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Kännyköitä, sieniveitsiä ja sotaa
Pitkään kaupunkielämä on ollut
arvossaan. Sitten tuli korona, ja
maalaisuus alkoi käydä kaupaksi. Vannoutuneet kaupunkilaiset
ja jopa kansainväliset menestyjät
hankkivat kesämökkejä. Etätyöstä ei ehkä enää koskaan täysin
luovuta. Virolainen filosofi Valdur
Mikita pitää virolaisten ja suomalaisten kesämökkejä ajatushautomoiden verkostona. Suomalaiset
ja virolaiset ovat hänestä parhaita
selviytyjiä, koska meillä on samanaikaisesti hallussa nykyteknologia, mutta tallella metsästäjäkeräilijän kyky selvitä luonnossa.
Mikitan kirjoja jonotetaan kirjastoissa; Helmetissä jonotusnumero
saattaa hyvinkin olla yli 500.
”Me virolaiset ja suomalaiset
elämme kännykkä toisessa ja
sieniveitsi toisessa kädessä”,
Mikita kirjoittaa ”Lingvistisen
metsän” suomalaisille tehdyssä
johdannossa.
Maailmanlaajuisen katastrofin
olosuhteissa arvokkain henkivakuutus on syrjäseutujen
maalaisisoäiti, joka kuopsuttaa
kasvimaata ja elää vielä osittain
keräilytaloudessa, väittää Mikita.
Juuri uuden ja vanhan yhdistelmä on paras. Vaikka maailmaan
iskisi täystuho ja valtio lakkaisi
toimimasta, me täällä periferias-

sa olisimme muuta maailmaa paremmassa jamassa. Ja mikä parasta: vankka perinteiden pohja
antaa meille voimaa luoda uutta.
Toinen kiinnostava kirjailija on
newyorkilainen Naomi Moriyama, joka päätyi kuusi vuotta
sitten puoleksi vuodeksi PohjoisKarjalaan. Hänen supersankarinsa ovat Martta-naiset, jotka keräävät metsästä luonnonantimet.
He pitävät siinä sivussa pystyssä
suomalaista yhteiskuntaa. Moriyaman kirja ”Lumotun metsän
sisaret” ilmestyi loppuvuodesta.
Hän asuu nykyisin Helsingissä.
Kolmas kirja ”Koivu ja tähti”
osui käsiini Veikkolan kirjaston
vaihtohyllyssä. Se kertoo Suomesta isonvihan aikana Venäjälle kaapattujen pojan ja tytön
kotimatkasta. Lapsien ainoa kodin tuntomerkki on talon pihalla
kasvava koivu ja oksien välistä
tuikkiva tähti. Vuoden matkanteon jälkeen he löytävät kotiin.
Tänä aikana Ukrainan sotaa ei
voi sivuuttaa.
”Tämä on humanismin ja despotismin välinen maailmansota,
jota käydään ukrainalaisten hirvittävän kärsimyksen kustannuksella”, Mikita kirjoittaa. Hänestä

Viron ja Suomen on nyt tärkeää
pysyä yhdessä.
”Ajatella, kuinka vaikeaa ja monimutkaista historiamme on ollut, mutta lopulta ajatus vapaudesta voittaa aina. Mikään sota
ei kestä, lopulta ihmisen halu humanismiin ja vapauteen voittaa.”
Vanha kansakoulukaverini oli
useampia vuosia Ukrainan suurlähettiläs, alla hänen päällimmäisiä ajatuksiaan, niitä alempia
on neljä liuskaa:
– Venäjä haluaa olla imperiumi –
ukrainalaiset eivät halua kuulua
sellaiseen.
– Koin ukrainalaiset eurooppalaisina, en venäläisinä.
Nykytilanne on järkyttävän järjetön: mieletön sota, jolla ei ole
muuta päämäärää kuin hävitys,
tappaminen. Sota on muuttanut ajatuksiani ja suhtautumisia
venäläisiin - ja kuitenkin lähes
koko urani olen yrittänyt auttaa/
helpottaa venäläisten eurooppalaistumista, tulemista meikäläisiksi. Epäonnistuimme yhteisissä ponnistuksissa.
Ukrainalaiset sietävät ja kestävät
mitä vain: Stalinin nälänhädät,
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VeiKyn salitreenit
Veikkolan kirjastolla ja
koululla
Hei, sinä Veikkolan kyläyhdistyksen jäsen. Kiinnostaisiko salitreenit Veikkolan
kirjastolla tai Veikkolan koululla?
Veikkolan kyläyhdistyksellä on vuoroja
viikoittain sekä kirjastolla että koululla.
Salivuorot ovat kyläyhdistyksen jäsenille
maksuttomia.
Jos haluat lähteä mukaan treenaamaan,
niin laita sähköpostia Marika Kuusijärvelle osoitteeseen miv73@hotmail.com.
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Veikkola
KUNTOSALIVUOROT
kyläyhdistyksen jäsenille

Ilmoittautumisen jälkeen sinut lisätään
Veikkolan kyläyhdistyksen kuntosaliryhmiin (kirjasto ja koulu) WhatsAppissa,
joten liitäthän matkapuhelinnumerosi sitä
varten sähköpostiisi. Salivuoroihin ilmoittautumiset hoidetaan noiden WA-ryhmien
kautta.

* Veikkolan kyläyhdistyksen ajat löydät
kunnan kansiosta, kyläyhdistyksen kotisivuilta sekä facebook-sivuilta. Kesäkuusta alkaen vuoroja on joka aamu niin
arkena kuin viikonloppuisin.

Veikkolan kirjastolla on tällä hetkellä
vuoroja seuraavasti:

* Käytä sisäkenkiä. Ulkokengillä ei saa
tulla salin puolelle.

ke klo 7.00–10.00
la klo 8.00–10.00
su klo 8.00–10.00

* Laita käytön jälkeen painot oikeille paikoille. Lähtiessäsi viimeisenä pois muista
sulkea ikkunat ja ovet.

Kesäksi ja syksyksi on tulossa lisää vuoroja, ja silloin pääsee treenaamaan vaikka
joka päivä.

* Jätä sali sen näköiseksi kuin itse haluaisit sinne tulla.

ma-ti klo 7.00–9.00
ke klo 7.00–10.00
to-pe klo 7.00–9.00
la klo 8.00–10.00
su klo 8.00–10.00
VEIKKOLAN KYLÄYHDISTYKSEN
KUNTOSALIOHJEET KIRJASTON
KUNTOSALILLE
* Salin käyttö on sallittu vain Veikkolan
kyläyhdistykselle varatuilla vuoroilla.
* Laita nimesi VeiKyn kansioon (nimi ja
päivämäärä) sekä kunnan kansioon (nimi
per kuukausi, VeiKy, viiva per käynti).
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La 11.6.
klo 10–14
torilla ja sen ympäristössä

Toripaikka maksaa 5 e yksityisiltä
ja 10 e yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
Paikkoja ei varata etukäteen, vaan ne
valitaan saapumisjärjestyksessä.
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Sovi oven avauksesta tai avaimen hausta
aina ennen salille tuloa WA-ryhmän kautta.
Veikkolan koulun salivuorot syksylle ovat
vielä haussa kunnalta. Kesällä koulu on
kiinni, joten koulun kuntosali ei ole silloin
käytössä. Toukokuun loppuun asti vuoroja
on seuraavasti:
ti klo 16.00–17.30
la klo 9.00–11.00 ja klo 14.00–18.00
su klo 8.00–10.00 ja klo 16.00–18.00
Koululle on käytössä ovikoodi, joka on
muutamalla VeiKyn jäsenellä. Joku heistä
tulee avaamaan oven, kun siitä on sovittu
WA-ryhmässä.

Perinteinen Veikkola-päivä järjestetään lauantaina 11.6. Tarkoituksena on tuoda kyläläiset, paikalliset yrittäjät ja yhdistykset sekä muut toimijat yhteen. Toivotamme
kaikki tervetulleiksi tekemään koko kylän yhteistä tapahtumaa!
Veikkolan torilla voi esitellä toimintaansa, pitää kirpputoria tai järjestää ohjelmaa
klo 10–14. Toripaikat maksavat yrityksiltä ja yhdistyksiltä 10 €, yksityisiltä 5 €.
Toimintaa voi järjestää myös muualla, kunhan se on kaikille avointa.
Ohjelmassa muun muassa Veikkolan Kartanoteatterin maistiainen kesän festareista,
Lapsille Veikkola-päivän pienimuotoista ohjelmaa Veikonvintin edustalla klo 10–
13 järjestävät seurakunta, kirjasto ja Veikonvintti, torilla yhdistyksiä esittelemässä
toimintaansa. Ohjelmaa päivitetään Veikkolapäivä 2022 -fb-tapahtumasivulle.
Veikkolan Kyläyhdistys toimii päivän taustaorganisaationa, mutta varsinaisen päivän toteutamme me kaikki kyläläiset yhdessä!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: veikkola@gmail.com

Oletko jo maksanut
kyläyhdistyksen
jäsenmaksun?
Veikkolan kyläyhdistyksen jäsenmaksun suuruus ei kevennä kukkaroa kohtuuttomasti.
Pieni summa, suuri merkitys.
Jäsenmaksuilla ja talkoilla Veikkolan Kyläyhdistys toimii, järjestää kyläkokouksia,
tilaisuuksia, antaa lausuntoja, ottaa kantaa, seuraa päätöksentekoa, ylläpitää kyläsaunaa ja kustantaa Kylänraitti-lehteä. Kunnan avustus menee kokonaan hallintokuluihin:
niillä rahoilla yhdistys hoitaa kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa, eikä se riitäkään.
Jäsenmaksuja on kolmea lajia:
• yhden henkilön jäsenmaksu 15 euroa
• perhejäsenmaksu 25 euroa
• yhteisöjäsenmaksu 50 euroa
Tilisiirtolomakkeet ovat tämän lehden välissä. Valitse niistä se, joka sopii sinulle.

Veikkola-päivä on yksi sadoista valtakunnallisista Avoimet Kylät -päivän tapahtumista.

Töihin Kylänraitin puolesta!
Kylänraitti-lehteä on tehty talkoilla säännöllisesti neljä kertaa vuodessa 20 vuotta
ja epäsäännöllisesti jo aiemminkin. Lehti
on tykätty ja luettu. Se on luonut yhteishenkeä, nostanut äänestysintoa ja pohjoisen valtuutettujen määrää, aluevaltuustovaaleissakin saatiin viisi valtuutettua.
Kylänraitissa on pidetty esillä PohjoisKirkkonummen asioita ja ihmisiä.
– Kylänraittia ei saa lopettaa, sanovat lukijat.

Mutta nyt tarvitaan uusia tekijöitä, mielellään jopa sukupolvenvaihdosta. Kyläraitti
ei pysy elossa pelkällä peukuttamisella, se
tarvitsee lisää voimaa ja työtä.
Tule avuksi! Ota yhteyttä minuun tai Halmeen Anuun.
Raija Kari
050 381 6124
Anu Halme
040 512 8390
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Uudistetun ja entistä ehomman
Cafe Pikkirillin löydät punaisesta mökistä
Veikkolan torilta.
Bistro-henkisessä kahvilassamme pääset
nauttimaan makoisten kahvilaherkkujen
lisäksi herkullista lounasta ja maittavaa
iltaruokaa vaikkapa erikoisoluen seurassa.
Koskentori 3, 02880 Veikkola,
puh. 040 411 1091
mona@pikkirilli.com
mari@pikkirilli.com
www.pikkirilli.com
Löydät meidät myös Facebookista

Vähittäismyyntiluvan ansiosta voit ostaa
lähiseudun pienpanimo-oluita, myös
Veikkola Pale Alea mukaan.

Kylänraitti 2/2022

Asukaspuisto Veikonvintissä
toimintaa myös kesällä
Veikonvintti on avoinna normaalisti läpi
kesän, ja puistoruokailu toteutuu tuttuun
tapaan asukaspuistojen asiakasperheiden
alle 16-vuotialle lapsille koulujen lomaaikana 6.6.–9.8.2022.

Kun tarjoiluaika vahvistuu, tiedotamme
asiasta lisää asukaspuiston facebook-sivulla ja kunnan nettisivuilla, kertoo perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen esimies Hanna Leivo.

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona

KIRVES heiluu edelleen!
Suunnitteletko kodin vaihtoa?
Pyydä minut ilmaiselle
arviokäynnille.
PÄIVI HÄNNINEN
osakas, kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 050 521 5555
paivi.hanninen@km.fi
Kiinteistömaailma Kirkkonummi
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi

Tule päättämään, missä se heiluu, ketkä
sitä heiluttavat ja miten!
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry:n vuosikokous pidetään torstaina 2. kesäkuuta kello 18.00
Lamminpääntie 8:n rannassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
eli valitaan mm. uusi hallitus ja päätetään
toimintasuunnitelmasta.

Lisätietoja puheenjohtaja Marjokaisa
Piiroselta, kirves.veikkola@gmail.com,
040 5058 058 ja
https://veikkolanvedet.webs.com/kirves.
htm sekä
https://www.facebook.com/
VeikkolanKirves/.
Tervetuloa!

Juhannussahti ja alkukarsinta
SM-kisaan la 11.6.
Kaikille sahtikulttuurista kiinnostuneille avoin, maksuton tapahtuma la 11. 6.
kello 12–21 Lamminpääntie 8:n rannalla.
Päivän aikana valmistetaan ulkona sahtia
juhannukseksi, illalla saunotaan ja uidaan.
Ota mukaan oma pyyhe!
Eniten nähtävää on heti tapahtuman alussa ja sitten noin kello 18, kun vierre erotetaan mäskistä ja vierre laitetaan jäähtymään. Tapahtumassa voi pistäytyä vaikka
monta kertaa päivän aikana tai olla mukana koko päivän; ota silloin eväät mukaan.

