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Hitaasti mutta kuitenkin eteenpäin

L

okakuussa
meille
esiteltiin tunnin juna
-suunnitelmia. Kirkkonummen kunnan
papereissa rataviivaakaan ei
ole vielä piirretty, ehtiihän sitä.
Naapurikunnissa ollaan suunnitelmissa paljon edempänä ja
lähellä Turkua vieläkin pitemmällä.

M

eluvallin suunnittelukin on hidastellut.
Kaikkea kaavailtua rahaa ei ennätetäkään kuluttaa tänä
vuonna. Rakentamissopimus
valtion ja kunnan välillä on joka
tapauksessa tehtävä kesäkuun
loppuun mennessä, ehtiihän sitä.

V

eikkolan kirjaston kuntotutkimus on jo käynnissä
tai juuri alkamassa. Alkuvuodesta tehdään poliittiset päätökset, ja toisella vuosipuoliskolla
alkaa remontti.

V

anha päiväkoti on jo aikaa sitten purettu, ja aidattua tasaista tilaa on jo ehditty ihmetellä. Miksi mitään
ei tapahdu?

P

äiväkoti ja koulun laajennus on tarkoitus rakentaa
yhtenä urakkana. Urakkatarjouspyynnöt lähtevät joulu-tammikuussa. Päätökset tehdään alkuvuodesta. Ensi vuonna
aloitetaan rakentaminen; valmista on tarkoitus tulla vuonna
2020, kunnan tilavastaava Jarno
Köykkä kertoo.

heikko talous ja poliittiset päättäjät sen suovat.
Raija Kari
PS. Asuminen on paljon muutakin kuin se, mitä oman asunnon
seinien sisällä tapahtuu; ympäristöllä ja ihmisillä on iso rooli.
Yhteisöllisyys on veikkolalaisuudessa tärkeää. Kaikki kyläläiset tarvitaan suunnittelemaan
Veikkolan tulevaisuutta.
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Koe Eerikinkartanon joulu!
taan jäseniä paikallisten
asukkaiden, yhdistysten
ja liike-elämän edustajien
joukosta. Työskentelyn
pohjana on kolmikeskuksinen vanhan sekä nykyisen Veikkolan että tulevan
asemanseudun malli, jossa
kaikki alueet kehittyisivät
tasapuolisesti samalla säilyttäen ominaispiirteensä.

Veikkolan koulun ruokala
täyttyi 20.11. tiistaina, kun
kyläläiset kokoontuivat
kyläyhdistyksen johdolla
pohtimaan Pohjois-Kirkkonummen tulevaisuutta
aina 2030-luvulle asti. Tilaisuudessa saatiin muun
muassa nauttia kunnanjohtajan, rakennuttamispäällikön ja kaavoitusarkkitehdin kyselytunnista,
jossa veikkolalaiset saivat
suoriin kysymyksiin suo-

ria vastauksia. Asiantuntijapuheenvuorosta vastasi
arkkitehti Rami Ovaskainen, joka esitteli kaupunki- ja kyläsuunnittelun
uusia tuulia ympäri maailman.
Varsinainen visiotyö alkaa ensi vuoden alussa
kyläyhdistyksen varapuheenjohtajan Markus
Myllyniemen johdolla.
Visiotyöryhmään kutsu-

Seuraava julkinen tilaisuus
visiotyöskentelyn osalta
järjestetään ensi vuoden
helmikuussa, kun kyläläiset kutsutaan työpajatilaisuuteen pohtimaan heidän
omaa visiotaan 2030-luvun Veikkolasta.
Visiotyöryhmään liittymisestä
kiinnostuneet
veikkolalaiset voivat olla
kyläyhdistykseen sähköpostitse yhteydessä osoitteessa veikkolavisio@
gmail.com

Eerikinkartanon joulumarkkinat järjestetään tänä vuonna kaksipäiväisenä: lauantaina
8.12. ja sunnuntaina 9.12. klo 10–14. Paikalla on lähiseudun käsityöläisiä, leipureita,
koululaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja taiteilijoita.
Joulumarkkinat ovat Eerikinkartanon päärakennuksessa ja sen piha-alueella. Luvassa on
joulupukki ja muuta jouluista ohjelmaa.
Huippusuositut Eerikinkartanon joulumarkkinat järjestetään nyt kuudennen kerran
Veikkolan kyläyhdistyksen ja Café Pikkirillin toimesta.

Kirkkonummen kunnan tämän vuoden joulukortiksi valittiin veikkolalaisen Päivi
Falckin kuva Haapajärveltä. Kortteja on jaossa rajoitettu määrä Veikkolan kirjastossa.

VEIKYN
KUNTOSALIVUOROT

Veikkolan koulun kuntosalissa
keskiviikkoisin klo 20.00–21.45 ja
sunnuntaisin klo 19.00–21.00
Vanhat ja uudet jäsenet:
tervetuloa kuntoa kohottamaan!

Pikkubussi ajaa Veikkolan liityntäpysäköintialueelta nonstoppina kartanolle ja takaisin
eurolla per suunta. Koska kartanolla on hyvin vähän pysäköintipaikkoja, auto kannattaa
jättää kotiin tai liityntäpysäköintialueelle ja jatkaa siitä nonstop-taksilla.
Tule aistimaan menneen ajan joulutunnelmaa kartanomiljöössä!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2019

ajassa
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Joulusahti
-tapahtuma

Eija Ahvo Vuorenmäen koulun
Unicef-kummiksi

Aika: lauantaina 8.12. klo 12.00–20.00
Paikka: Autotallipanimo, Lamminpääntie 8, Veikkola
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun sahtiseura Sahtipäät ry.

Vuorenmäen koulu on
pari vuotta toiminut
Unicefin tuella Suomen
ensimmäisenä lapsenoikeusperustaisena kouluna. Koulussa on kehitetty lapsenoikeuksien
käsittelyä koulussa ja
jalkautettu uutta opetussuunnitelmaa, jossa lapsen oikeudet korostuvat.
Lapsen oikeudet perustuvat YK:n Lapsenoikeuksien sopimukselle (YK
1989), jonka Suomikin
on allekirjoittanut. Lapsen oikeudet ovat vahvasti mukana myös uusissa opetussuunnitelman
perusteissa.

”Eija on kummin ominaisuudessa lupautunut
kiertämään luokissa, kun
meillä käsitellään lapsenoikeuksia neljän teemaviikon aikana tänä lukuvuonna. Lapset saavat itse
miettiä heitä askarruttavia
kysymyksiä, ja Eija Ahvo
sitten vastailee niihin vierailuiden aikana. Lisäksi
Eija on lupautunut kouluttamaan myös opettajia ensi keväänä”, kertoo
koulun 2. luokan opettaja
Leena Mustonen innostuneena.

”Unicefista otettiin yhteyttä ja tarjottiin mahdollisuutta osallistua pilottiin. Me lähdimme heti
mukaan, ja myöhemmin
mukaan tuli myös Masalan koulu”, kertoo Vuorenmäen koulun rehtori
Esa Kukkasniemi.

Lukuvuoden toista lapsenoikeuksiin liittyvää

Sahtipäät valmistavat päivän aikana sahtia jouluksi avoimin ovin. Autotallipanimo tyhjennetään tapahtuman
ajaksi ajoneuvoista ja muusta tarpeettomasta. Tilalle tuodaan pöytiä, penkkejä, mattoja, raanuja ja kynttilöitä. Tila
valaistaan jouluvaloin ja elävin kynttilöin.
Tarjolla on talkoolaisten tekemiä maistiaisia, kuten mäskipiparkakkuja, vierremäskileipää, sahtisalmiakkimanteleita ja mallassiirappia.
Piparkakkuja pääsee koristelemaan vierresokerilla. Vieraatkin saavat osallistua sahdinpanoon, josta leviää talliin
lämpimän mäskin tuoksu.
Tilaisuus on ilmainen ja sopii koko perheelle.
Tervetuloa jo viidettätoista kertaa järjestettävään muinaisoluen juhlatapahtumaan!
Lisätietoja: sahtipaat@gmail.com
www.facebook.com/events/383278292134937/
Tapahtuman sijainti ja tulo-ohjeet:
www.sahti.org/sp-panimo
Teksti ja kuva Marjokaisa Piironen

Toinen teemaviikko
marraskuussa

teemaviikkoa vietettiin
19.–23.11. Teemaviikon
aluksi koulun 3. ja 4.
luokat valmistivat koko
koululle yhteisen aloitustapahtuman. Tuossa
tapahtumassa julkistettiin
myös Eija Ahvon ryhtyminen koulun Unicefkummiksi. Teemaviikolla
käsiteltiin erityisesti yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja syrjimättömyyden teemoja.
”Kolmas ja neljäs teemaviikko sijoittuvat kevätlukukaudelle. Silloin keskiössä ovat mm. kestävä
kehitys ja globaali vastuu
sekä lapsen oikeus kehitykseen”, kertoo rehtori
Kukkasniemi.

Kirkkonummi
lapsiystävällisenä
kuntana
Kirkkonummi on jo
vuoden verran toiminut lapsiystävällisenä
kuntana. Sertifikaatti
myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kuntaan on koulutettu lasten oikeuksien
kouluttajia jokaiselle
toimialalle ja konsernihallintoon yhteistyössä
Unicefin kanssa. Lapsiystävällinen kunta
-toimintamallin
tarkoituksena on edistää
lasten hyvinvoinnin ja
oikeuksien toteutumista
kunnassa.

Näyttelijälegenda
koulukummiksi

Tapahtumassa saa halutessaan koristella itse oman
mäskipiparkakun. Tässä Lankian Eero näyttää mallia
piparin koristelussa ja Sahti-Kaisa haarikan käytössä
sahdin juonnissa.

Veikkolalainen pitkän linjan näyttelijä Eija Ahvo
lupautui Vuorenmäen
koulun Unicef-kummiksi.
Ahvo kävi Vuorenmäen
koululla YK:n päivänä
esittelemässä Unicefin
toimintaa kaikille luokka-asteille. Samalla esille nousi ajatus koulun
omasta Unicef-kummista.
Eija Ahvo on jo pitkään
toiminut Unicefin hyväntahdonlähettiläänä.

