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Tervetuloa Suomeen!
"Täällä on erilaista. Ruotsissa 
ihmiset hymyilevät ja tervehti-
vät, toivottavat tervetulleeksi”, 
Mustafa Alobaidi Syyriasta ker-
too: ”Suomalaiset katsovat kuin 
vähempiarvoista. Se tuntuu pa-
halta."

Tämä tarina on tosi ja valitetta-
van yleinen. Elämme keskellä 
suurinta pakolaiskriisiä, joka 
jakaa turvallisessa lintukodossa 
elävät suomalaiset kahteen lei-
riin. Vastustava osapuoli toistaa 
tuttua tarinaansa, joka alkaa lä-
hes aina sanoilla ”minä en ole 
rasisti, mutta…”

Humaani osapuoli muistuttaa ai-
heellisesti ajasta noin 70 vuotta 
sitten, jolloin yli 70 000 suoma-
laista lasta sai turvallisen sijais-
kodin naapuristamme, Ruotsista. 
Meitä autettiin. Nyt on meidän 
vuoromme antaa panoksemme 
kansainvälisen hädän vähentä-
miseen.

Kyllä tähän maahan väkeä mah-
tuu. Elintasomme on edelleen 
maailman kärkiluokkaa – hetkel-
lisestä taantumasta huolimatta.

Kirkkonummella sijaitsee kaksi 
merkittävää pakolaiskeskusta: 

Evitskogissa ja Aavarannassa. 
Lisäksi naapurikunnissamme 
Espoossa, Siuntiossa ja Vihdissä 
on useita keskuksia. Yhteistyö 
ja auttaminen alueen pakolais-
keskusten kanssa ovat lähteneet 
hyvin käyntiin. Useita veikkola-
laisia on ollut auttamassa maa-
hanmuuttajia sekä materiaalisen 
että henkisen avun suhteen. On 
opetettu heille suomen kielen al-
keita, kerätty vaatteita ja muita 
välttämättömiä tarvikkeita, au-
tettu käytännön askareissa. On 
pelattu jalkapalloa Veikkolan te-
konurmella, on kalastettu.

Marraskuun lopulla Veikkolan 
Kartanoteatteri järjesti yhteisen 
illanvieton Evitskogin keskuk-
sessa suomalaisen pikkujoulun 
merkeissä. Teatteri tarjosi ohjel-
man, pakolaiskeskus kahvit ja 
joulutortut.

Joulun sanoma on pitää huolta 
lähimmäisistämme. Tällöin on 
kyse ihmisistä, ei siitä, mihin us-
kontokuntaan kukin kuuluu. Vai 
kuuluuko mihinkään.

Äitini kertoi lapsuudestaan tari-
naa, jonka soisin saavan jalansi-
jaa myös tämän päivän Suomes-
sa.

Hänen asuessaan Tampereella 
siellä vieraili kansainvälinen 
sirkus joulun aikaan. Kun jou-
luaattona lapset odottivat äitiän-
sä kotiin viime hetken asioiltaan 
kaupungilta, niin he kokivat 
iloisen yllätyksen: mumman 
tullessa kotiin hänellä oli mu-
kanaan koko sirkuksen henki-
lökunta, jonka hän oli kutsunut 
kotiimme viettämään suoma-
laista joulua.

Solidaarista Joulunaikaa!

Matti Saartamo



Kylänraitti 4/2015 3AJASSA
Joulumarkkinat 
Eerikinkartanolla  
la 12.12.
Veikkolan Kyläyhdistys ja 
Cafe Pikkirilli järjestävät 
taas tunnelmalliset joulu-
myyjäiset Eerikinkartanon 
päärakennuksessa, sikalassa 
ja piha-alueella.

Tervetuloa koko perheen 
voimalla aistimaan kartanon 
joulutunnelma, ostamaan 
oman kylän tuotteita ja naut-
timaan kahvilan antimista.

Aika: lauantai 12.12. klo 
10.00–14.00

Paikka: Eerikinkartano, Ee-
rikinkartanontie 164, 02880 
Veikkola

Pikkubussi ajaa Veikkolan 
liityntäpysäköintialueelta 
nonstoppina kartanolle ja takaisin eurolla suunta. 
Koska kartanolla on hyvin vähän pysäköintipaikko-
ja, auto kannattaa jättää kotiin tai liityntäpysäköinti-
alueelle ja jatkaa siitä non stop -taksilla. 

Kutsu myyjille

Kutsumme lämpimästi lähialueen käsityöntaitajat, 
kaikenlaisten herkkujen valmistajat ja pieniä ihania 
juttuja rakentavat myymään tuotteitaan kartanon ti-
loissa, sisällä ja sikalassa. Koululuokat ja seurat ovat 
tervetulleita paistamaan piha-alueelle vaikkapa lettu-
ja tai makkaraa tai sisätiloihin myymään valmistami-
aan tuotteita. Arpajaisetkin sopivat kuvaan.

Varaukset

Cafe Pikkirillin Mari Lepistö ja Mona Hörman otta-
vat vastaan myyntipaikkavarauksia. Sähköpostit ja 
puhelinnumerot ovat (soita vain kello 17–19 välillä):

mari@pikkirilli.com, puh. 040 589 0360 tai 
mona@pikkirilli.com, puh. 040 589 0366

Pöytämaksut  (oma tai kartanon pöytä)

Yritykset 50 euroa (tilavarauksen yhteydessä pöy-
tätieto) 
Koululaiset 10 euroa (tilavarauksen yhteydessä 
pöytätieto) 
Muut myyjät: 
Kartanon sisätila 30 euroa (järjestäjän pöydät) 
Sikala 20 euroa (omat pöydät max 70x200 cm) 
Piha-alue 10 euroa (omat varusteet)

Lisäohjeet myyjille

Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään lisäohjeet 
varaajan sähköpostiin.

Järjestäjät: Veikkolan Kyläyhdistys ja Cafe Pikkirilli

Kyläkokouksessa aiheena pohjoinen paikallisdemokratia

Kommentteja Veikkolan kehittämisestä
Lokakuun 7. päivänä Veik-
kolan koululla pidetyssä 
kyläkokouksessa oli aihee-
na pohjoinen paikallisde-
mokratia. Keskusteluissa 
pohdittiin Kirkkonummen 
strategian mukaan, miten 
kuntaa kehitetään moni-
keskuskuntana ja mitä 
tämä merkitsee Veikko-
lalle.

Seuraavassa ovat kolmelta 
paneelissa olleelta keskus-
telijalta pyydetyt lyhyet 
kommentit kokouksen an-
nista.

Veikkolan potentiaalia 
hyödynnettävä

On aina mukavaa ja an-
toisaa käydä tapaamassa 
veikkolalaisia ja pohjois-
kirkkonummelaisia, näin 
tälläkin kertaa.

Veikkola on moottoritien 
ja suunnitellun länsiradan 
varrella. Useammat kun-
nat maassa voivat vain 
unelmoida vastaavasta si-
jainnista.

Tämä antaa rajoittamat-
tomat mahdollisuudet ke-
hittää kylää asuinpaikkana 
mutta myös työpaikka- 
alueena. Miksi kunta ei 
ole hyödyntänyt Veikkolan 
potentiaalia?

Mutta haluavatko veikko-
lalaiset kokea muutoksen 
omakotialueesta tiiviim-
min ja korkeammin raken-
nettuun kaupunkimaiseen 
alueeseen? Tästä pitäisi 
kuulla veikkolalaisia sekä 
tehdä tarpeelliset strate-
giset päätökset kunnassa: 
miten kehitämme Veikko-
laa tulevaisuudessa?

Veikkolassa on toiminut 
kyläavustaja, joka on ollut 
suureksi avuksi varsinkin 
monille ikäihmisille.

Tämä toiminta ei saa päät-
tyä ely-keskuksen päätök-
seen lopettaa tämä ja vas-
taavat projektit.

Kyläyhdistyksen ja kun-
nan tulisi löytää keino, 
millä toimintaa voidaan 
jatkaa.

Ulf Kjerin 
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Veikkola yksi 
painopistealueista

Kunnan uudessa strategi-
assa visiomme on Moni-
puolista asumista ja elä-
mistä sujuvassa arjessa 
– tillsammans! Yhdessä! 
Tätä uutta strategiaa jal-
kautetaan kaikkialle, ja 
toimintamme tulee olla 
strategian mukaista. Kun-
talaisten osallisuus on 
toiminnan keskiössä. Se 
tarkoittaa mm. veikkola-
laisten mielipiteiden huo-
mioon ottamista entistäkin 
paremmin sekä suunnitte-
lussa että päätöksenteossa, 
mutta myös tiiviimmän 
yhteistyön tekemistä. On 
välttämätöntä luoda te-
hokkaita kanavia kunnan 
päättäjien ja veikkolalais-
ten välille.

Strategiamme mukaan 
kuntaamme kehitetään 
elinvoimaisena monikes-
kuksisena yhteisönä, ja 
Veikkola on yksi paino-
pistealueistamme. Lapsi-
rikkaana kylänä koulujen 
tilojen riittävyys ja var-

haiskasvatuksen saatavuus 
on jatkuvan arvioinnin 
kohteenamme. Veikkolan 
alueen päiväkodin ja kou-
lun peruskorjaus ja laa-
jennus sijoittuu vuosille 
2016–19. Ensi vuodelle 
on kunnanhallitus esittä-
nyt budjetoitavaksi myös 
Veikkolan asemakaava-
alueiden 13 ja 14 suun-
nittelun, Lamminpääntien 
kevyen liikenteen väylän 
rakentamisen välillä Vä-
lipurontie–Peräläntie ja 
urheilupuiston pysäköin-
tialueen rakentamisen. 
Veikkolanporttia varten on 
varattu 100 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalve-
luiden osalta terveysase-
ma mm. lääkäripalvelui-
neen säilytetään. Se on 
välttämätöntä erityisesti 
ikäihmisten kohdalla. Ke-
hittämistä vielä on paljon: 
esimerkiksi Veikkolan 
sijaintia moottoritien, Tu-
runväylän, varressa ei ole 
vielä riittävästi hyödyn-
netty eikä yhteistyötä naa-
purikuntien kanssa tehty.  
Työtä meluvallin saami-
seksi jatketaan.

Ystävällisin terveisin

Raija Vahasalo 
KM, rehtori, 
kansanedustaja emerita

Veikkola tarvitsee oman 
kehitysstrategian

Tapahtumassa plussaa oli 
koko panelistijoukon ym-
märrys tilanteesta, jossa 
kaivataan uudistuksia. 
Positiivista oli myös huo-
mata niin luottamus- kuin 
virkamiesjohdossa olevan 
ajatuksia, joilla kehittää 

kunnan toimintaa uuden 
strategian jalkauttamisek-
si. Esimerkkeinä suun-
nitelma mahdollisesta 
investointien jonotusnu-
merojärjestelmästä vuosit-
tain ”nollaantuvan” inves-
tointiohjelman tilalle.

Paneeli pyrki strategiseen 
kokonaiskuvaan, mutta 
keskustelu palasi aina pie-
niin yksityiskohtiin, jotka 
ovat toki tärkeitä mutta 
epäoleellisia tämänkaltai-
sessa tilaisuudessa.

Kokonaisuutena mielestä-
ni tuli hyvin esiin se, että 
Veikkolan alue tarvitsee 
ja ansaitsee oman kehi-
tysstrategian, joka on osa 
kunnan kokonaiskehitys-
strategiaa. Veikkola ei tule 
olemaan eikä sen tarvitse-
kaan olla Kirkkonummen 
etelän kilpailija vaan sen 
kaveri, joka katsoo kohti 
pääkaupunkiseudun ydin-
tä aivan toisesta kulmasta: 
kunnan duaalimalli kas-
vusta, jossa kaksi mer-
kittävää ja vetovoimaista 
valtaväylää on tunnustettu 
tasavertaisina kehityskoh-
dealueina.

Toivon, että tilaisuuden 
antina veikkolalainen ääni 
pääsee kunnan strategi-
seen esikehitystyöhön, jot-
ta virkamiehillä on paras 
mahdollinen visio heiltä 
odotettavista tulevaisuu-
den tehtävistä.

Markku Hohtari 
HUB13 
Project Manager – 
Business Development

Kyläkokouksen panelistit vasemmalta: kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kari, yhdyskuntatekniikan johtaja 
Jari Tirkkonen, Markku Hohtari, Raija Vahasalo, Ulf Kjerin ja hallintojohtaja Christoffer Masar. Kuva: Pirkko 
Kautto.
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Kyläsauna kaipaa talkoohenkisiä lämmittäjiä
Veikkolan kyläyhdistyk-
sen rantasauna on toimi-
nut yli kymmenen vuotta 
avantouimareiden talvi-
uintisaunana. Allekirjoit-
tanut on toiminut ahkerasti 
saunan lämmittäjänä. Tu-
leva talvi näyttää kuiten-
kin hankalalta perhesyiden 
vuoksi. Löytyykö sitoutu-
neita lämmittäjiä tulevaksi 
talvikaudeksi?

Saunan lämmitysaika riip-
puu ulkolämpötilasta ja 
mahdollisesta edellisen 
illan käytöstä, mutta kaksi 
tuntia riittää pakkasillakin 
lämmitysajaksi. Toivotta-
vasti lämmittäjiä löytyy ja 
saadaan sunnuntaisaunat 
lämpimäksi. Ilmoittautua 
voi pukukopissa olevaan 
lämmittäjälistaan tai al-
lekirjoittaneelle esim. 
sähköpostilla, Pirkko.
I ivari(at)kolumbus.f i . 
Veikkolaverkossa on etu-
sivulta linkki Saunasivul-
le. Sieltä löytyvät myös 
saunan lämmitysohjeet ja 

linkki Facebookin Veikko-
lan kyläsaunojat ryhmään.

Talviuintipaikan puku-
kopin avaimen voi tilata 
itselleen kunnan liikunta-
palveluista numerosta

040 1269404 Pia Kärkkäi-
seltä tai sähköpostilla: pia.
karkkainen(at)kirkkonum-
mi.fi.

Avain maksaa 25 euroa. 
Kun lopettaa harrastuksen 
joko kauden päättyessä tai 
muusta syystä, avaimen 
voi palauttaa kuntaan ja 
saa takaisin 15 euron pan-
tin. Avaimen voi noutaa 
Veikkolan nuorisotilasta 
(Koskentie 3) tilauksen 
yhteydessä sovittavana ai-
kana. Nuorisotila on auki 
myös iltaisin.

Talviuintisauna 
lämpiää sunnuntaisin

Sunnuntai-iltapäivinä lo-
kakuun puolivälistä huh-

tikuun loppuun sauna on 
varattu talviuimareille. 
Sauna lämpiää talkoilla, 
jos lämmittäjiä löytyy. 
Pukukopissa on lämmit-
täjälista, johon halukkaat 
voivat merkitä nimensä 
sopivan sunnuntain koh-
dalle.

Saunaa ja talviuintia voi 
kokeilla ilmaiseksi. Maksu 
koko kaudesta on 30 euroa 
ja syys/kevätkaudesta 20 
euroa. Pukukoppiin tulee 
tilillepanokortteja. Maksu 
suoritetaan talviuintijaok-
sen tilille 529745-216331. 
Saunomisaika vaihtelee 
saunojien toiveiden mu-
kaan. Yleisimmin sauna 
on lämmin klo 16–17.

Saunaa vuokrataan Kymp-
pikioskilta. Saunaa voi 
edelleen vuokrata oman 
perheen tai ystävien käyt-
töön. Varaukset tehdään 
Kymppikioskilta Kosken-
torilta. Vuokra (25 euroa) 
maksetaan käteisellä va-

rausta tehdessä. Avaimen 
voi noutaa ja palauttaa 
kioskille.

Lisätietoja saunasta Veik-
kolaverkosta, www.veik-
kola.fi.

Teksti: Pirkko-Liisa Iivari

PS. Pukukopin käyttä-
jät ovat jälleen alkaneet 
epäillä, ettei kopin lattia 
ole vaakasuorassa. Mar-
raskuun puolivälissä tut-
kin asiaa 180 cm pitkällä 
vatupassilla. Kävi ilmi, 
että lattia viettää sekä 
sivu- että pituussuunnas-

sa noin 7 senttiä parin 
metrin matkalla. Tämä 
tarkoittaa sivusuunnassa 
noin kymmenen sentin ja 
pituussuunnassa parin-
kymmenen sentin kaatoa. 
T. Iivari.

Kuva: Tapani Iivari

Talviuinti on jo viikkoja sitten aloitettu Lamminjärven rannassa, vaikka avanto on 
ollut vielä koko järven laajuinen. Sauna odottaa lämmittäjiä ja kylpijöitä. Tässä näkyy 
pukukopin kaltevuus, vaikka kameran linssi sitä hieman liioitteleekin.

Villa Kaskimäki on asukkaidensa koti
Syyskuun 21. päivänä 
Veikkolan Kaskimäessä 
avattiin uusi vanhusten 
talo. Tällä hetkellä asuk-
kaita on 11, mutta tilaa 
on paljon suuremmalle 
määrälle. Kirkkonummen 
kunnan talousarvioon on 
varattu ensi vuonna kym-
menen paikkaa. Yhden 
hoitopaikan hinta Kas-
kimäessä on 4 470 euroa 
kuukaudessa, huima sum-
ma, mutta se on silti halvin 
Kirkkonummella.

Brita Blombergin ryh-
mässä moni toivoi, että 
veikkolalaiset vanhukset 
saisivat tahtoessaan pai-
kan omalta kylältä, tutusta 
ympäristöstä. Näin koto-
naan asuvilla ikätovereilla 
olisi paremmat mahdolli-
suudet pitää yhteyksiä ys-
tävään.

Asukkaiden ehdoilla

Upouudessa Villa Kaski-
mäessä on kiireetön tun-
nelma. Jokaisella ryhmällä 
on oma olohuone, keittiö/
ruokailutila. Kaikista yksi-
köistä pääsee omalle piha-
alueelle. Jokaisella asuk-
kaalla on oma huone, 
jossa on perusvarusteet, 
kuten vaikkapa sänky ja 
vaatekaappi. Jokainenhan 
tuo mielellään mukanaan 
omia tavaroitaan.

– Täällä ei ole potilaita 
vaan asukkaita. Yritämme 
tukea heitä siinä, mitä he 
haluavat. Tämä on asuk-
kaiden koti elämän lop-
puun saakka. Me hoitajat 
elämme yhdessä asukkai-
den kanssa sisältörikasta 
elämää. Asukkaat ovat 
kohtuullisen toimintaky-
kyisiä. Täällä ei ole lasi-
koppia, jonne piiloutua, 
kuten monissa muissa lai-
toksissa, palveluvastaava 
Taina Airikainen ja vas-
taava sairaanhoitaja Päivi 
Vakkuri kertovat.

