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Kunta aikoo vuokrata osan K-kaupalta jäävistä ti-
loista kahdeksaksi vuodeksi. Periaatepäätös tehtiin 
7.2. kunnanhallituksessa luvuin 7–6, päätös 21.2., 
ja lopullinen vääntö asiasta on kunnanvaltuustossa 
maanantaina 7.3. Odotettavissa on, jollei äärimmäi-
sen tiukkaa äänestystä, niin ainakin paljon puhetta. 
Mennäänkö joukolla kuulolle?

K-kaupan tilat ovat ainoat mahdolliset vuokratilat. 
Veikkolassa ei ole eikä ole tulossakaan muita tiloja 
keskellä kylää. Jos päätös tehdään, nuorisotoimi saa 
uudet tilat, kirjasto nuorisolta vapautuvat, terveys-
asema lisää tilaa, ja ikäihmisten päivätoiminta toi-
vottavasti alkaa. Ikäihmiset päivällä, nuoriso illalla 
samoissa tiloissa, on erinomainen järjestely.

Nyt on ratkaisujen ja 
suunnitelmien aika

Tilojen vuokrausta on vastustettu kosteusvaurioihin 
vedoten. Terveysasemasta tehdyissä tutkimuksissa 
ei kuitenkaan ole löydetty hometta tai pieneliöitä. 
Joitakin ilman epäpuhtauksia on, mutta lukemat ovat 
minimaalisia. Ne eivät estä turvallista työskentelyä 
tiloissa. Samoja pitoisuuksia esiintyy asunnoissa, 
joiden rakenteissa on käytetty lastulevyä.

Tilojen vuokraus yritettiin palauttaa neljännen ker-
ran valmisteltavaksi vedoten palveluverkkoselvi-
tyksen keskeneräisyyteen. Selvitys ei lupaa hyvää 
Veikkolalle. Kirkkonummen peruspalvelujohtaja 
Liisa Ståhlen palveluverkkosuunnitelmassa kaikki 
lääkärit keskitettäisiin keskustaan vuonna 2015, ja 
Veikkolaan jäisi pelkkä sairaanhoitajan vastaanotto. 
Tätähän veikkolalaiset eivät voi hyväksyä, vaikka 
vuodeksi 2018 tarjottaisiinkin upouutta lääkäritöntä 
terveysasemaa.

Palveluverkkoselvityksen valmistelu ei täytä alkeel-
lisintakaan avoimuuden vaatimusta. Ihmisten, joi-
den palveluista päätetään, on hyvissä ajoin päästävä 
mukaan asioiden valmisteluun. Kirkkonummen pal-
veluiden tarjonnan organisointi koskee pohjoiskirk-
konummelaisiakin. Veikkolasta on kirkonkylälle yli 
25 kilometrin matka, eivätkä sinne viedyt palvelut 
meitä pahemmin ilahduta. Tavalliset lääkäripalvelut 
ovat lähipalveluja vastaisuudessakin, siitä pidämme 
kiinni.

***
Veikkolan kyläyhdistys täyttää tänä vuonna 60 vuot-
ta. Muista juhlijaa maksamalla 15 euron perhekoh-
tainen jäsenmaksu! Tilillepanokortti on tämän leh-
den välissä.

Lumien sulamista odotellen
Raija Kari

Kannen kuvat:
Yläkuva: Lumi lentää Kauhalan tiellä tammikuussa.
Markku Jämsä
Vasen alakuva: Jätevesialtaiden maisemointi on meneillään. 
Mitä seuraavaksi? Tule Vesilaitoksen asukastilaisuuteen ti 8.3. 
klo 17.30.Marjokaisa Piironen
Oikea alakuva: Heippa K-Market, tervetuloa K-Supermarket!
Vesa Laaksonen
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Teksti Raija Kari
Kuvat Vesa Laaksonen

Veikkolan kyläyhdistys saa 
tukea kunnalta suhteessa jä-
senmääräänsä. Maksamalla 
jäsenmaksun tuet yhdistyk-
sen työtä. Perhekohtainen 
15 euron jäsenmaksulappu 
on tämän lehden välissä.
Nyt ajetaan lisätilojen vuok-
rausta K-kaupalta vapautu-
vista tiloista ja ennen kaik-
kea sitä, että lääkärit jäävät 
Veikkolaan. Melun torjunta, 
jätevesiasiat, liikenne, tiet, 
kaavat , koulut…. Muistu-
tuksia, lausuntoja, kannan-
ottoja, valituksia, adresseja 
…
Kylänraitti tulee neljä ker-

Veikkolan kyläyhdistyksen – Veikyn – lähetystö vieraili torstaina tammikuun 20. 
päivänä kunnanjohtaja Tarmo Aarnion luona. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti 
Veikkolan terveysaseman tilannetta ja K-kaupalta vapautuvien tilojen vuokraamista. 
Kunnanjohtaja Aarnio suhtautui lähetystön vierailuun ja viesteihin hyvin myöntei-
sesti ja lupasi muun muassa tarkistaa, millä aikataululla vuokra-asiaa on hoidetta-
va. Yhteiskuvassa kunnantalon kokoushuoneessa vasemmalta: Matti Kaurila, Eero 
Lankia, Ulf Kjerin, Pirkko Kautto, Raili Leidenius, kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kari, Matti Saartamo, Katriina Aatsalo, Tapa-
ni Iivari ja Eila Nurminen.

Veikkolalaiset kunnanjohtajan 
juttusilla

Tieto siitä, että Veikkolaa suunnitellaan taas kuntakeskuksessa, veti ilmeet vakavik-
si. Kylän kasvu tyrehtyy. Kun Pohjois-Kirkkonummi on kasvanut 500:lla henkilöllä 
kolmessa vuodessa, suunnitelmissa samaan päästäisiin 15 vuodessa. Veikkolan hyvin-
vointikeskuksen piti olla suunnitelmien mukaan kylällä jo vuosia sitten. 

Veikkolan koulun ruokasali oli 12. tammikuuta ääriään myöten täynnä, kun vuoden 
ensimmäisessä kyläkokouksessa perusturvajohtaja Liisa Ståhle esitti perusturvan ra-
kenneuudistusta. Viimeksi tulleet joutuivat seisomaan takarivissä ja äänestysliputkin 
loppuivat kesken. Hänen mukaansa lääkärit keskitetään Kirkkonummen keskustaan. 
Veikkolaan jäisi neuvola, hammaslääkäri ja sairaanhoitajan vastaanotto.

Kuuntelijat eivät voineet hyväksyä lääkärivastaanoton siirtoa keskustaan. Lippuää-
nestyksessä ainoastaan kaksi ihmistä ilmoitti hakeutuvansa lääkäriin kirkonkylälle, 
kaikki muut menevät Espooseen tai Nummelaan, jos Veikkolassa ei ole lääkärin vas-
taanottoa.

Hakeutuminen lääkäriin mihin tahansa toiseen kuntaan tulee mahdolliseksi vuoden 
2014 alusta. Espoo ja Vihti eivät ole ainakaan vielä varautuneet vastaanottamaan 
veikkolalaisia, omissakin riittää työtä. Oikealla perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja oi-
kealla kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kari.

Lääkäri, jää Veikkolaan!

Jäsenmaksulle vastinetta
taa vuodessa kotiin kannet-
tuna ja kyläkirje joka toinen 
kuukausi, molemmat löyty-
vät netistä osoitteesta www.
kylanraitti.fi . Osoitteessa 
www.veikkola.fi  ovat kylän 
sivut.
Yhdistykset voivat kokoon-
tua kylätalolla yhteisöjä-
senmaksun maksamalla. 
Lammaskallion rannassa 
lämpiää talviuimareille sau-
na. Kesällä sitä voi vuokrata 
omaan käyttöön. Skate Park 
Veikkola korjattiin viime 
kesänä talkoilla. Frisbee-
golfrata Eerikinkartanon-
tien varressa on kunnan 

ainoa julkinen ja ilmainen 
frisbeegolfrata.
Veikkolalaiset ovat tottu-
neet tekemään talkoita. 
Omalla työllä, ilman rahaa 
on saatu paljon aikaan. Jos 
talkoot kiinnostavat, tule 
mukaan, vaikkapa jaka-
maan lehtiä tai istuttamaan 
kukkia. Kukaan ei yksik-
seen pysty siihen, mihin 
joukolla päästään. Kylä on 
asukkaiden yhteisyritys.
Veikkolan kyläyhdistys - 60 
vuotta kylätyötä

Kylänraitti jaetaan talkoo-
voimin Veikkolaan ja Poh-
jois-Kirkkonummelle. Leh-
dellä on monia sitoutuneita 
jakajia, jotka ovat vuodesta 
toiseen tehneet iloisin mie-
lin talkootyötä. Jakajat saa-
vat myös suoraa palautetta 
lehdestä, mikä muun muas-
sa kannustaa jatkamaan.
Elämäntilanteet kuitenkin 
vaihtelevat, ja jotkut ovat 
lopettaneet lehden jakajina. 
Näin ollen Kylänraitti tar-
vitsisi nyt uusia jakajia sekä 
vakituisiksi joillekin alueille 
että varalle vakituisen jaka-
jan matkan tai muun esteen 
vuoksi.
Lehden ilmestymispäiväksi 

Tuletko jakamaan Kylänraittia?
kerrotaan maanantai. Lehti 
tulee Veikkolaan edellisellä 
viikolla lehtipainon kiireistä 
riippuen viikon puolivälissä 
tai viimeistään perjantaina. 
Lehden jakoaikaa on siis ai-
nakin perjantaista sunnun-
tai-iltaan. Jakajat hakevat 
lehdet niiden tuontipaikas-
ta, esim. kylätalolta, tai lehti 
voidaan myös sopimuksesta 
tuoda jakajan kotiin.
Jakoalueet on merkitty 
karttaan, josta jakaja voi 
tarkistaa oman alueen ra-
jat. Alueet ovat erikokoisia, 
100–400 taloutta. Kun uu-
sia jakajia saadaan, voitai-
siin isoimpia alueita jakaa 
osiin. Tällä hetkellä tarvit-

taisiin jakajia ainakin moot-
toritien pohjoispuolelle 
Perälänjärven ympäristöön 
ja Lamminjärven itäpuo-
lelle (Impivaarantie ym.). 
Osa alueista on kätevämpi 
jakaa autolla tai pyörällä 
välimatkojen vuoksi, mutta 
suurin osa alueista sijaitsee 
niin, että jakelun voi tehdä 
jalkaisin.
Jos voit osallistua ky-
lälehden jakeluun joko 
vakituisesti neljä kertaa 
vuodessa tai silloin täl-
löin, kirjoita sähköpostia 
(veikkola@gmail.com) ja 
kerro yhteystietosi sekä 
mikä alue Veikkolassa kiin-
nostaisi jakoalueena.
Pirkko-Liisa Iivari

www.veikkola.fi 
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Samaan aikaan kun MLL-
Pohjois-Kirkkonummella 
vietetään juhlavuotta, val-
mistautuu MLL:n
uusi vastaperustettu kirppu-
toimikunta joka keväiseen 
lastentarvikekirpputoriin.

MLL Pohjois-Kirkkonum-
men vara-puheenjohtaja, 
ex-puheenjohtaja ja kolmen 
lapsen äiti Nea Meronen on 
ollut mukana MLL-lasten-
vaatekirpputorin järjestämi-
sessä vuodesta 2007 alka-
en yhteensä 4–6 kertaa ja 
nähnyt sen monet muodot. 
Haastattelin häntä selvit-
tääkseni tarkemmin kirppu-
torin taustoja ja käytännön 
kuvioita.

Lähes kaikki veikkolalai-
set tietävät varmasti las-
tenvaatekirpputorin ole-
massaolon. Kuinka kauan 
niitä on Veikkolassa jär-
jestetty, ja mitä kaikkea 
kirpputorin eteen tarvit-
seekaan tehdä?

”Ensimmäiset kirpputo-
rit järjestettiin varmaan jo 
toiminnan alkuvaiheessa 
2000-luvun alkupuolella”, 
Nea Meronen aloittaa. ”Itse 
asuin silloin Masalassa, ja 
tulimme sieltä kotimammo-
jen kanssa shoppailemaan 
hyvin suositulle Veikkolan 
kirpputorille. Ne järjestet-
tiin ’parantolan’ vanhassa 
liikuntasalissa, joka on nyt 
purettu. Itse tulin MLL:n 
toimintaan mukaan 2005 
syksyllä. Muutama vuosi 
tämän jälkeen aloitettiin uu-
destaan kirpparitoimintaa.”

”Ensimmäinen minun kau-
den ’lajittelukirppis’ oli 
Veikkolan koululla ekaluok-
kalaisten aulatiloissa. Nämä 
järjestelyt olivat tilan, jär-

jestelyjen ja tavaramäärän 
suhteen katastrofi . Toivut-
tuamme tästä järjestimme 
seuraavan kirpputorin Na-
valan tallin vintillä. Tämä 
järjestely onnistui muuten 
suhteellisen hyvin, mutta 
parkkipaikka oli suuri on-
gelma. Autot jäivät kiinni 
liejuun.”

”Tämän jälkeen olemme 
saaneet lainata koulun au-
latilaa, ja järjestelyt ovat 
parantuneet vuosi vuodel-
ta. Talkooväkeä oli aluksi 
vain hallituksen väki, ja 
työtä oli niin paljon, että 
teimme sitä koko viikon-
lopun. Pikkuhiljaa saimme 
apua myyjistä, jotka toivat 
tavaroita myyntiin. Viime 
vuonna taas sana oli kiiri-
nyt niin hyvin, että väkeä 
oli melkein liikaa, ja menin 
aivan sekaisin, kuka oli mi-
näkin päivänä töissä”, Nea 
kertoo.

Mitä kaikkea talkoolais-
ten työkuvaa sitten kuu-
luu? Nea Merosen mukaan 
talkoissa mm. lajitellaan 
tavarat koon mukaan pai-
koilleen, ollaan kassal-
la näppäilemässä hintoja 

exel-taulukkoon, lasketaan 
ja tilitetään rahat myyjil-
le. Sunnuntaina lajitellaan 
myymättömät tavarat takai-
sin myyjien pusseihin sekä 
siivotaan jäljet. Lisäksi 
kahvitellaan, syödään suk-
laata, keskustellaan muiden 
talkoolaisten kanssa ja  pi-
detään hauskaa.

Miten tavaroiden myymi-
nen käytännössä toimii? 
kyselen. Nea kertoo, että 
myyjän tulisi täyttää ilmoit-
tautumislomake MLL:n 
nettisivuilla (pohjois-kirk-
konummi.mll.fi ). Ilmoittau-
tua voi 14.3. alkaen. Tämän 
jälkeen hän saa myyjänu-
meron ja ohjeet sähköpos-
tilla. Myyjä hinnoittelee ja 
lajittelee tavarat itse ja tuo 
lauantaina tavarat koululle. 
Tämän jälkeen talkoolai-
set lajittelevat ne omille 
paikoilleen. Ostaja ostaa 
tuotteen ja tuo sen kassalle, 
jossa laitetaan myyjänume-
ro ja hinta exel-taulukkoon. 
Kun kirppis on loppu, teh-
dään taulukosta yhteenveto, 
ja myyjä saa tavarat hakies-
saan rahat myynnistä. MLL 
ottaa 20 % myyntipalkkiota 
myynnistä. Tavarat, joita 

Viime vuonna lastenvaatekirppiksellä oli todella paljon 
tavaraa.a

Lastentarvikekirppari 27.3.

Yhteydet Kylmäläntietä 
kirkonkylälle olivat helmi-
kuun 15. päivänä ainakin 
tunnin poikki. Joku oli jät-
tänyt rekan perävaunun poi-
kittain tielle. Vetoautosta ei 
ollut tietoa. Aurinko pais-

Siihen on oiva mahdolli-
suus sunnuntaina 20.3. klo 
15 - n. 20, jolloin pidetään 
pääkaupunkiseudun sah-
tiseura Sahtipäät ry:n toi-
minnallinen vuosikokous 
pääpään, Suomen sahtimes-
tari Marjokaisa Piirosen 
kotona, os. Lamminpääntie 
8 A, Veikkola. Päivän aika-

Opettele tekemään 
sahtia!

na valmistetaan sahtia kan-
sainvälisiä EBCU-vieraita 
varten. Sahdintekosahtia 
on ja pakko ollakin, sillä 
sääntöjen mukaan tyhjäpäät 
eli sahdittomat eivät saa ää-
nestää ;v). Kokous pidetään 
imellytysten välissä. Lisä-
tietoja sahtipaat@gmail.
com ja 040 5058 058.

ei saa myydyksi, voi myös 
lahjoittaa.

Myyminen on siis tehty 
myyjälle mahdollisimman 
mutkattomaksi. Mitä kirp-
putorille tulevan asiakkaan 
kannattaisi tietää etukäteen? 
Nea neuvoo, että käteistä 
kannattaa varata tarpeeksi 
mukaan, koska kortit eivät 
vielä kelpaa. Nea pahoitte-
lee myös, että lastenvaunu-
jen kanssa ei valitettavasti 
voi tulla sisälle. Tämä on 
jouduttu kieltämään tilojen 
ahtauden takia, ja lisäksi 
vaunut tuovat valtavas-
ti hiekkaa ja likaa sisään. 
Nea neuvoo vanhempia, 
että kirppikseltä voi ostaa 
itkuhälyttimen ja vauvan 
voi jättää katokseen nukku-
maan. Tai sitten voi tietysti 
pistää myös vauvan kanto-
liinaan.

”No mitä kaikkea lasten-
tarvikekirpputoreilla on 
yleensä myynnissä?” ky-
syn.

”Kaikkea lasten tavaraa. 
Paljon vauvanvaatteita. 
Erikokoisia lasten vaatteita 
ja kenkiä. Leluja, kirjoja, 
vaunuja, pyöriä, urheiluvä-
lineitä – ihan kaikkea”, Nea 
vastaa ja kertoo, että hänen 
paras löytönsä on sateen-
varjorattaat viidellä eurolla. 
Lastentarvikekirpputorilta 
tekee siis todella hyviä löy-
töjä.

MLL-lastenvaatekirpputori 
Veikkolan koululla sunnun-
taina 27.3. klo 10–13. Myy-
jäksi voi ilmoittautua 14.3. 
alkaen. Tervetuloa!

Teksti: Ilona Tiainen
Kuva: Rea Kankare

Kalljärven Maansiirto Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi 

Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOITA JA KYSY LISÄÄ !

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959

satu.nerola@tilipalvelunerola.fi , www.tilipalvelunerola.fi 

Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja 
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!

Kurkiston 
iltapäiväruuhka

toi, poliisit naureskelivat, ja 
tunnelma oli leppoisa tässä 
Kurkiston poikkeuksellises-
sa iltapäiväruuhkassa.

Teksti ja kuva: Raija Kari

Sahtipäiden viime vuoden joulusahtitapahtumassa Ant-
ti Hietala lisää vettä sahtipataan ja Mika Lappalainen 
hämmentää. Taustalla Mika Pasonen, Kirkkonummen 
sahtimestari 2010.
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tiistaina 15.3.2011 klo 
19.00 Furuhedissä (Furuhe-
dintie 8, Haapajärvi)
Tervetuloa!
Johtokunta

Veikkolan kyläsuunni-
telman iso päivitys on 
käynnissä. Ennen joulua 
kysyttiin pohjoiskirkko-
nummelaisten valtuutettu-
jen mielipiteitä. Tammi-
kuussa oli ensimmäinen 
kyläkokous perusturva-
asioista. Tässä toisessa ky-
läkokouksessa aiheena on 
maankäyttö. Maankäyttö-
lakia ollaan uudistamas-
sa. Lakiesityksen mukaan 

Kyläyhdistyksen vuosiko-
kous järjestetään 16.3. klo 
18.30 alkavan Kyläkoko-
uksen jälkeen Veikkolan 
koululla. Kokouksessa kä-

Veikkolan 
kyläyhdistyksen 
vuosikokous

Pohjois-
Kirkkonummi 
Yhdistys ry:n 
vuosikokous

sitellään sääntömääräiset 
vuosikokousasiat.