Unicefin hyväntahdonlähettiläs Eija Ahvo tutustumassa ruandalaisiin lapsiin. Kuva:
Jari Kivelä.

Kunniakansalainen Rauno Lahti täytti 80 vuotta
si Oriveden maasälpää
Rauman sataman kautta
Meissenin posliinitehtaalle Saksaan.

Rauno Lahti
Rauno Lahti on kotoisin
Orivedeltä. Kun siellä ei
riittänyt töitä kuin neljäksi
päiväksi viikossa, muutettiin etelään, ja Rauno sai
työpaikan Arabian tehtailta. Oli hänellä jonkin aikaa
oma yrityskin, joka laiva-

Joulukuussa 1963 perustettu rakennusalan työläisten loma- ja kurssikotisäätiö osti Siikarannan.
Vanhassa päärakennuksessa tehtiin iso remontti.
Museorakennus oli silloin
enemmän kuin kaksi kertaa nykyisen kokoinen,
sitten oli vielä pieni ruokatila. Uuno Syrjä toimi
taloudenhoitajana ja minä
seuraavasta vuodesta kiinteistönhoitajana, Rauno
muistelee.

Seurasivat ay-liikkeen
korpihotellien ajat. Nykyinen Siikarantakin rakennettiin. Parikymmentä
vuotta meni kohtalaisesti,
mutta sitten ajat muuttuivat; jäsenet löysivät muuta
ajankulua. Muutama vuosi
sitten liitto myi Siikarannan Juha Björnmanille,
jolla on ideoita siitä, miten
jatkaa.
Tietä ei tullut
Rauno Lahti meni mukaan
kunnallispolitiikkaan, kun
siikarantalaiset 70-luvulla
yrittivät saada suoran tien
Veikkolaan. 80-luvulla tie-

linja oli jo merkitty maastoon. Hanke tyssäsi tielaitoksen vastustukseen. Nyt
Veikkolan ja Siikarannan
väliin ovat tulleet lisäksi
kunnan kansallispuistolle
lahjoittamat maat. Oikotie
Veikkolaan on lopullisesti
tukossa.
Matka Veikkolaan on pitkä ja mutkikas. 70-luvulla
syntyneet Lahden pojat ja
muut Siikarannan lapset
kyydittiin taksilla Veikkolaan, ja yläasteelle Kirkkonummelle jatkettiin bussilla. Yhdensuuntainen matka
odotuksineen kesti hyvinkin puolitoista tuntia.

Kunta vaihtoon
Siikarantalaiset, asukkaat ja
hotelli Nuuksio ovat yksissä tuumin yrittäneet päästä
espoolaisiksi. Kesällä tuli
viimeisin hylky. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on
jo valitettu ministeri Vehviläisen päätöksestä.
Rauno on ollut täysillä mukana kunnanvaihtohankkeessa. Häntä harmittaa
nykytilanne; kaikki palvelut ovat lähempänä Espoon
puolella, ja liikenneyhteydet
toimivat siihen suuntaan.
Kylä näivettyy Veikkolan
takametsässä, ja Kirkko-

nummen kunta kuuntelee
mieluummin entisiä vuokralaisiaan Pikkaraisten rantojen mökkiläisiä. Heistä
tai ainakaan heidän hallituksestaan ei yksikään ole
kirkkonummelainen.
Onnea vielä kerran, Rauno!
Olemme tunteneet 70-luvulta asti. Olet ollut Veikkolan kyläyhdistyksessä jo
ennen minua. Sinut tuntevat arvostavat älykkyyttäsi ja sitä, että tulet juttuun
kaikkien ihmisten kanssa vasemmalta oikealle.
Raija Kari

ajassa
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Uusi valokuituverkko tulossa Veikkolaan
Kotitalouksissa kiinteän
ja langattoman internetin
käyttäjäryhmät jakautuvat kahteen pääluokkaan.
Mitä useampi perheenjäsenistä surffailee, striimaa elokuvia tai pelaa
nettipelejä, sitä suurempi
nopeus tarvitaan, jolloin
valokuituverkko on todella tarpeen. Päivittäiseen
asiointiin nettiä käyttäville pienempikin nopeus
riittää, jolloin langattomat
verkot riittävät. Kuinka tehokkaiksi langattomat 5Gverkot kehittyvät, ja mikä
tulee olemaan tarjonta
kaupunkien ulkopuolella,
on vielä arvailujen varassa. Nykyiset 4G-mobiiliverkkoina myydyt palvelut
eivät nopeuksiltaan täytä
lupauksiaan loppukäyttäjälle ja ovat usein ylikuormitettuja.
Liikenne ja viestintäviraston digitaalisen infra-

struktuurin strategiassa
määritellään Suomelle
teknologianeutraalit laajakaistatavoitteet vuodeksi
2025 sekä keinot näiden
saavuttamiseksi.
Strategia sisältää toimenpiteitä sekä 5G:n käyttöönoton edistämiseksi
että valokuiturakentamisen tukemiseksi.
Telia on aloittanut valokuitutekniikkaan perustuvan uuden tietoliikennekaapeliverkon tarjoamisen
Veikkolan alueelle, alkuvaiheessa Kalljärven ja
vanhan Turuntien väli;
nyttemmin painopisteenä
on vanhan Turuntien pohjoispuoli. Asiaa on esitelty
11.10. ja 25.10. Veikkolan
kirjaston Rotko-salissa.
Avoin Kuitu -liittymä kytkee talon osaksi rakennettavaa valokuituverkkoa.

Tilaaja suunnittelee yhdessä verkonrakentajan
asiantuntijan kanssa, miten valokuitu kannattaa
pihalla rakentaa ja mihin
valokuitupäätelaite kotona
asennetaan. Kun valokuitukaapelit on kaivettu ja
tuotu pihalle, kaivannot
peitetään ja kaivutöiden
jäljet siistitään.
Kaivureitit pyritään suunnittelemaan niin, että pihalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
Talon ulkoseinään asennetaan ulkojatkoskotelo
ja sisään valokuitupäätelaite. Valokuitupäätelaite
on kooltaan 140x110 mm,
ja se kiinnitetään seinään
siistissä kehyksessä. Tämä
kuuluu kiinteään liittymän
hankintahintaan, joka on
tyypillisesti alhaisempi
niille, jotka tilaavat liittymän sen rakennusvaiheessa. Telia huolehtii laitteen

päivityksistä ja mahdollisista korjauksista.
Valokuituyhteyden kautta
voi käyttää laajakaistaa
(laajakaista on yleisnimitys, jota käytetään puhuttaessa aina auki olevista
internet-yhteyksistä) ja
saada TV-palveluja. Liittymä alkaa toimia vasta,
kun taloon on asennettu
valokuitupäätelaite ja palvelut on tilattu. Nettiliittymä ja halutut palvelut on
mahdollista tilata usean
eri operaattorin tarjonnasta. Eri operaattoreilla
on omat digiboksinsa. Jos
haluaa taloonsa langattoman verkon, tarvitsee
langattoman reitittimen.
Kaikki nämä hankitaan
erikseen.
Veikkolassa halukkuutta
liittyä valokuituverkkoon
haetaan alue kerrallaan n.
200 mahdollisen tilaajan

ryhmistä. Jos noin 100 tilausta syntyy, Telia kertoo
rakentavansa alueelle verkon. Verkon on suunniteltu
valmistuvan vuoden 2019
loppuun mennessä.
Veikkolan alueellakin Telia suunnittelee käyttävänsä myös ns. mikro-ojitusta.
Kaapelien vienti kadun/
tien suuntaisesti tai tien
toiselle puolelle voidaan
tehdä asfaltoiduillakin
teillä uudella tekniikalla
entistä helpommalla tavalla. Leveän kaivannon
sijasta sahataan pinnoitteeseen ja sen alapuolisiin
rakenteisiin 2–4 cm leveä
noin 40 cm syvä ura, johon lasketaan putket valokuitukaapeleita varten ja
peitetään lopuksi asfaltilla.
Jokaiseen liittymän tilanneeseen taloon viedään
erivärinen putki, johon
kuitukaapelit myöhemmin
puhalletaan.

Kirkkonummen kunta on
ollut edistyksellinen antaessaan luvan käyttää tätä
tekniikkaa ilman erillistä
kaapelikohtaista lupamenettelyä. Yleensä kunnat
edellyttävät Suomessa, että
kaapelit viedään kaivamalla 70 sentin syvyyteen.
Sahaaminen tekee kuituverkon rakentamisesta
jopa kolme kertaa aiempaa
nopeampaa, ja näin haitat
asukkaille ovat paljon pienemmät. Pientaloalueille ei
haluta kaivinkoneita rikkomaan pihojen reunoja.
Veikkolaa enemmän kaupunkimaisen ja asfaltoidumman Kauniaisten
verkkoa rakennettaessa
arvioitiin, että jos se olisi
toteutettu kaivamalla, olisi kaivutöihin tarvittu 16
kaivinkonetta yhden sahausyksikön sijasta.
Veli-Pekka Törmälä

OP Kodista kaikki
asumisen palvelut

op-koti.fi

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

Merja Vähätiitto-Holmberg
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
Puh. 0500 440 887
merja.vahatiitto@op.fi

Oskari Hannukainen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Puh. 040 646 8907
oskari.hannukainen@op.fi

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

Hyvää Joulua!

ajassa
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Uusia pysäköintikieltoja
Veikkolaan

ti-pe 9-17
la 10-15
su 12-15
Joulukuussa sunnuntait suljettu
paitsi 23.12!
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