Ohjelmaa riittää

Kerran kuussa on hoitajan 
vastaanotto. Lauantaisin 
jaetaan risuja ja ruusuja. Aa-
mupalan aika on joustava: 
jotkut tulevat syömään jo 
ennen seitsemää, toiset taas 
vasta kymmenen maissa.

Kaksi nuorta vapaaehtois-
ta Evitskogin vastaanotto-
keskuksesta käy Kaskimä-
essä kaksi kertaa viikossa 
klo 10–16. He ovat autta-
neet kaikessa, siivonneet 
ja kerran jopa tanssineet 
asukkaiden kanssa. Asuk-
kaat taas ovat opettaneet 
pojille sanoja. Lähihoita-
jaopiskelijat Omniasta ja 
Luksiasta käyvät, samoin 
diakoniatyöntekijät seura-
kunnasta.

On myös kaverikissa ja 
koira. Naapurin tenavat, 
5- ja 6-vuotiaat, käyvät 
vuoroviikoin tiistaiaamu-
päivisin kylässä. Meillä on 
taas lupa istua päiväkodin 
hiekkalaatikon reunalla. 
Kotihoito käy ottamas-
sa tarvittavat verikokeet, 
esimerkiksi INR Marevan 
määritystä varten.

Kampaaja tulee, jos viisi 
asukasta tarvitsee. Järjes-
tetään hyvinvointi-iltoja. 
Jumpat ja retket kuuluvat 
myös ohjelmaan. Kunnan 
hammashuolto käy ker-
ran vuodessa tekemässä 
suunterveydentilan tar-
kastuksen ja antaa hoito-
ohjeet.

Attendo voitti kunnan 
järjestämän kilpailun, 
joten Attendon lääkäri 
käy Kaskimäessä tämän 
vuoden loppuun. Omai-
set ovat mukana arjessa: 
omaisten iltoja järjes-
tetään. Kaskimäen oma 
ehdokas Kirkkonummen 
Lucia-mummokisassa on 
Helvi Aho.

Tuttua tapaamassa

Terttu Blom oli ensin ol-
lut vastaan Kaskimäkeen 
muuttoa, kun poika sitä 
ehdotti. Nyt hän on tyyty-
väinen.

– Täällä on mukavaa, saa 
tehdä mitä haluaa, Terttu 
sanoo.

Terttu oli 40 vuotta Veik-
kolan koulun keittäjä. 
Moni vanha veikkolalai-
nen muistaa hänet ja hä-
nen kokkauksensa. Kaski-
mäessä Terttu on leiponut 
vieraille.

Kävimme lopuksi Pirkon 
kanssa katsomassa Tertun 
huonetta: oma nojatuoli, 
pikkupöytä, valokuvia ja 
muita pikkutavaroita.

Teksti: Raija Kari Evitskogin vastaanottokeskuksesta käy kaksi poikaa 
kahdesti viikossa vapaaehtoistöissä Kaskimäessä. 
Äskettäin oli heitä oli tanssikeikalla mukana kolmaskin.

Evitskogin vastaanottokeskuksesta käy kaksi poikaa kahdesti viikossa vapaaehtoistöissä 
Kaskimäessä. Äskettäin oli heitä oli tanssikeikalla mukana kolmaskin.

Kuvat: Päivi Vakkuri
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Helsingin seudun 
liikenne (HSL) 
Kirkkonummella on totuteltu HSL-liikenteeseen nyt hieman 
yli vuosi. Paljon on muuttunut, ja kuntalaisilla on edelleen 
totuttelemista kaupunkimaiseen linjaliikenteeseen. Omat 
vaikeutensa Kirkkonummen virkamiehille ja poliittisille 
päättäjille on tuonut keskustalaisen liikenneministerin pää-
tös lakkauttaa erittäin toimiva ja suosittu Y-junaliikenne 
epämääräisiin säästöihin vedoten. Liikenneministeriö saat-
taa säästää, mutta nyt HSL:n kohdalla toteutettavan poik-
keusjärjestelyn maksavat kuntalaiset ja kunta.

HSL:n mainetta ei paranna myöskään pitkään vatkattu ja 
vatuloitu päätös lakkauttaa Luoman seisake. Äänestys-
tulos oli äärimmäisen tiukka 6–6, jolloin puheenjohtajan 
ääni ratkaisi lopettamisen.

Samassa kokouksessa tiistaina 17.11. sain tosin läpi eh-
dotukseni, että HSL:n siirtyessä käyttämään ns. Flirt-ju-
nia alkuvuodesta 2017 asiaan palataan ja Luoman seisake 
otettaisiin mahdollisesti uudelleen käyttöön. Esitykseni 
voitti äänestyksessä äänin 9–3.

Veikkolalle on ollut eduksi se, että Kirkkonummen edus-
taja HSL:n hallituksessa on veikkolalainen. HSL turvautui 
syksyllä poikkeukselliseen järjestelyyn turvatakseen Veik-
kola–Helsinki-bussivuorot. HSL antaa vuorojen ennallaan 
pysyttämiseksi n. 210 000 euroa vuodessa Pohjolan Lii-
kenteelle. Tällä järjestelyllä U-linja 280 turvataan. Asian 
takana ovat uudet EU-säädökset, joiden vuoksi liikennöit-
sijän saama korvaustaso on huomattavasti pienempi. Poik-
keusjärjestely on voimassa ainakin kesäkuuhun 2017.

Huolimatta siitä, että HSL maksaa nyt enemmän, niin 
järjestelyn ansiosta joudumme maksamaan puolet vä-
hemmän kuin jos linja olisi kokonaan HSL:n järjestämä. 
Tämä etu johtuu siitä, että linjan 280 bussit tulevat Veik-
kolaan HSL-alueen ulkopuolelta, jolloin kustannukset 
tasataan muiden kuntien kesken. Kustannustehokasta 
toimintaa, kerrankin, mutta täysin poikkeuksellista.

Toivon, että kaikki Kylänraitin ilmestymisalueen lukijat 
käyttäisivät HSL:n julkista liikennettä mahdollisimman 
paljon myös kunnan sisäisessä liikenteessä. Se on meidän 
kaikkien etu.

Pekka M. Sinisalo, 
HSL:n hallituksen jäsen, Veikkola

Impin tuvan kuulumisia
Impin kudontatupa Veik-
kolan vanhassa keskustas-
sa on ollut vuoden päivät 
kyläyhdistyksen käytössä. 
Tänä aikana on syntynyt 
metreittäin mattoja kutoji-
en koteihin, mökeille, ky-
lätalolle ja lahjaksi. Onpa 
muutama myytykin. Ar-
tesaanit Riikka Tiittanen 
ja Maarit Orko ohjasivat 
ensimmäisiä kurssilaisia. 
Edistyneimmät ovat jo ku-
toneet tyynynpäällisiä ja 
laukkuja. 

Kyläyhdistys sai käyttöön-
sä viidennet kangaspuut. 
12-vartisten puiden kudon-
taleveys on 150 cm. Niillä 
voi kutoa monenlaisia ku-
donnaisia, kuten huopia, 
ontelopoppanoita ja suuria 
huiveja.  Kudontapuissa on 
tällä hetkellä entisen omis-
tajan paimentolaismatto, 
jota on tehty itsekarstatusta 
lampaanvillasta. 

Uusi kudonnan opintoryh-
mä aloitti jo 23. ja 27.11.  
Tuttujen artesaanien, Rii-
kan ja Maaritin, opastuksel-
la aloitetaan villahuivien ja 
ontelopoppanapeittojen ku-
tominen. Opintoryhmään 
mahtuu vielä mukaan muu-
tama osallistuja.

Kahtena ensimmäisenä ko-
koontumisiltana luodaan 
loimet kahteen kudonta-
puuhun, joten kutomisen 
opetusiltoihin ja harjoit-
teluun ehtii vielä mukaan 
joulukuun alkupuolella. 
Kutojalla voi olla omat tar-

vikkeet, tai niitä voidaan 
hankkia yhdessä. Kudon-
taharjoittelupäivien tarvik-
keet hankkii kyläyhdistys. 
Kudonta-aikaa voi varata 
vapaasti kurssin jälkeen. 

Loimien luomisen jälkeen 
kurssiohjelma on seuraava, 
kurssiaika aina kello 18–21:

3.12. loimen vetäminen 
tukille, niisintä ja pirtaan 
pujottaminen ontelopop-
panaa varten 
7.12. villaloimen vetä-
minen tukille, niisintä 
ja pirtaan pujottaminen 
villahuiveja varten 
10.12. polkusien yhdistä-
minen, nyörien ja solmu-
jen sidonta 
11. ja 12.12. kudonta-
harjoittelua molemmilla 
puilla ohjaajien kanssa 
(koko ryhmä) 
13.12.15–31.1.16 kurssi-
laiset kutovat omat työt 
varattujen aikojen mukai-

Tyyny on saanut kauniin päällisen. 
Kuva: Pirkko Kautto.

sesti; opastajien 
kanssa voi 
sopia opas-
tusajasta työn 
alkaessa.

Kurssimaksu on 
30 euroa. Kurs-
si toteutetaan 
M a a s e u d u n 
Sivistyslii ton 
o p i n t o t u e l l a 
2 3 . 11 . 2 0 1 5 –
31.1.2016 väli-
senä aikana.

Ota yhteyttä: 
Impin-kudon-
tatupa 
Oikotie 1 
tupaemäntä 
Maarit Orko 
puhelin 050 
523 1931 
maarit.orko@
netti.fi

Villalangat odottavat kutojia. Kuva: 
Pirkko Kautto.

Lainaksi saatuja kangaspuita kootaan. Kuva: Maarit Orko.

Kyläkysely 
käynnistyy  
alkuvuodesta 
Veikkolan ensimmäinen 
kyläkysely tehtiin kymme-
nen vuotta sitten. Kyläky-
selyillä selvitetään alueen 
kehittämisajatuksia. Nii-
den pohjalta päivitetään 
kyläsuunnitelma, joka toi-
mii asukkaiden ja kunnan 
välisenä ohjaustyökaluna. 
Suunnitelman verkkover-
siota on päivitetty parin ja 
paperiversiona viiden vuo-
den välein.

Veikkolan kyläsuunnitel-
ma on vaikuttanut kunnan 
suunnitelmiin. Esimer-
kiksi nähtäville tulleessa 

Veikkolanpuro II -kaava-
ehdotuksessa ovat mukana 
kyläsuunnitelmassa maini-
tut rantayhteydet ja virkis-
tysalueet.

Kyläsuunnitelma on hy-
vin tärkeä kylän kehittä-
mistyökalu. Kyläyhdistys 
vetoaa pohjoiskirkkonum-
melaisiin ja pyytää ky-
symysehdotuksia kyse-
lyyn. Mitkä asiat ovat 
mielestäsi juuri nyt tär-
keitä kehityskohteita? 
Voit lähettää ehdotuksiasi 
sähköpostiosoitteeseen  
veikkola@gmail.com.

Merja Vähätiitto-
Holmberg
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 440 887

Elena Öhman
Rahoituspäällikkö
OP Länsi-Uusimaa
010 254 5273

Marjut Petäjä
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 599 4189

Eerikinkartanontie 2, Veikkola
opkk.veikkola@op.fi

facebook.com/OP.lansiuusimaa

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Kiitämme asiakkaitamme hyvästä 
yhteistyöstä ja toivotamme 

Rauhallista Joulua Jokaiseen kotiin!

Tilastotietoja: 
Kirkkonummen kun-
nan ilmoittama kunnan 
asukasluku 31.12.2014 
oli 38 220 asukasta. 
Tilastokeskus ei anna 
vielä maksutta postinu-
merokohtaisia tietoja 
vuodelta 2014, mutta 
tässä muutamia Veikko-
lan postinumeroalueen 
(02880) lukuja vuo-
delta 2013. Asukkaita 
oli 5 823, naisia 2 939 
ja miehiä 2 884.

Pirkko Kautto
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TET-harjoittelija täydensi 
Veikkolaverkon sivustoa

Veikkolan koulun 
9-luokkalaisten työ-
elämään tutustuminen 
eli TET-jakso oli 19.–
23.10.2015. Palkaton 
työharjoittelu on osa 
koulunkäyntiä. Oppilaat 
tutustuvat ohjatusti yri-
tysten ja työyhteisöjen 
toimintaan. TET-jakso 
on monelle nuorelle en-
simmäinen kokemus 
työelämästä. Harjoitte-
lija pääsee näkemään, 
millaista on työelämä, 
millaista on olla työnte-
kijä ja millaista on toimia 
työyhteisössä. Harjoitte-
lija saattaa päästä tutus-
tumaan ammattiin, josta 
haaveilee tai on kiinnos-
tunut. TET-harjoittelu-
paikkoja oli tänä syksynä 
riittävästi Veikkolassa.

Veikkolan kyläyhdistyk-
sen TET-harjoittelijana 
oli taitava Juho-Pekka 
Salo.  Hän täydensi ja 
korjasi yhdistyksen yl-
läpitämää Veikkolaverk-
ko-sivustoa osoitteessa 
www.veikkola.fi. Hänen 
ohjaajinaan toimivat 
verkkosivuja ylläpitävät 
Pirkko-Liisa Iivari ja 
Pirkko Kautto. Molem-
mat ohjaajat olivat mu-
kana loppuhaastattelussa 
viimeisenä työpäivänä.

Minkälainen TET-viik-
ko oli?

”Hauska viikko, sopiva 
määrä työtä ja kylätalon 
sijainti hyvä.  Kuuden 
tunnin työpäivä ruoka-
tunteineen oli sopiva.”

Mikä oli vaikein tehtä-
vä?

”Veikkolassa sijaitsevien 
yritysten tietojen etsimi-
nen Googlesta oli joskus 
hankalaa.” (Veikkolaver-
kon sivustolla on yli 200 
Veikkolan ja sen lähistöl-
lä toimivan yrityksen tie-
dot, joita täydennettiin.)

Mitä uutta opit?

”Nettisivujen rakentami-
sesta ja kuvien liittämi-
sestä opin uusia asioita. 
Yhteystietojen lisää-
minen ja ryhmien 
rakentaminen gmai-
liin olivat myös uusia 
tehtäviä.”

Mitä haluat opiskel-
la tulevaisuudessa?

”Opiskelu TKK:ssa 
tai jossain tietotek-
niikan parissa on 
haaveenani.”

Osaatko sanoa, miten 
Veikkolaverkon sivut 
kiinnostaisivat enem-
män nuoria?  

”Facebookin Veikkola-
ryhmä on ehkä mielen-
kiintoisempi.”

Mitä harrastat?

”Purjehdin ja myös osal-
listun purjehduskilpai-
luihin. Nyt purjeveneeni 
on merkki Zoom8.  Ai-
emmin kilpailin opti-
misti-jollalla. Pelaan 
sählyä ja korista, ja har-
rastuksenani on myös 
yleisurheilu.”

Minkälainen paikka 
Veikkola on nuorille?

”Veikkola on outo paik-
ka verrattuna Kantvikiin. 

Juho-Pekka Salo

Kantvik on rauhalli-
sempi, ulkona ei ole po-
rukkaa, kaikki menevät 
Kirkkonummen keskus-
taan. Veikkolassa on lii-
kettä ja toimintaa.”

Mitä pidät koulusta 
ja mihin menet jatko-
opiskelemaan?

”Veikkolan koulu on 
hyvä ja opetus myös. 
Ehkä pyrin Porkkalan 
lukioon.”

Mitä yhteistyötä ky-
läyhdistys voisi tehdä 
koulun kanssa?

”Ehkä Kylänraittiin voisi 
tehdä juttuja oppilaiden 
kirjoittamana?”

Teksti ja kuva: 
Pirkko Kautto

Viime numerossamme oli juttu Siwan yläkertaan 
muuttaneen Runoilijan Ullakon iloisista avajaisista. 
Jutun toisessa kuvatekstissä oli todella valitettava vir-
heellinen tieto, jonka mukaan kirppiksellä kävisi vain 
käteinen.

Tietenkin Runoilijan Ullakolla käy maksuvälineek-
si yhtä hyvin pankkikortti kuin käteinen.

Avajaisista jutun tehnyt Tapani Iivari on todella pa-
hoillaan, että hän jätti tarkistamatta tämän maksutavan. 
Väärinkäsitykseen vaikutti osaltaan se, että myynti-
tiskin sivulla olevassa lapussa luki ”Vain käteinen”. 
Tämä koski kuitenkin vain avajaispäivää.

Toimitus pahoittelee 
Runoilijan Ullakkoa 
koskevaa väärää tietoa

Sydänyhdistys 
kiittää
Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys ry. osallis-
tui perinteiseen tapaan elokuun lopulla Kirkkonum-
mi-päiville. Teltallamme myytiin kahvia ja leivon-
naisia, kirjastossa mittailtiin verenpaineita, arpoja 
kaupattiin 1 200 kappaletta, ja lauluryhmä Pulssi 
Pum esiintyi toriväen iloksi.

Veikkolasta oli saatu runsaasti arpajaisvoittoja, joista 
esitämme suuret kiitokset monille yksityisille sekä 
seuraaville liikkeille:

K-Supermarket 
S-Market 
Veikkolan Apteekki 
Hyvänolon Hoitola Marie 
Ravintola Med-Life 
HierontaKulma 
Veikkolan kyläsuutari 
Kauneusnurkka Nina Sipilä-Latovehmas 
KukkaOlavi 
Pieni Juhlapuoti Vanilja 
Mariannen Salonki 
10-Kioski

Sydänyhdistyksemme kotisivuilta löytyy lisää kuvia 
ja tietoa. Osoite on: 
http://sydanliitto.fi/kirkkonummi-siuntio

Kaikki sydämensä kunnosta huolehtivat ovat terve-
tulleita mukaan toimintaamme.

Sydämellisen Hyvää Adventti- ja Jouluaikaa!

Sirpa Saarinen, 
puheenjohtaja, 
Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys ry.

Pulssi Pum -lauluryhmä pistäytyi laulutervehdyksellä Jorvin sairaalan sydänosastolla. Sirpa Saarinen hanureineen 
antoi lauluille ryhdin ja sykkeen, ja Kari Carlberg kitaransa kanssa komppasi. Kuva: Rauno Pohjonen.
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Elämäni hurjimmat sekunnin murto-osat
Onkohan tämä tapaus vai-
kuttanut siihen, että kiin-
nostuin jo aikuisuuden 
kynnyksellä liikennetur-
vallisuudesta?

Tämä tapahtui, kun olin 
noin viisivuotias. Asuim-
me silloin Ylistaron Kiti-
nojan kylässä, jossa äitini 
toimi kätilönä. Isä hoiteli 
pientä maatilaamme lä-
hempänä kunnan keskusta.

Asuimme osuuskassan ta-
lossa, jonka edestä kulki 
kylän päätie. Sinä kesäi-
senä päivänä olimme taas 
lähdössä leikkimään tien 
toiselle puolelle. Kun tulin 
pihastamme tien laitaan, 
minua 2,5 vuotta vanhempi 
veljeni oli jo parin kaverin 
kanssa tien toisella puolella.

