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Brändi, imago ja mitä muita niitä on? Sisällysluettelo

K

yläpiknik on iso juttu
Veikkola-brändille.
Sillä vahvistetaan
yhteishenkeä ja yksinkertaisemmin pidetään hauskaa yhdessä. Yrittäjät tulivat
apuun tilaisuuden järjestämisessä. Tilaisuuksien järjestäminen
on aina iso urakka; jossain vaiheessa tuntuu, että kaikki kaatuu
päälle, niin kuin äitini sanoi. Sitä
se on, kun yksin saa yrittää. Lopussa, kun kaikilla on hauskaa,
tietää, että taas kerran kannatti.

K

ylänraitti on sekin bränditavaraa. 20 vuotta
lehti on jaettu joka talouteen neljä kertaa vuodessa.
Epäilyt lehden jatkumisesta herättivät monet. Joku halusi tulla
mukaan kirjoittamaan, toinen
jakamaan lehtiä, kolmas tarjosi
mainoksia, ja neljäs oli hyvin
huolissaan.

Y

ritetään yhdessä, tarjoudu sinäkin mukaan! Lehti

on muutakin kuin taloudellinen
yritys. Sillä on enemmän annettavaa kuin nätit numerot. Siitä
kannattaa maksaa.

L

ehti on ollut mukana luomassa Veikkolan imagoa,
parhaita vaalituloksia ja
äänestysprosentteja. Se on kertonut pohjoista kiinnostavista
asioista, kuten vaikka junista ja
linja-autoista. Jossain vaiheessa
mietittiin liikenteenkin siirtämistä alueille. Se olisi kannattanut. Alkuvuoden aluevaaleissa
pärjättiin hyvin: viisi valtuutettua Veikkolasta ja vain kolme
muualta kunnasta. Ensi vuonna
ovat eduskuntavaalit. Olisiko
jo ensimmäisen veikkolalaisen
kansanedustajan vuoro?

kaksi kuukautta äskeisen viiden
päivän sijaan. Jos se siitä.
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Raija Kari

Kansi:
Elokuinen kyläpiknik houkutteli väkeä torin täydeltä.
Kuvat: Valo Films / Ilona Oranen.

P

ari vuotta on kulunut koronakurjimuksessa. Nyt ajat
ovat vähitellen palautumassa normaaleiksi, kyläpiknik järjestettiin,
koululaiset palasivat tavalliseen,
ja bussiaikataulut ovat voimassa
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Mitä Kylänraitti sinulle
merkitsee?
Kylänraitin tulevaisuus on epävarma.
Auta meitä päätöksenteossa ja käy vastaamassa lukijakyselyyn, johon pääset
viereisen qr-koodin avulla. Kyselyn linkki löytyy myös Veikkolan Kyläyhdistyksen fb-sivulta ja fb:n Veikkola-ryhmästä.
Kyselyn verkko-osoite on:
https://bit.ly/3cRB8Ke

Vastaa ja vaikuta – nähdään kyläkokouksessa!

Veikkolan kyläyhdistyksellä on vuoroja
viikoittain sekä kirjastolla että koululla.
Salivuorot ovat kyläyhdistyksen jäsenille
maksuttomia.

Veikkolan kirjastolla on tämän vuoden
loppuun saakka vuoroja seuraavasti:
ke klo 7.00–10.00
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).
* Veikkolan kyläyhdistyksen ajat löydät
kunnan kansiosta, kyläyhdistyksen kotisivuilta sekä facebook-sivuilta. Kesä-

Mistä haluat kuulla ja
keskustella?

Kyläkokouksen ohjelma rakentuu kyläläisten toiveiden mukaan. Käy esittämässä
toiveesi os. https://bit.ly/3cYOswv. Kysely on auki syyskuun loppuun saakka.

Hei, sinä Veikkolan kyläyhdistyksen jäsen. Kiinnostaisiko salitreenit?

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

Kyläkokous Veikkolan koululla tiistaina 22.11. klo 18

Kiinnostaako Pohjois-Kirkkonummen tulevaisuudennäkymät ja
väestönkehitys? Sote? Entä Histan rakentuminen lähivuosina?

VeiKyn salitreenit
Veikkolan kirjastolla ja
koululla

Jos haluat lähteä mukaan treenaamaan,
niin laita sähköpostia Marika Kuusijärvelle osoitteeseen miv73@hotmail.com.
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Kyläyhdistyksen
syyskokous
Veikkolan Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Veikkolan
koululla tiistaina 22.11. kyläkokouksen
jälkeen. Kokouksessa vahvistetaan ensi
vuoden toimintasuunnitelma, päätetään
budjetista ja jäsenmaksujen suuruudesta
sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja,
muut jäsenet ja varajäsenet sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

KUNTOSALIVUOROT
kyläyhdistyksen jäsenille

kuusta alkaen vuoroja on joka aamu niin
arkena kuin viikonloppuisin.
* Käytä sisäkenkiä. Ulkokengillä ei saa
tulla salin puolelle.

Kyläsaunan
varausjärjestelmä uudistuu
Kyläsauna on kokenut kesän aikana huomattavia parannuksia: niin lauteet kuin kiuaskin
on uusittu. Saunan lempeitä löylyjä pääsee vastaisuudessa varaamaan ja maksamaan
netissä os. tilapankki.fi/tuote/veikkolan-kylasauna/. Neljän tunnin saunavuoro maksaa
kyläyhdistyksen jäseniltä 50 euroa, ei-jäseniltä ja yrityksiltä 65 euroa.

* Laita käytön jälkeen painot oikeille paikoille. Lähtiessäsi viimeisenä pois muista
sulkea ikkunat ja ovet.
* Jätä sali sen näköiseksi kuin itse haluaisit sinne tulla.
Sovi oven avauksesta tai avaimen hausta
aina ennen salille tuloa WA-ryhmän kautta.
Veikkolan koulun salivuorot syksylle ovat:
ti klo 16.00–17.30
la klo 16.00–18.00
su klo16.00–18.00
Koululle on käytössä ovikoodi, joka on
muutamalla VeiKyn jäsenellä. Joku heistä
tulee avaamaan oven, kun siitä on sovittu
WA-ryhmässä.

Ennakkotietoa

Laitahan kalenteriin
Veikkolan joulumarkkinat järjestetään Veikkolan torilla
lauantaina 3.12. Lisätietoa tapahtumasta on tulossa lokakuun alkupuolella. Pysy kuulolla.
Kyläsaunassa saa kunnon löylyt. Kuva: Matti Moilanen.

ajassa
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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.

Olet sydämellisesti tervetullut!
Mari & Mona

Kylänraitti 3/2022

Kyläpiknik houkutteli
torin täyteen väkeä
Helle helli ja tuuli tuiversi, kun sadat
kyläläiset kokoontuivat Veikkolan torille
yhteiseen illanviettoon elokuun toiseksi
viimeisenä lauantaina.
Juhlakansa laittoi pöydät koreaksi, ja
iloinen tunnelma oli käsin kosketeltavaa.
Osallistujien ikähaarukka oli vauvasta
vaariin, mikä loi ihan omanlaisensa yhteenkuuluvuuden tunteen – koko kylän
yhteinen juhla.
Ohjelmaa tarjosivat Veikkolan Kartanoteatteri, Spark71, Vilma Merta sekä tilaisuutta varten koottu neljän muusikon
kokoonpano ”Kyläbändi”, joka innosti
väen liikkeelle niin, ettei loppuillasta
meinannut tanssitila riittää.

Suunnitteletko kodin vaihtoa?
Pyydä minut ilmaiselle
arviokäynnille.

Kaiken kaikkiaan ilta oli upea osoitus
yhteisöllisyyden voimasta. Suunnittelutiimin lisäksi mukana oli useita muita
talkoolaisia, esiintyjät viihdyttivät kansaa ilman korvausta, ja useat yritykset
tukivat tapahtuman toteuttamista eri tavoin.

PÄIVI HÄNNINEN
osakas, kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 050 521 5555
paivi.hanninen@km.fi
Kiinteistömaailma Kirkkonummi
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kuten yksi kyläläinen illan summasi:
”Kiitos talkoolaisille ja järjestäjille! Ihana yhteisöllinen tapahtuma. Ensi vuonna
uudestaan.”

Avoinna:
ark 10-18, la 9-14
www.mariannensalonki.com

Lehti-ilmoitus_120x85mm_1.indd 1

4.11.2021 15.56
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Asukaspuisto Veikonvintin
kuulumisia
Asukaspuisto Veikonvintillä vietettiin iloinen kesä.
Asukaspuisto oli auki koko kesän arkisin klo 9.00–
16.00. Kirkkonummen kunnan tarjoama ilmainen
puistoruokailu asukaspuiston asiakasperheiden alle
16-vuotiaille lapsille oli perheille mieluinen. Kello
yhdentoista aikoihin Veikonvintin nurmikko täyttyi
ruokailijoista, ja vatsat täyttyivät, kun ruoka maistui.
Viereinen rakennustyömaa oli monen pienen mielenkiintoinen tarkkailukohde.
Kesästä on hiljalleen siirrytty syksyaikaan. Koululaiset ovat lähteneet kouluun, ja monet pienet asiakkaat
ovat aloittaneet päiväkodeissa tai perhepäivähoitajien
huomassa. Veikonvintin asiakasperheet suurimmilta
osin ovat pieniä 1–2-vuotiaita pienokaisia vanhempineen, hoitajineen tai isovanhempineen. Veikonvintin
toiminta suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa ja
sopii kaikenikäisille lapsille. On monenlaista yhteistä
toimintaa, kuten satu-, loru- ja lauluhetkiä, metsäretkiä, puistotapaamisia Pikku K-kaupan puistossa, joka
toinen perjantai salissa Liikuntaleikkikoulu klo 9.45
alkaen jne. Veikonvintille ovat tervetulleita kaikki
lapsiperheet. Veikonvintille voi tulla milloin itselle
parhaiten sopii leikkimään, olemaan ja/tai osallistumaan yhteiseen toimintaan.
Vauvaperheet ovat tervetulleita Veikonvintille, milloin vain, mutta erityisesti maanantai-iltapäivisin on

vauvojen oma VauvojenVintti, jossa voi tutustua muihin vauvaperheisiin. Joka toinen torstai klo 13.00–
15.00 on vauvojen värileikkiä, jossa maalataan turvallisilla väreillä. Tärkeintä on vanhemman ja vauvan
välinen vuorovaikutus ja yhteinen kiva hetki muiden
vauvojen kanssa.
Keskiviikkoisin Veikonvintillä toimii Kirkkonummen
kunnan lapsiperheiden kotipalvelun ryhmähoito klo
8.30–11.30. Asukaspuisto Veikonvintti on avoinna
normaalisti. Lapsien hoidosta vastaavat lapsiperheiden
kotipalvelun työntekijät. Ryhmähoito on tarkoitettu
kotona oleville alle 4-vuotiaille lapsille. Ryhmähoitoa
voi hyödyntää esimerkiksi kotona olevan vanhemman
asioiden hoitamiseen, ja samalla lapsi pääsee harjoittelemaan pienin askelin erossaoloa vanhemmasta.
Lisätietoja Veikonvintiltä ja Kirkkonummen kunnan
lapsiperheiden kotipalvelusta.
Lisää Veikonvintin toiminnasta löytyy Kirkkonummen kunnan nettisivuilta, Veikonvintin ovesta ja ilmoitustauluilta, Facebookista ja Instagramista.
Tervetuloa Veikonvintille, lapsiperheiden toiseen olohuoneeseen.
Teksti ja kuva: Kirsi Tynninen

ti-pe 9-17
la 10-15

su ja
suljettu
suma
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

Asukaspuisto Veikonvintti sijaitsee osoitteessa Pihtakuja 4.

Asukaspuisto Veikonvintti sijaitsee osoitteessa Pihtakuja 4.

p.09-2566 607
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Autobiograafinen kertomus

Arvoisat lukijat. Tällä kerralla
en ihmettele enkä moitiskele tieliikenteen ilmiöitä. Nyt kirjoitan
itsestäni. Tämä on tätä nykyajan
autobiografiaa eli omaelämäkerrallista juttua. Ensin kuitenkin
kiitän niitä tietolähteitä, joiden
merkittäviä neuvoja ja ehdotuksia olen jutuissani käsitellyt.
Näistä tahoista ylivoimaisesti
tärkein on Liikenneturva.

Olen syntyjään härmäläinen,
melkein puukkojunkkari. On
sekä Alahärmä että Ylihärmä.
Nämä ovat jo yli 10 vuotta kuuluneet Kauhavan kaupunkiin. Synnyin Alahärmässä, jossa äitini
hoiteli tehtäviä toisena kätilönä.
Isäni hoiteli pientä maatilaamme
Ylistarossa. Olin selkeästi alle
kouluikäinen, kun siirryimme
Ylistaron Kitinojalle. Sekä Ylistaro että sen naapurikunta Nurmo ovat jo yli 10 vuotta kuuluneet Seinäjoen kaupunkiin.