Kirkkonummen kunnalta tuli kunnan verkkosivuille 10. päivänä lokakuuta viranhaltijapäätös
(KIRDno-2018-238),
jonka allekirjoittajana on
kuntatekniikkapäällikkö
Eero Vartiainen. Tämä
päätös koskee Veikkolan
ja Kantvikin alueita, joille
asennetaan runsaasti pysäköintikieltoa koskevia
liikennemerkkejä.
Olisi erittäin suotavaa, että
joku suomen kielen säännöt hallitseva henkilö tarkistaisi tällaisen virallisen
päätöksen ja sen liitteiden

kieliasun, ennen kuin asiakirja julkaistaan. Heti tämän viranhaltijapäätöksen
otsikossa on kirjoitusvirhe:
”Veikkojan ja Kantvikin
alueen liikennemerkkisuunnitelmien hyväksymispäätös”
Olisi myös tärkeää, että
taajamien katujen ja teiden nimet olisivat varmasti oikein. Veikkolan
alueen kartassa on kolmen
kadun tai tien nimi hieman
väärin: Kaislalammentie,
Tuulensuontie ja Tuulensuonraitti. Oikeat nimet

ovat Kaislammentie, Tuulensuuntie ja Tuulensuunraitti.
Sekä päätöksen että kartan
tekstin kaikissa kohdissa,
joissa on yhdyssanassa pysäköintikielto, pysäköinti
kielletty tai pysäköintikieltoalue, on joko turha sanaväli, tai tavuviiva puuttuu.
Päätöksen tekstissä on
muitakin virheitä yhdyssanan kirjoittamisessa.
Kartan ja siihen liittyvän
osoitteiston mukaan Veikkolaan asennetaan uusia pysäköintiin liittyviä

merkkejä 73 kappaletta.
Pienessä kartassa pysäköintikielto-merkki näkyy
vain varrellisena tummana
pisteenä.
Toivottavasti näitä merkkejä pystytettäessä käytetään kyläläisten asiantuntemusta, jotta ei rakenneta
omituisia kielto-osuuksia.
Matti Kaurilan esityksestä
kuntatekniikan lautakunta
palautti asian uuteen käsittelyyn. Sitä puidaan lautakunnan kokouksessa 4.12.
Tapani Iivari

p.09-2566 607

leipomo@lapinkylanleipomo.com

PARANTAJASELVÄNÄKIJÄ

TARJA SAHARI
0700-9-3008

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

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

www.tarjasahari.fi

Turvaa tiesi – ole välkky!
Tällä teemalla Lions Club
Kirkkonummi Veikkola
järjesti Veikkolan koululla heijastintapahtuman
maanantai-iltana 26.11.
Tilaisuus oli ensisijaisesti
suunnattu paikkakunnan
peruskoulun oppilaille ja
heidän vanhemmilleen.
Pääyhteistyökumppaneina
toimivat Veikkolan koulu, Vuorenmäen oppimiskeskus, Kirkkonummen
liikenneturvallisuustyöryhmä, Liikenneturva,
Rahtarit ry., Autoliiton
Helsingin-seudun osasto ja
Veikkolan VPK. Mukana
kumppaneina olivat myös
AD Autokorjaamo Knatte,
HelppoKatsastus Veikkola
ja Nuuksio Services Oy.

Tapahtumassa
jaettiin
heijastimia ja pienille
koululaisille sopivia heijastinliivejä. Liikenneturvan heijastinteltalla oli
mahdollisuus keskustella
asiantuntijoiden kanssa
oikeanlaisista heijastimista ja niiden kiinnityspaikoista. Teltassa oli esillä
heijastavia asusteita ja
muuta heijastavaa materiaalia. Koulun ruokalassa
oli jatkuvia videoesityksiä
pimeänäkyvyydestä.

oli bussi, jonka kuljettaja
vaihteli ajoneuvon valoja
tilanteiden mukaan. Vastapäätä koulun itäpuolella
olevan kentän länsilaidassa oli kaksi ajoneuvoa,
joissa kytkettiin päälle eri
valoja. Näiden autojen
välillä olevalla alueella
käveli jalankulkijoita heijastimin varustautuneina
tai ilman niitä. Bussikuski
kyseli kyydissä olevilta
katselijoilta, mitä edessäpäin milloinkin näkyi.

Rahtarit ry. järjesti käytännön esityksiä, joissa
havainnoitiin ns. ”kuljettajan silmin” jalankulkijan
näkyvyyttä erilaisissa valaistusolosuhteissa. Seurakuntakodin itäpuolella

Tuntui ikävästi siltä, että
kodeissa ei tästä tärkeästä
tapahtumasta ollut juurikaan puhuttu. Paikalla oli
hyvin vähän koululaisia
ja heidän vanhempiaan tai
muutakaan yleisöä.

Silti: ole välkky ja käytä heijastinta!
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Tapahtuman järjestäjien heijastavia miehiä
vasemmalta Tommi Virtanen, Heikki Laurell,
Timo Aarnio ja Jorma Matikainen.
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Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelu
on käynnistynyt
Espoo–Salo -oikoradan
yleissuunnittelun tiedotus
lähti käyntiin infotilaisuuksilla. Ensimmäinen
tilaisuus järjestettiin Vihdin ja Kirkkonummen alueella tiistaina 9.10.2018
Veikkolassa. Tilaisuuden
päätteeksi yleisöllä oli
mahdollisuus keskustella
suunnittelijoiden kanssa, ja
nähtävillä oli myös hankkeeseen liittyviä karttoja.
Infotilaisuudessa esitetyt
materiaalit löytyvät Liikenneviraston internetsivuilta: www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/
espoo-salo-oikorata#.WV0XZP7SM8
Mitkä ovat
yleissuunnittelun
tavoitteet?
Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan
radan sijainti yleiskaavan
tarkkuustasolla, arvioidaan radan vaikutukset
sekä määritellään alustavat
kustannukset. Espoo–Salo
-oikorata on osa nelivaiheista nopeaa junayhteyttä
Helsinki–Turku eli Tunnin
juna -hanketta.
Mikä Tunnin juna?
Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Alkuvaiheessa
matka-aika lyhenee yli
puolella tunnilla. Kun ka-

lusto saadaan vastaamaan
uuden radan mahdollistamaa maksiminopeutta,
matka-aika lyhenee miltei
tunnilla ja on pääteasemien välillä arviolta 75 minuuttia. Turun Kupittaalta
Helsingin Pasilaan pääsee
tasan tunnissa.
Uutta yhteyttä varten rakennetaan kokonaan uusi,
94 kilometrin pituinen oikorata asemineen Espoosta
Lohjanharjun kautta Saloon, lisätään toinen kiskopari Turun ja Salon välille,
lisätään Espooseen kaupunkirataa varten kiskopari
sekä korjataan asemia.
Tunnin juna -hanke
jakautuu neljään
kokonaisuuteen:
Espoon kaupunkirata
Espoo–Salo -oikorata
(ESA)
Salo–Turku -rataväli
Turun ratapiha

Lopputilanteessa kaksi eteläisintä raidetta on tiheän
kaupunkijunaliikenteen
käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta nopeamman
lähiliikenteen sekä Turun
suunnan kaukoliikenteen
käytössä.
Espoo–Salo
-oikorata (ESA)
Suunnitelmassa uuden
kaksiraiteisen radan reitti
on seuraava: Kauklahti–Kolmperä
(Hista)–
Veikkola–Höytiönnummi
(Huhmari)–Lohja (Lempola)–Salo. Nummenkylän
alueella on ratayhteys Hanko–Hyvinkää -rataan. Rata
palvelisi nopeaa Tunnin
juna -liikennettä ja kehittäisi alueen kuntien paikallisliikennettä.
Salo–Turku -välille rakennetaan kaksoisraide. Turun
ratapiha-alueet uusitaan.

Espoon kaupunkirata

Miten Tunnin juna
-hanke etenee?

Suunnitelma Espoon kaupunkiradasta on hyväksytty
vuonna 2014, ja se odottaa
Eduskunnan investointipäätöstä. Toteutuspäätöksen jälkeen käyttöönotto
on mahdollista vaiheittain
4–5 vuoden päästä. Ratasuunnitelmassa on esitetty kahden lisäraiteen
rakentaminen nykyisten
raiteiden viereen välille
Leppävaara–Kauklahti.

Valtio on myöntänyt Tunnin
juna -projektiin 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa,
ja hankkeen konkreettinen
suunnittelu on jo pitkällä.
Helsinki–Turku -yhteysvälin eurooppalainen TENT-status (The Trans-European Transport Networks)
mahdollistaa myös merkittävän EU-rahoituksen
hakemisen. Pisimmällä
on Espoon kaupunkirata,

jonka suunnittelu on jo
valmis. Parhaillaan työstetään Espoo–Salo -välin
yleissuunnitelmaa. Jos
radan rakentamisesta tehdään päätös kevään 2019
hallitusneuvotteluissa, liikennöinti päästäisiin aloittamaan 2020-luvun loppupuolella.
Mitä hyötyjä saadaan
oikoradasta?
Espoo–Salo -oikorata osana Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä
luo mahdollisuuden työssäkäynti- ja työmarkkinaalueiden sekä yritysten
liiketoiminta-alueiden laajentumiselle. Hanke edesauttaa uusien, nopeampien
matkaketjujen muodostumisen, ja valmistuessaan se
kasvattaa alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä.
Nopeat junat Helsingin ja
Turun välillä eivät pysähdy
jokaisella asemalla. Hanke
kuitenkin tukee radanvarren kaupunkien ja kuntien
maankäyttöä ja kehittää
paikallisliikennettä. Samasta syystä myös Rantaradan kehittäminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa
matkaketjujen muodostamisen osaksi nopeaa junayhteyttä.
Miten Tunnin juna
maksaa takaisin
siihen käytetyt
investointirahat?
Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 1,5
miljardia euroa. Summa
tarkentuu suunnittelun edetessä. Tunnin juna parantaa
työvoiman liikkuvuutta
muodostaen 1,5 miljoonan
suomalaisen työssäkäyntialueen, mikä tuo kasvua ja
elinvoimaa radan varrelle.
Tämä, paitsi tukee työssäkäyntiä, saa myös aikaan
merkittävästi investointeja
esimerkiksi asuntorakentamiseen.
Tutkimusten mukaan uusi
yhteys maksaisi itsensä takaisin 20 vuodessa. Suuret
investoinnit liikenneyhteyksiin saavat aikaan myös
ennakoimattomia hyötyjä,
kun lisäksi tulevat väestönkasvun tuomat kerrannaisvaikutukset.

Veikkolan aseman paikkaa on suunniteltu moottoritien pohjoispuolelle, Nuuksion
kansallispuiston rajalle. Toisena vaihtoehtona aseman paikaksi esitettiin moottoritien
Veikkolan rampin pohjoispuolta Torvströmossenin kulmalla. Kuva: Liikennevirasto.