Vilkaisin tietä vasemmal-
le. Pikkupojan mielestä 
kaukaa mutkasta – alle 100 

metrin päästä – oli tulossa 
kuorma-auto. Silloin aloin 
miettiä, millä tavalla ylit-
täisin tien. Juoksemalla se 
olisi liian tavallista, käve-
lemällä jotenkin tyhmää.

Päätin kokeilla konttaa-
malla. Kun lähdin kont-
taamaan tien reunasta, 
kuorma-auto oli jo ehtinyt 
kohdalle eikä sen kuljet-
taja ehtinyt tehdä mitään 
muuta kuin ehkä vähän 
jarruttaa.

Kontatessani olin aika ma-
tala nyytti. Sattumalta olin 
ehtinyt juuri sille kohdalle, 
jossa kuorma-auton mo-
lempien akselien pyörät 
kulkivat edestäni ja takaani 
minuun osumatta. Vain jo-
kin jousipakan pää tai öljy-
pohja hipaisi takaraivoani.

Auto kulkeutui loivasti 
tien sivuun ja törmäsi kai-

voon, joka ei enää ollut 
käytössä.

Minä kömmin pystyyn ja 
huusin kuin palosireeni. 
Takaraivostani valui vuo-
laasti verta. Myös veljeni 
alkoi huutaa.

Haava päässäni oli aivan 
mitätön. En koskaan saa-
nut tietää, minkälaisen 
vamman mieleensä kuor-
ma-auton täysin syytön 
kuljettaja oli saanut.

Tämä tapaus kertoo siitä, 
miten hengenvaarallisen 
typerästi käyttäytyvän 
pikkupojan elämässä oli 
varjelusta. Minun elämä-
ni ei vielä ollut tarkoitus 
päättyä.

Kerron tämän vain siksi, 
että ajattelisimme, mitä lii-
kenteessä voi sattua. Joku 
lapsi tekee kulkiessaan 

Lempeitä terveisiä sekä hyvän joulun toivotuksia 
lastenlasten pehmeiltä kavereilta ja minulta. Kuva: 
Pirkko-Liisa Iivari. 

Punaisen Tuvan puolesta:

Yksityisistä esikouluista  ja varhaiskasvatuksesta
Muutimme Veikkolaan 
kolme vuotta sitten, koska 
halusimme pois kaupungin 
vilinästä. Veikkolan ky-
lämäisyys ja luonnon lä-
heisyys olivat tehneet vai-
kutuksen, ja tahdoimme 
lastemme varttuvan pie-
nemmällä paikkakunnalla, 
jossa asiointi naapureiden 
ja yhteistyötahojen kanssa 
olisi mutkatonta.

Veikkolan Punainen Tupa 
tuli tutuksi heti muutet-
tuamme paikkakunnalle. 

Punaisella Tuvalla toimii 
esikoulu, iltapäiväkerho 
ja leikkipuisto. Omat lap-
semme ovat olleet mukana 
näissä kaikissa, ja olemme 
olleet hyvin tyytyväisiä. 
Muuttaessamme Veikko-
laan Tuvalla toimi leikki-
puisto yli kaksivuotiaille 
lapsille. Puiston piiriin oli 
helppo tulla, ja lapsemme 
pitivät ulkoleikeistä tut-
tujen puistotätien kanssa. 
Täten vanhemman lap-
semme nykyiset esikou-
lukaverit ovat tuttuja jo 

kolmen vuoden takaa, ja 
siirtymä puistoilusta esi-
kouluun sujui helposti.

Punaisen Tuvan sijainti 
Veikkolan keskustan tuntu-
massa on mitä parhain. Li-
säksi Punaisen Tuvan laajat 
ulkotilat on kunnostettu ja 
ehostettu palvelemaan mo-
nen ikäisten lasten tarpeita. 
Iso KIITOS tästä kuuluu 
myös Pohjois-Kirkkonum-
men pienviljelijäyhdistyk-
selle, joka toimintansa lo-
puttua tuki lahjoituksellaan 
Tuvan toimintaa.

päätöksen, joka voi johtaa 
katastrofiin.

Minä olen elämässäni yrit-
tänyt olla kiitollinen siitä, 
että sain jatkaa elämääni 
myös kaikkine tyhmine 
päätöksineen. Olen saanut 
elämältäni enemmän kuin 
olisin ansainnut.

Toivotan kaikille varo-
vaisuutta, huolellisuut-
ta, myös hyvää onnea ja 
varjelusta. Vaikka itse ei 
uskoisikaan suojelusen-
keleihin, voi yrittää olla 
kanssakulkijalle hyvänte-
kijä, se joka pitää huolta ja 
tarjoaa meistä heikoimmil-
le apua, hoivaa ja suojaa.

Toivotan turvallista talven 
alkua ja jouluaikaa kaikille. 
Aivan erityisesti toivon har-
kintaa, suvaitsevaisuutta ja 
yhteispeliä meille yhteiseen 
liikenteeseen, jossa ovat 

käytössämme pelottavan 
suuret voimat. Ajan ja tilan 
antaminen meistä heikoim-
mille ei ole nöyristelyä vaan 

nöyryyttä ja suuren arvon 
ansaitsevaa vahvuutta.

Tapani Iivari

Eskarilaisten vanhemmat 
arvostavat sitä, että Pu-
nainen Tupa on säilynyt 
pienenä ja pirteänä toi-
mintayksikkönä. Etenkin 
ujolle lapsellemme pieni 
yksikkö tuntui jo alusta 
pitäen parhaalta vaihtoeh-
dolta. Olemme aina voi-
neet jättää lapsemme tur-
vallisin mielin Punaiselle 
Tuvalle ja olleet hyvilläm-
me siitä, että kunnassa toi-
mii tällaisia yksiköitä.

Olimmekin pöyristyneitä 
kuullessamme syksyllä, 

että yksityisten esikoulu-
yksiköiden ja iltapäivä-
kerhojen jatkosta käydään 
kunnassa keskustelua. 
Oletimme, että kirkko-
nummelaisille lapsiperhe-
palveluiden ja varhaiskas-
vatuksen monipuolisuus 
olisi vaalimisen arvoinen 
asia. Isoihin yksiköihin 
siirtyminen ei sovi kaikille 
perheille ja lapsille. Per-
heillä tulisi olla mahdolli-
suus valita lapselleen sopi-
va varttumisympäristö.

Mielestämme pienillä yk-
siköillä on etunsa. Tuvalla 
käyvien lapsien vanhem-
mat ovat olleet tyytyväisiä 
tuvan toimintaan ja ovat 
nyt hämmentyneitä kun-
nan toiminnasta. Punaisel-
la Tuvalla toimii hyvä hen-
kilökunta, ja lapset saavat 
siellä hyvät koulutieval-
miudet. Olettaisi kunnas-
sa olevan halua säilyttää 
jo olemassa olevat, hyvin 
toimivat yksiköt!

 Sen sijaan, että pienem-
mät yksiköt jätetään pi-
mentoon kunnan päätök-
senteossa, toivoisin, että 
ne otettaisiin mukaan ja 
yhteistyötä tiivistettäisiin. 
Yksityinen esiopetus, ilta-
päiväkerho ja leikkipuisto-
toiminta tarvitsevat suun-
nittelua ja motivoitunutta 
henkilökuntaa. Lisäksi ti-
lojen huolto ja kehittämi-
nen vaativat resurssien 

pitkäaikaista suunnittelu-
työtä.

On täysin kohtuutonta, että 
pienemmät yksiköt laite-
taan joka vuosi jännittä-
mään ja odottamaan, josko 
niiden toiminta saisi jatkua 
myös seuraavina vuosina. 
Tämä hankaloittaa luon-
nollisesti varautumista 
seuraavien vuosien tarpei-
siin. Toivoisin, että kunta 
ymmärtäisi ottaa huomi-
oon nämä näkökulmat.

Punainen Tupa palvelee 
lähialueiden perheitä ja on 
joulun alla mukana mui-
den yhdistysten kanssa 
järjestämässä monenlaista 
kivaa lapsille ja perheille: 
lauantaina 21.11. klo 10–
15 Veikkolan kirjastolla 
Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävien 20-vuotisjuh-
lassa ja lauantaina 12.12. 
klo 10–14 Veikkolan Ky-
läyhdistyksen joulumark-
kinoilla Eerikinkartanolla. 
Tammi–helmikuussa Tu-
valla on oma talvitapah-
tuma, jossa pääsee lähem-
min tutustumaan Punaisen 
Tuvan toimintaan.

Punaisen Tuvan vanhem-
painyhdistyksen puolesta 
toivotan kaikki tervetul-
leiksi tapahtumiin!

Niina Marjanen 
äiti ja vanhempaintoi-
mikunnan sihteeri

Punaisen tuvan eskarit kiittävät Pohjois-Kirkkonummen pienviljelijäyhdistystä pihan uusista viihdykkeistä.
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Savolaisen Pirkko muistelee
Kaikilla vanhoilla veikkolalaisilla 
on muistoja parantolasta. Pirkko 
Savolainen jopa syntyi pienessä 
mökissä kartanon mailla. Pirkon 
äiti, Julia Lammensaari, oli pa-
rantolassa keittäjänä ja Kustaa-
isä tallimiehenä. Paitsi keittäjänä 
Julia Lammensaari oli apuna, 
kun rauhattomia potilaita vietiin 
lisätutkimuksiin Lapinlahteen. 
Pirkon isä osti Lehtilän tilan Van-
hatien varrelta, kun Pirkko oli 
kuusivuotias. Veikkolaan muutet-
tiin, kun tyttö täytti 12 vuotta.

Parantolan vuosia

Sotien aikaan parantola oli ar-
meijan käytössä ja potilaat siir-
retty Lapinlahteen. Kun sotilaat 
lähtivät, oli edessä suursiivous. 
Pirkko, Taimi ja Tilda olivat sii-
voamassa. Sotilaspäällikkö johti 
työtä ja tarkasti tuloksen.

Kaikki on siivottu, ainoastaan 
tuhkat ovat pesässä, siivoojat sa-
noivat päällikölle.

Saavat olla, olivat tullessamme-
kin, siihen päällikkö.

Rantamäen Akseli siivosi likai-
simpia paikkoja, kuten naisten 
vessoja ja Ukkolan, jossa upsee-
rit olivat remunneet.

Kun parantola palasi, ylihoitaja 
Drisin tarkisti listojen päällykset-
kin valkoiset hansikkaat kädessä. 
Hänestä on mukavampiakin muis-
toja: häntä haettiin apuun sairaus-
tapauksissa ja häntä arvostettiin. 

Drisin jätti raskaaksi kokemansa 
työn parantolassa ja jatkoi van-
husten kanssa Solhällassa, joka 
on Ukkolan tapaan purettu.

Parantolan hevoshaka oli Lam-
minjärven rannassa. Yksi he-
vosista, Lindbergin Moija, oli 
hyvin lauhkea. Kauton Pirkko 
muistaa päässeensä Manu Vuo-
henojan ohjastaman Moijan 
kyydissä parina jouluna Haapa-
järven kirkkoon.

Kyläläisiä ja taloja

Parantolaa vastapäätä on Lind-
bergin talo. Sieltä haettiin mai-
toa. Kauton Pirkko muistaa ha-
keneensa maitoa Lindbergiltä 
vielä silloin, kun Sputnik lensi.

”Kun Lindbergin mamma kuoli, 
koko piha oli havutettu”, Pirkko 
muistaa.

Lindbergin veljeksistä Runar 
kuoli sodassa, Rainer ampui it-
sensä, ja kaksi alkoholisoitui. 

Lindbergin Hugo, joka jäi ta-
loon, joi paljon ja kuoli vain viisi 
vuotta äitinsä jälkeen.

”Kun ostimme tämän palstan, jou-
duimme käymään moneen kertaan 
Hugon luona, ennen kuin hän oli 
niin selvä, että pystyi kaupante-
koon. Humalassa Hugo ei kaup-
poja tehnyt”, Pirkko muistelee.  

Vuohenojan Manu ja Taimi yrit-
tivät autella Hugoa, mutta vähi-
tellen kaikki romahti.

Neidit ja lapset

Wikströmin neidillä Vuoritiellä 
oli hoidossaan orpolapsia; itse 
asiassa lapsia pitäviä neitejä oli 
kylässä kaksi. Söderlundin nei-
tikin, joka oli terveydenhoidon 
ammattilainen, antoi paikan 
muutamalle.

Moniin veikkolalaisperheisiin 
otettiin sodan jälkeen ottolapsia. 
Jotkut heistä olivat neitien hoita-
mia.

Ruotsinkielellä pärjäsi

Kauton Pirkko oli kaivanut kir-
konkirjoista listan pohjoiskirk-
konummelalaisista suomenkieli-
sistä rippikoululaisista vuodelta 
1843. Listassa oli muutama tuttu 
sukunimi.

Porkkalan miehityksen aikaan 
kansanhuolto oli Navalassa. 
Siellä puhuttiin vain ruotsia, jota 
Pirkon isä, Kustaa Lammensaari, 
ei osannut. Isä oli vihainen. Hän 
löi vaaditun vasikannahan tis-
kiin ja lähti sanaakaan sanomatta 
pois, Pirkko muistelee.

Myöhemmin kerättiin nimiä, että 
kansanhuollossa olisi edes yksi 
suomenkielinen virkailija. Veik-
kolalaiset menivät usein jonkun 
ruotsinkielisen kanssa kunnan-
virastoon, jotta asiat hoituisivat.  

”Kun haimme lainaa Kirkko-
nummelta, siellä sanottiin, ettei-
vät he myönnä lainaa muille kuin 
maanviljelijöille. Strengin Albin 
sanoi, että olisitte ottaneet hänet 
mukaan, niin laina olisi tullut. 
Nummelan osuuspankki antoi 
meille lainan.”

Kylän suurimpaan kauppaan, 
Handelslagetiin, palkattiin umpi-
ruotsalaisia myyjiä. Siellä olivat 
Maneliuksen kauniit tytöt, joista 
toinen osallistui Miss Suomi -ki-
soihin. Kaupassa kuljettiin osoi-
tellen sormella, mitä tarvittiin. Oli 
se hiukan hankalaa. Handelslaget 
paloi vuonna 1942 ja rakennettiin 
uudelleen vuonna 1948.

Kuponkeja ja pula-aikaa

Pirkko oli 14-vuotiaana Palo-
järven Aurassa harjoittelijana. 

Elettiin korttiaikaa, jopa suola 
oli aikansa kortilla.

”Me liimasimme kuponkeja. 
Tupakkikupongit olivat kool-
taan vain sentti x sentti. Jos joku 
sattui avaamaan oven väärään 
aikaan, paperinpalaset lentelivät 
ympäri kauppaa.”

Lammensaarella oli kanoja, Suo-
misella kaneja, Kautoilla lehmä 
ja sika. Kaikissa taloissa koetet-
tiin saada jostain leivän jatket-
ta. Lehmien tuotoista ja sikojen 
painoista piti tehdä tiliä kansan-
huollolle.

”Takkini oli tehty Vuohenojan 
Manun vanhasta kääntämällä. 
Kaulus oli kania, ja kanista oli 
lakkikin. Kun menimme Ylita-
lon tansseista joukolla vanhaan 
saunaan sadetta pitämään, uusi 
lakkini putosi. Se löytyi rähjäi-
senä parven alta. Menin Airin 
tykö pyytämään apua. Airi puh-
disti lakin perunajauholla. Ei sii-
tä entisen veroinen tullut mutta 
kuitenkin parempi.”

”Toinen ikimuistoinen tanssimat-
ka tehtiin Salomaan Jussin autol-
la Nummelaan. Kun autokyydillä 
pääsimme, me tytöt tälläydyim-
me nailoneihin ja pikkukenkiin. 
Jussi sai muuta seuraa, ja me jou-
duimme kävelemään pakkasessa 
kotiin Nummelasta saakka. En 
uskaltanut mennä kotiin, äiti olisi 
antanut selkään, vaan menin Ar-
ville sulattelemaan jalkojani.

Arvi ja Arvela

Savolaisen Arvi, Pirkon avio-
mies, oli evakkoja Ruskealasta. 
Seitsenlapsinen perhe muutti 
Sysmään, josta Arvin äidin sisko 
otti Arvin luokseen Helsinkiin. 
Täti oli Arvelan toimistossa töis-
sä, ja siitä Arvi pääsi alkuun ra-
hastajaksi, sitten korjaamolle ja 
linja-autonkuljettajaksi. 

Arvela (Someron Linja) rakensi 
Turkuun, Helsinkiin, Somerolle 
ja Veikkolaan. Arvi toimi Arve-
lalla puutarhurina ja kuskasi Ar-
velan pappaa. Sunnuntai-illaksi 
hän tuli Veikkolaan. Sieltä Arvi 
kuskasi hänet päivittäin töihin 

takaisin. Perjantai-iltana pappa 
ei tullut takaisin.

Savolaisten ensimmäinen poi-
ka, Jorma, syntyi Arvelaan Har-
ri Hentmanin taloon ja Reijo 
omaan taloon.

Omaan taloon

Savolaiset ostivat tontin vuonna 
1954, ja muuttamaan päästiin 
syksyllä 1956.

”Aravalainaa ei saatu, mutta 
lupailivat, että jos vesikattoon 
saakka rakennamme omin va-
roin, saadaan lainaa lopulle. Ei 
saatu. Arvela sanoi, että käykää 
Aurasta hakemassa rakennustar-
vikkeet, hän lainaa rahat.”

Hieno puuhella, jossa on arina-
uuni, hankittiin Raumalta. Se 
kiiltelee vieläkin Pirkon keittiön 
komistuksena. Arvi lähti Arve-
lalta jo ennen papan kuolemaa, 
hankki kuorma-auton ja rupesi 
ajamaan omia ajoja.

Siihen aikaan töitä tehtiin tal-
koilla. Kyläläiset tulivat autta-
maan rakennustöissä. Koko talon 
pohja kaivettiin lapiolla. Talon 
alla olevan autotallin valutöis-
sä käytetyistä laudoista revittiin 
naulat pois ja niistä rakennettiin 
keittiöön kaappi.

Alkuun Savolaiset kävivät Ar-
velassa katsomassa televisiota, 
mutta sitten Arvi sanoi, ettei hän 
jaksa enää kuskata poikia katso-
maan Rin Tin Tiniä. Oma tele-
visio ostettiin vähittäismaksulla 
Telesirkalta.

Vuorenmäki oli edessä ja esti 
televisiokuvan näkymisen; lumi-
sadetta oli usein. Pirkko muis-
telee, että prinsessa Margaretin 
häitä vuonna 1960 oli katsomas-
sa koko koululuokka.

Isonpellonpolulla on hiljaista. 
Lehdet on haravoitu tarkkaan 
pois. Pirkko miettii, jaksaisiko 
kiertää Lamminjärven. Perjan-
tain BB-ryhmän kokoontumi-
siinkin on pyydetty.