Etsimme lisävahvistusta tiimiimme!
Yhteydenotto:
040 700 6195/Marianne
info@mariannensalonki.com

Iltapäivällä noin kello 15 kisataan Uudenmaan sahtimestaruudesta. Alkukarsinnasta tulee ohjeet kilpailijoille, tuomareille
ja kisaturisteille Sahtipäiden avoimelle

Facebook-sivulle: https://www.facebook.
com/groups/sahtipaat/
Voittajat edustavat kuntaansa Sahdinvalmistuksen SM-kilpailussa, joka
järjestetään tänä vuonna Hauholla la 6.8. Lue SM-kisasta lisää sivulta
https://www.sahti.org/sm-kilpailu
Juhannussahti-tapahtuman järjestää Sahtipäät ry., joka on Suomen Sahtiseura ry:n
jäsen.
Lisätietoja myös osoitteesta
sahtipaat@gmail.com ja
nettisivulta sahti.org/sahtip-t.
Teksti ja kuva: Marjokaisa Piironen

www.mariannensalonki.com

11.6.2021 valmistettiin sahti juhannukseksi ja valittiin pääkaupunkiseudun edustajat
Sahdinvalmistuksen SM-kilpailuun.
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Tervetuloa Veikkolan
vesistökunnostus -hankkeen
asukastilaisuuteen 14.6.
Vuonna 2018 käynnistyneessä Veikkolan vesistökunnostus -hankkeessa on tehty määrätietoista kunnostustyötä Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja
ekologisen tilan parantamiseksi Pohjois-Kirkkonummella.
Hanke järjestää kaikille avoimen asukastilaisuuden
ti 14.6.2022 klo 18 Eerikinkartanolla.
Tervetuloa kuulemaan Veikkolan järvien hyväksi
tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä sekä siitä,
kuinka jokainen ranta-asukas voi myös itse vaikuttaa
lähivesien tilaan.
Tänä vuonna Kaljärvellä käynnistyy tehokalastusvaiheen kolmas ja viimeinen vuosi. Tavoitteena on parantaa järven ravintoverkon tasapainoa vähentämällä
särkikalojen määrää. Tehokalastuksen vaikutuksia
seurataan tutkimalla säännöllisesti järvessä olevien
ravinteiden pitoisuuksia sekä eläinplanktonin koon

ja määrän kehitystä.Lisäksi tutkitaan hulevesien haitta-aineita sekä selvitetään, miten hulevesien hallintaa
voitaisiin parantaa alueella.
Veikkolan alueen järvistä Kaljärvi on ekologiselta tilaltaan arvioitu vuonna 2019 välttäväksi ja Lamminjärvi
ja Perälänjärvi tyydyttäviksi. Kaljärveen on kohdistunut pistekuormitusta Veikkolan jätevedenpuhdistamosta vuoteen 1991 asti ja järveen on vielä viime vuosinakin päätynyt satunnaisesti jätevesijärjestelmän vuotoja,
viimeksi talvella 2022. Kaikki kolme Veikkolan järveä
ovat reheviä.
Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille
Kirkkonummen järville ja vesistöille. Kyseessä on
erittäin laajalla yhteistyöpohjalla toteutettu kokonaisuus. Mukana ovat Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelu ja Kirkkonummen Vesi, Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry, osakaskunta Veikkolan vedet
sekä Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry.

ti-pe 9-17
la 10-15
Kesäsunnuntaisin
12.6. alkaen: su 12-15
Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset
sarvet, täytetyt sämpylät ym.
Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.
Lounaskeitto- ja salaattiannoksia ti-la klo:11-14,
myös mukaan.
Sivojantie 3, Lapinkylä
leipomo@lapinkylanleipomo.com

Koekalastusta Kaljärvellä vuonna 2019.

Kylävene pitää
jatkossa varata!
Kirves ry:n kyläläisten yhteiskäyttöön
hankkimaa soutuvene Lampparia on jouduttu etsimään, ja siitä on hävinnyt airoja
ja niitä on rikottukin. Tätä kirjoitettaessa
veneessä on vain yksi puolikas airo.
Laitamme veneen käyttökuntoon ja lisäämme siihen lukon, jonka avaimen laitamme numerokoodilliseen laatikkoon.
Veneen voi jatkossa varata venekalenterin kautta. Varaaja saa tietoonsa lukkoloodan numerokoodin, ja me saamme
tietää, kuka kulloinkin on vastuussa veneestä.
Tarkemmat ohjeet tulevat sivustolle veikkolanvedet.webs.com/kirves.htm ja facebookiin Kirves ry:n sivulle.
Toivotaan, että vene pysyy näin paremmin tallessa ja käyttökunnossa.

p.09-2566 607
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Turvallinen liikenne tehdään yhdessä

Auton kuljettaja voi ajaa taloudellisesti ja turvallisesti välttämällä tarpeettomia kiihdytyksiä,
tiukkoja jarrutuksia ja turhia
pysähdyksiä. Taloudellisella ajotavalla voi vaikuttaa autoilun
energiankulutukseen ja kustannuksiin.
Ajon aikana on pidettävä pelivaraa, mikä edellyttää muutamia
perusasioita. Nopeus on tärkein
yksittäinen tekijä. On myös oivallettava liikenteen vuorovaikutteisuus. Muiden havainnointi
ja omien aikeiden ennakoitavuus
ovat keskeisiä turvallisuustekijöitä. Riittävän pitkät turvavälit
lisäävät pelivaraa. Näin ajaminen on myös paljon rennompaa.
Koko ajoneuvon hallinta riippuu
renkaiden pitävyydestä. Uusien kesärenkaiden urasyvyys on
noin 8 mm. Lain mukaan urien
vähimmäissyvyyden on oltava
1,6 mm. Jo ennen tätä renkaat
ovat menettäneet paljon pitoominaisuuksistaan; etenkin sateella vesiliirron vaara kasvaa.
Vuodesta 2006 alkaen laki on
velvoittanut käyttämään myös
linja-autossa turvavyötä omalla istumapaikalla. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista joka
neljäs kertoi, että ei välttämättä
käytä turvavyötä linja-autossa
silloin, kun se löytyy omalta istumapaikalta.

Liikenneturvan tiedotteessa kerrotaan, että taajamanopeuksilla
(50 km/h) tapahtuvissa kolareissa ihmisen törmäyspaino on
noin 40-kertainen. Käsivoimin
ei kykene estämään iskeytymistä
auton sisäosiin tai autosta ulos
sinkoutumista.
Kevään edetessä sähköpotkulautailijat, mopoilijat ja
moottoripyöräilijät ilmestyivät liikenteeseen. Liikenneturva
muistuttaa autoilijoita huomioimaan kaksipyöräiset tarkkaavaisesti, erityisesti risteyksissä.
Sähköpotkulauta rinnastetaan
polkupyörään. Sillä kuljetaan
samoilla väylillä kuin pyörällä:
pyörätiellä, -kaistalla tai -kadulla. Jos pyöräilyväylää ei ole,
sähköpotkulautailija ajaa ajoradan oikeassa reunassa. Jalkakäytävällä saavat ajaa vain alle
12-vuotiaat.
Helsingissä yhteiskäyttöiset
sähköpotkulaudat ovat saaneet
25 omaa pysäköintipaikkaa, tilaa
noin 400 sähköpotkulaudalle.
Pysäköidystä laudasta on otettava valokuva. Jos on huonosti
pysäköity, voi saada varoituksen,
sakon, tai käyttö estetään.
Helsingissä alkoi kiertää pysäköintipartio. Viikonloppuina
laudat ovat pois käytöstä öisin.
Arkiyönä laudoilla on alennettu
nopeusrajoitus. Potkulautaonnettomuudet kuormittivat sairaanhoitoa viime kesänä.
Polkupyörien ja sähköpotkulautojen käyttäjille on pohdittu promillerajojen asettamista.

Samoin pitäisi kieltää huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen. Näistä säädöksistä ovat
lähes yksimielisiä liikenne- ja
viestintäministeriön lisäksi myös
mm. Liikenneturva ja kaksi sähkönpotkulautoja vuokraavaa yhtiötä. Nämä uudet lait eivät tule
vielä ensi vuonnakaan.

Suojatien läheisyys on otettava
huomioon, pysäköipä oikealle tai vasemmalle. Näkyvyys
suojatielle ei saa peittyä. Ennen
suojatietä on jätettävä viiden
metrin tila. Se lasketaan aina
pysäköintiin käytettävän puolen
varsinaisen ajosuunnan mukaisesti.

Varhaiskasvattajat ovat toivoneet vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tueksi sopivaa
valmista materiaalia ja koulutusta. Liikenneturvassa on panostettu sekä varhaiskasvattajien kouluttamiseen että vanhemmille
suunnattujen uusien materiaalien
tuottamiseen.

Pysäköinti on kiellettyä risteyksessä sekä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä
reunaa tai sen ajateltua jatkoa
ajoradalla.

Vanhemmille suunnatut animaatiot korostavat esimerkin tärkeyttä. Ne ovat nimeltään ”Lapsi
oppii mallista” ja ”Harjoittelu tekee mestarin”. Vanhemmat ovat
tärkeitä roolimalleja lapsilleen.
Lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus aktiiviseen liikennekasvatukseen päivittäisissä tilanteissa.
Animaatiot ja niihin kuuluvat
materiaalit sopivat hyvin esimerkiksi varhaiskasvatuksen kautta
jaettavaksi. Animaatiot sopivat
hyvin myös perheiden kanssa
työskentelevien ammattilaisten
työn tueksi. Tulevaisuuden turvallinen liikenne tehdään yhdessä tänään.
Pysäköinti vasemmalle puolelle on yleistynyt kaupungeissa
myös kaksisuuntaisilla kaduilla.
Vasemmalle puolelle tietä saa
pysäyttää tai pysäköidä taajamissa, kunhan se ei vaaranna eikä
haittaa muuta liikennettä.

17-vuotiailta ajokortin haltijoilta aiotaan kieltää öisin ajaminen. Jatkossa 17-vuotiaat voivat
saada ajokortin ilman tarveharkintaa vanhempien suostumuksella. Tämän B-luokan ajokortin
omaava ei saa ajaa henkilöautolla puolenyön ja aamu viiden
välillä. Hän voisi kuljettaa vain
yhtä matkustajaa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan
lokakuussa.
Kun Liikenneturvan kyselyssä
vastaajia pyydettiin arvioimaan
liikennesääntökokonaisuuksien
osaamista yleisellä tasolla, vain
70 prosenttia koki, että suojatiesäännöt osataan edes melko
hyvin. Pientä epäselvyyttä oli
tilanteesta, jossa näkyvyys suojatielle on rajoittunut esimerkiksi liikenteen jonoutumisen takia.
Kahdeksan prosenttia tiesi väärin tai ei osannut sanoa, pitääkö
silloin suojatien eteen hidastaa
tai pysähtyä.
Kun ajoneuvo on pysähtynyt
suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa
pysäyttämättä, ellei ohittajan ja

ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa. Jos
näkyvyys suojatielle on jollain
muulla tavalla rajoittunut, on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä.
Kun Liikenneturvan kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan sääntökokonaisuuksien
osaamista, alle puolet koki, että
pyöräilyn ja autoilun väliset
väistämissäännöt osataan edes
melko hyvin. Sääntöjen vastainen kulku kaupunkialueella
myös ärsyttää – riippumatta
siitä, millä kulkutavalla ollaan
liikkeellä.
Jos tien päällä koetaan, että toiset eivät kunnioita sääntöjä, voi
seurauksena olla ärsyyntymistä.
Väistämissääntöjen huono tuntemus tai noudattamattomuus
vaikeuttaa myös ennakointia
liikenteessä, mikä sekin voi ärsyttää.
Liikenteessä yllättyminen voi
herättää kiukkua, mikä voi johtaa
vaaralliseen kierteeseen: riskinottoon, sääntöjen rikkomiseen,
toisen tienkäyttäjän ”kouluttamiseen” tai muuhun kiusantekoon,
jolle ei ole liikenteessä sijaa.
Liikenteen sääntökulttuurin
kunnianpalautus onkin kaikkien etu. Kun säännöt tunnetaan
ja niitä noudatetaan, virheellinen käyttäytyminen vähenee,
ja liikenne muuttuu sujuvammaksi. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä
pienenee.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Seuraava lehti ilmestyy 19.9.
Sen aineistopäivä on 28.8.
Mainostilavaraukset ja tiedustelut:
kylanraitti@gmail.com

Taloushallinon palveluja
kokonaisvaltaisesti
Yrityksille, yrittäjille, maatalouksille sekä
yksityisille.
Ammattitaitoisesti, kokemuksella
ja asiakaslähtöisesti.

Myfix Oy
Evitskogintie 87 / 2520 Lapinkylä
Puhelin 040 778 0227
info@myfix.fi
www.myfix.fi

Renkaan urasyvyyden mittaamiseen on mainio väline kahden euron kolikko. Sen reunus on noin 3 mm leveä.
Niinpä vähimmäismäärä 1,6 mm on helppo nähdä. Kuvassa on nastaton talvirengas, jonka urasyvyys on
noin kolme milliä.
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Uusi kuntosali Veikkolassa
MOWE- Motivating Wellness on
toiminnallinen sali Veikkolassa.
Salilla on tarjolla ohjattuja tunteja sekä mahdollisuus treenata
cross fit -tyyppistä liikuntaa itsenäisesti. Salilta löytyy laaja valikoima vapaita painoja, ja siellä
on mahdollisuus treenata vaikka
painonnostoa niin halutessaan.
Toiminnallisen liikunnan idea
piilee siinä, ettei itse treeniä ole
sidottu mihinkään tiettyyn laitteeseen, vaan tunneilla hyödynnetään paljon omaa kehonpainoa
sekä vapaita painoja, jolloin jokainen pystyy valitsemaan itselleen sopivat vastukset oma kuntotaso huomioiden.

Itse toiminnallinen liikunta perustuu siihen, että tunneilla tehdään omaa arkea tukevaa kehon
treenaamista monipuolisesti
siten, että sillä on suora positiivinen vaikutus omaan jaksamiseen. Harjoituksissa yhdistyy
liikkuvuus-, lihaskunto- ja sykeharjoitus, ja näin ollen harjoittelu
on erittäin tehokasta ja tuloksellista. Treenimuoto sopii ikään ja
kuntoon katsomatta kaikille.
Tuntitarjonnasta löytyy tällä
hetkellä useita ohjattuja toiminnallisia tunteja maanantaista lauantaihin. Tarjonta sisältää myös
äideille oman voimavalmennustunnin sekä fysioterapeutti Essi

Grönlundin ohjaaman kehonhuoltotunnin, jolla pääsee harjoittelemaan ja kehittämään kehon liikkuvuutta ammattilaisen
turvin.
Salin omistaa veikkolalainen pariskunta, ja siksi myös pitopaikaksi valikoitui oma kotikylä.
– Idea salista lähti puhtaasti
omista tarpeista ja siitä, että läheltä ei löytynyt toiminnalliseen
treeniin sopivaa salia, jolle oman
arjen keskellä olisi ollut aikaa
lähteä treenaamaan, yrittäjä Mira
Lehti kertoo.
Tarkoitukseen sopivan kiinteistön etsintä alkoi jo vuonna 2020.
Kun sopiva tila seuraavan vuoden syksyllä löytyi, alkoi idean
toteutus.
– Nyt työmatkamme on 3 minuuttia ja taittuu oikein mukavasti kävellen, Lehti iloitsee.
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Kauneuden Tasapaino
hellii mieltä ja kehoa
Tammikuussa avatussa Kauneuden Tasapainossa huolehditaan
laaja-alaisesti sekä naisten että
miesten ihon hyvinvoinnista.
Yrittäjä, SKY-kosmetologi Mira
Haapala on erikoistunut vaativan ihonhoitoon. Hoitolassa
on tarjolla niin alan uusimpiin
innovaatioihin perustuvia laitehoitoja kuin perinteistä kosmetologiosaamista painottavia
käsittelyjä. Palveluihin kuuluvat
muun muassa kasvo- ja jalkahoidot, ripsien ja kulmien käsittelyt
kuten värjäykset ja kestotaivutus sekä laminointi, Lymfaboots
sekä depilaatiokäsittelyt kasvoille ja vartalolle.
– Olen intohimoinen ihonhoitaja, ja minulle on tärkeää, että
hoitoni ovat aidosti tuloksellisia, mutta tarjoavat samalla
miellyttävän hyvinvointihetken.