Tekstin on Liikenneviraston sivuilta koostanut
Pirkko Kautto.

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

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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Hyvä olo lähtee jaloista
Jalkojenhoito Askel tarjoaa ammattitaitoista jalkojenhoitoa Veikkolassa.
Hoitolassa paneudutaan jalkojen terveydenhoitoon, ennaltaehkäisyyn
sekä hyvinvointiin yksilölliset tarpeesi huomioiden. Hoidoissa huomioidaan eri sairauksien aiheuttamat muutokset jaloissa, mm. diabetes,
reuma, nivelrikko.
Hoitolassa saatavia hoitoja mm.
 Perushoidot, kynsien leikkaus
 Sienikynnet, Paksuuntuneet kynnet
 Syylien ja känsien poistot
Myymälästä voit ostaa mm.
 Tukisukat, Nilkkasukat löysällä resorilla
 Varvasvälivillat (lähituottaja)
 Jalkavoiteet, Jalkojen omahoito tuotteet
 Lahjakortit, pikapohjalliset ym.
Jalkojenhoito Askel, Koskentie 3, Veikkola (Terveysaseman vieressä)
Puh. 050 525 5713
Sähköinen ajanvaraus: www.vello.fi/jalkojenhoitoaskel Kotisivut:
www.jalkojenhoitoaskel.fi sekä www.facebook.com/jalkojenhoitoaskel
Avoinna ma 10-18, ti-ke 10-17, to 10-18
Muina aikoina sopimuksen mukaan

Kylänraitti 4/2018

Seurakunnan
joulunajan tilaisuudet
Pohjois-Kirkkonummella
Haapajärven kirkko (Puukirkontie 20)
Su 9.12. klo 12 2. adventtisunnuntain
messu. Lauluyhtye Vire Ensemble.
Pe 14.12. klo 19 Veikkolan
Viihdelaulajien joulukonsertti.
Ma 24.12. klo 11 Aattohartaus, kuvaelma.
Ma 24.12. klo 13 Aattohartaus, kuvaelma.
Valona-kuoro.
Ma 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus.
Raimo Laukka, laulu.
Ma 24.12. klo 22 Joululauluhartaus.
Ti 25.12. klo 12 Joulupäivän
sanajumalanpalvelus.
Kauneimmat joululaulut

Ke 19.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut.
Veikkolan Viihdelaulajat.
Veikkolan seurakuntakoti (Kisapolku 1)
Pe 7.12. klo 9-12 ja ti 11.12.
klo 17-18.30 jouluaskartelua perheille.
La 8.12. klo 15 Kynttilöiden aikaan
-yhteislaulutilaisuus.
Sydänyhdistyksen lauluryhmä PulssiPum.
Pe 14.12. klo 9-12 piparinpaistoa
perheille.
Su 23.12. klo 12 Kauneimmat joululaulut
-messu ja joulupuuro. Annika Lönn, laulu.
Riemullista joulun juhlaa! Lämpimästi
tervetuloa joulunajan tilaisuuksiin
Haapajärven idylliseen kyläkirkkoon
ja Veikkolan seurakuntakodille.

La 15.12. klo 16 Lasten kauneimmat
joululaulut. Kerholaisten musiikkiryhmä.
Su 16.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut.
Valona-kuoro.
www.kirkkonummenseurakunnat.fi

Jalkahoitaja Eija Vahtera
Jalkojenhoidon ammattitutkinto,
Lähihoitaja - Vanhustyön ja Jalkojenhoidon
osaamisalat, MKT-markkinointitutkinto
Sopimuksen mukaan palvelutalo käyntejä Kirkkonummen, Espoon
ja Vihdin alueella.
kotilemmikki mainos 09-2018_PAINOMATERIAALI.pdf
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Joulukuvaelma Haapajärven kirkossa 2017. Kuva: Johanna Siltala.
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BB-ryhmäläiset vastasivat kyselyyn
vää 68 vuotta täyttäneille ja
sitä vanhemmille henkilöille, jotka asuvat postinumeroalueilla 02880 ja 02860.
Projektin avainsanoja ovat
osallisuus, turvallisuus ja
tuttavuus.

BB-ryhmään kuuluvat seniorit saivat keväällä kyselyn, jonka tarkoituksena oli
kartoittaa heidän elämäntilannettaan ja palvelujen
tarvetta sekä kerätä heiltä
toiveita, ajatuksia ja ideoita
BB-toiminnan kehittämiseksi. Kysely lähettiin 637:lle
ryhmäläiselle, joista noin
puolet vastasi kyselyyn.
Veikkolalainen edesmennyt
Brita Blomberg testamenttasi varoja käytettäväksi
veikkolalaisten ikäihmisten
hyväksi. Tästä syntyi Kirkkonummen kuntaan BBprojekti, jossa tehdään hy-

säämällä katuvalaistusta ja
rakentamalla kevyen liikenteen väyliä. Uimahallia,
kahvilaa ja erikoiskauppoja
myös haluttiin. Veikkolan
viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen toivottiin apua kyläyhdistykseltä
Taustatietoa vastaajis- ja palveluntuottajilta.
ta. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin Kylän palvelut tavoittaa
vastaajaryhmä, kolmannes julkisilla liikennevälineilkaikista, oli 71−75-vuoti- lä. Tätä mieltä oli reilusti
aat. Toiseksi suurin ryhmä, yli puolet vastaajista, kun
melkein kolmannes, oli taas neljännes vastaajista
iältään 68−70 vuotta. Yli koki, ettei tämä onnistu.
90-vuotiaita vastaajista oli Ratkaisuksi ehdotettiin
vähän yli prosentti. Reilus- kimppakyytejä tai kutsuti yli puolet asuu omakoti- taksia. Kysymys koski kytalossa ja rivitalossa reilu län palveluita, mutta osaskolmannes.
sa vastauskommentteja
puhuttiin bussiliikenteestä
Asuinympäristöään lähes Helsinkiin ja Espooseen
kaikki pitivät rauhallisena sekä Kirkkonummen kesja turvallisena. Seitsemisen kustaan ja peräänkuuluprosenttia toivoi kuitenkin tettiin parempia liikenympäristön kehittämistä. neyhteyksiä bussivuoroja
Toivomuksissa oli meluai- lisäämällä.
ta suojamaan Turunväylän
melulta, liikenneturvalli- Veikkolaan mahdollisesti
suuden parantaminen li- rakennettavasta seniori-

talosta oli omistusasuntona
kiinnostunut 48 % vastaajista ja vuokra-asuntona
51 %. Kaksio oli mieluisin
huoneistokoko molemmissa
vastaajaryhmissä.
Onnellisuutta ja iloa elämään tuovista asioista
viiden kärkeen nousivat
perheeni ja puolisoni hyvinvointi, lapsenlapset, ystävät, terveyteni sekä asunto
ja asuminen.
BB-ryhmän palvelut saivat todella hyviä kouluarvosanoja keskiarvon
ollessa 8,5. Palveluita oli
käyttänyt aika harva, mikä
tarkoittaa, että palveluita käyttäneet olivat olleet
niihin todella tyytyväisiä.
Palveluohjaajan palveluita oli käyttänyt alle puolet
vastaajista eikä esimerkiksi
ikkunanpesu- ja siivouspalveluita juuri kukaan.
BB-projektin
myötä
ikäihmisten palvelut ovat

Veikkolaankin kuntoportaat?

Lapsista vain kolmasosa,
aikuisväestöstä vain joka
viides ja vain murto-osa
nuorista liikkuu terveytensä
kannalta riittävästi. Liikku-

mattomuuden hinta Suomessa on UKK-instituutin
mukaan 3,2-7,5 miljardia
euroa. Huikea summa, jolle
olisi monta hyvää käyttöä!
Liikkumattomuudelle on
useita eri syitä. Ympäristömme on rakennettu niin,
ettei se suosi liikkumista,
tai kiireinen elämäntapamme ei mahdollista liikuntatuokioiden järjestämistä.
Ongelma on siis koko yhteiskunnan yhteinen.

Veikkolaan on rakennettu
upeita liikuntapaikkoja:
mm. yleisurheilu-, jalkapallo- ja tekonurmikenttä,
kuntorata, hiihtoladut ja
jääkiekkokaukalo. Lähiliikuntapaikka ”Velmo”
on varsinainen keidas monine laitteineen. Ne ovat
kuntalaisten ahkerassa
käytössä.

kynnyksen pisteitä, jotka
eivät vaadi erityistä osaamista tai välineitä ja jotka
ovat hyvin saavutettavissa.
Tällainen huippusuosittu
paikka on Kirkkonummen
Jerikonmäelle rakennetut
kuntoportaat. Portaiden
nouseminen on tehokas tapa
kohottaa kuntoa. Se nostaa
sykettä ja vahvistaa lihaksia
enemmän kuin tasamaalParhaat liikuntapaikat ovat la kävely. Lisäksi portaat
yksinkertaisia, matalan soveltuvat kaikenikäisille.

parantuneet. Yli puolet
vastaajista oli tätä mieltä.
Neljännes vastaajista näki
tilanteessa kuitenkin vielä
kehittämisen varaa. Kehittämistoiveiden ja -ehdotusten kirjo oli laaja: asumista,
senioritaloa, liikuntaa, retkiä, kulttuuria, ruokalippuja, kulkuyhteyksien parantamista, invataksia, kotiin
tuotavia palveluita, ystäväapua ja parempaa tiedotusta
projektista.

Remontti- ja pihatöihin
kuin myös kuljetuksiin
kaivataan jonkin verran
apua. Lähes kaikki huolehtivat peseytymisistään
itse. Kahden vuoden kuluttua apua siihen arvioi tarvitsevansa joka kymmenes
vastaaja.