Teksti: Raija Kari

Pirkko Savolainen tuntee hyvin vanhan Veikkolan, sen ihmiset, talot 
ja tarinat. Hän toivoo, että kylän historia saataisiin vihdoin kirjaksi. 
Kuva: Raija Kari.

Pirkon syntymämökki oli korkealla mäellä samassa paikassa, missä 
nyt ovat Lammaskallion rivitalot. Mökin alapuolella rannassa oli 
hevoshaka. Kuva Savolaisen arkistosta.

AJASSA
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Moni kyläläinen on jo huomannut, että Haapajärven kirk-
ko on suljettu remontin vuoksi. Remontti jatkuu ainakin 
ensi kevääseen saakka. Näin ollen joulunajan tapahtumat 
järjestetään tänä vuonna Veikkolan seurakuntakodilla 
sekä jouluaaton iltahartaudet Haapajärven kappelilla.

Lämpimästi tervetuloa hiljentymään sekä laulamaan yh-
dessä joulunajan tapahtumiin!

Messut Veikkolan seurakuntakodilla 
su 6.12. klo 12 itsenäisyyspäivän messu, Satu Jämsä, 
laulu 
su 20.12. klo 12 Kauneimmat joululaulut -messu, 
Valona-kuoro 
su 27.12. klo 12 joululaulumessu

Jouluaattona 24.12. 
klo 11 perheiden aattohartaus, joulukuvaelma, srk-koti 
klo 13 perheiden aattohartaus, joulukuvaelma, srk-koti 
klo 15 aattohartaus, srk-koti, Vuokko Tenhunen, laulu 
klo 21 jouluyön hartaus Haapajärven kappelissa 
klo 22.30 jouluyön hartaus Haapajärven 
kappelissa, Valona-kuoro

Joulupäivä 25.12. 
klo 10 joulupäivän sanajumalanpalvelus, srk-koti

Kauneimmat joululaulut srk-kodilla 
 
la 12.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut, 
lapsikuoro Tuikut 
su 13.12. klo 16 Kauneimmat 
joululaulut, Valona-kuoro 
ke 16.12. klo 19 Kauneimmat 
joululaulut, Veikkolan 
Viihdelaulajat, joht. Jyrki 
Niskanen 
su 20.12. klo 12 
Kauneimmat joululaulut 
-messu, Valona-kuoro

 
Joulukonsertit 
seurakuntakodilla 
pe 18.12. klo 19 joulukonsertti, Veikkolan 
Viihdelaulajat, joht. Jyrki Niskanen 
su 20.12. klo 19 joulukonsertti, lauluyhtye Kivi

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

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

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

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

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

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

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

www.lapinkylanleipomo.com 

ti-pe 9-17

la 10-15

su 12-15

Joulu on taas ovella
Lapsuuden joulut 
ne olivat jännittä-
viä ja riemukkaita. 
Aaton odotus aihe-
utti pienelle pojalle 
ihan sietämätöntä 

jännitystä. Piti jännittää sitä, tuleeko joulu-
pukki ollenkaan ja jos tulee, saako häneltä 
lahjoja. Neljäkymmentäluvun lopun ja vii-
sikymmentäluvun alun elämisen olot olivat 
täällä maaseudulla talouden suhteen melko 
tiukat, eikä joulupukilta ollut syytä kovin 
montaa lahjaa odottaa.

Joulun odotus alkoi yleen-
sä siitä, että kävimme isän 
kanssa hakemassa met-
sästä etukäteen valmiik-
si katsotun joulukuusen. 
Niin että kenen metsästä? 
Ei ainakaan omasta, kun 
semmoista ei ollut. Välillä 
etsittiin kuusta Kalljärven 
takaa, välillä taas Takku-
mäestä tai Kaskimäestä. 
Nykyinen oikeustaju pitäi-
si menettelyä varkautena, 
mutta siihen aikaan se kai 
oli ns. maan tapa.

Joululahjat olivat enim-
mäkseen käytännöllisiä – 
vaatteita yms. No, makei-

sia oli tietenkin lapsille. 
Minä sain melkein joka 
joulu uudet sukset, koska 
olin innokas hiihtäjä ja 
pärjäsin kilpailuissakin. 
Suksia joulupukille toimit-
ti eräs sukulainen. Omille 
vanhemmille se olisi ollut 
melkoinen taloudellinen 
rasitus.

Pari joulua on jäänyt eri-
tyisesti mieleen.

Olin jonain syksynä ollut 
vanhemmille tottelematon, 
ja he olivat tietysti harkin-
neet sopivaa muistutusta 
moisesta käyttäytymises-

tä. Jouluaattona tuli jou-
lupukki pitkän odotuksen 
jälkeen. Pieni poika sai 
tietenkin lahjoja, ja hymy 
oli herkässä. Hymy kuiten-
kin hyytyi, kun joulupukki 
antoi viimeisenä lahja-
naan minulle risun. Puk-
ki kertoi, että oli kuullut 
minun olleen tottelematon 
ja sanoi antavansa risun 
laitettavaksi ikkunan reu-
nalistan alle käytettäväksi 
tarvittaessa.

Se oli kova paikka ja veti 
totiseksi. Risu oli sitten ik-
kunan pielessä useita kuu-
kausia, mutta ei sille sitten 
ollut käyttöä, ja lopulta se 
heitettiin pois. Täytyy näin 
jälkikäteen todeta van-
hempien osuneen oikeaan 
tapaan hoitaa lapsen ojen-
taminen.

Eräänä toisena jouluaatto-
na joulupukki tuli taas niin 
kuin aina ennenkin. Pukki 
oli jakamassa lahjojaan, 
kun oveen koputettiin 
ja sisään astui toinenkin 
joulupukki. Kaikki – mo-
lemmat pukitkin – olivat 

hämmentyneitä tilantees-
ta. Lopuksi se viimeksi 
tullut sai sanotuksi toiselle 
pukille: mitäs sinä täällä 
teet, minunhan tänne piti 
tulla. Sanailivat siinä vä-
hän keskenään, ja äiti sai 
kysytyksi viimeksi tulleel-
ta: mistäs se tämä pukki on 
tullut? Johon pukki: minä 
olen se kuuluisa Kilpis-
järven pukki. Pukit siinä 
vielä sanailivat toisilleen 
käyntivuoroista, ja se Kil-
pisjärven pukki lähti pois.

Meille ei koskaan selvin-
nyt, kuka se oli. Sen verran 
vanhemmat pystyivät sa-
nomaan, että se oli nainen, 
joka oli solminut pitkän 
tumman tukkansa parraksi 
leukansa alle. Kukaan ky-
lällä vakituisesti asuva se 
ei ollut. Ehkä joku Veik-
kolaan joulua viettämään 
tullut. Tapauksesta riitti 
hauskoja muisteluksia vie-
lä moneksi jouluksi.

Mukavaa Joulua Kylänrai-
tin lukijoille

toivottelee Kylänluuta

Joulunajan 
tapahtumat 
seurakunnassa 
Veikkolan alueella

Kylänraitti yhteistyökumppaneineen toivottavat lukijoille

Hyvää Joulua ja  

Onnellista Uutta Vuotta 2016
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Martoissa on arjen mahdollisuus
Martat on kansalaisjär-
jestö, joka edistää kotien 
ja perheiden hyvinvointia 
sekä kotitalouden arvos-
tusta ja kansalaisvaikutta-
mista.

Seuraavassa kerrotaan 
Pohjois-Kirkkonummen 
Marttojen tämän syksyn 
ruokakurssin parhaista pa-
loista.

Sormiruokaa tee- ja 
juhlatilaisuuksiin

Ruokakurssin osanottajat nauttimassa kahvia ja valmistamiaan herkkuja. Kuva: Helena 
Lindelöf.

Pieniä herkkupaloja jou-
luun

Kylmäsavulohinapit 
200 g tilli-tuorejuustoa 
2 tl sitruunamehua 
100 g kylmäsavulohta 
1 punasipuli 
5 ruissipsiä 
 
Yhdistä tuorejuusto ja 
sitruunamehu. Sekoita 
joukkoon hienonnettu 
kylmäsavulohi sekä sipuli. 
Pursota tai lusikoi tahna 
ruissipseille vähän 
ennen tarjoilua.

Täytetty luumu 
kivettömiä luumuja 
mangochutneytä 
1 pkt pekonia 
 
Lisää kivettömien luumu-
jen sisälle veitsen kärjellä 
chutneytä. Kääri jokaisen 
luumun ympärille puo-
likas pekonisiivu. Laita 
uunivuokaan ja paista 200 
asteessa 8–10 minuuttia.

Kuuma omenajuoma 
1 l omenamehua 
2 cm pala inkivääriä 
lastuina 
2 kanelitankoa 
3 dl omenasiideriä 
 
Mittaa kaikki kattilaan ja 
anna kiehua hiljalleen n. 5 
minuuttia. Siivilöi ja tarjoa.

Pikkuvinkkejä joulusiivo-
ukseen

Hopeiden kiillotus 
Laita hopeaesineet alumii-
nifoliovuokaan tai vuoraa 
tilava astia foliolla. Lisää 
haaleaa vettä niin paljon, 
että esineet peittyvät. 
Sekoita joukkoon 1 dl 
suolaa. Anna vaikuttaa 
hetki. Huuhtele. Suolan 
voi korvata leivinjauheel-
la tai ruokasoodalla.

Uuni puhtaaksi 
Sekoita 2 rkl suolaa, 2 rkl 
ruokasoodaa ja kuumaa 
vettä keskenään tahnaksi. 

Levitä uunin pinnoille. 
Anna vaikuttaa 2 tuntia 
tai yön yli ja hankaa 
puhtaaksi karkealla 
sienellä. Huuhtele 
lämpimällä vedellä.

Villasukkia päiväkoteihin

Martat vierailivat lokakuun 
21. päivänä Veikkolan ja 
Haapajärven päiväkodeis-
sa. He veivät tuliaisiksi 
syksyn ja talven kylmene-
vien päivien varalle kuto-
miaan villasukkia.

Kiireetöntä jouluaikaa!

Pohjois-Kirkkonummen 
Martat 
Soile Rönkä, puheenjoh-
taja, puh. 040 838 6295.

Martat netissä: 
martat.fi/marttailu 
Facebookissa: 
Martat vinkkaa.

Teksti: Helena Lindelöf

Kuvassa marttojen sukkalahjoituksen viejät Haapajärven päiväkodissa punaiset 
huivit kaulassaan: vasemmalta Terttu Ropponen, Soile Rönkä, Anneli Juuso ja Helena 
Lindelöf. Takana keskellä päiväkodin johtaja Mervi Rodionoff ja oikeassa reunassa 
lastentarhanopettaja Anseli Sivonen. Kuva: Tapani Iivari.

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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PIHa
KUNTooN

BeTOnILAATAT
MuurIKIVeT

reunA- jA PIhAKIVeT
KuKKAruuKuT
VesIKOuruT
LOIsKeKuPIT

KAIVOnrenKAAT
VALurAuTAKAnsIsTOT

KuLjeTusPALVeLu

seMenTTIVALIMO
T. hAAPAnen OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

Veikkolan seurakuntakodilla 
soivat laulu ja urut
Torstai-iltaisin seurakun-
takodin kirkkosalin täyttää 
laulu, kun seurakunnan 
kuorot kokoontuvat omiin 
harjoituksiinsa.

Lapsikuoro Tuikut on 
pirteä joukko n. 5–9-vuo-
tiaita lapsia. Tuikut-
kuorossa opitaan uusia 
hengellisiä lastenlauluja 
ja kivoja leikkilauluja, 
otetaan välillä rytmisoitti-
met mukaan säestämään ja 
koetaan yhdessä musisoi-
misen riemua. Tuikut ilah-
duttavat laulullaan mm. 
perhemessuissa, 

4-vuotissynttäreillä ja las-
ten kauneimmissa joulu-
lauluissa.

Aikuiskuoro Valona on 
noin 15 laulajan ryhmä, 
joka nimensä mukaisesti 
haluaa musiikin välityk-
sellä tuoda valoa ja iloa 
ympärilleen. Kuoro laulaa 
monissa seurakunnan ti-
laisuuksissa, ja ohjelmisto 
koostuu vanhoista perin-
teisistä kirkkolauluista 
aina rytmikkäisiin gospel-
sävelmiin.

Laulajat ja soittajat, tervetu-
loa mukaan musisoimaan!

Lapsikuoro Tuikut torstai-
sin klo 17–17.30.

Valona-kuoro torstaisin 
klo 18–19.30.

Nuorille tiedoksi, että 
nuorten veisuja on tänä 
syksynä laulettu seurakun-
takodilla. Ota yhteyttä ja 
tule rohkeasti mukaan!

Lisätietoja voi kysel-
lä Johanna-kanttorilta, 
puh. 050 3515 700,  
johanna.salmela@evl.fi.

Ilonaiheena Veikkolan 
seurakuntakodilla ovat 
uudet Allén-merkkiset di-
gitaaliurut, jotka otettiin 
käyttöön lokakuun alussa. 
Urut herättävät kiinnostus-
ta ja ihastusta niin lapsissa 
kuin aikuisissa, ja kanttorit 
niitä mielellään esittelevät. 
Vaikka Haapajärven ky-
läkirkkoon ei nyt joulun-
aikaan päästäkään, saam-
me siis kuitenkin laulaa 
Veikkolassa Hoosiannaa 
ja joululauluja juhlallisesti 
urkujen säestyksellä!

Tuikut-kuorolaisia.

Johanna-kanttori ja uudet urut.
Valona-kuoro Lähetysmessussa.

AKUPUNKTIOON TERVETULOA
Tai lahjakortti pukinkonttiin

* sairauksien hoito ja terveyden ylläpito

* lasten hoitaminen hellävaraisesti   

* kasvoakupunktio ja mikroneulaus

* akupunktiota eläimille 

        

040 534 9259 /Pauliina

www.acureunanen.com

acureunanen@gmail.com

Vastaanotot:  Veikkola, Tapiola

Helsinki + teen kotikäyntejä
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Könninkujan luova keksijä
Harva Veikkolan asukas on kuullut 
yrityksestä nimeltä Top Nordic. Vie-
lä harvempi on käynyt tutustumassa 
tähän Könninkujalla sijaitsevaan lah-
jatavaroiden tukkuliikkeeseen. Me 
kävimme tässä lahjatavaroiden ”run-
saudensarvessa.” Samalla tutustuim-
me yrityksen luovaan isäntään Timo 
Kyllöseen.

Ajamme Impivaarantietä 
Jussi-keittiöiden kohdalle, 
josta käännymme Könnin-
kujalle. Siltä käännymme 
oikealle ja ajamme raken-
nusten ympäröimään ava-
raan pihaan. Perillä mei-
tä odottaa Top Nordicin 
perustaja ja voimahahmo 
Timo Kyllönen.

Talon isäntä esittelee 
meille pihan rakennuk-
set: liiketilat, tuotanto-
suunnittelutilat, toimiston 
ja sosiaalitilat. Yhdessä 

rakennuksessa paikallinen 
jalkapalloseura pitää ko-
kouksiaan. Pihan yhdessä 
kulmassa törröttää van-
nesaha käyttämättömänä.

”Siitä sais joku puusepän 
alku itselleen toimivan 
sahan, ihan ilmaiseksi”, 
isäntä huikkaa. 

Lahjatavaroiden 
aarreaitta

Kiertokäyntimme kiehto-
vin kohde on itse lahjata-

varaliike. Kun saavumme 
sisään liikkeeseen, sil-
mämme räpsähtävät häm-
mästyksestä ammolleen. 
Olemme kuin pikkulapset 
karkkikaupassa. Lahjata-
varoiden laaja kirjo yllät-
tää meidät täysin.

Näemme taidokkaasti 
muotoiltuja coolereita, 
jotka toimivat myös pi-
karitelineinä, pikareita, 
viinilaseja ja nerokkaasti 
valmistettuja kuksia. Lasi-
tuotteista silmiä hivelevät 
erityisesti valkovuokko-
sarjan koristeelliset lasit.

Liikkeen hyllyiltä erottu-
vat monet antiikkihopeoi-
dut ja kuparipinnoitteiset 
eläin- ja lintuhahmot. On 
tarjoilijakarhu ja isokokoi-
nen kuparipinnoitteinen 
kotka, jollainen on löytä-
nyt tiensä myös hyppää-
jälegenda Janne Ahosen 
talouteen.

Valtaosa lahjatavaroista 
on Timo Kyllösen desig-
nea. Saamme käsityksen, 
että hänellä on luomisvire 
päällä kaiken aikaa – kynä 
ja lehtiö käsiensä ulottu-
villa nukkuessaankin.

”Tästä ja tuostakin esi-
neestä minulla on patentti, 
ja näillä esineillä on malli-
suoja”, Kyllönen opastaa.

Yrittäjän 40-vuotistaival

Pohjois-Pohjanmaalla 
Paavolassa syntynyt Timo 
Kyllönen muutti nuorena 
miehenä 60-luvun lopussa 
veljiensä perässä Austra-
liaan. Sydneyssä ja Bris-
banessa asunut Kyllönen 
rakensi kirkkoja ja uima-
altaita. Sydneyssä hän 

ostaa & myy & palvelee
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: huoneka-
luja, yms. Huom.haemme myös tavaraa “pois nurkis-
ta”!

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia 
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

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

PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku remon-
tit, huollot, korjaukset - ongelmajätteen kuljetuk-
set... keksi itse lisää!!

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

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

Avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

www.aana.fi 

oli mukana rakentamassa 
tunnettua oopperataloa. 
Australiasta Kyllösen tie 
johti Veikkolaan 70-luvun 
puolivälissä.

Ennen lahjatavarayritystä 
Timo Kyllösellä ehti olla 
Veikkolassa ruuviyritys ja 
työkaluyritys. Ruuviyri-
tyksen aikaan Kyllönen 
loi pysyvät liikesuhteet 
Kiinaan. Tuolloin hän al-
koi myös ensimmäisenä 
Suomessa valmistaa huo-
panappeja käytettäväksi 
esim. pöydänjalkojen ja 
pianojen alla.

Top Nordic on perheyritys, 
jossa ovat mukana lapset ja 
Australiasta aikoinaan löy-
tynyt energinen puoliso.

Veikkolassa 24 vuotta toi-
mineella firmalla on hyvät 
liikesuhteet Kiinaan, Ete-
lä-Koreaan ja Thaimaa-

Paavo Sortti ja Timo Kyllönen kohottavat onnittelupikarin tarjoilijakarhulle sekä kotkalle 
ja sen kautta hyppääjälegenda Janne Ahoselle, jonka kotiin tällainen lintu on päässyt.

 
 

Koskentie 3, 02880 Veikkola 
p. 044-333 3977

www.hierontakulma.fi

Olet lämpimästi tervetullut
jouluglögille ja lahjakorttiostoksille
lauantaina 19.12. klo 10–14.00 

 

Tervetuloa!