Myös Kitinojalla äiti toimi kätilönä. Asuimme silloisen osuuskassan talossa aivan päätien
varressa. Nyt kerron tapauksen,
joka ei välttämättä selitä sitä,
miksi minusta tuli liikennetoimittaja.
Olimme lähteneet velipoikani –
minua 2,5 vuotta vanhempi ja
paljon fiksumpi – kanssa ulos
talosta. Tien toisella puolella oli
pari kaveriamme. Veljeni käveli heidän luokseen. Minä aloin
katsella tietä noin sadan metrin
päähän vasemmalle risteykseen.
Siihen putkahti mutkan takaa näkyviin henkilö- tai pakettiauto.
Aloin funtsata, miten ylittäisin
tien. En ainakaan kävellen, en
myöskään juosten. Voisin kokeilla kontaten.
Laskeuduin kontalleni ja nytkähdin liikkeelle. Ehdin edetä pari
metriä, kun se tapahtui. Auto
oli ehtinyt kohdalleni, ja jäin
sen alle. Koska olin hyvin pieni,
mahduin sen alle. Autoilija ei onneksi väistänyt juuri ollenkaan,
joten auto kulki niin suoraan,
että pyörät menivät molemmilta puoliltani. Mutta jokin kohta
auton pohjarakenteista raapaisi
päätäni.
Verta alkoi valua oikein kunnolla.
En tiedä, kumpi meistä, minä vai
veljeni, huusi kovemmin itkuisella
äänellä. Äiti oli töissä ja näki vasta
kotiuduttuaan verijäljet. Minulla
on yhä takaraivossani arpi muistona tästä kokemuksesta.

Olen vuonna 2003 saanut tämän Auto- ja liikennetoimittajat ry:n
standaarin. Todennäköisenä syynä tähän on se, että vedin vuosikausia
ryhmää, joka arvosteli automainontaa ja kiitti hyvästä mainonnasta.
AuLin logo on äänitorven ja kynän yhdistelmä.

Erikoinen tapaus sattui, kun ylioppilasluokkakaverini veli tuli
Etelä-Pohjanmaalta asti meitä
noutamaan Mikkelistä Karkialammen varuskunnasta; 11 kuu-

kauden inttimme oli ohi. Tämä
nuori kaveri oli hiljattain saanut
ajokortin. Lähdimme varhain
aamulla Mikkelistä. Pääsimme
vain hieman kaupungin ulkopuolelle, kun kaarteessa vasemmalle
kyytiautomme luisui oikeanpuoleiselle tienpientareelle ja siitä
ulos. Auto pyörähti sivuttain ja
jäi katolleen. Onneksi siinä kohdassa ei ollut puita eikä kiviä.
Vaikka siihen aikaan ei vielä turvavöitä käytetty, ei kukaan meistä loukkaantunut. Kiipesimme
autosta ulos ja saimme sen käännetyksi pyörilleen. Jompikumpi
veljeksistä kurkotteli auton istuimilta kattoon ja polki painunutta
peltiä suoremmaksi. Tien penkka oli niin loiva, että saimme
työnnetyksi auton tielle. Matka
jatkui. Jossain Jyväskylässä tankattiin, ja muutamat huoltamon
asiakkaat pääsivät töllistelemään
hieman kolhiintunutta autoa.
Muuten elämäni on liikenteessä
sujunut hyvin. Minulla on ABajokortti, joka oikeuttaa ajamaan
moottoripyörää sekä henkilö- ja
pakettiautoa ja vetämään näillä
perävaunua. En ole koskaan ajanut kolaria enkä edes tieltä ulos.
Vain kerran kauan sitten olin peräänajon saavana osapuolena.
Olin tullut Veikkolasta Turunväylää ja rullaillut lyhyen jonon
perään Huopalahdentien liikennevaloihin. Takanani ajanut
kaveri ei jostain syystä saanut
pysäytetyksi vaan törmäsi autoni
takapuskuriin. Hän nousi pelästyneenä katsomaan ja lupasi korvata vaurion. Hän otti minuun
jonkin ajan kuluttua yhteyttä.
Jälki puskurissa oli niin mitätön,
että jätin asian siihen.

En ole koskaan saanut sakkoa
ylinopeudesta. Olen aina ollut
sitä mieltä, että matkalle kuin
matkalle sopii paremmin harkittu aikataulu kuin ylinopeus.
Tämä liiallinen nopeus myös
nostaa auton kulutusta valtavasti. Olen itse aina pyrkinyt
säästäväiseen ajoon. Nykyään
olen tyytyväinen, kun saan
1,6-litraisen automaattivaihteisen automme keskikulutukseksi
lyhyilläkin matkoilla noin 5,5
litraa bensaa satasella. Laihialaisen äidin poika saa vähän
säästetyksi.
Olin Tuulilasi-lehdessä 34 vuotta – liikennetoimittajana. Tuulilasi on Auto- ja liikennetoimittajat ry:n eli AuLin jäsenlehti.
Autojen kanssa olin tekemisissä
lähes vain jonkin vertailuryhmän yhtenä kuskina. Tuulilasissa oli syksyllä 1972 alkanut
Kuukauden shokki -niminen
sarja. Se perustui viranomaisilta
hankittuihin todellisten liikenneonnettomuuksien asiapapereihin. Tein näitä juttuja noin
250 suunnilleen 150 Suomen
kunnan alueelta. Kävin aina onnettomuuden tapahtumapaikalla. Juttuja tehdessäni tutustuin
Suomen hienoihin poliisivoimiin.
Olen jo kehunut itseäni tarpeeksi. Haluan kiittää tässä vaiheessa
rakasta vaimoani 54:stä yhteisestä aviovuodesta sekä kahta lastamme perheineen. He antavat
arvoa tälle syytinkiajalle. Tämän
rakkaan Kylänraitti-lehden tekijöitten mukana olen ollut runsaat
15 vuotta. Arvostan teitä ja näitä
vuosia.
Tapsa-paappa

Valtakunnallinen mediamissio
Veikkolassa
Mediamissio Se löytyi näkyy Veikkolassa
tänä syksynä. Valtakunnallisen mission
järjestäjänä on erilaisia kristillisiä järjestöjä, kirkkokuntia, herätysliikkeitä ja yksilökristittyjä. Paikallisseurakunnat järjestävät tapahtumia itsenäisesti tai yhdessä
toisten seurakuntien kanssa. Monimediatapahtumaan kuuluu myös kotitalouksiin
jaettava missiokirja.
Veikkolassa järjestetään mission puitteissa erilaisia tapahtumia. ”Onko uskossa
järkeä?”-tilaisuudessa etsitään vastauksia epäilijöille ja kyseenalaistajille.
Majatalo-illassa musisoivat maankuulut
gospelmuusikot Pekka Simojoki ja Sami
Asp. Naisten iltapäivä tarjoilee purtavaa

ja virkistävää yhdessä oloa. Uusi laulu
-tapahtuma kutsuu kaikenikäisiä kuulijoita Haapajärven puukirkkoon.
Tapahtumakalenteri:
Su 9.10. klo 16 Onko uskossa järkeä?
Veikkolan koululla, Aleksi Markkanen
Su 30.10. klo 14–16 Naisten iltapäivä seurakuntakodilla (messu klo 12, lounas klo
13), Hanna Kivisalo, Valona-kuoro
Ke 2.11. klo 18.30 Majatalo-ilta seurakuntakodilla, Pekka Simojoki ja Sami Asp
Ma 28.11. klo 18.30 Uusi laulu -tilaisuus
Haapajärven puukirkossa

Uusi laulu -illat Haapajärven puukirkossa kokoavat eri-ikäisiä esiintyjiä ja kuulijoita.
Marraskuun viimeisenä maanantaina lauluissa kajahtaa valo ja ilo.

ajassa
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Veikkolan koulussa näkyy yhä trans- ja homofobia, vaikka
koulun henkilökunta tekee töitä
suvaitsevaisuuden opettamisessa: ”Asiaa on vaikea kitkeä”
Jo vuonna 2016 tuli voimaan opetussuunnitelma, joka
velvoittaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden tasaarvoiseen opetukseen ilman sukupuoleen sidottuja
roolimalleja. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina
onnistu.
Veikkolan koulun kahden
opettajan mukaan trans- ja
homofobia on yhä näkyvä ongelma koulun arjessa. Vaikka
koulun henkilökunta on sitoutunut turvaamaan jokaisen
oppilaan koulunkäynnin ilman
syrjintää, näkyy sateenkaarivastaisuus koulun oppilaissa.
Juttuun on haastateltu kahta
Veikkolan koulun opettajaa
anonyyminä.
“Oppilaiden keskuudessa on
paljon vastaisuutta. Se näkyy
niin, että huudellaan käytävillä ja huoritellaan. Kiusaamista
tapahtuu, jos itseään tuodaan
näkyvästi esille. Meillä tietyt oppilaat saattavat sanoa
esimerkiksi, että hyi vitun
homo”, opettaja kertoo.
Kiusaamistapauksissa opettajan työkaluina ovat koulun
kurinpitomenetelmät, joiden
avulla pyritään saamaan oppilas ymmärtämään omaa käytöstään. Näitä ovat esimerkiksi
kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto. Toinen juttuun haastateltu opettaja kuitenkin pitää näitä
keinoja tehottomana fobian kitkemisessä.
“Meillä ei ole selkeää kaavaa
tai menetelmää siihen, miten
kitkeä tätä käytöstä toimivasti.
Emme keskustele aiheesta tarpeeksi koulussa henkilökunnan
kesken tai tuo esille sitä, että
tämä on oikeasti täällä ongelma.”

“Tarvitsemme laajempaa keskustelua ja ajattelukykyä tähän
tilanteeseen. Tämä luo vastakkainasettelua, joka on laajempikin kasvatuksellinen ja yhteiskunnallinen haaste.”

“Osa oppilaista on
homofobisia välillä, toiset
kohtelevat hyvin”

Romsin mukaan erilaisuus otetaan kuitenkin Veikkolan koulussa vastaan ihan hyvin.

Veikkolan koulun oppilas kertoo,
että koulussa sateenkaariasioista
puhutaan esimerkiksi terveystiedon tunneilla.

“Pääsääntöisesti nään, että heidät, keitä tämä koskettaa, otetaan
suhteellisen hyvin vastaan. Ongelmaksi muodostuu se toinen
puoli. Asia voi olla hämmentävää toisissa nuorissa, ja sitä kautta kiusaamista voi tapahtua.”

“Terveystiedon tunneilla käydään esimerkiksi läpi sitä, mitä
erilaiset termit tarkoittavat.
Meillä on myös teemapäiviä,
joissa näitä asioita käsitellään.”
Opettajat ovat oppilaan mielestä
näkyvästi suvaitsevaisia.
“Monet suhtautuvat näihin asioihin positiivisesti.”
Oppilas kokee, että koulussa
monet hyväksyvät kaikki sellaisina kuin ovat. Kiusaamistapauksia on kuitenkin tullut myös
vastaan.
“Tiedän tapauksia, joissa toista on alettu kiusaamaan. Jotkut
ovat olleet myös ilkeitä. Myös
homoa käytetään paljon haukkumasanana koulussa. Osa oppilaista on välillä homofobisia, ja
toiset kohtelevat hyvin.”
Ympäristön pitäisi olla
turvallinen jokaiselle
Koulun rehtorin Jussi Romsin
mukaan ongelman kitkeminen
on haastavaa. Oppilaiden asenteet tulevat myös muualta kuin
koulusta, ja siksi koulu ei yksin
pysty muuttamaan oppilaiden
toimintatapoja.

Roms kokee tärkeänä sen, että
jokaisella on mahdollisuus tutkia
minuuttaan turvallisesti.
“On todella tärkeää, että jokainen
saa olla juuri sellainen kuin on.
Tehtävämme on kasvattaa lapsia
suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Koulussa
yhteisöllisyyttä ja toisten hyväksymistä kasvatetaan esimerkiksi
moninaisilla ryhmäytystunneilla,
joita pidetään järjestelmällisesti
ja suunnitellusti harkitulla ohjelmalla.”
Koulun aulassa on sateenkaarilippu, joka viestittää sitä, että
suvaitsevaisuus on osa koulun
arvomaailmaa.
“Oppilaskunta hankki lipun,
mutta olen sen itse tuonne laittanut. Olemme saaneet palautetta siitä, että se viestittää koulun
arvomaailmaa myös niille, jotka
tulevat käymään koulun ulkopuoleltakin.”
Avoin keskustelu
Toinen Veikkolan koulun opettajista kokee, että asiasta on aloitettava avoin keskustelu, joka

Veikkolan koulun laajennettu sateenkaarilippu näkyy koulun aulassa.

auttaisi myös henkilökuntaa ongelman ratkaisussa.

denvertaisuuteen ja toisten hyväksymiseen liittyviä asioita.”

“Olisi hyvä, jos henkilökuntaa
kuultaisiin asiasta enemmän.
Uskon, että monet opettajat haluavat oppia ja ymmärtää asioita
paremmin.”

“Jos yhdenvertaisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen liittyvät asiat ovat aikuisille vaikeita
käsitellä tai hämmentäviä, luo se
ympärille epävarmuutta ja antaa
tilaa ennakkoluuloista kumpuaville epäasiallisuuksille. Minusta
ja useimmista koulun opettajista
tärkeintä olisi käsitellä kaikkia
yhdenvertaisuuteen ja erilaisuuteen liittyviä asioita aina omalla
esimerkillä, nimellä ja naamalla.”