Jos haluat tutustua tuloksiin tarkemmin, ne ovat ladattavissa osoitteesta: www.
kirkkonummi.fi, kohdasta
Seniorit. Paperiversioita on
Vapaaehtoistoimintaan oli luettavissa Perjantaikahviosallistunut tai haluaa osal- lassa.
listua 35 % vastaajista, toisaalta lähes 60 % ei halua. Kiitos kaikille kyselyyn
Osallistuminen on tuonut vastanneille! Saimme aritselle auttamisen riemua vokasta tietoa, ajatuksia
ja elämäniloa samalla, kun ja ideoita, joita lähdemme
se on tutustuttanut uusiin kunnassa työstämään. Ensi
ihmisiin ja siitä on saanut kevään aikana kerromme
tekemistä ja merkitystä lisää mahdollisista kehittämis- ja uudistamistoiomaan elämään.
mista.
Kotiaskareista selviydytään hyvin nyt ja arvioi- Marja Keränen
daan selviydyttävän myös palveluohjaaja, Brita Blomkahden vuoden kuluttua. bergin testamentti-projekti

Jerikonmäellä on 158 porrasta. Portaiden yläpäässä
sijaitsee myös kuntoilulaitteita. Valaistus ja kaiteet
ovat välttämättömiä turvallisuudelle.

missä ihmiset muutoinkin
ovat eli varhaiskasvatuksessa, koulussa, työelämässä sekä terveydenhuollon
ja vanhusten palveluissa.
Jokaisella on oikeus saada
nautintoa, mielihyvää ja
Valtuutettu Matti Kaurila on positiivisia kokemuksia liiehdottanut kuntoportaiden kunnasta.
rakentamista myös Veikkolaan. Idea on erinomainen!
Maamme tarvitsee liikuntaa Raija Vahasalo
kaikissa ikäryhmissä. Se on kansanedustaja
tehtävä mahdolliseksi siellä, kunnanvaltuuston 2. vpj

Joulukalenteri
asukaspuisto Veikonvintin ikkunassa

Asukaspuisto
Veikonvintin
ikkunassa
avautuu joulukuun 1. päivä joulukalenteri.
Joka arkipäivä ikkunaan tulee jotakin uutta
katseltavaa ja ihmeteltävää. Tervetuloa
kurkkaamaan ikkunan taakse, mitä
ikkunassa tapahtuu. Osoitte: Pihtakuja 4,
Koskentorin päiväkodin kulmauksessa.
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veikkolassa
Tonttupolku
lauantaina
15.12.2018
kello 9.00-12.00
Koko perheelle sopiva toiminnallinen Tonttupolku löytyy Albin Bromanin
leikkipuistosta sekä Veikonvintin edustalta.
Paikalla seurakunnan karhut Remu ja Walde !
Tarjolla mehua ja piparia!
Tonttupolun varrelta löytyy joululauluja, loruja, leikkiä sekä tietenkin
tonttuja ja jouluntunnelmaa!

TERVETULOA!
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kirkkonummen suomalainen seurakunta,
asukaspuisto Veikonvintti ja Mannerheimin lastensuojeluliiton PohjoisKirkkonummen yhdistys

Joulumaan
piparkakut
Pohjois-Kirkkonummen Marttojen puheenjohtaja Raija
Kara jakaa Kylänraitin lukijoille joulupiparkakkujensa
reseptin. Ohje on kuulemma jo 40 vuoden takaa ja toimii
edelleen joka joulu.
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Taverna Dawi avattu
Veikkolan keskustaan on
jo pitemmän aikaa kaivattu ravintolaa, jossa voisi
käydä syömässä leppoisassa ilmapiirissä. Nyt on
toiveemme toteutunut: lokakuun lopussa juhlittiin
entisen Pikkirillin paikalla
uuden ravintolan, Taverna
Dawin, avajaisia.
Syyrialais-suomalaisen
Aziz Dawin perustamassa
ravintolassa on istumapaikkoja 58 hengelle. Aiemmin hän veti viereisessä
rakennuksessa sijaitsevaa
Med Life -pizzeriaa, joka
nyt siirtyi hänen veljensä
vastuulle.
Taverna Dawin ravintolapäällikkö on Med Lifesta
tuttu, iloinen ja lämminhenkinen Krista From. Hän
korostaa tavernan merkitystä kotoisana olohuoneena, johon kaikkien veikkolalaisten on helppo tulla
joko syömään tai ottamaan
lasillinen.
Ravintolassa on anniskeluoikeudet, ja se on mitä

Taverna Dawin hiiligrillaamiseen erikoistunut kokki Mido. Kuva: Eija Ahvo.
mainioin paikka myös yksityistilaisuuksien järjestämistä varten.

alusta alkaen olleet ravintolan ruokalistan ykkösvaihtoehtoja.

Tavernan erikoisuus on
tehokas hiiligrilli, joka
mahdollistaa mehukkaiden
liha- ja kalaruokien valmistuksen, ja burgerit ovat

Dawissa on neljä palkattua
työntekijää ja lisäksi kolme
vakituista ekstraajaa. Lounas tarjoillaan kello 11–15,
jonka jälkeen on mahdollis-

Taverna Dawi löytyy myös
Facebookista.
Matti Saartamo

Veikkolan koulun
Pikkuyrittäjiä

250 g voita
4 dl (300 g) fariinisokeria
3 tl kanelia
3 tl kardemummaa
2 tl inkivääriä
2 tl neilikkaa
1/2 tl suolaa
2 kananmunaa
6 dl vehnäjauhoja
2 tl suokasoodaa

Kids & Clean NY
Hei! Olemme NY-lastenhoito- ja siivousyritys.
Yritykseemme kuuluu kolme henkeä: Joel, Anna ja
Tuomas. Hoidamme lapsia sekä siivoamme taloja
tarvittaessa. Yrityksemme
työntekijöillä on kokemusta lastenhoidosta, ja
olemme kaikki hyvin motivoituneita. Toimimme pääasiassa Veikkolan alueella,
mutta muuallekin tuleminen on mahdollista.

Kiehauta voi, sokeri ja mausteet. Anna jäähtyä ja sekoita
joukkoon munat. Lisää jauhot, joihin sooda on sekoitettu.
Anna jähmettyä voi/leivinpaperiin käärittynä seuraavaan
päivään.
Kauli ohueksi levyksi ja ota muoteilla pipareita. Paista
170-asteisessa uunissa noin 10 min tai kunnes ovat kauniin ruskeita. Anna kovettua hetki pellillä ja siirrä kannelliseen säilytysrasiaan.

Soita tai laita meille viestiä, jos kiinnostuit ja olet
lastenvahdin tarpeessa!
Terveisin:
Kids & Clean NY,
yhteystiedot:
Joel 044 345 2606,
Anna 050 642 99,
Tuomas 040 965 0567.
Sähköposti:
kidscleanveikkola@
gmail.com

Veikkolan Herkku NY

Pipareiden maku vain paranee säilytyksen aikana.
”Uuden Mariannen Salongin" avajaisissa 13.10. esiintyi
taitava artisti Elisa Pajari. Kuvateksti ja kuva: Paavo
Sortti.

Kylätalo
Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29,
02880 Veikkola
Ohje päätyi heti kokeiluun, ja koemaistajat kehuivat
lopputulosta . Kuva: Anu Halme.

ta nauttia a la carte -listan
herkuista. Ravintola on auki
arkisin kello 07.30–21 ja
viikonloppuisin klo 11–21.

Olemme kaksi ruuasta kiinnostunutta nuorta, jotka
päättivät perustaa itsetehtyjä, erilaisia leivonnaisia
ja joulun herkkuja myyvän
yrityksen. Panostamme
erityisesti tuotteiden laatuun, tuoreuteen, hyvään
makuun ja hygieenisyyteen
tuotteita valmistaessa.
Tulet löytämään meidät
lähiaikana erilaisista tapahtumista kuten Eerikin-

kartanon Joulutorilta sekä
muista tapahtumista ympäri pääkaupunkiseutua. Voit
myös etukäteen tilata meiltä leivonnaisia ja herkkuja
erikseen sovitulla aikataululla ja tavalla. Löydät
Veikkolan Herkun myös
sosiaalisesta mediasta, kuten Insta ja Facebook.
Vastaamme aina mielellämme kaikkiin kysymyksiin tuotteistamme.
Teemme työtä hyvällä
huumorilla ja asenteella –
tarjoamme tuotteitamme
iloisen hymyn kanssa.

kirjallisuus
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Veikkolan kirjaston Lukupiirissä
luetaan
joulukuu
musiikkiaiheisia
Aukioloajat
kirjoja
ma klo 14–20
ti, to klo 14–19
ke, pe, la klo 10–15

Venäjänkielistä
teatteria
kirjastolla
Teatteri Afrikan
venäjänkielinen
nukketeatteriesitys
Pähkinänsärkijä
Veikkolan kirjastolla
to 13.12. klo 18.30.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivänä 6.12.
kirjasto on suljettu.
Joulun ja uudenvuoden
poikkeusaukioloajat
ma 24.12. – ke 26.12.
suljettu
ma 31.12. klo 10–15
ti 1.1. suljettu
Allastie 6,
02880 Veikkola
puh. 09 2967 2100
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Lukupiiri Lukulampun alla kokoontuu Veikkolan kirjastossa keskiviikkona 23.1.2019 klo 18.30–20 ja sen
jälkeen kerran kuussa (käynti lastenhuoneen oven kautta: pihalta katsoen pääoven
vasemmalla puolella lastenosaston päädyssä omat portaat ovelle).
Piirin vetäjänä on kirjailija
Emma Puikkonen. Kyselyt
osoitteella emmakanerva@
gmail.com

Arja Puikkonen

Mariette Lindstein:
Ehdoton valta (Lahko 1)
Kirjassa kerrotaan Via
Terrasta, yhteisöstä, joka
on eristyksissä sumuisella
saarella ja josta kirjan päähenkilö nuori Sofia lähtee
etsimään jotain uutta elämäänsä. Aluksi yhteisön
opetusten suorittaminen
tuntuu tuovan rauhaa ja tasapainoa Sofian elämään,
mutta kuuliaisuus yhteisölle vaatii yhä enemmän.