Lisäksi 1.12. alkaen palveluvalikoimamme kasvaa:
Fysioterapeutti (AMK), urheilufysioterapeutti  
Annika Pellinen ja koulutettu hieroja Veijo Kestilä 
liittyvät tiimiimme!
 
Paikan päällä arpajaiset sekä 
Aloe Vera ja Fysioline –esittelijät

han. Yrittäjä on reissannut 
Kiinaan puolenkymmentä 
kertaa, ja Top Nordic on 
ollut messuilla edustettuna 
Kiinan lisäksi muun muas-
sa Saksassa, Englannissa 
ja Australiassa. Seuraa-
vaksi yritys tähtää Ameri-
kan markkinoille.

Kyllösen suunnittelu- ja 
luomisvauhti ei tunnu ajan 
saatossa hidastuvan. Hä-
nen mielestään tärkeintä on 
kuitenkin, että yritys tarjo-
aa työtä suvun jälkipolvelle 
ja pysyy Suomessa.

Luomistyön ulkopuolella 
yrittäjä on kiinnostunut 
turvallisuusasioista. Eten-
kin kaiteiden puuttuminen 
ulkona olevien vesialtai-
den ympäriltä huolestuttaa 
Kyllöstä.

”Pieni lapsi saattaa hukkua 
jo alle puoli metriä syvään 

veteen”, Kyllönen pai-
nottaa. ”Pakolliset kaiteet 
säästäisivät monelta mur-
henäytelmältä.”

Yritysvierailun päätteeksi 
kysyn suunnittelijan omaa 
elämänohjetta, johon Timo 
Kyllönen vastaa:

”Joka päivä pitää saada 
vaimo hymyilemään.”

PS. Joulu on tulossa. Vin-
kiksi muillekin: kannattaa 
piipahtaa Top Nordicissa. 
Et tule pettymään! 

Liike on avoinna ma–to 
klo 10–16; pe klo 10–18; 
la–su klo 10–14 seuraavi-
na päivinä 27.11.–20.12., 
pois lukien 29.11. ja 6.12. 
Lisätietoja AllParty.fi.

Teksti: Paavo Sortti 
Kuvat: Tapani Iivari
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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.jokakoti.fi/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

apua akupunktiosta
Akupunktio on vanha kiinalainen hoitome-
netelmä, jossa hoidettavaa pistellään neuloil-
la tarkoin määriteltyihin pisteisiin. Neulat 
ovat hyvin ohuita ja pistot lähes kivuttomia. 
Hoidon päämääränä on elimistön tasapaino.

Pauliina Reunasen ura it-
alalta kiinalaisen lääketie-
teen pariin oli sattumaa. 
Reunanen joutui autokola-
riin, jonka jälkiseuraamuk-
sista toipumiseen eivät 
tavanomaiset hoitokeinot 
tyydyttävästi auttaneet. 
Hän päätti kokeilla vielä 
akupunktiota, josta apu 
lopulta löytyi. Kokemus 
oli niin mullistava, että 
aiheeseen oli perehdyttävä 
enemmän ja syvemmin.

Seurasi nelisen vuotta 
kestänyt kiinalaisen lää-
ketieteen ja akupunktion 
opiskelu sekä opintoja 
länsimaisen lääketieteen 
saralla. Nyt Pauliina on 
työskennellyt täyspäiväi-
senä akupunktiohoitajana 
ja -yrittäjänä pari vuotta 
ja on erittäin tyytyväinen 
työhönsä.

Akupunktiohoidossa ote-
taan huomioon kehon ja 

mielen sekä eri sisäelin-
ten ja kudosten väliset 
toiminnalliset yhteydet. 
Tyypillisiä syitä hakeutua 
akupunktiohoitoon ovat 
erilaiset kivut, allergiat, 
migreeni, ruoansulatus-
häiriöt, uniongelmat, tu-
lehduskierteet, kuukautis-
vaivat, vaihdevuosioireet 
sekä levottomuus ja uupu-
mus.

– Nykyään ihmisiä kiin-
nostaa kokonaisvaltainen 
hyvinvointi, mikä näkyy 
myös lisääntyneenä ky-
syntänä akupunktiota koh-
taan, Pauliina kertoo.

Reunasen asiakaskunta on 
naisvoittoista, mutta yhä 
useammin hänen vastaan-
otolleen hakeutuu myös 
miehiä ja lapsia. Reunanen 
hoitaa lisäksi hevosia, koi-
ria ja muita eläimiä. Paulii-
nan vastaanotot sijaitsevat 
Veikkolassa, Tapiolassa 

sekä Helsingin keskustas-
sa, ja hän tekee myös ko-
tikäyntejä.

Hoitoja tehdään tavalli-
sesti sarjoina: ensimmäi-
sen käynnin yhteydessä 
kartoitetaan hoidettavan 
kokonaistilanne, jonka 

perusteella tehdään 
hoitosuunnitelma. 
Hoidot maksavat alka-
en 40 e/tunti.  
Lisätiedot:  
acureunanen.com, 
puh. 040 534 9259.

Teksti: Anu Halme

Pauliina Reunanen. 

Erikoissiivousta ja monipuolista hoivatyötä
Sari Silvennoisen äiti 
sairastui Alzheimeriin 
55-vuotiaana. Siitä Saril-
le alkoi kymmenen vuo-
den kausi omaishoitajana. 
Hoitotyö kävi tutuksi, ja 
taloushallinnon ansiotyö 
vaihtui hoiva-alaan. Lap-
setkin tukivat vaihtopää-
töstä. Sari valmistui Om-
niasta hoiva-avustajaksi 
vuonna 2014. Koulutuk-
sensa aikana hän oli töissä 
Kirkkonummen palveluta-
lossa ja kotihoidossa.

– Kirkkonummen kunnan 
toimintatavat ja laatustan-
dardit tulivat tutuiksi, Sari 
kertoo.

Osana Alina Hoivatiimiä

Elokuun alussa Sari avasi 
yrityksen, Kotihoito Sil-
vennoinen Oy:n, Kirkko-
nummi–Espoo-alueelle. 
Yritys on osa Alina Hoiva-
tiimin franchising-ketjua.

BB-ryhmän perjantaiko-
kouksessa lokakuussa Sari 
esitteli yrityksensä ja Ali-
na Hoivatiimin toiminta-
mallia.

– Alina Hoivatiimi antaa 
työlleni koulutus-, tuki- ja 
apuverkoston. Me yksi-
tyisyrittäjät tiiminä vah-
vistamme myös toisiam-
me, Sari kiittää.

Sari Silvennoinen 
tarjoaa perheille ja 
ikäihmisille erikois-
siivousta, hoivatöitä 
sekä lastenhoitoa 
Kirkkonummella. 
Työstä maksettavis-
ta korvauksista voi 
tehdä kotitalousvä-
hennyksen veroil-
moituksessa. Tänä 
vuonna kotitalous-
vähennys on 2.400 
euroa henkilöltä, 
kahden hengen talo-
udessa 4 800 euroa. 

Ikäihmisten ei tarvitse 
maksaa arvonlisäveroa.

Yhdessä kunnan kanssa 

Kotihoito Silvennoinen 
Oy kuuluu kunnan koti-
työpalveluita tarjoavien 
yritysten listalle, joten 
maksussa voidaan käyttää 
kunnan palveluseteleitä, 
kuten siivousseteleitä ja 
omaishoitajan palveluse-
teleitä. 

Puhdasilmasiivousta

Sarin tarjoama erikois-
siivous on puhdasilma-
siivousta, jossa imetään 
mattotampparilla kivet ja 
roskat matoista ja puhdis-
tetaan samalla huoneilma.

* Puhdasilmaimurilla 
voidaan imuroida sei-
niä, kattoja ja huoneka-
luja sekä vacuum-käsi-
tellä sohvatyynyt, ryijyt 
ja huovat, imeä pöly ja 
lika pehmeiltä pinnoilta. 
* Patjojen tehoimu-
rointia ja peittojen ja 
tyynyjen vacuum-kä-
sittelyä pölyttömiksi. 
* Mattojen pesua maton-
pesulaitteella asiakkaan 
kotona.

Hoivatyö 

– on lastenhoitoa, seuraa 
ikäihmisille, esimerkiksi 
lääkärikäynneille, kaupas-
sa käyntiä, ruuanlaittoa, 
pyykinpesua, omaishoi-
tajien lomitusta sekä vir-
kistysapua ja juttuseuraa. 
Asiakas voi toivoa ja ky-
syä apua asioihin, jotka 
ovat hänelle tärkeitä.

Yleissiivouksen lisäksi 
Sari pesee ikkunoita, hoi-
taa puutarhaa ja tekee tar-
vittaessa vaikka remontin 
jälkeistä siivousta. Puh-
dasilmasiivous maksaa 40 
euroa tunnilta, yleissiivo-
us ja hoivatyö 35 euroa 
per tunti.

Sarista hoitotyötä on teh-
tävä sydämellä. Hänen 
haaveenaan on vanhusten 
kylä, jossa yhteisö, kun-
toutus ja palvelut ovat 
asujien tukena tarvittaes-
sa.

Yhteystiedot: päivystys-
numero 044 455 6470, 
sari.silvennoinen@alina-
hoivatiimi.fi.

Teksti: Raija Kari

Sari Silvennoinen.

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.
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Paavo Kauton matkapäiväkirja, osa 4

Santiago de Compostella
Parin vuoden perusteellisen suunnittelun jälkeen veik-
kolalainen Paavo Kautto toteutti vaellusmatkan San-
tiago de Compostellaan. Kävelymatkaa kertyi noin 
800 kilometriä, muistiinpanoja syntyi kymmeniä sivu-
ja, valokuvia tallentui satamäärin. 
Kylänraitin lukijat pääsevät mu-
kaan matkatunnelmiin, kun Kau-
ton matkapäiväkirjaa julkaistaan 
tämän vuoden lehdissä. Tässä on 
matkamuistelmien neljäs eli vii-
meinen osa.

KULTTUURI

Viehättävät kyläkylät ja 
maatalouden hajut

Oli sunnuntaiaamu 26.10., ilma 
oli huomattavan lämmin verrattu-
na edelliseen aamuun. Fonfriasta 
oli mukavaa pomputella alamä-
keen aina Triacastelan pikkukau-
punkiin saakka. Siitä alkoi tämän 
päivän mäki- ja sauvarinnehar-
joitus. Nousin 600 metristä 900 
metriin läpi lehmänulosteisten 
kyläraittien ja teiden. Toisaalta 
päivä tarjosi rauhallisia metsäisiä 
teitä ja polkuja, varjoa ja rauhaa. 
Vuoristonäkymätkin olivat upei-
ta ennen Triacastelaa. Furelassa 
pysähdyin kahville ja haukkasin 
jonkin tortun. (Kuva 15)

Loppumatka Pintiniin olikin ly-
hyt. Kylä samanlainen lehmän-
paskaraittinen kuin aikaisem-
matkin ja karjatalouden hajut 
läsnä sisälläkin. Majoitun hos-
taliin, joka on tosi siisti ja hyvin 
pidetty. Yhden hengen huone 30 
euroa. Tuttua porukkaa näyttää 
majoittuvan tännekin. Mm. jenk-
kiporukkaa, joka saisi puolestani 
olla jossain muualla. Päivällisel-
lä meitä oli kolme pöydällistä. 
Mukavaa oli mennä oikein la-
kanoiden väliin pitkästä aikaa, 
ja sänkykin oli valtavan leveä. 
Unet olivat hyvät.

100 kilometriä jäljellä – 
700 kilometriä takana

Aamu oli jo valjennut, kun lähdin 
taipaleelle. Kauniita maisemia. 
Voisin kuvitella, että Toscanan 
maisemat ovat samanlaisia. Peh-
meäpiirteistä kumpuilevaa maas-
toa oli ympärilläni. Mukavaa 
alamäkeä Sarriaan saakka. Kau-
pungin korkeimman mäen päällä 
oli toriaukio ja toriaika menossa. 
Mäki alas, ja oltiin jo kaupungin 
ulkopuolella. Sen jälkeen oli vie-
hättäviä, varjoisia polkuja.

Ennen A Brean pikkukylää kahvi-
hampaan pelasti "pop-up"-kant-
tiini, jossa sain kahvit ja piparka-
kut sekä banaanin. Maksoin niistä 
1,50 e. Vähän tämän jälkeen tien-
vieressä oli kilometritolppa, jos-
sa luki "100 km" Santiagoon. 
Jatkoin matkaa vielä seuraavaan 
kylään, Ferreriosiin. Menin yksi-
tyiseen uuteen albergueen.

Parin tunnin päästä talo oli täy-
teen varattu! Sarriasta oli var-
maan lähtenyt paljon "viimei-
sen satasen" kävelijöitä. Sieltä 
lähtiessä saa vielä Santiago de 
Compostellassa vaeltajaleiman. 
Aamulla täytyy lähteä ajoissa, 
että saa yösijan seuraavan etapin 
päästä.

Ensimmäiset 
suomalaiset 28.10.

Aamu on huomattavan läm-
min. Ensimmäiset kilometrit 
mukavaa alamäkeä ja mukavia 

kärryteitä kohti Portomarinia. 
Portomariniin mennään joen yli 
uutta siltaa, mutta ikivanha silta 
on uuden vieressä paljon alem-
pana. Tässä kohden jokeen on 
ilmeisesti tehty pato jonnekin 
alajuoksulle, koska teksteistä 
voisi päätellä, että jokea käyte-
tään vesialtaana. Vanhalta sillalta 
meni kiviraput ylös kaupunkiin, 
ja raput jatkuivat katkon jälkeen 
ylempänä. Tuli kiipeiltyä niitä 
turhaan ylös, kun piti tulla takai-
sin alas reittiä jatkamaan. Sain-
pahan kuitenkin baarista leiman 
vaelluspassiin. Matkalla tiellä 
tuli vastaan lehmälauma, koira 
ja nuori paimen.

Majoituin yksityiseen albergu-
een. Kämpässä oli kahdeksan 
sänkyä. Kun tulin suihkusta, oli 
kämppään ilmaantunut neljä suo-
malaista! He olivat ensimmäi-
set näkemäni suomalaiset koko 
reissulla. Pian tupaan tulivat jo 
ennestään tutut kolme aussia ja 
tupa oli täynnä! Normaalit pyy-
kinpesut olivat ohjelmassa ennen 
horrostelua sängyllä. Päivällinen 
vietettiin suomalaispöydässä.

Kulttuurivaihtoa 
korealaisen kanssa

Pilvipoutainen aamu, ja oli aika 
lämmin. Pari kylää ohitin ennen 
kahvipaikan löytymistä. Suo-
laista ei ollut tarjolla täälläkään. 
Palas de Rey on vireännäköinen 
pikkukaupunki. Viimeöiset aus-
si-kämppäkaverit kuvasin yhden 
kahvilan pöydässä paikkaa ohit-
taessani. Kävelin yhtä soittoa 
San Xulianiin saakka. Olin siellä 
jo ennen puoltapäivää, kun päi-
vän taival oli vain 15 km. Alber-
gue oli ihan mukavan tuntuinen, 
kuuden pedin kämppä – kolme 
kerrossänkyä. Päivän kävely oli 
pääosin mukavaa pikkutietä ja 
metsäisiäkin osuuksia. Näin ensi 
kertaa mäntymetsää harvenne-
tun. Nämä täkäläiset männyt ei-
vät tosin ole mitään tukkipuuta, 
melkoisia väkkyröitä.

Normaalit iltapäivätoimet ja 
sitten bocadillo, olut ja kahvi. 
Lähdin tutustumaan kylään. 
Sain paikalliselta rouvalta sel-
ville, että nilin näköiset vempe-
leet ovat maissin kuivatusvajoja. 
(Kuvat 11 ja 12)

Illansuussa kämppään ilmaan-
tui nuorehko korealaisnainen. 
Kämppään ei sitten tullut enää 
muita. Korealaisnaisen kans-
sa kehkeytyi keskustelua syistä 
lähteä Caminolle. Hän oli läh-
tenyt uteliaisuudesta ja jonkin 
kirjan innoittamana. Hänen us-
kontonsa oli buddhismi. Uteli-
aisuudestahan minäkin matkasin 
ja samalla lailla vääräuskoisena 
kuin hänkin. Päivällisellä olim-
me kaksistaan. Juttelimme mait-
temme eläkekäytännöistä ja ter-
veyspalveluista. Sanoi olleensa 
muutamia vuosia sitten viikon 
Helsingissä koulutusalan työasi-
oissa. Valitteli, ettei ollut ehtinyt 
tutustua maahan sen enempää.

Kovakuntoinen koreatar

Aamu 30.10. oli aika viileä. 
Kävelimme koreattaren kanssa 
mukavia metsäisiä teitä kohti 
Melidea. Juttelimme kaikennä-
köistä Koreaan ja Suomeen liit-
tyvää. Täytyy sanoa, että nainen 
oli vahva kävelijä. En kävellyt 
ihan löntystellen, mutta hänel-
lä ei näyttänyt olevan mitään 
vaivaa kävellä samaa tahtia 25 
km Arzuaan saakka. Melidessä 
pidimme kahvitauon, ja myö-
hemmin tien varrella olleella 
levähdyspaikalla koreatar kaivoi 
repustaan omenia ja verigreippe-
jä. Hyviä siihen hätään.

Siitä kävelimmekin tauotta Ar-
zuaan saakka. Majoituimme 
kolmanteen vastaan tulleeseen 
albergueen, Don Guijoteen. Iso 
albergue, mutta väljää oli vielä 
illalla kahdeksalta. Kadun toisel-
la puolella olleeseen albergueen 
meni bussilastillinen koululaisia. 
Hyvä, että tämän jälkeen on enää 
yksi yö yhteismajoituksessa. Yh-
den yön vielä kestää melua, jos 
niin sattuu. Hortoilin vähän kau-
pungilla. Katselin illaksi ruoka-
paikkaa. Niitä oli riittävästi. 

Tuttuja ja ammattikavereita

Kävin naapurioven baarissa aa-
mukahvilla. Viileä mutta ei kyl-
mä aamu. Nautittavia metsäisiä 
kävelyteitä tallattavana. Puiden 
oksisto peitti monin paikoin 
taivaan tien yläpuolella. Sää oli 
pilvistymään päin. Olin saanut 
illalla koreattarelta muutaman 
kuivatun viikunan. Ne olivat hy-

vää kävelyevästä. O Pedrouzo 
tulikin eteen jo vähän jälkeen 
puolenpäivän.

Hakemani albergue oli kiinni, 
mutta naapuriovella luki "Recep-
cion". Menin ovesta sisään, ja 
paikka osoittautui baarin lisäksi 
Hostal Compasin vastaanotoksi. 
Yhden hengen huone 25 euroa. 
Oma sisäänkäynti oli pihalta, 
hieno suihku ja muutenkin siisti 
kämppä. Olin heti myyty. Vähän 
lököilyä, ja sitten lähdin kylälle.