Jokainen asiakkaani on minulle yksilö, jolle pyrin löytämään
juuri hänen ihon hyvinvointia ja
kauneutta tukevat ratkaisut, Mira
Haapala kertoo.
Vanhoja taloja ja luontoa rakastava Haapala kertoo olevansa
erittäin onnellinen löydettyään
liiketilat Veikkolasta. Yrittäjyyttä hänellä on takanaan
pian seitsemän vuotta. Aiemmat toimipaikat ovat sijainneet
kauppakeskuksessa Helsingissä sekä Espoossa ja viimeiset
neljä vuotta Nummelassa toisen hoitolan yhteydessä. Uusi
sijainti tuntui luontevalta jo
olemassa oleva asiakaskunta
huomioiden.
www.kauneudentasapaino.fi
Turuntie 555
02880 Veikkola

Toimintafilosofiaansa yrittäjäpariskunta Mira Lehti ja Miikka
Muhonen summaavat seuraavasti:
– Haluamme tarjota asiakkaillemme mukavan ja turvallisen
paikan treenata ja päästä tutustumaan muihin kylän asukkaisiin
liikunnan parissa. Jo nyt lyhyessä ajassa salillemme on muodostunut ihana joukko asiakkaita, ja
toivottavasti määrä vielä kasvaa
ajan myötä.
www.motivatingwellness.fi
Könninkuja 3
02880 Veikkola

Miikka Muhonen ja Mira Lehti

Mira Haapala

Salon Fanny ja kauneuspalveluiden
koulutettu kolmikko
Salon Fanny tarjoaa laajan valikoiman kauneuspalveluita: kasvohoidoista ripsienpidennyksiin
ja pedikyyreistä rakennekynsiin
sekä vartalohoitoihin.
Salon Fannyn tiimi, Elise Stenholm, Mirva Alasjärvi ja Nea
Degerth, tekee työtään intohimolla. Heillä jokaisella on omat
erityisosaamisalueensa. Elise
on SKY-erikoiskosmetologi ja
ripsi- sekä kynsiteknikko, mutta
hän keskittyy pääasiassa kynsien
maailmaan ja yrityksen pyörittämiseen. Mirva SKY-kosmetologina pitää erityisesti vartalo- ja
hemmotteluhoitojen tekemisestä
asiakkaan toiveet huomioiden.
Nea ripsiteknikkona pitää rip-

sienpidennysten ja kestotaivutusten tekemisestä. Hän siirtyy
jatkossa mahdollisesti myös
kynsien pariin.
– Meillä on poikkeuksellisen hyvä
työilmapiiri, olemme kaikki koulutettuja alan ammattilaisia, ja se
onkin yksi tärkeimmistä arvoistamme, Elise Stenholm kertoo.
Stenholm perusti Salon Fannyn
alun perin Vihdin puolelle rajaa
silloiseen kotiinsa. Asiakkaita
oli suurimmaksi osaksi Veikkolasta, ja kun asiakaskunta laajeni
ja töitä riitti, oli aika vuokrata
omat tilat. Veikkolan keskusta
oli asiakkaiden kannalta paras
vaihtoehto.

Ensimmäiset kaksi vuotta Veikkolassa hoitola toimi toisen yrityksen alivuokralaisena, ja joulukuussa 2020 vihdoin avattiin
oma kauneushoitola Veikkolan
keskustaan asiakkaita paremmin
palvelevalle paikalle.
– Asiakkaiden määrän lisääntyminen johti lisäkäsien tarpeeseen, ja nyt on saatu upea tiimi
kasaan, Stenholm toteaa tyytyväisenä.
SKY=Suomen Kosmetologien
Yhdistys
salonfanny.fi
Eerikinkartanontie 2, 2. krs
02880 Veikkola

Elise Stenholm, Mirva Alasjärvi ja Nea Degerth

ajassa
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Kuin kaksi kotia
Tarja ja Peter Söderström ovat tulleet perjantaina mökilleen Petäjärven rantaan niin
kuin joka viikonloppu. Lauantaiaamuna
on ehditty käydä Nummelan Rustassa, ja
nyt valmistellaan tyttären perheen kanssa
rantasaunan lämmitystä.
Söderströmit hankkivat mökkinsä vuonna
1988 eli 34 vuotta sitten. Petteri oli sitä
ennen parin vuoden ajan etsiskellyt vanhempiensa kanssa kahden sukupolven yhteistä kesäpaikkaa.

Työtä ja harrastuksia
Vaikka Petterin mielestä rukkasia jaetaan
käteen jo pihatien mutkassa, harrastuksetkin ovat pysyneet matkassa. Pihassa on
huolella hoidettu bunkkeri, golfkielellä
hiekkaeste. Bunkkerilyöntejä ei täällä
harjoitella golfhousuissa vaan tarpeellisimmissa työhousuissa.

– Vanhemmillani oli ollut yhden kesän
ajan mökki Kylmälässä, Petteri kertoo. –
Muistot olivat hyvät, tiesin, millaista seutua tämä oli, olin uinut Tampajan järvessä
ja käynyt kotimatkalla usein Bembölen
kahvilassa. Talven lumien aikaan tehtiin
kaupat, ja kun keväällä selvisi, kuinka
vinoon routa oli keikauttanut perustuksia,
rakennettiin lautamökin tilalle hirsimökki.

– Aikoinaan jos peuran sattui näkemään,
sitä oli onnellinen monta viikkoa, kertoo puutarhaharrastuksessaan vaikeuksia
kohdannut Tarja. – Kauriiksi niitä kaikkia
kutsuttiinkin. Nyt kutsun niitä elukoiksi,
nappaan portailta crocsit käteen, paukuttelen niitä yhteen ja komennan elukoita
häipymään pihalta. Peuroja on niin paljon, että ne syövät kaiken puutarhasta ja
tuovat punkkeja. Viime kesänä istutimme
koristekirsikkapuun, ja kaupassa käynnin
aikana se oli syöty elinkelvottomaksi.

Alkuun Petterin vanhemmat käyttivät
mökkiä viikot, Tarja ja Peter viikonloput.
Nyt historia kertautuu, eli mökillä on taas
useampi sukupolvi, tosin tyttären perheen
kanssa ei tarvitse vuorotella, sillä myyntiin tullut naapurimökki ostettiin parikymmentä vuotta sitten. Kesäisin mökillä
asutaan neljästä viiteen kuukautta yhteen
soittoon, ja koronaa paossa oltiin talvisaikaankin

Söderströmit ovat tulleet tutuiksi niin
muiden mökkiläisten kuin paikallisten
asukkaiden kanssa. Tiekunnan vuosikokouksessa puidaan tienpidon lisäksi muutkin
lähiseudun asiat. Kalastuskunnan toiminnassa Petteri oli mukana vuosia. Kaksikielisyydestä ei Åbo Akademista diplomi-insinööriksi valmistuneen Petterin
mielestä Kylmälässä ole paljon iloa, jos ei
haittaakaan. Yhteisten asioiden hoidossa

väen vanheneminen on ongelma. Toisaalta nuorempia on vaikea saada puhutuksi
mukaan, mutta toisaalta vanhat tekijät eivät sitten kuitenkaan malttaisi jättää ohjia.
Lauttasaaren kodistaan eivät Söderströmit
kauan mökille ajele. Ilma täällä tuntuu
kuitenkin puhtaammalta, ja uni tulee helpommin. Valoja on vastarannalle ilmestynyt vuosien myötä, mutta muuten rauha
on sama.

– Iän mukana ympyrät pienenevät, mutta tämän lähimökkeilyn pystyy vielä hyvin hallitsemaan, Tarja sanoo. – Eläkeläiselle tämä on toinen koti ja hyvä tapa
rytmittää viikkoa. Kaupungista tullessa
joka kerta ristin käteni, että onneksi on
tämä paikka
Teksti: Arja Puikkonen
Kuva: Juha Puikkonen

Tarja ja Peter Söderström ovat olleet naimisissa neljäkymmentä vuotta. Niistä 34 vuotta
heillä on ollut ahkerasti käytetty mökki Kylmälässä.

HSL: Länsi-Uudenmaan bussipalveluiden selvittelytyö jatkuu
Pohjolan Liikenne lopettaa heidän liikennöimänsä markkinaehtoisen liikenteen
Länsi-Uudenmaan alueella 4.6.2022 alkaen. Kesäliikennekaudelle Vainion Liikenne on uudistanut aikatauluja ja lisännyt liikennettä Nummelan ja Helsingin välille.
Pohjolan Liikenne ilmoitti lopettavansa
markkinaehtoisen liikenteensä Nummelan
ja Helsingin välillä. Asiaa on tämän jälkeen selvitetty yhteistyössä Ely-keskuksen
ja kuntien kanssa. Vainion Liikenne jatkaa
4.6.2022 alkaen Nummela-Veikkola-Hel-

sinki-välin liikennöintiä. Tilanne on edennyt
kevään aikana Vainion liikenteen julkaistua
kesäajan aikataulunsa linjalle U280. Syksyn
osalta selvitystyö on vielä käynnissä.

Länsi-Uudenmaan linjoilla voi tapahtua
muutoksia myös yksitäisissä vuoroissa jo
ennen toukokuun loppua. Näistä muutoksista tiedotetaan erikseen.

”Linjan tulevaisuuden tarjonnan osalta
tilanne elää edelleen ja tulevan syksyn
osalta selvittelyä jatketaan. Toivomme,
että tilanteeseen saadaan lisää selvyyttä jo
kevään aikana, mutta viimeistään kesällä
tiedämme syksyn tilanteen tarkemmin”,
toteaa Linjasto- ja aikataulusuunnittelun
yksikön päällikkö Aleksi Manninen.

Lisää vuoroja linjalle U280

- EI HÄTÄÄ,
Meiltä saat yksilöllistä ja laadukasta implanttihoitoa.
(implanttihoidon arvio aina ilmaiseksi)

Vainion Liikenne lisää liikennettä Nummelan ja Helsingin välille. Kaikki vuorot ajetaan Veikkolan kautta, ja muutamat vuoroista jatkavat Nummelasta
Lohjalle.

Lähdöt näkyvät HSL:n reittioppaassa aina
noin kuukautta ennen vuoron ajankohtaa.
Muutoksia voi aina tulla, joten suosittelemme tarkistamaan reitin vielä Reittioppaasta ennen matkan alkua. Linjan U280
tulevia kesävuoroja voi tarkastella matkahuollon reittihaun kautta jo nyt.
Linjalla 243(V) pääsee Veikkolasta rantaradan varteen Espoon keskukseen, joten
linja tarjoaa vaihtoehtoisen liityntäyhteyden Helsingin suuntaan.

Jalkojenhoito Askel
Koskentie 3, Veikkola

Ajanvaraus: vello.fi/jalkojenhoitoaskel
tai 050 525 5713
jalkahoitaja, lähihoitaja, jalkojenhoidon AT

ajassa
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Saavatko veikkolalaiset
oman osansa
kuntamme
joukkoliikenteestä?
Veikkolassa on tavattu kysyä, saako kylä
oman osansa kunnan käyttämistä yhteisistä varoista. Tänä keväänä tämä kysymys
on varmasti ollut meistä monen mielessä
joukkoliikenteeseen liittyen, kun Pohjolan
Liikenne päätti, että se ajaa alas kaiken
kaukoliikenteen tarjontansa Länsi-Uudenmaan alueella. Tämän mukana olisi
kadonnut myös 280-linja, joka on veikkolaisten työssäkäynnin, opiskelun ja vapaaajan vieton kannalta elintärkeä bussilinja.
Itsenäisten tahojen keräämä data puoltaa
sitä päätelmää, että joukkoliikenteeseen
sijoitetut veroeurot jakaantuvat kunnassamme epätasaisesti. Osana Lohjan joukkoliikennetyötä konsulttiyhtiö Sweco
toteutti vertailevan tutkimuksen, jossa
se arvioi vertailukelpoisten Uudenmaan
eri kuntien ja kaupunkien joukkoliikenteeseen käytettyä rahamäärää per asukas
vuonna 2019. Tutkimus tuli siihen lopputulokseen, että Kirkkonummi käytti
verrokkikunnista ylivoimaisesti eniten
joukkoliikenteen tuottamiseen. Jokaista
kirkkonummelaista kohden joukkoliikenteeseen käytettiin noin 350 euroa, kun
esimerkiksi väkiluvultaan ja sijainniltaan
samankaltaisessa Sipoossa vastaava kulu-

erä oli vain 250 euroa per asukas.
HSL:n mukaan lähes puolet joukkoliikenteen budjetistamme käytetään kuntamme sisäisten yhteyksien tuottamiseen,
kun taas 280-linjan, jonka liikenne on
markkinaehtoista, toimintaan ei kohdisteta käytännössä laisinkaan määrärahoja.
Veikkolalaiset, joiden pääasiallinen matkustuskohde on joko Helsingin tai Lohjan
suunnassa, eivät siis saa merkittävää hyötyä kuntamme joukkoliikenteeseen käyttämistä varoista.
Kirkkonummen kunnan tulisikin tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota
siihen, miten hyvin sen HSL:ltä ostamat
julkisen liikenteen vuorot palvelevat kaikkia kuntalaisiamme. Veikkolalaiset ansaitsevat tasavertaisina veronmaksajina yhtä
ison osan piirakasta kuin kaikki muutkin.
Jos tätä ei voida toteuttaa markkinaehtoisen ja toimivan 280-linjan kautta, ainoa
vaihtoehto on neuvotella HSL:n kanssa
suoran, Turun moottoritien myötäisesti
kulkevan runkolinjan perustamisesta.
Markus Myllyniemi
Alue- ja kunnanvaltuutettu (vihr.)

Metafora
Oli iso norsu ja pieni hiiri, jotka elivät sovussa toistensa kanssa. Norsu tiesi, että
ison kokonsa ja fyysisen voimansa ansiosta
hiiren oli suostuttava sen kaikkiin kummallisiin vaatimuksiin. Hiirellä oli kuitenkin
ominaisuuksia, joista norsu ei erityisemmin pitänyt; se oli nopea liikkeissään ja
älyllisesti edellä hidasta norsua.
Näin he elivät elämäänsä toistensa naapureina, jossa molemmat joutuivat päivittäin
miettimään toistensa tekemisiä. Kummallakin oli omat reviirinsä, mutta se ei riittänyt norsulle; ennen kaikkea se himoitsi
kaunista ranta-aluetta, jota hiiri oli hallinnut pitkään. Hiiri tiesi tämän ja pyrki ylläpitämään lämpimiä suhteita norsuun, jotta
tämä ei valtaisi hänen reviiriään.
Näin he elivät päivästä toiseen, vuodesta
seuraavaan näennäisen ystävyyden ilmapiirissä, kunnes hiiri sai uusia naapureita
puron toiselta laidalta. Joukkoon mahtui
useita pieneläviä, kuten myyriä, biisameita, jäniksiä ja apinoita. Heidän ajatuksensa maailman menosta ja siihen liittyvistä
arvoista olivat aivan erilaisia kuin norsun
itsekeskeinen keikarointi.