Veikkolan kyläyhdistys ry 
– byförening i Veikkola rf

Föreningen för Norra 
Kyrkslätt rf. ÅRSMÖTE 
tisdagen den 15.3.2011 kl 
19.00 på Furuhed
Välkommen!
Styrelsen

Toinen kyläkokous 
16.3. klo 18.30 
Veikkolan koululla

päätösvaltaa siirretään 
pois kunnilta.

Tule keskustelemaan sii-
tä, millaisen Veikkolan 
sinä haluat. Yhteinen ky-
läsuunnitelma, yhteinen 
näkemys siitä, on kaikki-
en pohjoiskirkkonumme-
lalaisten asia.

Tervetuloa!
Veikkolan Kyläyhdistys

Tämän vuoden alussa voi-
maan tulleet vapaapalokun-
tien uudet sopimukset ovat 
herättäneet kuntalaisten ja 
kyläläisten mielessä levot-
tomuutta. On jopa pelätty, 
että pienet asemat joutuisi-
vat lopettamaan toimintan-
sa. Veikkolan VPK:n en-
simmäinen varapäällikkö, 
Riku Stenius, rauhoittelee 
huolestuneita kyläläisiä.

Länsi-Uudenmaan alueella 
on yli 40 sopimuspalokun-
taa, joilla kaikilla on ollut 
aikanaan erilaisia sopimuk-
sia eri kuntien kanssa. So-
pimuspalokuntien saamat 
toimintakorvaukset ovat 
määräytyneet näiden sopi-
musten perusteella. Vuoden 
2004 alusta kaikki Länsi-
Uudenmaan kunnat ja kau-
pungit ovat ostaneet pelas-
tustoimen palvelun Espoon 
kaupungin alaisuudessa toi-
mivalta Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitokselta.

Uudet palokuntasopimuk-
set – vähemmän rahaa

Pelastuslaitoksen yhtenä 
projektina on ollut yhden-
mukaistaa kaikkien sopi-
muspalokuntien toiminta-
sopimukset sekä tehostaa 
veronmaksajien rahalla 
tuotettua palvelua. Nämä 
palokuntasopimukset neu-
voteltiin uudestaan vuonna 
2007. Tuolloin ajanmu-
kaista tietoa kaikkien pa-
lokuntien resursseista sekä 
toimintaedellytyksistä ei 
ollut saatavilla, joten muu-
taman toimintavuoden jäl-
keen vuonna 2009 kaikki 
palokuntasopimukset irtisa-
nottiin ja uudet neuvoteltiin 
vuoden 2010 aikana.

Suuri pelko sopimuspalo-
kuntarintamalla oli näiden 
pienempien paloasemien 
kohtalo kautta koko Länsi-
Uudenmaan. Toinen suuri 
ongelma kokonaisuudessa 
on pelastustoimen budjet-
ti, jota alueen kaupungit ja 
kunnat eivät ole olleet kiin-
nostuneita kasvattamaan; 
verotuloille kun on monta 
jakajaa.

Tämänhetkinen, vuoden 
2011 alusta voimaanastu-
nut palokuntasopimus piti 
sisällään koko julkista sek-
toria piinaavat kustannus-
ten leikkaukset; rahaa oli 
yksinkertaisesti vähemmän 
jaossa. Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos -liikelaitos 
toimii Espoon kaupungin 
organisaationa joutuen vas-

Kuntalaisen nopea auttaminen VPK:lle 
ylpeyden asia

taamaan omalta osaltaan 
kulujen leikkauksesta. Kun 
kaikesta säästetään, joutuvat 
myös sopimuspalokunnat 
tinkimään korvauksistaan. 
Yhdistykset olivat kuitenkin 
suunnitelleet tulevaisuutta 
vanhojen sopimusten var-
jossa. Paloasemakiinteistöt 
vanhenevat, eikä mittaviin 
uudistuksiin uskalleta vält-
tämättä ryhtyä, tai niihin ei 
ole yksinkertaisesti varaa.

Omien valmiuksien 
mukainen sopimus

Sopimusneuvottelussa jo-
kainen palokunta sai esittää 
näkemyksen omasta val-
miudestaan, jonka mukaan 
sopimuskorvaus määräytyy. 
Korvaukseen vaikuttavat 
muun muassa miehistön 
määrä, hälytysten määrä 
sekä lähtöaika.

Pelastuslaitoksella on tie-
tojärjestelmiä, joilla näitä 
seurataan ja tarvittaessa 
sopimuksia päivitetään sen 
mukaan, mitkä palokun-
nan todelliset valmiudet 
ovat. Kirkkonummen osal-
ta kaikki palokunnat saivat 
neuvotelluksi sen mukaisen 
sopimuksen kuin itse olivat 
valmiita täyttämään. Haas-
teena on muun muassa riit-

tävän miesvahvuuden saa-
vuttaminen päiväsaikaan, 
kun valtaosa hälytysmie-
histöstä käy palkkatyössä 
oman kylän ulkopuolella.

Kuntalaisen pussista 
vain 60 euroa vuodessa

Nähdäkseni mitään muutos-
ta tai uhkaa sopimusmuu-
tokset eivät kuntalaisille ole 
tuoneet. Sopimuspalokun-
nat ovat aina olleet ”oman 
kylän” eteen ajattelevia 
yhdistyksiä, joille mahdol-
lisimman nopean ja tar-
koituksenmukaisen avun 
antaminen sitä tarvitsevalle 
kuntalaiselle on ylpeyden 
asia. Tästä pidetään kiinni, 
vaikka korvaukset muuttu-
vat.

Kuntalainen maksaa veroi-
na pelastustoimen valmiu-
desta sekä palveluista noin 
60 euroa vuodessa. Tuohon 
summaan sisältyvät sekä 
vakinaisen pelastuslaitok-
sen että sopimuspalokunti-
en koulutus, varustus sekä 
toimitilakulut ja vakinaisen 
henkilöstön valmiuden yl-
läpitäminen. Vaikka yksit-
täisen hälytystehtävän kulut 
nousevat helposti useisiin 
satoihin tai jopa tuhansiin 
euroihin, ei palokunta kos-

kaan kirjoita laskua avun 
pyytäjälle.

Mielestäni hyvä tapa yk-
sittäiselle kuntalaiselle tai 
yritykselle parantaa oman 
kylän turvallisuutta on tu-
kea paikallista palokuntaa 
suoraan.

Veikkolan VPK 
kesällä 50 vuotta

Viime vuonna Veikko-
la VPK -pelastusyksikkö 
KS611 suoritti 154 hälytys-
tehtävää, jotka jakautuivat 
seuraavasti:
ensivastetehtävä 71 kpl
tulipalo- tai paloilmoitinhä-
lytys 39 kpl
tieliikenneonnettomuus 25 
kpl
muita tehtäviä, myrskyvau-
rioita tms. 19 kpl

Heinäkuun 30. päivänä 
vuonna 1961 pidettiin ko-
kous, jossa päätettiin pe-
rustaa Veikkolaan vapaa-
palokunta. Tuona samana 
päivänä ensi kesänä juhli-
taan siis Veikkolan VPK:n 
50-vuotispäivää.

Teksti: Riku Stenius
Kuva: Tapani Iivari

Riku Steniuksen mukaan vapaapalokuntien sopimusmuutokset eivät ole tuoneet mi-
tään näkyvää muutosta kuntalaisille.

Eduskuntavaalitentti Veik-
kolassa
Tule kuuntelemaan Kirk-
konummen omia ehdok-
kaita tiistaina 5.4. klo 
18.30-21. Tilaisuuden 

Kolmas kyläkokous
5.4 klo 18.30

järjestää Veikkolan ky-
läyhdistys. Lisätietoja lä-
hempänä ilmoitustaululla 
, nettisivuilla ja kyläkir-
jeissä.
Veikkolan kyläyhdistys

Kyläyhdistyksen 
perhekohtainen jäsenmaksu: 

15 euroa/talous
Jäsenmaksutili: 

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
529 745-43368. Viite: 650049

LIITY SINÄKIN 
KYLÄYHDISTYKSEEN
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Tammikuisena aamupäivä-
nä v. 2001 Veikkolan nuo-
risotilaan kokoontui joukko 
äitejä lapsineen pitämään 
uuden yhdistyksen perusta-
miskokousta. MLL:n Sirk-
ku Mutrun ja Sirkku Pekka-
risen avustuksella laadittiin 
yhdistykselle säännöt, pää-
tettiin nimestä ja valittiin 
yhdistykselle hallituksen 
jäsenet. Näin syntyi Man-
nerheimin Lastensuojelulii-
ton Pohjois-Kirkkonummen 
yhdistys.

Tärkein syy yhdistyksen 
perustamiselle silloin oli 
saada Veikkolaan perhekah-
vilatoimintaa. Nyt 10 vuo-
den jälkeen perhekahvilat 
ovat edelleen yhdistyksem-
me tärkein toimintamuoto. 
Perhekahvila on kaikille 
avoin tapaamispaikka, jos-
sa kotona lapsiaan hoita-
vat aikuiset tapaavat toisia 
samassa elämäntilanteessa 
olevia vanhempia ja lapset 
saavat leikkiseuraa.

Kirjaston alakerrasta 
Koskentorille

Veikkolassa perhekahvila 
aloitti toimintansa kirjaston 
alakerrassa nuorisotilois-
sa. Koskentorin päiväkodin 
valmistuttua 2004 saimme 
perhekahvilalle uudenuutu-
kaiset tilat avoimen toimin-
nan tiloista. Valitettavasti 
melko pian sen jälkeen 
päivähoitotilanne huononi 
Veikkolassa, ja tilat tarvit-
tiin päiväkodin käyttöön. 
Jonkin aikaa perhekahvila 
toimi Koskentorilla rinnak-
kain hoitoryhmän kanssa, 
mutta sitten oli jälleen edes-
sä muutto.

Suomen Mielenterveysseu-
ran tunnelmallinen puutalo 
Siskola sai uudet vuokra-
laiset, kun perhekahvilan 

MLL Pohjois-Kirkkonummen 
yhdistys juhlii 10-
vuotissynttäreitä

väki valloitti talon torstai-
aamupäivisin. Tutuksi tuli-
vat sekä talon alakerta että 
yläkerran tilat. Vanhoja por-
taita kiivettiin ylös lasten, 
vauvojen, turvaistuinten, 
toppavaatteiden, kassien ja 
pussien kanssa ”muutamia” 
kertoja vuoden aikana.

Siskolasta seurakuntata-
lolle

Mutta kuinkas sitten kä-
vikään… Jälleen kerran 
perhekahvilalle ryhdyttiin 
etsimään uusia tiloja, kun 
Siskola sai vakituisen vuok-
ralaisen. Seurakuntatalon 
laajennus oli valmistunut, 
ja sieltä saatiin perhekahvi-
lalle uusi kokoontumispaik-
ka. Vuosien varrella perhe-
kahvilan suosio (samalla 
kun Veikkolan väkilukukin) 
oli kasvanut, ja tarvetta oli 
useammalle kahvilalle. 
Taaperoikäisten vanhemmat 
kaipasivat omaa rauhalli-
sempaa kokoontumisaikaa, 
ja kun seurakuntatalolta 
saatiin tilat, aloitti perjan-
taisin uusi taaperokahvila.

Koskentorin päiväkodin ti-
loissa oli jo aikaisemmin 
aloitettu vauvaperheiden 
tapaamiset. Aluksi
kokoonnuttiin laulamaan 
ja loruttelemaan vauvojen 
kanssa iltapäivisin, mikä 
sitten jatkuikin vauvakah-
vilana.

Kiitokset vauvojen, taa-
peroitten, tenavien ja per-
heitten puolesta

Aluksi Koskentorin lii-
kuntasalissa ja myöhem-
min Mielenterveysseuran 
vanhalla liikuntasalilla al-
koivat samoihin aikoihin 
vauvojen ja taaperoiden 
”Ilopiirit”, laulu-, loru- ja 
liikuntaryhmät. Ilopiiri jat-

kui koulun näyttämöllä vie-
lä muutamia vuosia, mutta 
vetäjien vauvojen kasva-
essa siirryttiin isoon saliin 
tenava(perhe)jumppaan.

Pohjois-Kirkkonummen 
yhdistyksen 10:een ensim-
mäiseen toimintavuoteen 
vuoteen on mahtunut
monenmoista puuhaa: 
retkiä, lastentarvikekirp-
putoreja, askarteluiltoja, 
joulujuhlia, nukketeatteria 
ym. Kaikki tämä on vaa-
tinut talkoolaisia ja satoja 
talkootunteja. Suuri kiitos 
kaikille yhdistysaktiiveille, 
vanhemmille ja kyläläisille, 
jotka olette olleet mukana 
tekemässä tärkeitä asioita 
pienten ihmisten hyväksi!

Onko sinulla valokuvia, 
lehtileikkeitä, hauskoja 
muistoja vuosien varrelta? 
Lähetä tekstit ja kuvat os. 
mll.veikkola@gmail.com 
yhdistyksen historiikin ko-
koamista varten!

MLL Pohjois-Kirkkonum-
men 10-vuotisjuhlavuo-
si pyörähti käyntiin 13.2. 
Veikkolan koulun salissa 
Tuija Rantalaisen ja Veik-
kolan Kartanoteatterin 
”Vahtikoiran vapaapäivän” 
tunnelmissa. Vauhdikasta 
esitystä oli seuraamassa lä-
hes 150 yhdistyksen jäsentä 
perheineen sekä muita kylä-
läisiä.

Kuluvalle juhlavuodelle on 
suunnitteilla kaikenlaista 
muutakin hauskaa lapsiper-
heille. Seuraa ilmoittelua ja 
nettisivuja http://pohjois-
kirkkonummi.mll.fi /

Tuija Kaurila
MLL Pohjois-Kirkkonum-
men yhdistyksen perustaja-
jäsen/puheenjohtaja

Jo perinteeksi tulleeseen ta-
paan Veikkolan leijonat jär-
jestävät jälleen tänä kevää-
nä lapsille ratkiriemukasta 
puuhastelua.

Pallomeri

Tapahtuman ykkösveto-
naulaksi leikki-ikäisille 
vuodesta toiseen on osoit-
tautunut pallomerilaiva, 
joka kootaan koulun jump-
pasaliin. Itämeri-laivaksi 
aikoinaan ristitty alus oli 
vuosia lainassa Helsingin 
kaupungilta, kunnes muiden 
lainaajien väsyttyä suuriko-
koisen aluksen kuljettami-
seen, kasaamiseen ja purka-
miseen Helsingin kaupunki 
päätti lahjoittaa sen tunnol-
lisimmalle lainaajalleen, 
Veikkolan Lions-klubille. 
Kunnostettuna ja pestyin, 
puhtain palloin se jälleen 
odottaa uusia kiipeilijöitä 
kannelleen ruorin ääreen ja 
pulahtelemaan sieltä liuku-
rataa myöten pallomereen.

Aina energisten touhuajien 
juoksemisen, hyppimisen 
ja kiipeilyn tarpeeseen ka-
sataan avaraan saliin myös 
pomppulinna, juoksumat-
toja, ponnistuslautoja, peh-
mustepatjoja ja kiipeily-
köysiä. Tavarapuoltakaan ei 
unohdeta, vaan onkisaalis 
on varma ja arvonnassakin 
hyviä voittoja runsaasti. 
Kulttuuripuolella pääsee 
kuulemaan/lukemaan satu-
ja, piirtelemään tai askarte-
lemaan legoilla, maalautta-
maan kasvoja jne.

Nallekopla ja Sirkus Pi-
sara

Lasten kaitsijoita ja tietysti 
itse lapsiakin paikalla viih-
dyttää Nallekopla eli polii-
sisoittajat tunnetulla taidol-
laan. Lisäksi Sirkus Pisara 

ostaa & myy & palvelee
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: huo-
nekaluja, yms. Huom.haemme myös tavaraa “pois 
nurkista”!

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia 
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin

Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi 

Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä

0400-123 232 / 09-813 6530

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

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

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

Myynti sunnuntaina 11-16
1.1.2010 alkaen avoinna vain lauantai 11-15

tai sopimuksen mukaan

www.aana.fi 

Lastenpäivä Veikkolan koululla
10.4. klo 10.30–14.00

esittää akrobatiaa kahteen 
otteeseen. Ja puhvetista saa 
virkistettä ja välipalaa lap-
sille energialisäksi ja van-
hemmille myös ajankuluksi 
lasten väsymistä odotelles-
sa.
Ilmapallot on varattu kai-
kille mukaan, kun siirrytään 
ulkotiloihin, joissa Veikko-
lan koulun ympäriltä löy-
tyvät tutustumista varten 
ja ihmeteltäväksi paloauto 
ja ihan oikea poliisi autoi-
neen.

- Veikkola kasvaa, ja ky-
läämme muuttaa jatkuvasti 

lisää lapsiperheitä. Lasten-
päiville on Veikkolassa ky-
syntää ja niille osataan tulla 
jo kauempaakin. Päivien 
osanottajamäärä alkaa olla 
jo tuhatlukuinen. Uskallam-
me kuitenkin edelleen luva-
ta kaikille tulijoille mieltä 
virkistävän apahtuman. 
Tervetuloa Veikkolan las-
tenpäiville, sanoo LC Kirk-
konummi/Veikkolan presi-
dentti Antero Kokkonen.

Teksti ja kuva: Juha Näppi

Retki alkaa lauantaina 
19.3. klo 11 kansallis-
puiston Kurjolammen 
parkkipaikalta läheltä 
Elohovia.  Väkeä johdat-
telee luonto- ja eräopas 
Markku Jakonen. Retki 
kestää nelisen tuntia, ja 
se sopii kaiken ikäisille. 
Nuotiolla ollaan pariin ot-

teeseen. Keitetään yhteiset 
nuotiokahvit, mutta muuten 
on hyvä ottaa mukaan omat 
eväät, makkarat, voileivät, 
mehut, mitä haluatkin. Ota 
reppuun varoiksi villapaita; 
taukopaikalla istuessa tulee 
helposti vilu. Markulla on 
suksivoiteita, jos ne ovat 
tarpeen.

Tule hiihtoretkelle 
Nuuksioon!

Mukaan mahtuu 20 ensik-
si ilmoittautunutta. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumiset 
torstaihin 17.3. mennessä 
Veikkolan kyläyhdistyk-
sen pj. Raija Karille, puh. 
050 3816 124 tai sähköpos-
ti raija.kari@saunalahti.fi . 
Oppaan maksaa kyläyh-
distys.
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Usein näyttää siltä, että vain 
turvallisuusväli eli ajoneu-
von etäisyys edellä ajavaan 
on tärkeää. Tästä muistute-
taan harva se päivä esimer-
kiksi Turunväylän isoissa 
valotauluissa.

Seuraavassa käsitellään tal-
visen kelin tilanteita, joissa 
meidän pitää ymmärtää tur-
vallisen kulkemisen vaati-
man lisätilan ja -ajan eli tur-
vamarginaalin merkitys ja 
varoa sen ulosmittaamista. 
Turvamarginaali on tarpeen, 
koska yksikään jalkaisin tai 
ajoneuvolla kuljettu metri 
ei takaa seuraavan metrin 
turvallisuutta.