Ei siellä muuta ihmeellistä ollut 
kuin tämä tuttu koreatar, joka 
tuli kadulla vastaan. Istuuduim-
me kuppilaan. Hänellä oli vielä 
15 päivää lomaa jäljellä. Aikoi 
kävellä Finisterraan, mennä sit-
ten muutamaksi päiväksi Barce-
lonaan ja lopuksi Pariisiin, josta 
oli varattuna lento kotiin. Vaih-
doimme vähän ajatuksia, mitä 
mieltä olimme Caminosta. Vä-
hän sekavat ajatukset tuntuivat 
olevan kummallakin.

Olin jo jonkin aikaa vahdannut 
lähestyviä mustia pilviä, ja sade 
alkoi kevyenä. Kiitimme toi-
siamme mukavista juttutuokiois-
ta. Oli pakko lähteä juoksujalkaa 
pelastamaan pyykit narulta. Ei-
vät olleet ehtineet kastua, mutta 
kämppään päästyäni tuli aika 
rankkoja sadekuuroja.

Seitsemältä menin hostalin baa-
riin päivälliselle. Siellä oli yl-
lättäen tuttu seniori-ikäinen aus-
sipariskunta, jota olin tavannut 
pitkin matkaa varsin usein. Sel-
visi, että herra oli työelämässä 
ollut pankin turvallisuusjohtaja, 
ja pankkien asiakaspalvelussa 
näytti Australiassa olevan sa-
moja trendejä kuin Suomessa-
kin. Yksityisasiakkaita ei haluta 
pankkien konttoreihin tuomaan 
hiekkaa lattioille.

Tavoite saavutettu – 
saapuminen 1.11.2014 
Santiago de Compostellaan. 

Hostalin omistaja piti vapaapäi-
vää, ja baari oli kiinni. Avoin 
baari löytyikin aika läheltä. Tai-
vas oli seestynyt, eikä luvatusta 
sateesta näkynyt merkkiäkään. 
Käveleskelin kohti Santiagoa 
jonkin aikaa yksin, kunnes mi-
nut tavoitti engelsmanni. Hän 
kertoi vierailleensa 1990-luvulla 
Helsingissä syöpätutkimuksen 
projektitehtävissä noin kolmen 
vuoden ajan. Harrasti purjehdus-
ta ja oli purjehtinut useita kertoja 
Ahvenanmaan saaristossa. Mie-
hen vauhti oli omaani kovempaa, 
joten toivotimme buen caminot, 
ja mies häipyi horisonttiin.

Tämänkin päivän reitti kulki 
miellyttäviä metsäisiä teitä, ja 
ilma oli sopivan viileää. Söin tas-
kuista löytyvät viikunat ja pähki-
nät loppuun, ja yhden kahvitauon 
taktiikalla Santiagon reunamille. 
Kestopäällystettä sai tallata aika 

Kuva 15: Reput kahvilan seinustalla.

Vaellusreitti.
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pitkään, ennen kuin vanhakau-
punki ja kirkontornit alkoivat 
piirtyä kattojen ylle. Matka tuntui 
tänään aika pitkältä.

Tulin caminon päätepisteeseen 
Santiagon de Compostellan ka-
tedraalin edessä olevalle auki-
olle. Etsin katseellani Pirkko-
vaimoani, mutta Pirkko taisi 
huomata minut sitä ennen. Oli 
onnellista nähdä viiden viikon 
erossaolon jälkeen, ja sääkin oli 
juuri sillä hetkellä kuin tilaukses-
ta aurinkoinen ja lämmin. Siitä 
sitten lähdimme Pyhiinvaeltajien 
toimistoon jonottamaan todistus-
ta tehdystä matkasta. Eivät juu-
ri kyselleet matkan hengellistä 
puolta, vaikka niin oli etukäteen 
varoiteltu. Sain todistuksen.

Pyhiinvaelluksen kohde 
Santiago de Compostella

Apostoli Jaakob vanhemman 
hauta Santiago de Composte-
lassa, Euroopan läntisimmässä 

osassa, on ollut jo tuhannen vuo-
den ajan Euroopan tärkeimpiä 
pyhiinvaelluskohteita. Santiago 
de Compostelassa patikoijaa 
odottaa Unescon maailmanpe-
rintökohteeksi listattu vanhakau-
punki katedraaleineen.

Osallistuimme katedraalin vael-
tajien jumalanpalvelukseen, 
joka pidetään joka päivä kello 
12. Kirkkosalissa heilutetaan 
kuuden miehen voimin valtavaa 
suitsukeastiaa, "Botafumeiroa", 
kirkkosalin halki ja luetaan kaik-
kien niiden osallistujien kansal-
lisuudet, jotka ovat saapuneet 
perille viimeksi kuluneen vuo-
rokauden aikana. Kaupunki on 
kaunis. Vietimme siellä muu-
taman päivän ja olosuhteiden 
pakosta hiukan odotettua pitem-
päänkin, koska junat Madridiin 
olivat täynnä.

(Botafumeiro-esitys: www.youtu-
be.com/watch?v=mtxuvtZqOog)

Mitä jäi käteen?

Reitille kertyi opaskarttojen mu-
kaan matkaa noin 780 km, ja iltai-
sin sekä lepopäivinä tuli käveltyä 
lisäksi yhteensä kymmeniä kilo-
metrejä kaupungeissa ja kylillä.

Hyvät vaelluskengät ovat tärke-
ät. Toisella viikolla kahteen var-
paaseen ja toiseen kantapäähän 
ilmestyi rakko – kaikki samana 
päivänä! Teippasin ne Com-
peed-laastarilla. Rakot parani-
vat hiljalleen, eikä uusia enää 
ilmaantunut. Syynä rakkoihin 
olivat liian paksut sukat. Vaih-
doin ohuemmat sukat jalkaan, ja 
kenkiin tuli lisää tilaa. Se auttoi.

Pohjois-Espanjan luontoa, kyliä 
ja kaupunkeja voi vain ihastella. 
Luonto on kaunista, kylät idyllisiä 
ja varsinkin kaupunkien vanhat 
osat viehättäviä. Niissä viettäisi 
mielellään aikaa paljon enemmän 
kuin nyt oli mahdollista. Mitään 
henkistä tai hengellistä jalostu-

mista en tunne kokeneeni. Käve-
lin päivisin pääosin yksin. Olihan 
siinä aikaa ajatella kaikenlaista, 
mutta mitään uutta ahaa¬elämystä 
en myöskään ole huomannut.

Tämmöisellä reissulla elämisen 
tarpeet kutistuvat ihan perusasi-
oihin: ruoka, lepo, jonkinmoi-
nen puhtaus ja päivän taipaleesta 
selviäminen. Siinä ne. Muuhun 
ei juuri ole energiaa. Tietenkin 
reissulla tapaa ihmisiä eri puolilta 
maapalloa. Kivaa on jutella hei-
dän kanssaan ja yrittää ymmärtää 
eri kulttuureja, mutta eivät ne ju-
tut yleensä kovin syvällisiä ole.

Parin ihmisen kanssa, molemmat 
naisia, olen päätynyt keskustele-
maan Caminon olemuksesta ja 
tarkoituksesta, koulutusolosuh-
teista ja ¬kulttuureista eri mais-

sa, maiden eläkejärjestelmistä, 
suhteestamme kirkkoon jne. Pal-
jon olen saanut kertoa ihmisille 
Suomesta, sen luonnonolosuh-
teista, taloudellisesta tilantees-
tamme, suhteestamme Venäjään 
ja myös maamme historiasta.

Verrattuna aikaisempiin vael-
luksiini mm. Lapin erämaissa, 
joissa ei juuri muita ihmisiä 
nähnyt, tämä oli ihan erilainen. 
Muita ihmisiä ei päässyt pa-
koon. Varsinkin yöpymispaikko-
jen makuusaleissa olin pitkällä 
mukavuusalueeni ulkopuolella. 
Vaellusreitti tarjosi hiljaisuutta 
ja luonnonrauhaa vain lyhyitä 
jaksoja. Pääosa matkaa tehtiin 
varsin urbaanissa ympäristössä 
ja muiden vaeltajien joukossa.

Teksti ja kuvat: Paavo Kautto

Kuvat 11 ja 12: Maissin kuivatusvajoja.
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Kartanoteatteri tarttuu kesällä 
pakolaisaiheeseen

Pako Veikkolaan
Veikkolan Kartanoteatterin kesän 2016 näytelmä pu-
reutuu ajankohtaiseen aiheeseen eli pakolaisten jouk-
kotuloon Eurooppaan ja Suomeen. Veikkolaan perus-
tetaan vastaanottokeskus, jonne majoitetaan pakolaisia 
eri puolilta Afrikkaa, Lähi-itää ja Aasiaa.

Tilanne hämmentää pienen länsiuusmaalaisen kylän 
rauhaa. Kulttuurien kohtaaminen saa aikaan törmäyk-
siä sekä koomisia ja vähemmän hauskoja kohtaami-
sia ja sananvaihtoa. Myös ystävyyssuhteita solmitaan 
kantaväestön ja uusien veikkolalaisten välillä.

Pako Veikkolaan haastaa ajattelemaan eri puolilta 
maailmaa tulevien pakolaisten elämäntilanteita. Mikä 
ajaa kymmenet tuhannet ihmiset pakenemaan koti-
maastaan, matkustamaan henkensä uhalla tuhansia 
kilometrejä Eurooppaan ja lopulta Suomeen? Miten 
kyläläiset ottavat vieraat vastaan? Entä miten tulijat 
sopeutuvat uuteen kulttuuriin?

Näytelmän ensi-ilta on ennen juhannusta 2016. Lisä-
tietoa näytelmästä tulee vuodenvaihteen jälkeen. 

Mikäli haluat osallistua näytelmän tekemiseen, lähe-
tä sähköpostia veikkolankartanoteatteri@gmail.com  
tai soita puheenjohtaja Simo Sipolalle, puh. 040 869 
1155.

Näyttelemisen lisäksi teatterissa on tarjolla yhteistä te-
kemistä esimerkiksi puvustuksessa,markkinoinnissa, 
lipunmyynnissä ja liikenteenohjauksessa. Tervetuloa 
mukaan!

Kartanoteatterin itsenäisyyspäivän 
juhla tarjoaa uusia elämyksiä
Veikkolan Kartanoteat-
terin itsenäisyyspäivän 
juhla tarjoaa tänä vuonna 
monipuolista katsottavaa 
ja kuultavaa.

Tarjolla on maistiaisia 
keväällä ensi-iltansa saa-
vasta Marian kyyneleet 
-esityksestä. Kyse on 
poikkitaiteellisesta esi-
tyksestä. Sen lähtökohta-
na ovat kuvataiteilija Jou-
ko Ollikaisen maalausten 
pohjalta syntyneet tekstit.

Ollikainen on maalannut 
ikoneja, itkeviä Marioita, 
tavallisesta poikkeaville 
alustoille, kuten juurihar-
jaan, pyykkilautaan ja vesi-
kelkkaan. Ollikaisen näyt-
tely on esityksen lavastus.

Eija Ahvon ohjaama kym-
menen naisen ryhmä esittää 
itsenäisyyspäivän juhlassa 
noin puolen tunnin jakson 
tulevasta esityksestä, jonka 
musiikista ja säestyksestä 
vastaa Tuija Rantalainen.

Nuorten teatterikurssi esit-
tää itse kirjoittamansa näy-
telmän, jonka ohjauksesta 
vastaa teatteri-ilmaisun 
opettaja Tuukka Martis-
kainen.

Juhla alkaa klo 14. Käsi-
ohjelma maksaa 15 euroa. 
Hinta sisältää pientä tarjoi-
lua. Esityspaikka on vanha 
tuttu Eerikinkartano, os. 
Eerikinkartanontie 150.

Käsiohjelmaa, joka oi-
keuttaa sisäänpääsyyn, voi 
ostaa 10-kioskilta ja ovel-
ta. Huom! Paikkoja on ra-
joitetusti.

simo sipola
Rahavallan jäljet
Teos

Talouspolitiikka on haas-
tava laji. Varsinkin laman 
aikana, jolloin erilaiset 
oppisuunnat kilvoittele-
vat, mikä on oikea tie uu-
teen nousuun. Suomi on 
siirtynyt kärkikolmikosta 
häntäpään vetäjäksi. Met-

sä ja metalli ovat hiipuneet 
veturista tavalliseksi tava-
ravaunuksi, eikä uusi tek-
nologia ole vielä löytänyt 
uusia markkinoita Noki-
an romahduksen jälkeen. 
Kansankielellä todettuna: 
vitsit ovat vähissä, ja tart-
tis tehrä jotain.

Veikkolassa asuva ja vai-
kuttava tv-toimittaja Simo 
Sipola tekee parhaansa 
avatakseen lukijoille

mahdollisuuden ymmärtää 
niitä syitä ja seurauksia, 
jotka ovat johtaneet tähän 
tilanteeseen. Varsinaisia rat-
kaisuja hän ei tarjoa, mutta 
kriittinen tarkastelu antaa 
aseita talouspoliittisen ajat-
telun ymmärtämiseen.

Ennen kaikkea teos on 
tiukkaa uusliberalismin 
kritiikkiä, jossa päättäjät 
ja markkinavoimat sijoi-
tetaan syyllisten penkille 
odottamaan kansan tuo-
miota. Vuodesta 1990 pie-
nituloisten määrä on lähes 
kaksinkertaistunut. Työt-
tömyys lähentelee jo kym-
menen prosentin rajaa, ja 
100 000 ihmistä joutuu 
tulemaan toimeen 500 eu-
rolla kuukaudessa.

Rahavallan jäljet käsittelee 
selkokielellä talouspolitii-
kan kehitystä ja terminolo-
giaa 1980-luvulta lähtien. 
Silloin kun kaikki näytti 
niin auvoiselta, että jos ra-
hasta ja tavarasta oli pula, 
niin pankinjohtaja imaisi 

asiakkaan konttoriinsa ja 
kysyi: paljonko tarvitset? 
Kulutusjuhlat olivat alka-
neet, ja kauhea kankkunen 
odotti eteisessä.

Simo Sipola julkaisi kolme 
vuotta sitten teoksen Uu-
den Euroopan raunioilla. 
Hän jatkaa ansioituneesti 
lähimenneisyyden analy-
sointia kriittisen journalis-
min hengessä.

Suosittelen nyt julkaistua 
teosta oppikirjaksi kau-
pallisiin oppilaitoksiin. 
Johdonmukainen ja ana-
lyyttinen ajattelu on hyvä 
omaksua jo opiskeluvai-
heessa.

Matti Saartamo

Kirkkonummen Kirjaston ystävien juhla  
Veikkolan kirjastolla 

Veikkolan Punaisen tuvan järjestämää synttärikakun koristelua.

Kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen muisti Kirjaston 
ystäviä kukalla. Vasemmalta oikealle Minna Kanerva, Tarja Karvinen, 
Ilona Tiainen, Margareta Kull-Poutanen ja Maarit Orko.

Kuvat: Saara Leppäsalko
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Veikkolan kirjaston 
joulukuu
Kirjaston aukioloajat 
ma klo 14–20 
ti ja to klo 14–19 
ke, pe, la ja aatot klo 10–15

Joulun ja uudenvuoden poikkeavat aukioloajat 
to 24.12. – su 27.12. suljettu 
to 31.12. klo 10–15 
pe 1.1.2016 suljettu 
ti 5.1.2016 klo 10–15 
ke 6.1.2016 suljettu

Veikkolan kirjasto / Veikkola bibliotek 
Allastie 6 / Dammvägen 6, 02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100 / tfn 09 2967 2100 
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Päiväkerhot  
kasvatustyön tukena 40 vuotta
Kirkkonummen suomalai-
nen seurakunta on tarjon-
nut 3–5-vuotiaille lapsille 
päiväkerhotoimintaa jo 
40 vuoden ajan. Päiväker-
hossa lapset saavat opetel-
la elämäntaitoja yhdessä 
muiden samanikäisten las-
ten kanssa.

– Tärkeintä ovat kaverit, 
leikki ja eväät, kertovat 
nelivuotias Salla ja viisi-
vuotias Vili.

– Ja autolla ajaminen, jat-
kaa Miksu, 4 vuotta.

Usein päiväkerhossa tutus-
tutaan jo tuleviin esikoulu- 
ja koulukavereihin. Siten 
päiväkerhossa solmittu 
ystävyys- ja perhesuhde 
kantaa pitkälle.

Aleksa tykkää piirtää ja 
askarrella. Akseli ja Max 
heittävät mieluiten ko-
ripalloa. Päiväkerhossa 
toteutuu monien lasten 
yhteinen toive: sisällä ja 
ulkona leikkiminen, eväi-
den syöminen ja uusien 
kavereiden saaminen. Tär-
keää on myös saada kertoa 
omista kokemuksista ja 
sattumuksista.

– Mä oon nähnyt kurpi-
sammakon. Se on hirveen 
iso ja limanen, kertoo vii-
sivuotias Jimi innoissaan. 

Lapsen jumalasuhde 
päiväkerhotyön ytimessä

Päiväkerhossa lapsi saa 
tutustua rakastavaan Ju-
malaan omien kysymys-
tensä ja Raamatun kerto-
musten kautta. Hän toimii 
aktiivisesti ja itsenäisesti 
kotiseurakuntansa jäsene-
nä. Lapsen kasvua tuke-
massa ja ohjaamassa ovat 
varhaiskasvatuksen am-
mattilaiset, lastenohjaajat. 
Pienissä ryhmissä aikaa 
riittää jokaisen lapsen koh-
taamiseen.

Päiväkerhotyön ytimes-
sä ovat kasteopetus sekä 
lapsen sosiaalisten ja 
vuorovaikutustaitojen tu-
keminen lapsilähtöisesti. 
Päiväkerhossa lapsi saa 
monipuoliset kasvun mah-
dollisuudet niin fyysiselle, 
psyykkiselle, sosiaaliselle 
kuin hengelliselle kasvul-
le. Lapsen vanhempien 
kasvatustehtävää tuetaan 
kasvatuskumppanuuden 
näkökulmasta.

Vanhempainvartit- ja -illat 
rytmittävät kerhokautta. 
Vanhempainilloissa tutus-
tutaan muihin kerhoperhei-
siin ja toimitaan yhdessä 
kerholaisten kanssa erilais-
ten teemojen avulla. Ke-
väällä 2016 keskustellaan 
vanhemmuuteen ja kasva-
tukseen liittyvistä ajankoh-
taisista asioista Vanhem-
muuden teesien avulla. 

Kerhopesä tuo lisää 
mahdollisuuksia perheille

Päiväkerhotoimintaa ke-
hitetään jatkuvasti. Uu-
tena toimintana on aloi-
tettu avoin päiväkerho, 
kerhopesä, joka on tarkoi-
tettu 2–6-vuotiaille lap-
sille. Avoimuus tarkoittaa 
sitä, että lapsi voi tulla ker-
hoon aina silloin, kun se 
sopii perheen aikatauluun. 
Myös perheen eri-ikäiset 
lapset voivat osallistua toi-
mintaan yhtä aikaa.