Tästä ei hyvää seurannut, sillä norsu
huomasi olevansa yksin ja vailla kaveria. Se katkeroitui ja muuttui vihamieliseksi entistä ystäväänsä kohtaan.
Tämä puolestaan säikäytti hiiren, sillä se tiesi, että norsu saattoi olla hyvinkin aggressiivinen vihastuessaan.
Niinpä hiiri päätti hakea apua uusista kavereistaan, joille norsu edusti
vierasta voimaa ja pelottavaa uhkaa.
He liittoutuivat, vannoivat toisilleen
uskollisuutta ja päättivät hakea vielä
uusia kavereita, jos norsu käy liian
uhkaavaksi.

Tervetuloa kesäostoksille
Veikkolan Apteekkiin

Syntyi Kaverisopu-niminen yhdistys,
jonka ainoa vaatimus jäsenyydelle oli,
että he ovat väkivallattomia ja ystävällisiä toisilleen. Tämä innosti muitakin
metsän eläimiä, jotka halusivat liittyä
mukaan. Ainoa, joka kieltäytyi, oli norsu, sillä se koki asemansa metsän kuninkaana olevan uhattu. Se päätti ryhtyä vastaiskuun, jonka seurauksena…

Aqualan L 200 g
kesädesign-tuubi
Kosteuttava ja monikäyttöinen
perusvoide koko perheelle
ihanassa kesätuubissa!

8,90

Tämän pituinen tämä.
MaSa

(44,50/kg)
Norm. 10,48 (52,40/kg)
Tarjous voimassa 23.5.–31.7.2022.

Eerikinkartanontie 2
02880 Veikkola
Puh. 09 8874 2810
www.veikkolanapteekki.fi

Aukioloajat:
ma – pe 9 – 18
la 9 – 14
su suljettu

ajassa
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Sydänpalsta
Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistyksen toimintavuosi
Veikkolassa alkoi jo totuttuun
tapaan yhteiskunnan asettamiin
kokoontumisrajoituksiin sopeutumalla. Vasta helmikuun puolivälissä päästiin kokoontumaan
kerhoihin ja osallistumaan muuhun toimintaan. Toiminta käynnistyi rauhallisesti, koska korona
aiheutti edelleen poissaoloja.
Sydänkerhojen ohjelma oli monipuolista. Tutustuttiin mm. digiasioiden neuvontaan, sydänystävälliseen ruokavalioon sekä
edunvalvonta-asioihin. Terveysmittauksia tehtiin useammassa
kerhossa.
Pääsiäisviikolla sydänkerholaiset kokoontuivat Taverna Dawiin
yhteiselle lounaalle. Iloinen puheensorina kertoi siitä, että tilaisuus oli onnistunut. Oli mukava
päästä valmiiseen ruokapöytään
sekä tavata ystäviä ja tuttavia.
Toisten kanssa syöminen on mukavaa ja yhteisöllistä.
Kuntokeskus Balanssi on uudistanut yhteistyön sydänyhdistyksen kanssa. Sydänyhdistyksen jäsenkorttia näyttämällä voi
hankkia alennuksella kuukausikortin Balanssin kuntosaliin.
Korttia käyttämällä voi käydä

kuntosalilla vapaasti sen aukioloaikoina. Ohjattu tunti on torstaisin klo 13-14. Kuntosali on
ollut ahkerasti jäsenten käytössä.
Koko kesän pelataan keskiviikkoisin klo 17 mölkkyä Albin
Bromanin puiston leikkikentällä.
Tervetuloa mukaan vaikka kannustamaan pelaajia ja tapaamaan
tuttuja! Kenenkään ei tarvitse
olla yksin, kun voi tulla heittämään mölkkyä tai huulta keskiviikkoiltana puistoon. Yleensä
siellä on mukava tunnelma ja
hauskat jutut.
Syksyn ensimmäinen sydänkerho on jo 31.8., ja muukin toiminta alkaa jo ennen seuraavan
Kylänraitin ilmestymistä. Tietoa
yhdistyksen toiminnasta voi saada Kirkkonummen Sanomien
Tapahtumapäivyristä ja yhdistyksen internet-sivuilta www.
sydan.fi/kirkkonummi-siuntio.
Yhdistyksellä on myös oma Facebook-ryhmä KirkkonummenSiuntion Sydänystävät.
Tervetuloa mukaan mölkkyyn ja
kuntosalille kesän aikana sekä
muuhun toimintaan syksyllä,
kun taas aloitamme!
Pirkko-Liisa Iivari
yhdistyksen varapuheenjohtaja

Mölkkyä pelataan keskiviikkoiltaisin. Kuva: Pirkko-Liisa Iivari.

Veikkolan kirjaston kesä
Mukavaa kesää kaikille! Tervetuloa Veikkolan omaan kirjastoon hakemaan lomalukemista
ja lomatekemistä. Viime kesän
tapaan kirjastolta voi lainata
myös pihapelejä tai vaikkapa
grillin. Kirjojen kesälaina-aika
6.6. alkaen on kuusi viikkoa, joten palautusten kanssa ei tarvitse
kiirehtiä.
Keskiviikkona 15.6. klo 13–14
Veikkolan kirjaston pihalla järjestetään kesäinen satupiknik.
Tervetuloa mukaan nauttimaan
satujen kuuntelusta ja kirjaston
tarjoamista pienistä piknikeväistä. Sateen sattuessa pidämme
piknikin sisätiloissa.
Leikkilauantai Veikkolan kirjastolla 23.4.

Leikkilauantaina kirjastolla päivysti kirjatohtori.

Kirjaston Leikkilauantaissa olivat mukana
seurakunnan karhut Walde ja Remu.

23.4. kirjastolla vietettiin valtakunnallisen Leikkipäivän kunniaksi Leikkilauantaita. Mukana
iloisessa menossa olivat seurakunnan karhut Walde ja Remu,
Musiikkikoulu Omaan tahtiin,

Kirkkonummen kirjaston ystävät ry., asukaspuisto Veikonvintti sekä partiolaiset.
Kiitokset kaikille tapahtumaan
osallistuneille!

Aukioloajat:
ma,ti ja to klo 15–20
ti ja to klo 14–19
ke, pe ja la klo 10–15
Kesälauantaisin
(4.6.–27.8.) Veikkolan
kirjasto on suljettu.
Juhannusaattona 24.6.
kirjasto on kiinni.
Yhteystiedot
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi
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Pirjo Houni

Meri Valkama

Tapani Brotheruksen tarina
Siltala 2021

WSOY 2021

Salattua diplomatiaa

Sinun, Margot
keen muurin murtumisen käynyt
pyörähtämässä Alexanderplatzilla, ja lukijoita kiinnostaa, miten
Derkkulassa oikeasti elettiin.

ansiosta. Jotain kertoo sen ajan
Suomen diplomatiakulttuurista,
että hän joutui toimimaan salaa Suomen ulkoministeriöltä,
jossa vallitsi vahva varovaisuuden kulttuuri. Tapanin palattua
muutaman vuoden päästä Suomeen vastassa oli välinpitämättömyys. Poliittisen osaston
päällikkö Matti Tuovinen totesi
hänelle: "Et sitten raportoinut
kovin paljon Chilestä. Ehkä parempi niin."

Ulkoministeriön virkailijat on
totuttu näkemään harmaana
vyöhykkeenä, jossa tärkeämpää
on välttää virheitä kuin toimia
omantunnon mukaan. Tästä joukosta löytyy poikkeus, joka herätti varsinkin edistyksellisissä
piireissä paljon huomiota.
Entinen suurlähettiläs Tapani
Brotherus opiskeli valtiotieteitä,
pääsi ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolle töihin ja nousi pikkuhiljaa suurlähettilääksi
normaalin diplomaattikierron
kautta Iraniin, Pakistaniin, EteläAfrikkaan ja Kreikkaan.
Tapanin isä oli tunnettu diplomaatti ja lehtimies Heikki Brotherus, joka joutui jättämään
karriäärinsä ulkoministeriössä
vastoin omaa tahtoaan.
Kun Santiago de Chileen perustettiin lähetystö vuonna 1971,
Tapani valittiin sen asiainhoitajaksi vain 32-vuotiaana. Lapset,
kahdeksanvuotias Tiina, viisivuotias Tomi, ja vaimo Lysa
olivat tyytyväisiä, kun pääsivät
asumaan rauhalliseen maahan.
Mutta historia kertoo, että yhteiskunnallinen tilanne maassa
oli täysin päinvastoin: Pinochetin sotilasjuntta suunnitteli
samaan aikaan demokraattisesti
valitun presidentti Salvador Allenden syrjäyttämistä.
Syyskuun yhdentenätoista päivänä vuonna 1973 alkoi vallankaappaus, joka oli päivässä
ohi. Allende tapettiin, tuhansia
demokraatteja vietiin Santiagon
stadionille, heidän mukanaan
maan suosituin laulaja Victor
Jara, joka oli myös ensimmäisiä marttyyreja. Ennen lopullista
teurastusta juntta katkaisi kitaristin sormet.
Tästä alkoi Tapani Brotheruksen ja hänen perheensä taistelu
vainottujen chileläisten puolesta. Lähes parituhatta pelastui
hänen uhrautuvan toimintansa

Vertailun vuoksi mainittakoon,
että Ruotsi otti chileläisiä pakolaisia 2 563, Tanska 645,
Norja 310 ja Suomi 165. Vasta
2000-luvulla Tapani Brotheruksen ansiot tunnustettiin; ulkoministeri tarjosi kahvit ja taisi antaa
prenikankin.
Chilen jälkeen Tapani siirtyi lähetystösihteeriksi Osloon, joka
oli hänen vanha koulukaupunkinsa, koska isä Heikki oli siellä
diplomaattina 1940-luvulla.
Tapanin ensimmäinen suurlähettilään paikka avautui Iranin
Teheraniin, jonne koko Brotheruksen perhe ajoi autollaan. Jo
seuraavana vuonna he joutuivat
keskelle sodan melskettä, kun
Iranin ja Irakin vuosikausia kestänyt sota eskaloitui kaupunkeihin.
Iranin jälkeen oli vuorossa EteläAfrikka, ja eläkkeelle siirtyminen tapahtui Ateenassa, joka oli
Tapanin diplomaattiuran viimeinen asemapaikka.
Tietokirjailija, professori Heikki
Hiilamo julkaisi vuonna 2010
kirjan "Näkymättömät sankarit".
Sen pohjalta esitettiin kuusiosainen suomalainen TV-sarja, joka
kuvaa Brotherusten toimintaa
Chilessä. Vasta tämän jälkeen
avautuivat suomalaisille rohkean ja periksiantamattoman lähettilään toiminta ja teot.
Pirjo Hounin teos "Salattua diplomatiaa" on lämmin ja perusteellinen elämänkerta diplomaatista, joka ei vetäytynyt vallan
kabinettiin vaan tilaisuuden tullen valjasti diplomatian ihmisoikeuksien puolesta käytävään
taisteluun kaukana kotimaan
maisemista.
Kirja on sisällöltään rikas ja monivivahteinen tarina henkilöstä,
joka otti huimia riskejä, rikkoi
perinteisiä raja-aitoja ja pani
koko uransa likoon näiden tavoitteiden puolesta.
Matti Saartamo
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Kun kirjaa sitten saatiin kauppoihin, toinen ystävä selasi sitä
keskustan kaupassa. ”Lukaisin
eka sivun ja ostin. Ei voinut
mitään, hyvin oli kirja vauhdissa”, hän kertoi. ”Tuskin maltoin
odottaa, että pääsin kotiin, ja ainakin neljä muuta kirjaa pöydällä jäi pinoon odottamaan.”

Kun Meri Valkaman kirja ilmestyi, Helsingin Sanomat kirjoitti
siitä välittömästi komean arvostelun: ”Harvinainen tapaus
suomalaisessa kirjallisuudessa,
vieläpä ensimmäisellä yrittämällä.” Kirja loppui kaupoista, ja
pääkaupunkiseudun kirjastoihin
syntyi neljän tuhannen lainaajan jono, kun uutta painosta ei
saatu markkinoille paperipulan
tähden. Kirkkonummella vielä
nyt keväälläkin joutuu pitkään
odottamaan lainausvuoroa. Läpimurto oli Valkaman debyytin
kohdalla lievä ilmaisu.
Kirja jäi kiinnostamaan myös
Hesarin parin ison ja paneutuneen kirjailijahaastattelun takia.
Kun kirjaa en luettavaksi saanut,
mietin lukevien tuttujeni kanssa,
mistä ilmiössä mahtoi olla kysymys. Ammatikseen lukeva ystävä veikkasi, että syynä oli aihe.
Suomalainen aikalaistodistus
DDR:n todellisuudesta ehkä oli
se juttu. Moni on ennen ja jäl-

Itse luin kirjan keväällä. Ei se
minua kuitenkaan ensimmäiseltä
sivulta mukaansa napannut. Kirja alkaa päähenkilön isän jäämistöstä löytyneillä tuntemattoman
Margotin kirjeillä ja kursiiviladonnalla. Minun on aina ollut
vaikea lukea pidempää kursiivitekstiä. Dekkareissa kursiivin
takaa puhuu usein salaperäinen
murhaaja, ja myös yliluonnolliset olennot tapaavat ilmaista
itseään kursiivilla. Alkuani hankaloitti sekin, että kirjeissä henkilöistä käytetään peitenimiä,
kuten Margot, Erich (viittaus pariskuntaan Honecker), Kastanja,
Punapyörä, Tähkä, Seppele ja
tohtori Tomaatti.
Itse tarinassa lukijaa pyöritellään erilaisissa aikatasoissa niin,
että oli pakko välillä käännellä
sivuja taaksepäin ja tarkistaa lukujen otsikoista, missä mentiin,
kahdeksankymmentäluvun alussa, lopussa vai jo 2000-luvulla.
Kirjan kieli tuntui myös minun
makuuni lehtitekstimäiseltä ja
siksi jotenkin etäiseltä. Kaipasin
tiiviyttä ja rivien väleihinkin kirjoitettuja asioita.

