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Aika aikaansa kutakin
Runsas neljännes vuosisata sitten Veikkolassa moni asia muuttui. Siihen asti kovasti rauhallinen 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 kertoen idyllisen asuinalueen hyvistä
puolista.
Uudet asukkaat olivat aktiivisia
osallistujia, jotka kaipasivat lisää säpinää kylälle. Näin myös
tapahtui.
Uneliaan kyläyhdistyksen rinnalle syntyi kilpaileva yhdistys,
Veikkolan Kyläparlamentti, joka
alkoi jo samana vuonna julkaista
Kylänraitti-lehteä. Lehti sai hyvän vastaanoton alueella, ja sen
kirjoituksia kommentoitiin myös
alueen päälehdessä Kirkkonummen Sanomissa. Lehden merkitys
oli Veikkolan identiteetin kannalta tärkeä: pikkuhiljaa alue noteerattiin myös Kirkkonummen
keskustassa ja virkamiesportaassa. Kerrotaan, että siihen aikaan
suurin osa kunnanvirkamiehistä
ei ollut koskaan käynyt tässä alueen pohjoisessa osassa.

Ajan myötä molemmat kyläyhdistykset lähenivät ja yhdistyivät. Nimeksi tuli Veikkolan Kyläyhdistys eli Veiky.
Tämä oli hyvä asia kaikkien kannalta: lehti on kasvattanut suosiotaan, ja alueen yritykset ovat
huomanneet sen merkityksen
liiketoimintansa kannalta. Hyvä
näin, sillä se on kaikkien kyläläisten etu. Alkuvaiheessa korostettiin epäpoliittisuutta, kunnes aktiivinen yhteistyö alueen
valtuutettujen kanssa todettiin
hyväksi ratkaisuksi.
Kirkkonummen keskustassa puhutaan hiukan kateellisesti ns.
Veikkola-puolueesta, joka osaa
ja uskaltaa puhaltaa yhteen hiileen. Näin on aktiivisuuden,
yhteistyön ja historiallisten kokemusten kautta saavutettu konsensus, joka on välttämätön alueen syrjäisen sijainnin takia. Sen
poliittinen painoarvo on kasvanut, ja Kylänraitti on lehtenä noteerattu entistä laajemmin myös
jakelualueen ulkopuolella.

kertaa on seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdokkaana lehtemme
toimittaja, syntyperäinen veikkolalainen Markus Myllyniemi,
joka on nuoresta iästään huolimatta ollut mukana monessa
Veikkolaa kehittävässä hankkeessa.
Minä puolestani kiitän ja kumarran, nyt on aika vetäytyä. Puhaltakoot uudet, entistä avarammat
tuulet Veikkolan viestinnässä.
Luovuudelle on tilaa, jonkun
vain täytyy täyttää se tila.
Sitä odotellessa Hervottoman
hauskaa ja lämmintä Kesää 2018
kaikille!
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Matti Saartamo
Kansi:Eerikinkartanontien vaahterakuja viime vuoden tammikuun
lopussa. Kuva: Päivi Falck.

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

Veikkolan melusuojaus etenee

Veikkola 2030 -visio Aiesopimus
tiukassa
Kun vanhempani muutti- listana sille, millaisen kyvat Veikkolaan 80-luvun läyhteisön me haluamme
äänestyksessä
lopussa, oli kylä vielä ko- tulevaisuudessa. Samalla
vin erilainen. Ainoa kauppa löytyi kylän vanhasta
keskustasta Vihdin rajan
naapurista (?), ja valtaosa
teistä oli täysin asfaltoimattomia kärrypolkuja.
Veikkola on kuitenkin kasvanut viimeisen 30 vuoden
aikana pienestä taajamasta
eläväksi ja omaleimaiseksi
kyläyhteisöksi, jolla on rajaton halu kehittyä eteenpäin.

Minkälainen on siis kylämme tulevaisuus? Me
Veikkolan Kyläyhdistyksessä haluamme vastata
tähän kysymykseen yhteistyössä teidän asukkaiden, yrittäjien ja nuorten
kanssa. Vuosikokouksemme yhteydessä perustimme tulevaisuustyöryhmän,
jonka tavoitteena on luoda
visio 2030-luvun Veikkolalle.
Vision tavoitteena ei ole
luoda sitovaa ohjelmaa,
jonka mukaan meidän
kaikkien tulisi toimia, vaan
pikemminkin toimia toive-

haluamme tuoda kunnan
virkamiesten, päättäjien ja
koko kylän tietouteen sen,
miten Veikkolaa tulisi kehittää.

Hankkeena Veikkola 2030
-visio on ainutlaatuinen ja
ainutkertainen, ja siksi
haluammekin kutsua teidät kaikki kyläläiset mukaan osallistumaan sen
tekoon. Tapanne vaikuttaa
on osallistua sekä itse ohjelman suunnittelemiseen
että foorumeihin, joita
järjestämme keskustellaksemme vision sisällöstä.
Lisätietoa molemmista
tulee syksyn aikana sekä
Kylänraittiin, Veikkolaverkkoon että sosiaaliseen
mediaan.
Mitä me siis odotamme?
Tehdään tästä gallialaiskylästä yhdessä Suomen
älykkäin, huomioivin ja
paras kyläyhteisö!
Markus Myllyniemi
visiotyöryhmän pj. ja
kyläyhdistyksen vpj.
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Veikkolan melusuojauksen
aiesopimus tulee valtuuston käsittelyyn maanantaina 28.5, jos kunnanhallitus
hyväksyy sen kokouksessaan 21.5.
Toukokuun 7. päivänä pidetyn kunnanhallituksen
kokouksen tasatuloksen
perusteella äänestyksestä
on tulossa hyvin tiukka.
Äänin 6-6 puheenjohtajan
äänen ratkaistessa aiesopimus jäi lisävalmisteluun.
– Yllätyin eilisen kokouksen tuloksesta. Varsinkin
kun kymmenen vuotta sitten kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat päättivät, että heti kun valtio
antaa varat Veikkolan melusuojaukseen, kunta huolehtii omasta osuudestaan,
kunnanjohtaja Tarmo Aarnio arvioi.
Aiesopimus on Tarmo
Aarnion mukaan todella
hyvä. Tarkka toteutussuunnitelma on solmittava
30.6.2019 mennessä.
On todella tärkeää, että
veikkolalaiset saapuvat
sankoin joukoin kunnantalolle valtuuston kokoukseen osoittamaan tukensa
tälle äärimmäisen tärkeälle
asialle.

Veikkola-päivä
9.6. klo 10-14

Valtuuston kokous alkaa
klo 18 osoitteessa Ervastintie 2, ja veikkolalaiset
ovat tervetulleita seuraamaan kokousta salin lehtereille. Tätä vuosikymmeniä odotettua hanketta ei
saa kuopata viime metreillä! Näytetään jälleen kerran, mihin gallialaiskylä
pystyy!

Tervetuloa viettämään oman kylämme päivää
kylän sydämeen Veikkolan torille ja sen läheisyyteen.

Meluaita
toteutetaan
näillä näkymin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä toteutetaan
täysmääräinen ja pysyvä
melusuojaus Lamminjärven puolelle ja samalla
väliaikainen noin metrin
korkuinen väliaikainen
melumuuri Perälänjärven
puolelle. Ensimmäisessä
vaiheessa kunta osallistuu
kustannuksiin kahdella
miljoonalla, joka on puolet neljän miljoonan kokonaiskustannuksesta.

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

Toisessa vaiheessa rakennetaan pysyvä melusuojaus myös Perälänjärven
puolelle. Kakkosvaiheen
neljä miljoonaa maksaa
kokonaan valtio. Vaihe
toteutetaan heti, kun uuden tunnin juna -projektin
ratalinjaus ja vaikutukset
melutasoon ovat selvillä.

Luvassa on jo nyt kirpputori Balanssin parkkipaikalla ja puolilta päivin toritanssit Nicklas G:n
johdolla.
Päivän aikana saadaan maistiaisia Veikkolan
Kartanoteatterin kesän esityksestä sekä leikkimielistä kisailua.

Seuraathan tapahtumaa Facebookista (Veikkolapäivä 2018)!
Kirpputori/toripaikkavaraukset yksityisiltä 5 €,
yrityksiltä ja yhdistyksiltä 10 €. Varaukset veikkolan.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 vapaaehtoisen maksun, joka menee kyläyhdistykselle.
Veikkola-päivä on yksi sadoista 9.6. vietettävistä
valtakunnallisista Avoimet kylät -tapahtumista.
Veikkolan Kyläyhdistys

Raija Kari

Haussa uusi tapa
toimia
(ja uusia ihmisiä toimintaan)

Kyläyhdistys ideoi jo
tammikuussa uutta tapaa
toimia. Tämä vuonna kokeillaan projekti/työryhmäorganisaatiota. Projekteiksi 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 talvisaunaryhmää Eila-Maija
Sortti.
Muutoksella koetaan lisätä porukkaa toimintaan
ja muutoksia toimintaan.
Minkään yhdistyksen hallitus ei osaa ja jaksa kaikkea, tai osaamista ja intoa
on muuallakin.
Raija Kari

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.

ajassa
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Nyt on
jäsenmaksun aika!
Veikkolan Kyläyhdistyksen jäsenmaksuja 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 ry
Jäsenmaksu 2018
Veikkolan Kyläyhdistys
Valitse sinulle sopiva tilisiirtolomake

Kylänraitti 2/2018

Kesäjuhla

HSY:n keräysauto
PohjoisKirkkonummella
30.5.

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!

Sahtitapahtumia
La 9.6. klo 12–20 Juhannussahtitapahtuma Lamminjärven rannalla osoitteessa Lamminpääntie 8, Veikkola. Tilaisuus 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 rannalla Veikkolassa osoitteessa Lamminpääntie 8. Lisätietoja
sahtipaat@gmail.com

tILISIIRto
saajan
tilinumero

saaja

op

Fi64 5297 4540 0033 68

Veikkolan kyläyhdistys ry

Maksu välitetään saajalle vain suomessa kotimaan
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

henkilöjäsenmaksu 2018

kotikunta, jos ei ole kirkkonummi:

Tililtä nro

20187

eräpäivä

15.06.2018

saaja

op

Fi64 5297 4540 0033 68

Veikkolan kyläyhdistys ry

Metalliromu

Mitä keräysautoon
voi tuoda?

Luovutathan tavarasi keräysautolla vain HSY:n henkilökunnalle. Toimitamme ne
asianmukaiseen käsittelyyn.

Vaarallinen jäte
(ongelmajäte)
Vaarallista jätettä ovat
muun muassa energiansäästölamput, maalit, liuottimet, siivouskemikaalit,
akut ja lääkkeet.