Kerhopesä toimii kuten 
päiväkerho, ja se toimii 
alueilla myös päiväker-
hona niille lapsille, jotka 
eivät ole mahtuneet pe-
rusryhmiin. Kerhopesään 
ilmoittaudutaan seurakun-

nan nettisivuilla olevalla 
lomakkeella.

Lastennäytelmistä 
iloa ja oivallusta

Veikkolan päiväkerhossa 
toimivat lastenohjaajat Sari 
Koski ja Hanna-Marja Sa-
lonoja toteuttavat kasvatus-
työtä myös lastennäytelmi-
en avulla. Heidän luomansa 
hahmot, Walde- ja Remu-
nimiset karhut, seikkailevat 
yhdessä ja antavat lapsille 
elämyksiä ja oivaltamisen 
iloa. Syksyllä 2015 karhut 
ovat seikkailleet Pohjoisna-
valla ja ihmetelleet yhdessä 
erilaisuutta, samanlaisuutta 
ja ystävyyttä. Näytelmiä on 
esitetty päiväkerholaisille 
ja päivähoidossa oleville 
lapsille.

Lisätietoja päiväkerhoista 
ja muusta lapsille ja perheil-
le suunnatusta toiminnasta 
löytyy verkkosivuiltamme:

www.kirkkonummenseu-
rakunnat.fi/toiminta/lapsi-
perheille/

Teksti: Nina Hotma, Kirk-
konummen suomalainen 
seurakunta

Veikkolaan 
perustettu  
nuorten oma 
yhdistys Venttu ry.
Veikkolan Nuorten Tuki ry. eli Venttu 
ry. on tänä syksynä perustettu yhdistys, 
joka edistää veikkolalaisten nuorten 
vapaa-ajantoimintaa ja sen mahdolli-
suuksia sekä toimii nuorten puolesta-
puhujana heitä koskevissa asioissa. Yh-
distys järjestää omia tempauksia ja on 
mukana erilaisissa tapahtumissa sekä 
osallistuu aktiivisesti kylän toiminnan 
kehittämiseen nuorten näkökulmasta.

Venttu ry:n toiminnassa on nuoria mukana sen perusta-
misesta lähtien, ja sen toiminta pohjautuu nuorten omiin 
tarpeisiin ja tekemiseen. Venttu ry:ssä on parhaillaan val-
misteilla kysely, jolla selvitetään veikkolalaisten nuorten 
omia tarpeita, toiveita ja ideoita liittyen Veikkolan vapaa-
ajantoimintaan, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Toiminta suunnitellaan nuorten tarpeiden mukaisesti. 
Paikalliset nuoret aktivoidaan itse mukaan toimimaan ja 
vaikuttamaan omien asioidensa edistämiseen. Toiminnan 
toteuttamiseksi tarvitaan yhdistykseen kuitenkin myös 
aktiivista aikuisten tukijoukkoa.

Yhdistys on aloittanut tiedottamisen ja jäsenhankintansa 
marraskuussa. Tavoitteena on saada mahdollisimman pal-
jon kyläläisiä nuoria ja nuorten asioista kiinnostuneita ai-
kuisia mukaan toimintaan. Verkostoituminen on aloitettu 
paikallisten toimijoiden kanssa mm. esittäytymällä alue-
foorumissa 10.11.

Ventty ry:lle on tulossa nuorten itsensä toimesta nettisi-
vut. Nyt on jo facebook-ryhmä. Näiden kautta pääasialli-
nen tiedottaminen tapahtuu jäsentiedotteiden lisäksi.

Perustajajäseninä ja ensimmäisen toimintakauden halli-
tuksessa ovat Tuulia Råmark (puheenjohtaja), Patrick Rå-
mark, Eppu Jakobsen ja Markus Veranen. Varajäseniä ovat 
Paavo Sortti, Janne Råmark, Renni Sivonen, Wilhelm Kir-
javainen ja Erik Grahn. Hallituksen sihteerinä toimii Katja 
Rautavaara. Keväällä 2016 valitaan uusi hallitus.

Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yh-
teyttä facebook-ryhmän kautta tai suoraan puheenjohta-
jaan: tuulia.ramark@gmail.com.

Kenkäviidakkoa eteisessä. Kuva: Hanna-Marja Salonoja.

Luovuuden iloa. Kuva: Hanna-Marja Salonoja.

Walde- ja Remu-karhut. Kuva: Helka Pärssinen.
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Joulun alla joulu-
pukin apulaisten 
kiireet kasvavat 
ja mielet täyttää 
kiivas pohdinta 
siitä, mitä antaa 
lahjaksi läheisel-
le. Yksi oivalli-
nen vaihtoehto on 
avain liikunnan 
aarrearkkuun eli VeVe:n vuosimaksu. 130 eurolla* voit 
antaa henkilölle tai 200 eurolla* perheelle mahdollisuu-
den osallistua vapaasti lähes 30:een liikuntalajiin koko 
vuoden ajan. Lisäksi VeVe järjestää paljon tapahtumia ja 
muuta toimintaa vuoden aikana.

Lajeja ovat: Bailamama, Baby, Taaperojumppa, Perhelii-
kunta, Liikuntaleikkikoulu, Tempputuokio, Koululaisten 
harrastekerho, Hip-Hop, Yleisurheilukoulut, Koripallo, 
Lentopallo, Salibandy, Sählyt, Sulkapallo, Bodymix, Iki-
liikkujat, Kehonhuolto, Kuntocircuit, Kuntosalit, Liikeä-
lytunti (terveysliikunta), Äijäjumppa, Piloxing, Seasonal-
jooga, Seasonalpilates, TehoMix, Yin – jooga ja Zumba.

Niin tai olisikohan se hyvä lahja itselle…

(*vuoden 2015 maksuja, vuoden 2016 maksut päätetään 
jäsenkokouksessa joulukuussa).

LIIKUNTA

MONIPUOLISET HOITOPALVELUT 
VEIKKOLASSA!

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

-LAHJAKORTIT ERI HOITOIHIN PUKINKONTTIIN !

Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman!

FYSIO-LYMFA
RITVA HERNETKOSKI
Vanhatie 26, 02880 Veikkola
050-4646661
ritva.hernetkoski@suomi24.fi

Hieroja Kyösti Laatikainen vastaanotto ke ja pe klo 17-20 
puh. 046-6625455

 

Joululahjaksi 
liikuntaa?

HOTELLI NUUKSIO 
entinen SIIKARANTA  

KUTSUU TALVEN RIENTOIHIN 

HOTELLI NUUKSIO,  NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO      
 MYYNTI@SIIKARANTA.FI    WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI 

 
  
 

PIKKUJOULUT   
27.11. ja 11.12 
Musiikista vastaa  
Anu ja Saturnus 

 
Hinta 34 € / henkilö  
sis. Jouluinen juoma,  
illallisbuffet ja tanssit 

 

SOITA JA VARAA  09 867 971 

PERINTEINEN JOULULOUNAS 
 

12.-15.12. klo 11.30-15.00  
Hinta 25 € / henkilö  

Lapset alle 12 v. -50 % 

Mistä on menestyvä yleisurheilija tehty?
VeVe:n yleisurheilussa on 
takana hieno vuosi. Urhei-
lijoiden ahkera harjoittelu 
ja hyvä valmennus ovat 
tuoneet tuloksia, jotka nä-
kyvät mm. piiri-, alue- ja 
suomenmestaruuskisojen 
mitalisijoilla.

Suomen Urheiluliitto, 
SUL, valitsee tulosten 
pohjalta urheilijoita alu-
eelliseen nuorten maa-
joukkuevalmennukseen.

Kutsun saivat VeVe:n Anni 
Penttilä ja Aleksanteri 
Sonninen. Valinta koski 
14–18-vuotiaita nuoria 
lupauksia. Aleksanteri va-
littiin Helsingin seudun 
yleisurheilupiirin 17-vuo-
tiaiden miesten sarjan par-
haaksi urheilijaksi. Hänen 
valmentajansa Risto Son-
ninen palkittiin myös.

Koska tämän kirjoittaja ei 
saa Annia ja Aleksanteria 
juoksemalla kiinni, niin 
pitipä kysyä heiltä perin-
teiseen malliin, että hei, 
miten te teitte sen?

1. Kuinka kauan olet har-
rastanut yleisurheilua?

Anni: Yleisurheilua olen 
nyt harrastanut noin kuu-
si vuotta, ja parin vuo-
den ajan olen keskittynyt 
enemmän juoksuun.

Aleksanteri: Ensimmäisessä 
yleisurheilukoulussa kävin 
jo neljävuotiaana vanhalla 
yleisurheilukentällä (ny-
kyisin Vuorenmäen koulun 
piha ja jalkapallokenttä).

2. Mitkä ovat päälajisi? 

Anni: Päälajejani ovat täl-
lä hetkellä 1 500 metrin 

estejuoksu ja 800 metrin 
juoksu.

Aleksanteri: Päälajini ovat 
moukarin- ja kiekonheitto.

3. Kuinka usein ja miten 
harjoittelet?

Anni: Harjoittelen aika 
monipuolisesti lähes päi-
vittäin ja pidän välillä 
myös lepopäiviä.

Aleksanteri: Harjoittelen 
5–6 päivänä viikossa. Ke-
sällä heittoja ja voiman 
ylläpitämistä. Talvella har-
joitukset koostuvat voima-
harjoitteista kuntosalilla. 
Talvella tulee hyvin vähän 
heittoja, koska Veikkolas-
sa ei ole heittopaikkaa.

4. Mitkä ovat suurimmat 
saavutuksesi?

Anni: Suurimmat saavu-
tukseni ovat tällä hetkellä 
SM-hopea 1 500 m este-
juoksusta ja neljäs sija 800 
metriltä.

Aleksanteri: Suurimmat 
saavutukseni ovat suo-
menmestaruus moukarissa 
v. 2012 ja sen jälkeen muut 
SM-mitalit. Yhteensä seit-
semän henkilökohtaista 
mitalia ja kaksi joukkue-
mitalia.

5. Miten liikunta ja ur-
heilu ovat vaikuttaneet 
sinun elämääsi?

Anni: Urheilu on tärkeä 
osa elämääni, vaikka tree-
nit vievätkin paljon aikaa. 
Kisoja on ollut ympäri 
Suomea, ja olen tutustunut 
moniin mukaviin ihmisiin.

Aleksanteri: Liikunnas-
ta ja urheilusta on ollut 
paljon hyötyä: se on nos-
tattanut sekä fyysisiä että 
henkisiä ominaisuuksia. 
Esimerkiksi koulussa jak-
saa paljon paremmin.

VeVe:ssä on lähes 200 
yleisurheilijaa, nelivuoti-
aista veteraaneihin. Jokai-
sen tulos on hieno tulos, 
ja mukana voi harrastaa 
myös ilman menestyspai-
neita.

Vuoden ahkerat ja muut 
menestyjät palkitaan 
VeVe:n joulujuhlassa 
sunnuntaina 29.11. kello 
16.00 alkaen. Tervetuloa 
mukaan!

Teksti: Johanna Artola
Anni Penttilä SM-kilpailujen 
palkintojenjaossa Oulussa 
elokuussa 2015. Kuva: 
Mika Ruuskanen.

Helsyn palkitsemistilaisuudessa Aleksanteri Sonninen 
(vas.) ja Risto Sonninen. Kuva: Kurt Tulonen.

Haluaisitko juosta 
maratonin tai 
puolimaratonin?

Siintääkö haaveissasi osallistuminen pitkänmatkan 
juoksuun, mutta et tiedä, miten pitää harjoitella oikein? 
VeVe:n maratonkoulu antaa sinulle vastaukset sekä opit 
mm. oikeaan juoksutekniikkaan. Koulun vetäjänä toimii 
juoksun ammattilainen, valmentaja Nalle Stenvik.

Oli tavoitteesi mikä tahansa, olet tervetullut mukaan. Kat-
so lisätietoa sivulta www.veve.net.

Teksti: Johanna Artola
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Mikä sai teidät liikku-
maan?

Aino: Jatkuvat selkäkivut 
saivat liikkumaan. 
Sirpa: Minut sai mu-
kaan Aino, kun hän 
kovasti tätä mainosti.

Mitä liikuntaa suositte-
lisit?

Aino ja Sirpa yhteen ää-
neen: Kaikki jumpat ovat 
tosi kivoja, ei voi asettaa 
mihinkään järjestykseen! 

Kylänraitti kävi tutus-
tumassa yhteen VeVe:n 
päiväjumpista eli kehon-
huoltoon ja kyseli Ainol-
ta ja Sirpalta, mikä sai 
heidät jumppaamaan.

Päiväjumpat keväällä 2016

Uutuuksina äijäjumppa ja kalvojen venyttelyä
VeVe:n suositut päiväjum-
pat ovat avoinna kaikille 
päivisin liikkuville, niin 
senioreille kuin muille-
kin liikkujille. Uutuutena 
on torstain Äijäjumppa, 
joka nimensä mukaan on 
miehille ja äijäliikuntaan 
haluaville monipuolinen 
kehonhuoltotunti. Tarkoi-
tuksena on lisätä lihas-
voimaa ja siinä ohessa 
voidella niveliä sekä su-
lattaa nikamat liikkeelle. 
Ryhmän tahti ja ohjelma 
muokkautuvat osallistuji-
en mukaan.

Toinen uutuus on kalvo-
jen venyttely, jota voidaan 
tehdä minkä tahansa tun-
nin aluksi. Lihaskalvot eli 
fasciat ovat liikuntamaa-
ilman ”kuumin trendi”, 
ja niiden oikeaoppinen 
venyttäminen helpottaa 
liikkeiden tekemistä. Ve-

nyttelyt tehdään joko pal-
lolla tai rullalla. Jalkapoh-
jien venyttelyä on testattu 
jo syksyllä, ja palaute on 
ollut erittäin hyvää. Tasa-
paino paranee ja askel on 
kevyempi.

Päiväjumppiin voi tulla 
VeVe:n jäsenmaksulla tai 
erikseen. Yksi viikkotunti 
maksaa 30 e, kaksi viikko-
tuntia 50 e ja kolme viikko-
tuntia 70 e koko kevät- tai 
syyskauden. Ainoastaan 
Easy-Line -kuntosaliryh-
mässä on erillinen maksu.

Kehonhuolto: nivelet ja 
luut

Liikeälyn kehonhuoltotun-
nilla sulatellaan pehmeästi 
mutta tehokkaasti koko 
keho liikkeeseen ja ren-
touteen. Rennon liikkeen 
saavuttamiseksi harjoituk-

set tehdään joko lattialla 
maaten tai seinään nojaten. 
Tämä sopii hyvin kaikille 
luiden vahvistukseksi, sel-
kävaivojen ehkäisyyn sekä 
tasapainon ja liikekoor-
dinaation kehittämiseen. 
Harjoitukset tehdään lem-
peästi omaa kehoa kuun-
nellen.

Aika ja paikka: maanan-
taisin klo 12.00–13.30 
nuorisotilassa. 
Vastuuohjaaja: Terhi 
Summa, 050 467 1256.

Kehonhuolto: lihaskunto

Ikiliikkujissa keskitytään 
lihaskunnon parantami-
seen. Ohjaaja soveltaa eri 
liikuntamuotoja. Tunneilla 
käytetään vastuskuminau-
haa ja muita toiminnallisia 
menetelmiä. Toimintaa 
muokataan osallistujien 

toiveiden mukaan.

Ryhmä kokoontuu Veik-
kolan nuorisotilassa, ja 
hyvällä ilmalla on tarjolla 
myös ohjattu sauvakävely 
maastossa ennen tuntia.

Aika ja paikka: tiis-
taisin klo 11.30–
12.30 nuorisotilassa. 
Vastuuohjaaja: Nalle Sten-
vik, 044-3174249.

Päiväjumppa Veikkolan 
äijille

Äijäjumpassa liikutaan mo-
nipuolisesti mutta ilman 
turhia koreografioita. Teem-
me lihaskuntoliikkeitä, 
kuntopiiriä, keppijumppaa 
sekä monipuolista kehon-
hallintaa. Pidämme huolen 
niin nivelistä kuin luistakin. 
Ohjaaja muokkaa liikkeet 
kaikille sopiviksi, joten kai-
kenikäisille ja -kuntoisille 
löytyy haastetta.

Ota naapuri tai kaveri mu-
kaan ja tule nuorisotilalle! 
Mukaan tarvitset sisälii-
kuntavaatteet, sisäkengät, 
juomapullon.

Aika ja paikka: keskiviik-
koisin klo 12.00–13.00 
Veikkolan nuorisotilassa.

Vastuuohjaaja: Jonna Wes-
terberg, 044 3044312.

Lihaskuntoa Easy-Line 
-laitteilla

Tämä kuntosaliryhmä on 
kaikille, jotka ovat kiin-
nostuneet oman toimin-
takykynsä ja kuntonsa 

Pallo on oiva väline 
lihaskalvojen venyttelyyn.Linjakkaasti nousee Veikkolan senioreiden jalka.

ohjattua kuntosaliharjoittelua nuorille Veikkolan koululla
VeVe:n kuntosaliharjoitte-
lun peruskurssi keräsi 15 
nuorta mukaan oppimaan 
laitteiden oikeanlaista 
käyttöä, suunnittelemaan 
treeniohjelmia, ruokava-
liota ja muita hyvän har-
joittelun perusasioita.

Kurssi käytiin personal 
trainer Marika Sorsan ja 
liikunnan monitoimimies 
Vili Vehkaojan ohjaamana. 

Osallistujat olivat tyy-
tyväisiä kurssin antiin. 
”Kurssi tarjosi hyvää vaih-
telua ryhmäliikuntatun-
neille. Olen oppinut paljon 
uusia liikkeitä ja oikeat 
tekniikat niiden tekemi-

seen. Kurssi on myös an-
tanut varmuuden käymään 
salilla omatoimisestikin”, 
VeVe:n ryhmiin ahkerasti 
osallistuva Iida Lähde to-
teaa.

Jatkossa Marika Sorsa on 
mukana nuorten omalla 
kuntosalivuorolla perjantai-
sin kello 17.–18. Veikkolan 
koululla. Marika auttaa lait-
teiden käytössä sekä neuvoo 
ja auttaa oman harjoittelun 
suunnittelussa. Seuraava 
nuorten kuntosaliharjoitte-
lun peruskurssi järjestetään 
ensi vuoden alussa.

Teksti: Johanna Artola ja 
Teemu Lepistö

Oikeaoppinen laitteiden hallinta vähentää loukkaantumisriskiä. Kuvassa Pauliina Pirilä ja Iida Lähde. Kuva: 
Teemu Lepistö.

kohentamisesta. Liikunta-
rajoitteet tai sairaudet ei-
vät ole este harjoittelulle, 
sillä jokainen tekee omaan 
tahtiinsa. Laitteet mahdol-
listavat tasaisen ja lem-
peän harjoittelun.

