuten messuilla.

Tervetuloa syömään 
Kuppipullan herkkuja! 
(Oona Hirvonen, Essi Ko-
tilainen, Salme Mettälä)

Koska Makeiset NY

Olemme viisi Veikkolan 
koulun oppilasta yrittä-
jyyskurssilta, ja yrityk-
semme on Koska Makeiset 
NY. Valmistamme pääosin 
erimakuisia suklaita se-
songista riippuen, mm. 
toffee-suklaa, keksi-suk-
laa, Rockyroad sekä pal-
jon muita makuja. Meiltä 
löytyy myös kahdenlaisia 
tikkareita sekä toffeeta, ta-
pahtumasta riippuen.

Tuotteitamme voi ostaa 
erilaisista myyntitapahtu-
mista, joista ilmoitamme 
yrityksemme Facebook-
sivuilla hyvissä ajoin en-
nen myyntipäivää. Meiltä 
voi tilata myös isompia 
eriä sähköpostitse.

Kaikki tuotteemme ovat it-
setehtyjä, ja yrityksemme 
tuotevastaavat ovat käy-
neet hygieniapassi-koulu-

Nuoret yrittäjät valmiina "Leijonaluolassa" karsintaa varten ohjaajansa Jussi Romsin johdolla. Kuva: Paavo Sortti.



Kylänraitti 1/2016 19LAPSET JA NUORET
Sunnuntaina 10.4. klo 10.30–14.00

Perinteinen  
Veikkolan lastenpäivä
Veikkolan leijonat jär-
jestävät jälleen lapsille 
ratkiriemukasta puuhas-
telua. Tapahtuman yhte-
ydessä Veikkolan alueen 
liikuntaryhmät esittelevät 
toimintaansa lapsille ja 
aikuisille.

Tapahtuman vetonaulaksi 
leikki-ikäisille vuodesta 
toiseen on osoittautunut 
pallomerilaiva, joka koo-
taan koulun juhlasaliin. 
Itämeri-laivaksi aikoinaan 
ristitty alus oli useita kerto-
ja lainassa Helsingin kau-
pungilta. Muiden lainaaji-
en väsyttyä suurikokoisen 
aluksen kuljettamiseen, 
kokoamiseen ja purkami-
seen Helsingin kaupunki 
päätti lahjoittaa pallomeri-
laivan sen tunnollisimmal-

le lainaajalleen, Veikkolan 
Lions-klubille. Kunnostet-
tuna ja puhtain palloin se 
jälleen odottaa uusia kii-
peilijöitä kannelleen ruorin 
ääreen ja pulahtelemaan 
sieltä liukurataa pitkin pal-
lomereen.

Aina energisten touhuajien 
juoksemisen, hyppimisen 
ja kiipeilyn tarpeeseen ka-
sataan avaraan saliin myös 
pomppulinna, juoksumat-
toja, ponnahduslautoja ja 
pehmustepatjoja. Ongin-
nassa saalis on varma, ja 
arvonnassa hyviä voittoja 
on runsaasti.

Esiintymislavalla Sirkus 
Pisara esittää akrobatiaa, 
ja liikuntaryhmät esittäyty-
vät. Kahviosta saa virvok-

Sirkus Pisaran taidonnäytettä viiden vuoden takaiselta lastenpäivältä. Kuva: Kimmo 
Markkanen.

Näin syntyy laiva joka 
vuosi ottamaan iloisia 

pallomerikävijöitä 
vastaan. Kuva: 

Timo Aarnio.

keita ja välipalaa lapsille ja 
kahvia vanhemmille lasten 
väsymistä odotellessa.

Veikkolan koulun ympä-
riltä löytyvät tutustumista 
varten ja ihmeteltäväksi 
palokunta ja poliisi autoi-
neen sekä ambulanssi. Pi-
halla pääsee myös ratsas-
tamaan ponilla.

Veikkola kasvaa, ja ky-
läämme muuttaa jatkuvas-
ti lisää lapsiperheitä. Las-
tenpäivälle on Veikkolassa 
kysyntää, ja tänne osataan 
tulla jo kauempaakin.

Tervetuloa Veikkolan las-
tenpäivään, toivottaa LC 
Kirkkonummi/Veikkolan 
presidentti Heikki Laurell. 

tuksen. Yrityksen toiminta 
on lähtenyt hyvin käyntiin, 
ja nimi on tullut varmasti 
jo monelle tutuksi.