Voiko lahkosta paeta?
”Pimeys on käsin kosketeltavaa. Huoneessa ei näy
varjoja. Olo on kevyt, aivan kuin hän liitelisi. Laskeminen pitää hereillä, hän
on sitä paitsi aivan liian
jännittynyt nukahtaakseen.
Epäilys jäytää takaraivossa.
Epäonnistumisen pelko saa
hermot vonkumaan kuin
viulun epävireiset kielet.”
Jo kirjan prologin luettuani jäin kirjaan koukkuun ja
halusin tietää, miten kirjan
päähenkilö on joutunut tällaiseen tilanteeseen.

Via Terra näyttäytyy ulospäin erilaisena kuin mitä
todellisuus saarella lopulta
on. Alussa niin hyvällä tavalla Sofian mielestä karismaattinen liikkeen johtaja
Franz Oswald paljastuu
mielivaltaisesti asemaansa
käyttäväksi persoonaksi.
Kirja on palkittu Ruotsin
parhaana esikoisdekkarina. Vaikka kirjan tapahtumat ja henkilöt ovat
fiktiivisiä, kirja on saanut
vaikutteita Lindsteinin parikymmenvuotisesta ajasta
skientologialiikkeessä.
Teksti: Sari Saarijärvi
Kuva: Atena

Huumoria lapsille

Jari Mäkipää:
Masi Tulppa: Pääsy kielletty
ovat asiasta toista mieltä ja
päättävät hankkia Masille
kesän ajaksi lapsenvahdin.

Kirjaston ystävien lukupiirin kirjat valitaan kausittain
vaihtuvan teeman mukaisesti, ja keväällä 2019 luetaan
musiikkiaiheisia kirjoja. Listalla ovat Nick Hornby: Uskollinen äänentoisto, Kazuo Ishigoro: Yösoittoja, Jennifer Egan: Aika suuri hämäys, Diane Wynne Jones: Tuli ja
myrkkykatko ja Ben Kalland: Vien sinut kotiin.

Tervetuloa kahvikupin ääreen keskustelemaan, pohtimaan ja löytämään!

Jännitystä aikuisille
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kontulkintoja lempeästi
kyseenalaistava Aliisa,
kielletyn rakkauden kanssa painiva Auroora sekä
10-vuotias Aaron, joka
tuo kertomukseen mukaan
lapsen äänen. Eri näkökulmien kautta kirja hioutuu
taitavaksi ja ajatuksia herättäväksi kokonaisuudeksi, jossa kompleksisetkin
äänet pääsevät kuuluviin.

Teos oli ehdolla Finlandiapalkinnon 2018 saajaksi.
Eletään 70-luvun loppua
Pohjois-Pohjanmaalla,
vahvasti lestadiolaisella
alueella. Päähenkilöitä kirjassa on neljä. On tiukasti
uskonnollinen Taisto, us-

Masi Tulppa on poika, jolla on loistava suunnitelma
kesäloman varalle: hän
aikoo sulkeutua omaan
huoneeseensa ja uppoutua
pelaamisen maailmaan.
Valitettavasti isä ja äiti

Suomalainen Jari Mäkipää
on tunnettu Etsiväkerho
Hurrikaani -sarjastaan.
Masi Tulppa kutkuttaa
varmasti alakouluikäisten
lasten nauruhermoja.
Teksti: Saara Leppäsalko
Kuva: Tammi

Jännitystä lapsille

Pauliina Rauhala:
Synninkantajat

Pauliina Rauhala on tullut
tunnetuksi Taivaslaulukirjastaan, joka kertoi riipaisevan kauniilla tavalla
nuoren lestadiolaisparin
tarinan. Uusi romaani Synninkantajat liikkuu samojen aiheiden äärellä.

Masi on epätoivoinen ja
laatii suunnitelman, jolla
häätää lapsenvahti pois.
Lapsenvahti toisensa jälkeen tulee taloon, ja toisensa perään he myös joutuvat
karkotettaviksi Masin kekseliäillä keinoilla.

Kieli on yhtä taidokasta,
harkittua ja runollista kuin
esikoisteoksessakin. Uskonnollisen vallankäytön
ja hengellisen väkivallan
teemat ovat rankkoja, mutta kieli hengittää ja antaa
tilaa – eikä mikään ole lopulta pelkästään hyvää tai
pahaa.
Synninkantajat on kirja,
joka näyttäytyy varmasti
eri lukijoille erilaisena ja
kestää monenlaisetkin tulkinnat ja useat lukukerrat.
Teksti: Saara Leppäsalko
Kuva: Gummerus

Kristina Ohlsson:
Lasilapset

Ruotsalainen dekkarikirjailija Kristina Ohlsson
on tullut tunnetuksi aikuisille suunnatuista kirjoistaan, mutta on viime
vuosina kirjoittanut myös
menestynyttä lasten jännityskirjallisuutta. Ohlssonin
ensimmäinen lasten- ja
nuortenkirja Glasbarnen
on ilmestynyt Ruotsissa jo
vuonna 2013, ja nyt sille on
saatu käännös Pekka Marjamäen suomentamana.
Lasilapset on huima jännitystarina, jonka pääosassa
seikkailee Billie-niminen
tyttö. Billien isä on kuollut, ja tyttö on jäänyt kah-

destaan äitinsä kanssa.
Äiti tahtoo aloittaa uuden
elämän, ja Billie ja äiti
käyvätkin katsomassa itselleen taloa vähän matkan päässä entisestä asuinpaikasta. Äiti on talosta
innoissaan, mutta Billietä
talo epäilyttää. Ihan kuin
siinä olisi jotakin mätää.
Talo nitisee ja natisee, ja
mikä pahinta, se myydään vanhojen asukkaiden
pölyisten huonekalujen
kanssa.
Pian muuton jälkeen alkaakin tapahtua kummia.
Kattolamppu huojuu katossa itsekseen. Vanhan,
pölyisen pöydän pintaan
on jäänyt kädenjälki, kuin
lapsen pyyhkäisemä. Ja
pian Billie saakin talosta
selville jotakin karmivaa...
Parhaiten tämä jännittävä,
hieman kauheakin kirja
soveltuu viides-kuudesluokkalaisille. Kirja on
saanut myös jatko-osan
nimeltään Hopeapoika.
Teksti: Saara Leppäsalko
Kuva: WSOY

Mistä sinä haluat lukea tai kirjoittaa Kylänraitissa? Ota yhteyttä: toimitus@kylanraitti.fi

kirjallisuus

12

Timo Kiiskinen: Vesa-Matti Loiri.
Pyhät tekstit.
ansionsa laulajana ja ennen kaikkea Eino Leinon
runojen tulkitsijana.

Vesku Pyhien tekstien
äärellä
Paljon on tähtiä taivaalla,
mutta on yksi ylitse muiden, ainakin viihteen sektorilla: Vesa-Matti Loiri,
koko kansan Vesku. Viihteen, teatterin, elokuvan,
urheilun ja musiikin monitoimimies, jota Suomen
kansa rakastaa ja ihailee.
Syystäkin, sillä komerot
ovat täynnä Jusseja, Telviksiä ja Emmoja. Siihen
lisätään vielä Taiteen valtionpalkinnot ja monenmoiset pokaalit urheilun
eri sektoreilta.
Meille suomalaisille Vesku on tunnetuin Uuno
Turhapuron hahmostaan.
Mitä enemmän on ikää
plakkarissa, sitä merkittävämmäksi nousevat hänen

Laulaja ja lauluntekijä
Timo Kiiskinen sävelsi
mielenkiintoisen kokoelman Pyhiä tekstejä, joiden
esittäjäksi hän halusi Vesa-Matti Loirin. Saatuaan
myöntävän vastauksen
hän, Vesku, äänittäjä Markus Koskinen, valokuvaaja Jaani Kivinen ja Veskun
luottomies Pete Eklund
matkasivat
Satujen saarelle, Islantiin.
Siellä he pohdiskelivat yhdessä elämää laulutekstien
innoittamina, äänittivät
musiikkia, nauttivat jylhistä maisemista, ja Vesku
lauloi nauhalle 20 laulua.
Äänite sai nimekseen Pyhät tekstit. Materiaali julkaistiin myös mielenkiintoisena matkapäiväkirjana,
josta löytyvät kaikki laulujen tekstit ja nuotit.
Kirja pohjautuu yllämainittujen herrojen ajatuksiin, muisteloihin, keskusteluihin ja yhdessäoloon.
Jokainen saa puheenvuoron, joskin Veskun ajatukset ovat päällimmäisinä. Syvyyttä ja pohdintaa
löytyy kaikilta, ja ajatukset kulkevat rinta rinnan

Elena Ferranten Napoli
Napoli-sarja on kahden
naisen, Elenan ja Lilan,
yhteen kietoutuva tarina
50-luvun lapsuudesta aina
70-luvun kypsiin vuosiin.
Lapsuus Napolissa ei anna
paljon eväitä, mikään ei
tule helpolla, ei ainakaan
tytöille.

musiikin teon kanssa. Itse
luin kirjaa rinnakkain levyn kuuntelemisen kanssa. Hieno kokemus, jossa
laulujen tekstit, tulkinta
ja tunnelma olivat täynnä
harmoniaa, rauhaa ja syviä
oivalluksia.
Tuli suuri rauha ja ilo, sillä
olen aina arvostanut Veskua ja nähnyt hänen potentiaalinsa taiteilijana myös
ns. vakavamman teatterin
ja musiikin esittäjänä. Se
ei ole yllätys, sillä viihteen
tekeminen on draaman
vaikeimpia alueita.
Vaikka Veskun osuus on
tekstissä ja lauluissa eniten esillä, on syytä korostaa idean isän, laulujen
säveltäjän Timo Kiiskisen,
osuutta. Hänen rakentamansa kokonaisuus on
hieno harmonia huolella
valittuja tekstejä, koskettavia melodioita ja lauluja,
jotka Veskun tulkitsemina
toimivat sekä tunteen että
elämyksen tasolla.
Jaani Kivisen ja Pete Eklundin kuvat täydentävät
monipuolista luku- ja kuuntelukokemusta ja antavat
sille visuaalisen äänen.
Teksti: Matti Saartamo
Kuva: WSOY
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Elena Ferranten neliosainen Napoli-sarja on valmis ja vihdoin käännetty
kokonaan suomeksi. Se
on moderni klassikko.
Jos haluat todella hyvää
luettavaa, tartu näihin:
Loistava ystäväni: lapsuus
ja nuoruus, Uuden nimen
tarina: nuoruus, Ne jotka
lähtevät ja ne jotka jäävät
sekä Kadonneen lapsen tarina: kypsyys.
Kuka on Elena
Ferrante?
Elena Ferrante on salanimi; kirjoittajan oikean
henkilöllisyyden tuntee
vain kustantaja. Arvauksia ja veikkauksia on toki
tehty. Italialaiskirjailija
antaa haastatteluja hyvin
harvoin ja tuolloinkin vain
sähköpostitse.

