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Aika aikaansa kutakin
Runsas neljännes vuosisata sit-
ten Veikkolassa moni asia muut-
tui. Siihen asti kovasti rauhalli-
nen maalaisidylli oli sävyttänyt 
alueen arkea. Mutta muutoksen 
puhurit vinkuivat jo oven takana: 
edessä oli alkamassa aktiivinen 
rakennusbuumi. Veikkolan kylä 
oli huomattu ja hyväksi havaittu. 
Tonttien myynti oli aktiivista, ja 
viidakkorumpu pauhasi kerto-
en idyllisen asuinalueen hyvistä 
puolista.

Uudet asukkaat olivat aktiivisia 
osallistujia, jotka kaipasivat li-
sää säpinää kylälle. Näin myös 
tapahtui.

Uneliaan kyläyhdistyksen rin-
nalle syntyi kilpaileva yhdistys, 
Veikkolan Kyläparlamentti, joka 
alkoi jo samana vuonna julkaista 
Kylänraitti-lehteä. Lehti sai hy-
vän vastaanoton alueella, ja sen 
kirjoituksia kommentoitiin myös 
alueen päälehdessä Kirkkonum-
men Sanomissa. Lehden merkitys 
oli Veikkolan identiteetin kannal-
ta tärkeä: pikkuhiljaa alue no-
teerattiin myös Kirkkonummen 
keskustassa ja virkamiesportaas-
sa. Kerrotaan, että siihen aikaan 
suurin osa kunnanvirkamiehistä 
ei ollut koskaan käynyt tässä alu-
een pohjoisessa osassa.

Ajan myötä molemmat kyläyh-
distykset lähenivät ja yhdistyi-
vät. Nimeksi tuli Veikkolan Ky-
läyhdistys eli Veiky.

Tämä oli hyvä asia kaikkien kan-
nalta: lehti on kasvattanut suosi-
otaan, ja alueen yritykset ovat 
huomanneet sen merkityksen 
liiketoimintansa kannalta. Hyvä 
näin, sillä se on kaikkien kylä-
läisten etu. Alkuvaiheessa ko-
rostettiin epäpoliittisuutta, kun-
nes aktiivinen yhteistyö alueen 
valtuutettujen kanssa todettiin 
hyväksi ratkaisuksi.

Kirkkonummen keskustassa pu-
hutaan hiukan kateellisesti ns. 
Veikkola-puolueesta, joka osaa 
ja uskaltaa puhaltaa yhteen hii-
leen. Näin on aktiivisuuden, 
yhteistyön ja historiallisten ko-
kemusten kautta saavutettu kon-
sensus, joka on välttämätön alu-
een syrjäisen sijainnin takia. Sen 
poliittinen painoarvo on kasva-
nut, ja Kylänraitti on lehtenä no-
teerattu entistä laajemmin myös 
jakelualueen ulkopuolella.

Näillä eväillä on hyvä jatkaa. 
Uusia tekijöitä tarvitaan lisää, 
sillä nykyinen porukka alkaa 
ikääntyä. Pienenä valopilkkuna 
on todettava, että ensimmäistä 

kertaa on seuraavissa eduskunta-
vaaleissa ehdokkaana lehtemme 
toimittaja, syntyperäinen veik-
kolalainen Markus Myllyniemi, 
joka on nuoresta iästään huo-
limatta ollut mukana monessa 
Veikkolaa kehittävässä hank-
keessa.

Minä puolestani kiitän ja kumar-
ran, nyt on aika vetäytyä. Puhal-
takoot uudet, entistä avarammat 
tuulet Veikkolan viestinnässä. 
Luovuudelle on tilaa, jonkun 
vain täytyy täyttää se tila.

Sitä odotellessa Hervottoman 
hauskaa ja lämmintä Kesää 2018 
kaikille!

Matti Saartamo
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Veikkolan melusuojaus etenee

Aiesopimus 
tiukassa 
äänestyksessä
Veikkolan melusuojauksen 
aiesopimus tulee valtuus-
ton käsittelyyn maanantai-
na 28.5, jos kunnanhallitus 
hyväksyy sen kokoukses-
saan 21.5.

Toukokuun 7. päivänä pi-
detyn kunnanhallituksen 
kokouksen tasatuloksen 
perusteella äänestyksestä 
on tulossa hyvin tiukka. 
Äänin 6-6 puheenjohtajan 
äänen ratkaistessa aiesopi-
mus jäi lisävalmisteluun.

– Yllätyin eilisen kokouk-
sen tuloksesta. Varsinkin 
kun kymmenen vuotta sit-
ten kaikkien valtuustoryh-
mien puheenjohtajat päät-
tivät, että heti kun valtio 
antaa varat Veikkolan me-
lusuojaukseen, kunta huo-
lehtii omasta osuudestaan, 
kunnanjohtaja Tarmo Aar-
nio arvioi.

Aiesopimus on Tarmo 
Aarnion mukaan todella 
hyvä. Tarkka toteutus-
suunnitelma on solmittava 
30.6.2019 mennessä.

On todella tärkeää, että 
veikkolalaiset saapuvat 
sankoin joukoin kunnan-
talolle valtuuston kokouk-
seen osoittamaan tukensa 
tälle äärimmäisen tärkeälle 
asialle.

Valtuuston kokous alkaa 
klo 18 osoitteessa Ervas-
tintie 2, ja veikkolalaiset 
ovat tervetulleita seuraa-
maan kokousta salin lehte-
reille. Tätä vuosikymme-
niä odotettua hanketta ei 
saa kuopata viime metreil-
lä! Näytetään jälleen ker-
ran, mihin gallialaiskylä 
pystyy!

Meluaita toteutetaan 
näillä näkymin kahdes-
sa vaiheessa, joista en-
simmäisessä toteutetaan 
täysmääräinen ja pysyvä 
melusuojaus Lamminjär-
ven puolelle ja samalla 
väliaikainen noin metrin 
korkuinen väliaikainen 
melumuuri Perälänjärven 
puolelle. Ensimmäisessä 
vaiheessa kunta osallistuu 
kustannuksiin kahdella 
miljoonalla, joka on puo-
let neljän miljoonan koko-
naiskustannuksesta.

Toisessa vaiheessa raken-
netaan pysyvä melusuo-
jaus myös Perälänjärven 
puolelle. Kakkosvaiheen 
neljä miljoonaa maksaa 
kokonaan valtio. Vaihe 
toteutetaan heti, kun uu-
den tunnin juna -projektin 
ratalinjaus ja vaikutukset 
melutasoon ovat selvillä.

Raija Kari

Tulevaisuustyöryhmä perustettu

Veikkola 2030 -visio
Kun vanhempani muutti-
vat Veikkolaan 80-luvun 
lopussa, oli kylä vielä ko-
vin erilainen. Ainoa kaup-
pa löytyi kylän vanhasta 
keskustasta Vihdin rajan 
naapurista (?), ja valtaosa 
teistä oli täysin asfaltoi-
mattomia kärrypolkuja. 
Veikkola on kuitenkin kas-
vanut viimeisen 30 vuoden 
aikana pienestä taajamasta 
eläväksi ja omaleimaiseksi 
kyläyhteisöksi, jolla on ra-
jaton halu kehittyä eteen-
päin.

Minkälainen on siis ky-
lämme tulevaisuus? Me 
Veikkolan Kyläyhdistyk-
sessä haluamme vastata 
tähän kysymykseen yh-
teistyössä teidän asukkai-
den, yrittäjien ja nuorten 
kanssa. Vuosikokouksem-
me yhteydessä perustim-
me tulevaisuustyöryhmän, 
jonka tavoitteena on luoda 
visio 2030-luvun Veikko-
lalle.

Vision tavoitteena ei ole 
luoda sitovaa ohjelmaa, 
jonka mukaan meidän 
kaikkien tulisi toimia, vaan 
pikemminkin toimia toive-

listana sille, millaisen ky-
läyhteisön me haluamme 
tulevaisuudessa. Samalla 
haluamme tuoda kunnan 
virkamiesten, päättäjien ja 
koko kylän tietouteen sen, 
miten Veikkolaa tulisi ke-
hittää.

Hankkeena Veikkola 2030 
-visio on ainutlaatuinen ja 
ainutkertainen, ja siksi 
haluammekin kutsua tei-
dät kaikki kyläläiset mu-
kaan osallistumaan sen 
tekoon. Tapanne vaikuttaa 
on osallistua sekä itse oh-
jelman suunnittelemiseen 
että foorumeihin, joita 
järjestämme keskustellak-
semme vision sisällöstä. 
Lisätietoa molemmista 
tulee syksyn aikana sekä 
Kylänraittiin, Veikkola-
verkkoon että sosiaaliseen 
mediaan.

Mitä me siis odotamme? 
Tehdään tästä gallialais-
kylästä yhdessä Suomen 
älykkäin, huomioivin ja 
paras kyläyhteisö!

Markus Myllyniemi 
visiotyöryhmän pj. ja 
kyläyhdistyksen vpj.

Haussa uusi tapa 
toimia
(ja uusia ihmisiä toimintaan)

Kyläyhdistys ideoi jo 
tammikuussa uutta tapaa 
toimia. Tämä vuonna ko-
keillaan projekti/työryh-
mäorganisaatiota. Pro-
jekteiksi tai työryhmiksi 
on tällä kertaa valittu 
seuraavat kehityskohteet: 
Veikkola-visio, viestintä, 
tapahtumat, talot ja tilat.

Markus Myllyniemi on 
hahmotellut tarkemmin 
Veikkola-visiota toisaalla 
tässä lehdessä. Viestintä 
ei ole ikinä kunnossa, nyt 
yritetään ainakin. Ryhmää 
vetää Kylänraitin toimi-

tussihteeri Anu Halme. 
Tapahtumia ja tilaisuuksia 
vetävät tutut Pikkirillin 
Mari ja Mona ja talvi-
saunaryhmää Eila-Maija 
Sortti.

Muutoksella koetaan li-
sätä porukkaa toimintaan 
ja muutoksia toimintaan. 
Minkään yhdistyksen hal-
litus ei osaa ja jaksa kaik-
kea, tai osaamista ja intoa 
on muuallakin.

Raija Kari

Veikkola-päivä 
9.6. klo 10-14

Tervetuloa viettämään oman kylämme päivää 
kylän sydämeen Veikkolan torille ja sen lähei-
syyteen.

Luvassa on jo nyt kirpputori Balanssin parkki-
paikalla ja puolilta päivin toritanssit Nicklas G:n 
johdolla.

Päivän aikana saadaan maistiaisia Veikkolan 
Kartanoteatterin kesän esityksestä sekä leikki-
mielistä kisailua.

Mukana päivässä häärivät ainakin Pohjois-Kirk-
konummen Martat, Kirkkonummen-Siuntion 
Sydänyhdistys ja Pikkirillin tytöt. Mitä muuta, 
keksi ihmeessä! Kylä, sen asukkaat, yhdistykset 
ja yritykset tekevät yhdessä Veikkola-päivän ja 
sen ohjelman.

Seuraathan tapahtumaa Facebookista (Veikkola-
päivä 2018)!

Kirpputori/toripaikkavaraukset yksityisiltä 5 €, 
yrityksiltä ja yhdistyksiltä 10 €. Varaukset veik-
kolan.tapahtumat@gmail.com. Ilmoittautumiset 
ja maksut kyläyhdistyksen tilille FI64 5297 4540 
0033 68 viitenumerolla 96182  viimeistään 5.6.

Kierrätyspöytään voi tuoda ehjiä, siistejä ja 
käyttökelpoisia tavaroita (ei isokokoisia). Toisen 
turhake saattaa toiselle olla aarre. Tavaroita saa 
ottaa ilmaiseksi, tai niistä voi maksaa vapaaeh-
toisen maksun, joka menee kyläyhdistykselle.

Veikkola-päivä on yksi sadoista 9.6. vietettävistä 
valtakunnallisista Avoimet kylät -tapahtumista.  

Veikkolan Kyläyhdistys

Veikkolan kyläyhdistyksen uusi hallitus: eturivissä Paavo Sortti, Marja Manninen, Raija Kari ja Katriina Aatsalo. 
Takarivissä Matti Kaurila, Markus Myllyniemi, Maarit Orko, Marjatta Louhos, Elina Vahtera, Pirkko-Liisa Iivari, 
Eero Lankia, Anu Halme ja Pirkko Kautto. Kuva: Tapani Iivari.
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HSY:n keräysauto  
Pohjois-
Kirkkonummella 
30.5.
Keräysautot kiertävät joka 
kevät Espoossa, Kauni-
aisissa, Helsingissä, Van-
taalla ja Kirkkonummella.  
 
Autoihin voi tuoda kodin 
vaarallista ongelmajätettä, 
sähkölaitteita ja metalli-
romua (ei painekyllästet-
tyä puuta, räjähteitä eikä 
asbestia). Jätteet otetaan 
vastaan maksutta.

Mitä keräysautoon 
voi tuoda?

Vaarallinen jäte 
(ongelmajäte)

Vaarallista jätettä ovat 
muun muassa energian-
säästölamput, maalit, liu-
ottimet, siivouskemikaalit, 
akut ja lääkkeet.

sähkö- ja 
elektroniikkaromu

Sähkölaiteromua ovat 
esimerkiksi jääkaapit, pa-
kastimet, televisiot, kah-
vinkeittimet, pesukoneet, 
tietokoneet ja sähkövat-
kaimet. Huom! Emme voi 
taata tietoturvaa. Käytä 
tarvittaessa esim. Seiffi.

fi-palvelua muistia sisältä-
vien laitteiden, kuten tieto-
koneiden ja mobiililaittei-
den hävitykseen!

Metalliromu

Metalliromua ovat esi-
merkiksi polkupyörät, 
puulämmitteiset kiukaat, 
lämminvesivaraajat sekä 
metalliastiat ja -purkit.