Jalankulkijana

Osaatko kävellä varmas-
ti? Kävelytyylistä viis! Ne 
joilla on jalkineissaan kun-
nolliset liukuesteet, ovat jo 
hankkineet turvamarginaa-
lia. Paina varmuuden vuok-
si aina koko jalkineen pohja 
pitävästi maahan ennen pai-
nonsiirtoa toiselle jalalle. 
Yllättävä lipsahdus alkaa 
yleensä kantapäästä.

Loivatkin myötämäet on 
talsittava tarkasti. Tervejal-
kainen voi lyhyessä myötä-
leessä panna pieneksi höl-
käksi, elleivät kantamukset 
ole esteenä. Hölkätessä 
askel pitää paremmin, kun 
kengän koko pohja ottaa 
kiinni alustaan.

Tarkkaile koko ajan kadun, 
tien, suojatien, pihan tai por-
taiden pintaa ja epätasai-
suuksia. Kulkuväylällä voi 
sulamisen ja pakastumisen 
vuorotellessa olla lumi- ja 
jääpolannetta*, työkoneit-
ten renkaitten epätasaisia 
jälkiä ja irtolumen alla sile-
ää jäätä. Kun ulottuvilla on 

Varo turvamarginaalin ulosmittaamista!

kaide tai seinä, siitä kannat-
taa myös aina ottaa tukea.

Varo bussin kyytiin nous-
tessasi tai pois tullessasi 
pysäkkialuetta, jonka bussi-
en nastattomat renkaat ovat 
usein kiillottaneet liukkaak-
si. Pysäkillä voi myös olla 
epätasaisesti kovettunutta 
tai jäätynyttä lunta, min-
kä takia jalka voi lipsahtaa 
juuri silloin, kun bussi on 
lähdössä.

Lastenvaunut ovat kulku-
väline, jonka mukana täysin 
toisen varassa oleva kulkija 
menee yleensä edellä. Tur-
vallisuuden vuoksi pitäisi 
kulkea usein myös toisin-
päin. Ja kun vedät pulkas-
sa pikku muksua, muista, 
että pulkka voi vielä luisua, 
vaikka itse olet jo pysähty-
nyt.

Se joka haluaa pyöräillä 
myös talvikelillä, tietää, 

miten kulkua on varmistet-
tava nastarenkaista alkaen. 
Lämpimänä pysyvä kroppa 
on myös notkein ja tasapai-
noisin.

Autonkäyttäjänä

Kevättalvisilla keleillä on 
odotettavissa melkein mitä 
tahansa, johon on varau-
duttava vauhdista tinki-
mällä: Voi olla nuoskaista 
tai kuivaa lunta, jäätä tai 
polannetta tai vesisadetta. 
Alijäähtynyt vesi jäätyy sa-
lamannopeasti koskettaes-
saan kiinteää pintaa.

Ota ajaessasi huomioon, 
että päivällä lumesta sula-
nut vesi jäätyy ja muodos-
taa illan sekä yön aikana 
kalteville pinnoille salaka-
valaa paannejäätä**.

Lumen kertyminen ka-
ventaa ajoratoja. Usein 
käy niin, että polanteisten 
teiden keskelle muodostuu 
ura, joka on yhteinen mo-
lemmille ajosuunnille. Vii-
saampi väistää.

Näillä säillä ja keleillä 
kuskin puuhailu, kuten 
kännykän käyttö, lämmi-
tyslaitteen tai radion sää-
tely ja tupakointi, on vielä 
riskialttiimpaa kuin hyvissä 
oloissa.

Jos ajat liian lähellä edel-
lä menevää, et ehdi nähdä 
ajoissa talven vaurioittaman 
kestopäällysteen epätasai-
suuksia tai kuoppia. Äkilli-
nen isku terävään särmään 
voi vaurioittaa auton pyörän 
vannetta.

Tiedätkö, millä kohdalla 
autosi pyörät kulkevat? 
Tieto voi olla arvokas ka-

Kuluneen talven aikana ei tämän pienten koululaisten 
noutopaikan odotuskatoksen kohdalla Puronsuuntien 
varrella ollut turvamarginaalia. Samanlainen vaaral-
linen lumikuorma oli myös toisen, Tuulensuun alueel-
la sijaitsevan, katoksen päällä. Lumen poisto katoksen 
päältä ei näyttänyt kuuluvan kenellekään. Ensi talvena 
lumi on säännöllisesti poistettava katosten päältä, ennen 
kuin se aurinkoisina tai suojaisina päivinä alkaa osittain 
jäätyneenä putoilla pienten koululaisten päälle.

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

Tervetuloa tutustumaan!

p. (09) 2566 196 | Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola | www.mariannensalonki.com
www.jicco.fi
suunnitteli tämän mainoksen

peassa kohdassa ja ajoradan 
epätasaisuuksia väistellessä.

Ohita vain silloin, kun se on 
ehdottoman välttämätöntä 
ja kun aika sekä matka riittä-
vät. Ohjaa hyvin loivasti, sil-
lä ohitus on aina kaarreajoa 
– kahdesti. Aina kannattaa 
miettiä, onko parin minuutin 
säästöstä mitään todellista 
hyötyä. Ohittelijan aiheut-
tama riski on koko ajan erit-
täin suuri.

Ota huomioon kaikki mah-
dolliset katveet. Pidennä 
suojatietä lähestyessäsi py-
sähtymismatkaa. Aina on 
mahdollista, että suojatielle 
tuleva jalankulkija lipsahtaa 
nurin.

Lumisilla ja sohjoisilla 
parkkialueilla kannattaa 
muistaa perusasia: Ei ole 
ollenkaan itsestään selvää, 
että vasemmalta tuleva väis-
tää. Parkkipaikoilla eivät 
normaalit liikennesäännöt 
välttämättä päde.

Kulkekaa auton ovista va-
rovaisesti. Kapealla kadul-
la yllättäen avattu kuskin 
puoleinen etu- tai takaovi 
saattaa olla ohikulkevalle 
uskomattoman ikävä yllä-
tys.

Älä koskaan syytä aurin-
gon häikäisyä havaintovir-
heistäsi.

Teksti ja kuva: 
Tapani Iivari

* Polanne = tiiviiksi ja ko-
vaksi pakkautunutta lunta, 
joka ei helposti lähde edes 
auraamalla.
**Paanne = tielle valunut ja 
jäätynyt vesi. Paannejäätä 
muodostuu yleensä myös 
esim. kallioleikkausten kyl-
kiin. On valtaviakin jääti-
köitä, joilla innokkaimmat 
kiipeilevät.

 

   Öljy- ja Kaasupolttimet 

Veikkola Puh: 0400 445 834 
Sähköposti: aulis.liljestrom@elisanet.fi 
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VEIKKOLAN
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

MIMERAC OY
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt.

Yritys sijaitsee Veikkolassa.

Mika 0400-447 887

Nuorena toimin siirtolais-
pappina Ontariossa Kana-
dassa runsaat kuusi vuotta. 
Palattuamme Suomeen tein 
muutaman kuukauden sijai-
suutta Hangossa. Keväällä 
1982 lääninrovasti Iiva-
ri Rämä soitteli ja kyseli, 
josko työ Kirkkonummella 
kiinnostaisi. Veikkolassa 
seurakunnalla olisi tarjolla 
asuntokin.

Ja niin alkoi juurtuminen 
tänne. Tuli kevät 1989, ja 
Suomen Lähetysseura et-
siskeli sopivia työntekijöitä 
aloittaakseen työn Vene-
zuelassa pienen luterilaisen 
kirkon kanssa. Sairaanhoi-
taja-pappi -pariskunta vas-
tasi heidän toiveitaan. En-
sin kävimme syksyn 1989 
lähetyskurssia Helsingissä, 
sitten seurasi espanjan opis-
kelua Costa Ricassa.

Kirkko osoitti meille työ-
paikaksi Länsi-Venezuelan 

Pappina 
Veikkolassa ja 
Venezuelassa

Maracaibon, parin miljoo-
nan asukkaan öljykaupun-
gin. Tarkoituksena oli hoitaa 
siellä pientä seurakuntaa ja 
samalla kartoittaa mahdol-
lisuuksia aivan uuden työn 
aloittamiseksi. Sellainen 
avautui kaupungin köyhien 
alueella guajiro-intiaanien 
keskuudessa.

Mantelipuun alla alkanut 
terveysasema oli työn alku-
na. Saimme sitten rakenne-
tuksi oman lähetysaseman 
”Centro Martin Lutero”, ja 
uusien työntekijöiden oli 
aika jatkaa aloittamaamme 
työtä. Palasimme keväällä 
1997 Veikkolaan. Kirkko 
kutsui meidät vielä 2000-
2001 aloittamaan saman-
laisen projektin toisessa ja 
ilmastoltaan siedettäväm-
mässä kaupungissa.

Nyt olemme taas täällä. Vai-
moni Virpi-Liisa työskente-
lee monikulttuurisuustyössä 

”Veikkolan keskustan koh-
tauspaikka on Kymppi-
kioski. Raija ja Markku 
Lembergin isännöimästä 
kioskista ja sen terassista 
on muotoutunut Veikkolan 
sosiaalinen keskus, jossa 
niin paikkakuntalaiset kuin 
vieraatkin viihtyvät.”

Näin kirjoitin vuoden 2005 
alussa, jolloin julkaistiin 
ensimmäinen Kohtaamme 
Kymppikioskilla.
Siitä lähtien on moni kios-
kin sekä satunnainen että 
vakituinen vieras esittäyty-
nyt pohjoiskirkkonumme-
laisille lukijoille.

Sarjan tullessa tiensä pää-
hän, päätin lopuksi haasta-
tella itseäni. Tämä yltiön-
arsistinen esittäytyminen 
johtuu siitä, että halusin 
asettua haastateltavieni 
asemaan. Tosin sillä ero-
tuksella, että laadin myös 
itse kysymykset. Kiitoksia 
kaikille, jotka olette seuran-
neet tätä kevyttä sanailua.

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Matti Saartamo ja tu-

Kohtaamme 
Kymppikioskilla

len Kirkonummen uimahal-
lista.

Paljonko uit?
Vesijumppasin 45 minuut-
tia ja sen jälkeen join hyvät 
pullakahvit.

Millä alalla työskentelet?
Olen osakkaana näyttelijöi-
den keikkoihin erikoistu-
neessa ohjelmatoimistossa.

Mitä harrastat?
Teatteria, murtomaahiihtoa, 
tennistä ja matkailua.

Miten olet selviytynyt lu-
misesta talvesta?
Hiihtämällä. Meillä on 
myös mainio auraaja Affe 
Westerholm, joka huolehtii 
siitä, että pääsemme kotiin 
ja töihin.

Millaisena näet Veikkolan 
tulevaisuuden?
Tällä hetkellä on taivaalla 
pimeitä pilviä. Terveys-
keskuksen lääkäripalve-
luiden alasajo Veikkolasta 
on pöyristyttävin uutinen 
sen jälkeen, kun muutim-
me Veikkolaan. Siitä tulee 

mieleen perinteinen satu 
hölmöläisistä, jotka ha-
lusivat pidentää takkiaan 
leikkaamalla yläosasta pois 
siivun ja neuloivat sen takin 
alaosaan.

Mitä pitäisi tehdä?
Lyödä hynttyyt yhteen, pai-
nostaa poliittisia päättäjiä ja 
aktivoida koko Veikkolan 
väki mukaan kamppailuun. 
Olemme sisukasta sakkia. 
Emme luovuta.

Parasta Veikkolassa?
Upea luonto, hyvät hiihto-
ladut (enemmänkin voisi 
olla), puhtaat vedet ja mu-
kavat ihmiset.

Kenelle haluaisit ojentaa 
ruusun?
Terveyskeskuslääkäri Jo-
hanna Rausteelle, joka 
puurtaa ylipitkiä päiviä ja 
jaksaa olla aktiivisesti kiin-
nostunut kyläläisten tervey-
destä.

Terveisesi Kirkkonum-
men päättäjille?
Käykää useammin Veikko-
lassa. Tarjoan kahvit iki-
ihanassa kahvilassamme, 
Pikkirillissä.

Mitä tilasit?
Kupin kahvia ja Dallaspul-
lan.

Maistuiko?
Tottakai.

Teksti: Matti Saartamo
Kuva: Eija Ahvo

Helsingin seurakuntayhty-
mässä.  Näin ovat vuotem-
me  jakautuneet Veikkolan 
ja Venezuelan välillä.

Iloa alkavaan kevääseen toi-
vottaen! 
Pentti Mentu

Teksti ja kuvat 
Venezuelasta: Pentti Mentu
Kirjoittajan kuva: 
Vesa Laaksonen

Guajiro-perheen peltimaja kaupungin laidalla

Isabel Gonzales (vas.) kolmosineen. Kaikki kolme ovat nyt jo teini-ikäisiä! 
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Kun keskityn rauha-sanaan, 
tulee mieleeni lapsuuden 
muistoja. Pienenä tyttönä 
tykkäsin kovasti olla luon-
nossa. Kävellessäni niityil-
lä ja metsässä oli aina kiva 
tunne sisälläni. Kaikki muu 
haihtui silloin pois. Olin 
vain ja nautin.

Rakastin marjojen poimi-
mista, ja suurin vetovoi-
ma oli metsämansikoissa.  
Loihdin esille niiden tuok-
sua jo ennen kuin löysin 
niitä, ja jalkani veivät minut 
sinne, missä ne loistivat pu-
naisena mattona auringossa. 
Peltimukini täyttyi hetkes-
sä. 7-vuotiaana uskalsin 
mennä kauemmaksi kotoa 

Saako rauhaa päälle maan?

Ajettuani autolla Siikaran-
nan suunnasta Veikkolaan 
lämpölaitoksen kohdalla 
osui lumipallo auton si-
vuikkunaan. Palattuani 

Vaarallinen lumipallo

Nikkarin putki- ja peltityö
- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt 050-344 4918

T:mi Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Mikä tässä Veikkolassa on 
niin erityistä?
- Luonto on varmasti se 
ykkösasia, mikä meidätkin 
on tuonut tänne 80-luvul-
la. Nää metsät ja kalliot ja 
vedet, tuuli, sade, myrskyt. 
Kaikki luonnon elementit. 
Ne voi kokea näinkin lähel-
lä Helsinkiä. Ne voi tuntea 
nahoissaan.

Istun Eija Ahvon kanssa 
Veikkolan koulun ruoka-
lassa. Veikkolan Kartanote-
atterin esitys, ”Vahtikoiran 
vapaapäivä”, on juuri päät-
tynyt. Esitys perustuu Tui-
ja Rantalaisen säveltämiin 
lauluihin. Veikkolan Kar-
tanoteatteri on Eija Ahvon 
ja hänen miehensä Matti 
Saartamon monen vuoden 
haaveiden toteutuma.

- Tässä meidän Kartano-
teatterissa on se juttu, että 
meillä ei ole ikärajoja, vaan 
meillä on lapset ja aikuiset, 
nuoret ja vanhat samassa 
ringissä, ja jokaisella on sa-
manlainen äänioikeus.
- Meidän ideahan on se, 
että kaikille on hommaa. 
Keksitään tarinoita, roole-
ja ja muotoja lähtien siitä, 
minkälaista porukkaa on 
mukana.

Veikkolan Kartanoteatteri 
antaa kaikille halukkail-
le mahdollisuuden saada 
esiintymiskokemusta, pääs-
tä ilmaisemaan itseään.

Viime aikojen tapahtumat 
Egyptissä ovat koskettaneet 
Eija Ahvoa hyvin läheltä. 
Eija on UNICEFin hyvän 
tahdon lähettiläs ja on ollut 
UNICEFin työssä muka-
na runsaat kaksikymmentä 
vuotta. Nyt sydäntä lähin-
nä on Kairon katulapsipro-
jekti. Kairossa on kaduilla 
puoli miljoonaa lasta. Eija 
on käynyt jo kerran tutus-
tumassa katulasten elämään 
ja lähtee ensi syksynä uu-
delleen tutkimaan toimin-

Eija Ahvo 60 vuotta

tamahdollisuuksia vapaaeh-
toisena.

- Idea syntyi ekalla mat-
kallani lasten turvakodin 
henkilökunnan kanssa. Ve-
dän nuorille itsetuntokoulu-
tusta, lähtökohtana heidän 
omat laulut, tanssit ja ilmai-
su. Kun luottamus syntyy, 
siinä on siemeniä pitkälle 
elämässä. Mä teen Suomes-
sa ilmaisutaitokoulutusta 
nuorten kanssa, joten miksi 
en tekisi sitä sielläkin.

Lasten ja nuorten asialla 
Eija on ollut myös Ghanas-
sa. Vaikka elämisen ehdot 
Suomessa, Egyptissä ja 
Ghanassa poikkeavat ko-
vasti toisistaan, niin yllät-
täen kaikilla näillä Eijan 
projekteilla on jotain yh-
teistä: antaa ihmisille mah-
dollisuus ilmaista itseään 
ja luoda kuuntelun siltoja, 
joiden kautta itseluottamus 
kasvaa. Yhteisöllisyys ja 
sen lisääminen on varmaan 
myös asia, joka liittyy kaik-
kiin näihin hankkeisiin.

Maaliskuussa Helsingissä 
ensi-iltaan tulee Sofokleen 
Antigone-näytelmä Kor-
jaamon näyttämölle. Ensi 
kesänä saa Jyväskylän Ke-
sässä ensi-iltansa Tommy 
Tabermannin runoihin pe-
rustuva, Toni Edelmannin 
säveltämä musiikkivesper 
yhdessä Susanna Haavis-
ton kanssa. Susanna ohjaa 
Veikkolan Kartanoteatterin 
ensi kesän näytelmän ”Tuli-
tikkuja lainaamassa”.

Koska Eijalla ei nyt kevääl-
lä ole säännöllisiä Kartano-
teatterin harjoituksia, vaan 
hän keskittyy kesänäytel-
män tuotannollisiin asioi-
hin, hänellä on aikaa aistia 
kevään herääminen Veikko-
lassa.

- Luonto on aina ollut mi-
nun terapeuttini. Ja Eerikin-
kartanon rannoilla voi aistia 
menneisyyden ja tämän het-
ken yhtä aikaa.

Teksti ja kuva: 
Vesa Laaksonen

Jälleen me Veikkolan Old 
Boys - Veikkolan Pojat 
saimme suruviestin. Yksi 
joukostamme on poissa. 
Tammikuisena päivänä 
menehtyi sairaalassa Asko 
Bom ja siirtyi tuonpuolei-
seen. Kuollessaan hän oli 
paria kuukautta vaille kah-
deksankymmenen.

Monet meistä lähtivät työn 
ja muiden seikkojen joh-
dosta muille paikkakunnil-
le Veikkolasta. Asko pysyi 
paikkakuntauskollisena, 
ja häntä voisi sanoa perus-
veikkolalaiseksi. Hänen 
vanhempansa hankkivat 
aikoinaan tontin, kun Lam-
minjärven länsipuolta asu-
tettiin. Tästä muodostui As-
kon kotialue, jossa hän asui 

In memoriam Asko Bom
ja vaikutti vuosikymmenien 
ajan.

Koulun aloitimme 1930-lu-
vun lopulla opettaja Louise 
Törrösen johdolla. Sen jäl-
keen meidän oli hankitta-
va elantoa varten ammatti. 
Askosta tuli peltiseppä. 
Sodanjälkeisen ajan materi-
aalit ja työkalu- ja laitepu-
la vaikeuttivat työtä, mutta 
toisaalta tekijältä vaadittiin 
näissä olosuhteissa enem-
män. Askosta kehittyi tai-
tava ammattimies alalleen. 
Hän aloitti itsenäisenä 
yrittäjänä jo 1950-luvulla 
menestyen hyvin ammatis-
saan. Voisi sanoa, että pelti 
totteli hänen käsissään.