Alku oli minulle siis aivovoimistelua ja totuttelua, mutta sen
jälkeen lukeminen kyllä sujui.
Tästä alkavat nyt kehut. Reilu
viisisataa sivua ei tuntunut raskaalta; suotta ei kirjaa ole kutsuttu lukuromaaniksi. Dekkarimaisuus alkoi toimia, tosin nyt ei
etsitty murhaajaa vaan kursiivin
taakse piiloutunutta rakastajatarta. Parasta kuitenkin oli iholle
tuleva aikalaiskuvaus. Roskakuilun haju lehahti porraskäytävässä, ja päiväkodin perunakeiton
melkein maistoi.
Kirjailijan tekemä pohjatyö vakuutti ja kiinnosti, lehtiarkistot
oli tutkittu huolella. Kirjailija
itse asui varhaislapsuudessaan
Itä-Berliinissä, jossa hänen
isänsä kirjan isän tavoin toimi
vasemmistolehden kirjeenvaihtajana. Vaikka kirjan juonitarina
on fiktiota, siihen on kirjoitettu
vahva autenttisuuden tuntu.
DDR ja sen hajoaminen on kirjan kantava aihe, joka kirjassa vertautuu päähenkilön lapsuudenperheen hajoamiseen.
Illuusiot kuolevat, yksityinen
ja yhteiskunnallinen valhe tulee
näkyväksi. Lapsuuden onnellisten muistojen paikka päiväkoteineen ja Nukkumatteineen
onkin samaan aikaan Stasin ja
valtiollisen dopingin maa. Tästä
ristiriidasta ja surusta kirja myös
kertoo: ”On ollut hyväksyttyä
puhua DDR:stä vain pahaa Saksojen yhdistymisen jälkeen”, ja
kuitenkin ihmisillä on DDR:n
ajasta myös henkilökohtaisia hyviä muistoja.
Arja Puikkonen

Merja Mäki

Ennen lintuja
Gummerus 2022

Ukrainan sota tuo pintaan omat
kokemuksemme vuosikymmenten takaa. Itsekin olen evakkosukua, mutta oman suvun tarinat
haalistuneet ja kertojat vainajia.
Joku väitti, että evakkokirjoja on
tehty liian kanssa. Merja Mäen
”Ennen lintuja” ei ole ainakaan
kirjoitettu turhaan.
”Ennen lintuja” on kertomus
Allista, jonka koti on Laatokan
saaressa. Alli tahtoo kalastajaksi niin kuin isänsäkin, mutta eihän naisista kalastajia tule. Alli
on ollut Sortavalassa parantajan
opissa. Kun Sortavalaa pommitetaan, Alli hiihtää kotiin. Elämä
saaressa käy kuitenkin vaikeaksi, ja sitten tulee lähtökäsky.

Mukaan saa ottaa vähän ja välttämätöntä ja sitten tien päälle.
Evakkotaipaleen kuvaus on vaikuttava, ihmisten, kotieläinten
ja tavaroiden kaaos. Perääntymisvauhdin pitää olla vähintään
seitsemän kilometriä päivässä.
Vain parhaat eläimet pääsevät junakyytiin. Alli kuljettaa perheen
eläimet jalan Seinäjoelle.
Alkaa totuttelu uusiin oloihin,
isän sukuun, tasaiseen peltomaisemaan ja erilaisiin pohjalaisiin.
Linnut ovat palanneet moneen
kertaan Laatokalle, mutta Alli
on jäänyt pysyvästi Seinäjoelle,
siellä on koti.
Raija Kari

kulttuuri
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Veikkolan Kartanoteatterin kesä 2022
Pitkäaikainen kaverimme ”korona” alkaa
pikkuhiljaa rauhoittua. Karanteenivuosina
Kartanoteatteri on käyttänyt luovuuttaan
erilaisiin pienimuotoisiin produktioihin.
Olemme vieneet runot, tekstit ja laulut
metsäpoluille, rannoille, pellon reunoille
ja todenneet nekin hyviksi esiintymispaikoiksi.
Valitettavasti emme vieläkään pääse Navalan rantaan paljastamaan uutta Teemu
Raidan kirjoittamaa näytelmää ”Villasuk-

kia Veikkolasta”, mutta tulevana kesänä
Veikkolassa tapahtuu paljon muuta! Tule
kohtaamaan tuttuja, jakamaan kuulumisia
ja nauttimaan jokaisen illan erilaisista tunnelmista OVETAUKI-FESTAREILLE!
Yksittäisten tilaisuuksien pääsylippujen
hinnat eivät päätä huimaa, ja koko viikon
rannekkeen voit hankkia 75 eurolla, jolla
pääset lähes joka ilta nauttimaan yhteisöllisyydestä.

Veikkolan Juhlaviikko kutsuu kaikki mukaan kulttuurin kutinaan.
Jos kaipaat itsellesi toimintaa ja haluat mukaan pikkuhommiin, laita viestiä,
älä jää yksin: veikkolankartanoteatteri@
gmail.com
Teksti: Eija Ahvo
Julisteen valokuva: Päivi Falck
Juliste: Marika Kettunen
Veikkolan Kartanoteatteri
OVETAUKI-FESTARI
kesällä 28.6.–5.7.2022
Ohjelma:

VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI ESITTÄÄ

Ti 28.6. klo 18 ALLSÅNG PÅ NAVALA
Kyläläisten yhteislaulutilaisuus
Piano: Minna Miettinen
Paikka: Navalan puisto, teatteri
Ke 29.6. klo 19 LATOKLUBIKONSERTTI
Kartanoteatterin laulajat Laulunkielen
maisemissa
Piano: Minna Miettinen
Paikka: Navalan lato

OVETAUKI
FESTARI
28.6. – 5.7.2022

KE 29.6. KLO 19 PE 1.7. KLO 19
LATOKLUBI
MARIA, MARIA!
KONSERTTI
LA 2.7. KLO 14
VAHTIKOIRA
KARKUTEILLÄ
Ä

Pe 1.7. klo 19 MARIA, MARIA!
Kartanoteatterin Mariat ja Jouko
Ollikaisen taideteokset
Kuinka kauan nainen jaksaa?
Piano: Tuija Rantalainen
Paikka: Navalan lato

Ma 4.7. klo 18 SEKASOINTUJA –
monologi L. Onervasta.
Lotta Aakko (L. Onerva),
Jaakko Rosnell (kitara)
mm:
Ohjaus ja käsikirjoitus: Niina Aho
Paikka: Eerikinkartanon sali

Suomalaista

Ti 5.7. klo 18 ALLSÅNG PÅ NAVALA
Festarin Yhteislaulu päätöskonsertti
Bändi: Tuija Rantalainen, Pekka
Tegelmann, Miri Miettinen, Juha
Wikström
Paikka: Navalan puisto, teatteri

luomua ja luonnonkosmetiikkaa

Osoitteet Veikkolassa:
Navalan kartano: Navalantie 19
Eerikinkartano: Eerikinkartanontie 164
Navalan puisto, teatteri, lato: Navalantie
30
www.Seurakuntakoti:
.fiKisapolku 1

lähelläsi Kylmälässä

LA 2.7. KLO 19
LATOTANSSIT
KORONAT
KATTOON!

La 2.7. klo 19 LATOTANSSIT,
KORONAT KATTOON!
Tanssittajana live bändi ja
elna.tarnanen@gmail.com
Lisätietoa lipuista ja esityksistä:
huippusolistit
www.veikkolankartanoteatteri.fi
Paikka: Navalan lato

biotar

SU 3.7. KLO 15
MA 4.7. KLO 19
EERIKINKARTANON
L.ONERVA TESTAMENTTI RUNO JA KITARA
SU 3.7. KLO 18
LUONNOTAR KLASSINEN
KONSERTTI

Su 3.7. klo 18 LUONNOTAR
Klassinen konsertti
Juho Punkeri, tenori, Tuula Hällström,
piano, Eija Ahvo, tekstit
Paikka: seurakuntakodin sali

60x80

La 2.7. klo 14 VAHTIKOIRA
KARKUTEILLÄ
Koko perheen konsertti
Tuija Rantalainen & Veini Nupponen
Paikka: Navalan puisto, teatteri

Ohjelmien sisällöt ja esityspaikat:
veikkolankartanoteatteri.fi

TI 28.6. KLO 18 TO 30.6. KLO 19
ALLSÅNG PÅ
ARTISTI-ILTA
NAVALA

To 30.6. klo 19 ARTISTI-ILTA
Venla Saartamo band ja Eija Ahvo
muusikkoineen
Paikka: Navalan puisto, teatteri

Su 3.7. klo 15 EERIKINKARTANON
TESTAMENTTI
Kartanoteatteri esittää kävelyteatteria:
Kohtauksia kartanoiden historiasta
autenttisilla paikoilla
Paikka: Navalan kartanon pihalta
rantapolkua pitkin ladon kautta
Eerikinkartanolle.
Säestys: Tuija Rantalainen
Lähtöpaikka Navalan kartanon piha

TI 5.7. KLO 18
ALLSÅNG PÅ
NAVALA

Puh. 0500 639709

80x60 mm:

Onko ajatuksissasi
asunnonvaihto?
Varaa maksuton
arviokäyntisi nyt.
Puh. 040 680 7704

Suomalaista

luomua ja luonnonkosmetiikkaa

lähelläsi Kylmälässä

www.biotar.fi p. 0500 639709
elna.tarnanen@gmail.com
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ARS Weikkola -esitystaidetta Navalan ladossa
TaideEtsivät ry. järjestää ensi elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna 5.-6.8.2022
esitystaiteen tapahtuman Navalan ladossa. Ensimmäisen kesän taidegallerian ja
viime kesän ”Nykytaidetta Mummolassa”
jälkeen tänä vuonna valitsimme esittävät
taiteet ARS Weikkolan ohjelmistoon.
Ohjelmassa tulee olemaan nykytanssia,
teatteria, performanssia sekä musiikkia ja
esittäviä taiteita tukevaa kuvataidetta.
Tässä muutama esimerkki viikonlopun
ohjelmistosta.
Kantaesityksen Navalan ladolle tekee palkittu tanssitaiteilija Ismo-Pekka Heikinheimo, jonka kanssa vierailimme ladolla
viime marraskuussa. Hän ihastui latoon
ja päätti suunnitella sinne aivan uuden
teoksen, joka syntyy yhdessä tanssijoiden
kanssa paikan päällä.
Ismo-Pekka avaa tekstissään tulevaa teosta: ”Anybody's Architecture: Navalan
Lato”
Onko mikään muu rakennus yhtä erottamaton osa suomalaista maisemaa kuin
pellolle tai pellon reunaan pystytetty
lato? Edellisten sukupolvien elinkeinolle
arvokas hyötyrakennus on heinäntekoperinteen muututtua käynyt turhaksi. Ladot
ovat kuitenkin mittaamattoman arvokas
osa Suomen historiaa, rakennustaitoa,
elinkeinotoimintaa ja vapaa-ajan viettoa.
1960-luvulla Suomessa oli yli miljoona
latoa. Nykyään ne ovat yhä harveneva
ja unohtuva arkkitehtuurin muoto. Nämä
pääosin kaksilappeiset harjakattoiset rakennukset olivat paikallisten ihmisten
omin käsin suunnittelemia ja rakentamia.
Niiden seinät kohosivat joko ylöspäin levenevästi tai suorasti. Jos ladon katto tehtiin päreistä, jouduttiin se uusimaan noin
30 vuoden välein. Ladot kuuluivat suomalaiseen maalaismaisemaan, ja monelle
niiden näkeminen autolla ohi ajettaessa
oli hieno visuaalinen elämys. Ladoissa
voitiin säilyttää monenlaista ainesta, josta
kuiva tai kuivuva heinä oli ylivoimaisesti tärkein. Nyt heinät pakataan muovilla
päällystettyihin ulkona säilytettäviin pyöröpaaleihin, eikä ladoille ole enää tarvetta.
Yksi kiinnostava latoihin liittyvä ilmiö
olivat kesäisin järjestetyt rennot latotanssit. Ne olivat suosittuja kohtaamispaikkoja ja tapahtumia, joissa juteltiin, pidettiin
hauskaa ja tanssittiin niin että hiki virtasi.
Latotanssit loivat alueen asukkaille yhteishenkeä ja saivat hetkeksi unohtamaan
arjen vaatimukset. Lato saatettiin myös
talkoovoimin koristella tuoreilla koivuilla
ja kesän kukkasilla. Elävä musiikki oli tietysti kiinteä osa yhteisöllistä kohtaamista.
Tarvitsemme positiivista asennetta ja jaettua hyvän olon tunnetta kahden vuoden
koronakauden jälkeen. Sen vuoksi kutsumme katsojat yhdessä latoon nauttimaan latotanssitaiteesta. Live-musiikki on
suunniteltu teosta varten ja sisältää myös
improvisoituja osioita. Musiikin teemat
ja äänimaailma vievät teoksen kerrontaa
eteenpäin.

Anybody's Architecture on sekä arvostelu- että yleisömenestyksen saanut
tanssiteossarja, joka rakentuu arkkitehtuurin ja tanssitaiteen yhdistämiselle.
Nyt alkaneella sarjan toisella kaudella
vierailemme arkkitehtuurikohteissa, jotka ovat käyttäjilleen matalan kynnyksen
kohteita ja arkipäivän toimintaan liittyviä rakennuksia julkisilla paikoilla.
Tanssiteoksessa Anybody's Architecture: Navalan Lato käytetään koreografian
ja tanssin visuaalisena lähteenä Navalan
ladon muotokieltä ja yksityiskohtia, sen
materiaalisuutta ja tilallisuutta. Paikan
historia ja käyttötarkoitus sekä siellä käyvien ihmisten sosiaalinen toiminta antavat
ideoita teoksen kohtauksille. Teos tehdään
paikan päällä yhden viikon intensiivisen
harjoitusperiodin aikana esitysviikolla.
Teos on kunnianosoitus maalaiskulttuurille ja unohtuvalle kulttuuriperinnölle.
Ismo-Pekka Heikinheimo on pitkän linjan tanssitaiteilija, joka on tehnyt yli 60
koreografiaa, mm. kolme tilausteosta Helsingin Juhlaviikoille, koreografioita ulkomaisille tanssiryhmille ja festivaaleille
sekä kiertänyt esiintymässä ympäri maailmaa Namibiasta Islantiin 15 eri maassa.
Hän on tanssinut mm. Zodiak – Uuden
tanssin keskuksessa, Helsingin kaupunginteatterissa, Aurinkobaletissa, Tanssiteatteri Hurjaruuthissa ja Tanssiteatteri
Raatikossa sekä useissa kansainvälissä
produktioissa.
Vuosina 1996–2001 Ismo-Pekka toimi
tanssijantyön lehtorina Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksella. Hän
työskenteli vuosina 2005–2010 KeskiSuomen tanssitaiteen läänintaiteilijana ja
perustamansa Tanssin Aika -festivaalin
taiteellisena johtajana. Hän on toiminut
Ismo Dance Companyn koreografina ja
taiteellisena johtajana vuodesta 2003 lähtien. Ismo-Pekka valmistui syksyllä 2014
Taiteen maisteriksi Visuaalisen kulttuurin
maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta.
Hänelle myönnettiin Alfred Kordelinin
Säätiön suuri taidepalkinto vuonna 2019.
"Haluan luoda hetkellisiä, ennen tapahtumattomia ihmisten ja ideoiden kohtaamisia. Koreografisessa työskentelyssäni
tavoittelen yhteyttä merkityksen ja olemisen, liikkeen ja tilan sekä ihmisten välillä.”
”Minulle taide on ihmisten kohtaamisen kautta tapahtuvaa elämyksellisyyttä,
kokemuksellisuutta, ajatustenvaihtoa ja
itseilmaisua. Taide antaakin mahdollisuuden moninaisten nykyisyyksien ja todellisuuksien tulla esiin. Taide on vuorovaikutuksellista, sillä ihminen on aina suhteessa
johonkin." Näin sanoo Ismo-Pekka Heikinheimo.