Lilan isä ei halua maksaa
tyttären koulutusta, mutta
Elena pääsee opin tielle.
Lila päätyy naimisiin ja
töihin perheyritykseen,
Elena taas ponnistelee irti
kasvuympäristöstään. Lila
nousee älynsä ja tarmonsa
ansiosta lähiympäristönsä
vaikuttajaksi, kun Elena
taas tutustuu 1960-luvun
poliittiseen opiskelijaliikkeeseen.
Molemmat kapinoivat
omalla tavallaan niitä rajoja vastaan, jotka lapsuus
Napolissa on heille asettanut. Heidän ystävyytensä
säilyy, vaikka välejä koettelevat mustasukkaisuus,
kateus ja ympäristön odotukset.
Miesten ja naisten maailmat ovat Napoli-kirjoissa
kaukana toisistaan. Perheväkivalta oli 1970-luvun
Napolissa arkipäivää, ja
avioliitossa naisella oli
lain edessä samat oikeudet kuin lapsella vuoteen

1975 asti. Ferrante kuvaa
tätä eriarvoisuutta: naiset
ovat hiljaa, kun miehet
puhuvat politiikkaa.
Elenan ja Lilan tarinan
taustalla kulkee Napolin
historia: radikaali opiskelijaliike ja ennen kaikkea vaikutusvaltainen
mafia. Samalla elämä,
ainakin osin, on kovin
samanlaista kuin samaan
aikaan muualla Euroopassa. Elämän piiri on
hyvin pieni; Napolin tytöille se merkitsee omaa
kaupunginosaa, josta merikin on liian etäällä.
Vuosien mittaan uusi
aika tulee vanhaan Napoliin, ja järjestäytynyt
rikollisuus siirtyy entistä
kovemmille aloille, huumekauppaan.
Kirjojen kerronta on perinteistä, siinä on jotain
hyvin tuttua ja samalla
jotain uutta. Sivut kääntyvät kuin itsestään, ja
uusien osien odottaminen
käy pitkäksi. Suosittelen näiden kirjojen lukemista. Jossain taidettiin
kutsua niitä kirjalliseksi
tapaukseksi.
Teksti: Raija Kari
Kuva: WSOY

Katja Kettu: Rose on poissa
Pohjois-Amerikassa
Suurten järvien alueella asuu edelleen kansa
nimeltä fintiaanit, joilla
juuret ovat Suomessa ja
Amerikan alkuperäisväestössä.

Katja Ketun uusin romaani on paitsi suuri rakkaustarina myös sukellus
suomalaisten vähemmän
tuntemaan historiaan, jolloin Suomesta muutettiin
joukolla Pohjois-Amerikkaan, etupäässä Pohjanmaalta. Lähtöön oli usein
syynä työttömyys tai erilaiset sosiaaliset ongelmat.

nin kaivos- ja metsämaille. Osa heistä päätyi asumaan reservaatteihin ja
avioitui alkuperäisväestön
kanssa.

Ojibwa-heimo on osa
anishinaabe-alkuperäisväestöä, ja he kuuluvat
Kolmen Tulen kansaan,
joita ovat ojibwat, potawatomit ja ottawat.
Heidän uskonnollinen
yhteisönsä on Midewinparantajayhteisö, joka
uskoo, että ihmisellä on
unessa määrätty polku,
jolta tämä seitsemän kertaa elämässään hairahtuu.

Katja Ketun kirjassa kertojana toimivat Lempi ja
Rose. Lempi on Rosen ja
Ettun tytär. Äiti on ojibwa-intiaani ja isä suomalainen, pohjalainen köriläs. Äidin ojibwa-nimi
kirjattiin valkoisille sopivaksi, revittiin viimeinenkin intiaanius, ja niin
hänestä tuli Rose. Kirjassa Lempi palaa 45 vuoden jälkeen lapsuutensa
reservaattiin suomalaista
isäänsä auttamaan.

Suomalaisia saapui Yhdysvaltoihin 1900-luvun taitteessa jopa 300
000, eniten Minnesotan,
Michiganin ja Wisconsi-

Reservaatin arki on kovaa.
Nuoret tytöt ovat kuin riistaa, joita jahdataan metsiin
tai kasinon kellareihin, ja
loppujen lopuksi tytöt vain

yksinkertaisesti katoavat.
Minne? Kukaan ei tiedä.
Kuvauksessa on jotakin
tuttua oman mummani
kertomuksista.

distelmiä. Huomasin, että
kirjailija haastaa minut
lukemaan tarkemmin, ja
hetkittäin katsoin mielessäni elokuvaa fintiaanien
elämästä.

Palmikoidut salviakimput
palavat ja puhdistavat ilman pahoista hengistä.
Liekö sitten tietäjäkasvi
vai vihulainen, mene tiedä. Voimaa siinä kasvissa
kumminkin on.

Teos herättää mielenkiinnon omia juuria kohtaan:
Mistä päin maailmaa minä
loppujen lopuksi tulen?
Mihin klaaniin oma sukuni on kuulunut tällä maapallolla?

Katja Ketun kieli on kuin
tanssia, foxtrottia, ja sanoja on välillä arvailtava. Lauseet ovat pitkiä
sivulauseiden viidakoita,
jotka loppujen lopuksi
muuttuvat labyrintiksi.
Murteet vilahtelevat ja
muistuttelevat suomalaisista heimoista, menneestä. Ojibwan-kieliset sanat
ovat mystisiä kirjainyh-

Myös Ketun kuvaukset
Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön elinolosuhteista ovat järkyttäviä
dokumentaatioita, joista
harvalla lukijalla on tietoa.
Lukiessa huomaa myös,
että luonto ja voimakkaat
luonnonkuvaukset ovat
Katja Ketulle sydämen
asioita. Maisemat ja koh-

taamiset luovat teokseen
uskomattoman kauniita
yksityiskohtia, joista yksi
on kaunein lukemani synnytyskuvaus.
”Muista Lempi: valkoinen tekee suuren nuotion
ja istuu kaukana kaikesta.
Intiaani tekee pienen nuotion ja istuu lähellä toista.”
Näin tekee usein myös
suomalainen.
Katja Ketun teos ”Rose
on poissa” sisältää myös
loistavat lähdeluettelot
aiheeseen liittyen, joten
kirjaan voi tutustua myös
”tietokirjana”.
Teos oli ehdolla tämän
vuoden Finlandia-palkinnon saajaksi.
Teksti: Eija Ahvo
Kuva: WSOY

kirjallisuus
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Kaija Pantzar: Löydä elämäsi sisu
Pantzar kehottaa löytämään elämään sisun.
Suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa, ilma
on kaikkein puhtainta, maa
on turvallisin, oppimistulokset erinomaisia. Talvisotakin mainitaan ja Lasse
Virenin juoksu. Olisiko
sisu menestyksen takana?
Sisu
Hyvinvointi- ja elämäntaitokirjat käyvät kaupaksi.
Äsken oli tanskalaisten
hygge ja siinä sivussa ruotsalaisten lagom, molemmat laiskan mukavia elämän oppeja, kodikkuutta,
yhteisiä perheiltoja, kynttilöitä sun muuta. Tänä syksynä suomalaissyntyinen
Kanadassa kasvanut Katja

Sitkeä. hellittämätön tahdonvoima, lannistamattomuus, uskallus, rohkeus
(kielitoimiston sanakirja)
Haasteiden muuttamista
mahdollisuuksiksi
Ikivanha suomalainen käsite peräisin 1500-luvulta
Pantzar selvittelee, mitä
sisu on, ja onko sitä mah-

dollista kasvattaa. Hän
tutustuu ja ihastuu talviuintiin, saunomiseen,
liikkumiseen, metsään,
terveelliseen pohjoismaiseen ruokavalioon ja moniin muihin yksinkertaisen
elämän asioihin. Kirjassa
todetaan, että sitkeyttä,
sitä että ei luovuta vastoinkäymisissä, voi opettaa.
Pantzarin kirja sisältää elämänohjeita; se on tuttujen
asioiden ylistys.
Teksti: Raija Kari
Kuva: Siltala
PS.Ei ole huonoa ilmaa, on
vain väärää pukeutumista,
meillä sanotaan. Jättäytyminen pois ensimmäisen
maailmansodan muistotilaisuudesta sateen takia, ei
kävisi.

Jari Peltonen: Kylmälän murhat.
Kyläkauppias katoaa. Otava 2018
Sokea hieroja. Otava 2016

Minne katosi
kyläkauppias?
Kylmälän murhien ensimmäisessä osassa liikutaan
kesäisen vehreissä maisemissa. Hevoslaitumilla
ruohoa jyystävät hevoset,
ja pelloilla kolkkaavat
leikkuupuimurit, mutta
uuden sarjakuva-albumin
Kylmälässä olosuhteet
ovat suorastaan arktiset.
Pakkasmittari hätyyttelee
kolmeakymmentä, vuosisadan myrsky kerrostaa lunta talojen katoille,
hautaa alleen autot ja yhden onnettoman jalankulkijankin.