Asko siunattiin viimeiseen 
lepoon Haapajärven kap-
pelissa 4.2.2011. Siunaus-
tilaisuudessa ensimmäise-
nä musiikkikappaleena oli 
”Mun sydämeni tänne jää, 
aina asuinpaikalleen”, mikä 
oli Askoa ajatellen hienos-
ti valittu. Parikymmentä 
vuotta kestäneiden Veikko-
lan Old Boys -tapaamisten 
aikana Asko oli aina paikal-
la. Tulemme muistamaan 
hänet rehtinä ja sopuisana 
toverina keskuudessamme, 
yhtenä meistä, ja kunni-
oitamme lämmöllä hänen 
muistoaan.

Veikkolan Old Boys
Olavi Kautto

tapahtumapaikalle 4–5 
ala-asteikäistä lasta juoksi 
omakotialueen suuntaan. 
Lasten lumipallojen heit-
telystä autoja kohti voisi 

ja poimin niitä litroittain. 
9-11–vuotiaana olin Ruot-
sissa sotalapsena. Perheeni 
siellä ihmetteli, miten astia-
ni olivat aina täynnä marjo-
ja kotiin tullessani, vaikka 
paikat olivat minulle outo-
ja. Tiedän nyt, että rauhan 
tilassa luonto ilmaisi vais-
toni kautta minne mennä.

Pieni lapsi elää luonnolli-
sesti tässä ja nyt -hetken 
tilassa. Aika ei ole vielä 
vääristänyt hänen ajattelu-
tapaansa. Aikuisena voim-
me kuitenkin oivaltaa, että 
sisäinen rauha löytyy, kun 
pysymme ajattomassa nyt-
hetkessä. Turvattomuuden, 
jopa pelon, tunnetila syntyy 

luodessamme negatiivisia 
kuvia huomisesta. Vihan tai 
katkeruuden tunnetila syn-
tyy, kun herätämme huono-
ja muistikuvia menneisyy-
destä.

Todellisuudessa kumpikaan 
aika, ei tulevaisuus eikä 
menneisyys, ole tämän-het-
ken tilassa. Elämämme ta-
pahtuu aina vain nyt-hetkes-
sä. Kaikki muu on sisäinen 
harha-ajasta luotu tila, mistä 
usein syntyy draama, jota 
heijastamme myös muihin 
ihmisiin. He osallistuvat 
näytelmäämme siitä syystä, 
että hekin ovat kiinni eili-
sessä.
Teksti: Gun Nordström

Vahtikoiran Vapaapäivä Veikkolan koulussa.

Omalääkäri Kivisen vas-
taanotto on viimeistä päi-
vää auki 25.3. Ulla Kivinen 

Omalääkäri eläkkeelle
toteaa, että valitettavasti 
hänen työlleen ei ole saatu 
jatkajaa.

Kylänraitin toimitus toivot-
taa Ulla Kiviselle antoisia 
eläkepäiviä.

informoida alueen vanhem-
pia, ennen kuin tapahtuu jo-
tain vakavampaa.
Terveisin
Säikähdyksellä selvinnyt
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Antti Rautiainen: Solbackantie tammikuussa

Vesa Laaksonen: Latu Kalljärvellä

Markku Jämsä: Parantolan tie

Vesa Laaksonen: Pakkastalvi

Marjokaisa Piironen: Joulupukki Impivaarantiellä

Kyläyhdistyksen 
perhekohtainen jäsenmaksu: 

15 euroa/talous
Jäsenmaksutili: 

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
529 745-43368. Viite: 650049

LIITY SINÄKIN KYLÄYHDISTYKSEEN
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Marjokaisa Piironen: Saukon jälkiä Lamminojalla Vesa Laaksonen: Pihlajanmarjat

Marjokaisa Piironen: Lamminojan jääpitsiä

www.veikkola.fi 
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En millään muista saamiani 
rokotteita, kadotan veren-
painemittauslaput, ja resep-
titkin ovat välillä hakusalla. 
Helmikuussa Tieken eli 
Tietotekniikan kehittämis-
keskuksen seminaarissa 
“Verkoilla, hoitoa vailla” 
Tapio Jokinen Medixines-
tä kertoi mm. sähköisestä 
ajanvarauksesta ja omahoi-
don ratkaisuista. Kokeilin 
sähköistä terveyskorttia jo 
seminaarin aikana ja tykäs-
tyin siihen heti.

Kortti on apuväline oman ja 
perheenjäsenten terveyden 
seurantaan. Voit tallentaa 
sinne tärkeitä terveyteesi 
liittyviä tietoja, kuten roko-
tukset, lääkäri- ja hammas-
lääkärikäynnit ja käyttämä-
si lääkkeet. Voit käyttää sitä 
apuna erilaisissa elämänti-
lanteissa, vauvanodotukses-
ta laihduttamiseen ja liikun-
nan seurantaan. Voit pyytää 
Terveyskorttia myös muis-
tuttamaan sinua tärkeistä ta-
pahtumista tekstiviestillä tai 
sähköpostilla. Kortin käyttö 
on pääosin täysin ilmaista, 
vain tekstiviestimuistutuk-
sista pitää maksaa hieman.

Ohjelma tarjoaa selkeän 
paikan tiedoille ja näyttää 
kaikki kirjatut mittaustulok-
set myös havainnollisena 
grafi ikkana. Siitä näet heti, 
ovatko verenpaine, koles-
teroli, verensokeri, paino ja 
vyötärönympärys menossa 
asettamaasi tavoitetta kohti.

Apua painonhallintaan
Laihduttajalle terveyskor-
tista on monenlaista tukea. 
Paitsi painon kehittymi-
sen tarkkailua, voit kirjata 
vuorokauden sisällä ruuas-
ta saadut sekä liikunnalla 

Muistatko saamasi rokotteet?
Ota terveyskortti avuksesi.

kulutetut kalorit (kcal/vrk) 
sekä näille tavoitemäärät. 
Terveyskortin laskuri laa-
joine lajivaihtoehtoineen 
helpottaa kulutettujen kalo-
reiden arviointia.

Kun asetat painosi ja pituu-
tesi, palvelu laskee painoin-
deksisi ja kertoo, oletko 
normaali-, yli- vai alipai-
noinen. Voit asettaa itsellesi 
tavoitepainon ja tavoitepäi-
vämäärän, jolloin aiot sen 
saavuttaa. Nämä ovat aina 
näkyvillä, kun lisäät uusia 
painoarvoja terveyskorttii-
si. Voit pyytää terveyskort-
tia muistuttamaan sinua 
esimerkiksi kuntosalikäyn-
neistä tai punnituksista. 
Painoarvot sekä saadut ja 
kulutetut kalorit voit lähet-
tää vaikka tekstiviestinä pu-
helimellasi.

Vauvasta ikäihmiselle
Perheen ikäihmisille on 

myös käytännöllistä teh-
dä omat terveyskortit, jol-
loin on yksi paikka, jossa 
on kaikki tieto käytetyistä 
lääkkeistä, diagnooseista ja 
lääkärikäynneistä. Tiedot 
voi kätevästi tulostaa muis-
tilapuksi esimerkiksi lääkä-
rikäynnille mukaan.

Terveyskortti sopii myös 
vauvan odottajalle. Puhu-
mattakaan vauvan tietojen 
ja tapahtumien kirjaami-
sesta. Terveyskorttiin voit 
myös perustaa terveyspäi-
väkirjan. Jokaisesta aihees-
ta löytyy sivuilta ajantasais-
ta lisätietoa.

Tieken ilmaisseminaarit ai-
neistoineen löytyvät osoit-
teesta www.tieke.fi /semi-
naarit.

Teksti ja kuva: 
Marjokaisa Piironen

Aitoa ruokaa on Mats-Eric 
Nilssonin toinen kirja te-
ollisesti valmistettujen 
elintarvikkeiden runsaas-
ta lisäaineiden ja aromien 
käytöstä sekä kuluttajien 
johtamisesta harhaan. Kirja 
ilmestyi suomeksi alkusyk-
syllä 2010, ja se on mukau-
tettu Suomen oloihin. Uusi 
painos saatiin marraskuun 
alkupäivinä.

Kirja on ”tiedostavan kulut-
tajan selviytymisopas”. Sii-
nä kuvaillaan 150:n suoma-
laisissa kaupoissa myytävän 
elintarvikkeen koostumusta 
sekä annetaan runsaasti li-
säaineita sisältäville tuot-
teille aitoja vaihtoehtoja.

Tuote-esimerkkejä

Hedelmänmakuinen juoma-
tiiviste sisältää ainoan val-
mistusaineensa, veden, li-
säksi pelkästään lisäaineita: 
happamuudensäätöaineita 
(E296, E331), aromia, ma-
keutusaineita (aspartaami ja 
asesulfaami K), stabilointi-
aineita (E415, E414, E445), 
väriä (E160e), säilöntäai-
netta (E202) ja hapettu-
misenestoainetta (E300).

Kalapuikosta liki 40 pro-
senttia on paksua kuorru-
tusta, joka on valmistettu 
vehnäjauhosta, määrittele-
mättömästä kasviöljystä ja 
tärkkelyksestä.

Lihapullat eivät ole aina 
lihapullia. Erään valmis-
tajan kotimaiset lihapyö-
rykät sisältävät pääasiassa 
broilerinlihaa ja -nahkaa, ja 
niiden lihapitoisuus on vain 
40 prosenttia. Toisen val-
mistajan lihapyöryköiden 
pääasiallinen valmistusaine 

Mats-Eric Nilsson

Aitoa ruokaa
Väärentämättömän ruoan opas
Atar Kustannus 2010

on vesi. Sen jälkeen tulevat 
tuoteselosteen mukaan ko-
neellisesti eroteltu broile-
rinliha, sianliha, soijaprote-
iinivalmiste, naudan sydän, 
perunajauho jne.

Raakapakastekorvapuus-
ti sisältää perusainesten, 
vehnäjauhon, veden, soke-
rin, kananmunan, hiivan ja 
kanelin, lisäksi 14 muuta 
ainetta, mm. voin makua 
antavaa aromia.

Tietoisuus hyvästä ruoan 
alkuperästä kiinnostaa 
kuluttajia

Kuluttajat eivät enää halua 
anonyymiä ruokaa. Eikä 
enää riitä, että tiedetään al-
kuperämaa. Nyt odotetaan 
jo tarkempaa tietoa valmis-
tusolosuhteista.

Nilssonin kirjoja Den hem-
lige kocken ja Äkta vara on 
Ruotsissa myyty lähes 400 
000 kappaletta, ja Ruotsin 
elintarviketeollisuus on 
joutunut jättämään tuotteis-
taan lisäaineita pois. Lisäk-
si se on joutunut karsimaan 
valheellisia mainoslausei-
taan. Nilssonin mukaan 
arominvahventeiden(E620-

625) poistaminen on Ruot-
sissa edennyt jo niin nope-
asti, että joidenkin ketjujen 
on ollut vaikea pysyä muka-
na kaikissa käänteissä.

Suomessa tästä prosessista 
näkyy jo selviä merkkejä. Li-
säainekeskustelu on selvästi 
viriämässä myös Suomessa. 
Monista lihavalmisteista on 
poistettu nämä tuotteen aro-
mia korostavat  lisäaineet. 
Espoossa kouluruokailusta 
on jo aikaisemmin poistettu 
aromivahventeita sisältävät 
tuotteet, mutta Helsingissä 
kouluruoan lisäainesisältö 
ei aiheuta rajoituksia tuot-
teiden käyttöön.

Monet kotimaiset yritykset 
tuovat esiin kuluttajaa ta-
voittavassa mainonnassaan 
muutosta valmistamiensa 
tuotteiden lisäainesisällös-
tä. Alkuvuoden uutisotsi-
koita on ollut mm. suurlei-
pomon yt-neuvottelut, jotka 
johtuvat tuotteiden menekin 
vähentymisestä. Pienleipo-
moiden tuotteiden kysyntä 
on lisääntynyt; niissähän 
lisäainesisältö on minimaa-
lisen pieni.

Katriina Aatsalo

UUDENMAAN
VAALIPIIRI

Pekka ajaa
seuraavia asioita:
- Talonpoikaisjärkeä yhteisten

asioiden hoitamiseen
- Uudenmaan tasapuolista

kehittämistä
- Määrärahojen lisäämistä lapsilisiin,

koulutoimeen, kansaneläkkeisiin
ja vanhustenhuoltoon

- Hyvinvoinnin oikeudenmukaista
jakamista

- Yrittäjyyttä ja turvallisuutta
- Jos pakkoruotsi on rikkaus,

niin vapaaehtoinen kielten
monipuolisuus on rakkaus

Pohjois-Kirkkonummen
kansanedustajaksi

Pekka M. Sinisalo
Erityisluokanopettaja
Kirkkonummen PerusSuo-
malaiset ry:n puheenjoht.
PerusSuomalaisten
valtuustoryhmän puh.joht.
Kirkkonummen
kunnanvaltuuston jäsen ja
kunnanhallituksen varajäsen
Suomalaisuuden Liiton
varapuheenjohtaja

eduskuntaan
2011
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Lokakuussa työnsä aloit-
tanut palveluohjaaja Marja 
Keränen on toteuttanut reip-
paalla otteella testamentin 
tavoitteita ”veikkolalaisille 
vanhuksille sosiaalista yh-
dessäoloa ja extraa, mitä 
kunnallinen palvelu ei tar-
joa”.

Palveluohjaajan työlistaa:
- saattoapua lääkäri- ja sai-
raalakäynneillä
- ohjausta ja palveluneuvon-
taa 5-15 puhelua päivässä
- kotikäyntejä tammikuun 
puoliväliin mennessä 30, 
palveluaika 1-4 tuntia
- mukana Britan-päivän jär-
jestelyissä
- järjestänyt yhteisiä ruokai-
luhetkiä, joihin on osallis-
tunut tammikuun loppuun 
mennessä yli 70 ikäihmistä. 
Nämä ovat tärkeitä tutus-
tumistilaisuuksia. Niissä 
on keskusteltu ahkerasti ja 
vaihdettu yhteystietoja.
- käynnistänyt toivotun ik-
kunanpesujärjestelyn kun-
nan hyväksymien ikkunan-
pesuyritysten kanssa
- esittänyt joulukuussa 
perusturvalautakunnalle 
raskaan työn, esimerkiksi 
lumenluonnin, aloittamis-
ta ikkunanpesujärjestelyn 
kaltaisesti mahdollisimman 
pian. Seurakunnan talon-
miestä on pyydetty apuun 
tarvittaessa.
- tutustunut paikallisten yh-
distysten toimintaan tarkoi-
tuksena yhteistyö vanhuk-
sille suunnattujen kerhojen 
aikaansaamiseksi
- laatinut kuntalaisaloitteen 
penkkien saamiseksi van-
husten käyttämän kauppa-
reitin, Kisapolun, varrelle

Ikäihmisten asioilla

Veikkolalaisilta uhataan 
viedä lähiterveysasema-
palvelut. Samaan aikaan 
Espoon Histaan, Veikkolan 
naapuriin, suunnitellaan 
melko suurta asuinaluet-
ta. Histassa on jo nyt noin 
900 asukasta, jotka hakevat 
palvelunsa etenkin Espoos-
ta mutta myös Kirkko-
nummen Veikkolasta. Kun 
Histan ja sen lähialueen 
suunnitelmat etenevät, on 
hyvin todennäköistä, että 
Veikkolan terveysaseman 
läheisyydessä asuisi jopa 
noin 20 000 asukasta, jota 
on pidetty hyvänä terve-
ysaseman asukasmääränä. 
Veikkolan terveysaseman 
lakkauttamisessa tulisikin 
ottaa aikalisä.

Kun terveydenhuoltolakia 
ollaan muuttamassa siten, 

Veikkolan terveysasemalle 
histalaisten tuella aikalisä

OP-Kiinteistökeskus 010 254 5300 Osuuspankki 010 254 5201

OP-bonuksilla 
voi kuitata myös 
OPKK:n välitys-

palkkiota.

Kaikki 
palvelut 
saman
katon alta!

OP-bonuksilla 
voi maksaa 
Pohjolan 

vakuutuksia.

OP-bonus-
asiakkaalle

kertyy bonuksia.

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

Kirkkonummen kansalaisopisto juh-
lii lukuvuoden päätöstä tänä keväänä 
Veikkolassa. Perinteistä kevätpäivää 
vietetään tänä vuonna Eerikinkarta-
nossa lauantaina 9.4. Opistoviikkoon 
mahtuu myös muuta ohjelmaa Veik-
kolan keskustassa.

Lauantai 9.4.
Eerikinkartano klo 11-15
Kudontatöiden näyttely kudontatu-
van esittely klo 11-15.
Koko perheen työpaja klo 13-15. Pa-
joissa valmistellaan koristeita pääsi-
äiseksi.
Kansainvälinen FIDE-mestari Johan 
Lindstedt pitää shakissa simultaani-
näytöksen. Mukaan pelaamaan pää-
see (max 15) shakinpeluusta kiin-
nostunutta lasta, nuorta, aikuista tai 
kokonaista perhekuntaa.
Kansalaisopiston eri musiikki- ja 
tanssiryhmien esityksiä puolen tun-
nin välein.

Veikkolan keskustassa klo 11-15
Mahdollisuus kokeilla lentokonesi-
mulaattoria ja tehdä noin puolen tun-
nin mittainen lento kotimaiseen koh-
teeseen. Ennakkoilmoittautumisista 
lennolle ilmoitetaan myöhemmin. 30 
min lento maksaa 15 e/ 2 henkilöä, 

yksin lento 10 e,
 lapsi aikuisen kanssa.

Keskiviikko 13.4.
UKK-kävelytesti 13.4 klo 16.00 ja 
17.00 Veikkolan urheilukentällä
Kirkkonummen kansalaisopisto ja 
Mies 40 -hanke järjestävät yhteis-
työssä UKK-kävelytestin aikuisille. 
Testissä kävellään kaksi kilometriä 
tasaisella vauhdilla mahdollisimman 
nopeasti. Maaliin tullessa mitataan 
syke. Ota mukaan sään mukainen 
ulkoliikuntavarustus, lenkkitossut 
ja sykemittari jos sinulla on. Tes-
tin jälkeen saat tuloksen perusteella 
määritellyn kuntoindeksin sekä lii-
kuntasuosituksen. 30 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta mahtuu mukaan. 
Testi maksaa 5 e / aikuinen. Ilmoit-
tautumiset verkossa www.kirkko-
nummi.fi /kansalaisopisto tai vas-
tauspalvelunumeroon 010 191 442. 
Ilmoittautuessa syötä kurssinumero 
140224.

Tervetuloa! Tarkempi ohjelma ilmoi-
tetaan lähempänä Veikkolan Opisto-
viikkoa Kirkkonummen Sanomissa 
ja Veikkolaverkossa.

Opistoviikko Veikkolassa- käynnistänyt kuukausittai-
set kauppa- ja asiointimat-
kat Nummelaan
- toteuttanut ikäihmisryh-
män käynnin Haapajärven 
hautausmaalle joulua edel-
tävällä
viikolla
- luovuttanut kenkien liu-
kuesteitä noin 40:lle ikäih-
miselle. Lonkkasuojia on 
jaettu kymmenelle. Yhden-
kin lonkkamurtuman eh-
käiseminen tuo 6 000 euron 
säästön yhteiskunnalle sekä 
säästää ikäihmisen pitkältä 
ja hankalalta toipumisajal-
ta.