Jos et ole vielä päässyt 
maistamaan suklaamaku-
jamme, seuraathan meitä 
Facebookissa Koska Ma-
keiset Ny, että pääset pai-
kan päälle maistelemaan 
tai tilaathan omasi sähkö-
postitse koskamakeiset@
gmail.com.

Ystävällisin terveisin 
Koska Makeiset-tiimi 
(Milla Hiltunen, Ilona 
Kemppinen, Kustaa Juu-
rakko, Anni Kautonen, 
Oliver Oinonen)

Lost & Fabric NY

Meillä on yritys nimeltä 
Lost & Fabric, ja teemme 
kaikenlaisia käsitöitä kierrä-
tysmateriaaleista. Meille on 
tärkeää, ettei hyvää materi-
aalia mene hukkaan, vaan 
se käytetään uudestaan. Eli 
yrityksemme liikeidea on 
kierrätysmateriaalin käyttö.

Löydät meidät Faceboo-
kista. 

(Janina Latovehmas, Jani-
ta Collin, Venla Rautanen)

Frezie NY

Meidän yrityksemme nimi 
on Frezie ny, ja teem-
me erilaisia terveellisiä 
smoothieita, joissa ei ole 
lisättyä sokeria. Meillä on 
useita makuja perusmaku-
jen, mansikan ja banaanin, 
lisäksi, ja kehittelemme 
koko ajan uusia.

Myyntimme kohdistuu 
kaikenikäisille, ja myym-
me tuotteitamme erilaisil-
la messuilla, tapahtumissa 
sekä koulumme välipala-
välitunneilla.

Löydät meidät Faceboo-
kista. 
(Elisa Koivisto, Inka 
Hellemaa, Jasmine 
Tarvainen, Saara Hakka-
rainen, Tuike Korhonen)

Valokeila NY

Olemme Veikkolan koulun 
yrittäjyyskurssin tuloksena 
syntynyt NY-yritys. Yri-
tyksemme nimi on Valokei-
la NY, ja se myy erilaisia 

itsetehtyjä kynttilöitä.

Olemme osallistuneet mo-
niin tapahtumiin, ja löydät 
meidät myös Facebookista. 
(Jan Rahikka Castillo, 
Tuomas Pelamo, Riku 
Olin, Sampo Jokinen, Eetu 
Saarimaa)

ME-Kodinhoitopalvelut 
NY

Yrityksemme ME-Kodin-
hoitopalvelut on pienyri-
tys, joka tarjoaa kodinhoi-
to- sekä siivouspalveluita. 
Perustamamme yrityksen 
ideana on saada yritys 
tuottamaan mahdollisim-
man nopeasti sitomatta 
suuria pääomia yrityksen 
aloitukseen.

Yritys toimii Veikkolan 
talousalueella. Hyvä pai-
kallistuntemus ja sosiaali-
sen median käyttö antavat 
mahdollisuuden paikallis-
markkinointiin. Asiakas-
kuntamme muodostavat 
pääasiassa yksityiset koti-
taloudet.

(Mimosa Marttila, Elina 
Huttunen)

Veikkolan koulun yrittäjät osallistuivat myös joulumarkkinoille. Kuva: Jussi Roms.
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Laukooko kiskan 
Markku ylämummon vai 
laitetaanko kyläsuutari 

jäähylle?

VENTTU RY JÄRJESTÄÄ SÄH-
LYTURNAUKSEN!

6.3. klo 14–16 Veikkolan koulun liikuntasalissa

TULE MUKAAN PELAAMAAN 
TAI KANNUSTAMAAN!

Joukkueet: Veikkolan nuoret vs. Veikkolan yrittäjät

Tapahtuman yhteydessä mm. musiikkia, virvokkeita 
sekä asustekirppis (korut, laukut, vyöt jne.)

 Pöytäpaikka maksuton!

Lisätiedot, pelaajaksi ilmoittautuminen sekä 
kirppispöytävaraukset: venttury@luukku.com

Seuraa Ventun tiedotteita tapahtumista 
facebook-ryhmässä!

uskallatko 
kokeilla?
Kaipaatko uutta harrastusta? Tai vaivaako mieltäsi ajatus 
siitä, että pitäisi liikkua enemmän, mutta ei oikein jaksa, 
viitsi tai uskalla mennä mukaan? Ja jos siitä liikunnasta ei 
sitten pidäkään, niin miksi maksaa turhasta.