Arkkitehtuuriasiantuntija: Simon le
Roux
Puvustus: Ismo-Pekka Heikinheimo ja
työryhmä
Valokuvat: Sakari Viika
Tuottaja: Ismo-Pekka Heikinheimo
Tuotanto:| Ismo Dance Company/Tanssiidea ry. yhteistyössä TaideEtsivä ry. /Ars
Weikkolan kanssa.
Tämän kantaesityksen lisäksi olemme
iloisia, että voimme tuoda kylälle myös
veikkolalaisen Seppo Honkosen ohjaaman ”EINO LEINON EKSÄT” – enemmän ja vähemmän muusina, joka on
helsinkiläisnäyttelijä Pinja Hahtolan käsikirjoittama hulvattoman hauska ja oivaltava monologinäytelmä. Esitys marssittaa
nimensä mukaisesti lavalle koko joukon
Eino Leinon sydämenvalittuja. Monologinäytelmä on hurmannut katsojia ja
kriitikoita ympäri Suomea sekä palkittu
parhaana esityksenä Valtakunnallisessa
monologikilpailussa Oulussa 2019.
”Nautin jokaisesta sanasta, eleestä ja hetkestä. Aplodeista ei ollut tulla loppua,
kaikki ymmärsivät nähneensä jotain ainutlaatuisen upeaa.” Matti Kuusela/Aamulehti 7.8.2019.
Kansallisrunoilijan asemaan noussut ja
Suomen kenties rakastetuin runoilija oli
riimittelyjensä lisäksi tunnettu boheemista ja kosteasta elämäntyylistään sekä
lukuisista ihastuksenkohteistaan. Näistä
L. Onerva ja Aino Kallas ovat eittämättä
tunnetuimmat muusat, mutta esitykseen
mahtuu mukaan myös koko liuta vihittyjä
vaimoja sekä monia muita tuttuja nimiä,
kuten koko kansan satukuningatar Anni
Swan. Oman mausteensa soppaan heittävät niin #MeToo:n voimaannuttama Antiikin muusa kuin natsi-Saksaa ihannoiva
kulttuurimatami Maila Talvio. Sanoja ei
säästellä, kun Einon eksät pääsevät purkamaan tuntojaan Anonyymien Apollon
muusien terapiaistunnossa – ja kyytiä saavat niin juopottelevat taiteilijamiehet kuin
kulisseja kannattelevat vaimotkin.
Käsikirjoitus: Pinja Hahtola
Ohjaus: Seppo Honkonen
Äänimaailma: Marko Pakarinen
Näyttämöllä: Pinja Hahtola
Visuaalinen ilme ja sovitus:
työryhmä
Päähineet: Heidi
Tsokkinen/Hatlantis

Anybody's Architecture: Navalan Lato

”Pinja Hahtola painaa täysillä hahmosta toiseen. Upean koskettava
monologiesitys, josta huumoria
ei todellakaan puuttunut. Nautin
täysin siemauksin joka hetkestä.
Meidän katsojajoukkomme äänesti
tämän vuoden teatteriesitykseksi!
Yksimielisesti!” Katsojakommentti
kesältä 2018.

Ismo Dance Company
Ohjaus, konsepti ja koreografia: IsmoPekka Heikinheimo
Tanssi: Tanja Illukka, Satu Rekola ja
Jaakko Simola
Musiikki: Moritz Cartheuser

Eino Leinon exät -monologinäytelmä esitetään lauantaina 6.8., ja
Anybody's Architecture: Navalan
Lato -tanssiesityksiä on luvassa
lauantaina 6.8. sekä sunnuntaina
7.8. Alustavia lippuvarauksia näihin

Ismo-Pekka Heikinheimo
Porin taidemuseossa.
Taustalla osa kuvataiteilija
Felice Varinin teokses-ta.
Valokuvaaja on Sakari Viika.

esityksiin voi tässä vaiheessa tehdä lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseenarsweikkola@twotowers.fi.
Ohjelmisto kokonaisuudessa julkaistaan
nettisivuillamme www.twotowers.fi/arsweikkola sekä instagramissa @arsweikkola
Ohjelmistossa tulee olemaan myös ilmaisohjelmaa, mm. runo- ja kirjakaraoken,
performanssien ja musiikin muodossa.
Tämän ohjelmiston mahdollistaa mm.
Espoon Seudun Kulttuurisäätiöltä saamamme apuraha ja kunniakirja kulttuurin
edistämisestä sekä Svenska Kulturfonden.
TaideEtsivät ry toivottaa kyläläiset tervetulleiksi Navalan ladolle nauttimaan esittävistä taiteista elokuussa.
Teksti: Pauliina Pesonen

Eino Leinon Exät.

kulttuuri
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Weicco-festivaali järjestetään 3.6.
Uusi kirkkonummelainen musiikkiyhdistys Kirkkonummen
elävän musiikin yhdistys ry
(Kelmu ry) järjestää yhdessä
Pizza Bar Weiccon kanssa Weicco Festivalin. Ideana on saada
Veikkolaan iloinen musiikkitapahtuma, elävöittää Veikkolan
kulttuurielämää ja mahdollistaa
keikka myös uudemmille bändeille.
Veikkolalaisen kulttuurituottajan ja yhdistysaktiivin Ilona Tiaisen luotsaamasta Lisää liksaa
hoitsuille -projektista syntynyt
HOIVA-yhtye halusi päästä
esiintymään livenä. Biisejä ei
ollut kuitenkaan tarpeeksi koko
illan keikkaan. Tiainen ideoi,
että tapahtumassa voisi esiintyä
muitakin bändejä.
Pizza Bar Weiccossa innostuttiin asiasta. Samalla perustettiin
myös uusi yhdistys hoitamaan
asiaa. Sopivia bändejä etsittiin
sosiaalisen median kautta, ja lopulta esiintyjiksi valikoitui neljä
erityylistä kokoonpanoa pääkaupunkiseudulta. Illan aikana
kuullaan musiikkia indie-musiikista suomirockiin ja 60-luvun
rockista raskaampaan metalliin.
Kaikille on siis jotakin. Tavoitteena on järjestää myöhemmin
myös muita musiikkitapahtumia.

Illan ohjelma:
KIMBE klo 20:00
KIMBE on helsinkiläinen indie rock -yhtye, joka maalailee
pastellinsävyisiä maisemia popin ja rockin rajamailla.
HOIVA klo 21:15
HOIVA soittaa pääosin kantaa ottavaa suomirockia.
Mukana valikoimassa myös iloisempia, kevyitä ralleja.
Longhairs klo 22:30
Longhairsin ohjelmistossa on rockia, poppia ja rootsmusiikkia aina 60-luvulta nykypäivään asti.
Alias Noone klo 23:30
Alias Noone yhdistelee metallin ja rockin palasia luodakseen
niistä palapelin joka kuulostaa vain ja ainoastaan Alias Noonelta.
Jos bändit Insomnium, Amorphis, In Flames ja Lamb of God
kuulostavat hyvältä lähtökohdalta unohtamatta aimo annosta
omaleimaisuutta, Alias Noone on bändi, joka kannattaa tsekata.
Festivaalilipun hinta on 15 euroa. Lippuja saa ennakkoon baarista ja
ovelta festivaalipäivänä klo 19:00 alkaen.
Yhteydenotot ja kyselyt Ilona Tiainen 044 320 6773 (Elävän musiikin
yhdistys ry) ja 045 187 4377 (Pizza Bar Weicco). Festivaalin osoite:
Turuntie 561, 02880 Veikkola.

Hoiva. Kuva: Annina J.M.A. Hoiva-yhtyeen juuret ovat Veikkolassa.
“Lisää Liksaa Hoitsuille!” -biisin sanat saivat alkunsa sanoittajan,
Ilona Tiaisen, tunteesta omana palkkapäivänään ja hänen
pohdittuaan muiden lastenhoitajien kanssa erityisesti lähihoitajien
palkkatilannetta, työoloja ja kasvavaa työvoimapulaa.

Kimbe. Kuva: Samuli Salo photography.

Kalle
Mannonen
Hoivassa 3.6.

Longhairs: Kuva: Camilla Aschan.

soittaa

Bändit somessa:
Hoiva, fb:
Lisää liksaa hoitsuille
Alias Noone, fb:
Alias Noone
The Longhairs, fb-ryhmä:
The Longhairs
Kimbe, ig: Kimbemoi

Alias Noone. Kuva: Alias Noone.
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Tapahtui tulevaisuudessa
– miten kävi kirjoille Veikkolassa
Tapasin Veikkolassa lähes parikymmentä ala-asteikäistä kirjailijaa. Mukana olivat Lentäjäorava, Kristiina Kristallilampi,
Mainda Scaala, Alina Anturainen ja Kirsi Marja Kukkola,
muiden muassa. Kirjailijanimen
lisäksi kirjailijat olivat kehitelleet itselleen uran ja tuotannon,
piirtäneet kirjojensa kansikuvia
ja kirjoittaneet takakansitekstejä. Painosten kuningatar Loviisa
Harju oli ehtinyt jo kirjoittaa 1
689 kirjaa, kuten teokset Pahuuden kosto, Taikametsä, Ystäväni
Pörri ja Paras Koira. Kaksikymmentäneljä kirjaa kirjoittanut
Tampereella asuva Jamina Voronen taas oli voittanut kaikki
mahdolliset palkinnot Nobelista
Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoon.
Olin nimittäin Maarit ja Mira
Orkon vetämien Kameleonttikerhojen vieraana Punaisella tuvalla. Kirkkonummen kirjaston
ystävien MyHobby-monitaidetoiminnan kolmessa eri-ikäisten
ryhmässä oli syksystä asti muun
muassa piirretty, maalattu, kirjoitettu, kuunneltu musiikkisatua,
opeteltu virkkaamaan pylvässilmukoita, tehty koruja ja helmitöitä ja valmisteltu kirjastolla
toukokuussa pidettyä näyttelyä.
Tuliaisena Kameleonteille olin
tuonut Kirkkonummen sanapajassa aikoinaan kehitetyn roolileikin. Tapahtui tulevaisuudessa

”MLL:n lukumummikoulutuksessa olen tutustunut lukutaidosta heränneen huolen uusiin lukuihin. Lukumummit ovat vähän samanlaisia kuin
kirjastojen lukukoirat, rohkaisevat lapsia lukemaan leppoisasti kuuntelemalla. Suomessa lapset
oppivat teknisen lukutaidon nopeastikin, mutta
10 prosentilla lukemisen sujuvuus jää heikoksi.
Lauseen alku saattaa unohtua, ennen kuin lukija
pääsee lauseen loppuun. Ei ihme, jos lukeminen
silloin alkaa maistua pakkopullalta. Harjoitteleminen auttaisi, mutta entäs, jos ei huvita? On lapsia, jotka eivät mielestään tule tarvitsemaan koko
lukutaitoa koulun jälkeen. Huh. Luulin, että vain
derivaatiolaskuista voisi ajatella noin.”
-leikissä Suomi oli saanut kuninkaan. Maan johtoon oli astunut
Väinö I, ja uusi hallitus neuvonantajineen suositti Väinölle
kirjallisuuden lakkauttamista.
Kun kuningasvallan aikana kerran oli päästy eroon hankalista
vaaleista, ei lukutaitoakaan tarvittu. Kännykkä ja padi riittivät.
Kuninkaallisilla oli sitä paitsi
kauniimmat vaatteet kuin poliitikoilla. He saattoivat kutsua
kuninkaita ja prinsessoja kylään
ja tuoda silmänruokaa ruudulle.
Ihmisten piti saada raskaan työpäivän jälkeen lepuuttaa aivojaan. Lukeminen oli paitsi ikävää myös ihmisiä eriarvoistavaa.
Koulussakin hyvät lukijat aina
loistivat tiedoillaan ja olivat niin
olevinaan. Tasa-arvon takia kirjoista piti päästä eroon.
Teksti: Arja Puikkonen
Kuvat Mira Orko

Mielikuvitusystävästä kertovan kirjan kansikuva kertoo, että kirjat
voivat olla parhaita ystäviä.
Punaisen tuvan nuorille kirjailijoille kirjallisuuden lakkauttaminen oli pöyristyttävä ehdotus.
He alkoivat kirjoittaa yleisönosastoihin ja nettiin
sekä läksivät lähetystönä Väinön puheille. Heidän ammattinsa oli uhattuna. ”Lapset tykkäävät
kirjoistani”, yksi kirjailija ilmoitti. ”En kirjoita
kirjoja suotta enkä rahan takia”, perusteli toinen,
”kirjoitan, koska se on hauskaa ja saan olla luova.” ”Tietokirjoistani voi oppia paljon”, kertoi
”Miten saat tuuhean turkin kanillesi”-kirjan kirjoittaja. ”Esimerkiksi hoitamaan lemmikkiä tai
jotain eläinten historiasta.”

Mielikuvituksen tärkeydestä puhui useampikin:
”Te ette saa lopettaa kirjoja, sillä tarinat ovat tärkeitä lapsien elämässä. Vaikka aikuisena ei ehkä
ihan pidä tärkeänä mielikuvitusta, se on tärkeää
lapsille. Se auttaa myös keksimään hyviä leikkejä.”

”Jos kirjoja ei olisi, ei voitaisi lukea, eli pikkuhiljaa ihmiset ei osaisi lukea”, perusteli Punaisen
tuvan kirjailija Väinölle. ”Kirjallisuutta ei voi lopettaa, koska lukeminen kehittää mielikuvitusta”,
julisti toinen närkästynyt kirjoittaja. ”Kirjat helpottavat lapsia nukahtamaan”, tiesi yksi. ”Kirjat
voivat olla jopa joidenkin parhaita ystäviä.”

Eikä Väinö ainakaan Punaisella tuvalla niitä lopettanut. Päinvastoin, hän nimitti yhden kirjailijan pääministeriksi ja antoi entisille neuvonantajilleen potkut. Kirjallisuutta ei lopetettu, vaan
lasten lukemista alettiin Väinön määräyksestä
tukea entistä paremmin kotona, kouluissa ja kirjastoissa.

Kuningas Väinö harkitsee Punaisen tuvan kirjailijoiden lähetystön ehdotuksia.

Pisimmälle tulevaisuuteen näki tämä kirjailija:
”Lapset oppii lukemalla. Näin lapset voivat aikuisena saada hyvän työn ja tuoda Suomeen rahaa!
Jos ihmiset kävelee kirjastoon, he voivat saada
myös liikuntaa! Älä Väinö lopeta kirjoja!”

Kirjailijat kehittivät itselleen kirjailijanimen, uran ja
kuvitteellisia kirjankansia. Tämän kirjailijan kustantaja
oli Kustannus Oy Auringonkukka.

lapset ja nuoret
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Kolme kauppaa ja taksi
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A

ra - dan luok - se juok - se. Tu - le
i - ha - nam - pi y - hä, kun oon

D

kans - sa - ni mun.






Ei huolta, murhetta,Veikkola urhea
selviää päivistä pimeistäkin.
Täällä saan rakastaa, ulkona pakastaa.
Eläköön Veikkola onnellisin!
Kolme kauppaa ja taksi...

Em

   



   

O - ma
Tä - mä

Kol - me

Kerto:
Kolme kauppaa ja taksi, tulee rakkaammaksi pieni kirjastokin.
Oma muru, jätä suru, pururadan luokse juokse.Tule kanssani mun.
Kolme kauppaa ja taksi, tulee rakkaammaksi pieni kirjastokin.
Tämä oma pieni kylä sitä ihanampi yhä, kun oon kanssasi sun.

D/C#

Kol - me kaup - paa ja tak - si, tu - lee

mu - ru, jä - tä su - ru, pu - ru o - ma pie - ni ky - lä si - tä



        

Kallion kupeessa pähkinäpensaita.
Kurkiauran mä taivaalla näen.
Lammessa loiskahtaa, hauki kun molskahtaa.
Metsässä kuulen mä kukkuvan käen.

2. Tähtien tuikkeessa, hankien hohteessa
paukahtaa pakkanen niin hirmuinen.
Lunta on metreittäin, hankeen mä jumiin jäin.
Joskus sähkötkin ne sammuu - näin.

kel - tai - nen maa.
D

2. A

1. Mansikkaa makeaa, omenaa popsikaa,
Veikkola kasvattaa satoansa.
Metsässä mustikkaa, punaista puolukkaa,
kanttarelleista keltainen maa.

D

   

 


A

Met - säs-sä kuu - len mä kuk - ku - van käen.

14

sa - to - an - sa.
tai - vaal - la näen.

A7

mus - tik - kaa, pu - nais - ta puo - luk - kaa, kant - ta - rel - leis - ta
lois - kah - taa, hau - ki kun mols - kah - taa.

Em

    

Veik - ko - la kas - vat - taa
Kur - ki - au - ran mä

(Soittaen)
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Em7


              

Em

     

Met - säs - sä
Lam -mes - sa

2. G

D/C#

Outi Rossi

D






kans - sa - si sun.

3. Täällä on tarhani, täällä on kouluni.
Täältä mä ystävät parhaimmat saan.
Perheen kun perustan, täällä mä asustan,
täällä mun häitänikin tanssitaan.
Lapset kun kasvatan, tarhat taas kansoitan.
Elämän huomaan mä etenevän.
Kun harmaantuu hapseni, nään lapsenlapseni
Veikkolan raittia pyöräilevän.
Kolme kauppaa ja taksi...

Veikkolasta kertova laulu ”Kolme kauppaa ja
taksi” julkistettiin Haapajärven puukirkossa järjestetyssä UUSI LAULU -tilaisuudessa 9.5.
– Laulu on äänitetty Veikkolan koululaisten
kanssa noin 8 vuotta sitten, mutta sitä ei ole koskaan julkaistu. Syksyllä aiomme julkaista sen netissä, kun musiikki on äänitetty ammattisoittajien
kanssa, Outi Rossi kertoo.

liikunta
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Veikkolan Veikot täyttää huikeat 75 vuotta
Veikkolan Veikot on liikuttanut
veikkolalaisia jo 75 vuoden ajan.
Seuran perustamiskokous pidettiin Veikkolan koululla 15 henkilön voimin 22.5.1947. Vuonna
1948 jäseniä oli 52, ja toiminta
käynnistyi heti perustamisen
jälkeen vilkkaasti. Tuolloin Helsingin piirille lähetetyssä toimintaselvityksessä todettiin seuran
järjestävän
kilpailutoimintaa
hiihdossa, jalkapallossa, pesäpallossa ja yleisurheilussa. Näiden
lisäksi harrastettavia lajeja olivat luistelu, melonta, nyrkkeily,
pyöräily, suunnistus, uinti, voimistelu ja moottoripyöräily. Lajikirjo silloin ja nyt osoittavat, että
seurassa on aina haluttu tarjota
harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman laajasti.
Ei liene liioiteltua sanoa, että
valtaosa veikkolaisista on ollut
jossain vaiheessa mukana VeVen
toiminnassa joko harrastajana,
ohjaajana, toimitsijana tai luottamushenkilönä. Moni VeVen junioreista jatkaa seurassa ohjaajana ja on sitä kautta vaikuttamassa
monen lapsen liikunta-kokemuksiin. Seuran urheilijat ovat matkan varrella saavuttaneet paljon
kilpailullista menestystä, mutta
tämän ohella seuran tavoitteena
on ollut ennen kaikkea tukea kaikenikäisiä harrastajiaan liikunnallisessa elämäntavassa.
Seuran monet vaiheet
ja talkootyön voima
On selvää, että näin komean iän
saavuttaneessa seurassa on eletty
monenlaisia vaiheita. Jäsenmäärä on vaihdellut; välillä se on ollut hienossa kasvussa, ja toisaalta

on kohdattu laskun vuosia. Parhaimmillaan jäseniä on ollut yli 1
000, ja laskun vuosina, kuten nyt
koronan aikana, jäsenmäärä on
ollut reilut 600 jäsentä. Vaihtelut
ovat näkyneet myös toiminnan
laajuudessa, kuten laji- ja tuntivalikoimassa.
Vuosien varrelta on nähtävissä, että ajoittain jotkin lajit ovat
nousseet yli muiden. Mm. 80-luvulla elettiin jalkapallon kulta-aikaa. Jalkapalloilu kasvoi tuolloin
räjähdysmäisesti, ja Veikkolassa toimi mm. oma Veikkolan
Nappulaliiga, jossa pienemmät
palloilijat pääsivät pelaamaan
pelejä ja osallistumaan turnauksiin. 2010-luvun taitteessa aikuisten ryhmäliikunta kasvoi
runsaasti, ja ryhmiä saattoi olla
useita päivittäin. Yleisurheilussa
2010-luku oli monin tavoin menestyksellistä aikaa, kun harrastajamäärät olivat suuria ja seuran
urheilijat niittivät menestystä
mm. SM-tasolla.
Veikkolan Veikoissa talkoohenki on ollut aina voimakas. Erilaisten tapahtumien ja kisojen
järjestämisen lisäksi seura on
vuosien varrella ollut aktiivisesti kehittämässä Veikkolan
liikuntaolosuhteita. 70-luvulla
seura rakensi mm. kunnan tarvikkeista talkoovoimin jääkiekkokaukalon. VeVen aloitteesta
kunta rakensi 1974 Veikkolaan
pururadan, jonka myötä hiihdon
harrastus alkoi kasvaa alueella.
Tuolloin 70-luvulla VeVe myös
osallistui nykyisen latuverkon
rakentamiseen, joka mahdollisti
isojenkin hiihtokilpailujen järjestämisen 70- ja 80-luvulla. Näissä

VeVen kesässä toimintaa
lapsille ja aikuisille
VeVen yleisurheilun lasten ja
nuorten ryhmät ovat aloittaneet
kesäkautensa heti Vapun jälkeen.
Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti pari kertaa viikossa – maanantaisin ja torstaisin. Ryhmiä
on kaiken kaikkiaan kuusi alkaen
4-vuotiaista Vauhtivekaroista yli
15-vuotiaisiin.
Kesäkauden aikana kaikki halukkaat pääsevät myös kisaamaan.
4–7-vuotiaat kisaavat harjoitusten yhteydessä järjestettävissä
Seurakisoissa. Tätä vanhemmille järjestetään mm. Viikkokisoja. Kisakalenterissa on hieman
muutoksia aikaisempiin vuosiin
verrattuna. Mm. Lamminjärven
ympärijuoksu juostaan jo kesäkuussa 11.6., ja perinteiset VeVen
Nuorisokansalliset-kisat järjestetään tänä vuonna heti Juhannuksen jälkeen 28.6. heinäkuun si-

kisoissa nähtiin tuolloin kansainvälisestikin kovia hiihtäjiä, kuten
Juha Mieto.
Jalkapallon harrastamisen kasvun
alkaessa 80-luvulla kyliltä puuttui kenttä, joten seura aloitti sen
rakentamisen itse asiassa ilman
rakennuslupaa omin varoin. Pian
kuitenkin kunta tuli mukaan, ja
samalla saatiin alulle myös Veikkolan yleissuunnitelma Veikkolan urheilupuistosta, joka on sittemmin saanut päivitystä uusien
suunnitelmien myötä.
Yleisurheilu on aina ollut seurassa merkittävässä roolissa.
Yleisurheilijoiden
olosuhteet
ovat vuosien varrella parantuneet
askel kerrallaan. 80-luvulla harjoiteltiin ja kilpailtiin Lapinkylän
hiilimurskekentällä. 90-luvulla
jalkapallokentän viereen saatiin
100 m:n juoksusuora sekä paikat hypyille ja heitoille. Veikkolan
harjoitteluolosuhteiden
parantuessa saatiin myös lisää
harrastajia, mikä näkyi myös kilpailumenetyksessä. Mm. seuran
nykyinen puheenjohtaja Jarkko
Sonninen edusti Suomea nuorten
maaottelussa v. 1991 moukarinheitossa.
Harrastusmäärien edelleen noustessa jalkapallokentän viereen
valmistuneet harjoitusolosuhteet
alkoivat käydä pieneksi. Pitkän
odotuksen ja vaikuttamistyön jälkeen kunta teki v. 2004 päätöksen nykyisen yleisurheilukentän
rakentamisesta. Kenttää saatiin
kuitenkin odottaa vielä vuoteen
2008, jolloin se valmistui viivästysten ja monien vaiheiden
jälkeen.

Tämänkin kentän kohdalla VeVen talkoovoima tuli tarpeeseen.
Kun hankkeen kannalta tärkeä
valtion tuki näytti olevan vaarassa hankkeen viivästyneen aloituksen vuoksi, pistivät VeVen aktiivit ja vapaaehtoiset taas hihat
heilumaan ja kaatoivat rakennusalueen puita osoituksena rakennustöiden aloittamisesta. Tämän
myötä valtion tukea ei menetetty,
ja kentän rakentaminen voitiin
todenteolla aloittaa.

Arki on monesti kuormittavaa,
ja aikaa ei enää riitä seuratyölle. Seurassa toimiminen on kuitenkin monin tavoin antoisaa
ja mukavaa puuhaa, ja olisikin
hienoa, jos entistä useammin
seuran harrastaja tai harrastajan
vanhempi tulisi mukaan toimintaan. Lasten ja nuorten toiminnassa mukana oleminen on
myös mitä suurimmassa määrin
konkreettista lasten ja nuorten
hyväksi toimimista.

Kenttä on valmistumisestaan
asti ollut kovassa käytössä niin
harjoittelu- kuin kilpailutoiminnassakin. Viimeisimpänä isona
talkootyönä seura on rakentanut
kentälle oman huoltorakennuksen EU:n maaseutuohjelman rahoituksen turvin. 2010-luvulle
tultaessa parantuneet harjoitusolosuhteet ja yleisurheilutoiminnan kehittäminen tuottivat tulosta, ja useita veveläisiä urheilijoita
valittiin edustamaan Suomea
nuorten maaotteluihin. Heitä olivat Sonja Dyhr (pituushyppy),
Visa Mäkinen (keihäs), Tuomo
Kaurila (keihäs) ja Anni Penttilä
(3000 m, 1500 ej.). Aleksanteri
Sonnisen ja Kristiina Vuorvirran
sekä edellä mainittujen urheilijoiden voimin seuran urheilijat
saavuttivat yhteensä 19 Suomen
mestaruusmitalia nuorten sarjoissa vuosina 2009–2019.

Juhlavuoden tapahtumia
ja tarinoita seurasta

Tänä päivänä seura tarjoaa arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti edelleen monipuolisesti
erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Seurassa kuullaan myös
mielellään harrastajien toiveita
ja pyritään vastaamaan niihin
kykyjen ja resurssien mukaan.
Ehkä suurimpana haasteena on
uusien vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden puute. Tämä
haaste on valtakunnallinen ja
kertonee ajasta, jota elämme.

Seuran juhlavuosi on tapahtumiltaan vilkas, etenkin Veikkolan
yleisurheilukentällä
tapahtuu.
Kesäkaudella toimivat lasten
kesäleirit, lasten ja nuorten yleisurheilukoulut sekä aikuisten
ryhmäliikuntatunnit normaaliin
tapaan. Lisäksi seura järjestää
omien yleisurheilukisojen ohella
yleisurheilun joukkuekilpailuun
kuuluvan Pohjola Seura-Cupin
osakilpailun 8.8. sekä Pohjola
Seura-Cupin finaalin 3.9., jolloin
Veikkolaan saapuu useita satoja
yleisurheilijoita valmentajineen
ja huoltajineen. Seuran pitkää
taivalta on tarkoitus juhlia liikunnan merkeissä 11.6. Ohjelmassa
on liikunnallista menoa kaikenikäisille. Juhlapäivän tarkempi
ohjelma julkaistaan VeVen kotisivuilla kesäkuun alussa.
Veikkolan Veikot on kiinnostunut kuulemaan kaikenlaisista
kokemuksista seuraan liittyen.
Jos sinulla on tarina tai kokemus,
jonka haluat jakaa, voit lähettää
niitä sähköpostilla osoitteeseen:
veikot.info@gmail.com. Kokoamme saatuja tarinoita ja kommentteja VeVen kotisivuille juhlavuoden kunniaksi.
Teksti: Susan Honka

jaan. Lisätietoa kisoista ja niiden
aikatauluista sekä lajeista löytyy
seuran kotisivuilta.
VeVen ryhmäliikunnan tunteja pidetään kesä- ja elokuussa.
Tiistaisin hikoillaan Kahvakuulatunnilla ja keskiviikkoisin Teematunnilla. Tanssillisella Teematunnilla vuorottelevat Lavis,
BodyMix sekä keväältä tuttu VeVen Tanssijumppa.
Seura täyttää tänä vuonna 75
vuotta. Seuran pitkää taivalta
juhlitaan liikunnan merkeissä
11.6. Ohjelmassa on liikunnallista menoa kaikenikäisille. Juhlapäivän tarkempi ohjelma julkaistaan VeVen kotisivuilla kesäkuun
alussa (veve.net).
Susan Honka

Vuonna 2008 valmistuneella kentällä on kisattu paljon. Tässä lähdetään ratkomaan Kirkkonummen
kunnan koulujen välisiä mestaruuksia maastojuoksussa vuonna 2012. Kuvassa vasemmalla myös seuran
kunniapuheenjohtajat Risto Sonninen ja Arimo Bäckman. Kuva: Johanna Artola.

ympäristö

18

Kylänraitti 2/2022

Alkukesän terveiset!

Toukokuun ensimmäisenä päivänä Kurkiston jääpeitteestä on
jäljellä enää sohjo varjoisella
puolella järveä. Olemme jälleen
kesän kynnyksellä. Tänä keväänä jää on sulanut hieman hitaammin kuin normaalisti. Paksumpi
jääkerros lienee vaikuttanut asiaan.
Muutamaa lämpimämpää ajanjaksoa seurasi kylmempi kausi.
Muuttolinnuille tilanne ei kuitenkaan ole ollut vaikea. Maalisja huhtikuun aikana tulleet muuttolinnut ovat joko siemensyöjiä
tai sekaravintoa ravinnokseen
käyttäviä lajeja. Siemensyöjänimitys ei tarkoita pelkkiä siemenravintoa hyödyntäviä lajeja,
vaan kyseiset linnut saavat ravintoa myös kasvien osista. Eipä
keväisiltä pälviltä ja teiden varsien lumettomilta pientareilta juuri
siemeniä löydykään.

Ensimmäiset haarapääskyt ovat
löytäneet Suomeen jo huhtikuun
puolenvälin jälkeen. Hyvänä
lentäjänä laji saapuu maahamme
lämpimämmän ilmanalan saattamana, ja ilman kylmetessä paluu etelämmäksi tapahtuu varsin
helposti. Laji onkin pienemmistä lintulajeista melkoinen pitkän
matkan muuttaja. Muutto ulottuu
aina Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan asti, ja muuttomatka yli
Saharan autiomaan mahdollistuu
ravinnon tankkauksella keskellä
autiomaata olevilta suolajärviltä. Suolajärvien pinnalla elävät
miljoonat kärpäset suodattavat
vedestä suolan pois, ja kärpänen
tarjoaa näin oivan paketin ravintoa, jossa on mukana sekä vesi
että proteiini. Luonto on uskomattoman nerokas järjestelmä,
joka on kehittynyt vuosimiljoonien aikana.

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

Maaliskuun aikana lehtopöllöt olivat äänessä Kurkiston
suunnalla. Kaksi koirasta huuteli melko lähekkäin toisilleen
vastaten toisilleen. Tämä antaa
odottaa hyvää pesintäkevättä.
Ehkäpä myyräkanta on ollut alkutalvesta runsas. Paksu hanki
suojasi hyvin pikkujyrsijöiden
pesiä mahdollistaen onnistuneet
jyrsijöiden pesinnät.
Havaitsin talvella hangella liikkuessani lumessa melko paljon
reikiä. Reikien reunoilla oli kiteytyneitä jäähileitä merkkinä
hengitysilmasta, joka oli tullut
hangen alta. Ilmiö kertoo pienten nisäkkäiden elämästä hangen alla. Kidehuurteiset reiät
syntyvät todennäköisesti siten,
että lähtökohtana on ryhmä eikä
yksittäinen yksilö. Yksi hiiri tai
myyrä ei hengittäessään juuri
muodosta näkyvää kiteytymistä
reiän ympärille.
Hangen alla elävät myös hiirien
ja myyrien nisäkäsmetsästäjät.
Näitä ovat maailman pienin petonisäkäs lumikko sekä tämän
sukulainen kärppä. Suotuisana

sunnuntaina 22.5. klo 16–17.30
tiistaina 24.5. klo 18–19.30

2,32 € min+pvm. PL 50, HKI 25, www.tarjasahari.net

Sisältö: Retken kesto noin 1, 5 h

Vastaanotto Veikkolassa
Ajanvaraus 040-5151 554

Käymme läpi keräilyn perusperiaatteet; mistä, koska ja miten?

Tarot-tulkintoja – tilaa minut, polttareihin ja
naisten iltoihin tekemään tarot-tulkintoja

Yrttien käsittelyä ja säilöntää.
Esillä runsaasti erilaisia villiyrttien käyttöesimerkkejä. Yrttikävelyn aikana tutustumme helposti tunnistettaviin villiyrtteihin
ja opimme niiden käyttöä.

www.tarjasahari.fi

Hinta: 35€

Tarvitsetko palveluhenkistä ja
asiantuntevaa tilitoimistoa
Veikkolassa?

Ota rohkeasti yhteyttä!
Tilipalvelu Satu Nerola Ky
Teollisuustie 9, 02880 VEIKKOLA
p. 010 666 1954
info@tilipalvelunerola.fi

Kun pöllöjen poikaset sitten
toukokuussa lähtevät pesistään,
ne eivät vielä osaa lentää. Ne
kiipeilevät puiden rungoilla ja
oksistoissa taitavasti nokkaa ja
koukkukynsiä hyväksi käyttäen.
Tämä lentokyvyttömyyden aika
on kuitenkin vaarallista aikaa.
Lentokyvytön poikanen joutuu
helposti esimerkiksi ketun saaliiksi. Pöllöemot ruokkivat lentokyvyttömiä poikasiaan vielä
pesästä lähdönkin jälkeen. Pöllöemot löytävät poikasensa niiden
ääntelyn johdattamina.
Nyt näin Vapun aikaan linnunpönttöjen puhdistusaika on ohi.
Pesimäkausi on alkanut. Ensi
syksynä on seuraava mahdollisuus hoitaa tämä tärkeä puhdistusasia. Syksyllä pönttöjen
puhdistus jättää vähemmän

mahdollisuuksia pesän syöpäläisille selviytyä talven pakkasista, kun syöpäläisiä suojaavia
pesärakennustarpeita ei talven
ajalla pöntössä ole. Toisaalta
jos pöntöt puhdistaa keväällä,
niin silloin pesäaineksen mukana puhdistuu myös talven
aikana pöntöissä yöpyneiden
lintujen ulosteet. Molemmissa tapauksissa on omat hyvät
puolensa. Itse olen puhdistanut
pönttöni pääasiallisesti keväällä. Syksyllä voidaan vaihtaa
rikkonaiset ja huonokuntoiset
pöntöt uusiin ja poistaa isommista pöntöistä siellä mahdollisesti olevat oravan pesät. Oravat aloittavat aikaisin talvella
pesänteon, ja jos pesäpaikaksi on valittu telkän tai pöllön
pönttö, on pesäpaikka sitten
varattuna oravalle. Oravan
pesärakennusaineet täyttävät
pönttöä niin paljon, että ilman
ainesten poistoa ei lintu pöntössä enää mahdu pesimään.
Rauhallista Alkavaa Kesää
Toivottaen
Topi

Villiyrttikierros Navalassa

TARJA SAHARI
0700-9-3008

jyrsijöiden pesintäkeväänä kaikille ravintoketjun hyödyntäjille
löytyy ravintoa. Näin pöllötkin
saavat oman osansa ja aloittavat
pesinnät. Tätä tiirailua kirjoittaessani ei vielä ole tietoa, kuinka
pöllöjen pesinnät tulevat onnistumaan.

Paikka: Navalan puisto lähellä
huvimajaa
Tavataan Navalan agilitykentän
läheisellä parkkipaikalla, jonne
käännytään Navalantieltä oikealle kyltti Kesäteatteri / Lato -risteys hieman ennen agilitykenttää.
Parkkipaikka on agilitykentän
takana lähellä paviljonkia.
Varaa mukaan säänmukaiset
vaatteet, muistiinpanovälineet,
pieni kori ja sakset.

Sitovat ilmoittautumiset: annu@
hawkhill.fi
Mainitse ilmoittautumisen
yhteydessä, kumpi päivistä
on sopiva, osallistujan
nimi ja puhelinnumero.

Minimi osallistujamäärä 4 henkilöä, maksimi 15.
Pinja Drufva, Veiky 044 0244
994 (järjestäjä)
Annu Huotari, Hawkhill 045
625 119 (retken asiantuntija)
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Kunnallistekniikka tulee meillekin - ihanaa!
Kun olin pikkulikka, pohjoisespoolaisessa kotitalossamme oli
60-luvun alussa ulkohuussi. Se
ei ollut siihen aikaan poikkeuksellista. Lähinaapurissa tosin oli
jo sisävessa, mutta sitä en tiedä,
minne sen vessan viemäri johti.
Nykyään asumme vielä enemmän böndellä. Vesivessakin on,
mutta lokasäiliön ja sen tyhjennysten kanssa pluttaaminen ei
ole tämän vuosituhannen juttu.
Pohjois-Kirkkonummen järvistö
on huonossa kunnossa; tutkimusten mukaan yksityistalouksien
osuus kuormituksesta on peräti
60 %. Tuskin kuormitus parantaa
kaivojakaan, vaikka varsinainen
ongelma on maaperän alkuaineiden, esim. mangaanin ja radonin,
liian korkea pitoisuus porakaivovedessä.
Juomaveden paikoittaisen huonon laadun vuoksi – tai ehkä sen
ansiosta – Kylmälän vesiosuuskunta alun perin perustettiin. Oli
heti päivänselvää, että mekin
halusimme liittyä osuuskuntamuotoiseen vesi- ja viemäriverkkoon.

koputkeen toinen mokoma. Sjökullan koulu tulee olemaan suurin yksittäinen käyttäjä, ja siellä
työt ovat loppusuoralla. Uusia
linjahaaroja on suunniteltuna.
Talousarviotaiteilua
Maailman tilanne vaikuttaa juuri
nyt rakentamiseen. Materiaalien hintalappuihin on ilmestynyt lisää nollia öljyn hintarallin
johdosta, ja polttoaineen hinnannousu kurittaa työkoneita.
Tästä syystä rakentamisvauhtia
on päätetty hetkeksi jarruttaa,
sillä jo nyt näyttää siltä, että
hintojen noususuunta olisi taittumassa. Turha maksaa putkista ja
pumppaamoista tänään kolminkertaisesti, jos saman tavaran saa
parin-kolmen kuukauden kuluttua järkevämpään hintaan. Siksi
rakentaminen jatkuu toistaiseksi
vain yhdellä Somersoran työporukalla, kun Särkijärventien haara on saatu valmiiksi. Eteneminen hidastuu mutta ei pysähdy.

Myrskyn ennakointia
Oman tonttimme tiheästi kasvaneet puut olivat jo niin huonossa kunnossa, etteivät ehkä
olisi yksin pysyneet pystyssä
tulevilla myrskytuulilla. Jätimme Puutboisin asiantuntemuksen päätettäväksi, mitkä
puut olisi syytä poistaa. Vähän
hirvitti se vauhti ja tehokkuus,
millä puita alkoi kaatua. Mutta
jos putkiston kaivanto on juurien lähellä, ei niiden vaurioitumista voi välttää, ja puut voivat
kaatua itsekseen. Harvennuksen ansiosta saimme lisää valoa tontille, ja myös naapurin
puolelle aurinko pääsee paistamaan enemmän. Eli kaikessa
on myös hyvät puolensa!
Kohta meidänkin jätevesi kulkee hallitusti puhdistamolle.
Siitä sekä luonto että tyytyväiset
asukkaat kiittävät.
Teksti ja kuvat: Eine Tahko

Särkijärventiellä on kalliota monin paikoin. Sähköpylväiden ja
piharakennusten välissä on haasteellisen ahdasta työskennellä.
Hirvitti, kuinka lähellä rakennusta naapurissa oli räjäytettävä. Hyvin
kävi, vanha vaja seisoi ihan paikallaan paukkujen jälkeenkin.

Natiivitauti ja muita
vastoinkäymisiä
Olen ristinyt yleisen asioiden
vastustamisen ”natiivitaudiksi”.
Sitä esiintyy usein pienissä kylissä ja yhteisöissä. Se kohdistuu
joko uudisasukkaisiin tai on yli
sukupolvien ylläpidettyä natiivien keskinäistä vihanpitoa. Natiivien pyrkimys on olla niin kuin
on aina oltu, huolimatta siitä, miten lisääntyneen tiedon ja uuden
teknologian avulla kylä tai seutu
kehittyisi ja ympäristöä kohdeltaisiin paremmin.
Vesiosuuskunnan rakennusprojektissa haasteita on riittänyt
laidasta laitaan. Aikataulu on
venynyt noin vuodella erilaisista
syistä. Olemme kuulleet arvosteluja mm. että ”kaikki on tehty
aivan väärin”. Työn laadusta ei
kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, koska sen ovat tehneet
kokeneet urakoitsijat ja heidän
osaavat, ammattitaitoiset työporukat. Me vesiosuuskunnan
talkoolaiset sen sijaan olemme
maanrakentamisen maallikkoja, mutta silti vastoinkäymiset
on lopulta pystytty selättämään,
yksi kerrallaan. Poikkeuksellisen
runsas lumitalvi ja routa odotuttaa sen verran, mikä on tarpeen;
muutamat luvat ja sopimukset
sitä vastoin ovat antaneet odottaa
turhan kauan.
Järjestelmään oli huhtikuussa
liitetty yli kolmekymmentä taloutta. Toukokuussa valmistuu
liittymiskuntoon valmiiseen run-

Omassa pihassamme moton työskentelyn seuraaminen oli suorastaan terapeuttista. Käsittämätöntä, miten ihminen on pystynyt rakentamaan
niin ison, vahvan ja samalla näppärän koneen – ja vielä osaa ohjailla sitä! Jokainen metsän keskellä asuva tietää, että koivun saa kyllä nurin,
mutta rungon jälkikäsittely motolla on kyllä melkoista rakettitiedettä. GPS-paikannin tietää, kenen tontilla kone työskentelee, millaisia ja
kuinka paljon runkoja kaatuu. Rungot ja haketavara kasataan omiin kasoihin, ja myynnin tuotto tilitetään maanomistajalle. Vaihtoehtona on
jättää kaadettu tavara tontille puutingiksi – se on oivallista kuntoilua myös kesävieraiden iloksi!
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ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

KAIVOHUOLTO
  

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit
Poikkeusluvat



puh. 0400 206 732 / sähköposti: jukka.horman@hotmail.fi

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

Nikkarin Putki- ja Peltityö Oy:stä
– Kaivuutyöt 2–4 ton kumitelakoneella
– Putki- ja jätevesijärjestelmät
– Rakennuspeltityöt
– Saumaton sadevesikouru
– Ilmanvaihtotyöt
– Jätevesipumppaamot

Tarjouskyselyt: marko.nikolajew@gmail.com 050 344 4918

Nikkarin Sauna ja Lista

0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi
Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Kyläyhdistyksen jäsenenä voit
käyttää yhdistyksen
kuntosalivuoroja

TASAPAINO
Painopalvelut
vuodesta
- 1985 -

käyntikortit • taitetut, stiftatut,
nidotut ja sidotut esitteet • julisteet
• kirjekuoret ja lomakkeet
• mainospainotuotteet
• suurkuvatulosteet ja roll-upit

Hannun Tasapaino Oy
Hiojankuja 2 A, 02780 Espoo
Puhelin 09 • 819 0800

Kaunista
kesää!

www.hannuntasapaino.ﬁ

Piha
kuntoon
Betonilaatat
Muurikivet
Reuna- ja pihakivet
Kukkaruukut
Vesikourut
Loiskekupit
Kaivonrenkaat
Valurautakansistot
Kuljetuspalvelu

Sementtivalimo
T. Haapanen OY

www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
puh (09) 863 2977,
(09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax (09) 881 605 30

KYLÄSAUNAN varaukset
ja

ILMOITUSTAULUN avaimet
hoitaa Café Pikkirilli
www.veikkola.fi