Palveluohjaajan tehtävänä 
on lisäksi käynnistää yh-
teistyötä eri yhdistysten 
kanssa ja selvittää jo ole-
massa olevat palvelut. Seu-
raavia asioita on tutkittu ja 
osa asioista on jo toteutus-
vaiheessa:
- ohjata ja kannustaa ikäih-
misiä osallistumaan Mita 
Baarmanin ohjaamaan eri-
tyisryhmien liikuntaan
- ohjata ja opastaa ikäihmi-
siä löytämään kulloiseenkin 
ongelmaan jo kunnassa tar-
jolla oleva palvelu
- tutustuttaa seurakunnan 
eläkeläisten kerhoon
- Kirjaston ystävien kans-
sa on suunniteltu tarinatu-
van käynnistämistä, jossa 
ohjaajan opastuksella voi 
kirjoittaa tai kertoa vaikka-
pa lastenlapsille omistetun 
kirjoitelman lapsuudestaan, 
elämästään tai kylän elä-
mästä.

Asiakkailta on tullut toive 
yhdessä tekemisestä, ker-
ho-tyyppisestä toiminnasta, 

yhteislaulusta ym. Kerhon 
kokoontumispaikkana voisi 
olla esimerkiksi Kylätalo.

Ryhdy vapaaehtoisek-
si auttamaan Veikkolan 
ikäihmisiä

Vapaaehtoisten avustajien 
tarve on suuri. Jos sinulla 
on mahdollisuus esimer-
kiksi kerran kuussa avustaa 
veikkolalaisia ikäihmisiä ul-
koilu- tai kauppamatkoilla, 
pienten kotitehtävien hoita-
misessa (esim. lamppujen 
vaihdot, elektroniikkaon-
gelmat, TV-säädöt jne.) tai 
tarjota kuljetusapua, ota yh-
teys palveluohjaajaan, puh. 
050 4137443.

Vapaaehtoiset avustajat ovat 
vakuutettuja ja palveluoh-
jaaja pitää heistä luetteloa 
vakuutusyhtiötä varten.

Tulossa

Kaikille kohderyhmään 
kuuluville 349:lle ikäihmi-
selle lähetetään kirje helmi-
maaliskuun aikana. Siinä on 
kutsu Brita Blomberg -tilai-
suuteen Siikarannassa 23.5. 
klo 14. Tilaisuuteen ilmoit-
taudutaan palveluohjaa-
jalle, ja samalla voi kertoa 
kuljetustarpeesta. Tiloihin 
mahtuu noin sata ryhmään 
kuuluvaa ikäihmistä.

Pirkko Kautto
Brita Blombergin Veikkolan 
testamenttiryhmän jäsen

että asukkaat saavat vali-
ta terveysasemansa mistä 
kunnasta tahansa vuodesta 
2014 alkaen, Veikkolan ter-
veysasema olisi histalaisille 
lähiterveysasema. Kirkko-
nummen olisikin syytä va-
rautua siihen, että kyseisen 
alueen terveysaseman asia-
kasmäärä lisääntyy.

Terveysasemapalvelut ovat 
asukkaille erittäin tärkeitä 
palveluja. Kyseisten palve-
lujen vieminen pois Veikko-
lan alueelta ei ole järkevää. 
Onneksi vielä ehtii yhdistää 
voimavarat, jos tahtoa löy-
tyy.
Olen esittänyt Kirkkonum-
men perusturvalautakunnan 
puheenjohtajalle, Antti La-
vantille (kok.), Kirkkonum-
men terveyspalvelujen joh-

tavalle ylilääkärille, Helena 
Liiralle, ja Espoon terveys-
palvelujen johtajalle, Tuula 
Heinäselle, kutsun, jonka 
perusteella Espoo ja Kirk-
konummi voisivat ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotta myös 
veikkolalaisten terveyspal-
velut säilyisivät jatkossakin 
lähipalveluina.

Johanna Värmälä (sd.)
Espoon sosiaali- ja terveys-
lautakunnan pj.

JK. Soitin tänään 14.2. Jo-
hanna Värmälälle ja kysyin 
tilannetta. Espoon ja Kirk-
konummen
perusturvalautakuntien pu-
heenjohtajat ovat sopineet 
tapaamisesta.

Raija Kari
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Veikkolan kyläsuunnitel-
ma tehtiin ensimmäisen 
kerran viisi vuotta sitten. 
Nyt on isomman päivityk-
sen aika. Ennen joulua ky-
syttiin pohjoiskirkkonum-
melaisten valtuutettujen 
mielipiteitä. Tammikuussa 
oli ensimmäinen kyläko-
kous perusturva-asioista. 
Toisessa kyläkokouksessa 
aiheena on maankäyttö. 
Kyläkysely on osa kylä-
suunnitelman tekoa.

Tule mukaan kyläsuunnitelman tekoon 
– vastaa kyläkyselyyn 2011!

Vastaamalla kyläkyselyyn 
vaikutat Veikkolan kylä-
suunnitelman sisältöön. 
Kun meillä on kylän yhtei-
nen suunnitelma, voimme 
käynnistää  EU-hankkeita 
ja hakea valtakunnallisia 
kylätoimintatukia. Ennen
kaikkea se on yhteinen tah-
don ilmaisu siitä, millaisen 
Veikkolan ja Pohjois-Kirk-
konummen me haluamme. 
Se on tämän alueen asuk-
kaiden oma suunnitelma. 

Valmis suunnitelma luo-
vutetaan Kirkkonummen 
kunnalle, joka lähettää sen 
kaikille uusille pohjoiskirk-
konummelalaisille talouk-
sille.

Toivomme, että mahdolli-
simman monet pohjoiskirk-
konummelaiset innostui-
sivat vastaamaan. Vaikuta 
vastaamalla 21.3. mennes-
sä!

Varsinaisen kyläkyselyn 
ohella tehdään nuorisolle 
suunnattu kysely tänä ke-
väänä Veikkolan yhtenäis-
koulun yläluokilla. Kyse-
lyyn vastaavat 7-9 -luokkien 
oppilaat, jotka ovat 13-16 
-vuotiaita.
Nuorilta kysytään:
* Mitä hyvää Veikkolassa 
on tai mikä mättää kyläs-
sämme?
* Mitä nuoret harrastavat 

Nuorison 
kyläkysely

vai harrastavatko juuri 
mitään?
* Ovatko nykyiset, vapaa-
ajan viettoon tarkoitetut 
tilat riittävät ja asianmu-
kaiset?
* Olisivatko nuoret itse 
valmiita toimimaan oman 
asiansa puolesta?
Kyselyn toteutuksesta 
vastaa muutama 9. luokan 
oppilas. Tuloksia esitel-
lään toukokuun lehdessä.
Paavo Sortti

Toimintaohje vastaajille

Voit palauttaa täytetyn ky-
selylomakkeen Kylätalon 
postilaatikkoon tai postitse 
osoitteeseen Veikkolan ky-
läyhdistys, Kylätalo, Vanha-
tie 29, 02880 Veikkola. Jos 
viivoitetut rivit eivät riitä, 
voit jatkaa erilliselle pa-
perille, Voit myös vastata 
kyselyyn internetissä osoit-
teessa www.veikkola.fi.
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A VASTAAJAN TIEDOT

1. Merkitse taloutesi henki-
lömäärä ikäjaon mukaan i

Taloudessani on
aikuisia________________
kouluikäisiä____________
pieniä lapsia___________
seniori-ikäisiä__________
(yli 60-vuotiaita)

2. Kauanko olette asuneet 
Pohjois-Kirkkonummella?
alle vuoden____________
1–5 vuotta_____________
5–10 vuotta____________
yli 10 vuotta____________

3. Asuinpaikkasi postinu-
mero 
______________________

4. Kuinka kaukana Veikko-
lan terveysasemalta asut?
alle kilometrin_________
1–2 kilometriä__________
2–5 kilometriä__________
yli 5 kilometriä__________

B. PALVELUT

5. Mitä palveluita kaipaat 
lisää  Pohjois-Kirkkonum-
melle?
______________________
______________________
______________________

6. Mihin Pohjois-Kirkko-
nummen palveluihin olet 
tyytyväinen?
______________________
______________________
______________________

7. Missä Veikkolan kunnal-
lisissa palveluissa on eni-
ten puutteita?
Eniten puutteita = 5, vähi-
ten puutteita = 1

terveyspalvelut_________
koulut ja opetus________
päivähoito_____________
kunnallistekniikka_______
kaavoitus______________
rakennusluvat__________
kirjastopalvelut_________
muu, mikä?____________
______________________

8. Mikä edellisistä palve-
luista on tärkein paranta-
miskohde?
______________________

9. Mainitse kolme tärkeintä 
numerojärjestyksessä.
1. ____________________
2. _____ ______________
3. ____________________  

10. Mitä palveluita  olet 
valmis hakemaan naapuri-
kunnista?
______________________
______________________
______________________

11. Mitä nykyisiä palveluita 
Veikkolan terveysasemalla 
pitäisi jatkossakin olla?
Rastita haluamasi palvelut
lääkäri________________
laboratorio_____________
neuvola_______________
hammashoito__________
muu  palvelu, mikä 
______________________

12. Jos Veikkolassa ei olisi 
nykyisenlaista terveysase-
maa, mistä näitä julkisia tai 
yksityisiä palveluita haki-
sit?___________________
Vihdistä_______________
Espoosta______________
Lohjalta_______________’
Kirkkonummen keskustas-
ta____________________
Muualta, mistä__________
______________________

13. Jos  Veikkolassa ei olisi  
kunnallisia lääkäripalvelui-
ta , hoitaisitko   apteekki-
asiatkin muualla?
kyllä__________________
en____________________
en osaa sanoa ________

14. Olisiko mielestäsi mah-
dollista, että Veikkolan lää-
kärit käyttäisivät Veikkolan 
terveysaseman tiloja ja lait-
teita virka-ajan ulkopuolel-
la yksityivastaanottoonsa? 
kyllä__________________
en____________________
en osaa sanoa’__________

15. Voisiko Veikkolan terve-
ysasema tarjota palvelui-
ta lähialueiden asukkaille 
(esim. Huhmari, Tervalam-
pi, Hista,  Kolmiranta)?
kyllä__________________
ei____________________
en osaa sanoa__________

16. Haluaisitko ottaa kan-
taa Veikkolan terveyspal-
veluiden puolesta, koska 
niitä aiotaan karsia tekeillä 
olevassa Kirkkonummen 
kunnan palveluverkkosel-
vityksessä ja - strategias-
sa?

Kyläkysely 2011

kyllä__________________
(yhteystiedot)
____________________
______________________
____________________
miten?
____________________
______________________
ehkä__________________
(yhteystiedot)
_____________________
_____________________
miten?
_____________________
_____________________
ei____________________
en osaa sanoa__________

17. Olen kiinnostunut seu-
raavista yksityisistä palve-
luista: (rasti ruutuun, jos 
olet kiinnostunut, voit va-
lita useampia)
siivous________________
kylätalkkari____________
kiinteistönhuolto_______
lastenhoito____________
vanhustenhoito_________
muu, mikä?____________
_____________________

C. LIIKKUMINEN

18. Millä menet yleensä 
töihin?

linja-autolla____________
omalla autolla  liityntäpy-
lsäköintipaikalleja sen jäl-
keen linja-autolla_______
koko matkan omalla au
tolla__________________
pyörällä tai kävellen
muuten, miten?
______________________
minulla ei ole työmatko-
ja___________________

19. Millä menet yleensä 
harrastuksiin?
linja-autolla____________
omalla autolla__________
pyörällä tai kävellen_____
muuten, miten?_________
______________________
minulla ei ole harrastumat
koja__________________

D. VAPAAEHTOISTYÖ

20. Oletko valmis tekemään 
jotakin kyläsi hyväksi
(voit rastittaa useita vaih-
toehtoja)?

osallistumaan juhlien ja 
kylätapahtumien järjestä-
miseen________________
yleisten alueiden hoitami-
seen__________________
viikonloppupartiointiin 
kylällä_________________
polttopuutalkoisiin kylän
rantasaunalla___________
Kylänraitin jakeluun_____
johonkin muuhun , mihin?
______________________

E. MUUT KYSYMYKSET

21. Oletko kiinnostunut 
senioritalosta, jossa on eri-
kokoisia asuntoja erilaisin 
rahoitusmuodoin (vuokra-, 
omistus- ym.), yhteisöllistä 
toimintaa, ruokaa porukal-
la tehden ja tilaten, palve-
luita tilauksesta maksua 
vastaan?

kyllä__________________
ehkä__________________
en____________________
en osaa sanoa__________

22. Ovatko ilkivalta ja var-
kaudet mielestäsi lisäänty-
neet Pohjois-Kirkkonum-
mella?
lisääntynyt runsaasti_____
lisääntynyt hiukan_______
ei muutosta____________
en osaa sanoa__________

23. Jos olet havainnut ilki-
valtaa, niin millaista?
______________________
______________________
______________________

24. Kuinka usein käyt 
Nuuksiossa?
en käy /en ole käynyt____
kerran viikossa__________
kerran kuukaudessa_____
kerran vuodessa________
harvemmin kuin kerran
vuodessa______________
olen kiinnostunut opas
tetuista retkistä Nuuksi
oon__________________

25. Mitkä asiat ilahduttavat 
sinua eniten kotikylälläsi?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

26. Muuta palautetta kyse-
lystä Veikkolan kyläyhdis-
tykselle:
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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Veikkolan 
kyläyhdistys 

60 vuotta.

YMPÄRISTÖ

Aalto-yliopiston arkki-
tehtuurin laitoksen maise-
ma-arkkitehtuurin kurssit 

Aalto-yliopistolaiset Veikkolassa

jatkavat Veikkolan parissa. 
Aluetta tarkasteltiin viime 
syksynä maiseman analy-

Maisematilan analysointia kevään 2010 kenttäkurssilla, 
joka laati tila-analyysin Veikkolan Eerikinkartanon lä-
heltä. Kuva: Katariina Peltola.

Aika: 8.3.2011 klo 17.30 
alkaen
Paikka: Veikkolan koulu, 
Kesti-kokoustila, Kisapol-
ku 7

Kirkkonummen Vesihuol-
tolaitos järjestää Veikkolan 
alueen vesihuoltokysymyk-
sistä kiinnostuneille kai-
kille avoimen tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuden Veik-
kolan koululla tiistaina 8.3. 
klo 17.30.

Veikkolan asukasluku on 
kasvanut viime vuosina 
noin 5 % vuodessa. Vuoteen 
2020 mennessä asukkaita 
arvioidaan Veikkolan taa-
jamassa olevan noin 6 000. 
Asukasmäärän kasvuun on 
varauduttu myös kunnal-
lisessa vedenhankinnassa 
ja jätevesien käsittelyssä. 
Asukastilaisuudessa esi-
tellään ratkaisut talousve-
den järjestämiseksi alueen 
asukkaille ja keskustellaan 
alueen jätevesien johtami-
sesta.

Talousvesi pääasiassa Veik-
kolan pohjavedenottamolta

Kutsu asukastilaisuuteen
Aiheena Veikkolan alueen vesihuoltoratkaisut

Vuonna 2010 veden kulu-
tus Veikkolassa oli 570 m3 
vuorokaudessa. Veikko-
lan vedentarpeeksi vuonna 
2020 on arvioitu 1 200 m3/
vrk. Pääosa talousvedestä 
pyritään edelleen hankki-
maan pohjavedenottamoilta 
ja erityisesti Veikkola 1 -ve-
denottamolta, joka sijaitsee 
Lamminjärven rannassa. 
Kirkkonummen vesilaitos 
aikoo hakea Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta lupaa 
Veikkola 1:n vedenottomää-
rän nostamiseen pysyvästi 
tasolta 400 m3/vrk tasolle 
600 m3/vrk.

Veikkola 1 -pohjavedenot-
tamolla on ollut jo vuosina 
2007-2009 määräaikainen 
Länsi-Suomen ympäristölu-
paviraston lupa vedenotolle 
600 m3/vrk. Vesihuoltolai-
tos tarkkailee vedenotta-
molta pumpattavia päivittäi-
siä vesimääriä, pohjaveden 
pinnankorkeuksia ja poh-
javeden laatua. Tarkkailun 
perusteella on voitu todeta, 
että pohjavedenpinnan las-
kiessa vedenottoalueella 
alle Lamminjärven veden 

pinnan järvivettä imeytyy 
hiekkaisten maakerrosten 
läpi pohjavesimuodostu-
maan. Tätä vettä nimitetään 
rantaimeytyneeksi tekopoh-
javedeksi, joka sekoittuu 
alueen luonnolliseen pohja-
veteen. Tutkimusten perus-
teella on arvioitu, että Veik-
kola 1 -pohjavedenottamon 
vedessä on keskimäärin 
noin 10 % Lamminjärvestä 
rantaimeytynyttä tekopoh-
javettä.

Uuden vedenottoluvan ha-
kemisen yhteydessä Veik-
kola 1 -pohjavedenottamon 
tarkkailuohjelma päivite-
tään ja täydennetään tar-
vittavilta osin. Tarkkailulla 
varmistetaan, että Veikko-
lan pohjavedenottamon ve-
den laatu on kaikissa käyt-
tötilanteissa moitteetonta ja 
että vedenottamon toiminta 
ei aiheuta merkittäviä muu-
toksia Veikkolan pohjavesi-
alueen veden laatuun, poh-
javeden pinnankorkeuksiin, 
Lamminjärven tilaan tai 
Lamminojan virtaamaan.

Veikkolan vanhan jäteve-
denpuhdistamon tontti siis-
titään

Veikkolan vanhan puhdis-
tamon altaita on purettu. 
Yhden vanhan altaan si-
sään rakennetaan tiivis va-
rasäiliö viemäriverkoston 
häiriötilanteiden varalle. 
Säiliötä tullaan käyttämään 
vain tilapäisesti, esimerkik-
si pitkän sähkökatkoksen 
tai poikkeuksellisen rank-
kasateen aikana viemärin 
ylivuotojen estämiseksi. 
Purkutyö vapauttaa puhdis-
tamotontilta maa-alaa, ja 
koko alue siistiytyy.

Veikkolan koulun Kes-
ti-kokoustilassa järjes-
tettävässä tilaisuudessa 
vesihuoltoratkaisuista ker-
tovat tarkemmin vesihuol-
topäällikkö Anna Arosil-
ta-Gurvits Kirkkonummen 
kunnan vesihuoltolaitoksel-
ta ja pohjavesiasiantuntija 
Anna-Liisa Kivimäki Län-
si-Uudenmaan vesi ja ym-
päristö ry:stä.

Tervetuloa!

Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES 
ry:n vuosikokous pidetään Veikkolan koululla keskiviikko-
na 23. maaliskuuta klo 18.30 alkaen. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Tule mukaan suunnittelemaan 
tulevaa toimintaa! Tai kerro ideoistasi sähköpostitse osoit-
teeseen kirves@saunalahti.fi .

KIRVES 
vuosikokous ke 
23.3. klo 18.30

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

soinnin kurssilla. Kurssille 
osallistui nelisenkymmentä 
insinööri- ja maisema-ark-
kitehtiopiskelijaa. Kurs-
silla testattiin työryhmissä 
osayleiskaavatasoisissa 
tehtävissä eri analyysime-
todeja, tutustuttiin Liiken-
neviraston laatiman Espoo–
Salo-oikoradan alustavaan 
yleissuunnitteluun ja ympä-
ristövaikutusten arviointi-
menettelyyn sekä mietittiin 
ratalinjan maisemavaiku-
tuksia Veikkolan alueella.