Kokeile, kysy, vaihda!

Tiedäthän, että omalla kylällämme järjestetään valtavasti 
liikuntaa. Yksin VeVe:llä on tarjottavanaan 27 lajia. Kaik-
kiin VeVe -ryhmiin voi mennä kokeilemaan kerran ilman, 
että sitoutuu mihinkään.

Kaikki lajit kuuluvat VeVe:n vuosimaksuun (kahvakuu-
lassa lisämaksu), joten jos lajivalinta ei ollutkaan sopi-
va tai tekisi mieli tehdä myös muuta, niin eikun mukaan 
muihinkin ryhmiin.

VeVe-ohjaajat osaavat auttaa lajivalinnoissa. Varsinkin 
VeVe:n päiväryhmissä liikunta-asioista voi jutella sekä 
kysyä neuvoa ohjaajalta. Päiväryhmissä on myös oma 
liikuntaryhmä miehille, jossa liikkujina ovat miehet ja 
ohjaajana osaava nainen, joka muokkaa toimintaa osal-
listujien toiveiden mukaan.

Päiväryhmät nuorisotilalla: 
maanantaina 12.00–13.30 Liikeälytunti eli venyttelyä  
tiistaina 11.30–12.30 Ikiliikkujat eli lihaskuntoa 
keskiviikkona 12.00–13.00 Äijäjumppaa

Unohda siis ennakkoluulosi ja tule mukaan. Katso ryhmi-
en aikataulut www.veve.net -sivulla tai soita toiminnan-
johtaja Johanna Artola, 050 301 1922, johanna.artola@
gmail.com.

Sählyä ja salibandya  
Veikkolan saleissa
Salibandy on Ruotsissa kehitetty laji, joka 
kasvoi suosioon opiskelijoiden keskuudessa 
ja on tullut Suomeen heidän mukanaan. Laji 
on lähtöisin 1970-luvulta, ja se muistuttaa 
hyvin paljon jääpalloa ilman luistimia. Se on 
etenkin nuorten keskuudessa hyvin suosit-
tua, koska se on erittäin monipuolinen laji 
liikunnan suhteen.

Salibandy on myös erittäin 
hyvä laji kunnon ylläpitä-
misen kannalta, sillä siinä 
juostaan ympäri kenttää 
todella kovalla tempolla. 
Välillä on rankkaa, tiuk-
koja käännöksiä ja juoksu-
ja päädystä päätyyn. Välil-
lä kuitenkin on tarpeeksi 
rentoa: voi halutessaan 
hölkätä tai kävellä. Siten 
se on myös kaikille sopi-
vaa. Salibandy on myös 
erittäin turvallinen laji, 

sillä jääkiekosta poiketen 
taklauksia ei sallita.

VeVe:ssä salibandyn voi 
aloittaa ohjatuilla sali-
bandytunneilla, joissa 
pääasiassa pelaamme ja 
opettelemme pelaamaan 
sääntöjen mukaisesti. Nuo-
rempien ryhmässä har-
joittelemisen voi aloittaa 
jo kolmevuotiaana (katso 
www.veve.net -sivuilta 
ryhmät). Meillä on myös 

alkamassa uusi saliban-
dyryhmä, joka keskittyy 
treenaamiseen ja pelillis-
ten taitojen kehittämiseen. 
Aloitamme ryhmän kou-
lujen talviloman jälkeen 
ja jatkamme sitä koulujen 
loppuun saakka. Aikuisille 
on myös oma ryhmä. 

Aloittamiseen ei tarvitse 
paljoa investoida, sillä tar-
vitset ainoastaan sisäpeli-
kengät, mailan ja suojalasit. 
Suojalasien käyttö ei ole 
pakollista, mutta suositte-
lemme niitä todella. Meiltä 
voit myös lainata mailan ja 
jonkin verran suojalaseja. 
Ohjaajamme ovat myös 
erinomaisia. He ovat pelan-
neet salibandyä myös kil-
pailujoukkueissa, joten tai-
toa valmennukseen löytyy.