Roms näkee, että ratkaisuna ovat
tavat, joilla asioista puhutaan.
“Nään, että Veikkolan koulussa
tehdään paljon töitä näiden asioiden eteen. Tärkeässä osassa ovat
tavalliset oppitunnit ja erityisesti
sellaiset, joilla käsitellään yh-

Emma Kilpinen

Muistikahvila Veikkolassa
Veikkolan kirjasto, Rotko-sali, Allastie 6
ti 20.9. klo 14–15.30 Muisti ja muistin huolto
ti 18.10. klo 14–15.30 Muistelusta hyvinvointia
ti 15.11. klo 14–15.30 Muistitreeniä – haastetaan muistia erilaisten hauskojen
tehtävien avulla
ti 13.12. klo 14–15.30 Musiikkia muistillesi - musiikki osana muistin huoltoa
Muistikahvilat ovat tarkoitettu kaikille muististaan kiinnostuneille. Tarjolla on
kahvin lisäksi tietoa sekä muistia virkistävää toimintaa. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa!
Lisätiedot:
Uudenmaan Muistiluotsi
muistiohjaaja Hanna Bärlund p. 0400 410 175
hanna-maria.barlund@espoonmuisti.fi
www.uudenmaanmuistiluotsi.fi

Seuraava lehti ilmestyy 28.11. Sen aineistopäivä on 7.11.
Mainostilavaraukset ja tiedustelut: kylanraitti@gmail.com

Jalkojenhoito Askel
Koskentie 3, Veikkola

Ajanvaraus: vello.fi/jalkojenhoitoaskel
tai 050 525 5713
jalkahoitaja, lähihoitaja, jalkojenhoidon AT
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Veikkola tarvitsee kipeästi
uusia senioriasuntoja

Veikkola ikääntyy kovaa tahtia.
Väestöanalyysiin erikoistuneen
konsulttitoimisto MDI:n Kirkkonummen kunnalle vuonna
2020 tekemän analyysin mukaan
69–74-vuotiaiden määrä kasvaa
Kirkkonummella vuoteen 2040
mennessä lähes tuhannella henkilöllä, joista noin puolet tulee
asumaan Pohjois-Kirkkonummen alueella. Senioriasunnoista
ja tehostetusta palveluasumisesta on jo nyt pulaa Veikkolan
seudulla, ja huomioiden väestöennusteet tilanne ei tule ainakaan
helpottumaan tulevaisuudessa.
Apua tilanteeseen toivottiin
Veikkolan keskustaan parastaaikaa kohoavasta kylämme
ensimmäisestä kerrostalosta,
jonka huoneistot piti varata yli
65-vuotiaille asukkaille. Talon
rakennuttaja päätti toimia kuitenkin vastoin kunnan kanssa
tekemäänsä sopimusta ja myydä

asunnot vapailla markkinoilla
näin murskaten monen toiveet
senioreille varta vasten rakennetun kiinteistön rakentumisesta.
Nykytilanne senioriasuntojen
osalta on siis vaikea, mikä pakottaa monen veikkolalaisen seniorin muuttamaan pois kotikylästään, kun asumisen vaihtoehtoja
ei valitettavasti ole.
On siis selkeää, että Veikkolan
senioreille soveltuvien asuntojen määrään tulee keksiä ratkaisu sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä
kunnan ja hyvinvointialueen
tulisi erityisesti tukeutua yksityisiin maanomistajiin, joiden
olemassa olevia tonttivarantoja
voitaisiin hyödyntää erityisesti
senioriasuntojen rakentamiseksi nykyisten kaavamääräysten
puitteissa. Näin heikkoon asuntotilanteeseen voitaisiin löytää
ratkaisu jo muutaman vuoden
sisällä.

uusia senioriasuntoja ja tehostetun palveluasumisen palveluyksikköjä Veikkolan alueelle yhdessä hyvinvointialueen
kanssa. Hyvä sijainti keskustan
tuntumassa voisi olla esimerkiksi Eerikinkartanon kaava-alue,
jossa rakentaminen voisi alkaa
aikaisintaan vuonna 2025.
Joka tapauksessa nykytilanne
vaatii välittömiä toimia, sillä
tutussa ympäristössä vanheneminen on jokaisen perusoikeus. Senioriasunnon löytäminen
Veikkolasta on jo nyt kohtuuttoman vaikeaa, ja tulevaisuudessa,
missä ikäihmisten määrä kasvaa
merkittävästi, rakkaassa kotikylässä ikääntymisestä voi tulla
mahdotonta. Tämä ei ole millään
muotoa hyväksyttävä lopputulos.
Markus Myllyniemi
alue- sekä kunnanvaltuutettu
(vihr.)

Pitkällä aikavälillä kunnan on
taas sitouduttava kaavoittamaan

Brita Blombergin
testamentin etuudet 2022
Veikkolalainen Brita Blomberg
testamenttasi omaisuutensa käytettäväksi veikkolalaisten ikäihmisten hyväksi, jotta he saisivat
”kultareunaa” eli palveluja, joita
kunta ei tarjoa. Toiminta alkoi
lokakuussa 2010.

Erityisesti kappale Satumaa sai
monet herkistymään, se on ollut
veikkolalaisille tutun sydänyhdistyksen PulssiPum-lauluyhtyeen tunnuskappale.

”BB-ryhmään” kuuluvat 68
vuotta täyttäneet 02880- ja
02860-postinumeroalueilla asuvat veikkolalaiset.

BB-etuudet on päivitetty 9.8.2022
BB-suunnitteluryhmän toimesta.
Toimintoja ei tulla lisäämään jatkossa, ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Eija Ahvon ja Tuija Rantalaisen kesäkonsertti
Konsertti järjestettiin 14.8. Eerikinkartanossa. Ilma oli aurinkoinen, ja paikalle tuli noin 60
henkilöä, joista osa osallistui
puutarhan puolelta. Osallistujien
ilo Eija Ahvon ja Tuija Rantalaisen musiikkiesityksestä oli nähtävissä onnellisissa osallistujien
kasvoissa, ja sen kuuli yhteislauluissa.
Palveluohjaajan saama palaute
Eija Ahvon ja Tuija Rantalaisen
esityksestä oli erittäin tyytyväistä:
”Hyvä että lähdin”, Tälläistä lisää”, ”Oli ihanaa, loistava konsertti, kiitos!”

BB-etuudet

BB-etuudet ovat apua leskelle,
raskaat pihatyöt ja siivous,
ruokaliput kouluruokailuun
ja liikuntaetuus.
Siivous ja raskaat pihatyöt sekä
apua leskelle (siivous/pihatyöt:
Enintään 100 € kustakin em.
työstä.
Pyydä palveluohjaajalta tiedot
palveluntuottajista, joiden kanssa on sovittu BB-etuuksien käyttämisestä.
Ruokalippuja kouluruokailuun
- veloituksetta: tilaukset palveluohjaajalta.

BB-liikuntaetuus
Kunnan liikuntatoimen kuntosali- ja tuolijumppa-ryhmiin 20 €/
ryhmä. Huom! Liikuntaryhmään
ilmoittaudutaan erikseen liikuntatoimeen.
BB-ryhmäläinen ilmoittaa palveluohjaaja Marja Keräselle, jos
haluaa käyttää etuutensa em. liikuntaryhmässä.
-> Palveluohjaaja ilmoittaa liikunnan palveluntuottajalle etuuteen oikeutetun nimen sähköpostilla.
-> Palveluntuottaja (liikuntatoimi) laskuttaa toteutuneet etuudet
palveluohjaajan antamilla laskutustiedoilla, eli etuussumma vähennetään kurssimaksusta.
Lonkkasuojat: ota yhteys palveluohjaajaan.
Etätapaamisia Teams-yhteydellä järjestetään BB-ryhmäläisille.
Seuraava on 11.10. klo 13–14.
Tapaamisten sisällöt ovat olleet
tutustumista, paikallisia kuulumisia ja mielenhyvinvointiin
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Armollista arkea
Veikkolassa on järjestetty jo yli 20 vuoden
ajan Naisten iltapäivä
-tapahtumaa yhdessä
vapaaehtoisten veikkolalaisten naisten ja
seurakunnan kanssa.
Tapahtuman tarkoitus
on yhdistää eri-ikäisiä
naisia ja tarjota heille
pieni hemmotteluhetki arjen keskellä. Naisten
iltapäivä alkaa yhteisellä messulla, jota seuraavat keittolounas ja herkulliset kakkukahvit.
Lounaan jälkeen kokoonnutaan
kuuntelemaan puhujavierasta ja
nauttimaan musiikista.
Tänä syksynä vieraaksi saapuu seinäjokelainen Hanna Kivisalo. Hän
on perheenäiti, teologi, uskonnon
opettaja sekä suosittu bloggaaja,
kirjailija ja puhuja. Blogin kirjoittamisen Kivisalo aloitti vuonna
2011 ja uudelleen parin vuoden
tauon jälkeen vuonna 2016 kaverin kehotuksesta ja hetken mielijohteesta. Nyt hänen ”Sekunnit
ja tunnit”-nimisellä blogillaan on
Facebookissa jo yli 30 000 seuraajaa. Kivisalon teksteistä on myös
koottu kaksi kirjaa, Hyvän jälki ja
Jonain päivänä ymmärrät.

Hanna Kivisalo.
löysivät kuitenkin pian lukijoita.
Monet lukijat kertovat Kivisalon
tekstien, sanahalauksien, tuoneen heidän elämäänsä toivoa,
lohtua ja voimaa kipeidenkin
tilanteiden keskelle. Hanna Kivisalon teksteihin voi tutustua
osoitteessa https://sekunnitjatunnit.fi/ tai samalla nimellä Facebookissa.
Sunnuntaina 30.10.2022 klo
14.00 Hanna Kivisalo saapuu
vieraaksi Veikkolan Naisten iltapäivään. Tarjolla on pohdintaa
armollisesta arjesta sekä sanahalauksia Kivisalon itsensä lukemana. Iltapäivä alkaa Veikkolan
seurakuntakodilla klo 12 messulla, jonka jälkeen tarjolla on
naisille herkullinen keittolounas
ja kakkukahvit.

Kivisalo kertoo nettisivullaan
kirjoittaneensa aluksi arkisia
mutta syvällisiä ajatuksiaan
omaksi ilokseen someen. Tekstit

Lämpimästi tervetuloa!

liittyviä keskusteluja. Palveluohjaaja lähettää etukäteen kaikille
BB-ryhmäläisille, joiden sähköpostitiedot hänellä on, osallistumislinkin. Voit myös ilmoittaa
halustasi osallistua palveluohjaajalle, niin saat osallistumista
varten Teams-linkin.

Juhlat ovat tuttuun tapaan Britan
päivän aikoihin Veikkolan seurakuntakodilla, 6.10. klo 12–14:30.

Torstaikahvilat jatkuvat
Veikkolan seurakuntakodilla
joka toinen torstai 8.9. alkaen
klo 10–11:30. Aiheet ilmoitetaan
Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyrissä.
Kahvilassa emännöivät vapaaehtoiset. Tarjottavat katetaan pienellä kahvimaksulla. Olet lämpimästi tervetullut tapaamaan
muita ja kuulemaan ajankohtaisista asioista.
Mikäli haluat osallistua toimintaan esim. Bingo-emäntänä,
tai yrityksesi haluaa luovuttaa
bingo-palkintoja, niin ota yhteys
palveluohjaajaan.
Britan juhla
Britan juhlaa vietetään nyt viimeistä (?) ja 13. kertaa.

Teksti: Mari Maximilien
Kuva: Ina Lähteenmaa

Ohjelma on tätä kirjoittaessa
vielä avoinna. Seuraa Kirkkonummen Sanomien tapahtumapäivyriä, jossa ilmoitetaan juhlan tarkemmat tiedot.
BB-etuusasioissa ja ikäihmisten
vapaaehtoistoiminnasta lisätietoja antaa
palveluohjaaja Marja Keränen,
puh. 050 413 7443 arkisin klo
8–16. Sähköposti: marja.keranen@kirkkonummi.fi
Jos et tavoita, niin kiireellisissä
ja tärkeissä asioissa ota yhteys
palvelupäällikkö Stiina Bergendahl, s.posti: stiina.bergendahl@
kirkkonummi.fi, puh. 040 126
9922.
Brita Blombergin testamenttiprojektin Facebook-sivu: www.
facebook.com/Brita-Blomb e rg i n - t e s t a m e n t t i - p r o j e k ti-279040875470720/
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Sydänpalsta
Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistyksen toiminta on suunnattu sydänsairauteen sairastuneille,
sydän- ja verisuonitautien riskiryhmään kuuluville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
omasta sydänterveydestään. Voit
tulla mukaan toimintaan, vaikka
sinulla ei ole lääkärin toteamaa
sydän- tai verisuonisairautta.
Liittymällä sydänyhdistyksen
jäseneksi saat tietoa sydänsairauksista ja myös sairauksien
ennaltaehkäisystä. Jäsenmaksun
maksamalla tuet sydäntyötä.
Toimintaan voi tulla mukaan
myös vapaaehtoiseksi auttamaan
kerhojen järjestelyissä, jopa vetämään kerhoa tai liikuntaryhmää.
Sydänliitolla on vapaaehtoisille
koulutusta ja yhteistapaamisia
muiden sydänyhdistysten jäsenten kanssa. Sydänyhdistys pystyy järjestämään paljon maksutonta toimintaa, koska meillä on
mahtavat, uskolliset vapaaehtoiset toimintaa vetämässä.
Yksinäisyys on nykyaikana valitettavan yleistä. Sydänyhdistys
järjestää toimintaa useana päivänä viikossa, jotta kukaan ei
jäisi yksin vaan voisi erilaisista
harrastuksista löytää itselleen sopivan. Kerhoissa tutustuu uusiin
ihmisiin ja voi saada ystäviä.
Maanantaina on nuorisotilassa
pelikerho, maanantaikerho. Joka
toinen tiistai (parillisilla viikoilla) on sydänyhdistyksen päivätanssit nuorisotilassa. Mukaan
voi tulla parin kanssa tai yksin.
Sekahaku takaa, että jokainen
halukas saa tanssia. Päivätansseihin voi tulla myös vain katsomaan, kuuntelemaan musiikkia
ja tapaamaan tuttuja. Keskiviikkona pelataan bocciaa Veikkolan
koulun liikuntasalissa. Sydänyhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus ostaa alennettuun hintaan
Kuntokeskus Balanssin kuukausikortti ja osallistua torstaisin
ohjattuun kuntosaliryhmään.
Joka toinen torstai on English
Club kirjaston Rotko-salissa.
Tarkemmat tiedot päivistä, kellonajoista ja vastuuhenkilöistä

löytyvät sydänyhdistyksen verkkosivuilta tai syksyn 2022 toimintaesitteestä, jonka voi hakea
esim. sydänkerhosta.
Tärkeintä toimintaa on sydänkerho, koska sen osallistujamäärä on suurin. Kerho kokoontuu
joka toinen keskiviikko (parittomilla viikoilla) klo 13.30 seurakuntakodilla. Sydänkerhossa
on yleensä lyhyt ohjelma ajankohtaisesta aiheesta. Tärkeintä
on kuitenkin tapaaminen ja keskustelu kahvikupposen ääressä.
Kerhossa saa tietoa ajankohtaisista asioista sekä yhdistyksen
järjestämistä retkistä ja teatterikäynneistä.
Sydänkerhossa on 12.10. klo
12:n jälkeen elvytysesitys ja harjoitus. Terveydenhoitaja Elina
Peltola Etelä-Suomen Sydänpiiristä tulee opastamaan elvytysharjoitusta. Katsotaan yhdessä
sydänliiton video aiheesta. Kaikki ovat tervetulleita.
Veikkolassa on kolme maallikkokäyttöön tarkoitettua sydäniskuria.
Tiedätkö paikat? Osaatko käyttää
tai neuvoa käyttöä? Nyt on hyvä
tilaisuus oppia tämä tärkeä asia.
Tervetuloa sydänkerhoon tutustumaan ja kysymään sydänyhdistyksen toiminnasta!
Tarkempia tietoja sydänyhdistyksen toiminnasta saa yhdistyksen kotisivuilta https://sydan.fi/
kirkkonummi-siuntio. Siellä on
luettavissa yhdistyksen syksyn
toimintaesite, josta löytyy syyskaudelle suunniteltu toiminta.
Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyrissä kerrotaan
ajankohtaiset tiedot sydänkerhojen päivämääristä, kellonajat ja
myös kerhon teema.
Lisätietoja myös allekirjoittaneelta Pirkko.Iivari@gmail.com.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Pirkko-Liisa Iivari
varapuheenjohtaja
Kirkkonummen-Siuntion
Sydänyhdistys

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

Vilkasta keskustelua syksyn ensimmäisessä sydänkerhossa Veikkolassa.

- EI HÄTÄÄ,
Meiltä saat yksilöllistä ja laadukasta implanttihoitoa.
(implanttihoidon arvio aina ilmaiseksi)
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Minna, Miri ja musikaalinen talo
Ajan kapeaa hiekkatietä. Modernien talojen lomasta tulee esiin
vaalea kaksikerroksinen vanhempi talo, ehkä viisikymmentäluvulta. Tämä näyttää sen ikäluokan veikkolalaiselta talolta,
jolla on jo tarina. Astun kivettyä
polkua, nousen valoisalle kuistille, koputan oven lasi-ikkunaan.
Talossa asuu muusikkopariskunta Miri ja Minna Miettinen.
Tiedän, että talon uumenissa on
syntynyt voitokkaita sävellyksiä
sekä sanoituksia tango- ja iskelmäsävellyskilpailuihin. Millaisia
tarinoita tämä talo ja sen uudet
asukkaat kertovat?
Minna ja Miri Miettinen kertovat, että ovat nyt asuneet viitisen
vuotta Veikkolassa.
– Talo löytyi onnellisen sattuman
kautta. Edellinen asukas, joka oli
myös muusikko, oli asunut taloa
30 vuotta. Meille tämä talo oli
löytö, melko alkuperäisessä kunnossa, mutta tärkeää oli, että alakerran entiseen autotalliin saatoimme rakentaa äänitysstudion.
Koulun musiikkikerho
viikon paras hetki
Istumme valoisassa olohuoneessa, vaaleita kalusteita, huonetta
hallitsee Yamaha-flyygeli, Minnan työkalu.
– Muistan, että jo lapsena mielelläni istahdin pianon ääreen ja
tapailin melodioita korvakuulolta ja lauleskelin. Alakoulussa
keskiviikko oli paras päivä, silloin kokoontui koulun musiikkikerho, jota veti innostava ja kannustava musiikinopettaja. Oli kai
aika luontevaa, että sittemmin
hain Kokkolan konservatorioon

(Keski-Pohjanmaan konservatorio) opiskelemaan pianonsoittoa.
Muistan, että yläkoulun myötä
soittajaidentiteettini edelleen
vahvistui.
Minna valmistui Keski-Pohjanmaan konservatoriosta vuonna
1998 pianonsoiton opettajaksi.
Tämän jälkeen muusikon tie vei
vielä jatko-opintoihin Hollannin
Utrechtiin.
Rytmit innostivat jo varhain
Miri muistaa katsoneensa televisiosta lauantaitansseja, ja
rumpali Ilpo Kallio jäi mieleen.
Ohjelman jälkeen piti kokeilla,
millainen rumpusoundi irtoaa
keittiötuoleista.
– Lyömäsoitinopinnot aloitin
Varkauden musiikkiopistossa ja
pääsin jo alakouluikäisenä soittamaan sinfoniaorkesteriin patarumpuja. Urkurikaverin kanssa
soitimme duona läpi toivelaulukirjoja. Varkauden soittokunnan
johtaja Mikko Parviainen oli tärkeä kannustaja; hän lähetti minut ja Petri Juutilaisen Keuruun
musiikkileirille. Ehkä sekin vaikutti, että asuimme Varkauden
Keskushotellin seinänaapurina.
Nukahdin monena iltana tanssiorkesterin basson sykkeeseen.
Äidilläni oli parturi-kampaamo,
jossa bändin pojat kävivät tukanleikkuussa. Minä sain vastineeksi opastusta tanssiorkesterin
rytmiikasta.
Perhe muutti myöhemmin
Munkkiniemeen, jonka yhteiskoulussa Mirin luokalla olivat
Esa Kaartamo ja Edu Kettunen.
– Siitä ne alkoivat, meidän monenlaiset bändiviritelmät, soi-

timme meidän autotallissa ja
koulun tilaisuuksissa.
Tämä kohtaaminen koulussa
johti myöhemmin Broadcastbändin syntyyn. Miri Miettisen
ura lyömäsoittajana sekä rumpalina lukuisissa huippubändeissä
ja tunnettujen artistien kiertueilla
on vaikuttava. Palstatila ei riitä
kertomaan koko Mirin tarinaa;
jäämme odottamaan elämäkertaa.
Laulujen tulee puhutella
Minna kertoo, että säveltäminen
on hänelle melko uusi juttu.
– Miri antoi minulle James
Taylorin levyn kuunneltavaksi
ja sanoi, että voisin tehdä vaikka
tuollaisia lauluja. Omalle lauluyhtyeelleni teinkin aluksi sitten
jotain. Miri kannusti jatkamaan.
Moniin lauluihin Minna on tehnyt myös sanoituksen.
– Tekstiaihe on minulla usein
ensin. Aiheet tulevat tunteesta
ja tunnelmasta, elämästä, ihmissuhteista, rakkaudesta, lapsista,
luonnosta. Olen myös säveltänyt
lauluja kirjailija Taina Laanen
teksteihin. Menestys iskelmä- ja
tangosävellyskilpailuissa on ollut hienoa ja kannustavaa, mutta
haluan tehdä monenlaista musiikkia. Esimerkiksi Eija Ahvon
kanssa yhdessä tuotettu levy Tulitikkutyttö oli vaativa ja monipuolinen projekti.
Minnan ja Mirin tuotantoyhtiö
Halava-music kertoo verkkosivuillaan olevansa
”...kotimainen, riippumaton
levy-yhtiö ja musiikkitalo, joka

tekee, tuottaa ja julkaisee musiikkia eri artisteille. Haluamme
täyttää maailman merkityksellisellä, rakkaudella ja käsintehdyllä musiikilla. Puhutteleva musiikki taipuu pajun lailla elämän
tuulissa, mutta ei koskaan katkea.”

huomaamaan, että taide ja kulttuuri ovat nykyään merkittäviä
kunnan imagon kannalta: peruspalveluiden tulee olla kunnossa,
mutta tarvitaan muutakin. Ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä,
elämyksiä, aktiivista tekemistä,
sanoo Miri.

Musiikkibisnes on muuttunut
viimeisten vuosien aikana aivan
toiseksi kuin ennen, kun vielä oli
esim. CD-levyjä, joita voi myydä. Nyt on suoratoistopalveluja,
ja kaikkea voi kuunnella vapaasti verkosta ilmaiseksi. Kilpailu
on kovaa, ja näkyvyyden saaminen on vaikeaa.

– Kulttuuri on yhä enenevässä
määrin ihmisten hyvinvointia,
sanoo Minna painokkaasti. –
Kirkkonummen kunnan päättäjät
voisivat tässä kohtaa ryhdistäytyä ja katsoa tulevaisuuteen. Jospa kunnan omistamat Navalan ja
Eerikinkartanon tilat saataisiin
vihdoin paremmin kyläläisten ja
kulttuurin käyttöön.

– Silti haluaisimme tehdä aikaa
kestävää musiikkia. Emme pysty
kilpailemaan suurten levy-yhtiöiden kanssa, mutta työllistämme muusikoita ja laulajia, ja jos
jokin laulu saa paljon kuuntelua,
olemme tyytyväisiä.
Tässä kohtaa haastattelija toteaa,
että esimerkiksi Eija Ahvon Tulitikkutyttö -levyllä on potentiaalinen klassikko äitienpäivälauluksi, Eijan ja tyttärensä Venlan
Duetto.
– Niin, se on aikuisten äitienpäivälaulu..., komppaa Miri.
Kulttuuri luo hyvinvointia
Minna ja Miri ovat solahtaneet
sujuvasti Veikkolan kulttuuriväkeen. Minna on ollut mukana
muusikkona esim. monissa Veikkolan Kartanoteatterin tapahtumissa.
– Olemme huomanneet, että
Veikkolassa asuu monipuolisia
ja aktiivisia kulttuuri-ihmisiä.
Monissa kunnissa on jo herätty

Kotistudio kellarissa
Laskeudumme vielä viehättäviä
portaita pitkin alakertaan. Entiseen autotalliin on rakennettu
moderni äänitysstudio. Pienehkö tila on käytetty tehokkaasti.
Munkkiniemen autotallista alkoi
Mirin menestyksekäs muusikonura; nyt työ jatkuu Veikkolan
autotallissa äänittäjänä ja musiikin tuottajana.
Miri istahtaa tietokoneen ääreen
ja laittaa soimaan Minnan keväällä säveltämän tuoreen laulun, Elämälle antaudun. Kuuntelen sanoja, mietin: tämä talo
kertoo ainakin tarinoita rakkaudesta, erityisesti rakkaudesta
musiikkiin.
”Oksilla paljailla lintunen
armoilla tuulen ja sään
elämälle antaudun
syleilyysi kietoudun
rakkauttas janoan
vierellesi aina jään.”
Juha Wikström

Minna Miettisen voitokkaat sävellykset ja
sanoitukset:
Sain rakastaa (2019) Seinäjoen tangomarkkinat
Tule ja vie (2019) Kiuruveden iskelmäviikko
Sieluuni jäät (2022) Kiuruveden iskelmäviikko
Muita palkintosijoja:
Salon lastenlaulukilpailussa Minnan sävellykset
ovat edenneet kolme kertaa finaaliin saakka.
Vuonna 2021 Ota iisisti -laulu sai kolmannen sijan.
Hopeasija Loistava iskelmä -kilpailussa
vuonna 2020 laululla Onnen hiljainen
vieras (sanat Pauli Leppänen)
Minna Miettinen (1972)
pianisti, pianonsoitonopettaja, säveltäja, sanoittaja
Miri Miettinen (1960)
lyömäsoittaja, perkussionisti, rumpali
tuottaja, äänittäjä
Halava Music
Minna ja Miri Miettisen tuotantoyhtiö
www.halavamusic.com
Minna ja Miri Miettinen.
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Veikkolan kirjaston syksy
Lukukoira

Kirjaston
aukioloajat:
ma klo 14–20
ti ja to klo 14–19
ke, pe ja la klo 10–15
Yhteystiedot
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi
Satutunnit
Satuja kokoonnutaan kuuntelemaan perjantaisin klo 10–10.30.
Satutunnit sopivat parhaiten
3–6-vuotiaille. Tervetuloa mukaan!