Kolmannen vuoden mai-
sema-arkkitehtiopiskelijat 
jatkavat Veikkolan alueen 
parissa vielä kandidaattitöi-
densä ajan. Töiden teemana 
on alueen yleiskaavatasoi-

sen viheraluesuunnitelman 
laatiminen. Töiden keskei-
nen kysymys on, millaisia 
viheralueita Veikkolassa 
tulisi olla.

Kurssiyhteistyö Kirkko-
nummen kunnan kaavoitus-
toimen kanssa Veikkolan 
alueen parissa jatkuu vuo-
den 2012 loppuun. Seuraa-
va kenttäkurssi järjestetään 
toukokuun 2011 lopussa. 
Kurssin vastaavana opetta-
jana toimii yliopisto-opetta-
ja Kati Susi-Wolff.

Kati Susi-Wolff
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Viime yönäkin lämpötila 
laski alle -25°. Tätä tarinaa 
kirjoittaessani näin kovat 
pakkaset tuntuvat kohtuut-
tomilta meistä ihmisistä. 
Ihminen sopeutuu ilmeisen 
huonosti karvattomana ja 
höyhenettömänä kylmiin 
oloihin. Kehittyneet, lämpi-
mät asumuksemme ja vaa-
tetuksemme ovat tehneet 
elämän näillä pakkasilla 
mahdolliseksi. Kehittyneet 
aivomme ovat auttaneet 
meitä ihmisiä selviämään 
kylmästä ja lumesta.

Vertaamme helposti omaa ti-
laamme ympäröivään luon-
toon. Helposti ajattelemme, 
että koska itse palelemme 
ulkona, myös eläinten ja 
kasvien täytyy kärsiä kyl-
mästä. Näin ei kuitenkaan 
ole kotoperäisten lajien koh-
dalla. Unohdamme sen, että 
evoluutio on muokannut 
ympäristöämme miljoonia 
vuosia ja luonnossa esiinty-
vät eläimet sekä kasvit ovat 
sopeutuneet erinomaisesti 
myös kylmiin olosuhteisiin. 
Suomen luontoon kuuluvat 
linnut selviävät ultrakovis-
takin pakkasista, jos saavat 
valoisana aikana riittävästi 
ravintoa.

Kyllähän me tämä pakkanen ja lumi kestetään!
Talviruokinta – velan-
maksua linnuille

Tästä syystä on tärkeää, että 
linnut saavat talvella tar-
joamaamme lisäravintoa. 
Voidaankin todeta niin, että 
se ravinto, jonka linnuille 
talvella annamme, on kor-
vausta siitä, että olemme 
muuttaneet lintujen elin-
ympäristöä osin sellaiseksi, 
että luontaista ravintoa nii-
den on sieltä vaikea löytää.

Fasaani on esimerkkinä la-
jista, joka ei ole kuulunut 
Suomen luontaiseen lajis-
toon. Tämä laji ei selviydy 
kylmistä talvista ilman ruo-
kintaa. Veikkolan alueella 
ei ilmeisesti fasaaneja juuri 
ole, vai onko? Itse en ole 
lajia alueellamme koskaan 
nähnyt. Olen kuullut ihmis-
ten kertovan, että linnuille 
ei tarvitse keinotekoisesti 
ravintoa tarjota. Toivon, 
että edellä kertomani osin 
muuttaisi näitä juurtuneita 
käsityksiä.

Lintujen jalkoja ei palele

Miten linnut suojautuvat 
kovilta pakkasilta? Linnuil-
la on ohuet jalat, mutta ne 

eivät palele. Jalkojen ve-
renkierto on sellainen, että 
jalkojen lämpötila on py-
syvästi paljon alhaisempi 
kuin linnun muun ruumiin. 
Lisäksi linnut pörhistävät 
höyhenpeitettään. Se on 
puskurina ja suojana estä-
mässä ruumiin ihoa lähim-
män ilmakerroksen haihtu-
misen. Ne höyhenet, jotka 
tämän tekevät, ovat hieno-
jakoisia untuvia näkyvän 
höyhenpeitteen alla. Muita 
keinoja kylmyyttä vastaan 
ovat mm. kanalintujen tapa 
yöpyä kiepeissä eli lumeen 
kaivetuissa koloissa.

Yöpymispaikkoja linnuille 
ovat myös pöntöt, puiden 
kolot sekä rakennuksien 
tarjoamat raot ja kolot. Ti-
heät havupuut ja pensaat 
tarjoavat myös luontaisia 
yöpymispaikkoja siivek-
käillemme. Tärkeää on se, 
että kylmän yön aikana 
yöpymispaikka saadaan va-
littua ajoissa siten, että se 
tarjoaa riittävän suojan sekä 
kylmää tuulta että saalista-
jia vastaan.

Lintujen ruokintaa seura-
tessa voidaan kiinnittää 
huomio siihen, miten aikai-

sin hämärän laskeutuessa 
linnut häviävät ruokintapai-
kasta, vaikka on vielä mel-
ko valoisaa. Aamulla ruo-
kintapaikoilla alkaa jälleen 
ravinnon hankinta usein 
lähes pimeässä aamun juuri 
alkaessa valjeta.

Hakattu maapähkinä uu-
tena suosikkina

Tänä vuonna talvi alkoi ai-
kaisin marraskuun puolessa 
välissä. Ruokintapaikkani 
on tarjonnut melko suurel-
le lintujoukolle ravintoa. 
Ensimmäistä kertaa olen 
tarjonnut linnuille säännöl-
lisesti myös hakattua maa-
pähkinää vanhojen tuttujen 
auringonkukansiementen, 
kauran sekä siemensekoi-
tuksen lisäksi. Olen tarjon-
nut tätä hakattua pähkinää 
suorakaiteen muotoisesta 
noin 20 cm korkeasta ja hal-
kaisijaltaan 10 cm häkistä, 
joka on sen verran pieniko-
koinen, että sitä on täytetty 
päivittäin. Tämä häkki on 
ollut liian työläs pienen ko-
konsa vuoksi. Se saa kyllä 
toimia lopputalven.

Olen huomannut, että maa-
pähkinä on mieluisin ra-

vinto monelle eri lajille. 
Keltasirkut ovat kauran 
suosijoita, mutta pähkinä-
rouhe on niillekin mieluista 
ravintoa. Keltasirkut eivät 
mielellään hae ravintoa au-
tomaattien syöttöaukoista 
vaan edellyttävät, että jokin 
toinen laji, kuten tiaiset, pu-
dottaa sitä maahan.

Tervetuloa takaisin, viita-
tiainen!

Viherpeippojen kato alkoi 
viime talvena. Punatulkkuja 
on myös melko vähän. Tiai-
sia löytyy joka lajia (tali-, 
töyhtö-, kuusi-, sini-, hömö- 

ja pyrstötiainen), mutta 
viime vuoden viimeisessä 
lehdessä mainitsemaani 
viitatiaista ei ole ilmeisesti 
Veikkolassa havaittu. Vii-
tatiaisia lienee vaeltanut 
Suomeen joitakin tuhansia 
yksilöitä. Saammeko vih-
doin tästä lajista uuden pe-
simälinnun lajistoomme? 
Jos näin tapahtuu, toivotta-
vasti tulevina vuosina tämä 
hömötiaisen näköinen laji 
rikastuttaa Veikkolankin 
talvimaisemaa ja ruokinta-
paikkoja.

Kevään odotusta kaikille 
toivottaa Topi

KKauneusnurkka
Nina Sipilä-Latovehmas
Kauneudenhoitoalan lehtori,
estenomi, erikoiskosmetologi

Tule alan ope� ajalle 
kauneuskäsi� elyyn!

Vieraile uusituilla ko� sivuillani 
osoi� eessa:
h� p://kauneusnurkka.ne�  sivu.org

Ajanvaraukset: 
arkisin klo 16-18, lauantaisin 10-13
tai haluamanasi ajankohtana teks� vies� llä/sähköpos� lla
p. 050-56 45 909, 
LAHJAKORTTEJA MYÖS SAATAVANA!
email:nina.sipilalatovehmas@gmail.com
Käyn� osoite: Huuhkajan� e 9, 02880 Veikkola
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VIRKISTY JA VIISASTU 
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
”Talven tulo” isoilla kirjaimilla muodosti edellisen risti-
kon koko kuvallisen vihjeistön. Pelkistetty
visuaalisuus oli monen mieleen. Kokeneelle ratkojalle 
ristikko oli helppoudessaan lähes
läpihuutojuttu, mutta kirjainlyhenteistä jotkin aiheutti-
vat kuitenkin päänvaivaa.

Jokapäiväisessä elämässä kohtaa tuskin koskaan niin 
pientä kuin ATTO, joka on triljoonasosa, ja niin suurta 
kuin TERA, joka on biljoonakertainen. TESLA mag-
neettivuon tiheyden yksikkönä tulee myös harvemmin 
vastaan. Oikeaan alakulmaan sijoitetusta vihjeestä voi 
ratkaisusana lähteä vain joko ylös tai vasemmalle. Tässä 
vihjeen ”Hapet” muodostavat kaksi O-kirjainta, ja rat-
kaisusana APET lähtee vasemmalle. Vihje on tosin yli-
määräinen, koska TEPA muodostuu jo vihjeestä “Rei-
nikainen”.

Talven tulo kirjoitettuna isoilla kirjaimilla on osoittautu-
nut enteelliseksi. Lumen innoittamana
tämänkertainen ristikko jatkaa talvista teemaa. Ristikon 
runsaassa kuvituksessa on viisi

talviurheiluun liittyvää kuvaa, joista lähtee kuviin liitty-
viä ilmaisuja paksuilla nuolilla merkityille
riveille.

Ristikossa on myös muuta tematiikkaa. Ensiksi, edelli-
sen ristikon pelkistetyn ulkoasun
vastapainoksi kuvavihjeitä on paljon. Toiseksi, ratkaisu-
sanoiksi on hyväksytty paljon erisnimiä,
joista monen keksiminen todennäköisesti edellyttää 
apuvälineiden käyttöä. Lisäksi ratkaisusanoina esiintyy 
muutamia sinänsä oikeita mutta keinotekoisen oloisia 
yhdyssanoja. Nyt imitoidaan sitä linjaa, jolle Hesarin ris-
tikot ovat menneet, jolle myös ”googletus” on ratkonnan 
keskeinen apukeino. Tästä syystä ristikko koettaneen 
vaikeana.

Olen sitä mieltä, että ristikko pitää voida ratkoa ilman 
apuvälineitä (vuoteessa ennen nukahtamista, junassa, 
vessassa jne.). Lupaan, että googletuslinja ei jatku.

Veikko Pohjola
veikko@nordem.fi 



 

Oman kylän Rengaspalvelu viettää 
syntymäpäiviään ja uuden liiketilan 
avajaisia perjantaina 1.4.2011 klo 8-18 

ja lauantaina 2.4.2011 klo 9-15. 

Lämpimästi tervetuloa. Kaikki 
rengasmerkit, kaikkiin kulkuneuvoihin. 
Myös raskaaseen kalustoon ja 
maatalouskoneisiin. 
 

Kahvi- ja keittotarjoilu. 
 

Puh. 040 455 2748/Kari Rosenberg 

WaraRengaspalvelu  

Teollisuustie 7, halli 1 

02880 Veikkola 

Avoinna ark. 8-17 

Lauantaisin 9 – 14 , muina aikoina sopimuksen mukaan  
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Jossain päin Suomea, liekö 
Kirkkonummen suunnalla, 
lähetetään muuan Ihalai-
nen tulitikkuja naapurista 
lainaamaan., jotta saadaan 
kahvipannu tulelle ja pel-
lavat loukutettua. Tämä 
Ihalainen  törmää erääseen-
kin Vataseen, joka hinku-
aa naimisiin ja passittaa 
vastentahtoisen Ihalaisen 
puhemieheksi Hyvärisen 
taloon. Tulitikut jäävät lai-
naamatta, ja niin Vatanen ja 
Ihalainen ajavat kihloja os-
tamaan kaupunkiin. Tämä 
matkanteko muotoutuukin 
sitten kiharaisemmaksi ja 
pidemmäksi kuin kukaan 
olisi konsaan uskonut…

Ihalainen ja Vatanen ja 
koko hulppea henkilögal-
leria saavat suuren sympa-
tiani. Nykypäivän ihmiselle 
näiden ihmisten tilanteista 
toisiin alati joutuminen on 
outoa. Tässä rationaalisessa 
yhteiskunnassa ja sääntöjen 

Maiju Lassilan 
”Tulitikkuja lainaamassa”
Kartanoteatterissa 
kesäkuussa

sekä aikataulujen maail-
massa kaivataan hulluutta 
ja rakastettavaa inhimilli-
syyttä!

Sitä tässä näytelmässä on, 
kosolti. Henkilöissä on pal-
jon myös herkkyyttä ja ny-
kyihmiselle vierasta kiireet-
tömyyttä. Näillä Vatasilla 
ja Ihalaisilla, Hyvärisillä, 
Partasilla tai Kenosilla on 
halua ja malttia antaa toi-
selle ihmiselle aikaansa; 
asioihin pysähdytään, jos 
kohta hurahdetaan matkaan 
kovinkin säpäkästi.

Kartanoteatterin innos-
tuneen joukon kanssa on 
riemastuttavaa etsiä uutta, 
meidän näköistämme tul-
kintaa tutusta komediasta. 
Yhteisöteatterissa on voi-
maa kuin pienessä kylässä!

Susanna Haavisto
näytelmän ohjaaja

Veikkolan Kartanoteatterin kesänäytelmän 
”Tulitikkuja lainaamassa” esityspäivät ovat seuraavat:
Pe 17.6. ensi-ilta
Muut esitykset: la 18.6., su 19.6., ti 21.6., ke 22.6., to 23.6.
su 26.6., ma 27.6. ja ti 28.6. kello 19.00
Esityspaikka: Navalan kartanon puisto
Liput 15 e.
Lipunmyynti: Kymppikioski ja Sirpan vintti
Puhelinvaraukset: 050 3007 720
Tarkempia tietoja: www.kartanoteatteri.net

KULTTUURI
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Masalan kirjastossa tammi-
helmikuun vaihteessa oli 
kuukauden ajan esillä Ky-
länraitin kuvittajan, Franz 
Raschbacherin, näyttely 
Yhdeksän lupausta. Uuden-
vuodenlupaukset liittyivät 
mm. isyyteen, ystävyyteen, 
taiteelliseen menestykseen, 
optimistisuuteen ja opti-
misuuteen. Hän oli tehnyt 
kaikki työt akryyliväreil-
lä noin metri kertaa metri 
kokoisille vanerilevyille. 
Näyttelyssä oli luettelo yh-
deksästä työstä, ja ensim-
mäistä kertaa Franz oli hin-
noitellut taiteensa.

Välijäiset

Jokaiseen lupaukseen eli 
maalaukseen liittyi tarina, 
joista osan Franz kertoi 
Välijäisissä (ei ollut avajai-
sia eikä päättäjäisiä). Osa 
töistä oli ripustettavissa eri 
tavoin, jolloin kuva sai uu-
sia merkityksiä. Kehysten 
kokoamistapa, yksityiskoh-
dat ja töiden signeeraustapa 
kertoivat kaikki mahdolliset 
ripustussuunnat. Esimerkik-
si Isyys-taulun kädet olivat 
näyttelyssä kuin keinuna 
pikkulapselle. Kun taulun 
ripustaa ylösalaisin, kädet 
kertovat lapsen suojaami-
sesta.

Elämän synty

Välijäisiin osallistuneet sai-
vat kokea nukketeatteriesi-
tyksen nimeltään Elämän 

Yhdeksän lupausta

synty. Sen esittivät Veikko-
lan Kartanoteatterin nuk-
keteatteriryhmän jäsenet 
Laura Henriksson, Maria 
Grönquist-Lior, Franz Ras-
cbacher, Joonas Henriksson, 
5 v., ja Anton Raschbacher, 
7 v. Esitys kertoi tulossa 
olevasta lastenkirjasta ja 
myös näyttelystä, jonka 
Franz valmistaa yhdessä 
Lauran kanssa Kirkkonum-
men pääkirjaston näytte-
lytilaan. Elämän synnyssä 
Franz kuvittaa Lauran kir-
joittamat runot.

Yksi lupaus tuli jo täytet-
tyä

Taiteelliseen menestykseen 
liittyvä taulu kuvasi osaa 
sadan euron setelistä. Tau-
lun hinta oli 101 euroa. Tau-
lullaan Franz lupaa myydä 
tänä vuonna ainakin yhden 
taulun vähintään sadalla eu-

rolla. Se lupaus toteutui jo 
näyttelyssä, kun välijäisiin 
osallistunut helsinkiläinen 
osti yhden taulun ja eräs 
veikkolalainen tilasi taulun 
viiden sadan euron setelis-
tä.

Yhden päivän näyttely

Franzin töistä pääsee seu-
raavan kerran nauttimaan 
toukokuun viimeisenä sun-
nuntaina klo 14–18, jolloin 
ainakin kaksi suurta työtä 
on yleisön nähtävillä Veik-
kolassa Lamminpääntie 8:
n tontilla.

Jos kiinnostuit näistä tau-
luista tai haluat tilata ihan 
oman taulun, ota suo-
raan yhteyttä tekijään: 
raschfr@gmail.com.

Teksti ja kuvat: Marjokaisa 
Piironen

Vasemmalla Satanen ja oikealla Seksuaalisuus, keskellä 
Franz selittää.

Nenäpäivä on Finlandia-
palkinnon viime vuonna 
voittaneen Mikko Rimmi-
sen kolmas romaani. Ha-
kaniemessä asuva Irma on 
syrjäytynyt yksineläjä. Hän 
lähtee hakemaan Keravalta 
ilmaista peikonlehteä, mut-
ta eksyy väärään osoittee-
seen ja soittaa sattumanva-
raista ovikelloa. Muuan Irja 
avaa oven ja hämmästyttää 
Irman tarjoamalla tälle jopa 
pullakahvit. Hätäpäissään 
Irma valehtelee tekevän-
sä taloustutkimusta, mutta 
koska hän vasta harjoitte-
lee, kaikki paperit olivat 
unohtuneet kotiin.

Tästä alkaa surkeiden sattu-
musten sarja. Irma huomaa 
päätyvänsä yhä tihenevään 
tahtiin Keravalle, entisiin 
ja uusiin rappukäytäviin 
etsimään tutkimukseensa 
soveltuvia talouksia. Sanat 
sokeltelevat, paperit putoi-
levat. Millä tempulla mil-
loinkin Irma onnistuu usein 
pääsemään sisään. Vähi-
tellen ensimmäisenä oven 
avannut Irja ja Irma alkavat 
jopa ystävystyä.

Mikko Rimminen on astu-
nut rohkeasti itseään van-
hemman naisen saappai-
siin. Minä-kertoja Irman 
tarinointi lähenee tajunnan-
virtaa. Lauseet ovat välillä 
pitkiä kuin Gabriel Carcia 
Marquesin Sadan vuoden 
yksinäisyydessä. Sanasto 
on paikoin harrypottermai-
sen värikästä: ”Yhteenkään 
ajatukseen ei tarvinnut tah-
maantua liian pitkäksi ai-
kaa.// Onks tää nyt kakkos-
linja? poika kysyi Toisella 
linjalla. Kielenhuolsin sitä 
äidilliseen sävyyn…// Oli 
äkkiä jotenkin jengoittunut 
olo.”