Luovutathan tavarasi kerä-
ysautolla vain HSY:n henki-
lökunnalle. Toimitamme ne 
asianmukaiseen käsittelyyn.

aikataulu

02880 Veikkola 
klo 17.30–18.00 
Kisapolku, koulu

02540 Sjökulla 
klo 18.20–18.50 Sjö-
kullantie 285, koulu

02550 Evitskog 
klo 19.10–19.40 
Evitskogintie 865, 
Mesikämmenen myymälä

02520 Lapinkylä 
klo 20.00–20.30 
Sirkkelitie/Evitskogintie

Veikkolan Kyläyhdistys ry
Jäsenmaksu 2018

Valitse sinulle sopiva tilisiirtolomake 

kotikunta, jos ei ole kirkkonummi:

kirjoita muiden perheenjäsenien nimet tiedoteosaan:

kotikunta, jos ei ole kirkkonummi:

allekirjoitus Viitenumero 20187

Tililtä nro eräpäivä 15.06.2018 50,00

saaja Veikkolan kyläyhdistys ry    Yhteisöjäsenmaksu 2018

Maksaja
Yhtiöt ja yhdistykset 50 euroa

allekirjoitus Viitenumero 20187

saajan 
tilinumero

tILISIIRto
op     Fi64 5297 4540 0033 68 Maksu välitetään saajalle vain suomessa kotimaan 

maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Tililtä nro eräpäivä 15.06.2018 15,00

saaja Veikkolan kyläyhdistys ry    henkilöjäsenmaksu 2018

Maksaja

     jäsenmaksu 15 €

saajan 
tilinumero

tILISIIRto
op     Fi64 5297 4540 0033 68 Maksu välitetään saajalle vain suomessa kotimaan 

maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

saajan 
tilinumero

tILISIIRto
op     Fi64 5297 4540 0033 68 Maksu välitetään saajalle vain suomessa kotimaan 

maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

saaja Veikkolan kyläyhdistys ry    perhejäsenmaksu 2018

Maksaja

jäsenmaksu 25 €

allekirjoitus Viitenumero
Älä käytä viitettä, jos tiedoteosaan lisäsit tekstiä 
(viite 20187, jos vain maksaja jäsen)

Tililtä nro eräpäivä 15.06.2018 25,00

Nyt on  
jäsenmaksun aika!
Veikkolan Kyläyhdistyksen jäsenmaksu-
ja on nyt kahden sijasta kolmea lajia:

   yhden henkilön     jäsenmaksu 15 euroa 
   perhejäsenmaksu 25 euroa  
   yhteisöjäsenmaksu 50 euroa

Jollet ole maksanut jäsenmaksua maaliskuun loppuun 
mennessä, maksa se  nyt. Tilinsiirtolomakkeet ovat 
tämän lehden välissä. Valitse niistä se, joka sopii sinulle. 
 
Jäsenmaksuilla ja talkoilla Veikkolan Kyläyhdistys 
toimii, järjestää kyläkokouksia, tilaisuuksia, antaa 
lausuntoja, ottaa kantaa, seuraa päätöksentekoa ja 
kustantaa Kylänraitti-lehteä. Kunnan avustus menee 
kokonaan hallintokuluihin: niillä rahoilla yhdistys hoitaa 
kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa, eikä se riitäkään.

Uutena jäsenetuna yhteisöjäsenet saavat 
yhteystietonsa Kylänraitin palvelu-/
yrityshakemistoon koko vuodeksi. Lisäksi lehden 
ilmoitushinnat ovat jäsenille edullisemmat.

Kiitoksin 
  
Veikkolan Kyläyhdistys

Deffat ovat 
paikoillaan ja  
väki kurssitettu

Deffat, defibrillaattorit eli 
sydäniskurit on saatu pai-
koilleen. Ensimmäinen on 
S-Marketin seinällä kas-
soja vastapäätä. Toinen 
on vanhan Veikkolan pie-
nessä K-kaupassa. Kolmas 
on liikunnan ja urheilun 
käytössä olevissa tilois-
sa Vuorenmäen koulussa. 
Jokaisen deffan viereen 
hankittiin taulut, joissa on 
lahjoittajien nimet.

Veikkolan deffat saivat 
peräänsä muitakin kunnal-
lisia sydäniskureita. Yksi 
tuli kunnantalon aulaan 
ja toinen urheilupuistoon. 
Saattaapa niitä olla tätä 
nykyä enemmänkin. Kaisa 
Telilä kurssitti viimeiseksi 
FC-Wildin ja VeVen poru-
kat. Kiitos Kaisalle ja kai-
kille lahjoittajille!

YouTubesta löytyy In The 
Mill Oy:n tuottama video 
defibrillaattorin käytös-
tä. Video löytyy nimellä: 
Defibrillaattorin käyttö ja 
elvytysohjeet.

PS. Pari viikkoa sitten Il-
talehdessä oli juttu keilaa-
jista, jotka pelastivat täl-
laisella iskurilla kaverinsa 
hengen. 

Sahtitapahtumia
La 9.6. klo 12–20 Juhannussahtitapahtuma Lamminjär-
ven rannalla osoitteessa Lamminpääntie 8, Veikkola. Ti-
laisuus on avoin kaikille. 

La 9.6. klo 15–16 Alkukarsintakisa sahdinvalmistuksen 
SM-kilpailuun. Kilpailijat pääkaupunkiseudulta laajasti 
tulkittuna. 
Lisätietoja facebook: Alkukarsinta SM-kisaan 2018

Tilaisuudet järjestää Sahtipäät ry. Lamminjärven rannal-
la Veikkolassa osoitteessa Lamminpääntie 8. Lisätietoja  
sahtipaat@gmail.com

Kesäjuhla
Tampajan-särkijärven vesiensuojeluyhdistys 
järjestää perinteisen kesäjuhlan  
21.7.2018 klo 13.00-16.00 Kukkumäellä, 
Tampajankannas 121.  
 
Ohjelmassa kilpailuja, ongintaa 
pienimmille, vesiensuojeluinfoa ja tarjolla 
kalakeittoa sekä kahvia ja pullaa. 

Tervetuloa!
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OP Kodista kaikki 
asumisen palvelut

Merja Vähätiitto-
Holmberg, LKV, KiAT

Puh. 0500 440 887
merja.vahatiitto@op.fi

Laura Himanen
Myyntineuvottelija
Puh. 040 657 8773
laura.himanen@op.fi

Länsi-Uudenmaan 
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Eerikinkartanontie 2
02880 VEIKKOLA
puh. 010 254 5300
opkoti.lansiuusimaa@op.fi

op-koti.fi

Palvelemme ja autamme Sinua 
kaikissa asuntosi ostoon ja myyntiin 
liittyvissä asioissa.

Janne Vermasheinä, 
Myyntijohtaja, LKV

050 600 96
janne.vermasheina@op.fi

Oskari Hannukainen
Myyntineuvottelija

040 646 8907
oskari.hannukainen@op.fi

facebook.com/ OP.lansiuusimaa

Ikäihmisten palveluja Veikkolassa
Brita Blombergin  
testamenttiprojekti

Palveluohjaaja Marja Ke-
ränen on lomalla 21.6–
22.7. ja 6.–12.8.

Vapaaehtoistoiminta

BB-projektissa toimii 10 
vapaaehtoistoimijaa pal-
veluohjaaja Marjan oh-
jauksessa. He toimivat 
pääsääntöisesti perjantai-
kahvilan emäntinä, mutta 
kullekin on pyritty löytä-
mään oma mieleinen teh-
tävänsä.

Nummelan kutsutaksi

Ilmoittautuminen on teh-
tävä ajopäivää edeltävänä 
päivänä kello 15 mennessä 
numeroon 044 210 68 73.

Ajopäivät (keskiviikkoja) 
 
6.6.2018 
20.6.2018 
4.7.2018 
1.8.2018 
5.9.2018 
3.10.2018 
7.11.2018 
5.12.2018 
19.12.2018

Perjantaikahvila

Länsi-Uudenmaan Pelastus-
laitoksen paloturvallisuus-
kouluttaja Timo Levänen 
kävi keväällä luennoimassa 
paloturvallisuudesta. Noin 
30 perjantaikahvilan osal-
listujaa sai toukokuun alus-
sa sammutusopetusta ja 
-harjoitusta Veikkolan tori-
alueella.

BB-ryhmäläiset saavat 
palovaroittimen paristoko-
teloita veloituksetta. Palo-
varoittimien paristonvaihto 
vaatii kiipeilyä ja on ikäih-
miselle hankalaa. Katos-
sa olevasta varoittimesta 
voidaan johtaa erillinen 
seinään kiinnitettävä pa-
ristokotelo, jolloin pariston 
vaihdosta tulee helppoa. 
Kotelo voidaan kiinnittää 
seinään juuri halutulle kor-
keudelle. Palveluohjaaja 
tekee koteloista yhteisti-
lauksen, joten BB-ryhmään 
kuulumatonkin voi tilata 
kotelon hänen kauttaan.

Kahvilassa on kesätauko, 
ja toiminta jatkuu 7.9. 

Britan juhla  
5.10. klo 12–14.30.  

Juhla pidetään Veikkolan 
seurakuntakodissa. Tällöin 
ei ole perjantaikahvilaa.

Kysely

BB-ryhmään kuuluville on 
lähetetty kysely, jonka tar-
koituksena on saada tyyty-
väisyystietoa käytetyistä 
BB-palveluista. Lisäksi 
kerätään ennakoivaa tietoa 
siitä, miten veikkolalaiset 
seniorit suunnittelevat asu-
vansa ja minkälaista apua 
he arvioivat tarvitsevansa 
tulevaisuudessa. BB-ky-
selyn vastausten tulokset 
valmistuvat syksyllä.

Marja Keränen 
kotikuntouttaja 
omaishoidon 
kotikuntoutus 
puh. 040 126 96 77 
& 
palveluohjaaja,  
Brita Blombergin 
testamentti-projekti. 
puh. 050 413 7443 
Postiosoite: 
Metsäpirtti 
Volsintie 596 
02400 Kirkkonummi 
Facebook:  
Brita Blombergin 
testamentti-projekti

Kirkkonummen kunnan uusi 
ikäihmisten palvelunumero 
sENIORILINja

Seniori-info ja ikäihmisten 
palvelunumero yhdistyivät 
SENIORILINJAKSI.  
Uusi numero on 040 126 9900. 
• Palvelee kuntalaisia maanantaista 
perjantaihin klo 8.00–15.00. 
• Palvelee ikäihmisiä kaikissa mieltä 
askarruttavissa asioissa. 
• Ohjausta ja neuvontaa oikealta 
ammattilaiselta tarpeesta riippuen. 
• Palvelunumeroon vastaa sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattilainen.

Seniorilinja palvelee kuntalaisia, kunnan 
työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita. 
Seniorilinjalta saa tietoa kunnan 
palveluista sekä esitteitä ja lomakkeita 
esim. hoitotuki-, asumistuki- ja 
asuntohakemuslomakkeita. Lomakkeiden 
täyttöohjeita saa sekä henkilökohtaisesti 
että puhelimitse. Paikan päällä asioiminen 
on maksutonta, puhelut maksavat 
normaalin puhelumaksun verran. 
Palvelua saa suomeksi ja ruotsiksi. 
 
Soita Seniorilinjaan, kun haluat sopia 
henkilökohtaisesta tapaamisesta! 
Toimipiste on Kirkkonummen keskustan 
Sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Virkatie 
1, 02400 Kirkkonummi. Sisäänkäynti 
tapahtuu vastaanoton oven kautta.

Veikkolaan  
perustetaan  
kässäkerho
Tule mukaan Kylätoimikunnan käs-
säkerhoon keskiviikkona 30.5. klo 18 
Veikkolan Kylätalolle, os. Vanhatie 
29 suunnittelemaan yhdessä kerhon 
toimintaa!

Ota mukaan oma käsityö ja kahvikup-
pi, tarjoamme kahvia tai teetä sekä 
pientä purtavaa. Tervetuloa!

Lisätietoja: 
Hanna Vires 
Hanna.vires@gmail.com 
tai  
Piia Haavisto 
Piia.p.haavisto@gmail.com

Huom!
 

Kyläsaunavaraukset ja
ilmoitustaulun avaimet

nyt Kotilemmikissä,
os. Eerikinkartanontie 2,
apteekin talo, 2. kerros

ilmestyy seuraavan kerran 28.5. 
Lehden aineistopäivä on 7.5.

Toukokuun alussa Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen paloturvallisuuskouluttajat 
antoivat perjantaikahvilalaisille sammutusopetetusta.
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Päivittäin tuoreet ruoka-, ja kahvileivät, suolaiset 
sarvet, täytetyt sämpylät ym.

Tilauksesta täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä 
muita juhlaherkkuja, pitopalvelua.

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

Sivojantie 3, Lapinkylä p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

ti-pe 9-18
(kesä-heinäkuu myös ma 9-18)

la 10-15

su 12-15

PIHA
KuNtooN

BeTonilaaTaT
MuurikiVeT

reuna- ja pihakiVeT
kukkaruukuT
VesikouruT
loiskekupiT

kaiVonrenkaaT
ValurauTakansisToT

kuljeTuspalVelu

seMenTTiValiMo
T. haapanen oY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 
02880 Veikkola

Kylätalo 
tiet vievät Veikkolaan

Muutimme Veikkolaan 
kesällä 2012. Talomme on 
lähellä Vihdin rajaa, ja kun 
pellon yli kävelee ja kul-
kee läpi pienen metsikön, 
on Nuuksion kansallis-
puistossa. Pihapiirissäm-
me on Löfkullan torppa, 
jossa isäni on syntynyt 
vuonna 1926. Itse synnyin 
Espoossa 30 vuotta myö-
hemmin ja muistan tämän 
Veikkolan paikan hyvin 
lapsuudestani. Tämä oli 
maanviljelysseutua. Isä-
ni siskolla oli muutama 
lehmä, hevonen, ja heinät 
laitettiin syksyllä seipäil-
le. Espoon talossamme oli 
perunakellari, joka täyttyi 
syksyisin Veikkolassa kas-
vaneilla perunoilla.

Asuessani täällä olen pal-
jon miettinyt seudun histo-
riaa. Oman suvun historia 
ja vaiheet ovat alkaneet 
myös kiinnostaa yhä enem-
män. Suomi vietti itsenäi-
syyden juhlavuotta viime 
vuonna, ja ajattelin, että 
tässä Veikkolan Löfkullas-
sa näkyvät maamme his-
torian vaiheet hyvin. Sata 
vuotta sitten isoisäni oli 
Veikkolan kartanon torp-
pari, perhe eli maanvilje-
lyllä. Isäni oli nuorukainen 
sodan aikana, ja sodan jäl-
keen tuli eteen kysymys, 
onko tällä Veikkolan pien-
tilalla tulevaisuutta. Ajat 
olivat muuttuneet.

Maan hedelmistä 
rakentamiseen ja 
hengenravintoon

Nyt maa tarvitsi rakentajia, 
ja niin isänikin päätyi pää-

kaupunkiseudulle raken-
nustöihin. Hän pystytti Es-
pooseen 50-luvun alussa 
omin käsin omakotitalon, 
mikä oli lähes ainoa tapa 
saada asunto; vain rikkail-
la oli varaa kerrostaloon. 
Vanhempani arvostivat 
koulutusta, koska heidän 
yhteiskuntaluokastaan 
harvalla oli 30–40-luvuil-
la mahdollisuus päästä 
kansakoulua pitemmäl-
le. Tilanne oli jo toinen 
1960-luvulla: yhteiskunta 
panosti eri tavalla koulu-
tukseen, ja sain opiskella 
yliopistotutkintoon asti.

Isoisäni oli maanviljelijä, 
isäni rakentaja, joten edel-
leen yhteiskunnan kehityk-
sen myötä oli loogista, että 
minun työni löytyi palve-
luiden parista. Olen tehnyt 
urani opetustyöläisenä. 
Tämä tarina ei ole miten-
kään ainutlaatuinen. Lu-
kuisten ikäisteni historiassa 
näkyy satavuotiaan Suomen 
huikea kehitys maatalous-

yhteiskunnasta koulutus- ja 
palveluyhteiskunnaksi.

Liikenteen myötä 
muuttoaallot

Veikkolan historiaa voi tar-
kastella myös liikenteen 
kehityksen kautta. Kysyin 
kerran Veikkolan koulun 
oppilailta historian tunnilla, 
kuinka monen vanhemmat 
tai isovanhemmat ovat alun 
perin syntyisin Veikkolasta. 
Vain muutama käsi nousi. 
Vanha Turuntie valmistui 
30-luvulla, ja silloin Veik-
kola koki ensimmäisen 
muuttoaallon: seudun järvi-
en rannoille tuli kesäasuk-
kaita Helsingistä. Tämä 
virkisti kovasti veikkola-
laisten elämää, kätevät ta-
lonrakentajat saivat töitä, ja 
maataloista vietiin lähiruo-
kaa – kananmunia, maitoa, 
voita – kesäveikkolalaisille.

Uuden piristysruiskeen 
Veikkola sai 1960-luvun 
lopussa, kun moottoritie 

Helsinkiin valmistui ja 
uusia asukkaita tuli viih-
tyisän ympäristön sekä 
nopean yhteyden houkut-
tamina. Muuttoliike on 
jatkunut kohtuullisen ta-
saisena vuosien aikana, ja 
siksi on ymmärrettävää, 
että Veikkolan koulujen 
lasten vanhempien juuret 
ovat suurimmalta osalta 
muualla kuin Veikkolassa.

Tätä kirjoittaessani 
(7.5.2018) Helsingin Sa-
nomat julkaisi laajan artik-
kelin pääkaupunkiseudun 
raideliikenteen tulevista 
suunnitelmista. Jos tun-
nin rata Turkuun toteutuu, 
Veikkola saanee oman py-
säkin. Raideliikennettä ei 
kannata rakentaa, jos ei 
ole riittävästi matkustajia, 
joten jälleen voinemme 
odottaa seuraavaa muutto-
aaltoa Veikkolaan.

Juha Wikström 
torpparin pojanpoika 
Löfkulla, Veikkola

Kuvassa Juha Wikström, taustalla jutussa mainittu torppa. Kuva: Samet Citir.

Huhtikuun alkupuolella pidetty Veikkolan kyläkokous houkutteli paikalle runsaasti väkeä. Mikael Pettersson 
alusti keskustelun Pohjois-Kirkkonummen kaavoista. Tieyhteys Veikkolanpuro II -alueelle puhutti, ja Kylmälän 
osayleiskaavan viipyminen ihmetytti. Kuva: Gunvor Westrén-Doll.
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Epäselvyyksiä, riskejä ja huolenaiheita

Olen jo aiemmissa Ky-
länratti-jutuissani ker-
tonut kylämme eräiden 
teiden erikoisista liiken-
nejärjestelyistä, joista 
terveen järjen käyttökin 
on aika kaukana. Nyt ker-
taan näistä joitakin, jotka 
ovat muutamien satojen 
metrien päässä toisistaan.

Nopeusrajoitukset 
ilman 
vaihtumispaikkaa

Idän suunnalta lueteltuna 
Puronsuuntien, Ranta-
tien ja Oikotien alueella 
käytetään kahta nopeus-
rajoitusta, joiden vaiku-
tusalue on epäselvä.

Kun kylänraitilta eli 
Turuntieltä (tie 110) 

Vanhatien risteyksen 
kohdalta käännytään 
etelään eli Puronsuun-
tielle, alkaa 30 km/h 
-nopeusrajoitus.

Kun Turuntieltä käänny-
tään Rantatielle, alkaa 
40 km/h -nopeusrajoitus, 
samoin kuin käännyttä-
essä kylänraitilta etelään 
Oikotielle.

Näissä risteyksissä ovat 
myös mainittujen no-
peusrajoitusten päätty-
mismerkit, kun tullaan 
Turuntielle. Sen sijaan 
mainittujen sivuteiden 
alueella ei kerrota, mis-
sä nopeusrajoitukset 
muuttuvat joko 30:ksi tai 
40:ksi.

Tällaiset rajoitusten 
muutokset pitäisi eh-
dottomasti merkitä nä-
kyviin. Jos Rantatien 
tiekunta – se lopetettiin 
keväällä 2015 – olisi 
vielä olemassa, nämä 
merkit olisivat jo pai-
koillaan.

Kunnan liikennebyro-
kratia – herätys!

ahdistava risteys

Turuntien, Vanhatien 
ja Puronsuuntien ris-
teysalue on ahdistava. 
Kun idästä eli kylämme 
keskustasta päin muu-
tama auto ajaa peräk-
käin Turuntietä länteen, 
tässä risteyksessä tulee 

heti ahdasta, kun jonos-
ta etummainen kääntyy 
vasemmalle eli Puron-
suuntielle. Sinne kulkee 
asutuksen lisäksi paljon 
liikennettä myös kierrä-
tyspisteen vuoksi.

Tämä risteys pitää eh-
dottomasti laajentaa vä-
hintään niin, että ainakin 
Puronsuuntielle vasem-
malle kääntyviä varten 
on oma erkaantumis-
kaista.

Veikkolanpuron 
asukkaiden 
painajainen

Nykyisen Veikkolan-
puron asuinalueen ete-
läpuolelle suunnitellun 

Veikkolanpuro II -alueen 
rakentamisen aikainen 
liikenne hirvittää jo nyt. 
Valtavat kuljetukset on 
aiottu johtaa Puronsuun-
tieltä Puukontielle ja ny-
kyisen Veikkolanpuron 
asuinalueen läpi.

Ilmeisesti kunnan kaa-
voitus- ja rakennustöistä 
päättävien mielikuvitus 
ei riitä tämän tajuami-
seen: miten hirvittävä 
rasitus raskaiden ajo-
neuvojen pitkäaikainen 
kulku olisi erityisesti 
Puukontien tuntumassa 
sijaitsevissa kodeissa 
asuville. Ja miten suuri 
uhka tämä olisi lapsiper-
heiden liikenneturvalli-
suudelle.

Turuntieltä etelään kääntyvän Puronsuuntien risteyksessä on 30 km/h -nopeusrajoitus. 40 km/h -nopeusrajoituksen päättymismerkki Rantatieltä Turuntielle ajaville.

Turuntien sekä oikealle kääntyvän Vanhatien ja vasemmalle johtavan Puronsuuntien 
ahdistava risteys.

Puronsuuntieltä Veikkolanpuroon johtavan Puukontien pohjoiskaarre.

Vaikka Veikkolanpuron 
itäpuolella sijaitseva 
maasto onkin sinän-
sä arvokasta luonto- ja 
kuntoilualuetta, tulevan 
rakentamisen edellyttä-
mä liikenne pitää ehdot-
tomasti ohjata alueen 
itäpuolella kulkevan 
Eer ik inkar tanont ien 
suunnalta. Ja tämän tien 
varteen pitää välttämättä 
tehdä riittävän pitkälle 
matkalle kevyen liiken-
teen väylä.

Valtion tiehallinto – he-
rätys!

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari
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Lohjan Värisuora
Hannu lehikoski

* talomaalaukset
* Homepesut

* Korjausrakentaminen
* Mökkihuollot

Pyydä hinta-arvio! 
Puh. 046 563 8233

FYSIOTERAPIAA JA HIERONTAA 

WWW.HIERONTAKULMA.FI      P. 044 333 3977 
KOSKENTIE 3, VEIKKOLA 

Meiltä saat  
lahjakortit kevään juhlahetkiin! 

Olemme avoinna koko kesän 
- myös heinäkuussa! 

TERVETULOA AKUPUNKTIOON 

* sairauksien ja kipujen hoito  

* terveyden ylläpito

* lasten hoitaminen hellävaraisesti   

* kasvoakupunktio ja mikroneulaus

* akupunktiota eläimille 

        

040 534 9259 /Pauliina

www.acureunanen.com

acureunanen@gmail.com

Vastaanotot:  Veikkola, Tapiola

Helsinki + teen kotikäyntejä uudellamaalla

ProLocalis tuo pientuottajat 
kuluttajan ulottuville 

Kirkkonummelainen 
ProLocalis tuo ensim-
mäisenä palveluna 
Suomessa paikallistuot-
teiden ja -palveluiden 
tuottajat kuluttajien kä-
sien ulottuville. Palvelu 
toimii mobiilisovelluk-
sen kautta, josta kulut-
taja löytää sijainnin tai 
kategorian perusteella 
suomalaisia pientuotta-
jia. Etsittyään tuottajia 
sovellus ohjaa kuluttajan 
suoraan halutun tuotta-
jan luo.

“Yleensä ihmiset py-
sähtyvät kaupassa tai 
torilla mökkimatkal-
laan eivätkä välttämättä 
tiedä, mistä ostamansa 
tuotteet tulevat. Me ha-
luamme ohjata ihmiset 
suoraan pientuottajien 
luokse”, kertoo ProLo-
caliksen toimitusjohta-
ja ja perustaja Christos 
Granqvist. “Pystymme 
tuomaan pienille paikal-
listuottajille aivan uutta 
näkyvyyttä, ja samalla 
kuluttajat saavat uusia 
kokemuksia loistavien 
tuotteiden ja palveluiden 

kautta”, hän jatkaa.

Tuotteiden ja palvelujen 
tuottajille ProLocalis tar-
joaa luonnollisen lisän 
perinteiselle torimyyn-
nille. ProLocaliksen 
avulla tuottajat saavat 
laajennetuksi näkyvyyt-
tään juuri oikeissa koh-
deryhmissä. Halutessaan 
tuottajat voivat myös pa-
nostaa lisää markkinoin-
tiin palvelun sisällä.

“Iso kiitos ProLocalik-
sen tiimille loistavasta 
palvelusta. Se tulee to-
della isoon tarpeeseen”, 
kertoo Sari Jaakola, 
tuottaja, Herrakunnan 
lammas. “Palvelu antaa 
meille tehokkaan tavan 
tavoittaa juuri ne ihmi-
set, jotka ovat kiinnostu-
neita lihatuotteistamme 
tai haluavat vain tulla tu-
tustumaan lampolamme 
toimintaan”, hän lisää.

ProLocalis toimii tällä 
hetkellä Suomessa, ja 
palvelussa on mukana 
jo kymmeniä kotimaisia 
pientuottajia. Kirkko-

nummen kunta toimii 
sen kanssa yhteistyössä 
edesauttaen pientuotta-
jien ja maaseudun elin-
voimaa.

Kirkkonummella ProLo-
calis lanseerasi keväällä 
Pientuottajatorin Kirk-
konummen keskustan to-
rille, ja toripäivä järjeste-
tään jokaisen parittoman 
viikon torstaina aina 
syyskuun loppuun asti 
kello 15–19. Torille ovat 
tervetulleita myymään 
kaikki pientuottajat: 
maanviljelijät, elintarvi-
ketuottajat, käsityöläiset, 
palvelujen tuottajat ja 
kulttuuripalvelujen tuot-
tajat. Pääedellytys torille 
tulemisessa on se, että 
myytävä tuote tai palve-
lu tuotetaan itse ja että 
tuottajalla on voimassa 
oleva y-tunnus.

Toripaikka on kaikille 
myyjille ilmainen. Li-
sätietoja antaa ja tori-
paikkavarauksia ottaa 
vastaan Niikka Järvinen, 
niikka@prolocalis.com. 
Tervetuloa!
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”Pikkurafla Pala” aukesi Veikkolan sydämeen 
Se oli ennen Kymppi-kis-
ka, jota Raija ja Markku 
Lemberg emännöivät ja 
isännöivät kunnioitettavan 
pitkän aikaa. Kun he viime 
joulun alla halusivat jättää 
puurtamisen, mökki pantiin 
myyntiin. Remonttia tehtiin 
viime joulukuun puolivälis-
tä alkaen lähes kolme kuu-
kautta. ”Pikkurafla Pala” 
avattiin tiistaina maalis-
kuun 13. päivänä.

Uusina yrittäjinä ovat 
Jenna Forsbacka ja Toni 
Lindström, 25-vuotiaat 
elämänkumppanit. Heidän 
elämästään voisi tehdä ro-
manttisen näytelmän tai lef-
fan: tutustuminen Lärkanin 
lukiossa Haagassa vuodesta 
2008 alkaen. Elämä kuljet-
ti nuoria myös hieman eri 
suunnilla, kunnes tiet jäl-
leen yhtyivät.

Nuoret päättivät panna it-
sensä kestävyystestiin. 
Vuosina 2015–2016 he teki-
vät maailmalla suunnilleen 
viiden kuukauden reissun. 
Kotiuduttuaan he pestautui-
vat Kurk-golfin ravintolaan 
kokeillakseen, pystyvätkö 
he työskentelemään tiukasti 

yhdessä. Hyvin meni.

Veikkolassa pitkään asunut 
Toni oli yli seitsemän vuo-
den aikana Kymppi-kioskil-
la Lembergien apulaisena. 
Jenna muutti Veikkolaan 
Helsingin Myllypurosta. 
Nyt he ovat asuneet yhdessä 
noin kaksi vuotta.

Nuoret nimittivät ravinto-
lansa ”Palaksi”, koska tällä 
sanalla on valtavasti merki-
tyksiä. Raflan sisällä on 20 
istumapaikkaa ja terassilla 
kymmenkunta. Aukioloajat 
ovat: ma-ti klo 10.30-17, 
ke-to klo 10.30-21, pe klo 
10.30-00.00 ja la klo 14-
00.00. Sunnuntaisin Pala on 
suljettuna.

”Täällä voit olla oma itsesi. 
Niin olemme mekin.” Näin 
lukee Palan esitteessä, jos-
sa luetellaan tarjolla olevat 
juomat sekä kahvit ja ”pa-
lat” eli mm. ”uppopaistetut 
samusirkat”, burgerit ja pii-
raat.

Kun astuu Palan sisälle, 
tulee jotenkin heti hyvälle 

tuulelle. Kalustus on ko-
dikkaasti entisöity. Jennan 
ja Tonin lounaalla on aina 
tarjolla myös kasvisvaihto-
ehto; tällainen on myös aina 
päivän ruokalistalla.

Lounasaika on klo 10.30-
14.30. Tarjolla on sekä ”kii-
rehtijän lounas” että ”nau-
tiskelijan lounas”. Jokainen 
voi päätellä, kumpaan sisäl-
tyy valinnaisen pääruuan 
jälkeen take-awaykahvi.

Nyt Palassa työskentelee 
Jennan ja Tonin apuna kaksi 
muutakin nuorta.

Perjantaina 11. toukokuuta 
Palassa olivat ensimmäi-
set ulkopuoliset esitykset. 
Sahdillaan Suomen mesta-
ruudenkin voittanut Kaisa 
Piironen kertoi oluen val-
mistuksesta. Samaan ai-
kaan monet asiakkaat naut-
tivat Pala-Alea eli Kaisan 
valmistamaa olutta. Tämän 
jälkeen trubaduuri Niclas 
Grönholm tuli ulkoteras-
sin reunaan ja alkoi laulaa 
vankkaan tapaansa.

Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

Pala-ravintolan nuori ja mukava isäntäpari Jenna Forsbacka ja Toni Lindström.

Perjantaina toukokuun 11. päivänä Palan terassilla oli tungosta, kun Nicke Grönholm 
viritti laitteensa ja itsensä viihdyttävään lauluesitykseen.

Nyt lemmikkitarvikkeet omalta kylältä
Eläintarvikeliike KotiLem-
mikki avasi ovensa huh-
tikuun alussa Tassuttimen 
tiloissa Mariannen Salonkia 
vastapäätä. Virallisia ava-
jaisia vietettiin lauantaina 
7. huhtikuuta.

20 vuotta lapsia opettanut 
ja eläimiä harrastanut Jo-
hanna Kilpinen oli jo pit-
kään haaveillut oman liik-
keen perustamisesta. Päätös 
lemmikkitarvikekaupan 
perustamisesta syntyi äk-
kiä. Mentorina toimii hänen 
miehensä Jukka Kilpinen, 
pitkän linjan yrittäjä itsekin.

KotiLemmikin valikoimas-
sa löytyy kissoille ja koi-
rille ruuat, lelut ja hoitotar-
vikkeet. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat myös akvaario-
tuotteet ja kalanruuat sekä 
ruokia ja tarvikkeita jyrsi-
jöille, kaneille, kanoille ja 
hevosille.

Liikkeessä on myös tarjolla 
erilaisia tomaatti- ja chili-
tuotteita, jotka ovat Jukka 
Kilpisen erikoisalaa tuote-
nimikkeellä Jukka Fatalii: 

kasvihuoneet, chilin ja to-
maatin siemenet ja taimet, 
chili-kirjallisuus ja chili-
herkut. Jukka ”Fatalii” Kil-
pinen on chili-kasvatuksen 

guru Suomessa, ja hänellä 
on sosiaalisessa mediassa 
kymmeniä tuhansia seuraa-
jia.

Johanna Kilpinen on ottanut 
tuotevalikoimaan mukaan 
myös paikallisten osaajien 
tekemiä tarve- ja lahjatuot-
teita, joita löydät KotiLem-
mikin Koti-osastolta.

KotiLemmikin löy-
dät myös verkosta:  
www.koti lemmikki .net 
Facebook-sivutkin ovat 
avautuneet kotilemmikki.
net -osoitteessa!

Sähköpostitse saat yhteyden: 

johanna@kotilemmikki.net 
Puhelimella: 040 750 1333

KotiLemmikki on avoinna 
ti-pe klo 11–19, ma ja la klo 
11–16.

Teksti: Paavo Sortti, 
Kuvat: Eila-Maija Sortti

KotiLemmikin Johanna Koti-osastonsa ääressä.

Kotilemmikin kekseliäät yrittäjät Johanna ja Jukka 
Kilpinen seuranaan Matleena-kana.
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Sjökullan porukka pitää yhtä
Sjökullan vanhassa kivinavetassa on monta eri alan yrittäjää. Käsityöläisyys 
on kaikille yhteistä.

Mikko Yli-Knuuttila ja Groov, mittatilauskalusteita  
Tanja Rantakangas, Natural by Tanja, luonnonmukaista hoitoa 
Birger Lindström, Top-Unit, sähkö- ja automaatiotöitä 
Sami Heinonen,  
Taontapaja 
Pinja Drufva,  
sisustusarkkitehti 
Johanna Seppälä, Lugnet Life & Living, sisustus, lifestyle ja kahvila 
tämän kevään tulokas Sari Lahokoski, Linnan Marenki

Erilaisuudestaan huolimatta nämä yrittäjät toimivat yhdessä; heillä voisi 
sanoa olevan muodikkaasti verkosto. He vaihtavat kokemuksia. Heillä on 
oma whatsup-ryhmä. Ja tietysti he tekevät töitä samassa talossa.

Raija Kari

Autopesula-parturi

Syyriankurdi Aziz Dawl (kuvassa oikealla), 37 v., tuli 
pakolaisena Suomeen vuonna 2009. Nyt hän on menes-
tyvä yrittäjä vaimonsa Kristan kanssa. Aiemmin niin 
hitsaajana kuin parturina työskennellyt Aziz omistaa 
pizzeria Med Lifen lisäksi autokorjaamon, viikonloppu-
parturin ja autopesulan Veikkolassa. Vasemmalla Araz, 
myös Syyriankurdi, joka toimii pesulan vastaavana. 

Pesula sijaitsee Veikkolan teollisuusalueella ja on auki 
myös viikonloppuisin, kuten myös parturi, joka sijaitsee 
samassa rakennuksessa. Eli auto pesuun ja mies partu-
riin, on yrityksen slogan. 

Teksti ja kuvat:  
Paavo Sortti.

uusi 
lounasravintola 
aloittaa elokuussa

Uuden liiketalon yläker-
ran mylläkkä jatkuu. Tas-
sutin ja viimeksi Pikku 
Murunen lopettivat, Koti-
lemmikki tuli Tassuttimen 
tilalle. Mariannen Salonki 
vaihtaa paikkaa. Remontti 
Mariannen salongin uusis-
sa tiloissa, jossa Murusen 
kabinetti oli, on jo alkanut. 
Kun kampaamo on muut-
tanut, ravintola laajenee 
sen entisiin tiloihin. Tu-
lossa on oikea valmistus-
keittiö lämmityskeittiön 
tilalle.

Kuka, mitä, milloin?

Vuokrasopimus solmittiin 
toukokuun alkupuolella. 
Uudet vuokralaiset ovat 

Medlifen pyörittäjät Kris-
ta From ja Aziz Dawi. 
Tiloihin on tulossa lou-
nasbuffeeravintola, joka 
aukeaa nykyisten ajatus-
ten mukaan maanantaista 
perjantaihin klo 7.30 ja 
sulkeutuu klo 16. Tarjolla 
on ihan tavallista suoma-
laista lounasruokaa, alusta 
asti paikan päällä tehtyä; 
puolivalmiita ja eineksiä 
ei käytetä.

– Moni on toivonut aamu-
kahvipaikkaa. Olisi mu-
kava istua hetkeksi, kun 
lapset on viety kouluun ja 
tarhaan, Krista kertoo.

Jos kaikki menee suunni-
telmien mukaan, elokuussa 

avautuu 50–60-paikkainen 
lounasravintola. Nimi? – 
Ei ole vielä tiedossa, toteaa 
Krista.

Krista ja Aziz vuokrasivat 
Medlifen Medin perheeltä 
kaksi vuotta sitten. Ke-
väällä aukesi autopesula. 
Sitten tarjoutui mahdol-
lisuus vuokrata tilat vielä 
lounasravintolalle. Paris-
kunta on viihtynyt Veik-
kolassa hyvin. Asiakkaat 
ovat Kristan mukaan iha-
nia. Haaveissa on muutto 
kylälle. Toistaiseksi he 
kulkevat kuitenkin 50 ki-
lometrin päästä töihin.

Raija Kari

Joukko pohjoiskirkkonummelaisia yrittäjiä kokoontui pohtimaan alueen yrittäjyyden edellytyksiä ja verkostoitumisen 
mahdollisuuksia. Toukokuussa hotelli Lepolammella pidetyssä tilaisuudessa mukana oli myös kunnan edustajia, ja sen 
koollekutsujana toimi kyläyhdistys. Kuva: Anu Halme.
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Kiinteistönvälitystä 
Veikkolassa

36 v. kokemuksella
onnistunut asuntokauppa 
alkaa ammattitaitoisesta 
hinta-arviosta, johon 
tarvitaan hyvää 
paikallistuntemusta ja 
kokemuksen tuomaa 
markkinatuntemusta.

Tilaa ilmainen arviokäynti 
ja välitystarjous 
joustavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta, 
jossa yrittäjä itse hoitaa 
koko myyntiprosessin 
ammattitaitoisesti  
alusta loppuun.

P. 0400 402 930
klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.oikotie.fi/klauskurki

www.etuovi.com/klauskurki
www.facebook.com/klauskurkilkv 

Lamminjärventie 6 A, 02880 Veikkola

KyLä yRITTää

Veikkolan REKo on totta!
Vuorenmäen koulun 
suurella parkkipaikalla 
on käynyt kuhina jo kol-
mena torstaina. Ihmisiä 
kauppakassien ja ostos-
listojen kanssa virtaa 
paikalle, pakettiautojen 
peräkontista jaetaan jau-
hoja, kananmunia, lam-
masta, tuoremakkaroita, 
vastapaistettua leipää, 
vihanneksia, naudanli-
haa, kalaa, possua, hu-
najaa – ties mitä. Mikä 
ihmeen meininki?

Lähellä tuotettua 
ruokaa ilman välikäsiä

Parkkipaikalla harjoi-
tetaan REKO:n (Re-

jäl konsumtion, Reilua 
kuluttamista) mukaista 
kaupankäyntiä, jossa ku-
luttajat tilaavat ruokaa 
suoraan lähiruokatuot-
tajilta. Tavoitteena on 
edistää lähellä tuotetun, 
pientuottajien, eettisesti, 
mielellään luomusti tai 
GMO-vapaasti tuotetun, 
puhtaan lähiruoan ky-
syntää ja tuotantoa.

Miten mukaan?

Veikkolan REKO:on 
ovat tervetulleita kaik-
ki Veikkolan lähialueen 
asukkaat, myös kesä-
asukkaat. Mukaan pää-
see Facebookin kautta. 

Kaikki REKO-renkaat 
toimivat Facebookin sul-
jettuina ryhminä, joissa 
tilaukset ja toimitukset 
sovitaan.

Mitä, missä ja milloin?

Tilaukset tehdään siis 
REKO Veikkola -Face-
book-ryhmässä. Noin 
viikkoa ennen jakoa 
tuottajat laittavat omat 
ilmoituksensa ryhmän 
seinälle: mitä on myyn-
nissä, paljonko kukin 
tuote maksaa, ja mil-
loin tilausaika päättyy. 
REKO:ssa myydään 
vain elintarvikkeita ja 
ruokatuotannon suoria 
sivutuotteita, esimerkik-
si lampaan taljoja mutta 
ei villasukkia.

Ostajat ilmoittavat kom-
mentoimalla tuottajan 
myynti-ilmoitukseen ti-
lauksensa. Näin syntyy 
sopimus, joka sitoo mo-
lempia osapuolia. Tuot-
teiden maksut hoidetaan 
tuottajan määrittelemällä 
tavalla: yleensä käteisel-
lä tai pankkikortilla tila-
usta noudettaessa, joskus 
myös laskulla jälkeen-
päin.

REKO Veikkolan jake-
lu on aina parittomien 
viikkojen torstaina klo 
17.45–18.10 Veikko-
lan Vuorenmäenkou-
lun yhteydessä olevalla 
liityntäparkkipaikalla 
Eerikinkartanontiellä. 
REKO Veikkola toimii 
ympäri vuoden, myös 
kesällä.

Voit itse päättää, milloin 
osallistut tilaukseen. Jo-

kaisella kerralla ei tar-
vitse tilata. Jakotilaisuu-
dessa myydään aina vain 
tuotteita, joista on tehty 
ennakkotilaus. REKO-
myynti ei ole torimyyn-
tiä, joka vaatisi viran-
omaisluvan.

Tule mukaan 
herkuttelemaan!

Kolmen REKO-jakelun 
kokemukset ovat olleet 
erinomaiset. Maukkaita 
ja tuoreita elintarvik-
keita, jotka voi tilata 
suoraan kotisohvalta ja 
käydä noutamassa so-
vittuna jakopäivänä suo-
raan tuottajalta.

Tervetuloa mukaan, käy 
liittymässä ryhmään!

REKO-terveisin ryhmän 
ylläpitäjät Nora Karttu-
nen, Hanna Vires ja Sari 
Selkälä

KUNTOSALIVUOROT 
jäävät kesätauolle.

VEIKYN  

Nähdään jälleen syksyllä.
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Veikkolan kartanoteatteri esittää

Veikkolan Kartanoteatterin tä-
män kesän näytelmä on kan-
taesitys Leiri pilven reunalla. 
Käsikirjoittaja/ohjaaja seppo 
Honkosen johdolla yhteisöteat-
terin lapset, nuoret ja aikuiset 
esiintyjät vievät katsojat mat-
kalle yhteiseen menneisyyteen ja 
yhteiseen tulevaisuuteen: ”as-
kel kerrallaan, kohti parempaa 
maailmaa!”

Leiri pilven reunalla 

Millainen sitten on näytelmän käsikir-
joittaja ja ohjaaja seppo Honkonen?

”Olen noin nelikymppinen teatteriohjaaja 
ja asun Veikkolassa yhdessä ihanan vai-
moni ja kahden veikeän lapseni kanssa. 
Talomme on vanhahko joten siinä on 
kaikkea ”pientä” remppaa. Vapaa-ajan 
ongelmia ei siis ole. 

Jännitystä elämään haen heittäytymällä 
uusiin projekteihin ennakkoluulottomasti 
ja luovasti. Pyrin tekemään ja tutkimaan 
teoksia aina uudella tavalla ja vältellen 
varmoja ratkaisuja. Ryhmälähtöisellä 
työskentelyllä saa mielestäni parhaan lop-
putuloksen. 

Olen työskennellyt ohjaajana Mikkelin, Po-
rin, Rovaniemen, Vantaan ja Varkauden te-
attereissa, sekä Jyväskylän, Lappeenrannan, 
Rauman ja Vaasan kaupunginteattereissa.” 

Esitimme kolmelle Kartanoteatterin 
konkarille kolme kysymystä:

1. Millainen rooli sinulla on kesän 
näytelmässä? 
2. Mistä esitys kertoo? 
3. Mitä sinulle merkitsee 
Kartsulaisuus?

1. Tämän kesän näytelmässä meikäläisellä 
on kolme pientä roolia: leiriohjaaja Esko, 
kirjailija Juhani Aho ja vankileirin varti-
jan rooli.

2. Esitys kertoo erilaisten ja eri-ikäisten 
ihmisten tulevaisuuskuvista eri aikoina. 
Esityksessä sivutaan esimerkiksi vuoden 
1918 tapahtumia.

3. Kartsu merkitsee minulle ennen kaik-
kea lupsakkaa yhteisöllisyyttä ja kivaa 
tekemistä. Olen ollut mukana Kartsun 
kesänäytelmissä ihan alusta lähtien sekä 
näyttämöllä että esityksien oheistoimin-
noissa. Antoisaa on ollut joka vuosi.

Paavo Sortti

Paavo Sortti, 68 v. on Kartsun 
kantapeikko. Hän on ollut mukana 
jokaisessa Kartanoteatterin esitykessä 
alusta lähtien.

1. Minulla on monia rooleja kesän näy-
telmässä, kuten esimerkiksi leiriläinen. 
 
2. Esitys kertoo tulevaisuuskuvitelmista 
 
3. Kartsulaisuus merkitsee minulle muun 
muassa sitoutumista ja yhteisöllisyyttä.

Tia Wallenius

Tia Wallenius, 16 v., on mukana jo viidettä 
vuotta.

1. Roolihahmoni nimi on Jussi ja Jussin 
omien sanojen mukaan; "olen jonkin sor-
tin kirjailija". 

2. Kesän näytelmässä mennään nuorten 
taide- ja medialeirille, jonka päävetäjänä 
Jussi toimii. Leiri käynnistyy hyvin perin-
teisissä merkeissä, mutta "mystisten" vai-
heiden kautta päädytään pohtimaan miten 
tätä maailmaa voisi pelastaa.

3. Kartsulaisuus on yhdessä tekemistä. 
Yhteisöteatteri. Ihanat ihmiset ja upea 
kesäteatterimiljöö imaisivat minut jo kah-
deksatta kertaa mukaansa. Bonuksena saa 
viettää laatuaikaa vaimon kanssa Veik-
kolassa: Tuija säveltää meille musiikit ja 
kapelimestaroi esitykset. Tulee kiva kesä.

Veini Nupponen

Veini Nupponen, 56 v. asuu Helsingissä. 
Hän on mukana jo kahdeksatta vuotta.

Tekstit: Matti Saartamo ja  
Juha Wikström 
Kuvat: Matti Saartamo

Leiri pilven reunalla 

Käsikirjoitus ja ohjaus: Seppo Honkonen 
Musiikki: Tuija Rantalainen 

Esitykset Navalan puistossa 15.6.–5.7. klo 19
Ennakko pe 15.6./ Ensi-ilta la 16.6./ su 17.6./  
ti 19.6./ ke 20.6./  
ti 26.6./ ke 27.6./ to 28.6./ pe 29.6./ la 30.6./  
ti 3.7./ ke 4.7./ to 5.7.  

Liput 23/20/10 euroa 

Esityksen suositusikäraja on 7 vuotta. 

Lippujen myyntipaikat:  
Veikkolassa Ravintola Pala (käteisellä), 
Kirkkonummella Luckan ja Nummelassa AG-grilli 
sekä esityspaikalta 45 min. ennen esitystä. 

Lippuvaraukset arkisin klo 10–11 puh. 0500 416 010  
tai veikkolankartanoteatteri@gmail.com 

www.veikkolankartanoteatteri.fi 
facebook.com/veikkolankartanonteatteri

Tervetuloa mukaan Veikkolan Kartanoteatterin leirille rakentamaan yhteistä tarinaa 
maailman paremmasta tulevaisuudesta. Luvassa on viihdyttävä, hauska ja ajatuksia he-
rättävä teatterielämys.

Seppo Honkonen.

”Oliko hän sepittänyt tarinan? Vai oliko 
tarina sepittänyt hänet? Luulemme, että 
sanelemme itse omat tarinamme, mutta 
yhtä paljon tarinat sanelevat meitä”,  
Gaia pohtii.
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Kesän aukioloajat 
2.6.–25.8. 
ma klo 14–20 
ti, to klo 14–19 
ke, pe klo 10–15 
la suljettu

juhannuksen aukiolot 
to 21.6. klo 10–15 
22.–24.6. suljettu

Allastie 6,  
02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

KuLTTuuRI

Veikkolan kirjasto tiedottaa
satupiknikit

Ke 20.6. klo 10.30 ja ke 
11.7. klo 10.30. Tule naut-
timaan saduista ja pienis-
tä piknikeväistä kirjaston 
kesäiselle nurmikolle. Sa-
tupiknikille ovat tervetul-
leita lapset yhdessä van-
hempiensa kanssa.

3D-tulostin

3D-tulostin on asiakkai-
den käytettävissä Veikko-
lan kirjastolla ma 11.6.–pe 
15.6. Tervetuloa tutustu-
maan! Opastusta laitteen 

käytössä saa ajanvarauk-
sella (veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi).

Taidekerho

Kaikille avoin taidekerho 
Veikkolan kirjastolla per-
jantaisin klo 14.30 (ei 8.6., 
15.6. eikä 22.6.).

Kaikki aikuiset ja nuoret 
ovat tervetulleita! Vapaa 
pääsy. Lisätietoja kerhon 
vetäjältä: ruth.vilmi@wri-
teit.to

Teksti: Saara Leppäsalko

Tervetuloa kesäisille 
satupiknikeille Veikkolan 
kirjastolle 20.6. ja 11.7. 
Kuva: Veikkolan kirjasto.

Murhia ja dekkareita 
Veikkolan kirjastolla
Jo perinteiseksi tullutta 
Kirjan ja ruusun -päi-
vän tapahtumaa vietettiin 
Veikkolan kirjastolla lau-
antaina 21.4. Tänä vuon-
na teemana oli dekkarit. 
Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävät ry ja kirjaston väki 
kiittävät kaikkia tapahtu-
maan osallistuneita!

Oli vilkas päivä ja paljon 
ohjelmaa. Oman porukan 
toimesta Veikkolan kirjas-
ton nuorisoteatteriryhmä 
Haamut esitti kahteen ker-
taan näytelmänsä ”Murha 
ravintola punaisessa ruu-
sussa” ohjaajansa Ilona Ti-
aisen johdolla. Näytelmän 
yleisö osallistui murhaajan 
selvittämiseen.

Yhteisöllinen kollaasi 
syntyi nuortenosastolla 
askartelupisteessä, jossa 
Marikki Karvinen ohjeisti 
etsimään pelottavia asioita 
lasten poistokirjoista. Kol-
laasi on nähtävillä kirjas-
ton seinällä.

Järjestimme myös kahvion 
paikalle ja satutunteja lap-
sille sekä aikuisille dek-
karinovelli-hetken päivän 
päätteeksi.

Aulatilassa esitteli moni-
naista toimintaansa MLL:n 
paikallinen jaosto, ja kir-
jastolla sai mitatuksi ve-
renpaineensa sydänyhdis-
tyksen toimesta. Lämmin 
kiitos heille mukanaolosta.

Kirjailijavieraitakin oli: 
”Kylmälän murhat”-sar-
jakuvadekkarien tekijä 
Jari Peltonen kertoi tule-
vasta teoksestaan sanoin 
ja muutamin esimerkki-
sivuin. Tästä teoksesta 
kerromme lisää syksyllä, 
kun kirja tulee myyntiin. 
Toinen kirjailijavieras oli 
Matti Remes. Hänen vie-
railustaan Tarja Karvinen 
kertoo lisää.

Kirjastolla tavataan!

Maarit Orko

Kirjailijavieraana Matti Remes

Dekkaristi Matti Remes kertoi Rotko-
salissa kiinnostavasti kirjailijan työstään. 
Hän on julkaissut useita rikosromaaneja, 
joista uusin on ”Regatta” vuodelta 2016. 
Remeksen dekkarit kuuluvat ns. perintei-
seen ”arvoitusdekkari”-tyyliin.

Remeksen dekkareiden päähenkilö on Ru-
ben Waara -niminen kuljetusalan yrittäjä, 
jonka vävy on rikollinen. Kirjojen tapah-
tumapaikka on Hanko. Kirjailija itse asuu 
osan vuodesta Hangossa, joten hän tuntee 
kaupungin henkilökohtaisesti. Hangon 
valintaan kirjojen tapahtumien paikaksi 
vaikutti myös se, että kaupunki on kaikil-
le suomalaisille jotenkin tuttu ja lukijat 
pystyvät kuvittelemaan paikat lukiessaan 
dekkareita. Tarkat ja totuudenmukaisesti 
kuvatut paikat tuntuivat olevan kirjailijalle 
erityisen tärkeä osa kirjoittamista.

Remes kertoi tekevänsä ison työn muussa-
kin taustoittamisessa, tavoitteena on oikeat 
faktatiedot. Hän haluaa kirjoittaa rauhassa 

ja julkaisee harvakseltaan; toisinaan kirjo-
jen välillä on kahdenkin vuoden taukoja. 
Kirjojensa tapahtumat hän ajattelee ensin 
kuvina, vasta sitten muuttaa ne tekstiksi. 
Toiselta ammatiltaan Remes on graafinen 
suunnittelija.

Remekselle kirjoittamisprosessin alku on 
tärkeä. Hän hakee oikeaa tunnetilaa ja pyr-
kii kirjoittamaan intuitiivisesti, aiheeseen 
heittäytyen. Joskus jo alussa oleva teema 
vie tarinaa loppuun asti, joskus aihe ajau-
tuu sivupoluille ja juonen suunta muuttuu. 
Remes kertoi pyrkivänsä tuottamaan nau-
tinnollista tekstiä, napakkaa ja helppolu-
kuista muttei kuitenkaan tylsää. Kirjaili-
jana häntä kiinnostavat erityisesti ihmiset, 
heidän ajatuksensa ja tunteensa: ”Miten 
ihminen käyttäytyy, kun hän kohtaa väki-
valtaa uhrina tai tekijänä?”

Tarja Karvinen 
Kuvat: Maarit Orko

Saara Leppäsalko  haastatteli sarjakuvadekkaristi Jari Peltosta.

Yksi päivän nuorimmista 
vierailijoista.

Matti Remes tuotantoineen.
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Satu Hassi – 
monena eläissään
Satu Hassi
Mannerheim-solki ja punalippu
kustannusosakeyhtiö siltala 2018

Satu Hassi (s. 1961) on 
tekniikan lisensiaatti, 
kirjailija ja kansanedus-
taja, entinen ympäris-
töministeri ja Euroopan 
parlamentin jäsen.

Satu Hassi kasvoi in-
sinööri- ja sairaanhoita-
javanhempien tyttärenä 
Tampereella. Hassi oli in-
nokas partiolainen, mutta 
lukioaikana hän lähti mu-
kaan radikalisoituvan tei-
niliiton toimintaan.

Muistelmien alussa sota 
on Hassin vanhempien 
ikäpolvelle kuin eilis-
päivää. Vähitellen maa-
ilmalta tulevat Beatles, 
farmarihousut ja mini-
hameet, protestilaulut 
ja hipit. Vietnamissa so-
ditaan. Ehkäisyvälineet 
yleistyvät.

Satu Hassi aloitti opis-
kelut valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa Helsin-
gissä mutta siirtyi sieltä 

Otaniemeen TKK:hon 
lukemaan sähkötekniik-
kaa. Opiskelijana hän 
lähti aktiivisena mukaan 
taistolaisen Sosialisti-
sen opiskelijaliiton toi-
mintaan. Nuoret vallan-
kumoukselliset etsivät 
omaa tapaansa katsoa 
maailmaa ja hakivat 
intoa vapaasta kasva-
tuksesta, seksistä, alko-
holista, lauluista sekä 
marxismi-leninismistä 
– ja marssivat monitu-
hatpäisissä mielenosoi-
tuksissa. Mutta kumous 
juuttui polkemaan pai-
koillaan, arki voitti, ja 
ajatukset muuttuivat.

Avioliitto vei Hassin 
takaisin Tampereelle. 
1970- ja 1980-lukujen 
vaihteessa hän kiin-
nostui feminismistä ja 
muista uusista vaihtoeh-
toliikkeistä. Samalla hän 
irtaantui lopullisesti tais-
tolaisista. Muistelmateos 
ulottuu vuoteen 1985 ja 
uuden elämän alkuun 
vapaana kirjailijana sekä 
vihreänä poliitikkona.

Satu tunsi pienen tytön 
vastuuta asuessaan Has-
sin talossa, Hassin ky-
lässä Jämsässä. Ikäviä 
sukulaistapauksia olivat 
Pauli-sedän kuolema, 
Heta-Liisan itsemurha ja 
Urpon kuolema.

Tampereen asunto oli 
Kissanmaalla. Nuorena 
kiipeiltiin Pyynikillä. 
Partio oli rakas harras-
tus ja sen partioleirit. 
Kennedyn murha 1962 
oli mieleenpainunut ta-
pahtuma. The Beatles 
säväytti koko Suomen 
nuorisoa. Tampereen 
jäähalli avattiin v. 1965. 
Reima Pietilä suunnit-
teli Kalevan kirkon. 
Sadun lukiossa oli 40 
oppilasta.

Hulluun vuoteen 1968 
kuuluivat Hannu Sala-
ma ja Juhannustanssit, 
Prahan kevät ja Dubzek 
sekä Vietnamin sota.

Teiniliitto ja punalapsi 
Terho Pursiainen. En-
sin Satu siirtyi opiske-
lemaan valtiotiedettä 
Helsingin yliopistoon 
ja sittemmin sähkötek-
niikkaa Otaniemeen. 
Metallin lakko kesti v. 
1971 seitsemän viikkoa. 
Aino-tädin ja mummon 
kuolemat olivat suvulle 
ikäviä asioita. Satu kih-
lautui Rolf Hernbergin 
kanssa. Sadun isästä tuli 
myöhemmin TTKK:n 
rehtori. Taistolaisuus 
nosti päätään Sadun elä-
mässä.

Unto Vaskuu

tare –  
unohdettu euroopanmestari
Simo Rantalainen
tare, mestarinyrkkeilijän muotokuva
johnny kniga 2017

Simo Rantalainen (s. 
1961, Lahti) on työsken-
nellyt lehti- ja sekatyö-
miehenä vuodesta 1975. 
Hän toimi tv- ja radio-
journalistina 1987–2001 
(Hyvät, pahat ja rumat, 
Radio City), nyrkkeily-
selostajana 1993–2005 
(Eurosport, Viasat) ja 
sotakirjeenvaihtajana 
1987–2001. Rantalainen 
on ollut vapaa kirjailija 
vuodesta 2000 lähtien ja 
uskonnollisen tiedon et-
sijä vuodesta 1993. Hän 
harrastaa verkkopalloa, 
käsipalloa, silhuetti-
ammuntaa, korttipele-
jä, pyöräilyä, elokuvia, 
matkailua ja puutarhan-
hoitoa. Rantalaiselta on 
aiemmin julkaistu teos 
Hyvät, pahat ja rumat 
(Johnny Kniga 2009).

Tarmo Uusivirta 
(5.2.1957 – 13.12.1999) 

oli nyrkkeilijänä poik-
keuslahjakkuus, joka ei 
varsinkaan ammattiural-
laan päässyt niin pitkälle 
kuin hänen lahjansa ur-
heilijana olisivat edellyt-
täneet. Matka Jyväskylän 
Säynätsalosta kansain-
välisiin nyrkkeilykehiin 
oli 1980-luvulla yksin-
kertaisesti liian pitkä. 
Myös elämä urheilun 
ulkopuolella oli kuoppai-
nen. Herkkä kamppailija 
päätyi itsemurhaan vain 
42-vuotiaana 1990-luvun 
lopussa. Amatöörinyrk-
keilijänä Uusivirta voitti 
Euroopan mestaruuden 
ja kaksi MM-hopeaa.

Tare oli lähtöisin köy-
histä oloista ja oli herk-
kä mies. Tare saavutti 
Euroopan mestaruuden 
vuonna 1984. Moskovan 
olympialaiset päättyivät 
pettymykseen. Kunin-
gas alkoholi alkoi hallita 
miehen elämää entistä 
enemmän. Clayton tyr-
mättiin 1. erässä. Ottelu 
Watsonia vastaan päättyi 
Taren ylivoimaiseen pis-
tevoittoon.

Tare palasi Tarjan luo 
Jyväskylään. Ura al-
koi olla ehtoopuolella? 
Taren jäähyväisottelu 
tapahtui Pohjanmaalla. 
Arto Halonen teki Ta-
resta Ringside-elokuvan. 

Taren kotona alkoi pe-
siintyä pikkurikollisia ja 
narkomaaneja. Tarelle 
alkoi kertyä vuokraräs-
tejä. Hän sai irtisanomi-
sen kaupungin vuokra-
asunnosta. Tare menetti 
itsetuntonsa, ja kaiken 
lisäksi häntä kohtasi 
rattijuoppous. Viimein 
Tare päätyi itsemurhaan. 
Taren haudalla on paasi, 
jossa lukee: ”Tarmo Uu-
sivirta, Euroopan mes-
tari”. Tare oli lajissaan 
toistaiseksi viimeisin 
Euroopan mestari.

Taren kaksi valmentajaa 
luonnehtii suojattiaan:

”Loistava nyrkkeilijä, 
kova harjoittelija, lah-
jakas urheilija. Kolme 
mahtilyöntiä: vasen suo-
ra, vasen yläkoukku, oi-
kea suora. Kautta aikain 
paras suomalainen nyrk-
keilijä. Edes Bärlund ja 
kumppanit eivät olleet 
yhtä hyviä.” Yrjö Sikiö.

”Lahjakas nyrkkeilijä, 
äärimmäisen tinkimätön 
harjoittelija. Herkkä ur-
heilija. Kovalyöntinen, 
erittäin monipuolinen. 
Näin kovia urheilijoita 
syntyy Suomeen yksi vii-
dessäkymmenessä vuo-
dessa.” Aarno Luoma.

Unto Vaskuu
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Kalljärven Maansiirto 
Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

rakennusten pohjatyöt
louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOita Ja KySy liSää !

Avoinna ma-pe 9-18 • la 9-14

Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola 
puh: 09-88742810

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

www.mariannensalonki.com

ark 9-18
la 9-14

Ku
va

: B
y 

KC

Lehti-ilmoitus_250x105mm_2.indd   1 8.5.2017   15.24

KuLTTuuRI

Maalauksia ja veistoksia  
kirjaston näyttelyssä
Leena Suomalainen, Raija Linja, Ulla Ollikainen-Vuo-
rela ja Marja Sierilä ripustivat yhteisen taidenäyttelyn-
sä Veikkolan kirjastolle 21. päivänä toukokuuta. Nämä 
neljä kuvataiteiden harrastajaa ovat tutustuneet toisiinsa 
ja taiteen tekemiseen Kirkkonummen kansalaisopiston 
maalaus- ja kuvanveistoryhmissä. Kirjaston näyttelyssä 
on kuvia ja veistoksia. Niiden aiheena on monipuolisesti 
ihminen. Kuvien tekemisessä on käytetty eri tekniikoita, 

Kirjaston näyttelyn taiteilijat vasemmalta Leena Suomalainen, Raija Linja, Ulla Ollikainen-Vuorela ja Marja Sierilä. 
Vasemmalla takana on Raijan croquis-tekniikalla tekemiä burleski-aiheisia piirroksia ja pöydällä kaksi hänen 
veistostaan. Oikealla näkyy yksi Ullan maalaamista muotokuvista. Pöydällä on Leenan veistoksia. 

muun muassa nopeata piirrostekniikkaa, jonka alkuperäi-
nen nimi on croquis.

Näyttely on avoinna perjantaihin kesäkuun 1. päivään 
asti.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari 

Jalkojenhoito Askel 
 Koskentie 3, Veikkola 
    p. 050 525 5713 
www.vello.fi/jalkojenhoitoaskel 
- perusjalkahoidot 
- syylien/känsien poistot 
- sienikynsien hoito 
- kynsien leikkaus/ohennus 
- parafiinihoidot jaloille 
- omahoitotuotteet 
 

Mariannen salonki muuttaa kesäkuun alussa entiseen Balanssin tilaan.
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Piiparilan kesä

Piiparilassa tänä kesänä:

27.5. klo 16

Piiparilan ensimmäinen 
kesäkonsertti on touko-
kuun lopulla. Kirkko-
nummen musiikkiopiston 
nuoret kamarimuusikot 
esiintyvät kolmessa eri 
kokoonpanossa.

Konsertissa kuullaan:

– G. Sammartini: Arioso 
– J. Klengel: Kindertrio 
G-duuri op. 35 Nr. 2, I osa 
Allegro 
– C. Böhm: Pianotrio 
a-molli, I osa Allegro 
commodo 
– J. Haydn: Pianotrio 
No. 32 A-duuri, I osa 
Allegro moderato.

17.6. klo 15

Kirkkonummen Kamarior-
kesteri soittaa johtajanaan 
Panula-akatemian kapel-
limestareita. Konsertin 
solisteina on kaksi nuorta 
menestynyttä muusikkoa. 

Sellisti Leonardo Chiodo 
voitti tämän vuoden Tu-

run sellokilpailun. Myös 
yleisö äänesti hänet suosi-
kikseen. Leonardo soittaa 
Saint-Saens´in sellokon-
serton. 

Konsertin toinen solisti 
on pianisti Tarmo Pel-
tokoski, joka on ehtinyt 
voittaa useita kilpailuja. 
Viimeisin menestys on 
Tampereen pianokilpai-
lu, jossa Tarmo palkittiin 
parhaasta kilpailua varten 
sävelletyn nykyteoksen 
esityksestä. Hän sai myös 
Suomen Arvostelijaliiton 
erikoispalkinnon finaalin 
karismaattisimmasta la-
vaesiintymisestä. Tarmon 
ohjelmassa on Schuman-
nin pianokonsertto.

28.7. klo 15

Trio Roozeman esiintyy 
heinäkuun lopulla. Rooze-
manin sisarukset, viulisti 
Rebecca ja sellisti Jonat-
han, ovat menestyneet niin 
kansallisissa kuin kan-
sainvälisissä kilpailuissa. 
16-vuotias Rebecca voitti 
ensimmäisen kilpailunsa 
9-vuotiaana Tallinnassa. 
Jonathanin kansainväli-

sen uran auttoi nopeaan 
nousuun finaalipaikka 
Moskovan Tshaikovsky-
kilpailussa. Konsertin pia-
nisti on nuorten isä Robert 
Roozeman.

Tämän kesän taidenäytte-
lyssä nähdään Olof Kan-

kaan maalauksia ja muita 
töitä. Näyttely on avoinna 
17.6.–8.7. lauantaisin ja 
sunnuntaisin.

Kaikkiin tilaisuuksiin on 
vapaa pääsy.

Marja Kantola-Panula 

Kirkkonummen kamariorkesteri on lähdössä konsertoimaan Normandiaan vuonna 2009.

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

TARJA SAHARI 
0700-9-3008

PARANTAJA-
SELVÄNÄKIJÄ

Vastaanotto Veikkolassa 
ajanvaraukset 040-5151 554 
– reiki kursseja 
– regressioterapiaa 
– Valoa elämään kursseja eli löytöretki itseesi 
 
www.tarjasahari.fi

 TILITOIMISTO 

Aika vaihtaa tilitoimistoa! 
Isoja tilitoimistoja edullisempi 

 ja henkilökohtaisempi! 
Pyydä tarjous! 

 

Myfix Oy 
Evitskogintie 87, 02520 Lapinkylä 

Eivor 040 778 0227 
info.myfix@gmail.com 

www.myfix.fi 
 

 
www.veikkola.fi

Rebecca Roozeman.

Jonathan Roozeman.
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Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

listoitan talosi
paneloin saunasi

laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

VEIKKOLaN 
TaKsI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Fight Back – Pekka Hyysalon uskomaton taistelu
Fight Back – Pekka Hyysa-
lon uskomaton taistelu

Pekka Hyysalo on 27-vuo-
tias entinen Freeski-hiih-
täjä, joka kilpaili suurissa 
kilpailuissa monissa mais-
sa. Hänen uransa päättyi 
kuitenkin vakavaan onnet-
tomuuteen Ylläksellä 28. 
huhtikuuta 2010.

Veikkolan Koti ja koulu 
-yhdistys järjesti touko-
kuun 8. päivänä Pekka 
Hyysalon puhumaan Veik-
kolan koululle 3.–9.-luok-
kalaisille.  Pekka puhui 
urastaan, onnettomuudes-
taan ja kuntoutumisestaan. 
Koululaiset olivat kiinnos-
tuneita Pekan elämäntari-
nasta ja vastailivat hänen 
kysymyksiinsä innokkaas-
ti.

Pekka kertoi, kuinka hä-
nen uransa alkoi lapsena 
isän kahden metrin mur-
tomaasuksilla. “En pitä-
nyt ylämäistä tai tasaisista 
suorista, mutta alamäet 

olivat parhaita”, Pekka sa-
noi. Hiihtolomalla vuonna 
1998 Pekka matkusti per-
heineen Åreen, ja siellä 
hän kokeili ensimmäisen 
kerran laskettelua, josta 
hän innostui kovasti. Las-
kettelun myötä Pekka löysi 
Freeskin. Pekka muutti las-
kettelukeskukseen ja aloitti 
aktiivisen kilpailemisen 
vuonna 2006. Siitä alkoi 
Pekan kipuaminen maail-
man huipulle.

Ylläksellä kuvatun ly-
hytelokuvan kuvauksissa 
28.4.2010 tapahtui traa-
ginen onnettomuus, joka 
koitui Pekan kohtaloksi. 
Hyppyä tehdessä tuli yllät-
tävä tuulenpuuska, jonka 
seurauksena hyppy epä-
onnistui ja Pekka kaatui. 
Hän vaipui koomaan vä-
littömästi ja heräsi vasta 
17 vuorokauden jälkeen. 
Pekalla todettiin neliraa-
jahalvaus, ja hän menetti 
liikunta-, puhe- sekä toi-
mintakyvyn ja lähimuistin. 
Pekan ennuste oli huono.

Pekan toipuminen alkoi 
omasta tsempistä. “Masen-
nuin viikon ajaksi ja itkin 
koko ajan”, Pekka kertoi. 
Hän sai pyörätuolin ja sen 
jälkeen rollaattorin. “Se oli 
sellainen mummopeli”, hän 
sanoi. Kuntoutuminen ete-
ni nopeasti, ja kahdeksan 
kuukautta onnettomuuden 
jälkeen hän  käveli yhden 
kyynärsauvan avulla. Vuo-
den 2010 marraskuussa 
hän oli SkiExpo-messuilla. 
“Siellä oli asenne taas koh-
dillaan”, Pekka sanoi.

Pekka palasi suksille 11 
kuukauden jälkeen onnet-
tomuudesta. “Se tuntui hir-
veältä, koska ennen osasin 
lasketella mutta en enää”, 
Pekka sanoi.

Pekka lähti syksyllä Itä-
valtaan laskettelemaan ja 
sai siellä idean Fight Back 
-kampanjaan ja perusti sen 
vuonna 2013. Fight Backin 
idea on auttaa päävamman 
saaneita kuntoutumaan. 
Fight Back -kampanjan 

tuloista Pekka sai rahaa 
oman kuntoutumisen kus-
tantamiseen. Kuntoudut-
tuaan tarpeeksi hän päätti 
juosta maratonin. “Siihen 
oli pitkä ja raskas tie”, Pek-
ka tokaisi.

Pekka treenasi liikaa, ja 
vasen puoli hänen kehos-
taan jäykistyi. “Sen jälkeen 
vaihdoin treenitapaa ja sain 

uuden kuntoutusohjelman. 
Se tuntui hyvältä”, hän ker-
toi. Myöhemmin hän lähti 
Ruotsiin kuntouttamaan 
muita päävamman saanei-
ta. Ruotsista palattuaan 
hän perusti kuntoutuskes-
kuksen Suomeen.

Vuonna 2016 Pekka sai 
Vuoden Suomalainen Pu-
huja -tittelin.

Tänä vuonna Pekka kan-
toi olympiatulta Etelä-
Koreassa. “Se oli mahtava 
kokemus”, Pekka tokaisi 
iloisesti.

Tekijät: 
Kiia Nurminen 
Niia Ruuskanen 
Ida Holmén, myös kuvat 
Veikkolan koulu 7A

Lähihoitaja
Sirkusartisti
Spiraalistabilaatio-ohjaaja
Osteopaatti, AMK

Mika Ojala

www.osteopatiaranka.com
p.044 973 9700

"Osteopatia parantaa elämänlaatua"
Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön hoitoon erikoistunut
monipuolinen hoitomuoto, josta hyötyvät kaikenikäiset.

Osteopatia

Katso myös kurssit!

Jonathan Roozeman.
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VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI
HONKONEN – RANTALAINEN

LEIRI  
PILVEN  
REUNALLA

Esitykset Navalan puistossa klo 19 
Ennakko pe 15.6. / Ensi-ilta la 16.6. / su 17.6. /  
ti 19.6. / ke 20.6. / ti 26.6. / ke 27.6. / to 28.6. / 
pe 29.6. / la 30.6. / ti 3.7. / ke 4.7. / to 5.7.  
Liput: 23/20/10 €

Liput: Veikkola / Ravintola PALA (käteisellä)  
Kirkkonummi / Luckan  
Nummela / AG-grilli  
sekä  ovelta 45 min. ennen esitystä  
www.veikkolankartanoteatteri.fi

Kirkkonummi vuoden 2018 pikkuyrittäjämäisin kunta
Linnanmäellä lauantaina 
19.5. järjestetyssä tilaisuu-
dessa Kirkkonummi va-
littiin vuoden pikkuyrittä-
jämäisimmäksi kunnaksi. 
Palkinnon kävi vastaanot-
tamassa Veikkolan koulun 
rehtori Jussi Roms. Veik-
kolan koulu on ollut kokei-
lemassa ja käynnistämässä 
Pikkuyrittäjät-konseptia 
jo varhaisessa vaihees-
sa. Samassa tilaisuudessa 
palkittiin vuoden kekse-
liäimmät ja innokkaimmat 
pikkuyrittäjät, palkittiin 
aktiivisimpia opettajia ja 
Pikkuyrittäjät-kummeja. 

Pikkuyrittäjät-ohjelma on 
nopeasti ympäri Suomen 
levinnyt alakouluille suun-
nattu 18 tunnin maksuton 
opinto-ohjelma, jossa lap-
set tutustuvat yrittäjyyteen 
ja perustavat 2-4 hengen 
ryhmissä oman Pikkuyri-
tyksensä. Ohjelma koostuu 
kahden oppitunnin mit-
taisista kokonaisuuksista, 
joilla kullakin on oma tee-
mansa. Ohjelman toiseksi 
viimeisellä kerralla Pikku-
yrittäjät pääsevät esittele-
mään omia yrityksiään ja 

myymään itse tekemiään 
tuotteita oikeille asiakkail-
le oikealla rahalla.

Pikkuyrittäjät on osa voit-
toa tavoittelemattoman 
Nuori Yrittäjyys ry:n toi-
mintaa. Ohjelman vetämi-
sestä vastaavat alakoulujen 
opettajat, jotka on koulutet-
tu Pikkuyrittäjät-ohjelman 
vetämistä varten. Ohjelman 
sisällöt tukevat uuden ope-
tussuunnitelman (2016) ta-
voitteita. Pikkuyrittäjät-oh-
jelma on jatkanut kasvuaan 
lukuvuonna 2017-2018, ja 
ohjelmassa on ollut muka-
na yhteensä jo yli 20 000 
lasta ympäri Suomea.

Kirkkonummella Pik-
kuyrittäjät-konseptia on 
kuluvana lukuvuonna 
toteutettu lähes kaikis-
sa kouluissa, ja kaikkien 
Kirkkonummen koulujen 
opettajia on koulutettu 
yrittäjyyskasvatukseen yh-
teistyössä Kirkkonummen 
yrittäjien Nuori Yrittäjyys 
ry:n kanssa. Koulutus jat-
kuu ensi lukuvuonna, ja 
ohjelma leviää Kirkko-
nummella edelleen.

Kuudesluokkalaisten pikkuyrittäjien loppuhuipennus Veikkolan koululla torstaina 17.5. Veikkolan ja Vuorenmäen 
koulut järjestävät Pikkuyrittäjät-kurssin yhteisenä valinnaisaineena 5.- ja 6.-luokalla. Pikkuyrittäjät on ollut koulujen 
suosituin valinnaisaine, josta on järjestetty useita rinnakkaisia ryhmiä.
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uusi Pelaaja,
tERVEtuLoA

ILMoIttAuDu:
www.fcwild.fi/uusi-pelaaja

jalkapallon erikoisseuraan, 
harjoitukset /pelit omalla 

tekonurmella lähellä kotia!

Mainos
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Vanhatie 29, 02880 
Veikkola 
 
Kylätalosta voi varata 
kotoisaa kokoustilaa 
edullisesti: 10 e/4 h tai 
kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu 50 e/v. 
Varaukset nettilomakkeella:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kylatalonvaraus.htm tai sähköpostitse 
veikkola@gmail.com.

Kylätalo 

VeVe:lle kaksi kunniapuheenjohtajaa
Veikkolan Veikot ry 
myönsi kevätkokouk-
sessaan 27.4. kahdelle 
ansioituneimmalle vete-
raanijäsenelleen kunniapu-
heenjohtajan arvonimen. 
Arimo Bäckman ja Risto 
Sonninen saivat tittelin 
kunniakirjoineen vuosi-
kymmenien arvokkaasta 
työstä seuran hyväksi. 
Kirsi Penttilä haastatteli 
herroja menneiden vuosi-
en muisteloista.

Risto: "Olen alunperin ko-
toisin Pohjois-Savon Maa-
ningalta. Kylän poikien 
kanssa kisailimme omis-
sa 'olympialaisissamme', 
nuorimmat 5–6-vuotiaina. 
Ensimmäinen oma kisani 
oli vuonna 1949 ollessani 
11-vuotias. Urheilutoimin-
ta oli tuolloin omatoimis-
ta, eikä meitä juurikaan 
ohjattu eri lajeihin. Har-
rastimme muun muassa 
lentopalloa ja pesäpalloa. 
Ensimmäinen urheiluseu-
ra, jossa olin mukana, oli 
Maaningan Tarmo, jossa 
harrastin yleisurheilua ja 
lentopalloa. Pesäpalloa 
pelasin Maaningan Pallos-
sa. Jospa olisikin tuolloin 
ollut yhtä hyvät mahdol-
lisuudet harrastaa urheilua 
kuin nykyään...”

”Veikkolaan tulimme ke-
sällä 1971. Tuolloin Veik-
kola oli muutaman oma-
kotitalon rykelmä metsän 
keskellä. VeVeen tulin 

mukaan silloisen puheen-
johtajan pyynnöstä vuonna 
1972. Ensimmäinen kaute-
ni seuran puheenjohtajana 
alkoi vuonna 1973. Noina 
aikoina VeVe oli aktiivinen 
myös hiihdon ja uinnin sa-
ralla. Itse keskityin yleis-
urheiluun ja palloiluun 
toimien niin valmentajana 
kuin joukkueenjohtajana-
kin. Hallinnolliset tehtävät 
olivat silloinkin suuri osa 
työsarkaa.”

”Perhe-elämän yhdistämi-
nen aktiiviseen seuratoi-
mintaan ei ollut aina kovin 
helppoa, mutta onneksi 
pystyin toimimaan omien 
lastenikin valmentajana. 
He ovatkin saavuttaneet 
hyviä kansallisen tason 
tuloksia ja SM-mitaleita 
yleisurheilun heittolajeis-
sa, lähinnä moukarinhei-
tossa.”

”Aktiivisen seuratoimin-
nan jätin taakseni 2017. 
Oli tullut aika tehdä tilaa 
nuoremmille. Tosin tulen 
olemaan mukana kilpai-
lutoiminnassa, väline-
huollossa, jossain määrin 
valmentajanakin; seuran 
toimistorakennuskin kai-
paa pientä viimeistelyä. 
Seuran puheenjohtajana 
toimin yhteensä 14 vuot-
ta ja jäsenenä 46 vuotta 
– tähän mennessä. Seuran 
jäsenille haluan jättää pe-
rinnöksi seuraavat teesit: 
Kannattaa kokeilla eri 

liikuntamuotoja. Perheen 
tuki nuorelle urheilun har-
rastajalle on tärkeää. Hyvä 
yhteishenki taas kunni-
aan!"

Arimo: "Synnyin vuonna 
1947 Sauvossa. Lapsuu-
dessani harrastin yleisur-
heilua, hiihtoa, palloilua 
ja mäkihyppyä Sauvon 
Urheilijoissa. Liikkumi-
nen oli pitkälti omatoimis-
ta, samoin kuin välineet 
omasta takaa. Lukioaikoi-
na tuli mukaan seiväshyp-
py Piikkiön Kehitys -ur-
heiluseurassa.”

”Talomme valmistui Veik-
kolaan Kalljärven ranta-
maisemiin vuonna 1982. 
Jo seuraavana vuonna tulin 
mukaan seuran toimintaan 
Lapinkylän urheiluken-
tällä lasteni harrastuksen 
myötä. 90-luvun alussa 
VeVe:n toiminta oli hie-
man lamassa, kuten koko 
Suomen. Tuolloin yhtenä 
ryhmän jäsenenä, joita 
oli kourallinen, päätimme 
kehittää toimintaa. Nos-
timme Veikkolan Veikot 
kyläseurasta piiritasolle 
liittymällä kattojärjestöi-
hin, kuten Helsy ja SUL.”

”Edellä mainituissa jär-
jestöissä olen toiminut 
johtotehtävissä. Seuram-
me kasvatti noina vuosina 
useita SM-tason urheili-
joita. Vammaisurheilun ja 
veteraanien SM-kilpailuja 

olemme myös järjestä-
neet. Hienoja tapahtumia 
ja hienoja muistoja. Eräitä 
merkkipaaluja VeVe-ural-
lani ovat uuden urheilu-
kentän saaminen Veikko-
lan keskustan tuntumaan 
sekä 2016 tuiki tarpeelli-
sen seuran toimistoraken-
nuksen rakennuttaminen 
kentän reunalle.”

”Veikkolan Veikkojen hal-
lituksessa olen toiminut 
reilut parikymmentä vuot-
ta, joista toisen puolikkaan 
seuran puheenjohtajana. 
Tehtäviä on ollut paljon 
lähes laidasta laitaan, var-
sinkin hallinnon osalta. 
Puheenjohtajan tehtäväs-
tä jäin pois 2017 muiden 
kiireiden vuoksi. VeVe on 
ollut osana perheemme 
elämäntapaa monet vuo-
det. Toivon hyvää jatkoa 
seuralle veikkolalaisten ja 
miksei muidenkin liikut-
tamisessa. Liikuntaa har-
rastan itse edelleen mo-
nipuolisesti ja osallistun 
veteraanien kilpailuihin. 
Varmaankin tulen toimi-
maan silloin tällöin ämy-
rin varressa kisatapahtu-
missa."

Veikkolan Veikot kiittää 
työn sankareitaan! KII-
TOS!

Teksti: KP & MH 
Kuvat: Björn Stenvik

Kunniapuheenjohtaja Risto Sonninen.

Kunniapuheenjohtaja Arimo Bäckman.

Veikkolan Veikkojen yleisurheilukesä
Veikkolan yleisurheilu-
kentällä harrastetaan taas 
tänä kesänä yleisurheilua 
sekä viikoittaisina harjoi-
tuksina että lyhytaikaisina 
tapahtumina.

Juoksukoulu järjestetään 
keväällä 7 kertaa. Tarkoi-
tuksena on parantaa nope-
utta juoksutekniikan ja eri-
laisten harjoitusten kautta. 
Juoksukoulun suosio ylitti 
vetäjä Jukka Ruotisen sekä 
omat odotukseni, ja ryhmä 
onkin nyt täynnä tältä ke-
väältä.

Ensimmäisellä kerralla 
testasimme osallistujien 
maksiminopeutta, pon-
nistusvoimaa sekä liik-
kuvuutta. Jatkossa on 
enemmän juoksua, lähtö-
jä ja hyppyjä. Tärkeintä 

näin lyhyellä kurssilla on 
opettaa tekniikkaa ja har-
joitteita, joita kannattaisi 
harjoitella omatoimisesti 
tai muissa harjoituksissa.

Yleisurheiluleiri on tar-
koitettu 7–15-vuotiaille, 
mutta ilmoittautuneet ovat 
7–12-vuotiaita. Leirillä 
tarkoitus on pitää hauskaa 
ja samalla tutustua yleis-
urheilun eri lajeihin. Lei-
ripäivän pituus on neljä 
tuntia (klo 10–14), joten 
päivän pitää sisältää myös 
taukoja ja leikkejä ollak-
seen kiinnostava koko 
kahden viikon ajan. Urhei-
lijoiden tutustuminen toi-
siinsa luo aina paremman 
yhteishengen. Varmaan-
kin moni saa yhden tai 
useamman uuden ystävän 
leiriltä. Leirin päätteeksi 

on ollut leikkimielisiä ki-
soja. Myös urheilijat ovat 
keksineet jotakin hauskaa 
ohjaajien kustannuksella.

Veikkolan Veikkojen las-
ten yleisurheilu vetää pal-
jon osallistujia, ja ryhmät 
täyttyvät, kiitos hyvien 
nuorten tai ainakin nuoren-
mielisten ohjaajien. Lasten 
ensimmäiset kesäkauden 
harjoitukset pidettiin tors-
taina 3.5., ja heti oli vils-
kettä urheilukentällä.

Pienimmille lapsille yleis-
urheilulajeja opetetaan 
leikinomaisesti, ja Vauh-
tivekaroissa näkyy lasten 
liikkumisen riemu, kun 
”pussipallot” lentävät sekä 
juostaan paljon. Seuraa-
valle yleisurheiluluokal-
le eli Vauhtiveikkoihin 

siirryttäessä opitaan jo 
sääntöjä sekä lajien perus-
tekniikkaa, unohtamatta 
leikkejä, joiden kautta tu-
lee paljon juoksumetrejä. 
Tempotenavissa leikkiä on 
harvemmin, ja leikinomai-
sesti harjoitellaan nopeutta 
tai refleksejä.

Jotta voimme jatkossakin 
järjestää samanlaista toi-
mintaa tai jopa parempaa, 
tarvitsemme lisää vapaa-
ehtoisia toimintaan. Kaik-
ki apu otetaan kiitollisuu-
della vastaan! Aktiivien 
työtaakka on melkoinen, 
siksi pieneltäkin tuntuva 
apusi voi olla ensiarvoisen 
tärkeä.

Lisää tietoa www.veve.net

Björn "Nalle" Stenvik

LIIKuNTa
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SPIRAALISTABILAATIO

Kesän tiivistunnit

on iso merkitys toimintakyvylle"

"Harjoittelulla

Alkeistunneilla harjoittelet SPS-metodin perusliikkeitä ja ymmärrät lihastoimintaketjujen merkityksen
terveelle toimintakyvylle. Saat käytännön kokemuksen lihastoimintaketjujen toiminnasta
ja ymmärrät teoriassa spiraallihasketjun anatomiaa valkokankaalle heĳastetun 3D-ohjelman kautta.

Jatkotunneilla haastat tehokkaasti spiraaliketjun toimintaa eri variaatioin perusharjoittelun lisäksi.
Liikkeet tehdään enemmän yhden jalan varassa ja nousuja tehdään tason päälle.
Kertaat teoriassa ne hartiakaaren-lihakset, jotka on hyvä olla rentoina – ja opit myös vapauttamaan
niitä pareittain tehtävillä manuaaliterapian keinoilla.
Lisäksi opit venyttelemään SPS-metodia hyödyntäen.

Syksyn jatkuvilla tunneilla pääset harjoittelemaan ohjatusti pienryhmän rennossa ilmapiirissä!
Alkeistunneilla opit SPS-metodin perusliikkeet ja jatkotunneilla harjoitellaan motivoivassa
ryhmähengessä edeten SPS-metodissa. Kehonhallintasi ja lihastoimintaketjujen toiminta
tulee paranemaan haastavampien liikkeiden avulla.

Jatkuvat tunnit syksyllä

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

www.osteopatiaranka.com

p. 044 973 9700

VeVe liikuttaa kesälläkin!
Yleisurheilukoulut ja 
jalkapallo ovat siirtyneet 
jo kesäaikaan vapusta al-
kaen. Lajeina ne ovatkin 
sellaiset, joissa kaivataan 
raikasta happea ja run-
saasti tilaa... Yleisurhei-
lukouluja on 6 ryhmää, 
harjoituksia kahdesti 
viikossa, maanantaisin 
ja torstaisin. Juoksukou-
lu junioreille on saavut-
tanut suuren suosion; 
ryhmä onkin jo täynnä. 
Harrastejalkapalloa pe-
lataan maanantaisin ja 
keskiviikkoisin. Koulu-
jen loputtua lapset voi-
vat osallistua yleisurhei-
luleirille. Ensimmäinen 
kahden viikon päiväleiri 
pidetään yu-kentällä 
4.6.–15.6. ja toinen leiri 
30.7.–3.8. Leirillä yleis-
urheillaan, leikitään ja 
pelataan! Tarkemmat 
aikataulut löytyvät net-
tisivuiltamme veve.net .

Ryhmäliikunnan kesä-
kausi alkaa 1.6. ja jatkuu 
31.8. asti. VeVe:n ”puis-
tojumpalla” on pitkät 
perinteet. Yli kymmenen 
vuotta sitten jo aerobi-
cattiin yleisurheiluken-
tän tartanilla. Sittemmin 
on lajivalikoima moni-
puolistunut ja ohjaajien 
määrä kasvanut. Tule-
vana kesänä tarjotaan 
ryhmäliikuntaa kolme 
viikkotuntia 10 viikon 
aikana.

VeVe lomailee kolme 
viikkoa juhannuksesta, 
22.6.–15.7. Maanantaina 
kahvakuulaillaan, kes-
kiviikkona jumpataan, 
ja torstaina vuorossa on 
joko kuntocircuit tai Te-
hoMix. Kahvakuulailu 
tarjoaa monipuoliset, 
tehokkaat, hauskat ja 
koko kroppaa vahvista-
vat treenit. Jumpan laatu 

vaihtelee ohjaajan mu-
kaan tanssillisesta perus-
jumppaan, jossa hyvällä 
lihaskunto-osiolla on 
osuutensa.

Kuntocircuit on nimen-
sä mukaisesti kuntopii-
ri, joka pitää sisällään 
useita eri treenipisteitä. 
Vaihtoehtona edelliselle 
on TehoMix-treeni, joka 
on toiminnallista har-
joittelua omaa kehon-
painoa hyödyntäen.

Lisätietoja www.veve.
net . Tule mukaan ja il-
moittaudu kesän ryhmiin 
myClubin kautta!

Kirsi Penttilä     

 

Eerikinkartanon  
Marja

eerikinkartano.fi
Karl Åberg

LIIKuNTa

ostaa & myy & palvelee
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: 
huonekaluja, yms. Huom.haemme myös 
tavaraa “pois nurkista”!
MYY: mm. upeita BillnäS-
kalusteita ja uniikkeja kodin kalusteita, 
sisustustarvikkeita, kodinkoneita, astioita, 
kirjoja.
HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puut-
tuvia esineitä ja ilmoitamme löydöistä.
PALVELEE: talonmiespalveluita ja 
pikku remontit, huollot, korjaukset - 
ongelmajätteen kuljetukset... keksi itse lisää!!

terveisin 
Keijo ruhanen  
keijo.ruhanen@aana.fi 
0400-123 232 / 09-813 6530

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa 
edulliseen neliö- & kuutiohintaan!  
Myös muuttolaatikoita.
Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

www.aana.fi 

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt

050-344 4918

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Viime vuonna toukokuun 
alkupuolella tuli vielä 
ohuelti lunta, ja tätä seu-
rasikin kolea kesä. Taisi 
olla viides peräkkäinen. 
Nyt näyttää paremmalta: 
kymmenen asteen lämpö-
tila saavutettiin jo touko-
kuun alussa. Tänä vuonna 
lintujen muutto on suurin 
piirtein ajallansa. Huh-
tikuun lopussa kiinnitin 
vielä viimeiset pari tiai-
sen ja kirjosiepon pönt-
töä rikkoutuneiden tilal-
le. Kirjosieppo saapuikin 
laulamaan pihallemme 
kohta pönttöjen kiinnityk-
sen jälkeen. Pöntöt tulisi 
kiinnittää syksyllä tai vii-
meistään huhtikuun puo-
lessa välissä; olin hieman 
myöhässä.

Pesintärauha ja 
rauhoitus

Rautiaisen raikasta laulua 
on kuulunut normaalia 
enemmän. Tämä viittaisi 
siihen, että pesintätulos oli 
viime kesänä hyvä, vaikka 
alkukesä oli kylmä. Sen si-
jaan lehtokurppa, joka ilta-
hämärissä lentää reviirinsä 
rajoja kurnuttaen ja välillä 
"pitsiit"-ääntä päästellen, 
on ollut nyt lähes kadok-
sissa. Tämä tukeva kah-
laajalaji on valitettavasti 
kotimaistenkin metsästäji-
en kohdelistalla. Pesintäai-
kana lintuja ei saa ampua.

Luin Vihdin Uutisista, mi-
ten paikallinen metsästä-
jäyhdistys odottaa naakan 
rauhoituksen loppuvan. 

Selvitin asiaa Suomen 
Luonnonsuojeluliitosta, ja 
vastaus oli, että ainoa sel-
keä haitta, mitä naakka ai-
heuttaa, on paikoitellen ta-
pahtuva rehuheinäpaalien 
muovituksen rikkominen 
nokalla. Tämän ei pitäisi 
johtaa laajamittaiseen la-
jin tuhoamiseen. Naakkaa 
ei ampumalla pelloilta 
pois saa.

Ensimmäinen peippo lau-
loi aamupäivällä 25.3. 
Särkijärventien maastos-
sa. Pakkasta oli 10 astet-
ta. Eipä sää vielä kevättä 
muistuttanut.

Merikotkia 
Haapajärven yllä

Huhtikuun 23. päivänä 
kiersin koirien kanssa Haa-
pajärveä ja kuulin äänen, 
joka taltioitui alitajuntaani. 
Noin kymmenen metrin 
kävelyn jälkeen tajusin, 
että ääni kuului merikotkal-
le. Nostin katsetta kohti tai-
vasta, ja siellä kaartelikin 

kolme merikotkaa Haapa-
järven yllä. Ajankohta huo-
mioiden ne olivat toden-
näköisesti nuoria lintuja, 
joilla ei vielä ollut pesimä-
reviiriä. Huhti- toukokuun 
vaihteessa merikotkat ovat 
jo hautomassa.

Laji on selvinnyt hienosti 
60–70-lukujen aallonpoh-
jasta talviruokinnan avulla. 
Nyt uusiksi pesäpaikoiksi 
kelpaavat myös sisämaan 
vedet. Laji pesii jo ainakin 
Vanajavedellä sekä Lokan 
alueella Lapissa. Mahtai-
sikohan merikotka pesiä 
vielä joskus vaikka Nuuk-
sion järvialueella.

Perjantaina 4.5. Haapajär-
ven rannalla lenteli jo usei-
den haarapääskyjen parvi. 
Lämpötilan huomioiden 
tuli sellainen tunne, että 
kesä on saapunut.

Muuttomatkojen vaarat

Monet muuttavat pikku-
linnut ovat vähentyneet 

viime vuosina. Varsinkin 
avointen niittyjen ja pelto-
jen lajit ovat kärsineet sekä 
muuttoaikoina tapahtu-
vasta pyynnistä että teho-
maanviljelystä pesimäseu-
dulla. Suomi on viljelyssä 
käytettyjen rikkakasvien 
torjunta-aineiden suhteen 
melko puhdas maa. Etelä-
Euroopassa ja Afrikassa 
näitä aineita käytetään sel-
keästi enemmän. Lintujen 
lukumäärän vähenemiseen 
vaikuttaakin haitallisten 
tekijöiden yhteismäärä. 
Pikkulintuja pyydetään 
myös ravinnoksi Etelä-
Euroopassa.

Isommat linnut, kuten mo-
net petolinnut, joutuvat 
muuttomatkoillaan paikoi-
tellen myös metsästyksen 
kohteeksi. Valitettavasti 
joissakin Euroopan maissa 
petolintujen metsästys on 
jopa sallittua, tai kieltoa 
ei merkittävästi valvota. 
Paikalliset luonnonsuoje-
luyhdistykset tekevät koko 
ajan töitä asioiden paran-

tamiseksi ja rauhoituspää-
tösten aikaansaamiseksi.

Tärkeää on asenteiden 
muuttaminen siten, että 
hyvinvoiva luonto koko-
naisuudessaan nähdään ar-
vokkaana ja säilytettävänä 
asiana, ihmisten elämään 
läheisesti liittyvänä osa-
na, jota ilman emme pär-
jää. Salametsästys täytyisi 
nähdä yleisesti raukkamai-
sena toimintana, joka ei 
palvele ketään.

Nyt toukokuun alussa on 
mitä ihastuttavin kevät. 
Hiirenkorvat ovat juu-
ri puhjenneet koivuihin, 
ja lämpimän kesän en-
nusmerkit ovat ilmassa. 
Toivotaan, että viimein 
saisimme aurinkoisen al-
kukesän, jotta lintujen pe-
sintään ja poikastuottoon 
olisi mahdollisimman 
otolliset olosuhteet.

Kevätterveisin

Topi

Pähkinäpolulla on nyt voinut kokea kaikki vuodenajat. Harvennushakkuut ovat muuttaneet maisemaa, ja opastetaulu vielä puuttuu, sorastusta tarvittaisiin, pitkospuutkin ovat 
jääneet tekemättä ja paljon muuta. Reitin tunnistaa sinisistä paaluista.  
Kunnan verkkosivuilta (kirkkonummi.fi/pahkinapolku) löytyy Pähkinäpolun reittikartta sekä tietoa reitistä. 
Kuva: Päivi Falck.
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Suomalaisia ? 
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Kutkin päissään 

Veik- 
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Suma 
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” ... in England” 
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pilla 

Turon kaverin 
  kaimoja 

Tira- 

Coke 

Han- 
kinta 

Voi 
viil- 
tää 

Sau-
nio 

Tai-
vaal-
la 

Tora 

Si-
vuin 

Ytimin 

!
VEIKKOLa-RIsTIKKO

 

U

A

T

M

Y

I KL UU TJU O

K

E

L A UA IT ES

A

AK ET

K

KIA

S

A

I

A

A

T

A

A

OU

I

A

R

L

L

U

T

N T

S

K

N

T R

A

S

S

T

A

N T

P

O

A

SA

K

H

A

T

I

T LR

L

N

A

K

S

SE T

U

A

A

A

T

T O

A

S

AT

T

S

O

L

T

R

E

T

E

I

T

Ä

I

AI

Y

T

E

I A

T S

EN

A

E

I K

I

E I A

A

T

HI AK

L A TS SI I

D

J

N DH U

UM L T S

K

A

Y

UO UH

M

A

T

L

U

O

T

O

T

L

A TI A E ST TA

A

PA

I

O

M

HAJ HU

KS A

A

A R

OL

O

S

Ä

K

L

A

P

E

I

I

A

P

T

V A T

O

Siellä 
tennis 

R

A

Ö

O

Olavi Kivalo 

O

T

J

I

L

U
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N

K

A

I

O

S

Kolloidi- 
seoksia 

I

S

TAHR

O

A

OI

S

H

T

A

S
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E

Bud-
jaat 

Vanki- 
loista 

Rysty, 
kämmen 

Joy-
stick 

 

Oi, Masa, 
....tti! 

R

A

A

O

Vetää 
kierroksia 

Nahki- 
aisilla 

Ässällä 
 musaa 

Kinnas? 

€/h Valkea 

Auto 

Rusi-
noille? 

Sai-
raat 

 Ruben, 
Simeon,  
 Leevi,  
 Juu... 

Naisia 

 Ma- 
seilla 

Asi- 
alla 

T

R

Säteileviä 

 

Runotyttö 

Aamuinen 
Hesari 

OH, A-ALLAH 
LÄNTEEN!! 

Ohi 
Esto 

Esto-
ton Alfa 

Ballakin musaa 

A

Kumma- 
jainen 

Ringa 
tai 
lantti 

ONNI 

Arka,   
 kää-  
 piö 
7. .... 

”Ahven- 
 hauki” 

Nis-
kaan? 

Aknei- 
setkin 

Vesi- 
este 

Ihol- 
  le 

 A

Jussi, 
kapelli-
mestari 
(reessä) 

Largo 
Presto 

Taave- 
  tilla 

Koolla väliä, jos 
näitä palelee! 

C2H4

Nek- 
roosi 

Pekka, 
fyysikko, 
akateemikko 

A & T 

Hau-
esta 

Miestä- 
kin voi 

Pyhä 
ja 
kallis 
  ? 

E

Makeita Pil- 
leillä 

  Ei  
helve- 
 tissä! 

O

I

M

A

Erät 
Mara- 

Pieni 
ääni 

(M)ais- 
   ti 

 Si- 
alle 

Sinne Saône 

Emi-, 
Bib- 

 ”-lai- 
  nen” 

-kalvo 
Le Sécateur 

sieltä 

Aulis 
Mauste 

E

Aniskin 

Autu- 
aam- 
paa ? 

Läävä 
Alistaa 

Venytetty 
Mauranen Dödö 

(pisaroina 
ruohossa !) 

Peellä 
Vexi 

Helppoja 
 heinälle 

Tyttö 
Hyppy- 

Lyhyt 
Aalto 

Tarkastelen edellistä, hel-
mikuista ristikkoa nosta-
en esiin muutamia vihje/
ratkaisu-pareja, joista te-
kee mieli sanoa muutama 
sana. Kollegani Pekka, 
fyysikko ja lopulta aka-
teemikko, omasi kiinnos-
tavan sukunimen JAUHO. 
Tämä nimi esiintyi erityi-
sesti Karjalassa. Sen alku-
perästä on kaksi oletusta. 
Toinen viittaa myllärin 
ammattiin tai oikeammin 
hänen työnsä tulokseen. 
Toinen lähtee ihmiselle 
annetusta lisänimestä jau-
hopää tai jauhoparta, jotka 
viittaavat vaaleaan tuk-
kaan tai partaan. Selityk-
set eivät riitele keskenään, 
jos ajatellaan, että myllärin 
tukka ja parta olivat van-
han ajan myllyssä lopulta 

enemmän tai vähemmän 
jauhon peitossa.

Samantapainen karjalainen 
sukunimi on TAIKINA. 
Suomalaiselle sukunimel-
le PULLA en kuitenkaan 
ole löytänyt etymologista 
selitystä. Pulla esiintyy 
sukunimenä muissa mais-
sa, mutta ei tällöin tarkoita 
sitä, mikä syntyy jauhosta 
ja taikinasta.

Kapellimestari Jussin su-
kunimi on JALAS. Nimen 
alkuperästä ei ole oikein 
selkeää selitystä, vaikka 
reen jalas olisi luonnol-
lisen tuntuinen. Sukuni-
mien alkuperät ovatkin 
usein aivan muuta, mikä 
ensin tulee mieleen. Eräs 
tennispartnerini on suku-

nimeltään HAURU. Hän 
kuvitteli sen tarkoittavan 
merilevää, mutta se tulee-
kin raamatullisesta nimes-
tä Gabriel.

Kenen voisi kuvitella heit-
tävän ilmoille kuin epätoi-
voisen avunhuudon ”Oh, 
A-allah länteen!” Ainakin 
vihjeen mukaan henkilön, 
jonka nimi saadaan lu-
kemalla vihjeen alkuosa 
lopusta alkuun HALLA-
AHO. Halla-aho on yksi 
monista hallaan viittaavis-
ta sukunimistä. Se on ylei-
nen koko maassa, koska 
halla on koetellut Suomen 
peltoja ja niiden viljelijöitä 
kaikkialla.

veikko@nordem.fi
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Kaikki grilliHERKUT
s-marketista

alla grilldelikatesser 
från s-market

JOKA PÄIVÄ 

HALVAT 
HINNAT

VARJE DAG 

FÖRMÅNLIGA 
PRISER

S-market Veikkola
Koskentie/Koskisvägen 2

Arkisin/Vardagar 7–21
Lauantaisin/Lördagar 8–21

Sunnuntaisin/Söndagar 10–21