Ihanat lukukoirat Jesse ja Cessan
ovat tavattavissa taas syksyllä
Veikkolan kirjastossa. Kennelliiton hyväksymä lukukoira on paikalla neljänä maanantaina: 19.9.,
10.10., 14.11. ja 12.12. Lukukoira
on erinomainen apu lukemaan
oppimisessa, sillä se kuuntelee
lukijaa rauhallisesti ja tuomitsematta. Varaa 15 minuutin lukuaika kirjastolta etukäteen.
3D-tulostus
Haluatko tutustua 3D-tulostimen
käyttöön? Opastamme laitteen
käytössä kirjaston aukioloaikoina. Varaathan ajan opastukseen
etukäteen. Pidämme syksyllä
myös 3D-teemapajoja koululaisille tiistaisin 4.10. ja 1.11. klo
15–16. Lokakuun pajassa teemana ovat Pokémon-hahmot, ja
marraskuussa tehdään fantasiaaiheisia töitä.

Digineuvontaa senioreille
ajanvarauksella
Tarvitsetko apua erilaisten tietokoneisiin, tabletteihin, älypuhelimiin ja sovelluksiin liittyvien
ongelmien kanssa? Enter ry:n
vapaaehtoinen vertaisopastaja on
kirjastolla parittomien viikkojen
tiistaina klo 14–16. Neuvontapäivät ovat 27.9., 11.10., 25.10.,
8.11. ja 22.11. Varaa neuvontaaika kirjastosta puhelimitse tai
käymällä paikan päällä.
Oikeusneuvontaa
ajanvarauksella
Kirjastolla on syksyn aikana
saatavilla maksutonta oikeudellista neuvontaa maanantaina
19.9. klo 16–17.30. Neuvojana
toimii lakimies Minna Hentunen
Kirkkonummen Lakipalveluista.
Neuvontaa ei anneta rikos- eikä
työoikeusasioissa. Varaa 15 minuutin aika etukäteen kirjastosta.

Novellit ja neuleet -ilta
Ota oma käsityö mukaan ja
tule nauttimaan kirjallisuudesta ja käsitöistä! Perinteisiin
novelli-iltoihin
kokoonnutaan
torstaina 29.9.,
27.10. ja 24.11.
klo 18–19.30.
Illan järjestävät
Kirjaston Ystävät ry ja Veikkolan kirjasto.
Runopiknik
Tunnelmallinen
Runopiknik järjestetään kirjaston Rotko-salissa
torstaina 10.11.
Ta p a h t u m a s s a
mukana ovat Kirjaston Ystävät ry
sekä Veikkolan
Kartanoteatteri.

Lukukoira Jesse.

Sarjat jyräävät lasten- ja nuortenkirjoissa
Kirjasarjat houkuttavat nuoria
lukijoita. Kustantajat ovat sen
toki huomanneet, ja yksittäinen
kirja alkaa olla harvinaisuus.
Esittelen tässä kahta tuoretta ja
aikuistakin lukijaa kiinnostanutta uutta kirjasarjaa.

taakse vaan kerrosta ylemmäs
rappukäytävään, kiipeää kavioillaan terävää ”kipetikopeti”-ääntä
pitävä poni. Tarkkakorvainen
Aura hakee ponin huoneeseensa
ja alkaa ruokkia sitä näkkileivällä ja kaurahiutaleilla.

Päivi Lukkarila: Kerrostaloponi
Kemppainen. Karisto 2021
Päivi Lukkarila: Super-someponi Kemppainen. Karisto 2022

Kun poni vielä osaa puhua ja on
opetellut lukemaankin, tekstilaji
on selvästi hevosfantasia. Ei sen
romanttinen yksisarvisiin kallellaan oleva lajityyppi vaan humoristisen rennosti mahdotonta ja
realistista yhdistelevä erilainen
hevoskirja.

Veikkolan kirjasto oli ilahduttavasti nostanut sarjaa näkyville
lastenosaston hevoskirjahyllyssä.
Kaverit olivat viime aikoina hyljeksineet Auraa. ”Koulussa ei
tätä nykyä ollut kauhean kivaa,
koska Janina ja Olivia olivat alkaneet juosta Auraa karkuun välitunneilla.” Tähän tilanteeseen,
ei tosin suoraan hänen ovensa

Nuoret hevosharrastajat nykyään
harvoin edes pääsevät tekemään
tallitöitä. Aika on tuonut muuta hevosiin liittyvää oheispuuhaa. Vuosia sitten rakennettiin
tietokoneen ääressä innolla virtuaalitalleja, mutta nyt keppariharrastajista on tullut taitavia

käsityöläisiä, valokuvaajia, videoiden tekijöitä ja kilpailujärjestäjiä. Instagramissa ja Youtubessa
löytyy aktiivisten harrastajien
lähes ammattimaista toimintaa
ja kaupallista yhteistyötä. Ei
ihme, että sarjan kakkososassa
somettaminen kiinnostaa Auraa
ja Kemppaista.

lätä, että ikäsuosittaja oli oikeassa
ja kirjan liian varhainen tarjoaminen ehkä tappaisi kiinnostuksen
koko kirjaan. Riittäisikö varhaisteiniltä yhtään ymmärtämystä rikkaan Sinclairin suvun vajavaisille
ja ristiriitaisille aikuisille? Joten
Valehtelijat vielä odottavat ensi
kesää tai seuraavaa.

Kemppais-kirjoissa on huumoria ja fantasiaa, mutta niissä
on myös vankka perusta. Päivi
Lukkarila kirjoittaa kaunista ja
hyvää kieltä ja tuntee asiat, joista kirjoittaa. Aura on oppinut
tunnistamaan poninsa mielialoja: ”Poni vaikutti surkealta; sen
korvat olivat lerpallaan ja sieraimet surullisesti supussa.” Sarja
on suunnattu ikäryhmälle 8 plus,
ja sen on hienosti kuvittanut Kiroileva siili -sarjakuvan piirtäjä
Milla Paloniemi.

Ilahduin kuitenkin, kun Kirkkonummen kirjasto videollaan julkaisi listauksen nuortenosaston
lainatuimmista kirjoista, ja Me
olimme valehtelijoita komeili ykkösenä. Meillä oli nuorten
kanssa sama maku! Nyt kesän
lopulla kirja tosin tippui kakkoseksi, mutta kelpo sijoitus sekin.

E. Lockhart: Me olimme
valehtelijoita. WSOY 2021
E. Lockhart: Valehtelijoiden
saari. WSOY 2022
Olen kirjoista kirjoittaessani pitänyt tiukasti kotimaisten puolta,
mutta nyt amerikkalainen käännöskirja viekoitteli. Löysin nuortenkirjan, joka kunnolla nappasi
mukaansa mummoikäisenkin.
Mieleni teki heti hankkia se kesäkirjaksi 12-vuotiaalle lapsenlapselle, mutta sitten peruutin. Tämän
YA (Young Adults) -kirjan ikäsuositus oli kirjakaupassa plus 14, ja
loppuratkaisua lukiessani aloin pe-

Kotimaassaan jo vuonna 2014
ilmestynyt kirja oli noussut uudestaan siivilleen ja ilmiöksi,
kun fanit vuonna 2020 jakoivat
Tiktokissa tunteellisia postauksia kirjan yllättävästä loppuratkaisusta. Suomeksi kirja ilmes-

tyi viime vuonna, ja jatko-osakin
käännettiin heti tuoreeltaan.
Valehtelijoiden saari ei kuitenkaan jatka tarinaa ajallisesti vaan
hyppää sukupolven verran taaksepäin eli kertoo edellisen kirjan
päähenkilön sijaan hänen tätinsä
nuoruudesta ja siitä, kuinka Sinclairin naisista tuli sellaisia kuin
he ykkösosassa sitten olivat.
Jännityksellä aloitin Valehtelijoiden saaren lukemisen. Ykkösosan kirkkauteen ja jännityksen tihenemiseen se ei yltänyt,
vaan tarina oli sameampi ja vähän täyteen pakattu, enemmän
järkeillen kuin tunteella kirjoitettu. Mutta Lockhartin kertojantaidoista nautin ja Sinclairien
ristiriitaisista toimintatavoista
vaikutuin. Suvun päämies Harrisin sanoin: ”Pois pääsee vain,
kun kulkee läpi.”
Arja Puikkonen
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Kartanoteatterin kesä meni – syksy tuli!
Veikkolan Kartanoteatterin kesä
OVETAUKI-FESTARIN merkeissä onnistui yli odotusten.
Tarkoitus oli koronan jälkeen
avata ovet kulttuurille ja saada
yleisö mukaan. Konserteissa,
pienimuotoisissa musiikkiteatteriesityksissä ja yhteislaulutilaisuuksissa kävi lähes sama määrä
yleisöä kuin koronaa edeltävän
ajan teatteriesityksissä.
Navalan lato on helmi ja loistava
esiintymispaikka, jossa tunnelma tiivistyi käsin kosketeltavaksi esitysten aikana. Rantalava
– taustanaan kaunis Haapajärvi
– on varmasti yksi upeimmista
esiintymispaikoista Suomessa.
Yhteislaulu rannassa loi yhteisöllisyyttä.
Suuri kiitos Silmun ukrainalaisille naisille, jotka järjestivät
loistavat ja monipuoliset väliaikatarjoilut esitysten aikana.
Maistuvien ukrainalaisten piirakoiden avulla tuimme pakomatkalla olevia.
Viikon kestävässä tapahtumassa
oli mukana 40 esiintyjää, lipunmyyjiä, parkkimiehiä ja -naisia,
hygieniavastaavia, rakentajia ja
purkajia, teknisiä henkilöitä.
Kartanoteatterin yhteisö on moniosaava, ja yhdessä saamme aikaan mitä haluamme.
Lämmin kiitos yleisölle, joka
avasi kanssamme ovet kulttuu-

Navalan puisto täyttyi festariviikon aikana useaan
otteeseen soitosta ja laulusta. Kuva Allsång på
Veikkola -tapahtumasta. Kuva: Päivi Falck.
rin keinuun raskaan korona-ajan
jälkeen.
Syksyä kohti mennään laulun
siivin. Tule tekemään oma laulu
Tuija Rantalaisen laulupajaan!

Tietoa syksyn kursseista löytyy
sivulta veikkolankartanoteatteri.fi
Eija Ahvo
Veikkolan Kartanoteatteri

HEIJASTUKSIA LÄHILUONNOSTA

Ei arvio vaan arvostus
Päivi Falckin valokuville

Olen minäkin valokuvauksen
”harrastaja”, ja kuvia on otettu.
On minullakin hyvät kamerat,
pitkät putket ja tarvittavat lisävarusteet.
Olen minäkin nähnyt saukon
puuhissaan, joutsenia lennossa
ja vapaa-ajalla, kurkia keikaroimassa, kettuja arkana pakenemassa ja peuroja meihin tottuneena toljottamassa. Mutta
en minä ole sellaisia kuvia koskaan saanut kuin oli Veikkolan
kirjastossa Päivi Falckin ”Polun varrelta” -luontokuvanäyttelyssä. (Jos ette ehtineet nähdä
4.9. päättynyttä näyttelyä, niin
sääli. Minä ostin sieltä omalle
seinälleni lepäilevän saukon.
Päivin kuvia onneksi löytyy
myös kyläyhdistyksen postikorteista.)

Kuinkahan kauan tämän kuvan saaminen teetti töitä? Kuva: Päivi Falck.

Maisema- ja kaupunkikuvia
olen kyllä räpsinyt melkoisesti, mutta en ole kotimaisemaani
kuvilla liiemmin Päivin tapaan

tutkiskellut. Kiitos hänelle, kun
on jaksanut lähteä varusteineen
tarvittavaan kellon- ja vuodenaikaan odottamaan sopivaa valoa,
hetkeä ja kuvattavaa kohdetta
oikeassa kuvakulmassa. Tulokset ovat tasapainoisia, osaavia ja
hienoja. Kateellisin olen kuvasta
”ketun ilmapomppu”. Todellinen
hetkeen sidottu kuva. On hän sitä
otosta varmaan joutunut useamman tovin odottamaan.
Kun katsoin näyttelyn kuvia,
tuumin itsekseni, että olisi ollut
mukava tietää kuhunkin kuvaan
tai kuvasarjaan käytetty aika.
Itse käyttäisin Päivi Falckista
muuta sanaa kuin ”harrastaja”,
jota hän itse näyttelyn esittelyssään käyttää. Ammattimaista työtä. Toisaalta rakkaudesta
kuvaamiseen nuo kuvat ovat
syntyneet, ja sanan ”amatööri”
kantasana on latinan ”amare”,
rakastaa.
Teksti: Juha Puikkonen
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Ars Weikkola – esitystaiteen iloinen
pop up -huvipuisto Navalassa
Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna nautin kahtenakin perättäisenä päivänä kiertelystä
Ars Weikkolan Esitystaidetta
Ladossa -tapahtumassa. Parin
maksullisen ja loppuunmyydyn
esityksen lisäksi paljon suurempi
määrä kiinnostavaa ilmaistapahtumaa oli putkahtanut Navalan
puistoon. Tanssia, musiikkia,
näytelmää, performanssia, henkilökohtaista runohoitoa yhdelle
kuulijalle kerrallaan, kirjakaraokea. Ainakin. Mikäs kesäpäivää
oli viettäessä, kun ukrainalaisten
Silmu-kahvilasta sai ostaa keittoa, piirakkaa ja kahvia, ja Kirkkonummen Kirjaston Ystävät
tarjosi hengen ravintoa sievillä
runorullillaan.
Ars Weikkolan tilausteos ”Anybodys Architecture: Navalan
lato” oli yhteistuotanto Ismo
Dance Companyn kanssa. Ryhmä on tullut tunnetuksi erilaisiin
arkkitehtonisiin tiloihin toteutetuista esityksistään; viimeksi se
esiintyi Senaatintorilla Tuomiokirkon portailla. Veikkolan teos
syntyi esityspaikkansa pohjalta
viidessä tiiviissä päivässä. Hulppea lato oli vienyt tekijöiden
mielikuvat kantrimusiikkiin ja
Teksasiin. Naapuruston koirakoulu toi tanssiin jakson, jossa

plyymejä vietiin ja koulutettiin. Tunnelma oli
hieno, yleisö taputti seisaaltaan, ja lavastuksen
heinäpaalit tuoksuivat.
”Eino Leinon eksät –
enemmän ja vähemmän
muusina” oli Pinja Hahtolan esittämä ja käsikirjoittama monologinäytelmä. Veikkolalaisen
Seppo Honkosen ohjaama esitys marssitti lavalle
koko joukon Eino Leinon
muusia. Runoruhtinas sai
kyytiä, ja vauhdissa Hahtola vaihtoi Aino Kallaksen virolaiskorostuksen
Maila Talvion koleuteen
tai Aino Kajanuksen pikkutyttömäisyyteen. Teos
kantaesitettiin Kajaanin
runoviikolla jokunen
vuosi sitten ja palkittiin parhaana esityksenä Valtakunnallisessa monologikilpailussa Oulussa
2019.
Kirjakaraokessa kirjailijat eivät
tällä kertaa lukeneetkaan omaa
tekstiään vaan omia kirjasuosikkejaan. Neljä kirjailijaa, mukana
Veikkolan kirjaston lukupiirin
vetäjä Emma Puikkonen, luki
vuorollaan 10 minuuttia ja kaksi

Ismo Dance Companyn esityksen ohjaus, konsepti ja koreografia Ismo-Pekka Heikinheimo.
Tanssi: Tanja Illukka, Henna Männikkö ja Jaakko Simola. Musiikki: Moritz Cartheuser.
kierrosta omien kirjojensa syntyyn vaikuttaneita tekstejä. Välissä keskusteltiin ja kyseltiin.
Konsepti oli yllättävän viihdyttävä, ja yleisössä toivottiin sille
jatkoa.
Järjestyksessä toisen Ars Weikkolan tapahtuman järjesti TaideEtsi-

vät-yhdistys. Jos viime vuoden
kuvataidenäyttely Mummolakahvilassa oli menestys, niin hieno oli esittävän taiteen tapahtumakin. Yhdistyksen voimanaiset,
sisarukset Pauliina Pesonen ja
Petra Pesonen, ovat kuraattoreina ja kulttuurin tuottajina piristysruiske Kirkkonummen kult-

tuurielämässä. Kirkkonummen
Kirjaston Ystävät oli mukana
yhteistyössä. Taloudellista tukea
tuli Svenska Kulturfondenilta,
Espoon seudun kulttuurisäätiöltä
ja Kirkkonummen kunnalta.
Teksti: Arja Puikkonen
Kuvat: Päivi Falck

Kirjakaraokessa oli mukana kaksi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä kirjailijaa. Lempitekstejään lukivat Jolin Slotte, Tuuve Aro, Minna Lindeberg ja Emma Puikkonen.
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Veikkolan Viihdelaulajat ry. 10 vuotta
Veikkolalaiselle kuorolle oli
selvä tilaus, kun Jyrki Niskanen
perusti sen 1.4.2012. Halukkaita
kuoroon tulijoita saapui paikalle
68 henkeä. Kuoron koko on vuosien mittaan vaihdellut, kuorolaisia on vaihtunut, mutta on hienoa, että alkuperäisiä kuorolaisia
on edelleen mukana 7 henkilöä.
Viihdekuorolle sovitettua kevyempää laulettavaa ei vielä tänäkään päivänä löydy kovin suurta
valikoimaa, ja niinpä Jyrki ryhtyi sovittamaan kappaleita itse.
Aluksi sovitukset olivat hieman
kunnianhimoisia aloittelevalle
kuorolle, mutta pian sovitukset
muokkautuivat kuorolle sopiviksi.
Heti ensimmäisenä jouluna pidettiin Haapajärven kirkossa joulukonsertti, ja joulukonsertteja
on perustamisen jälkeen pidetty
joka joulu oman kylän vanhassa
puukirkossa. Joka jouluksi Jyrki
on myös säveltänyt kuorolle uuden joululaulun. Uudelle ”Juhlalevy 2022”-nimiselle CD:lle
tallennettiin hienoimmat Jyrkin
kuorolle sovittamista 10 vuoden
aikana esitetyistä kappaleista.

Levyä on ylistetty sanoilla: "Juhlalevynne on kuin koru, joka on
tehty tunnetuista jalokivistä. Jalokivien istutuksen, putsauksen
ja uudelleenhionnan on kuoro
toteuttanut Jyrkin opastuksella
ja johdolla.”
Kuoro on käynyt kaksi kertaa
ulkomailla kuorofestivaaleilla ja
saanut kummallakin kerralla hopeaa omassa luokassaan. 10-vuotisen juhlavuoden kunniaksi oli
tarkoitus lähteä Budapestin laulufestivaaleille, mutta maailmantilanteen vuoksi päätettiin juhlia
kotimaassa. Hangon juhlaristeily
toteutettiin 27.8.22 iloisissa juhlatunnelmissa. Uskollisille 10
vuotta kuorossa olleille laulajille
jaettiin hopeinen kuoromerkki.
Perillä aurinkoisessa Hangossa
oli kuorotapaaminen Hangon
Suomalaisen Sekakuoron kanssa, ja yhdessä heidän kanssaan
esitettiin Vapauden patsaalla ohikulkevalle yleisölle mm. Hanko/
Hangö-valssi.
Juhlavuosi huipentuu lokakuussa
järjestettävässä 10-vuotisjuhlailtamassa Veikkolan koulun juhlasalissa. Iltamissa esiintyvät kuo-

Veikkolan Viihdelaulajat Hangon Vapauden patsaalla.
ron lisäksi kuoron Mieskvartetti
sekä tanssiorkesteri ViisVeisaajat. Juhlatilaisuuden kunniaksi
kuoronjohtaja ja oopperalaulaja
Jyrki Niskanen on luvannut esittää mm. Turandot-oopperasta

tutun Nessun dorma -aarian. Iltamien juhlatunnelmaa on luomassa juontaja Oscar Mansén.

Liput 20 € kuorolaisilta tai ovelta. Maksuvälineinä MobilePay
tai käteinen.

Juhlailtamat Veikkolan koulun
juhlasalissa 15.10.22 klo 17–19.

Kristiina Sarmas

Edes Kylmälän vesiosuuskunnan mittava rakennustyömaa ei karkoittanut yleisöä,
kun Veikkola Dada palasi koronatauolta 4.9. Piiparilassa. Tupa täyttyi kuulijoista
ja Särkyneet luut -barokkiyhtyeen musiikista. Lavalla Kaisa Kallinen, barokkiviulu,
Laura Ollberg, cembalo ja Miika Uuksulainen, viola da gamba. Yhtyeen huilistit
Petra Kullberg, traverso ja nokkahuilu, ja Mari Kunnari, traverso, puuttuvat kuvasta.
Teksti ja kuva: Arja Puikkonen.

lapset ja nuoret
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Perhetupa,
mikä se on?

Tervetuloa
olkkariin!

Perhetuvassa ollaan yhdessä, ja
siellä voit tavata toisia aikuisia ja
lapsia. Siellä leikitään, jutellaan,
juodaan kahvia, lämmitetään
eväitä, ihmetellään maailmaa ja
sen menoa. Veikkolan perhetuvassa on mahdollisuus osallistua
omatoimiseen hartauteen. Toiveista riippuen voidaan myös
ulkoilla kerhopihassa.

Veikkolan seuriksella on uusi
hengailupaikka koululaisille.

Veikkolan perhetupa on auki tiistaisin klo 9–11.30; tulla ja lähteä
voi oman aikataulun mukaan.
Veikkolan seurakuntakoti (Kisapolku 1), käynti pääovesta.

Olkkarit Veikkolan seurakuntakodilla (Kisapolku 1) tiistaisin
klo 15–17.

Tervetuloa kaikki aikuiset ja lapset.

Tiistaisin on mahdollisuus koululaisilla 3.–9. lk. tulla pelailemaan, hengaamaan, juttelemaan
tai tekemään läksyjä turvallisen
aikuisen seurassa. Tarjolla on
pientä välipalaa. Olkkariin ei
tarvitse ilmoittautua.

Ala- ja yläkoululaisille on
omat tilat, käynti seurakuntakodin pääovesta.

Kuva: kuvituskuvat
Perhetuvan leluja.

Päivä riparilla 1.8.2022
Kirkkonummella konfirmoitiin
tänä vuonna lähes 400 rippikoululaista. Suurin osa nuorista oli
leireillä, ja pari rippikouluryhmää kävi riparinsa päivärippikouluna. Päivärippikoulu kestää
kahdeksan päivää, ja se kokoontuu klo 10–16 kaikkina viikonpäivinä. Kaikissa ripariryhmissä
on nuoria myös Pohjois-Kirkkonummelta.
Toinen päivärippikouluryhmä
kokoontui Ellenissä. Ellen on
seurakunnan tila kauppakeskus
Kirsikassa. Seuraavassa kuuden
päiväriparilaisen mietteitä:
Miksi valitsit päiväriparin?

hurahtivat

Veikkolan seurakuntakodilla aloitti kesän
jälkeen kerhonsa 10 kerholaista. Paljon
oli tuttuja perheitä, useammasta perheestä oli kerholaiseksi kasvanut myös pikkusisarus.
Huoltajat olivat mukana alussa ensimmäisellä kerhokerralla. Kävimme läpi kerhosyksyä, ja suunnittelimme perheiden kans-

Mitä päiväriparilla tehdään?
– Ryhmätyöskentelyjä, rukoillaan, tutustutaan Raamattuun,

Miksi tulitte riparille?

Mikä on tuntunut kurjalta?

– Uusien kokemusten takia.
– Siitä on hyötyä elämässä, se
mahdollistaa kummiuden ja
kirkkohäät.
– Kaverit ovat kertoneet, että
ripari on ollut kiva kokemus.
– Vastaan vanhempien
odotuksiin.

– Matkat, joutuu heräämään aikaisin varsinkin julkisilla kulkiessa.
– Hetkittäin ripari on myös opiskelunomaista.

Mikä on tähän asti ollut kivointa?
– Ryhmätyöt ja luova
työskentely.

Mitä jäi mieleen tästä päivärippikoulusta?
– Rukoushelmikorun ja puuristin tekeminen.
– Olen oppinut käyttämään
ja tulkitsemaan Raamattua.

VAALI PÄIVÄ 20.1 1 . 20 22

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus -teema

Veikkolan koulussa vietetään syyskuun
lopussa kolmipäiväistä koko koulun monialaista teemapäiväkokonaisuutta aiheella ”Matka maailman ympäri”. Teemapäivät vietetään pajapäivinä, jolloin oppilaat
osallistuvat hyvin moninaisiin toiminnallisiin pajoihin. He myös kuulevat ja kokevat vierailijoiden kertomana elämästä
muualla ja osallistuvat retkiin lähiympäristössä.

Teemme alkusyksyllä ajassamme ajankohtaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystä mm. asiaan liittyvällä
kyselyllä ja sitten oppilaiden kanssa pohtimalla, miten kaikkien yhdenvertaisuutta
edistetään. Tämä tehdään peruskouluissa
vuosittaista päivitystä laajemmin aina kolmen vuoden sykleissä – 2016, 2019 ja 2022.

Mielenkiinnolla odotamme, miltä kysely
näyttää, ja miten tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen koulun edistämisessä seuraavaksi
edetään.

2 0 .1 1 . 2 0 2 2

Kaikista tärkein asia, jotta kukaan ei tule
kiusatuksi tai muuten epämiellyttäviin tilanteisiin, on aikuisen esimerkki, asenteet
ja toiminta – niin koulussa, kotona kuin
harrastuksissa.

S E U R A K U N TAVA A L I T. F I

Matka maailman ympäri -teemapäivät

Led-kynttilä, jonka
ympärillä on
riparilaisten tekemiä
rukoushelmikoruja.

ENNAKKOÄ ÄN EST YS 8 .– 1 2.1 1 . 20 22

Päiväkerho on 2–5-vuotiaille suunnattua
Suomen ev.lut. kirkon varhaiskasvatusta.
Kirkon varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman
perusteisiin. Kerhot kokoontuvat kahtena
aamupäivänä viikossa.

Jussi Roms

– Rento ilmapiiri.
– Asioita käydään rauhassa läpi.
– Kiva kun saa uusia kavereita.

Seurakunnan jutut ja kuvat: Hanna-Marja Salonoja

sa kerhotoimintaa. Tämän syksyn hitiksi
nousi jumpat sisällä ja liikkuminen ulkona. Kerholaiset ja huoltajat piirsivät myös
oman perheen kuvan, ja saimme kaikki
hienot perhekuvat kerhon seinälle.

Alkusyksy
Veikkolan koulussa

Teemapäivät johdattelevat koulua ja koululaisia siirtymään aikaan koronasulkuvuosien jälkeen. Saamme yhteisöllisyyttä,
ja maailma on ”käsillä”. Koronarajoitusvuosien jälkeen koulussa kaivataan taas
yhteisiä tilaisuuksia, jotka yhdistävät
kaikki. Pajojen pitämisessä on saatu hienosti mukaan monia yhteyskumppaneita,
ja koulun vanhemmat ovat innostuneet tulemaan mukaan pajojen pitämiseen.

tutustutaan toisiimme, leikitään
yhteisleikkejä ulkona ja pelataan
esim. Unoa.

– Se tuntui kevyemmältä vaihtoehdolta, kun on harrastuksia ja
niihin ehtii iltaisin.
– Kuudessa tunnissa ehtii saamaan riittävästi informaatiota.
– Saa olla yöt kotona.

Terveisiä päiväkerhosta
Seurakunnan päiväkerhot
käyntiin 22.8.2022.
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uskottu
toivottu
rakastettu
Äänestä sellaisena kuin olet.

#SEU RAKUN TAVAAL IT

Seurakuntavaaleissa saa äänestää jo
16-vuotias seurakunnan jäsen!

www.kirkkonummenseurakunnat.fi/seurakuntavaalit-2022
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Veikkolan kuntoportaat
Veikkolan kuntoportaat avattiin liikkujien käyttöön kesäkuun lopulla, ja ne ovat Jerikonmäen jälkeen Kirkkonummen toiset kuntoportaat. Portaat on rakennettu
Vuorenmäen rinteeseen niin, että kallion louhinnalta on
vältytty.

Kuntoportaat erottuvat
valaistuksen ansiosta
hyvin myös pimeällä.

Portaiden profiili on varsin vaihteleva. Loivan alun jälkeen sykettä voi nostattaa jyrkällä nousulla. Portaiden
puolivälissä on levähdystasanne ja yläpäässä kuntoilualue. Nousua kertyy koko matkalla 20,5 metriä.
Kävimme tutustumassa, onko Veikkolan kuntoportaille
löytynyt käyttäjiä, ja mitä niistä pidetään.
Teksti ja kuvat: Minna Tormilainen

”Kuka olet?”
”Mikko Nikander.”
”Kuinka usein käytät kuntoportaita?”
”Käyn lenkillä pari kertaa viikossa, ja ainakin kerran viikossa yhdistän kuntoportaat pururatalenkkiin. Pelkästään
kuntoportailla en juuri käy.”
”Millaista treeniä teet?”
”Portaat ovat hyvä sykkeen nostatus muuten maltillisella syketasolla tehtävään juoksulenkkiin. Tämä on kiva,
erilainen kohta lenkkiä. Usein tulen juoksun aikana vielä
toiseen kertaan portaisiin.” ”Mitä mieltä olet kuntoportaista?”
Vesa Siitari pitää kuntoportaiden vaihtelevasta profiilista.

”Aivan loistavat! Nousut ovat hyvät, kaiteet tarpeelliset
alaspäin mennessä. Punainen etureuna auttaa hahmottamaan portaita, jos muuten alkaa silmissä sumeta.”

”Kuka olet?”

”Terveisiä veikkolalaisille!”

”Vesa Siitari.”

”Ei muuta kuin kaikki vain mukaan! Kun syksy viilenee,
hyvä hetki tulla kokeilemaan!”

”Kuinka usein käytät kuntoportaita?”
”Pyrin käymään portaissa kahdesta kolmeen kertaan viikossa.”
”Millaista treeniä teet?”
”Teen erilaisia treenejä. Yhdistelen erilaisia askelluksia.
Välillä yhdistän portaat pururadan lenkkiin, ja välillä
menen portaita ylös-alas. Arki-iltana yleensä menen portaita 10-15 kertaa tai noin puolen tunnin treenin verran.”
”Mitä mieltä olet portaista?”
”Portaat ovat hyvät, paremmat kuin Nummelassa. Näissä on luonto lähellä. Portaat tuntuvat kunnolla tehdyiltä. Vaihteleva askellus on hyvä, ja välitasanteelle voi
jättää vaikka juomapullon. Olen jonkin verran kuullut
kommentteja, että kapeille askelmille ei kenkä mahtuisi,
mutta kyllä oma 42-numeroinen mahtuu hyvin päkiällä.”
”Terveisiä veikkolalaisille?”
”Kannattaa tulla kokeilemaan ennen kuin tulee liukasta!
Portaat voi yhdistää vaikka kävelylenkkiin.”

Mikko Nikanderille kuntoportaat ovat osa juoksulenkkiä.
”Kuka olet?”
”Jenni Nieminen.”
”Käytättekö usein portaita?”
”Asumme lähellä, ja käytämme portaita matkalla eri
paikkoihin. Lapset haluavat usein kulkea portaiden kautta. Emme vielä ole tulleet erikseen portaisiin tekemään
treeniä, mutta se on suunnitelmissa. Ehkä nyt helteiden
päätyttyä.”
”Mitä mieltä olette portaista?”
”Olemme olleet tyytyväisiä, portaita on kiva kulkea. Portaat kiinnostavat myös lapsia, ja koululaiset käyttävät
näitä koulumatkoilla.”
Kuntoportaat voi myös yhdistää hyötyliikuntaan,
kuten Jenni Nieminen ja hänen poikansa Elmo.

liikunta
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Veikkola retkeilee – Torvströmossenin metsä

Kantarelleja Torvstörmossenin liepeillä.
Veikkolan asema elokuussa 2022.
Retkivinkki uhanalaiseen metsään. Turunväylän, Nuuksion
KP:n ja Perälänjärven itäpuolisen taajaman kainaloon jää
noin neliökilometrin kokoinen
metsäalue, joka on nykyisellään
mainio lähi- ja virkistysmetsä.
Toteutuessaan ”Tunnin juna”
asemineen tekee tästä metsästä
ratakäytävän ja taajaman, joten
uhanalaisesta paikasta on kyse.
Alue on melko pieni, joten normaalikuntoinen retkeilijä saa siitä hyvän yleiskuvan tunnissa tai
kahdessa. Läpikävely onnistuu
paljon nopeamminkin, reitistä ja
vauhdista riippuen.
Alueen läpi kulkee kapea hiekkatie vanhan Veikkolan kaatopaikan luoteiskulmalta Stockholmsmossenin eteläpuolitse
Napparintielle. Reitin loppuosa
on leveää metsäpolkua. Tämä
ahkerassa käytössä oleva ulkoilureitti on nopein tapa päästä
alueen läpi, matkaa kertyy vain
n. 1,5 km. Veikkolan maankaatopaikalle pääset kulkemalla Nesteen liikenneympyrästä moottoritien yli. Ennen Turun suunnan
ramppia kääntyy vasemmalle
hiekkatie, joka vie Destian aidatulle varikolle. Tie jatkuu edelleen vanhalle Veikkolan kaatopaikalle, mutta tien alkupäässä
on puomi. Jos autoilet, jätä auto
puomin ulkopuolelle niin, että se
ei tuki raskasta liikennettä mi-

Rambollin kairakone.

hinkään suuntaan. Tähän mahtuu
helposti 3-4 autoa.
Toinen pidempi mutta tunnelmallisempi reitti alueen läpi lähtee Veikkolan teollisuusalueelta,
Kaarniaispolun lähtöpisteestä.
Turun moottoritien alituksen
jälkeen seuraa Kaarniaispolun
viitoitusta n. 500 m koilliseen,
kunnes Kaarniaispolku haarautuu jyrkästi ylös oikealle kansallispuistoa kohti. Älä mene
tällä kertaa sinne vaan ota risteyksessä vasen polku-ura, jota
pääset kaatopaikan pohjoispuolitse vanhalle metsätielle, josta
käänny vasemmalle ja heti kohta
oikealle. Kolmas mahdollinen
polku lähtee Destian varikkoalueen länsikulmasta luoteeseen,
päätyen Turunväylää seuraillen
Napparintielle.
Yleensä ottaen alue on mainiota lähiretkeilymaastoa myös
polkujen ulkopuolella. Suurin
osa metsästä on helppokulkuista avointa kangasta mustikkamättäineen. Paikoin on tiheitä
taimikoita, jotka voivat olla vaikeakulkuisia. Tunnelmaa haittaa jonkin verran Turunväylän
liikennemelu. Se saattaa olla
melko häiritsevääkin, varsinkin
etelätuulisina talvipäivinä. Alue
on ahkerassa ulkoilukäytössä,
mistä kertovat leveät ja kuluneet
metsäpolut.

Alueen luonnon helmiä ovat sen
pienet, mutta arvokkaat suot.
Torvstörmossenin lounaisosassa
on pieni mutta tunnelmallinen
räme. Suopursut, nuo meidän
kotoiset rhododendronimme,
tarjoavat alkukesällä huumaavan kukka- ja aromielämyksen.
Torvstörmossenin pohjoisosa on
kauan sitten ojitettu kuusikorpi,
jossa monet suuret kuuset ovat
kuolleet pystyyn, ja osa rungoista on romahtanut maahan
lahopuiksi. Pystyyn kuolleiden
kuusten kaarnan alta paljastuvat
tiheät kaarnakuoriaisen käytävät, ja rungoilla näkee juurikäävän itiöemiä. Monin paikoin
pohjantikka ja palokärki ovat
ruokailleet toukka-armeijan tarjoamassa pitopöydässä. Tällä
korpialueella on havaittu lukuisia uhanalaisia jäkälä-, kääpä- ja
sammallajeja.
Stockholmsmossen on tiheähkö
korpi, jonka sammaleisessa pohjakerroksessa virtaa normaaleilla sulan maan keleillä runsaasti
vettä. Jos sinulla on vedenpitävät
kengät, kannattaa käydä katsomassa märkänä vuodenaikana.

Tiheä, varttunut puusto ja jaloissa virtaava vesi luovat ainutlaatuisen tunnelman tälle paikalle.
Stockholmsmossenilla on myös
pieni rämealue.
Tarkkasilmäinen nautiskelijakeräilijä voi täydentää ruokalistaansa luonnon herkuilla. Alueelta löytyy sopivissa oloissa
ainakin kantarelleja, herkkutatteja, suppilovahveroita ja mustikoita. Aivan moottoritien läheltä
ei kannata kerätä vanhojen lyijykertymien ja muun liikennesaasteen takia. Itse noudatan jostain
sienikirjasta lukemaani 50-100
m suojaetäisyyttä moottoritiestä.
Samaa suojaetäisyyttä suosittelisin vanhan kaatopaikankin suhteen.
Enteitä tulevasta on jo näkyvillä. Siellä täällä on erilaisia
merkkikeppejä ja puiden runkoihin maalattuja merkintöjä.
Monin paikoin näkyy myös
maaperätutkimuksiin käytetyn
tela-ajoneuvon maastouria. Minulle tulee samanlainen olo kuin
joskus vanhan metsän reunalla,
leimikon nauhoja katsellessa.

Mustikka- ja ulkoilumetsää, ainakin vielä.

Laitetaanko tämäkin siis lihoiksi?
Mitä tarkoittaa ’lihoiksi’ tunnin
junan tapauksessa? Mitä saamme 3-5 MRD € julkisten varojen panostuksella? Uuden radan
olemassa olevan rinnalle? Junan,
jolla pääsee 300 km/h? Talouden
pöhinää? Vaivaako meitä tuhlaileva vauhtisokeus? Ainakin ympäristön kannalta rata on vitsaus.
Rakentamisvaiheen aiheuttaman
CO2-päästön kattamiseen kuluu
aikaa 50-100 vuotta, mikä on ilmaston lämpenemisen kannalta
ainakin 40 vuotta liikaa. Lisäksi
ratakäytävän alle jää taloja, metsiä, peltoja ja kulttuurimaisemia
95 km matkalla Espoosta Saloon. Luonnon monimuotoisuutta tämä ei edistä, jälleen kerran
nakerretaan luonnolta alueita
ihmisen käyttöön. Tietysti Veikkola, Nummela ja Lohja saavat
asemansa kerrostalolähiöineen,
mutta onko tässä siltikään mitään mieltä, jos laajempaa kokonaisuutta mietitään?
Teksti ja kuvat: Markku Jämsä
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Syksy On Saapunut!

Tarinoin teille metsiemme tilan
muutoksesta suhteessa lintuihin
ja ihmiseen. Aiheuttavatko linnut metsätuhoja tai edes yksittäisten puiden tuhoja? Uskaltaisin väittää, että eivät aiheuta. Vai
pitääkö meidän ihmisten katsoa
peiliin ja myöntää, että syynä
ovat tehometsätalous ja aiheuttamamme ilmastonmuutos?
Ilmaston lämpeneminen ja
metsien tehohakkuut sekä metsiemme puulajien yksipuolistaminen ovat syitä mm. metsien
tuhohyönteisten, esim. mäntypistiäinen ja kirjanpainaja, sekä
haitallisten lahottajasienten,
kuten juurikääpäsienten kantojen kasvuun. Ilmaston lämpeneminen mahdollistaa sellaisten
tuhohyönteisten esiintymisen
Suomessa, joita aikaisemmin
ei täällä ollut. Näitä hyönteisiä
tulee meille kesäaikaan etelän
suunnalta, ja osin Suomessa aikaisemminkin esiintyneet lajit

selviävät lämmenneistä talvista
paremmin.
Kun tähän lisätään vielä tehometsätalous, jossa pyritään poistamaan ei-toivotut puulajit ja lahopuut, niin tilanne onkin selvä.
Metsien tuhohyönteisten elinolot
ja mahdollisuus lisääntymiseen
ovat myös parantuneet. Samalla metsien monimuotoisuuden
heikkenemien on vähentänyt petohyönteisten määriä. Petohyönteiset käyttävät osin ravintonaan
juuri metsien tuhohyönteisiä.
Toisaalta hyönteissyöjälinnut
ovat voittajia tuhohyönteisten
lisääntyessä. Mäntypistiäisten
toukkien syödessä runsaslukuisina ryppäinä männyn havuja,
tarjoavat ne helppoa ravintoa
vaikkapa tiaisille. Nämä toukkaesiintymät ovat vuodenajan
suhteen myös oikea-aikaisia,
kun niillä ruokitaan alkukesästä
lintupoikueita.

Kirjanpainajan toukka poraa
käytäviään kuusen kaarnan alle ja
aiheuttaa puun hitaan kuoleman
lopettamalla puun nestekierron.
Tämäkin auttaa joitakin lintuja
ravinnon hankinnassa. Kuusen
rungosta repsottava kuoriosa,
joka on irronnut kirjanpainajan
toukan aterioinnin seurauksena,
tarjoaa erinomaisen ”ruokapöydän ” esimerkiksi tikoille.
Joskus näemme myös isoimman
tikkalajimme, palokärjen, hakkaamassa puun juuriosaa pirstaleiksi etsimässä hevosmuurahaisia. Tämäkin tilanne kertoo
siitä, että puu on heikentyessään
(mm. juurikääpäsienen vaurioittama juuristo ja rungon alaosa)
tarjonnut alustan muurahaisten
pesinnälle ja samalla palokärjelle maittavan aterian. Ihminen siis
suoraan tai välillisesti aiheuttaa
toimillaan metsien tuhoja metsätaloudessa, mutta samalla osin
helpottaa lintujen ravinnon saantia tuhohyönteisten lisääntyessä.
Lintujen kannalta haitat ovat
kuitenkin hyötyjä suuremmat.
Metsiemme puulajiston yksipuolistuminen tehometsänhoidossa
pienentää kasvien ja hyönteisten
mahdollisuuksia elää ja lisään-

tyä. Tämä edelleen vähentää
myös lintujen mahdollisuuksia.
Jos loppukeväästä tai alkukesästä menemme talousmetsään, jossa puulajina on yksipuolisesti
vaikkapa vain mänty, emme kuule linnunlaulua juuri lainkaan.
Talousmetsä on köyhä ympäristö ajatellen linnuille tarjottavissa olevaa ravintoa sekä sopivia
pesäpaikkoja. Lintujen laulu alkaa siinä metsänreunassa, jossa
puulajeja ja puskia ei ole siivottu
talousmetsän tieltä.
Kesä vaihtui syksyksi, ja metsät
hiljenevät. Punarinnan napsuttelua kuullaan vielä marraskuulle
asti. Mahtavatkohan kurjet lähteä yhtäaikaisesti muutolle lokakuun alussa? Viime kesänä yksinäinen kurki värjötteli pitkään
syksyllä Eerikinkartanon pelloilla. Yksilöä epäiltiin sairaaksi.
Lentotaitoa yllättäen olikin, mutta ehkäpä jollain tavoin heikompi fyysinen kunto esti muutolle
lähdön muiden mukana.
Muuttolinnuilla on luontainen tarve lähteä muutolle päivän valoisan
ajan lyhentyessä. Aikaisemmin
otaksuttiin vanhempien yksilöiden
opastavan nuorempia ensimmäiselle muuttomatkalle. Näin ei kui-

tenkaan ole. Monasti ensimmäiset
muuttajat ovatkin nimenomaan
vanhoja lintuja. Kuun ja maapallon magneettikentän uskotaan
olevan apuna monen yömuuttajan
reittivalinnalla, ja näin löydetään
oikeaan määränpäähän etelän ja
kaakon suunnalla.
Jokaisella lintulajilla on omalle lajille määräytynyt talvehtimisalue.
Nämä alueet ovat joskus todella
kaukana pesimäpaikalta. Yksi pisimmistä muuttomatkalentäjistä
on neljästä pesivästä tiiralajistamme lapintiira. Laji on yleinen
vesiemme rannoilla. Muut pesivät
tiiralajimme ovat kalatiira, pikkutiira ja Euroopan suurin tiiralaji,
räyskä. Lapintiiran muuttomatka
ulottuu aina eteläisen Afrikan kärjen eteläiselle merialueelle. Edestakaista matkaa tulee jopa yli 30
000 kilometriä.
Lapintiira viettää suurimman
osan elämästään muuttomatkalla.
Montaa viikkoa ei määränpäässä
vietetä, kun pitää taas lähteä kohti lisääntymisseutuja. Luonnon
muovaamat toimintamallit tuntuvat joskus ihmeellisiltä!
Terveisin
Topi

Kai, Kaikuva ja Kaislampi
Kai Pihlström oli ensimmäinen
luontoyrittäjä Nuuksiossa. Kaitsun mukaan 70 prosenttia nykyisistä Nuuksion yrittäjistä on hänen oppilaitaan, jopa oppilaiden
oppilaita. Kaikuva Oy aloitti v.
1993 (Kansallispuisto perustettiin 1994) ja sen aputoiminimi
Nuuksio Camping -yrittäjyys
alkoi näin:

chenin ja Dortmundin välinen
Euroopan Liigan loppuottelu.
Jouduin virittämään television
matsia varten kotaan. Kun sitten
aamulla kysyin, miten pakkaan
sängyt, makuupussit ja tyynyt
heidän matkaansa, he sanoivat,
että saan pitää kaiken. Siinä oli
perusta Nuuksio Campingille.
Vuosi oli 2013.”

”45 saksalaista matkatoimistovirkailijaa pudotettiin Haukkalammelle, ja he tulivat sieltä kansallispuiston läpi luokseni yöksi.
Ostin porukan majoittamiseen
neljä puolijoukkuetelttaa. Lämminvesiongelman
ratkaisin
hankkimalla neljä muuripataa.
Peseytymiseen saivat riittää
pesuvadit, seuraavan yönhän
saksalaiset viettäisivät 5 tähden
hotellissa. Kaikille piti hankkia
makuupussit ja tyynyt, joiden
liinoissa järjestäjän logo. Nukkumiseen ei välttänyt maapohja,
jouduin ostamaan 45 upseerisänkyä. Sleep like Mannerheim. Lisäksi tarvittiin kuusi puolijoukkuetelttaa lisää sekä vip-tason
bajamajat vessoiksi.”

Hostel-Camping
Nuuksion
asiakkaista 95 prosenttia on
ulkomaalaisia. Heille luontokokemukset ovat eksoottisia.
Esimerkiksi onkikortti Saksassa
maksaa 350 euroa, täällä onkiminen ei maksa mitään.

”Ruuaksi tarjosin loimulohta,
poron sisäfilettä, sieniä ja ohukaisia. Illalla oli Bayer Mün-

”Olen kuitenkin sanonut heille,
että, minkä kalastat, sen syöt.
Jokamiehenoikeudet ovat jotain
erityistä etelä- ja keskieurooppalaisille. He ovat usein vieraantuneet luonnosta. Eivät esimerkiksi
osaa perata kalaa, ovat tottuneet
syömään valmista. Neuvon asiakkaille vaikkapa hyvät onkipaikat ja kauniit maisemat.”
Nuuksio live-youtube -kamera
taltioi Campingin pihalammikkoa. Siellä vierailee saukkoperhe, kauriita ja ilveskin. Kaikkiaan vuoden käytössä ollut

kamera on tallentanut
lähes 20 eri nisäkäslajia sekä 50 eri lintulajia.
Veikkolan roskakalanuottauksista Kai on
saanut kaloja lammikolleen. Kai kertoi, että 90
prosenttia telkistä pesii
Suomessa. Youtubekanava: ”NuuksioliveKaikuva.fi". Siellä on jo
70 lyhyttä videopätkää
tapahtumista kaikkien
katsottavissa.
Nuuksio Hostel ja Camping on saanut asiakkailtaan erinomaisia
arvosanoja matkailusivuilla (Booking com,
Google, Tripadvisor).
Paikka avataan huhti-toukokuun
-vaihteessa ja suljetaan syyskuun
lopussa. Kesä kuluukin sitten
asiakkaita palvellen Veikkolassa. Kaitsu sanoo, ettei hommalla
rikastu, mutta hän tykkää olla
ihmisten kanssa, se on elämäntapa. Vuosien mittaan paikkaa on
laajennettu, keittokatos on uusittu, ja mökkejä on rakennettu…
Rakenteilla on parhaillaan rivi
värikkäitä suihkuja ja vessoja.
Raija Kari

Kai Pihlström.

www.veikkola.fi
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Hoitokalastusta nyt!
Kalljärvellä on parhaillaan käynnissä kolmivuotisen tehokalastusvaiheen kolmas ja viimeinen vuosi.
Tänä vuonna järveä nuotataan peräti
17 päivän ajan Jomiset Oy:n toimesta. Vesistöhanketta rahoittaa Ympäristöministeriö ja kunta. Lue lisää
hankkeesta www.luvy.fi/hankkeet/
veve/.

Jomiset Oy hoitokalastaa myös Lamminjärvellä, mutta Kirves ry:n rahoittamana. Hoitokalastus tehdään 20. ja
21. syyskuuta. Kalastus aloitetaan Välipuron rannasta noin klo 8.30 ja kaloja
voi hakea noin kello 15.30–16. Lisätietoja kirves.veikkola@gmail.com.
Teksti: Marjokaisa Piironen

Hoitokalastuksen ansiosta vedenlaatu paranee. Seuraavaksi hoitokalastetaan
Lamminjärvellä. Kuva: Kimmo Markkanen.

Tarvitsetko palveluhenkistä ja
asiantuntevaa tilitoimistoa
Veikkolassa?

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

Veikkolan torin
ILMOITUSTAULUN avaimet
saa Café Pikkirillistä

HotelliLepolampi
Lepolampi uudistuu
monipuolisesti
ja tarjoaa ja
erinomaiset
Hotelli
on uudistunut
monipuolisesti
tarjoaa
majoitukseen,
tilaisuuksiin
ja hauskanpitoon!
erinomaisetpuitteet
puitteet
majoitukseen,
tilaisuuksiin
ja hauskanpitoon!

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

hotelliimme, ravintolaamme, baarimme ja ruokalistaamme sekä
pelaamaan minigolffia ja biljardia ja saunomaan! Juhlistamme kaikkia isiä
isänpäivälounaalla su 8.11. Ole yhteydessä ja varaa pöytä!
HOTELLISSA VOIT
• Majoittua lyhyt- tai pitkäaikaisesti

• Syödä ja nauttia baarin tarjoiluista

• Järjestää juhlia, kokouksia ja saunailtoja

• Viihtyä minigolffin, biljardin sekä tapahtumien parissa

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

TARJA SAHARI
0700-9-3008

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

Vastaanotto Veikkolassa
Ajanvaraus 040-5151 554
Tarot-tulkintoja – tilaa minut, polttareihin ja
naisten iltoihin tekemään tarot-tulkintoja

www.tarjasahari.fi
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KAIVOHUOLTO
  


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

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä
Omakotitalot
Laajennukset
Remontit
Poikkeusluvat

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

Lehden näköisversio
verkossa:

www.kylanraitti.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

KOKONAISVALTAISTA
KOSTEUDENHALLINTAA
KOSTEUSKARTOITUKSIA ja
KUIVAUSTÖITÄ
vahinkotapauksissa sekä
ennalta ehkäisevästi.
RYÖMINTÄTILAN ja
ALAPOHJAN KUIVAUKSELLA
terveellisempi asuinympäristö.
010 231 2900 | toimisto@humicenter.fi
www.humicenter.fi | alapohjankuivaus.fi