Tunti sisältää alkulämmit-
telyn, voimaharjoittelua 
kevyillä vastuksilla ja lop-
puvenyttelyn tai -rentou-
tuksen. Ryhmän minimi-
koko on 12, hinta 9 e kerta 
tai 80 e/10 kertaa. Maksu 
ei sisälly VeVe:n eikä ryh-
mien vuosimaksuun.

Aika ja paikka: torstaisin 
klo 11.00–12.00 Balanssi-
klubilla apteekin yläpuo-
lella. 
Vastuuohjaaja: Nalle 
Stenvik, 044 3174249.

Ohjaajat ovat mukavia ja 
korjaavat koko ajan, jos 
teemme väärin. On mu-
kavaa ja turvallista tehdä, 
kun tietää tekevänsä oi-
kein.

Paljonko liikuntaa har-
rastat viikossa?

Sirpa: Aina olen harras-
tanut, mutta nyt täsmälli-
semmin. 
Aino: Olen myös aina 
harrastanut. Nyt käyn 
pelkästään näillä jumpil-
la, kun ovat niin hyviä.

Kommentit ryhmän 
muilta jäseniltä:

Selkäkivut ovat jääneet. 
Lihakset aukenevat ja 
kehonhuolto auttaa hyvin 
kipukohtiin. 
Kehosta löytyy 
ihmeellisiä kohtia. 
En olisi ikinä uskonut 
odottavani innolla 
seuraavaa kuntosalikertaa.

 
 
Teksti: Terhi Summa ja 
Teemu Lepistö 
Kuvat: Teemu Lepistö
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palvelemme ma-pe 9-18, la 9-14 

puh. 09-88742810 

Joulun aukioloajat: 

24.12. Jouluaattona  9-12 

25.12. Joulupäivänä  suljettu 

26.12. Tapaninpäivänä  suljettu 

27.12. sunnuntaina  suljettu 

 

Uudenvuoden aukioloajat: 

31.12. Uudenvuodenaattona 9-16 

1.1. Uudenvuodenpäivänä suljettu 

2.1. lauantaina   9-14 

         

Perjantaina 11.12.2015 klo 9-18 

apteekilla glögitarjoilu.  

Tervetuloa! 

Hotelli Lepolampi uudistuu monipuolisesti ja tarjoaa erinomaiset puitteet 

majoitukseen, tilaisuuksiin ja hauskanpitoon! Tule tutustumaan uusittuun 

hotelliimme, ravintolaamme, baarimme ja ruokalistaamme sekä pelaamaan 

minigolffia ja biljardia ja saunomaan! Juhlistamme kaikkia isiä 

isänpäivälounaalla su 8.11.  Ole yhteydessä ja varaa pöytä!

• Majoittua lyhyt- tai pitkäaikaisesti

• Järjestää juhlia, kokouksia ja saunailtoja

• Syödä ja nauttia baarin tarjoiluista

• Viihtyä minigolffin, biljardin sekä tapahtumien parissa

HOTELLISSA VOIT

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUDISTUVAAN LEPOLAMPEEN!

Hotelli Lepolampi  |  Kivilammentie 1  |  02820 Espoo  |  4 km Veikkolan keskustasta
Puh. +358 (0)10 324 4840  |  myynti@lepolampi.fi  |  lepolampi.fi

Eerikinkartanolla on tehty remonttia
Eerikinkartanon alueella on tapahtunut enemmän kuin 
vuosiin. Oheiset kuvat kertovat ns. valkoisen talon, 
pajarakennuksen ja Navalan ladon muutoksesta parempaan.

Valkoinen talo on saanut uuden vuorilaudoituksen ja maalin pintaansa. Pajaan pellon puolelle on vaihdettu hirsiä ja laho katto purettu.

Teollisuustie 15 
02880 Veikkola 

puh. 010 581 0840 
www.kak-autohuolto.fi

KAK-Autohuolto

Kuvat: Päivi Falck
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Vuoden loppu lähestyy

Lämmin syksy on pitkit-
tänyt monien hyönteisten 
vetäytymistä talvihorrok-
seen. Monia lajeja onkin 
näkynyt aina marraskuulle 
asti. Niinpä hyönteisravin-
toa on ollut saatavilla nor-
maalia pidempään. Tämä 
tarkoittanee sitä, että jot-
kin hyönteissyöjälinnut, 
kuten punarinta, yrittävät 
talvehtimista alueellam-
me. Punarinta, kuten 
peukaloinen, ovat sellai-
sia lintulajeja, jotka kas-
viravinnon lisäksi syövät 
myös hyönteisravintoa. 
Siksi leutoina syksyinä ne 
voivat viipyä pidempään. 
Jotkin yrittävät jopa tal-
vehtimista. Ruokinnassa 
nämä lajit syövät murskat-
tua pähkinää, pieniä sie-
meniä ja hedelmää.

Tänä vuonna lokakuul-
la lämpötila on ollut yli 

10 C°. Hyönteisravintoa 
on ollut yllin kyllin. Sii-
tä ovat hyötyneet myös 
tiaiset, jotka kuuluvat 
Suomen talvilinnustoon. 
Tiaisia näkyi lokakuun 
alussa, mutta ilmojen jäl-
leen lämmettyä ne katosi-
vat ruokinnastani.

Muuttajat ja talvehtijat

Tätä juttua kirjoittaessani 
isänpäivänä lähes kaikki 
muuttavat lajit olivat läh-
teneet alueeltamme etelän 
suuntaan, viimeisimpinä 
isot lajit, kuten harmaa-
haikara ja joutsenet. 
Jotkin muuttajista jäävät 
merialueillemme, jos vesi 
ei jäädy. Näistä esimerk-
kinä ovat isokoskelot, 
jotka olivat vielä 8.11. pa-
rinsadan yksilön parvena 
Kalljärven pohjoisrannalla 
kalastelemassa. Lensipä 

järvellä silloin vielä muu-
tama laulujoutsenkin.

Kun järvemme jäätyvät, 
nämäkin vesilinnut ha-
keutuvat avovetten ääreen 
merialueelle. Siellä koske-
lot jatkavat pikkukalojen 
saalistamista kokonaan 
sukelluksissa, mutta jout-
senet tarvitsevat matalam-
paa vettä, jotta ne puoli-
sukelluksessa ylettyvät 
pohjaan. Sieltä ne löytävät 
ravinnokseen kasvien osia. 
Joutsenet ovatkin puh-
taasti kasvissyöjiä. Isoi-
na lintuina ne tankkaavat 
ruokaa silloin, kun sitä on 
saatavilla, ja ne voivat olla 
syömättä päiväkausia, jos 
tilanne niin vaatii.

Oikeaa ravintoa 
ruokintaan

Joitakin vuosia sitten 
meillä oli kolme perättäis-
tä lumista talvea ja niiden 
jälkeen kaksi perättäistä 
lauhaa talvea. Nyt lämmin 
syksy ennakoisi kolmatta 
perättäistä lauhaa talvea. 

Aina luonnon merkit ei-
vät ole ennustettavissa, 
ja lähikuukaudet näyttä-
vätkin, miten paljon tu-
lemme saamaan lunta ja 
kuinka kylmää on tulos-
sa. On hyvä muistaa, että 
linnut eivät menehdy kyl-
myyteen vaan ravinnon 
eli energian puutteeseen. 
Siksi on hyvä auttaa pikku 
ystäviämme.

Lähikauppamme tarjoa-
vat monipuolista ravintoa 
lintujen ruokintaan. Suo-
laista ihraa ja maustet-
tua leipää ei kuitenkaan 
pitäisi linnuille tarjota. 
Tumma leipä ei myöskään 
ole hyvää ravintoa siivek-
käille, koska se aiheuttaa 
ruoansulatusongelmia. 
Kaikenlaiset sairaudet, 
pienetkin, saattavat olla 
kohtalokkaita talvesta sel-
viytymiselle.

Syksyinen pönttöjen puh-
distus ei mielestäni ole 
niin hyvä kuin keväinen 
puhdistus. Talven aikana 
linnut yöpyvät pöntöissä ja 

ulostavat sinne. Keväällä 
puhdistuksessa puhdistuu 
vanha pesä ja sen päällä 
olevat kuivat ulosteet pois-
tuvat. Näin alkavat pesin-
täkautta ajatellen pöntöt 
ovat puhtaita.

Kunnan 
rakennushankkeista

Lopuksi haluaisin kom-
mentoida viimeisiä uuti-
sia Kirkkonummen tule-
vista rakennushankkeista 
Veikkolan urheilupuiston 
läheisyydessä. Satoja 
tuhansia euroja ollaan 
investoimassa urheilu-
puiston tuntumaan. Pai-
kalle on rakenteilla uusi 
skeittipuisto, piknik-alue 
sekä maastopyörärata. 
Hyvä asia sinänsä, mut-
ta Veikkolan asukkaita ei 
ole juurikaan asiasta kuul-
tu, vaikka Veikkolassa on 
toimiva kyläyhteisöorga-
nisaatio.

Kymmenisen vuotta sitten 
käynnistin projektin, jossa 
Haapajärven rantaan olisi 

rakennettu lintutorni. Sen 
yhteyteen olisi tarvittu 
pieni parkkipaikka autoil-
le sekä opastus polkuineen 
tornille. Kokonaiskustan-
nus olisi ollut alle 50 000 
euroa. Tähän asiaan ei 
löytynyt kunnalta kiinnos-
tusta.

Ehkä kunnan virkamiehet 
haluavat päättää asioista 
liian itsenäisesti kuulemat-
ta asukkaiden todellisia 
toiveita. Pienellä rahalla 
lintutorni olisi tarjonnut 
erinomaisen mahdollisuu-
den myös nuorille saada 
yhteys luontoon ja mah-
dollistaa alkua lintuharras-
tukselle. Enpä ole kuullut 
vielä koskaan, että lintu-
harrastajat olisivat toimil-
laan aiheuttaneet vahinkoa 
yhteiselle omaisuudellem-
me.

Hyvää loppuvuotta ja jou-
lun odotusta toivottaa

Topi

Kuvissa luonto, eläimet ja kartano
Kaksi joutsenta, toinen 
ui, toinen lentää katsojaa 
kohti räpylät levällään. 
Upea kuva kiinnitti huo-
mioni Päivi Falckin näyt-
telyssä Veikkolan kirjas-
tossa.

”Se on minunkin suosik-
kejani”, Päivi paljastaa.

Istumme Päivin kanssa 
kahvilla Eerikinkartanon 
punaisen talon keittiös-
sä. Vanhan rakennuksen 
tunnelma on rauhallinen. 

Ikkunasta näkyy kartanon 
pihapiiri, kissa kiehnää 
kyljessä, ja musta koira 
kerjää rapsutusta. Päivi on 
asunut kartanolla vuodesta 
1998.

”Olimme alkuun kunnan 
kriisiperhe, valmiina otta-
maan vastaan suojaa tar-
vitsevan mihin vuorokau-
den aikaan tahansa. Nyt 
täällä asun minä kahden 
sijaislapsen kanssa”, Päivi 
kertoo.

Kuva päivässä -tahtiin

Päivi hankki digitaali-
kameran vuonna 2009 ja 
liittyi melkein heti Blip-
fotoon, jonka sivuille voi 
ladata kuvan joka päivä.

Blipfoto perustettiin Skot-
lannissa 10 vuotta sitten. 
Blippaajia on yli 170 
maassa.

”Olen siis tavannut Skot-
lannista, Irlannista ja 

Hollannista Suomessa 
vierailleita blippaajia, ja 
olemme käyneet yhteisillä 
kuvausretkillä”, Päivi ker-
too. ”Tällä hetkellä Vesa 
Mönkkösellä on Veikkolan 
kirjastossa näyttely. Hän-
kin on blippaaja. Blippaa-
jat tapaavat toisiaan muu-
taman kerran vuodessa.”

”Kuvaaminen on harrastus, 
joka vie mennessään. Nyky-
kameralla se on vaivatonta. 
Lisäksi se on terapeuttista. 
Kun kuljen koiran kanssa 

Päivi Falck tutulla lenkkipolullaan marraskuisena pakkasaamuna. Päivin kuvista 
välittyvät Eerikinkartanon ympäristön aamut monena vuodenaikana. Usvaa järvellä, 
syksyisiä peltoja, joutsenia, kauriita, hirviä ja kettukin.

lenkillä, otan samalla kuvia. 
Päivittäin kuvia tulee kol-
misenkymmentä, pari kol-
me säilytettävääkin.”

Päivi kuvaa mieluiten 
luontoa ja eläimiä. Koska 
hän asuu Eerikinkartanol-
la, moni kuva on likeltä 
kartanoa, pelloilta ja ran-
noilta. Päivin kuvia on 
päässyt näkemään ainakin 
kirjaston näyttelyssä vuosi 
sitten sekä kulttuuriym-
päristöpäivän näyttelyissä 
viime ja tänä vuonna.

Eerikinkartanon joulu-
markkinoilla on myynnis-
sä Päivin kortteja, tauluja 
ja kalentereita. Kalenteriin 
valikoituvat edellisen vuo-
den kuvista parhaat.

Käy katsomassa töitä ja 
hanki vaikka joululahjak-
si. Seuraava näyttely on 
kirjastossa tammikuussa.

Teksti: Raija Kari 
Kuvat: Päivi Falck 
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puolet 

 Rii-
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Asanti 

Kar- 
killa 
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miksi 
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Taisi 
”formu-
loinnin” 
taidon 

Tee-
man 
osa 

 Näillä  
evakkoon ? 

Arki-
nenkin 

 Kivi-
tetty 

Käämi- 
 käs ? 

 Imi 
sutta 

  ”Haluan eroon 
viisaudenhampaasta” 

Termi, johon nyt 
moni kompastuu 

 

   

Huumeet tai Sutra 

 

Help-
poja? 

Pasi, 
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Suun- 
nistaa 
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Ku-
Klux- 

Hellaa- 
koski 

Kame-
rassa 

On kaikkein   
 paras 

Peter 
Niinä 

”EU:ssa suuri 
poliittinen 
epäonnistuminen” 
(HS 8.9.2015) 

Pupujussi ja 
papukaija 
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nimisiä 

Laa-
jat 
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Tiukukin ! 

Arthur- 
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Korisseeko? 

Hevo-
silla 

  

 

  

 

  

Pum-  
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suossa 
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 Uu-
tussa 

Kah-
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 Hä-
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Sen-  
 kin  

Senkin  
Sarvin  

Päivä- 
kodis- 
 sa  

Sijaisena  
Talvieines  

Karas, 
Bruckner 

Sork- 
 kia 

Ome- 
nista 

Pekka 
Kanoille 

Tekijä- 
miehiä 

Piioille 
Kumma 

Luul- 
 la  

Huippu- 
urheilijoilla 

Keski-
Ranskaa 

”Älä...älä...” 

Korteillakin 

Velttouksia Hitleristä 
käytetty 

Symbo- 
 loituja 

Pekka Tapio 

Gangesin ”lahja” 
Ketjuillakin 

Autioitu- 
neinakin 

Tumput 
suorana 

Havu- 
metsässä 

Siitä sampanjaa 
Tietokilpailu 

Osaaminen 

Muurin 
takana 

Näistä 

Vauvan 
tapana 

Löytää 
 tai ei 

Pii-
sein 

”Pieni 
vihreä 
mies” 

Joskus 
viimei- 
setkin 

Lentää 
 tai ei 

Saar- 
tamolla 

Aja-
jalle 

Pakarinen, Mannio 
Asiain-
tila 

Yli- 
herkkä 

Pokerissa 
pidetty 

Aa-
muisin 

Pan-
na 

Objek- 
 teja 

Japania 
Tukkaan 

Palloi- 
 lua 

Matin 
isä 

Alad- 
dinilla 

Tom-
puri 

Väärentä- 
mätöntä 

Apaja Kinni 
Paasilinnan nimisiä 

Koski hellaa? 
Häveliäitä 

Uu…  

Peural- 
la peto 

Lohtua 

Ahtaa 
Hyviä 

VVaalean- 
punainen 

Ranin- 
 kin 

K, 
XL 

Ruok- 
koja 

Salat 
usein 

Hälle 
(Für) 

Ei koolla 
pilatut 

Edetä 
vaivoin 

Kanjo- 
nikin Rypyin  

Flyer  

Monosta 
Linnun- 
poikasilla  

Ro-ro  

Pois!  

Leirin-
nässä 

Uraus-  
 kin 

Fysiikka, 
Logiikka 

Viime ristikko oli suora-
viivainen. Siinä ei esiin-
tynyt kikkailuvihjeitä. Jos 
joitain senkaltaisia olikin, 
ne eivät ainakaan olleet 
pahoja. Jos sanan ULLAT 
eteen pannaan kirjain K, 
niin saadaan KULLAT. 
Kirjaimella k, siis kool-
la, ei täten Ullia pilata, 
päinvastoin. Ei paha vih-
je! Kuvavihje, joka johti 
sanaan APILA, oli sen 
verran epäselvä, että eräs 
lintuharrastaja näki sen si-
nitiaisen päänä. Hän pää-
tyi epätoivoissaan sanaan 
APINA.

Ristikon laatija on ihmi-
nen ja siis erehtyväinen. 
Myös ammattilaatijat, 
joille maksetaan siitä, 

että heidän tuotteitaan 
julkaistaan lehdissä, teke-
vät melko usein virheitä. 
Ongelma on siinä, että 
lähtökohtaisesti ratko-
ja luottaa laatijaan. Hän 
lähtee siitä, että vihje on 
oikea. Silloinkin kun vih-
jeessä näyttäisi olevan 
kirjoitusvirhe tai muu ou-
tous, se voi olla tarkoitet-
tua. Voi vaatia pitkänkin 
pohdinnan, ennen kuin 
ratkoja rohkenee päätyä 
tulokseen, että vihje on 
virheellinen. Seuraavassa 
on esimerkki.

Suomen Kuvalehden 
numerossa 41 olevassa 
ristikossa (3/3) oli vihje 
”CREAMS”, ja ratkaisu 
oli TRIO. Vihjeen olisi 

pitänyt olla CREAM, joka 
oli kitaristi Eric Claptonin 
trion nimi. Pääosa ratko-
jista päätyi siihen, että 
vihje on väärin muotoiltu. 
Oli kuitenkin muutama, 
jotka uskoivat vihjeen oi-
keellisuuteen ja selittivät 
yhteyden itselleen niin, 
että tässä viitataan jääte-
lötrioon vanilja-suklaa-
mansikka.

Tämä helppo (1/3) ristik-
ko ei sisällä varsinaista 
teemaa, mutta siinä on 
kolme pitkää sanaa, jot-
ka liittyvät nyt käynnissä 
olevaan julkiseen keskus-
teluun.

veikko@nordem.fi
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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)

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

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

Suomalainen/Finsk

Toivotamme herkullista joulua!

Vi önskar en läcker jul!

399 kg
Atria
Viljaporsaan juhlakinkku
Festskinka av korngris
potkalla/med lägg
pakaste/fryst, n. 7 kg

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁