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

Aikataulu
02880 Veikkola
klo 17.30–18.00
Kisapolku, koulu
02540 Sjökulla
klo 18.20–18.50 Sjökullantie 285, koulu
02550 Evitskog
klo 19.10–19.40
Evitskogintie 865,
Mesikämmenen myymälä
02520 Lapinkylä
klo 20.00–20.30
Sirkkelitie/Evitskogintie

15,00

Deffat ovat
paikoillaan ja
väki kurssitettu

tILISIIRto
saajan
tilinumero

Autoihin voi tuoda kodin
vaarallista ongelmajätettä,
sähkölaitteita ja metalliromua (ei painekyllästettyä puuta, räjähteitä eikä
asbestia). Jätteet otetaan
vastaan maksutta.

Sähkölaiteromua
ovat
esimerkiksi jääkaapit, pakastimet, televisiot, kahvinkeittimet, pesukoneet,
tietokoneet ja sähkövatkaimet. Huom! Emme voi
taata tietoturvaa. Käytä
tarvittaessa esim. Seiffi.

Maksaja

Viitenumero

fi-palvelua muistia sisältävien laitteiden, kuten tietokoneiden ja mobiililaitteiden hävitykseen!

Sähkö- ja
elektroniikkaromu

jäsenmaksu 15 €

allekirjoitus

Keräysautot kiertävät joka
kevät Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Kirkkonummella.

Maksu välitetään saajalle vain suomessa kotimaan
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

perhejäsenmaksu 2018
jäsenmaksu 25 €

kirjoita muiden perheenjäsenien nimet tiedoteosaan:
Maksaja

kotikunta, jos ei ole kirkkonummi:
allekirjoitus

Tililtä nro

Viitenumero

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

eräpäivä

15.06.2018

25,00

tILISIIRto
saajan
tilinumero

saaja

Maksaja

allekirjoitus

Tililtä nro

op

Fi64 5297 4540 0033 68

Veikkolan kyläyhdistys ry

Maksu välitetään saajalle vain suomessa kotimaan
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Yhteisöjäsenmaksu 2018

Yhtiöt ja yhdistykset 50 euroa

Viitenumero

20187

eräpäivä

15.06.2018

50,00

Deffat, defibrillaattorit eli
sydäniskurit on saatu paikoilleen. Ensimmäinen on
S-Marketin seinällä kassoja vastapäätä. Toinen
on vanhan Veikkolan pienessä K-kaupassa. Kolmas
on liikunnan ja urheilun
käytössä olevissa tiloissa Vuorenmäen koulussa.
Jokaisen deffan viereen
hankittiin taulut, joissa on
lahjoittajien nimet.

Veikkolan deffat saivat
peräänsä muitakin kunnallisia sydäniskureita. Yksi
tuli kunnantalon aulaan
ja toinen urheilupuistoon.
Saattaapa niitä olla tätä
nykyä enemmänkin. Kaisa
Telilä kurssitti viimeiseksi
FC-Wildin ja VeVen porukat. Kiitos Kaisalle ja kaikille lahjoittajille!
YouTubesta löytyy In The
Mill Oy:n tuottama video
defibrillaattorin käytöstä. Video löytyy nimellä:
Defibrillaattorin käyttö ja
elvytysohjeet.
PS. Pari viikkoa sitten Iltalehdessä oli juttu keilaajista, jotka pelastivat tällaisella iskurilla kaverinsa
hengen.

ajassa
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Ikäihmisten palveluja Veikkolassa
Brita Blombergin
testamenttiprojekti
Palveluohjaaja Marja Keränen on lomalla 21.6–
22.7. ja 6.–12.8.
Vapaaehtoistoiminta
BB-projektissa toimii 10
vapaaehtoistoimijaa palveluohjaaja Marjan ohjauksessa. He toimivat
pääsääntöisesti perjantaikahvilan emäntinä, mutta
kullekin on pyritty löytämään oma mieleinen tehtävänsä.
Nummelan kutsutaksi
Ilmoittautuminen on tehtävä 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 Pelastuslaitoksen paloturvallisuuskouluttaja Timo Levänen
kävi keväällä luennoimassa
paloturvallisuudesta. Noin
30 perjantaikahvilan osallistujaa sai toukokuun alussa sammutusopetusta ja
-harjoitusta Veikkolan torialueella.
BB-ryhmäläiset saavat
palovaroittimen paristokoteloita veloituksetta. Palovaroittimien paristonvaihto
vaatii kiipeilyä ja on ikäihmiselle hankalaa. Katossa olevasta varoittimesta
voidaan johtaa erillinen
seinään kiinnitettävä paristokotelo, jolloin pariston
vaihdosta tulee helppoa.
Kotelo voidaan kiinnittää
seinään juuri halutulle korkeudelle. Palveluohjaaja
tekee koteloista yhteistilauksen, 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.

Veikkolaan
perustetaan
kässäkerho

Juhla pidetään Veikkolan
seurakuntakodissa. Tällöin
ei ole perjantaikahvilaa.

Kirkkonummen kunnan uusi
ikäihmisten palvelunumero
SENIORILINJA

Kysely

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.

BB-ryhmään kuuluville on
lähetetty kysely, jonka tarkoituksena on saada tyytyväisyystietoa käytetyistä
BB-palveluista. Lisäksi
kerätään ennakoivaa tietoa
siitä, miten veikkolalaiset
seniorit suunnittelevat asuvansa ja minkälaista apua
he arvioivat tarvitsevansa
tulevaisuudessa. BB-kyselyn 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

Seniorilinja palvelee kuntalaisia, kunnan
työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita.
Seniorilinjalta saa tietoa kunnan
palveluista sekä esitteitä ja lomakkeita
esim.
hoitotuki-,
asumistukija
asuntohakemuslomakkeita. Lomakkeiden
täyttöohjeita saa sekä henkilökohtaisesti
että puhelimitse. Paikan päällä asioiminen
on maksutonta, puhelut maksavat
normaalin
puhelumaksun
verran.
Palvelua saa suomeksi ja ruotsiksi.

Tule mukaan Kylätoimikunnan kässäkerhoon keskiviikkona 30.5. klo 18
Veikkolan Kylätalolle, os. Vanhatie
29 suunnittelemaan yhdessä kerhon
toimintaa!
Ota mukaan oma käsityö ja kahvikuppi, tarjoamme kahvia tai teetä sekä
pientä purtavaa. Tervetuloa!
Lisätietoja:
Hanna Vires
Hanna.vires@gmail.com
tai
Piia Haavisto
Piia.p.haavisto@gmail.com

Soita Seniorilinjaan, kun haluat sopia
henkilökohtaisesta
tapaamisesta!
Toimipiste on Kirkkonummen keskustan
Sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Virkatie
1, 02400 Kirkkonummi. Sisäänkäynti
tapahtuu vastaanoton oven kautta.

OP Kodista kaikki
asumisen palvelut

op-koti.fi

Toukokuun alussa Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen paloturvallisuuskouluttajat
antoivat perjantaikahvilalaisille sammutusopetetusta.

Merja VähätiittoHolmberg, LKV, KiAT

Laura Himanen
Myyntineuvottelija

Oskari Hannukainen
Myyntineuvottelija

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

Puh. 040 657 8773
laura.himanen@op.fi

040 646 8907
oskari.hannukainen@op.fi

Palvelemme ja autamme Sinua
kaikissa asuntosi ostoon ja myyntiin
liittyvissä asioissa.
Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Huom!
Kyläsaunavaraukset ja
ilmoitustaulun avaimet
nyt KotiLemmikissä,
os. Eerikinkartanontie 2,
Apteekin talo, 2. kerros

ilmestyy seuraavan kerran 28.5.
Lehden aineistopäivä on 7.5.

Janne Vermasheinä,
Myyntijohtaja, LKV
050 600 96
janne.vermasheina@op.fi

Eerikinkartanontie 2
02880 VEIKKOLA
puh. 010 254 5300
opkoti.lansiuusimaa@op.fi
facebook.com/ OP.lansiuusimaa

ajassa

6

Kylänraitti 2/2018

Tiet vievät Veikkolaan
Kylätalo
Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29,
02880 Veikkola

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

Muutimme Veikkolaan
kesällä 2012. Talomme on
lähellä Vihdin rajaa, ja kun
pellon yli kävelee ja kulkee läpi pienen metsikön,
on Nuuksion kansallispuistossa. Pihapiirissämme on Löfkullan torppa,
jossa isäni on syntynyt
vuonna 1926. Itse synnyin
Espoossa 30 vuotta myöhemmin ja muistan tämän
Veikkolan paikan hyvin
lapsuudestani. Tämä oli
maanviljelysseutua. Isäni siskolla oli muutama
lehmä, hevonen, ja heinät
laitettiin syksyllä seipäille. Espoon talossamme oli
perunakellari, joka täyttyi
syksyisin Veikkolassa kasvaneilla perunoilla.
Asuessani täällä olen paljon miettinyt seudun historiaa. Oman suvun historia
ja vaiheet ovat alkaneet
myös kiinnostaa yhä enemmän. Suomi vietti itsenäisyyden juhlavuotta viime
vuonna, ja ajattelin, että
tässä Veikkolan Löfkullassa näkyvät maamme historian vaiheet hyvin. Sata
vuotta sitten isoisäni oli
Veikkolan kartanon torppari, perhe eli maanviljelyllä. Isäni oli nuorukainen
sodan aikana, ja sodan jälkeen tuli eteen kysymys,
onko tällä Veikkolan pientilalla tulevaisuutta. Ajat
olivat muuttuneet.

kaupunkiseudulle rakennustöihin. Hän pystytti Espooseen 50-luvun alussa
omin käsin omakotitalon,
mikä oli lähes ainoa tapa
saada asunto; vain rikkailla oli varaa kerrostaloon.
Vanhempani arvostivat
koulutusta, koska heidän
yhteiskuntaluokastaan
harvalla oli 30–40-luvuilla mahdollisuus päästä
kansakoulua pitemmälle. Tilanne oli jo toinen
1960-luvulla: yhteiskunta
panosti eri tavalla koulutukseen, ja sain opiskella
yliopistotutkintoon asti.
Isoisäni oli maanviljelijä,
isäni rakentaja, joten edelleen yhteiskunnan kehityksen myötä oli loogista, että
minun työni löytyi palveluiden parista. Olen tehnyt
urani opetustyöläisenä.
Tämä tarina ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Lukuisten ikäisteni historiassa
näkyy satavuotiaan Suomen
huikea kehitys maatalous-

yhteiskunnasta koulutus- ja
palveluyhteiskunnaksi.
Liikenteen myötä
muuttoaallot
Veikkolan historiaa voi tarkastella 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 Veikkola koki ensimmäisen
muuttoaallon: seudun järvien rannoille tuli kesäasukkaita Helsingistä. Tämä
virkisti kovasti veikkolalaisten elämää, kätevät talonrakentajat saivat töitä, ja
maataloista vietiin lähiruokaa – kananmunia, maitoa,
voita – kesäveikkolalaisille.
Uuden piristysruiskeen
Veikkola sai 1960-luvun
lopussa, kun moottoritie

Helsinkiin valmistui ja
uusia asukkaita tuli viihtyisän ympäristön sekä
nopean yhteyden houkuttamina. Muuttoliike on
jatkunut kohtuullisen tasaisena vuosien aikana, ja
siksi on ymmärrettävää,
että Veikkolan koulujen
lasten vanhempien juuret
ovat suurimmalta osalta
muualla kuin Veikkolassa.
Tätä
kirjoittaessani
(7.5.2018) Helsingin Sanomat julkaisi laajan artikkelin pääkaupunkiseudun
raideliikenteen tulevista
suunnitelmista. Jos tunnin rata Turkuun toteutuu,
Veikkola saanee oman pysäkin. Raideliikennettä ei
kannata rakentaa, jos ei
ole riittävästi matkustajia,
joten jälleen voinemme
odottaa seuraavaa muuttoaaltoa Veikkolaan.
Juha Wikström
torpparin pojanpoika
Löfkulla, Veikkola

Maan hedelmistä
rakentamiseen ja
hengenravintoon
Nyt maa tarvitsi rakentajia,
ja niin isänikin päätyi pää-

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

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

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

p.09-2566 607

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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Veikkolan ajoreiteillä

Epäselvyyksiä, riskejä ja huolenaiheita
Olen jo aiemmissa Kylänratti-jutuissani kertonut kylämme eräiden
teiden erikoisista liikennejärjestelyistä, joista
terveen järjen käyttökin
on aika kaukana. Nyt kertaan näistä joitakin, jotka
ovat muutamien satojen
metrien päässä toisistaan.
Nopeusrajoitukset
ilman
vaihtumispaikkaa
Idän suunnalta lueteltuna
Puronsuuntien, Rantatien ja Oikotien alueella
käytetään kahta nopeusrajoitusta, joiden vaikutusalue on epäselvä.
Kun kylänraitilta eli
Turuntieltä (tie 110)

Vanhatien risteyksen
kohdalta käännytään
etelään eli Puronsuuntielle, alkaa 30 km/h
-nopeusrajoitus.
Kun Turuntieltä käännytään Rantatielle, alkaa
40 km/h -nopeusrajoitus,
samoin kuin käännyttäessä kylänraitilta etelään
Oikotielle.
Näissä risteyksissä ovat
myös mainittujen nopeusrajoitusten päättymismerkit, kun tullaan
Turuntielle. Sen sijaan
mainittujen sivuteiden
alueella ei kerrota, missä nopeusrajoitukset
muuttuvat joko 30:ksi tai
40:ksi.

Tällaiset
rajoitusten
muutokset pitäisi ehdottomasti merkitä näkyviin. Jos Rantatien
tiekunta – se lopetettiin
keväällä 2015 – olisi
vielä olemassa, nämä
merkit olisivat jo paikoillaan.
Kunnan liikennebyrokratia – herätys!
Ahdistava risteys
Turuntien, Vanhatien
ja Puronsuuntien risteysalue on ahdistava.
Kun idästä eli kylämme
keskustasta päin muutama auto ajaa peräkkäin Turuntietä länteen,
tässä risteyksessä tulee

heti ahdasta, kun jonosta etummainen kääntyy
vasemmalle eli Puronsuuntielle. Sinne kulkee
asutuksen lisäksi paljon
liikennettä myös kierrätyspisteen vuoksi.
Tämä risteys pitää ehdottomasti laajentaa vähintään niin, että ainakin
Puronsuuntielle vasemmalle kääntyviä varten
on oma erkaantumiskaista.
Veikkolanpuron
asukkaiden
painajainen
Nykyisen Veikkolanpuron asuinalueen eteläpuolelle suunnitellun

Veikkolanpuro II -alueen
rakentamisen aikainen
liikenne hirvittää jo nyt.
Valtavat kuljetukset on
aiottu johtaa Puronsuuntieltä Puukontielle ja nykyisen Veikkolanpuron
asuinalueen läpi.
Ilmeisesti kunnan kaavoitus- ja rakennustöistä
päättävien mielikuvitus
ei riitä tämän tajuamiseen: miten hirvittävä
rasitus raskaiden ajoneuvojen pitkäaikainen
kulku olisi erityisesti
Puukontien tuntumassa
sijaitsevissa kodeissa
asuville. Ja miten suuri
uhka tämä olisi lapsiperheiden liikenneturvallisuudelle.

Vaikka Veikkolanpuron
itäpuolella sijaitseva
maasto onkin sinänsä arvokasta luonto- ja
kuntoilualuetta, tulevan
rakentamisen edellyttämä liikenne pitää ehdottomasti ohjata alueen
itäpuolella kulkevan
Eerikinkartanontien
suunnalta. Ja tämän tien
varteen pitää välttämättä
tehdä riittävän pitkälle
matkalle kevyen liikenteen väylä.
Valtion tiehallinto – herätys!
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

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.
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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

FYSIOTERAPIAA JA HIERONTAA
Meiltä saat
lahjakortit kevään juhlahetkiin!
Olemme avoinna koko kesän
- myös heinäkuussa!
WWW.HIERONTAKULMA.FI P. 044 333 3977
KOSKENTIE 3, VEIKKOLA

Lohjan Värisuora
Hannu Lehikoski

* Talomaalaukset
* Homepesut
* Korjausrakentaminen
* Mökkihuollot
Pyydä hinta-arvio!
Puh. 046 563 8233
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ProLocalis tuo pientuottajat
kuluttajan ulottuville
Kirkkonummelainen
ProLocalis tuo ensimmäisenä
palveluna
Suomessa paikallistuotteiden ja -palveluiden
tuottajat kuluttajien käsien ulottuville. Palvelu
toimii mobiilisovelluksen kautta, josta kuluttaja löytää sijainnin tai
kategorian perusteella
suomalaisia pientuottajia. Etsittyään tuottajia
sovellus ohjaa kuluttajan
suoraan halutun tuottajan luo.
“Yleensä ihmiset pysähtyvät kaupassa tai
torilla mökkimatkallaan eivätkä välttämättä
tiedä, mistä ostamansa
tuotteet tulevat. Me haluamme ohjata ihmiset
suoraan pientuottajien
luokse”, kertoo ProLocaliksen toimitusjohtaja ja perustaja Christos
Granqvist. “Pystymme
tuomaan pienille paikallistuottajille aivan uutta
näkyvyyttä, ja samalla
kuluttajat saavat uusia
kokemuksia loistavien
tuotteiden ja palveluiden

kautta”, hän jatkaa.
Tuotteiden ja palvelujen
tuottajille ProLocalis tarjoaa luonnollisen lisän
perinteiselle torimyynnille.
ProLocaliksen
avulla tuottajat saavat
laajennetuksi näkyvyyttään juuri oikeissa kohderyhmissä. Halutessaan
tuottajat voivat myös panostaa lisää markkinointiin palvelun sisällä.
“Iso kiitos ProLocaliksen tiimille loistavasta
palvelusta. Se tulee todella isoon tarpeeseen”,
kertoo Sari Jaakola,
tuottaja, Herrakunnan
lammas. “Palvelu antaa
meille tehokkaan tavan
tavoittaa juuri ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita lihatuotteistamme
tai haluavat vain tulla tutustumaan 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 pientuottajien ja maaseudun elinvoimaa.
Kirkkonummella ProLocalis lanseerasi keväällä
Pientuottajatorin Kirkkonummen keskustan torille, ja toripäivä järjestetään jokaisen parittoman
viikon torstaina aina
syyskuun loppuun asti
kello 15–19. Torille ovat
tervetulleita myymään
kaikki
pientuottajat:
maanviljelijät, elintarviketuottajat, käsityöläiset,
palvelujen tuottajat ja
kulttuuripalvelujen tuottajat. Pääedellytys torille
tulemisessa on se, että
myytävä tuote tai palvelu tuotetaan itse ja että
tuottajalla on voimassa
oleva y-tunnus.
Toripaikka on kaikille
myyjille ilmainen. Lisätietoja antaa ja toripaikkavarauksia ottaa
vastaan Niikka Järvinen,
niikka@prolocalis.com.
Tervetuloa!
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”Pikkurafla Pala” aukesi Veikkolan sydämeen
Se oli ennen Kymppi-kiska, 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 puolivälistä alkaen lähes kolme kuukautta. ”Pikkurafla Pala”
avattiin tiistaina maaliskuun 13. päivänä.
Uusina yrittäjinä ovat
Jenna Forsbacka ja Toni
Lindström, 25-vuotiaat
elämänkumppanit. Heidän
elämästään voisi tehdä romanttisen näytelmän tai leffan: tutustuminen Lärkanin
lukiossa Haagassa vuodesta
2008 alkaen. Elämä kuljetti nuoria myös hieman eri
suunnilla, kunnes tiet jälleen yhtyivät.
Nuoret päättivät panna itsensä
kestävyystestiin.
Vuosina 2015–2016 he tekivät maailmalla suunnilleen
viiden kuukauden reissun.
Kotiuduttuaan he pestautuivat Kurk-golfin ravintolaan
kokeillakseen, pystyvätkö
he työskentelemään tiukasti

yhdessä. Hyvin meni.

tuulelle. Kalustus on kodikkaasti entisöity. Jennan
ja Tonin lounaalla on aina
tarjolla myös kasvisvaihtoehto; tällainen on myös aina
päivän ruokalistalla.

Veikkolassa pitkään asunut
Toni oli yli seitsemän vuoden aikana Kymppi-kioskilla Lembergien apulaisena.
Jenna muutti Veikkolaan
Helsingin Myllypurosta. Lounasaika on klo 10.30Nyt he ovat asuneet yhdessä 14.30. Tarjolla on sekä ”kiinoin kaksi vuotta.
rehtijän lounas” että ”nautiskelijan lounas”. Jokainen
Nuoret nimittivät ravinto- voi päätellä, kumpaan sisällansa ”Palaksi”, koska tällä tyy valinnaisen pääruuan
sanalla on valtavasti merki- jälkeen take-awaykahvi.
tyksiä. Raflan sisällä on 20
istumapaikkaa ja terassilla Nyt Palassa työskentelee
kymmenkunta. Aukioloajat Jennan ja Tonin apuna kaksi
Pala-ravintolan nuori ja mukava isäntäpari Jenna Forsbacka ja Toni Lindström.
ovat: ma-ti klo 10.30-17, muutakin nuorta.
ke-to klo 10.30-21, pe klo
10.30-00.00 ja la klo 14- Perjantaina 11. toukokuuta
00.00. Sunnuntaisin Pala on Palassa olivat ensimmäisuljettuna.
set ulkopuoliset esitykset.
Sahdillaan Suomen mesta”Täällä voit olla oma itsesi. ruudenkin voittanut Kaisa
Niin olemme mekin.” Näin Piironen kertoi oluen vallukee Palan esitteessä, jos- mistuksesta. Samaan aisa luetellaan tarjolla olevat kaan monet asiakkaat nautjuomat sekä kahvit ja ”pa- tivat Pala-Alea eli Kaisan
lat” eli mm. ”uppopaistetut valmistamaa olutta. Tämän
samusirkat”, burgerit ja pii- jälkeen trubaduuri Niclas
raat.
Grönholm tuli ulkoterassin reunaan ja alkoi laulaa
Kun astuu Palan sisälle, vankkaan tapaansa.
tulee jotenkin heti hyvälle
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari
Perjantaina toukokuun 11. päivänä Palan terassilla oli tungosta, kun Nicke Grönholm
viritti laitteensa ja itsensä viihdyttävään lauluesitykseen.

Nyt lemmikkitarvikkeet omalta kylältä
Eläintarvikeliike KotiLemmikki avasi ovensa huhtikuun alussa Tassuttimen
tiloissa Mariannen Salonkia
vastapäätä. Virallisia avajaisia vietettiin lauantaina
7. huhtikuuta.
20 vuotta lapsia opettanut
ja eläimiä harrastanut Johanna Kilpinen oli jo pitkään haaveillut oman liikkeen perustamisesta. Päätös
lemmikkitarvikekaupan
perustamisesta syntyi äkkiä. Mentorina toimii hänen
miehensä Jukka Kilpinen,
pitkän linjan yrittäjä itsekin.
KotiLemmikin valikoimassa löytyy kissoille ja koirille ruuat, lelut ja hoitotarvikkeet. Tuotevalikoimaan
kuuluvat myös akvaarioKotiLemmikin Johanna Koti-osastonsa ääressä.
tuotteet ja kalanruuat sekä
ruokia ja tarvikkeita jyrsi- Kotilemmikin kekseliäät yrittäjät Johanna ja Jukka
jöille, kaneille, kanoille ja Kilpinen seuranaan Matleena-kana.
KotiLemmikin
löyhevosille.
dät
myös
verkosta:
Johanna Kilpinen on ottanut www.kotilemmikki.net
Liikkeessä on myös tarjolla kasvihuoneet, chilin ja to- guru Suomessa, ja hänellä tuotevalikoimaan mukaan Facebook-sivutkin ovat
erilaisia tomaatti- ja chili- maatin siemenet ja taimet, on sosiaalisessa mediassa myös paikallisten osaajien avautuneet kotilemmikki.
tuotteita, jotka ovat Jukka chili-kirjallisuus ja chili- kymmeniä tuhansia seuraa- tekemiä tarve- ja lahjatuot- net -osoitteessa!
Kilpisen erikoisalaa tuote- herkut. Jukka ”Fatalii” Kil- jia.
teita, joita löydät KotiLemnimikkeellä Jukka Fatalii: pinen on chili-kasvatuksen
mikin Koti-osastolta.
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
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Autopesula-parturi

Syyriankurdi Aziz Dawl (kuvassa oikealla), 37 v., tuli
pakolaisena Suomeen vuonna 2009. Nyt hän on menestyvä yrittäjä vaimonsa Kristan kanssa. Aiemmin niin
hitsaajana kuin parturina työskennellyt Aziz omistaa
pizzeria Med Lifen lisäksi autokorjaamon, viikonloppuparturin 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 parturiin, on yrityksen slogan.
Teksti ja kuvat:
Paavo Sortti.

Uusi
lounasravintola
aloittaa elokuussa
Uuden liiketalon yläkerran mylläkkä jatkuu. Tassutin ja viimeksi Pikku
Murunen lopettivat, Kotilemmikki tuli Tassuttimen
tilalle. Mariannen Salonki
vaihtaa paikkaa. Remontti
Mariannen salongin uusissa tiloissa, jossa Murusen
kabinetti oli, on jo alkanut.
Kun kampaamo on muuttanut, ravintola laajenee
sen entisiin tiloihin. Tulossa on oikea valmistuskeittiö lämmityskeittiön
tilalle.
Kuka, mitä, milloin?
Vuokrasopimus solmittiin
toukokuun alkupuolella.
Uudet vuokralaiset ovat

Medlifen pyörittäjät Krista From ja Aziz Dawi.
Tiloihin on tulossa lounasbuffeeravintola, joka
aukeaa nykyisten ajatusten mukaan maanantaista
perjantaihin klo 7.30 ja
sulkeutuu klo 16. Tarjolla
on ihan tavallista suomalaista lounasruokaa, alusta
asti paikan päällä tehtyä;
puolivalmiita ja eineksiä
ei käytetä.
– Moni on toivonut aamukahvipaikkaa. Olisi mukava istua hetkeksi, kun
lapset on viety kouluun ja
tarhaan, Krista kertoo.
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, elokuussa

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.

avautuu 50–60-paikkainen
lounasravintola. Nimi? –
Ei ole vielä tiedossa, toteaa
Krista.
Krista ja Aziz vuokrasivat
Medlifen Medin perheeltä
kaksi vuotta sitten. Keväällä aukesi autopesula.
Sitten tarjoutui mahdollisuus vuokrata tilat vielä
lounasravintolalle. Pariskunta on viihtynyt Veikkolassa hyvin. Asiakkaat
ovat Kristan mukaan ihania. Haaveissa on muutto
kylälle. Toistaiseksi he
kulkevat kuitenkin 50 kilometrin päästä töihin.
Raija Kari

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

kylä yrittää
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Veikkolan REKO on totta!
Vuorenmäen
koulun
suurella parkkipaikalla
on käynyt kuhina jo kolmena torstaina. Ihmisiä
kauppakassien ja ostoslistojen kanssa virtaa
paikalle, pakettiautojen
peräkontista jaetaan jauhoja, kananmunia, lammasta, tuoremakkaroita,
vastapaistettua leipää,
vihanneksia, naudanlihaa, kalaa, possua, hunajaa – ties mitä. Mikä
ihmeen meininki?
Lähellä tuotettua
ruokaa ilman välikäsiä
Parkkipaikalla harjoitetaan REKO:n (Re-

jäl konsumtion, Reilua
kuluttamista) mukaista
kaupankäyntiä, jossa kuluttajat tilaavat ruokaa
suoraan lähiruokatuottajilta. Tavoitteena on
edistää lähellä tuotetun,
pientuottajien, eettisesti,
mielellään luomusti tai
GMO-vapaasti tuotetun,
puhtaan lähiruoan kysyntää ja tuotantoa.
Miten mukaan?
Veikkolan REKO:on
ovat tervetulleita kaikki Veikkolan lähialueen
asukkaat, myös kesäasukkaat. Mukaan pääsee Facebookin kautta.

Kaikki REKO-renkaat
toimivat Facebookin suljettuina ryhminä, joissa
tilaukset ja toimitukset
sovitaan.
Mitä, missä ja milloin?
Tilaukset tehdään siis
REKO Veikkola -Facebook-ryhmässä. Noin
viikkoa ennen jakoa
tuottajat laittavat omat
ilmoituksensa ryhmän
seinälle: mitä on myynnissä, paljonko kukin
tuote maksaa, ja milloin tilausaika päättyy.
REKO:ssa
myydään
vain elintarvikkeita ja
ruokatuotannon suoria
sivutuotteita, esimerkiksi lampaan taljoja mutta
ei villasukkia.
Ostajat ilmoittavat kommentoimalla tuottajan
myynti-ilmoitukseen tilauksensa. Näin syntyy
sopimus, joka sitoo molempia osapuolia. Tuotteiden maksut hoidetaan
tuottajan määrittelemällä
tavalla: yleensä käteisellä tai pankkikortilla tilausta noudettaessa, joskus
myös laskulla jälkeenpäin.
REKO Veikkolan jakelu on aina parittomien
viikkojen torstaina klo
17.45–18.10 Veikkolan Vuorenmäenkoulun yhteydessä olevalla
liityntäparkkipaikalla
Eerikinkartanontiellä.
REKO Veikkola toimii
ympäri vuoden, myös
kesällä.
Voit itse päättää, milloin
osallistut tilaukseen. Jo-

kaisella kerralla ei tarvitse tilata. Jakotilaisuudessa myydään aina vain
tuotteita, joista on tehty
ennakkotilaus. REKOmyynti ei ole torimyyntiä, joka vaatisi viranomaisluvan.
Tule mukaan
herkuttelemaan!
Kolmen REKO-jakelun
kokemukset ovat olleet
erinomaiset. Maukkaita
ja tuoreita elintarvikkeita, jotka voi tilata
suoraan kotisohvalta ja
käydä noutamassa sovittuna jakopäivänä suoraan tuottajalta.
Tervetuloa mukaan, käy
liittymässä ryhmään!
REKO-terveisin ryhmän
ylläpitäjät Nora Karttunen, Hanna Vires ja Sari
Selkälä

VEIKYN
KUNTOSALIVUOROT
jäävät kesätauolle.
Nähdään jälleen syksyllä.

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
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Veikkolan Kartanoteatteri esittää

Leiri pilven reunalla
1. Minulla on monia rooleja kesän näytelmässä, kuten esimerkiksi leiriläinen.
2. Esitys kertoo tulevaisuuskuvitelmista
3. Kartsulaisuus merkitsee minulle muun
muassa sitoutumista ja yhteisöllisyyttä.

Veikkolan Kartanoteatterin tämän kesän näytelmä on kantaesitys Leiri pilven reunalla.
Käsikirjoittaja/ohjaaja Seppo
Honkosen johdolla yhteisöteatterin lapset, nuoret ja aikuiset
esiintyjät vievät katsojat matkalle yhteiseen menneisyyteen ja
yhteiseen tulevaisuuteen: ”Askel kerrallaan, kohti parempaa
maailmaa!”

Tia Wallenius

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

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

www.veikkolankartanoteatteri.fi
facebook.com/veikkolankartanonteatteri
Tia Wallenius, 16 v., on mukana jo viidettä
vuotta.
1. Roolihahmoni nimi on Jussi ja Jussin
omien sanojen mukaan; "olen jonkin sortin kirjailija".
2. Kesän näytelmässä mennään nuorten
taide- ja medialeirille, jonka päävetäjänä
Jussi toimii. Leiri käynnistyy hyvin perinteisissä merkeissä, mutta "mystisten" vaiheiden kautta päädytään pohtimaan miten
tätä maailmaa voisi pelastaa.

3. Kartsu merkitsee minulle ennen kaikkea lupsakkaa yhteisöllisyyttä ja kivaa
tekemistä. Olen ollut mukana Kartsun
kesänäytelmissä ihan alusta lähtien sekä
näyttämöllä että esityksien oheistoiminnoissa. Antoisaa on ollut joka vuosi.