Salibandy on myös hyvin 
”helppo” laji. Siinä pystyy 
nousemaan huipulle, vaik-
ka ei olisikaan aloittanut 
pelaamista nuorena. Kun-
han vain löytyy sydäntä 
ja motivaatiota lajiin, niin 
kaikki on mahdollista. 
Taitoja on helppo jalostaa 
kovalla treenillä jopa SM-
tasolle asti.

Laji on niin tyttöjen kun 
poikien. Peliajat ovat 
yleensä illalla. Pelaam-
me niin Vuorenmäen 
kuin Veikkolan koululla. 
Tulkaa ihmeessä kokei-
lemaan, vaikka ette olisi-
kaan VeVe:n jäseniä. Ko-
keilukerta on maksuton.

Teksti: Mika Ylikoski

Pallon perässä juostessa kunto nousee "vahingossa". Kuva: Kim Källman.

HierontaKulmalta löydät 
hieronnan ja fysioterapian 

asiakaslähtöiset ammattilaiset. 
Anna meidän auttaa Sinua 

kohti rennompaa kevättä! Tervetuloa! 
Ajanvaraukset www.hierontakulma.fi 

tai puhelimitse 044 333 3977. 
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Hyvää Kevään odotusta!
Myöhästynyt talven alku, vuodenvaihteen 
järvien jäätyminen, lumentulo ja kovat pak-
kaset, suojasää, joka lähes sulatti sataneen 
lumen. Tämän kaiken olemme saaneet ko-

Jyviä kului alkutal-
vesta todella vähän; 
vasta pakkaskauden 
alettua automaatti 

tyhjeni hetkessä. Taitaa 
olla niin, että saman tilan-
teen totesi moni muukin ja 
pakkasten alettua ruokin-
noista loppuivat jyvät ko-
konaan. Taajama-alueella 
toivomme, että linnut löy-
tävät ruokaa aina jostain 
ruokinnasta, jos vakiopai-
kalta ravinto loppuu.

Kun kirjoitan tätä tarinaa-
ni, kuulen samalla sula-
van veden rummutuksen 
rännissä, talomme nurkal-
la. Tuntuu siltä, että olisi 
kevät. Katselen lintujen 
ruokinta-aluettani ja to-
tean, että melko hiljaista 
on. Muutama talitiainen ja 
mustarastas. Tammikuu on 
lopuillaan ja on epätoden-
näköistä, että kevät olisi jo 
alkanut. Saattaa olla niin, 

että luntakin tulee vielä 
uudestaan. Pakkasjaksot, 
ehkäpä hieman lievempi-
nä, voivat palata.

Ruokinta-aikaa on periaat-
teessa jäljellä lähes kolme 
kuukautta. Auringonkukan 
siemenien kulutukseen 
täytyy siis varautua ja pi-
tää aina yksi säkillinen 
varalla.

Linnunsiemenille 
kunnon säilytyslaatikko

Kaikkien jyvien ja siemen-
ten säilönnässä on tärkeää 
välttää kosteutta. Jos ruo-
ka kostuu, niin vaarana 
on itäminen ja home. Pi-
laantunutta ruokaa ei tule 
tarjota. Itse olen todennut, 
että hyvä tapa suojata lin-
tujen ruoka kosteudelta on 
säilyttää siemenet isoissa 
kannellisissa muovilaa-
tikoissa. Laatikon tyypin 

tulee olla sellainen, että 
kansi lukittuu paikalleen 
tukevasti kahdelta suun-
nalta lukitusmekanismilla. 
Näin kosteus ja vesi eivät 
pääse jyvien sekaan. Tiivis 
muovilaatikko suojaa sie-
meniä myös hiiriltä.

Auringonkukan siemenet 
kaadan suoraan säkistä 
mainitsemaani muovilaa-
tikkoon. Sieltä ammennan 
siemenet ruokintaan muo-
visella äyskärillä. Seka-
siemenet, joita laitan toi-
seen automaattiin, säilytän 
omissa muutaman kilon 
pusseissa, ja pussit ovat 
toisessa samanlaisessa 
muovilaatikossa. Pusseista 
onkin helppo kaataa sie-
meniä suoraan automaat-
tiin, kun pussin kulman 
leikkaa auki veitsellä. On 
mielekästä järjestää sie-
menten lisäys sellaiseksi, 
että toiminta on mahdolli-

simman helppoa, muuten 
ruokintaharrastus saattaa 
lopahtaa liian työläänä.

Nokkavarpunen ja 
mustapääkerttu – 
harvinaisia talven 
ruokavieraita

Kerrataanpa lintulajeja, 
joita talviaikana ruokin-
nassa voidaan nähdä. Ti-
aisista tali-, sini-, hömö-, 
töyhtö- ja kuusitiainen. 
Pyrstötiainen on harvi-
naisempi vieras, ja nimes-
tään huolimatta se ei kuulu 
varsinaisesti tiaisiin.

Vieläkin harvinaisempi 
lintuvieras talvisella ruo-
kintapaikalla on nokka-
varpunen. Kyseinen lin-
tu pystyy murskaamaan 
nokallaan kirsikan kiven. 
Melkoinen suoritus linnul-
ta, joka on tuskin punatul-
kun kokoinen.

Pienikokoisia muita tal-
vilintulajeja ovat puna-
tulkku, mustarastas, kel-
tasirkku, vihervarpunen, 
puukiipijä, urpiainen 
sekä taajamassa varpu-
nen ja pikkuvarpunen. 
Talvehtimaan jääneitä 
muuttolintuja, jotka sinnit-
televät ruokinnan turvin, 
voivat olla punarinta, 
peukaloinen, rautiainen, 
peippo ja järripeippo 
sekä todella harvinainen 
talvivieras, mustapää-
kerttu. Isommista linnuis-
ta voidaan mainita varis, 
harakka, naakka, närhi 
ja pähkinähakki, jonka 
ääntelyä kuulinkin juuri 
pari päivää sitten pihal-
lamme.

Jos linnut saavat ravintoa 
riittävästi lyhyenä talvipäi-
vänä, ne selviävät yleensä 
kylmienkin öiden ylitse. 
Edellytyksenä on päivän 

valoisana aikana rauha 
ravinnon hankinnassa. 
Kissan läheisyys ruokin-
nassa vaikeuttaa syömistä 
ruokintapaikalla. Vaikka 
koirat eivät varsinaisesti 
lintuja uhkaa, olen huo-
mannut, miten omat koi-
ramme pelästyttävät linnut 
ruokinnasta.

Häirintää ei pihoilla voi 
mitenkään täydellises-
ti välttää, mutta kylminä 
pakkaspäivinä asiaan kan-
nattaa kiinnittää huomio-
ta. Linnut eivät juurikaan 
kuole kylmyyteen vaan 
energian puutteeseen: ra-
vintoa täytyy saada. Ke-
vääseen on aikaa enää 
kuukausi.

Sitä odotellen… 
Terveisin

kea edellisen ja tämän tarinani välillä. It-
sekin yllätyin, kun loppusyksy ja alkutalvi 
eivät lämpimän sään johdosta saaneet jyvä-
ruokintaa kunnolla käyntiin.

Topi

Maa järisee Euroopan reunalla
Vuosikymmenen voimak-
kain järistys Espanjassa 
koettiin Aurinkorannikolla 
tammikuussa. Viiden jäl-
keen aamuyöllä alkoi poh-
joismaalaiselle outo ryske 
sängyssä, taulut heiluivat, ja 
tavarat siirtyivät pöydällä. 
Noin 50 sekuntia kestäneen 
rytinän ajan oli iso pelko 
siitä, että katosta putoaa pa-
lasia päälle. Peitto korviin, 
sillä ylösnouseminen siinä 
epävarmassa nykivässä täri-
nässä tuntui uhkarohkealta. 
Kuuntelin kolinaa jostakin 
huoneistomme osasta. Ry-
tinän loputtua tutkin asun-
tomme tilaa, ja kolinan 
aiheuttivat kodinhoitotilan 
pesuvadit, jotka olivat pu-
donneet lattialle.

Kurkistin varovasti par-
vekkeen reunasta kadulle. 
Sinne kokoontui paikalli-
sia asukkaita, ja muutaman 
auton varashälytin oli kyt-
keytynyt päälle. Hämmäs-
telin matkakumppanilleni, 
miksi paikalliset asukkaat 
tulivat ulos meren puolel-
le. Eikö ole tsunamivaara?

Aamulla paikalliset tiedo-
tusvälineet kertoivat järis-

tyksen keskuksen olleen 
60 kilometrin päässä Ma-
rokon A Hoceiman kau-
pungista, 33 kilometrin 
syvyydessä Välimerellä, 
vahvuudeltaan 6,3 mag-
nitudia. Vaikutus Aurin-
korannikollakin oli vielä 
reilusti yli 5 magnitudia.

Onneksi ihmisten louk-
kaantumisia tai isoja vau-
rioita ei syntynyt Espanjan 
puolella. Marokon puolel-
la koulut ja julkiset raken-
nukset olivat suljettuina 
vaurioiden tähden. Siellä 
yksi asukas kuoli ja 29 
loukkaantui. Useita jälkijä-
ristyksiä seurasi seuraavan 
päivän aikana. Marokon 
puolella on nauhoitettu 
kuvaa huoneiston seinästä 
tämän 25.1.2016 tapahtu-
neen järistyksen aikana.  
youtu.be/Uk-txByPsSU

Omat tiedot tulivat hyvin 
päivitetyksi seuraavan 
päivän lehdistä. Tutkijat 
valistivat, että Välimeren 
keskellä kulkee Afrikan ja 
Euraasian laatan raja, joka 
tekee mutkan Gibraltarin 
kohdalla Pohjois-Afrikan 
puolelle. Tästä syystä Es-

panjan rannikko säästyy 
yleensä suuremmilta tu-
hoilta.  Lisäksi rakennus-
määräykset järistysher-
källä alueella ovat muuta 
maata tiukemmat.

Tutkija kertoi, että tsuna-
mi syntyy yli seitsemän 
magnitudin järistyksissä 
ja alueella, jossa laatat lii-
kahtavat toisensa suhteen 
pystysuunnassa, eli toinen 
laatta nousee ylöspäin. 
Espanjan edustalla laatat 
liikahtavat poikittaissuun-
nassa toisiinsa nähden. 
Pystysuuntaista laattalii-
kettä on Lissabonin ja Si-
silian alueilla Euroopassa. 
Historia kertookin tuhoi-
sista järistyksistä Lissa-
bonissa ja melko tuoreesta 
1980-luvulla Etelä-Italias-
sa tapahtuneesta järistyk-
sestä, jossa kuoli yli 3 000 
ihmistä.

Jälleen tuli palautetuksi 
mieleen toimintatavat jä-
ristyksen kohdatessa:

Pysy rauhallisena. 
Suojaa erityisesti päätä, 
mene sängyn tai pöydän 
alle. 

Pidä kiinni jostakin 
vahvasta rakennelmasta. 
Pysy pois ikkunoiden 
luota, lamppujen alta. 
Huoneen kulma 
ja oviaukot ovat 
turvallisimpia. 
Pysy sisätiloissa, poistu 
vasta järistyksen loputtua. 
Ulkona hakeudu 
kauaksi rakennuksista, 
valopylväistä ja 
muureista. 
Autoa ajaessasi pysähdy, 
kytke hätävilkut ja 
pysy auton sisällä.

Asunnon vuokraaja suosit-
teli kaasun katkaisemista 
aina yöajaksi ja poistuttaes-
sa asunnosta. Vesi lämmitet-
tiin kaasulla. Tämäkin ohje 
on varmaan todettu hyväksi 
järistysalueella. Arvokkaita, 
rikkoutuvia esineitä ei kan-
nata säilyttää hyllyillä. Opin 
myös sen, että sisätiloissa ei 
kannata polttaa kynttilöitä. 
Niin yllättäen nämä rajut 
ravistukset tulevat. Täällä 
Pohjolassa ei meidän tar-
vitse harkita näitä asioita, 
onneksi.

Teksti ja kuva:  
Pirkko Kautto Kodinhoitotila järistyksen jäljiltä.
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Tämä ristikko on tosi 
helppo. Siinä on kuiten-
kin juju, joka on avattava 
ratkojalle, koska muuten 
ristikko muuttuu aika 
vaikeaksi. Juju on seuraa-
va. Ristikon pääkuva on 
vasemmassa ylälaidassa 
oleva lintu. Siitä syntyy 
9-kirjaiminen ratkaisu. 
Ristikkoon tulee sen li-
säksi kuusi muuta 9-kir-
jaimista ratkaisusanaa. 
Jokainen näistä on pääku-
van ratkaisusanan anag-
rammi. Tämä on itse asi-
assa näiden sanojen ainoa 
vihje, ja vihjeruudussa on 
perinteisen vihjeen sijaan 
vain kysymysmerkki.