Kertojanäkökulma muuttuu 
epäuskottavaksi, kun Irma 
saa auton elämän laitapuolia 
koluavalta pojaltaan. Poika 
on toistuvasti yrittänyt ker-

Mikko Rimminen

Nenäpäivä
Teos 2010

toa puhelimitse äidilleen jo-
takin, mutta saa vasta viime 
tipassa sanotuksi, että lähtee 
”lomille” ja auto joutaa töis-
sä käyvälle äidille. Miten 
heikon ajotaidon omaava 
Irma selviää Hakaniemestä 
Keravalle ja takaisin jäisillä 
teillä kesärenkain hädin tus-
kin ajokelpoisella vakuutta-
mattomalla autolla? Tämän 
”koslan” rattia pyörittelee 
satavarmasti hädin tuskin 
ajokortin saanut tuleva ral-
likuski.

Rimminen on taiturimai-
nen, analyyttinen kirjoittaja, 
joka luottaa lukijan kykyyn 
tehdä omia johtopäätök-
siään. Saat kernaasti itse 
kuvitella menneisyyden ja 
loppuelämän Irmalle, joka 
Keravalta palattuaan istuu 
lumisella puistonpenkillä ja 
sanoo: ”Loputtomiin siinä 
ei tietenkään voinut istua, 
jollei nyt halunnut jäätyä 
niille sijoilleen ja kuolla. 
En halunnut.”

Mikko Rimmisen Nenäpäi-
vä ja Kari Hotakaisen Ihmi-
sen osa (Siltala, 2009) muis-
tuttavat hieman toisiaan. 
Hotakaisen kirjan keskus-
henkilö, vanha nappikaup-
pias Salme, on henkisesti 
yksin ja huolissaan kaikista 

kolmesta lapsestaan. Mies-
kin on lakannut puhumasta 
perheessä tapahtuneen tra-
gedian vuoksi. Salme lähet-
telee lapsilleen postikortteja 
yhteydenoton toivossa. Hän 
luulee tai haluaa uskoa, että 
jälkeläisillä on kaikki hy-
vin. Irman poika yrittää pu-
helimitse kertoa ongelmis-
taan. Irma luulee tietävänsä, 
mutta tietääkö sittenkään.

Teosten nimet Nenäpäivä 
ja Ihmisen osa löytyvät sa-
nanmukaisesti: Rimmisen 
kirjassa Irjan nenä alkaa 
vuotaa verta ja turpoaa ikä-
vännäköiseksi, kun Irma 
työntää kiitoslahjaa Irjan 
postilaatikkoon ja oven 
avautuessa Irma kaatuu 
portaikossa. Hotakaisen Ih-
misen osa on karmaiseva: 
pala anteeksiantamattomas-
ta teosta rangaistukseksi ir-
tileikattua kieltä.

Sekä Rimminen että Hota-
kainen ovat pienen ihmisen 
puolella. Nämä pienet ihmi-
set haluavat selvitä. Kotona 
pitää vallita järjestys. Pitää 
olla ympärillä ihmisiä. Ai-
nakin yksi.

Seija Kivilaakso

Välijäisten nukketeatteriesitys on juuri loppunut. Sen esittivät Laura Henriksson, An-
ton ja Franz Raschbacher, Joonas Henriksson ja Maria Grönqvist-Lior.

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko
Metsäkalliontie 5,  02880 Veikkola
050-336 4898  jussi.aulanko@bene.fi
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Veikkolan koulun yläluok-
kien oppilaita oli viettä-
mässä talviurheilupäivää 
VihtiSki Centerissä. Paikal-
la oli 232 koulun oppilasta 
ja 16 koulun opettajaa sekä 
hiihtokeskuksen henkilö-
kuntaa.

Mukana oli myös 14-vuoti-
as poika ja 13-vuotias tyttö. 
Poika oli ollut lähinnä pulk-
kamäessä, tyttö oli päivän 
aikana myös lasketellut 
paikalta vuokratuilla väli-
neillä. Tyttö ja poika olivat 
leikkimässä naruhissin luo-
na bussia odotellessa. Poika 
kiipeili naruhissin rattaan 
päällä, kun hissi käynnistyi 
odottamatta. Pojan seurassa 
ollut tyttö irrotti sähköjoh-
don, meni pojan luokse ja 
huusi samalla apua ”niin 
kovaa kuin keuhkoista läh-
ti”.

Kello 13:34 vastaanotti 
Länsi-Uudenmaan hätäkes-
kus hätäpuhelun ja hälytti 
paikalle ensivasteena Län-
si-Uudenmaan pelastus-

Tapahtui 3.2.2011 Vihdissä:

Tositarina ystävyydestä ja arjen sankaruudesta

Veikkolan Koti ja Kou-
lu -yhdistys on toiminut 
Veikkolassa aktiivisesti jo 
pitkään. Vanhempainyhdis-
tyksen toimintaa pyörittää 
7-jäseninen hallitus, apu-
naan pieni joukko talkoo-
väkeä. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on toimia kodin ja 
koulun yhteistyöelimenä, 
jonka toiminnasta hyötyisi-
vät koululaiset, opettajat ja 
vanhemmat.

Erilaisten tapahtumien jär-
jestämisellä yhdistys kerää 
varoja mm iltapäivien har-
rastekerhojen
järjestämiseen. Kerhot ko-
koontuvat pääsääntöisesti 
arki-iltapäivisin. Yhdistyk-
sen järjestämissä kerhoissa 
käy yli 120 lasta ja nuorta. 
Suosituimpia kerhoja ovat 
olleet sähly-, liikunta- ja 
kuvataidekerhot. Vaikka 
paikkoja kerhoissa on rajoi-
tetusti, lähes kaikki haluk-
kaat ovat päässeet mukaan. 
Yhdistyksen jäseneksi voi 
liittyä ja toimintaan osal-
listua, vaikka ei lapsia ker-
hoissa kävisikään.

Kodin ja koulun 
yhteistyötä

Kesäkuussa, koulujen pää-
tyttyä, on suunnitteilla jäl-
leen kesäkerhotoimintaa 
ala-asteikäisille. Kesäkerho 
toteutuu, mikäli siihen il-
moittautuu riittävästi lapsia. 
Viime kesäkuussa kokoon-
tui yhdistyksen ensimmäi-
nen kesäkerho, jossa tois-
takymmentä 7–10-vuotiasta 
vietti kesälomansa alkuvii-
kot. Kerholaisten tukikohta-
na toimi Veikkolan kylätalo, 
ja sieltä käsin retkeiltiin lä-
hiympäristössä.

Yhdistyksen toiminnasta 
saat tietoa nettisivujen kaut-
ta (http://www.freewebs.
com/kotijakouluveikkola/) 
sekä vuodenvaihteessa pe-
rustetuilta Facebook-si-
vuilta. Nettisivuilta löydät 
myös linkin Kerhotyytyväi-
syys-kyselyyn, jolla kartoi-
tetaan vanhempien ja lasten 
mielipiteitä kerhoista sekä 
kiinnostusta kesäkerhotoi-
mintaan. Käy vastaamassa 
ja vaikuta!

Tuija Kaurila

Kuka voittaa limbossa? Mi-
ten sujuu karkkien syönti 
kiinalaisilla puikoilla? Mikä 
on ilmatykki? Tule tanssi-
matolle! Pallotutka paljas-
taa pallon nopeuden...

Hauskoja kilpailuja, 20 
innostavaa toimipistettä,  
iloista iltaohjelmaa ja me-
ganyyttärit. Tätä ja paljon 
muuta sisältää Veikkolan 
koululla lauantaina 5.3. klo 
17–20 järjestettävä Kids’ 
Action Night. Illan musiik-
kiosuudesta vastaa lasten 
Jippii-kuoro.

Kids’ Action Nightin järjes-
tää Eläköön Veikkola! ry, 
joka on koonnut kristittyjä 
eri seurakunnista toimimaan 
yhdessä Veikkolan lasten 
parhaaksi. Iltaa järjestämäs-
sä on nelisenkymmentä ai-
kuista, jotka haluavat luoda 
lapsille turvallisen ja iloisen 
toimintaillan. Kaikki aikui-
set ovat paikalla lapsia var-
ten. Tapahtumaan on vapaa 
pääsy.

Teksti ja kuva: Outi Rossi

Kids´ Action Night

Mahdollisimman ylös…

Tai vieläkin alemmas!

tai mahdollisimman alas…

Mahdollisimman lujaa!

laitoksen Nummelan palo-
aseman pelastusyksikön ja 
Vihdin sairaankuljetuksen 
ambulanssin. Ambulans-
si oli kohteessa klo 13:43. 
Ensihoitajat totesivat pojan 
olevan puristuksessa rattaan 
pinnojen välissä painautu-
neena teräspalkkia vasten ja 
ilmoittivat tästä pelastusyk-
sikölle.

Pelastusyksikkö saapui koh-
teeseen klo 13:48 ja juut-
tui parkkialueella lumeen 
eikä päässyt aivan kohteen 
viereen. Pojan irrotustyö 
suoritettiin hydraulisella 
leikkurilla katkaisemalla 
rattaan pinnoja. Työtä vai-
keutti se, että pelastusyk-
sikön ajoneuvoa ei saatu 
aivan kohteen ulottuville, 
joten virransyöttö hydrau-
liikkapumpulle jouduttiin 
vetämään kaukaa. Kaiken 
kaikkiaan irrotustyö kesti 
noin tunnin. Hiihtokeskuk-
sen henkilökunta ja opettaja 
auttoivat pelastustyössä.

Koko tämän operaation ajan 

tyttö tuki puristuksessa ol-
leen pojan päätä ja samalla 
jututti häntä ja kertoi tilan-
teesta pelastushenkilöstöl-
le. Pojalla oli suuri haava 
vasemmassa etureidessä. 
Hän oli tiukasti puristuk-
sessa lonkastaan (lonkassa 
murtuma oikealla puolella). 
Ensihoitajat laittoivat pojal-
le tipan, ja opettaja piti tip-
papussia lämpimässä vaat-
teidensa alla.

Tyttö kertoi, että kun poi-
ka oksensi, häntäkin al-
koi oksettaa, mutta hän ei 
voinut, koska oksennusta 
olisi mennyt pojan päälle. 
Irrotusoperaatio oli välillä 
varsin kivulias, mutta poi-
ka säilytti tajuntansa koko 
operaation ajan. Paikal-
la ollut pelastustoimintaa 
johtanut paloesimies yritti 
käskeä tyttöä poistumaan, 
mutta tyttö kertoi, ettei voi 
jättää kaveria ja hänen pitää 
tukea päätä.

Irrottamisen jälkeen poikaa 
hoidettiin vielä ambulans-

sissa, joka sitten kuljetti 
pojan Helsinkiin Lastenkli-
nikalle saamaan jatkohoi-
toa. Poika pääsi sairaalasta 
maanantaina 7.2.2011.

Poliisi toi tytön koululle, 
josta sekä luokanvalvoja 
että rehtori olivat ottaneet 
yhteyttä vanhempiin. Polii-
si kertoi tapahtumista van-
hemmille, ja vanhemmat 
kävivät tytön kanssa Jorvin 
kriisipäivystyksessä var-
muuden vuoksi.

Parasta kriisiapua on kui-
tenkin ollut pojan toipumi-
nen ja paluu kouluun (vaik-
kakin vielä pyörätuolissa) 
10.2.2011.

Tyttö on todellinen ARJEN 
SANKARI ja on osoittanut 
oikeaa asennetta ja tosi ys-
tävyyttä!

Mitä tästä voisi oppia:
1. tuollaista tapaturmaa ei 
pitäisi koskaan päästä ta-
pahtumaan; paras onnetto-
muus on se, jota ei koskaan 

tapahdu
2. silloin tällöin ihmisellä 
on tarvetta kokeilla rajo-
ja tai hän joutuu tekemään 
vaarallista työtä, tällöin ei 
saa toimia yksin (laitesukel-
lus, lumen pudotus katolta, 
syvän kuopan kaivaminen 
tai lumimajan teko; tällöin 
mukana tai paikalla tulee 
olla joku, joka voi auttaa, 
jos tulee ongelmia)
3. jos jotain sattuu, on hyvä 
olla valmiuksia toimia, joko 
auttaakseen itseään tai aut-
taakseen muita tai ainakin 
varoittaa vaarasta.

Mistä näitä valmiuksia sit-
ten saa? Tässä tapauksessa 
joulukuussa alkanut palo-
kuntaharrastus Veikkolan 
VPK:ssa ja jo aiemmin 
aloitettu partiotoiminta ovat 
varmastikin osa. Pääosa on 
asennetta, ja se lähtee jo 
kotoa.

Länsi-Uudenmaan po-
liisi ja ympäristöterveys 
tutkivat tapausta lähinnä 
hiihtokeskuksen turvalli-

suuteen liittyen. Laki kulu-
tustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta 
(30.1.2004/75) 3 §:
”Elinkeinonharjoittajan 
sekä muun palvelun tarjo-
ajan on olosuhteiden vaati-
man huolellisuuden ja am-
mattitaidon edellyttämällä 
tavalla varmistauduttava 
siitä, että kulutustavarasta 
tai kuluttajapalveluksesta 
ei aiheudu vaaraa kulutta-
jan tai kuluttajaan rinnas-
tettavan henkilön taikka 
palveluksen vaikutuspiiriin 
kuuluvan muun henkilön 
terveydelle tai omaisuudel-
le. Elinkeinonharjoittajalla 
ja muulla palvelun tarjoajal-
la on oltava riittävät ja oike-
at tiedot kulutustavarasta ja 
kuluttajapalveluksesta sekä 
niihin liittyvistä riskeistä.”.

Hiihtokeskuskusten turval-
lisuudesta on myös kulutta-
javiraston ohje: http://www.
tukes.fi 

Kimmo Markkanen
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Viime joulukuun alkupuo-
lella Veikkolan Koti- ja 
Koulu -yhdistyksen ku-
vataidekerhon näyttelyssä 
olivat aiheina syksyn lehdet 
ja talvimaisemat. Veikkolan 
kuvisryhmissä on runsaasti 
nuoria ja taitavia kuvanteki-
jöitä. Leena Suomalaisella 
on 42 oppilasta, taidealaa 
opiskelevan Riikan keski-
viikkoryhmässä 10 ja Lee-
na Pietikäisen vetämässä, 

Veikkolan kuviskerhon nuoret taitajat

Vanhempien ryhmä eli 3–6-luokkalaiset. Heidän yhteis-
kuvassaan taiteilijat vasemmalta: opettaja Sari Mart-
tila, Roope, Jasper, Phichanica, Vilhelmiina, Tiitu eli 
Christine, Charlotte, (kaksosten takana vasemmalta El-
len ja Sina), Kristiina, Annabella, Noora, Aino, Wilma, 
Oona ja opettaja Leena Suomalainen.

kansalaisopiston puitteissa 
toimivassa ryhmässä noin 
30 oppilasta. Veikkolan ku-
vislaisia on kaikkiaan noin 
100.

Useissa joulukuun alun 
näyttelyn töissä oli käytetty 
ns. märkätekniikkaa: Öljy-
pastellivärit on levitetty mä-
rän työn päälle. Kerholaiset 
olivat tehneet myös noin 50 
savityötä. Oppilaat saavat 

olla kiitollisia, että heidän 
Leena-opettajansa  opis-
kelee keramiikkaa Espoon 
keskustassa sijaitsevassa 
Riitta Hinkkasen ateljeessa. 
Siellä Leena lasittaa oppi-

Kirkkonummen kirjastolla 
on iloisia uutisia kaikille 
kunnan kakkosluokkalaisil-
le oppilaille. Lukupäiväkirja 
on valmistunut!

Kirjasto on suunnitellut lu-
kupäiväkirjan, jota oppilas 
saa täyttää aina kirjan lu-
ettuaan. Lukupäiväkirjan 
kuvitukset ovat syntyneet 
Kirkkonummen kuvataide-
koulun oppilaiden avustuk-
sella. Kuvituksen teemana 
on merenalainen maailma, 
jonka kalat ja merihevoset 
odottavat värittämistä Lu-
kupäiväkirjassa on hauskoja 
kysymyksiä ja tehtäviä kir-
joista, ja oppilas saa myös 
arvioida lukemansa kirjan 
värittämällä sopivan määrän 
kalojen ilmakuplia. Opetta-
ja hyväksyy omalla tarral-
laan tai leimallaan oppilaan 
työn. Ulkoasun suunnitte-
lun ja taiton on toteuttanut 
kirjaston projektityöntekijä 
Elisa Kukko.

Lukupäiväkirja 
kakkosluokkalaisille

Kirjaston pyrkimyksenä on 
kannustaa lapsia lukemaan. 
Tätä edistetään myös liit-
tämällä lukupäiväkirjojen 
jakoon kirjavinkkausta. 
Alakoulujen opettajat ovat 
myös esittäneet toiveita tä-
mäntyyppiseen apuvälinee-
seen, joka kannustaa lapsia 
lukemaan ja samalla konk-
retisoi luettujen kirjojen 
määrän.

Kirjaston hanke on toteutet-
tu Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen rahoi-
tuksella.

Kirjavinkkaukset ja luku-
päiväkirjojen jako toisen 
vuosiluokan oppilaille al-
kaa tammikuussa. Kunnan 
kakkosluokkalaiset saavat 
painetun version, ja muut 
halukkaat voivat tulostaa 
lukupäiväkirjan kirjaston 
nettisivulta. 

Pienempien ryhmä eli 1–3-luokkalaiset. Heidän yhteis-
kuvassaan taiteilijat vasemmalta: Kaislamari, Hilda, 
Ellinoora, Ida, Evert, Jessica, Kaisla, Venla, Ilona, San-
ni, Jasmin, Helmi, Anna, Aada ja Pihla.

Talvimaisemien joukossa ovat kahdelta 6-luokkalaiselta 
tilatut teokset, vasemmalla Anna Hovin ”Eskimo” ja sen 
oikealla puolella Noora Marttilan ”Ballerina”.

Syksyn lehtiä keramiikkatöinä.

laitten työt, jotka sitten atel-
jeessa poltetaan valmiiksi.

Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

Avoinna:
ma-pe 6–20,

la 8–21, su 9–20

KOHTAUSPAIKKANA KYMPPI
“SUOMEN COOLEIN TERASSI”

Avoinna 365 päivää vuodessa
Veikkauksen pelit ja arvat

Elintarvikkeita monipuolisesti

Keittoa arkisin lounasaikaan
Ruoka-annoksia, hampurilaisia ja pikkulämpimiä

Hyvää kahvia ja tuoretta pullaa edullisesti
Jäätelöä, makeisia, kylmiä juomia lapsille ja aikuisille

Veikkolan Kioski Ky, Koskentori,
Veikkola p. 09–256 8807
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”Meidän hetkessä”, 13-
16–v. tyttöjen ryhmässä, 
tehtiin huippuhauskoja jut-
tuja yhdessä viime syksynä. 
Liikuttiin, laitettiin ruokaa, 
hoidettiin kynsiä, tehtiin 
koruja, laitettiin hiuksia ja 
puhuttiin tärkeistä, omaan 
itseen liittyvistä asioista: 
jaksamisesta, päihteistä, 
koulusta, vapaa-ajasta ja 
muusta.

Uusi ryhmä starttaa 12.3. 
Veikkolassa. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki haluk-
kaat 13-16–vuotiaat. Ke-
vään teemana on elokuva. 
Ryhmä pääsee toteuttamaan 
omaa elokuvaa päihteistä, 
koulusta, harrastuksista, 
elämästä, niistä aiheista, 
jotka porukan mielestä ovat 
tärkeitä.  Elokuva tehdään, 
käsikirjoitetaan, lavaste-
taan, maskeerataan ja näy-
tellään yhdessä.