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

Paavo Sortti

Veini Nupponen

”Oliko hän sepittänyt tarinan? Vai oliko
tarina sepittänyt hänet? Luulemme, että
sanelemme itse omat tarinamme, mutta
yhtä paljon tarinat sanelevat meitä”,
Gaia pohtii.
Millainen sitten on näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Seppo Honkonen?
”Olen noin nelikymppinen teatteriohjaaja
ja asun Veikkolassa yhdessä ihanan vaimoni 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 lopputuloksen.
Olen työskennellyt ohjaajana Mikkelin, Porin, Rovaniemen, Vantaan ja Varkauden teattereissa, sekä Jyväskylän, Lappeenrannan,
Rauman ja Vaasan kaupunginteattereissa.”

Seppo Honkonen.

Tervetuloa mukaan Veikkolan Kartanoteatterin leirille rakentamaan yhteistä tarinaa
maailman paremmasta tulevaisuudesta. Luvassa on viihdyttävä, hauska ja ajatuksia herättävä teatterielämys.
Paavo Sortti, 68 v. on Kartsun
kantapeikko. Hän on ollut mukana
jokaisessa Kartanoteatterin esitykessä
alusta lähtien.

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

Tekstit: Matti Saartamo ja
Juha Wikström
Kuvat: Matti Saartamo
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Veikkolan kirjasto tiedottaa
Satupiknikit
Ke 20.6. klo 10.30 ja ke
11.7. klo 10.30. Tule nauttimaan saduista ja pienistä piknikeväistä kirjaston
kesäiselle nurmikolle. Satupiknikille ovat tervetulleita lapset yhdessä vanhempiensa kanssa.
3D-tulostin
3D-tulostin on asiakkaiden käytettävissä Veikkolan kirjastolla ma 11.6.–pe
15.6. Tervetuloa tutustumaan! Opastusta laitteen

käytössä saa ajanvarauksella (veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi).
Taidekerho
Kaikille avoin taidekerho
Veikkolan kirjastolla perjantaisin klo 14.30 (ei 8.6.,
15.6. eikä 22.6.).
Kaikki aikuiset ja nuoret
ovat tervetulleita! Vapaa
pääsy. Lisätietoja kerhon
vetäjältä: ruth.vilmi@writeit.to
Teksti: Saara Leppäsalko

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
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Murhia ja dekkareita
Veikkolan kirjastolla
Jo perinteiseksi tullutta
Kirjan ja ruusun -päivän tapahtumaa vietettiin
Veikkolan kirjastolla lauantaina 21.4. Tänä vuonna teemana oli dekkarit.
Kirkkonummen Kirjaston
Ystävät ry ja kirjaston väki
kiittävät kaikkia tapahtumaan osallistuneita!
Oli vilkas päivä ja paljon
ohjelmaa. Oman porukan
toimesta Veikkolan kirjaston nuorisoteatteriryhmä
Haamut esitti kahteen kertaan näytelmänsä ”Murha
ravintola punaisessa ruusussa” ohjaajansa Ilona Tiaisen johdolla. Näytelmän
yleisö osallistui murhaajan
selvittämiseen.

Yhteisöllinen kollaasi
syntyi nuortenosastolla
askartelupisteessä, jossa
Marikki Karvinen ohjeisti
etsimään pelottavia asioita
lasten poistokirjoista. Kollaasi on nähtävillä kirjaston seinällä.
Järjestimme myös kahvion
paikalle ja satutunteja lapsille sekä aikuisille dekkarinovelli-hetken päivän
päätteeksi.
Aulatilassa esitteli moninaista toimintaansa MLL:n
paikallinen jaosto, ja kirjastolla sai mitatuksi verenpaineensa sydänyhdistyksen toimesta. Lämmin
kiitos heille mukanaolosta.

Kirjailijavieraitakin oli:
”Kylmälän murhat”-sarjakuvadekkarien tekijä
Jari Peltonen kertoi tulevasta teoksestaan sanoin
ja muutamin esimerkkisivuin. Tästä teoksesta
kerromme lisää syksyllä,
kun kirja tulee myyntiin.
Toinen kirjailijavieras oli
Matti Remes. Hänen vierailustaan Tarja Karvinen
kertoo lisää.
Kirjastolla tavataan!
Maarit Orko

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

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

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

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

Remekselle kirjoittamisprosessin alku on
tärkeä. Hän hakee oikeaa tunnetilaa ja pyrkii kirjoittamaan intuitiivisesti, aiheeseen
heittäytyen. Joskus jo alussa oleva teema
vie tarinaa loppuun asti, joskus aihe ajautuu sivupoluille ja juonen suunta muuttuu.
Remes kertoi pyrkivänsä tuottamaan nautinnollista tekstiä, napakkaa ja helppolukuista muttei kuitenkaan tylsää. Kirjailijana häntä kiinnostavat erityisesti ihmiset,
heidän ajatuksensa ja tunteensa: ”Miten
ihminen käyttäytyy, kun hän kohtaa väkivaltaa uhrina tai tekijänä?”

Remes kertoi tekevänsä ison työn muussa- Tarja Karvinen
kin taustoittamisessa, tavoitteena on oikeat Kuvat: Maarit Orko
faktatiedot. Hän haluaa kirjoittaa rauhassa
Matti Remes tuotantoineen.

Yksi päivän nuorimmista
vierailijoista.

Saara Leppäsalko haastatteli sarjakuvadekkaristi Jari Peltosta.
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Satu Hassi –
monena eläissään

Tare –
unohdettu euroopanmestari

Satu Hassi

Simo Rantalainen

Kustannusosakeyhtiö Siltala 2018

Johnny Kniga 2017

Mannerheim-solki ja punalippu

Satu Hassi (s. 1961) on
tekniikan lisensiaatti,
kirjailija ja kansanedustaja, entinen ympäristöministeri ja Euroopan
parlamentin jäsen.
Satu Hassi kasvoi insinööri- ja sairaanhoitajavanhempien tyttärenä
Tampereella. Hassi oli innokas partiolainen, mutta
lukioaikana hän lähti mukaan radikalisoituvan teiniliiton toimintaan.
Muistelmien alussa sota
on Hassin vanhempien
ikäpolvelle kuin eilispäivää. Vähitellen maailmalta tulevat Beatles,
farmarihousut ja minihameet, protestilaulut
ja hipit. Vietnamissa soditaan. Ehkäisyvälineet
yleistyvät.
Satu Hassi aloitti opiskelut valtiotieteellisessä
tiedekunnassa Helsingissä mutta siirtyi sieltä

Otaniemeen TKK:hon
lukemaan sähkötekniikkaa. Opiskelijana hän
lähti aktiivisena mukaan
taistolaisen Sosialistisen opiskelijaliiton toimintaan. Nuoret vallankumoukselliset etsivät
omaa tapaansa katsoa
maailmaa ja hakivat
intoa vapaasta kasvatuksesta, seksistä, alkoholista, lauluista sekä
marxismi-leninismistä
– ja marssivat monituhatpäisissä mielenosoituksissa. Mutta kumous
juuttui polkemaan paikoillaan, arki voitti, ja
ajatukset muuttuivat.
Avioliitto vei Hassin
takaisin Tampereelle.
1970- ja 1980-lukujen
vaihteessa hän kiinnostui feminismistä ja
muista uusista vaihtoehtoliikkeistä. Samalla hän
irtaantui lopullisesti taistolaisista. Muistelmateos
ulottuu vuoteen 1985 ja
uuden elämän alkuun
vapaana kirjailijana sekä
vihreänä poliitikkona.
Satu tunsi pienen tytön
vastuuta asuessaan Hassin talossa, Hassin kylässä Jämsässä. Ikäviä
sukulaistapauksia olivat
Pauli-sedän kuolema,
Heta-Liisan itsemurha ja
Urpon kuolema.

Tampereen asunto oli
Kissanmaalla. Nuorena
kiipeiltiin Pyynikillä.
Partio oli rakas harrastus ja sen partioleirit.
Kennedyn murha 1962
oli mieleenpainunut tapahtuma. The Beatles
säväytti koko Suomen
nuorisoa. Tampereen
jäähalli avattiin v. 1965.
Reima Pietilä suunnitteli Kalevan kirkon.
Sadun lukiossa oli 40
oppilasta.
Hulluun vuoteen 1968
kuuluivat Hannu Salama ja Juhannustanssit,
Prahan kevät ja Dubzek
sekä Vietnamin sota.
Teiniliitto ja punalapsi
Terho Pursiainen. Ensin Satu siirtyi opiskelemaan valtiotiedettä
Helsingin yliopistoon
ja sittemmin sähkötekniikkaa Otaniemeen.
Metallin lakko kesti v.
1971 seitsemän viikkoa.
Aino-tädin ja mummon
kuolemat olivat suvulle
ikäviä asioita. Satu kihlautui Rolf Hernbergin
kanssa. Sadun isästä tuli
myöhemmin TTKK:n
rehtori. Taistolaisuus
nosti päätään Sadun elämässä.
Unto Vaskuu

Tare, mestarinyrkkeilijän muotokuva

Simo Rantalainen (s.
1961, Lahti) on työskennellyt lehti- ja sekatyömiehenä vuodesta 1975.
Hän toimi tv- ja radiojournalistina 1987–2001
(Hyvät, pahat ja rumat,
Radio City), nyrkkeilyselostajana 1993–2005
(Eurosport, Viasat) ja
sotakirjeenvaihtajana
1987–2001. Rantalainen
on ollut vapaa kirjailija
vuodesta 2000 lähtien ja
uskonnollisen tiedon etsijä vuodesta 1993. Hän
harrastaa verkkopalloa,
käsipalloa,
silhuettiammuntaa, korttipelejä, pyöräilyä, elokuvia,
matkailua ja puutarhanhoitoa. Rantalaiselta on
aiemmin julkaistu teos
Hyvät, pahat ja rumat
(Johnny Kniga 2009).
Tarmo
Uusivirta
(5.2.1957 – 13.12.1999)

oli nyrkkeilijänä poikkeuslahjakkuus, joka ei
varsinkaan ammattiurallaan päässyt niin pitkälle
kuin hänen lahjansa urheilijana olisivat edellyttäneet. Matka Jyväskylän
Säynätsalosta kansainvälisiin nyrkkeilykehiin
oli 1980-luvulla yksinkertaisesti liian pitkä.
Myös elämä urheilun
ulkopuolella oli kuoppainen. Herkkä kamppailija
päätyi itsemurhaan vain
42-vuotiaana 1990-luvun
lopussa. Amatöörinyrkkeilijänä Uusivirta voitti
Euroopan mestaruuden
ja kaksi MM-hopeaa.

Taren kotona alkoi pesiintyä pikkurikollisia ja
narkomaaneja. Tarelle
alkoi kertyä vuokrarästejä. Hän sai irtisanomisen kaupungin vuokraasunnosta. Tare menetti
itsetuntonsa, ja kaiken
lisäksi häntä kohtasi
rattijuoppous. Viimein
Tare päätyi itsemurhaan.
Taren haudalla on paasi,
jossa lukee: ”Tarmo Uusivirta, Euroopan mestari”. Tare oli lajissaan
toistaiseksi viimeisin
Euroopan mestari.

Tare oli lähtöisin köyhistä oloista ja oli herkkä mies. Tare saavutti
Euroopan mestaruuden
vuonna 1984. Moskovan
olympialaiset päättyivät
pettymykseen. Kuningas alkoholi alkoi hallita
miehen elämää entistä
enemmän. Clayton tyrmättiin 1. erässä. Ottelu
Watsonia vastaan päättyi
Taren ylivoimaiseen pistevoittoon.

”Loistava nyrkkeilijä,
kova harjoittelija, lahjakas urheilija. Kolme
mahtilyöntiä: vasen suora, vasen yläkoukku, oikea suora. Kautta aikain
paras suomalainen nyrkkeilijä. Edes Bärlund ja
kumppanit eivät olleet
yhtä hyviä.” Yrjö Sikiö.

Tare palasi Tarjan luo
Jyväskylään. Ura alkoi olla ehtoopuolella?
Taren jäähyväisottelu
tapahtui Pohjanmaalla.
Arto Halonen teki Taresta Ringside-elokuvan.

Taren kaksi valmentajaa
luonnehtii suojattiaan:

”Lahjakas nyrkkeilijä,
äärimmäisen tinkimätön
harjoittelija. Herkkä urheilija. Kovalyöntinen,
erittäin monipuolinen.
Näin kovia urheilijoita
syntyy Suomeen yksi viidessäkymmenessä vuodessa.” Aarno Luoma.
Unto Vaskuu
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kulttuuri

Maalauksia ja veistoksia
kirjaston näyttelyssä
Leena Suomalainen, Raija Linja, Ulla Ollikainen-Vuorela ja Marja Sierilä ripustivat yhteisen taidenäyttelynsä 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,
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Jalkojenhoito Askel
Koskentie 3, Veikkola
p. 050 525 5713

muun muassa nopeata piirrostekniikkaa, jonka alkuperäinen nimi on croquis.
Näyttely on avoinna perjantaihin kesäkuun 1. päivään
asti.
Teksti ja kuva:
Tapani Iivari

www.vello.fi/jalkojenhoitoaskel
- perusjalkahoidot
- syylien/känsien poistot
- sienikynsien hoito
- kynsien leikkaus/ohennus
- parafiinihoidot jaloille
- omahoitotuotteet

Avoinna ma-pe 9-18 • la 9-14
Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola
puh: 09-88742810

Kalljärven Maansiirto
Oy
Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662
kalja@kolumbus.fi

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.

Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat
Salaojitukset
Viemäröinnit
Pienpuhdistamot
Purkutyöt
20 vuoden kokemuksella

Kuva: By KC

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

ark 9-18
la 9-14

www.mariannensalonki.com

Mariannen Salonki muuttaa kesäkuun alussa entiseen Balanssin tilaan.

Lehti-ilmoitus_250x105mm_2.indd 1

8.5.2017 15.24

kulttuuri
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Piiparilan kesä
Piiparilassa tänä kesänä:
27.5. klo 16
Piiparilan ensimmäinen
kesäkonsertti on toukokuun lopulla. Kirkkonummen 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 Kamariorkesteri soittaa johtajanaan
Panula-akatemian kapellimestareita. Konsertin
solisteina on kaksi nuorta
menestynyttä muusikkoa.
Sellisti Leonardo Chiodo
voitti tämän vuoden Tu-

run sellokilpailun. Myös
yleisö äänesti hänet suosikikseen. Leonardo soittaa
Saint-Saens´in sellokonserton.
Konsertin toinen solisti
on pianisti Tarmo Peltokoski, joka on ehtinyt
voittaa useita kilpailuja.
Viimeisin menestys on
Tampereen pianokilpailu, jossa Tarmo palkittiin
parhaasta kilpailua varten
sävelletyn nykyteoksen
esityksestä. Hän sai myös
Suomen Arvostelijaliiton
erikoispalkinnon finaalin
karismaattisimmasta lavaesiintymisestä. Tarmon
ohjelmassa on Schumannin pianokonsertto.

sen uran auttoi nopeaan
nousuun finaalipaikka
Moskovan Tshaikovskykilpailussa. Konsertin pianisti on nuorten isä Robert
Roozeman.
Tämän kesän taidenäyttelyssä 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
Rebecca Roozeman.
Jonathan Roozeman.

28.7. klo 15
Trio Roozeman esiintyy
heinäkuun lopulla. Roozemanin sisarukset, viulisti
Rebecca ja sellisti Jonathan, ovat menestyneet niin
kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa.
16-vuotias Rebecca voitti
ensimmäisen kilpailunsa
9-vuotiaana Tallinnassa.
Jonathanin kansainväli-

Kirkkonummen kamariorkesteri on lähdössä konsertoimaan Normandiaan vuonna 2009.

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

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

TARJA SAHARI
0700-9-3008

2,32 € min+pvm. PL 50, HKI 25, www.tarjasahari.net
Vastaanotto Veikkolassa
Ajanvaraukset 040-5151 554
– Reiki kursseja
– Regressioterapiaa
– Valoa elämään kursseja eli löytöretki itseesi
www.tarjasahari.fi

www.veikkola.fi

LAPSET JA NUORET
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Fight Back – Pekka Hyysalon uskomaton taistelu
Fight Back – Pekka Hyysalon uskomaton taistelu
Pekka Hyysalo on 27-vuotias entinen Freeski-hiihtäjä, joka kilpaili suurissa
kilpailuissa monissa maissa. Hänen uransa päättyi
kuitenkin vakavaan onnettomuuteen Ylläksellä 28.
huhtikuuta 2010.
Veikkolan Koti ja koulu
-yhdistys järjesti toukokuun 8. päivänä Pekka
Hyysalon puhumaan Veikkolan koululle 3.–9.-luokkalaisille. Pekka puhui
urastaan, onnettomuudestaan ja kuntoutumisestaan.
Koululaiset olivat kiinnostuneita Pekan elämäntarinasta ja vastailivat hänen
kysymyksiinsä innokkaasti.
Pekka kertoi, kuinka hänen uransa alkoi lapsena
isän kahden metrin murtomaasuksilla. “En pitänyt ylämäistä tai tasaisista
suorista, mutta alamäet

olivat parhaita”, Pekka sanoi. Hiihtolomalla vuonna
1998 Pekka matkusti perheineen Åreen, ja siellä
hän kokeili ensimmäisen
kerran laskettelua, josta
hän innostui kovasti. Laskettelun myötä Pekka löysi
Freeskin. Pekka muutti laskettelukeskukseen ja aloitti
aktiivisen kilpailemisen
vuonna 2006. Siitä alkoi
Pekan kipuaminen maailman huipulle.
Ylläksellä kuvatun lyhytelokuvan kuvauksissa
28.4.2010 tapahtui traaginen onnettomuus, joka
koitui Pekan kohtaloksi.
Hyppyä tehdessä tuli yllättävä tuulenpuuska, jonka
seurauksena hyppy epäonnistui ja Pekka kaatui.
Hän vaipui koomaan välittömästi ja heräsi vasta
17 vuorokauden jälkeen.
Pekalla todettiin neliraajahalvaus, ja hän menetti
liikunta-, puhe- sekä toimintakyvyn ja lähimuistin.
Pekan ennuste oli huono.

Pekan toipuminen alkoi
omasta tsempistä. “Masennuin viikon ajaksi ja itkin
koko ajan”, Pekka kertoi.
Hän sai pyörätuolin ja sen
jälkeen rollaattorin. “Se oli
sellainen mummopeli”, hän
sanoi. Kuntoutuminen eteni nopeasti, ja kahdeksan
kuukautta onnettomuuden
jälkeen hän käveli yhden
kyynärsauvan avulla. Vuoden 2010 marraskuussa
hän oli SkiExpo-messuilla.
“Siellä oli asenne taas kohdillaan”, Pekka sanoi.
Pekka palasi suksille 11
kuukauden jälkeen onnettomuudesta. “Se tuntui hirveältä, koska ennen osasin
lasketella mutta en enää”,
Pekka sanoi.
Pekka lähti syksyllä Itävaltaan 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 kustantamiseen. Kuntouduttuaan tarpeeksi hän päätti
juosta maratonin. “Siihen
oli pitkä ja raskas tie”, Pekka tokaisi.
Pekka treenasi liikaa, ja
vasen puoli hänen kehostaan jäykistyi. “Sen jälkeen
vaihdoin treenitapaa ja sain

uuden kuntoutusohjelman.
Se tuntui hyvältä”, hän kertoi. Myöhemmin hän lähti
Ruotsiin kuntouttamaan
muita päävamman saaneita. Ruotsista palattuaan
hän perusti kuntoutuskeskuksen Suomeen.
Vuonna 2016 Pekka sai
Vuoden Suomalainen Puhuja -tittelin.

Tänä vuonna Pekka kantoi olympiatulta EteläKoreassa. “Se oli mahtava
kokemus”, Pekka tokaisi
iloisesti.
Tekijät:
Kiia Nurminen
Niia Ruuskanen
Ida Holmén, myös kuvat
Veikkolan koulu 7A

Mika Ojala
Osteopaatti, AMK
Spiraalistabilaatio-ohjaaja
Sirkusartisti
Lähihoitaja

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Veikkolan
taksi
✁

leikkaa talteen

Osteopatia

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

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

www.osteopatiaranka.com
p.044 973 9700

Katso myös kurssit!
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Kirkkonummi vuoden 2018 pikkuyrittäjämäisin kunta
Linnanmäellä lauantaina
19.5. järjestetyssä tilaisuudessa Kirkkonummi valittiin vuoden pikkuyrittäjämäisimmäksi kunnaksi.
Palkinnon kävi vastaanottamassa Veikkolan koulun
rehtori Jussi Roms. Veikkolan koulu on ollut kokeilemassa ja käynnistämässä
Pikkuyrittäjät-konseptia
jo varhaisessa vaiheessa. Samassa tilaisuudessa
palkittiin vuoden kekseliäimmät ja innokkaimmat
pikkuyrittäjät, palkittiin
aktiivisimpia opettajia ja
Pikkuyrittäjät-kummeja.
Pikkuyrittäjät-ohjelma on
nopeasti ympäri Suomen
levinnyt alakouluille suunnattu 18 tunnin maksuton
opinto-ohjelma, jossa lapset tutustuvat yrittäjyyteen
ja perustavat 2-4 hengen
ryhmissä oman Pikkuyrityksensä. Ohjelma koostuu
kahden oppitunnin mittaisista kokonaisuuksista,
joilla kullakin on oma teemansa. Ohjelman toiseksi
viimeisellä kerralla Pikkuyrittäjät pääsevät esittelemään omia yrityksiään ja

myymään itse tekemiään
tuotteita oikeille asiakkaille oikealla rahalla.
Pikkuyrittäjät on osa voittoa tavoittelemattoman
Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa. Ohjelman vetämisestä vastaavat alakoulujen
opettajat, jotka on koulutettu Pikkuyrittäjät-ohjelman
vetämistä varten. Ohjelman
sisällöt tukevat uuden opetussuunnitelman (2016) tavoitteita. Pikkuyrittäjät-ohjelma on jatkanut kasvuaan
lukuvuonna 2017-2018, ja
ohjelmassa on ollut mukana yhteensä jo yli 20 000
lasta ympäri Suomea.
Kirkkonummella
Pikkuyrittäjät-konseptia on
kuluvana
lukuvuonna
toteutettu lähes kaikissa kouluissa, ja kaikkien
Kirkkonummen koulujen
opettajia on koulutettu
yrittäjyyskasvatukseen yhteistyössä Kirkkonummen
yrittäjien Nuori Yrittäjyys
ry:n kanssa. Koulutus jatkuu ensi lukuvuonna, ja
ohjelma leviää Kirkkonummella 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.

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
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Mainos

uusi Pelaaja,
tERVEtuLoA
jalkapallon erikoisseuraan,
harjoitukset /pelit omalla
tekonurmella lähellä kotia!

ILMoIttAuDu:
www.fcwild.fi/uusi-pelaaja

liikunta
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VeVe:lle kaksi kunniapuheenjohtajaa
Veikkolan Veikot ry
myönsi
kevätkokouksessaan 27.4. kahdelle
ansioituneimmalle veteraanijäsenelleen kunniapuheenjohtajan arvonimen.
Arimo Bäckman ja Risto
Sonninen saivat tittelin
kunniakirjoineen vuosikymmenien arvokkaasta
työstä seuran hyväksi.
Kirsi Penttilä haastatteli
herroja menneiden vuosien muisteloista.

mukaan silloisen puheenjohtajan pyynnöstä vuonna
1972. Ensimmäinen kauteni seuran puheenjohtajana
alkoi vuonna 1973. Noina
aikoina VeVe oli aktiivinen
myös hiihdon ja uinnin saralla. Itse keskityin yleisurheiluun ja palloiluun
toimien niin valmentajana
kuin joukkueenjohtajanakin. Hallinnolliset tehtävät
olivat silloinkin suuri osa
työsarkaa.”

Risto: "Olen alunperin kotoisin Pohjois-Savon Maaningalta. Kylän poikien
kanssa kisailimme omissa 'olympialaisissamme',
nuorimmat 5–6-vuotiaina.
Ensimmäinen oma kisani
oli vuonna 1949 ollessani
11-vuotias. Urheilutoiminta oli tuolloin omatoimista, eikä meitä juurikaan
ohjattu eri lajeihin. Harrastimme muun muassa
lentopalloa ja pesäpalloa.
Ensimmäinen urheiluseura, jossa olin mukana, oli
Maaningan Tarmo, jossa
harrastin yleisurheilua ja
lentopalloa. Pesäpalloa
pelasin Maaningan Pallossa. Jospa olisikin tuolloin
ollut yhtä hyvät mahdollisuudet harrastaa urheilua
kuin nykyään...”

”Perhe-elämän yhdistäminen aktiiviseen seuratoimintaan ei ollut aina kovin
helppoa, mutta onneksi
pystyin toimimaan omien
lastenikin valmentajana.
He ovatkin saavuttaneet
hyviä kansallisen tason
tuloksia ja SM-mitaleita
yleisurheilun heittolajeissa, lähinnä moukarinheitossa.”

”Veikkolaan tulimme kesällä 1971. Tuolloin Veikkola oli muutaman omakotitalon rykelmä metsän
keskellä. VeVeen tulin

”Aktiivisen seuratoiminnan jätin taakseni 2017.
Oli tullut aika tehdä tilaa
nuoremmille. Tosin tulen
olemaan mukana kilpailutoiminnassa, välinehuollossa, jossain määrin
valmentajanakin; seuran
toimistorakennuskin kaipaa pientä viimeistelyä.
Seuran puheenjohtajana
toimin yhteensä 14 vuotta ja jäsenenä 46 vuotta
– tähän mennessä. Seuran
jäsenille haluan jättää perinnöksi seuraavat teesit:
Kannattaa kokeilla eri

liikuntamuotoja. Perheen
tuki nuorelle urheilun harrastajalle on tärkeää. Hyvä
yhteishenki taas kunniaan!"
Arimo: "Synnyin vuonna
1947 Sauvossa. Lapsuudessani harrastin yleisurheilua, hiihtoa, palloilua
ja mäkihyppyä Sauvon
Urheilijoissa. Liikkuminen oli pitkälti omatoimista, samoin kuin välineet
omasta takaa. Lukioaikoina tuli mukaan seiväshyppy Piikkiön Kehitys -urheiluseurassa.”
”Talomme valmistui Veikkolaan Kalljärven rantamaisemiin vuonna 1982.
Jo seuraavana vuonna tulin
mukaan seuran toimintaan
Lapinkylän urheilukentällä lasteni harrastuksen
myötä. 90-luvun alussa
VeVe:n toiminta oli hieman lamassa, kuten koko
Suomen. Tuolloin yhtenä
ryhmän jäsenenä, joita
oli kourallinen, päätimme
kehittää toimintaa. Nostimme Veikkolan Veikot
kyläseurasta piiritasolle
liittymällä kattojärjestöihin, kuten Helsy ja SUL.”
”Edellä mainituissa järjestöissä olen toiminut
johtotehtävissä. Seuramme kasvatti noina vuosina
useita SM-tason urheilijoita. Vammaisurheilun ja
veteraanien SM-kilpailuja

olemme myös järjestäneet. Hienoja tapahtumia
ja hienoja muistoja. Eräitä
merkkipaaluja VeVe-urallani ovat uuden urheilukentän saaminen Veikkolan keskustan tuntumaan
sekä 2016 tuiki tarpeellisen seuran toimistorakennuksen rakennuttaminen
kentän reunalle.”
”Veikkolan Veikkojen hallituksessa olen toiminut
reilut parikymmentä vuotta, joista toisen puolikkaan
seuran puheenjohtajana.
Tehtäviä on ollut paljon
lähes laidasta laitaan, varsinkin hallinnon osalta.
Puheenjohtajan tehtävästä jäin pois 2017 muiden
kiireiden vuoksi. VeVe on
ollut osana perheemme
elämäntapaa monet vuodet. Toivon hyvää jatkoa
seuralle veikkolalaisten ja
miksei muidenkin liikuttamisessa. Liikuntaa harrastan itse edelleen monipuolisesti ja osallistun
veteraanien kilpailuihin.
Varmaankin tulen toimimaan silloin tällöin ämyrin varressa kisatapahtumissa."

Kunniapuheenjohtaja Arimo Bäckman.

Veikkolan Veikot kiittää
työn sankareitaan! KIITOS!
Teksti: KP & MH
Kuvat: Björn Stenvik

Veikkolan Veikkojen yleisurheilukesä
Veikkolan yleisurheilukentällä harrastetaan taas
tänä kesänä yleisurheilua
sekä viikoittaisina harjoituksina että lyhytaikaisina
tapahtumina.
Juoksukoulu järjestetään
keväällä 7 kertaa. Tarkoituksena on parantaa nopeutta juoksutekniikan ja erilaisten harjoitusten kautta.
Juoksukoulun suosio ylitti
vetäjä Jukka Ruotisen sekä
omat odotukseni, ja ryhmä
onkin nyt täynnä tältä keväältä.
Ensimmäisellä kerralla
testasimme osallistujien
maksiminopeutta, ponnistusvoimaa sekä liikkuvuutta. Jatkossa on
enemmän juoksua, lähtöjä ja hyppyjä. Tärkeintä

näin lyhyellä kurssilla on
opettaa tekniikkaa ja harjoitteita, joita kannattaisi
harjoitella omatoimisesti
tai muissa harjoituksissa.
Yleisurheiluleiri on tarkoitettu 7–15-vuotiaille,
mutta ilmoittautuneet ovat
7–12-vuotiaita. Leirillä
tarkoitus on pitää hauskaa
ja samalla tutustua yleisurheilun eri lajeihin. Leiripäivän pituus on neljä
tuntia (klo 10–14), joten
päivän pitää sisältää myös
taukoja ja leikkejä ollakseen kiinnostava koko
kahden viikon ajan. Urheilijoiden tutustuminen toisiinsa luo aina paremman
yhteishengen. Varmaankin moni saa yhden tai
useamman uuden ystävän
leiriltä. Leirin päätteeksi

on ollut leikkimielisiä kisoja. Myös urheilijat ovat
keksineet jotakin hauskaa
ohjaajien kustannuksella.
Veikkolan Veikkojen lasten yleisurheilu vetää paljon osallistujia, ja ryhmät
täyttyvät, kiitos hyvien
nuorten tai ainakin nuorenmielisten ohjaajien. Lasten
ensimmäiset kesäkauden
harjoitukset pidettiin torstaina 3.5., ja heti oli vilskettä urheilukentällä.
Pienimmille lapsille yleisurheilulajeja opetetaan
leikinomaisesti, ja Vauhtivekaroissa näkyy lasten
liikkumisen riemu, kun
”pussipallot” lentävät sekä
juostaan paljon. Seuraavalle yleisurheiluluokalle eli Vauhtiveikkoihin

siirryttäessä opitaan jo
sääntöjä sekä lajien perustekniikkaa, unohtamatta
leikkejä, joiden kautta tulee paljon juoksumetrejä.
Tempotenavissa leikkiä on
harvemmin, ja leikinomaisesti harjoitellaan nopeutta
tai refleksejä.
Jotta voimme jatkossakin
järjestää samanlaista toimintaa tai jopa parempaa,
tarvitsemme lisää vapaaehtoisia toimintaan. Kaikki apu otetaan kiitollisuudella vastaan! Aktiivien
työtaakka on melkoinen,
siksi pieneltäkin tuntuva
apusi voi olla ensiarvoisen
tärkeä.
Lisää tietoa www.veve.net
Björn "Nalle" Stenvik

Kunniapuheenjohtaja Risto Sonninen.

Kylätalo
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.

liikunta
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VeVe liikuttaa kesälläkin!
Yleisurheilukoulut ja
jalkapallo ovat siirtyneet
jo kesäaikaan vapusta alkaen. Lajeina ne ovatkin
sellaiset, joissa kaivataan
raikasta happea ja runsaasti tilaa... Yleisurheilukouluja on 6 ryhmää,
harjoituksia kahdesti
viikossa, maanantaisin
ja torstaisin. Juoksukoulu junioreille on saavuttanut suuren suosion;
ryhmä onkin jo täynnä.
Harrastejalkapalloa pelataan maanantaisin ja
keskiviikkoisin. Koulujen loputtua lapset voivat osallistua yleisurheiluleirille. Ensimmäinen
kahden viikon päiväleiri
pidetään yu-kentällä
4.6.–15.6. ja toinen leiri
30.7.–3.8. Leirillä yleisurheillaan, leikitään ja
pelataan! Tarkemmat
aikataulut löytyvät nettisivuiltamme veve.net .

Ryhmäliikunnan kesäkausi alkaa 1.6. ja jatkuu
31.8. asti. VeVe:n ”puistojumpalla” on pitkät
perinteet. Yli kymmenen
vuotta sitten jo aerobicattiin yleisurheilukentän tartanilla. Sittemmin
on lajivalikoima monipuolistunut ja ohjaajien
määrä kasvanut. Tulevana kesänä tarjotaan
ryhmäliikuntaa kolme
viikkotuntia 10 viikon
aikana.
VeVe lomailee kolme
viikkoa juhannuksesta,
22.6.–15.7. Maanantaina
kahvakuulaillaan, keskiviikkona jumpataan,
ja torstaina vuorossa on
joko kuntocircuit tai TehoMix. Kahvakuulailu
tarjoaa monipuoliset,
tehokkaat, hauskat ja
koko kroppaa vahvistavat treenit. Jumpan laatu

vaihtelee ohjaajan mukaan tanssillisesta perusjumppaan, jossa hyvällä
lihaskunto-osiolla on
osuutensa.

Eerikinkartanon
Marja

Kuntocircuit on nimensä mukaisesti kuntopiiri, joka pitää sisällään
useita eri treenipisteitä.
Vaihtoehtona edelliselle
on TehoMix-treeni, joka
on toiminnallista harjoittelua omaa kehonpainoa hyödyntäen.
Lisätietoja www.veve.
net . Tule mukaan ja ilmoittaudu kesän ryhmiin
myClubin kautta!

Karl Åberg
eerikinkartano.fi

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä
Omakotitalot
Laajennukset
Remontit
Poikkeusluvat

Kirsi Penttilä

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

SPIRAALISTABILAATIO
www.aana.ﬁ

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

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

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

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia 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

"Harjoittelulla

Nikkarin putki- ja peltityö
050-344 4918
- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

on iso merkitys toimintakyvylle"
Kesän tiivistunnit
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.

Jatkuvat tunnit syksyllä
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.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

www.osteopatiaranka.com
p. 044 973 9700

ympäristö

22

Kylänraitti 2/2018

Kesä on alkamassa

Viime vuonna toukokuun
alkupuolella tuli vielä
ohuelti lunta, ja tätä seurasikin kolea kesä. Taisi
olla viides peräkkäinen.
Nyt näyttää paremmalta:
kymmenen asteen lämpötila saavutettiin jo toukokuun alussa. Tänä vuonna
lintujen muutto on suurin
piirtein ajallansa. Huhtikuun lopussa kiinnitin
vielä viimeiset pari tiaisen ja kirjosiepon pönttöä rikkoutuneiden tilalle. Kirjosieppo saapuikin
laulamaan pihallemme
kohta pönttöjen kiinnityksen jälkeen. Pöntöt tulisi
kiinnittää syksyllä tai viimeistään huhtikuun puolessa 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 sijaan lehtokurppa, joka iltahämärissä lentää reviirinsä
rajoja kurnuttaen ja välillä
"pitsiit"-ääntä päästellen,
on ollut nyt lähes kadoksissa. Tämä tukeva kahlaajalaji on valitettavasti
kotimaistenkin metsästäjien kohdelistalla. Pesintäaikana lintuja ei saa ampua.
Luin Vihdin Uutisista, miten paikallinen metsästäjäyhdistys odottaa naakan
rauhoituksen loppuvan.

Selvitin asiaa Suomen
Luonnonsuojeluliitosta, ja
vastaus oli, että ainoa selkeä haitta, mitä naakka aiheuttaa, on paikoitellen tapahtuva rehuheinäpaalien
muovituksen rikkominen
nokalla. Tämän ei pitäisi
johtaa laajamittaiseen lajin tuhoamiseen. Naakkaa
ei ampumalla pelloilta
pois saa.
Ensimmäinen peippo lauloi aamupäivällä 25.3.
Särkijärventien maastossa. Pakkasta oli 10 astetta. Eipä sää vielä kevättä
muistuttanut.
Merikotkia
Haapajärven yllä
Huhtikuun 23. päivänä
kiersin koirien kanssa Haapajärveä ja kuulin äänen,
joka taltioitui alitajuntaani.
Noin kymmenen metrin
kävelyn jälkeen tajusin,
että ääni kuului merikotkalle. Nostin katsetta kohti taivasta, ja siellä kaartelikin

kolme merikotkaa Haapajärven yllä. Ajankohta huomioiden ne olivat todennäköisesti nuoria lintuja,
joilla ei vielä ollut pesimäreviiriä. Huhti- toukokuun
vaihteessa merikotkat ovat
jo hautomassa.
Laji on selvinnyt hienosti
60–70-lukujen aallonpohjasta talviruokinnan avulla.
Nyt uusiksi pesäpaikoiksi
kelpaavat myös sisämaan
vedet. Laji pesii jo ainakin
Vanajavedellä sekä Lokan
alueella Lapissa. Mahtaisikohan merikotka pesiä
vielä joskus vaikka Nuuksion järvialueella.
Perjantaina 4.5. Haapajärven rannalla lenteli jo useiden haarapääskyjen parvi.
Lämpötilan huomioiden
tuli sellainen tunne, että
kesä on saapunut.
Muuttomatkojen vaarat
Monet muuttavat pikkulinnut ovat vähentyneet

viime vuosina. Varsinkin
avointen niittyjen ja peltojen lajit ovat kärsineet sekä
muuttoaikoina tapahtuvasta pyynnistä että tehomaanviljelystä pesimäseudulla. Suomi on viljelyssä
käytettyjen rikkakasvien
torjunta-aineiden suhteen
melko puhdas maa. EteläEuroopassa ja Afrikassa
näitä aineita käytetään selkeästi enemmän. Lintujen
lukumäärän vähenemiseen
vaikuttaakin haitallisten
tekijöiden yhteismäärä.
Pikkulintuja pyydetään
myös ravinnoksi EteläEuroopassa.
Isommat linnut, kuten monet petolinnut, joutuvat
muuttomatkoillaan paikoitellen myös metsästyksen
kohteeksi. Valitettavasti
joissakin Euroopan maissa
petolintujen metsästys on
jopa sallittua, tai kieltoa
ei merkittävästi valvota.
Paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset tekevät koko
ajan töitä asioiden paran-

tamiseksi ja rauhoituspäätösten aikaansaamiseksi.
Tärkeää on asenteiden
muuttaminen siten, että
hyvinvoiva luonto kokonaisuudessaan nähdään arvokkaana ja säilytettävänä
asiana, ihmisten elämään
läheisesti liittyvänä osana, jota ilman emme pärjää. Salametsästys täytyisi
nähdä yleisesti raukkamaisena toimintana, joka ei
palvele ketään.
Nyt toukokuun alussa on
mitä ihastuttavin kevät.
Hiirenkorvat ovat juuri puhjenneet koivuihin,
ja lämpimän kesän ennusmerkit ovat ilmassa.
Toivotaan, että viimein
saisimme aurinkoisen alkukesän, jotta lintujen pesintään 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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Tarkastelen edellistä, helmikuista ristikkoa nostaen esiin muutamia vihje/
ratkaisu-pareja, joista tekee mieli sanoa muutama
sana. Kollegani Pekka,
fyysikko ja lopulta akateemikko, omasi kiinnostavan sukunimen JAUHO.
Tämä nimi esiintyi erityisesti Karjalassa. Sen alkuperästä on kaksi oletusta.
Toinen viittaa myllärin
ammattiin tai oikeammin
hänen työnsä tulokseen.
Toinen lähtee ihmiselle
annetusta lisänimestä jauhopää tai jauhoparta, jotka
viittaavat vaaleaan tukkaan tai partaan. Selitykset eivät riitele keskenään,
jos ajatellaan, että myllärin
tukka ja parta olivat vanhan ajan myllyssä lopulta

enemmän tai vähemmän
jauhon peitossa.
Samantapainen karjalainen
sukunimi on TAIKINA.
Suomalaiselle sukunimelle PULLA en kuitenkaan
ole löytänyt etymologista
selitystä. Pulla esiintyy
sukunimenä muissa maissa, mutta ei tällöin tarkoita
sitä, mikä syntyy jauhosta
ja taikinasta.
Kapellimestari Jussin sukunimi on JALAS. Nimen
alkuperästä ei ole oikein
selkeää selitystä, vaikka
reen jalas olisi luonnollisen tuntuinen. Sukunimien alkuperät ovatkin
usein aivan muuta, mikä
ensin tulee mieleen. Eräs
tennispartnerini on suku-

nimeltään HAURU. Hän
kuvitteli sen tarkoittavan
merilevää, mutta se tuleekin raamatullisesta nimestä Gabriel.

Asi- Lyhyt Nek- Oi, Masa,
alla Aalto roosi ....tti!
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Kenen voisi kuvitella heittävän ilmoille kuin epätoivoisen avunhuudon ”Oh,
A-allah länteen!” Ainakin
vihjeen mukaan henkilön,
jonka nimi saadaan lukemalla vihjeen alkuosa
lopusta alkuun HALLAAHO. Halla-aho on yksi
monista hallaan viittaavista sukunimistä. Se on yleinen koko maassa, koska
halla on koetellut Suomen
peltoja ja niiden viljelijöitä
kaikkialla.
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Koolla väliä, jos
näitä palelee!

Olavi Kivalo
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Voi ONET Siementen
Klaa- viil- UOniko tää VISTA paikka
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Öpaut

Alkuperäistä !

Kutkin päissään
Olavi Kivalo
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VARJE DAG

HALVAT FÖRMÅNLIGA
HINNAT
PRISER
Kaikki grilliHERKUT
s-marketista
alla grilldelikatesser
från s-market

S-market Veikkola
Koskentie/Koskisvägen 2
Arkisin/Vardagar 7–21
Lauantaisin/Lördagar 8–21
Sunnuntaisin/Söndagar 10–21