Mikä on anagrammi? 
Sanasta voi muodostaa 
anagrammin järjestämäl-
lä sen kirjaimet uudel-

leen. Esimerkiksi sanasta 
Eerikinkartano saadaan 
seuraavanlaisia anagram-
meja: arkinen reaktio, 
ranne-erotiikka, enoni 
kreikatar jne.

Viime vuoden viimeises-
sä ristikossa verbi LA-
MOTA, joka tarkoittaa 
maata myöten kasvavaa 
eli lamoavaa kasvia, ei 
näyttänyt olleen outo. 
Kuitenkaan Nykysuomen 
sanakirjan painos vuo-
delta 1978 (joka minulla 
on) ei tunne verbiä kuin 
muodossa lamoa, jolloin 
puhuttaisiin lamovasta 
eikä lamoavasta kasvista. 
Minusta lamoavat kasvit 
ovat lisäksi suorastaan 
lumoavia, joten pitäydyn 
ristikossa esiintyvässä 
muodossa.

Ristikon ylipitkät sanat ei-
vät aiheuttaneet ongelmia. 
Sen sijaan lyhyet erisnimet 
KUMU, taidemuseo Tal-
linnassa, ja IISU, menes-
tyksekäs suunnistusseura, 
olivat joillekin vieraita. 
Ristikossa esiintyi huono-
na ratkaisusanana lyhenne 
PSAM, jonka vihje olisi 
voinut olla ratkojaystäväl-
lisempi kuin pelkästään 
”Kamerassa”, esimerkiksi 
jotain sellaista kuin ”Rop-
kasosti (kamerassa)”.

Ristikon anagrammitee-
man innoittamana annan 
lisätehtävän. Kenestä on 
kyse seuraavassa? 

Armas Tomaatti, maista 
armotta taata rommista.

veikko@nordem.fi
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SARJIS

Veikkolan gallup
Veikkolan gallupista, hei. 
Saanko kysyä, mitä teitä
  huolestuttaa eniten
   tällä hetkellä ?

Sodat, tuloerot, 
Suvaitsemattomuus. 
Ihmisten ahneus, tyhmyys, 
lyhytnäköisyys.  
Ilmastonmuutos, 
ja muovit 
merissä.

Eniten mua huolestuttaa 
kaikki. Tai no ainakin 
kaikki kiellot. Eikö mitään 
voi tehdä ilman kieltoja?

Just nyt se, että Veikkolan 
alueen lapsilla ei ole puhe-
terapeuttia Kirkkonummella. 
Kohta meillä on kylä täynnä 
puhevikaisia lapsia, kun he 
eivät saa siihen apua.

Veikkolan gallup sarjan vastaukset perustuvat todellisiin Veikkolalaisten vastauksiin.

Mua huolestuttaa, 
miten mä nyt saisin tästä 
kelvollisen sarjakuvan 
Kylänraitille...En ole rasisti, mutta...

Ethän laita tätä 
lehteen? 

Minua huolestuttaa 
se pakolaiskriisi. 

Se, että Veikkolan sähköpiuhat 
on myytyy ulkomaille, 
hinnat räjähtää käsiin 
ja Suomi köyhtyy!

Eriarvoisuuden ja luokka-
yhteiskunnan vahvistuminen, 
Suomen taloudellinen tilanne 
ja sen heijastumat sosiaali-
puolelle sekä työllisyyteen.

MIKSI HUOLESTUNEI-
SUUDESTA KYSELET? 
POSITIIVISUUS 
KANNATTAA!!

Mua huolettaa, että pysyykö 
oma duuni ja saako lapset 
sitten isona duunia, kun nyt 
näyttää aika kauhealta tämä
työllisyystilanne.