Ryhmä suunnittelee toi-

”Meidän hetki” starttaa jälleen 

mintansa itse; kaikki ei 
ole etukäteen valmiina. 
Jokainen ryhmäläinen voi 
esittää oman toiveensa ja 
ideansa yhdessä toteutetta-
vista jutuista ja liikunnasta 
etukäteen Facebookissa tai 
ensimmäisissä kokoontu-
misissa.

Lisätietoja ryhmästä ja il-
moittautumisesta löytyy 

www.veve.net -sivuilta. 
Tervetuloa mukaan!

Teksti ja kuva: Johanna Ar-
tola

JK. VeVe-seinäkalenteri 
vuodelle 2011 on nyt saata-
vissa 10-kioskilla ja Sirpan 
Vintillä. Kalenteri on täyn-
nä vuoden 2010 toimintaa 
ja tuttuja kasvoja!

Miltä tuntuisi ajatus liik-
kua koko päivä rytmikkään 
musiikin, mukavan seuran 
ja vauhdikkaiden vetäjien 
ohjaamana? Ensin zumbaa, 
sitten vesizumbaa, väliin 
kunnon venyttelyt ja sitten 
painot käteen ja Zumba 
toning -tunnille. Tai miltä 
tuntuisi päivä, jolloin läh-
tisi reippaalle ulkolenkille, 
vaikka hiihtamään, sitten 
menisi ahkeroimaan kun-
tosalilla ja välillä armah-
tamaan lihaksiaan löylyn 
lämpimään, kunnes pu-
lahtaisi uima-altaaseen ui-
maan? Lapset leikkisivät 
ohjaajien kanssa pihalla, 
herkullinen lounas odottaisi 
valmiina, ja päivän aikana 
voisi tehdä ja osallistua sen 
mukaan, miten itse ehtisi ja 
jaksaisi. Kuulostaako hy-
vältä?

Tällaista päivää vietet-
tiin tammikuussa hotelli 
Siikarannassa. Veikkolan 
Veikkojen liikuntapäivään 
kokoontui pirteä porukka 
liikkumaan ja lounasta-
maan. Illalla olo oli var-
masti liikunnasta raukea 
mutta onnellinen. Tällä jak-
saa taas.

Teksti ja kuvat: Johanna 
Artola

VeVe-liikuntapäivä 
Siikarannassa

Lasten ja nuorten toimintaa 
järjestetään suunnistuskou-
lussa ja vauhti-ilveksissä. 
Suunnistuskoululaiset ovat 
noin 7–10-vuotiaita aloitte-
lijoita tai jo viime vuonna
suunnistuskoulussa mukana 
olleita lapsia (alkeis- ja jat-
koryhmä). Vauhti-ilvekset 
ovat 8–16-vuotiaita, aktii-
visesti suunnistusharjoituk-
sissa ja kilpailuissa käyviä 
lapsia ja nuoria (neljä eri
ryhmää: alle 10-vuotiaat, 
10–11-vuotiaat, 12–13-vuo-
tiaat ja 14–16-vuotiaat).

Tärkeimpinä tapahtumina 
ovat viikoittaiset taitohar-
joitukset keskiviikkoisin 
(alkaen 27.4.).
Talvikaudella pyörivät ryh-
mien salivuorot viikoittain 
Veikkolan ja Gesterbyn 
koululla.
Vauhti-ilveksillä on taito-
harjoituksia, leirejä ja oheis-
ohjelmaa ympäri vuoden.

Suunnistuskoulu
Kaikki uudet ja jo viime 
vuonna mukana olleet ovat 

Aktiivista lasten ja nuorten toimintaa Lynxissä

Lynxin nuoret Uudenmaan alueen oravapolkuviestissä keväällä 2010.

tervetulleita Lynxin suun-
nistuskouluun.
Suunnistuskoulu on tarkoi-
tettu vuonna 2004 synty-
neille ja sitä vanhemmille 
lapsille.
Suunnistuskoulussa opetel-
laan suunnistuksen alkeita 
ja luonnossa liikkumista 

pienryhmissä.
Ilmoittautumispalvelu auke-
aa 15.3. Lynxin nettisivuil-
le. Jatkoryhmään ilmoit-
taudutaan samalla kertaa 
sekä kevääksi että syksyksi, 
yhteensä 12 kertaa. Alkeis-
ryhmään ilmoittaudutaan 
ensin vain kevääksi ja sit-

ten, jos kiinnostusta riittää, 
harrastusta voi jatkaa myös 
syksyllä.

Leirit ja kilpailut
Maaliskuun lopussa leirei-
levät vauhti-ilvesten van-
himmat ilvekset Tanskassa 
ja aloittavat

kisakautensa siellä. Lynx 
osallistuu myös valtakun-
nalliselle Leimausleirille 
suurella 40–50
hengen porukalla. Tänä ke-
sänä leiri järjestetään Ki-
sakeskuksessa Fiskarsissa 
kesäkuun
alussa.

Kilpailuissa käyminen aloi-
tetaan osallistumalla pää-
kaupunkiseudun sarjasuun-
nistuksiin.
Lynx järjestää myös yhden 
sarjakisojen osakilpailun 
Kirkkonummella 24.8.

Yösuunnistus
Tämän kauden uutuus on 
lasten ja nuorten yösuun-
nistustapahtuma, joka jär-
jestetään
30.9. Tapahtumassa seik-
kaillaan otsa- tai taskulamp-
pujen kanssa metsäreitillä 
pimeässä.
Osallistua voi yksin tai 
saattajan kanssa. Sarjoja on 
4-vuotiaista aina 14-vuoti-
aisiin.

Lisätietoja saa Lynxin 
nuorisovastaavalta Anna-
mari Heikkilältä, puh. 050 
3864305 tai
suunnistuskoulu@lynx.fi .

Teksti: Annamari Heikkilä 
ja Virpi Tilli
Kuva: Pekka Rehn
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Veikkolan Lamminjärven 
avantouintirannan saunan 
puoleisessakin laiturissa 
on jälleen portaat. Niinpä 
avannosta pääsee nyt mo-
lemmille laitureille.

Näillä reunaehdoilla Veik-
kolan kyläyhdistyksen talvi-
uintijaosto järjestää jälleen 
virkistävän Näkki-uintiki-
san. Muistelemme samalla 
lämpimästi aiempaa järjes-
täjää eli KISiä, joka viime 
kesäkuussa perusti Kirkko-
nummen uimareitten kans-
sa yhteisen Gladius Kirkko-
nummi -seuran.

Uintikisa Lamminjärven 
saunarannassa alkaa sun-
nuntaina huhtikuun 3. päi-
vänä klo 14. Lajina on rin-
tauinti ja matkana laiturien 

Tervetuloa avantouintikisaan!

Pirkko-Liisa Iivari kisasuorituksessaan joulukuun 3. 
päivän Näkki-uinneissa muutamia vuosia sitten.

väli eli 25 metriä. Jalassa 
saa olla tossut ja käsissä 
hansikkaat, mutta sukelta-
minen ei ole luvallista. Pipo 
päässä on talviuimareille 
lähes yhtä tyypillinen kuin 

lumilautailijoille.

Tervetuloa uimaan ja kan-
nustamaan uimareita!

Teksti ja kuva Tapani Iivari

Lauantai-iltapäivä Espoon 
jalkapallohallissa. Kym-
menkunta raitapaitaista 
naista lämmittelee pian al-
kavaa matsia varten. Hölk-
käillään, venytellään li-
haksia ja otetaan tuntumaa 
palloon vuoden vaihteen lo-
mien jälkeen. Fiilis on hyvä 
ja tsemppi korkealla.

Tuomari viheltää pilliin, ja 
peli käynnistyy. Edellisen 
tappiopelin jälkeen FC Wil-
din naiset janoavat voittoa 
vastajoukkueesta, Espoon 
palloseurasta. Alku menee-
kin hyvin, ja jonkin ajan ku-
luttua vastustajan ylärima 
kolisee lupaavasti. Oman 
jengin hyökkääjät näkevät 
pallon kimpoavan rimasta 
suoraan alaspäin maalivii-
van paremmalle puolelle, 
mutta tuomari päättää toi-

Naisten futiksessa fi ilis korkealla

Oletko entinen futari, jonka kipinä lajiin ei ole vielä täysin sammu-
nut? Haluaisitko edelleen kokea sen tunteen pelin alussa, kun adre-
naliini alkaa virrata ja jännität, miten treeneissä harjoitellut kuviot 
toimivat? Jos näin on, voit olla etsimämme valmentaja.

Ota empimättä yhteys FC Wildin naisten joukkueen joukkueenjoh-
tajaan Katri Eerola-Pölöseen (katri.eerola-polonen@metropolia.fi  
tai 050 323 4500), niin jutellaan aiheesta lisää. FC Wild kouluttaa 
valmentajiaan säännöllisesti, joten aiempaa valmennuskokemusta et 
välttämättä tarvitse. Lisätietoja seurasta ja joukkueesta osoitteesta 
www.fcwild.fi  .

sin: ei maalia.

Operaatio kapellimestari 
alkaa

EPS pelaa hyvää peliä ja 
pääsee vetämään monta ker-
taa kohti FC Wildin maalia. 
Wildin puolustajat ja veska-
ri pelaavat loistavasti ja sei-
vaavat monta kiperää tilan-
netta. Silti loppulukemiksi 
tulee 4-0 EPS:n hyväksi.

”Meidän parhaalla suori-
tuksella me oltais voitet-
tu toi peli!”, kuuluu pelin 
jälkeen yhden raitapaidan 
suusta. ”Miten me ei päästy 
rakentamaan kunnon hyök-
käyksiä keskikentältä?” ky-
syy raitapaidan pelikaveri. 
Intoa ja taitoa joukkueessa 
piisaa, mutta orkesterin-

johtajan puuttuminen tur-
hauttaa. Päätetään yhdestä 
suusta aloittaa Operaatio 
kapellimestari: joukkueelle 
on vihdoin saatava valmen-
taja.

Yhteistä pelisäveltä etsi-
mässä

FC Wildin naisten harraste-
joukkue perustettiin Veikko-
laan keväällä 2009. Aluksi 
tavoitteena oli lähinnä ko-
koontua potkimaan palloa 
yhdessä ja pitämään kuntoa 
yllä. Valmentajiksi ryhtyi-
vät muutamat joukkueen 
pelaajista. Taitojen kehit-
tyessä peli-innostuskin he-
räsi. Kesällä 2010 joukkue 
osallistui harrastesarjaan, ja 
nyt talven aikana mitellään 
muita naisjoukkueita vas-
taan Espoon talvisarjassa.

Tulokset peleissä ovat ol-
leet vaihtelevia. Team Ve-
nukseksi ristityssä joukku-
eessa pelaa eri taustoilla 
olevia ja eri-ikäisiä naisia, 
ja varsin hyvistä yksilötai-
doista huolimatta yhteinen 
pelisävel ei ole saavuttanut 
parasta virettään. Valmen-
tajan puuttuminen näkyy 
erityisesti pelitilanteissa: 
Kaikkien ollessa pelissä 
mukana ei ole ketään, joka 
aktiivisesti miettisi, mikä 
taktiikka puree vastajouk-
kueeseen. Entä miten vaih-
dot hoidetaan, jotta saadaan 
kentälle koko ajan paras 
mahdollinen kokoonpano? 
Ja mitä asioita on jatkossa 
treenattava, jotta seuraava 
peli sujuu paremmin?

Valmentajaksi naisten 
harrastejoukkueeseen?

Valmentajan suu makiak-
si

Naiset treenaavat talvella 
kerran viikossa Veikkolan 
koulun salissa ja kesällä 
kaksi kertaa viikossa ulko-
na. Motivaatio oppia jatku-
vasti uusia taitoja on korke-
alla, ja 1,5 tuntia vedetään 
täysillä, kun kerran paikalle 
on tultu. Kesällä treenejä ei 
maltettu lopettaa kesken, 
vaikka pimeys ja kerran 
jopa ukkonenkin salamoi-
neen teki harjoittelun mah-
dottomaksi.

Nyt tammikuisen lumen 
keskellä Espoon jalkapallo-
halliin alkaa valua pelaajia 
muista joukkueista, ja FC 
Wildin naiset suuntaavat au-

tojensa nokat takaisin kohti 
Veikkolaa. ”Jos me löydet-
täis valmentaja, me voitais 
vaikka kaikki vuorollam-
me leipoa hänelle pullaa ja 
kakkua kiitokseksi”, kuu-
luu toiveikas ehdotus yh-
den auton etupenkiltä. Pe-
likaverit ovat ilman muuta 
samaa mieltä.

Teksti ja kuva: 
Pia Dahlqvist

FC Wildin naisten harrastejoukkueessa on hymy herkässä ja lippu korkealla.

Kylätalo
Veikkolan kylätalo, 
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Kylätalolta Veikkola-tuotteita. 
Kylätalo on avoinna sopimuksesta.

Yhdistykset voivat varata kylätalolta 
kotoisaa kokoustilaa 
hyvin edullisesti: 10 e/ilta 
tai kyläyhdistyksen 
yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.

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

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

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



Suomalainen/Finsk

Suomalainen/Finsk

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

Palvelemme/Vi betjänar: 
ma-pe/mån-fre 7-21, la/lör 8-18, su/sön 12-18.

Asiakasomistajaksi voit liittyä myös 
osoitteessa/Du kan ansluta dig som 
ägarkund också på www.varuboden.fi
Palautteesi on meille tärkeää!
Din åsikt är viktig!
asiakaspalaute.varuboden@sok.fi
kundrespons.varuboden@sok.fi
Asiakasomistajapalvelu/
Ägarkundstjänst: 010 76 26660
(0,0828 € /puh/samtal + 0,119 €/min) www.s-kanava.fi

399199 219
Atria
Jauhelihamureke/
Köttfärs
700 g (5,70/kg)

Portti
Ukkopekka
grillimakkarat/
grillkorv
400 g (5,47/kg)

HK
Rypsiporsaan liha-
suikaleet/Strimlat 
griskött
400 g (4,98/kg)

099 196
Rainbow
Uunijuurekset/
Ugnsrotsaker
600 g (3,27/kg)

Saarioinen
Pizzat/Pizzor
200-220 g 
(4,50-4,95/kg)

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

113

Rainbow
Kotipulla/
Kaffebullar
400 g (5,47/kg)

Vaasan
Isoäidin
marjapitko/
Mormors bärlängd
400 g (9,48/kg)

Rainbow
Virvoitusjuomat/
Läskedryck
1,5 l (0,49/l) 
(sis./inneh. 0,73 + 
pantti/pant 0,40)

219

379038 129
Arla Ingman
Kalinka
kerrosjogurtti/
yoghurt
150 g (2,53/kg)

   Atria Lihamakaroni-
   laatikko tai peruna-

soselaatikko/Köttmakaronilåda 
  eller köttpotatismoslåda,
  350-400 g (3,23-3,69/kg)

Hinta voimassa 1.1. 
alkaen/Priset gäller 
fr.o.m. 1.1 948

1992
Karjala III
24 x 0,33 l
7,92 l (2,06/l) 
(sis./inneh. 16,32 + 
pantti/pant 3,60)

Novelle
2 x 1,5 l
3 l (0,73/l) 
(sis./inneh. 2,19 + 
pantti/pant 0,80)

Olvi Lonkero/
Long drink 
6 x 0,33 l,
1,98 l (4,33/l) 
(sis./inneh. 8,58  + 
pantti/pant 0,90)

299

Hinta voimassa 1.1. 
alkaen/Priset gäller 
fr.o.m. 1.1

549

Atria
Broilerin ohut leikkeet/ 
Tunn filé av kyckling
480-600 g 
(11,44-9,15/kg)

Aina yhtä edullinen
Alltid lika förmånlig

Palvelemme sunnuntaisin klo 12–18. Tervetuloa!/Vi håller öppet söndagar kl. 12–18. Välkommen!

Lue lisää/Läs mer:
www.yhteishyva.fi

1 pkt/förp. (560 g) 
broilerin  marinoituja   
ohutleikkeitä/tunna 
marinerade schnitzlar av 
kycklingbröst

Lisäksi/Dessutom
1 punainen paprika/röd paprika
4 pitaleipää/pitabröd

jääsalaattia ja valmista 
salsakastiketta/isbergssallad 
och färdig salsa

Pyyhi leikkeistä marinadi. Grillaa 
uunissa tai paista pannulla leikkeet 
kypsiksi. Halkaise paprika, poista 
kanta ja siemenet ja leikkaa neljään 
osaan. Halkaise leivät. Paahda 
paprikanpalat ja leivät uunissa tai 
pannulla. Täytä leivät broilerilla, 
paprikanpaloilla ja salaatilla. Lisää 
väliin salsakastiketta.

BBQ-kanahampurilainen/
BBQ-kycklingburgare
(4 annosta/portioner)

Hinnat voimassa maaliskuun loppuun/Priserna gäller till slutet av mars
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ma 2.5. 
Kylänraitti 2/2011 aineistopäivä

pe 6.5. klo 18 ja la 7.5. klo 10–14 
Tienvarsien ja kylän keskustan siivoustalkoot. 
Koko maan siivouspäivä on 6.5., katso 
www.suomipuhtaaksi.fi . Järjestäjät: Veikkolan 
kyläyhdistys ja Pohjois-Kirkkonummi yhdistys. 
Lisätietoja: veikkola@gmail.com ja www.veikkola.net.

la 21.5. 
Veikkola-päivä, ks. veikkola.fi 

su 22.5. 
Nuuksio-retki, ks. veikkola.fi 

ma 23.5. 
Kylänraitti 2/2011 ilmestyy

su 29.5. klo 14–20 
Näyttely, jossa Franz Raschbacherin suuret teokset, 
os. Lamminpääntie 8

la 5.3. klo 17–20 
Kids’ Action Night Veikkolan koululla

la 5.3. Evitskogrevyn 2011 
“Sista tangon för män”. Viimeiset esitykset la 5.3. 
klo 18, su 6.3. klo 16 ja la 12.3. klo 18. 
Läs mer: www.evitskog.net/uf/revy.htm

ti 8.3. klo 17.30 
Asukastilaisuus Veikkolan vesihuoltoratkaisuista 
Veikkolan koulun Kesti-salissa, järjestäjä 
Kirkkonummen Vesihuoltolaitos

ti 15.3. klo 19 
Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry:n vuosikokous 
Furuhedissa
Föreningen för Norra Kyrkslätt rf. årsmöte på Furuhed

ke 16.3. klo 18.30 
Kyläkokous II koululla: Veikkolan vesihuolto

ke 16.3. noin klo 20
Koululla Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous

ke 23.3. klo 18.30 
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys 
KIRVES ry:n vuosikokous Veikkolan koululla

su 27.3. klo 10–13 
MLL:n lastenvaatekirpputori Veikkolan koululla; 
myyjäksi voi ilmoittautua 14.3. alkaen

su 3.4. klo 14 
Avantouintikilpailu Lamminjärvellä 
Lammaskallion uimarannalla

ti 5.4. Kyläkokous III
Koululla: eduskuntavaaliehdokkaiden tentti

su 10.4. klo 10.30–14 
Lastenpäivä Veikkolan koululla, järjestäjä 
Veikkolan Leijonat

su 20.3. klo 15 – n. 20 
Sahtipäät ry:n toiminnallinen vuosikokous 
pääpään Marjokaisa Piirosen kotona, os. 
Lamminpääntie 8 A, Veikkola: Valmistetaan 
sahtia kansainvälisiä vieraita varten. Kokous 
pidetään imellytysten välissä. 
Lisätietoja sahtipaat@gmail.com.

su 17.4.
Eduskuntavaalit

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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Rakennamme Sinua
varten tavallista 

parempaa ruokakauppaa

Tervetuloa keväällä palveltavaksi!
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