HOTELLI NUUKSIO 
NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO |  puh.09 867 971               

MYYNTI@HOTELLINUUKSIO.FI |  WWW.HOTELLINUUKSIO.FI 

 

Uusittu Nuuksion tupakeittiön a la Carte 
Pääsiäisenä rauhoittumaan hyvän ruuan  ja ohjelman kera 

Vappubileet ja Vappupäivän herkullinen brunssi 
Äitienpäivän pöytävarauksia otetaan jo vastaan 
Hotelli Nuuksion JUHANNUS 2016 – siitä lisää 

seuraavassa kylänraitissa! 

Tarkemmin tapahtumista: 
www.hotellinuuksio.fi 

Soita varauksesi!                   
Olet tervetullut ! 

 

Muuntuvat tilat: 
-  päiväkävijöille 

- perhelomailulle ja -
juhlille 

- yritysten kokouksille, 
henkilöstön motivointi-, 

TYKY- ja 
asiakastilaisuuksille. 

 

oP-Kiinteistökeskuksen palvelut  
käytettävissänne Veikkolassa!

Länsi-uudenmaan oP-Kiinteistö-
keskus oy LKv on toiminut alueel-
la pitkään ja tuntee paikkakuntan-
sa ja asiakkaansa. Ei ole kolkkaa, 
jonka asunnoista emme olisi sel-
villä tai metsää, tilaa, rantamaata, 
josta emme olisi kartalla. 

- Meillä on kokemusta, näkemys-
tä ja valtava määrä ammattitaitoa. 
Kaiken tämän osaamisen haluam-
me mielellämme käyttää asiakkai-
demme eduksi ja hyödyksi, tiivis-
tää kiinteistönvälittäjä, LKv, Merja 
vähätiitto-holmberg.

Merjalla on pitkä kokemus kiinteis-
tönvälityksestä toimialueellamme, 
paljon asiantuntijuutta ja ammat-

titaitoa. hänen toimipisteensä on 
ollut veikkolassa jo puolentoista 
vuoden ajan, aiemmin Merja työs-
kenteli oPKK:n Kirkkonummen toi-
mistossa kuusi vuotta.

Merja on asunut Pohjois-Kirkko-
nummella vuodesta 1974 alkaen 
ja asuu täällä lähellä Kylmälässä. 
hän tuntee oman alueensa ja alu-
een ihmisetkin ovat tulleet tutuiksi 
vuosien varrella. 

- Etsitkö uutta kotia vai myytkö van-
haa? toivotan kaikki veikkolasta ja 
muualtakin tervetulleiksi asioimaan 
kaikissa asuntoihin ja kiinteistöihin 
liittyvissä asioissa - tervetuloa asi-
akkaaksemme, ihan jokainen!

Merja vähätiitto-holmberg Kiinteistönvälittäjä, LKv, Lvv, Kiat 
0500 440 887, merja.vahatiitto@op.fi Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola
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BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT 
MAKSUTAPAETUA 0,5 %. BONUS T.O.M. 5 %. 

BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %.

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

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

ma-pe/må.-fr. 
7-21

la/lö. 8-21
su/sö. 11-21

Huoltomme on muuttanut 
isompiin tiloihin!

Teollisuustie 6 Halli 9A 
02880 Veikkola  
Puh. 050 321 3531 
Avoinna ma-pe 8-18

Huollamme 
seuraavia  
laitteita:

• Moottoripyörät
• Mopot
• Mönkijät
• Veneet
• Pienkoneet
• Polkupyörät

Palveluitamme 
myös rengastyöt 
ja rengashotelli

Tervetuloa!

MONIPUOLISET HOITOPALVELUT 
VEIKKOLASSA

FYSIO-LYMFA RITVA HERNETKOSKI

- FYSIOTERAPEUTTISET HOIDOT
- HIERONTA
- LYMFATERAPIA
- VOICE MASSAGE –TERAPIA
- VYÖHYKETERAPIA, myös vauvat

Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman!

Ritva Hernetkoski, 050-4646661
ritva.hernetkoski@suomi24.fi

HIEROJA     KYÖSTI LAATIKAINEN   

- HIERONTAA PE ILTAISIN

Kyösti Laatikainen, 046-6625455

VALOIZA

- KOSMETOLOGISET HOIDOT (myös ultraääni ja mikrohionta)
- ENERGIAHOIDOT

Anni Hiltunen, 050-5354684

MYÖS LAHJAKORTIT KAIKKIIN HOITOIHIN !

Vanhatie 26, 02880 Veikkola (Siwan yläpuolella)

 