Sarjakuvasankarit, komisario Väinö Vaitinen
ja hänen työparinsa Calle, joutuvat ratkomaan
hulvattomana rönsyävän
juonen käänteitä. Jari
Peltonen on sarjakuvissaan naittanut iloittelevan
kotiseutuhenkisyyden ja
kansainväliset rikoslonkerot. Tutut tienmutkat ja
rakennukset ovat saaneet
uuden ja erilaisen elämän.
Veikkolan kirjastosta on
tullutkin poliisiasema, ja
pari entistä kyläkauppaa
on herätetty uudestaan
henkiin: toinen Jonten
kaupaksi ja toinen sisäisesti lämmittäviä juomia
ja herkullisia kanajerkyjä
tarjoavaksi Baariksi. Kylmälään on saatu myös oma
motelli; sen rakennuksen
malli tosin löytyy Veikkolasta. Tuttuja nimiäkin
molemmissa albumeissa
vilahtelee mutta uusissa
ja erilaisissa yhteyksissä.
Lapinkylän leipomon pussista sentään löytyy tuttuja
korvapuusteja.
Esittelin testimielessä marraskuisena sunnuntai-ilta-

päivänä albumeita kylmäläläisperheelle, joka ei ollut
niihin aiemmin tutustunut.
Perheen teinit välittömästi
hautautuivat sohvannurkkaan nenä kiinni albumissa
ja ilmaantuivat esiin vasta,
kun rikokset oli ratkottu ja
murhat selvitetty.
Vanhemmat innostuivat
tutkimaan hienosti piirrettyjä rakennuksia. Äitiä
ihastutti paikallispoliisin
haastattelemien paikallistyyppien galleria. Isän mielestä albumin piirrosjälki
sen kuin parani uuden albumin myötä. Kokonaisuutena raadin mielipide oli, että
tarina kaikkine rönsyineen
toimi, mutta kuvitus sen sijaan oli aivan huikea.
Löysin Kylmälän murhien facebook-sivun ja sieltä lunttasin, että työn alla
on kolmaskin osa sarjaan
Kylmälän murhat: Viron
kantarellit. Tätä todennäköisesti syysmaisemiin
sijoittuvaa albumia odotellessa
Arja Puikkonen

Lehden näköisversio verkossa:

www.kylanraitti.fi
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Pekka Ervasti, Seppo Tiitinen:
Tiitinen. Vakoilijoita ja veijareita
Helsingin Yliopistosta Jyväskylään, Kuopion Korkeakoulun perustaminen,
opettajaopetuksen siirto
opistoista korkeakoulutasolle jne. Poliitikkojen
”sulle, mulle”-jakoakin
kerrotaan mm. Tampereen
ja Kuopion professuurien
käsittelyssä.

Seppo Tiitinen ja Pekka
Ervasti ovat hiljakkoin
julkaisseet kirjan Tiitisen
tähänastisesta elämästä.
Teos on omakohtainen,
koska kirjan ”minä” on
Tiitinen itse. Ervasti taas
toimittajana on saanut
tekstiin ilmaa ja vetoa.
Tiitinen, kuten useimmat
ikäpolvensa ihmiset, on
ponnistanut vaatimattomista olosuhteista. Ensin
opintielle ja lopulta varsin
merkittäviin tehtäviin yhteiskunnassamme. Opiskeluaika oppikoulusta
yliopisto-opiskeluun on
tehtäviinsä sitoutuneen
miehen meininkiä, ja työelämään hän on päässyt
kiinni jo varsin nuorena.
Jo varusmiesaikanaan hän
hoiti lainopillisia tehtäviä
puolustusvoimissa. Hän
mm. valmisteli joukkoosaston oikeusupseerin
apulaisena syytteitä sotaoikeuteen ja joutui sitten henkilöstöpulan takia
joskus syytetyn puolustusasiamieheksi ja puolustamaan häntä Tiitisen
itsensä kirjoittamaa syytettä vastaan.
Ensimmäinen ja pitkäaikainen työpaikka oli opetusministeriössä, jossa
valtionhallinnon erikoiset
kommervenkit tulivat miehelle jo tutuiksi. Esimerkkejä niistä ovat liikuntatieteellisen opetuksen siirto

Opetusministeriön jälkeen
Tiitinen siirtyi Eduskunnan perustuslaki- ja ulkoasiainvaliokuntien sihteeriksi. Tässä toimessa
muistelmien pääosan saa
uuden maanlunastuslain
käsittely monine käänteineen ja kilpajuoksuineen
puoluepoliitikkojen edelle ehtimiseksi. Kirjassa
kuvattu maanlunastuslain
muutospykälä jäi kuitenkin ns. kuolleeksi kirjaimeksi, jota ei koskaan
käytetty mutta oli Tiitisen
mukaan ”hyvä harjoitus”.
Elämäntyönsä
ensimmäisen merkittävän osan
Tiitinen teki Suojelupoliisin päällikkönä. Suopon
ajan läpikäyvänä teemana kirjassa on läheinen
yhteistyö presidenttien,
Urho Kekkosen ja Mauno
Koiviston, kanssa. Pitkä
kertomuskaari kirjassa
kehkeytyy myös Tehtaankadun suurlähetystön
toimista ja niiden ratkomisesta. Varsinkin lähetystöneuvos Vladimirov
– todellisuudessa KGB:n
vakooja – saa suuren huomion ja jossain määrin arvostustakin.
Viktor Vladimirov tuli
Helsinkiin vuonna 1954, ja
hänen sanotaan jo vuoden
1956 presidentinvaaleissa olleen ”viestinviejänä”
Tehtaankadun ja valitsijamiesten välillä. Vladimirovilla oli laaja verkosto
niin Suomessa kuin Neuvostoliitossakin. Hänen
kauttaan tapahtui Suomen

johdon ja Tehtaankadun
sekä myös Moskovan välinen viestienvaihto. Vladimirov ja Tiitinen tapasivat
säännöllisesti ja vierailivat
toistensa loma-asunnoilla.
Vaikka lähetystöneuvos oli
asioissaan joskus tiukkasanainenkin, ei hän koskaan
esiintynyt hyökkäävästi.
Tiitisen mukaan hänen
esiintymisensä muistutti
enemmänkin englantilaista lordia. ”Erittäin myönteisesti suomettunut venäläinen”, Tiitinen sanoo.
Presidentti Koiviston ulkomaanmatkojen ja niiden ennakkojärjestelyjen
kuvaukset ovat paikoin
herkullista luettavaa. Neuvostoliiton romahtaminen osui Suopon vuosien
loppupäähän ja aiheutti
erilaisia pelkoja Suomen
johdolle. Yksi niistä oli
pelko venäläisten massamuutosta Suomeen.
Seppo Tiitinen jäi eläkkeelle vuonna 2015 Eduskunnan pääsihteerin virasta, jota hän ehti hoitaa noin
15 vuotta. Paljon porua herättänyt ”Tiitisen lista” saa
kirjassa vain vähän huomiota. Liittyminen Euroopan Unioniin sekä siihen
liittyvät Eduskunnan ja
presidentin väliset kädenväännöt edustusoikeudesta ovat mielenkiintoisesti
kerrotut.
Kirja on lennokkaasti kirjoitettu ja vie kyllä lukijan
mukanaan. Se laajentaa
näköalaa Suopon ja Eduskunnan toimintaan. Pientä
omahyväisyyden häivää
kirjassa on havaittavissa,
mutta se lienee inhimillistä. Onhan kertoja itse
kirjan pääosassa. Kirja on
lukemisen arvoinen – paikoitellen jopa hauska.
Teksti: Paavo Kautto
Kuva: Otava

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
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Laulun juhla
Vihreämekkoisen tytön tarina
6.12. klo 15 Navalan Franz Raschbacherin näyt- 13. päivänä. Marraskuun nillä. Tarina julkaistaan
tely Espoon virastotalon 19. päivänä alkaneella vii- myöhemmin kirjana.
kartanossa
galleriassa on avattu jo kolla oli suomenkielisten
Kartanoteatteri juhlistaa perinteisesti Itsenäisyyspäivää omalla tempauksellaan. Tänä vuonna vietämme
Laulun juhlaa. Kutsumme yleisön laulamaan kanssamme
lauluja luonnosta, elämästä, ihmisistä, suomalaisia sinivalkoisia lauluja unohtamatta.

kahteen kertaan. Ensimmäisessä näyttelyssä oli
englanninkieliset tekstit.
Toisiin avajaisiin vaihdettiin kiireellä sanattomia
kuvaversioita marraskuun

Paikka on Navalan kartanon sali (Navalantie 19). Samalla
yleisö voi tutustua Navalaan ja ihmetellä, miksi kunta on
päättänyt myydä kartanon. Paikastahan saisi Veikkolaan
loistavan ympärivuotisen kulttuuriolohuoneen. Tule mukaan vahvistamaan ajatustamme!
Käsiohjelma ovelta, sisältää makean ja suolaisen sekä
kuohujuoman, aikuiset 15 e, lapset 5 e.
Tervetuloa!

Kiitos kuluneesta vuodesta
Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2019
Jalkojenhoito Askel
Koskentie 3
Veikkola

A4_CONV.indd 1

09/10/18 08:42

avajaisten vuoro.

Vihreämekkoisen tytön tarina on taiteilijan kokema
rakkaustarina. Se etenee
kuva kuvalta gallerian sei-

Franzin näyttely, joka päättyi
25.11., oli gallerian viimeinen ennen talon purkamista.
Teksti: Raija Kari
Kuva: Päivi Falck

Franz
Raschbacher
on pitänyt näyttelyitä
vuodesta 2010 lähtien.
Näyttelyssä
Kaunotar
ja saamaton nähtiin
ensimmäistä kertaa hänen
sarjakuvatöitään.

kulttuuri
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Vire Ensemble
”Brillebrolle brillebrolle,
blåbär blåbär blå, neijeijeijei noijoijoijoi,” kaikui
luentosalissa. Ohi kulkevat
kylpylävieraat saivat äänikylvyn ennen altaaseen
siirtymistä.
Eräänä lokakuisena viikonloppuna kerääntyi joukko
laulajia Karjalohjalle treenaamaan yhtyelaulua. Vire
Ensemble oli saanut kouluttajan suoraan kuoronjohdon huipulta, nimittäin
emeritusprofessori Matti
Hyökin. Oopperan ystävät näkevät häntä edelleen
kesäisin Savonlinnassa
oopperajuhlakuoron harjoittajana sekä muutamien
muidenkin korkeatasoisten kuorojen taiteellisena

johtajana. Oli siis odotettavissa jotain, mikä kehittäisi Virettä sekä laulajina
että ryhmänä, eikä odotuksissa tarvinnut pettyä. Yhden päivän aikana saatiin
mestarikurssi kuorolaisen
soitinhuollosta, resonanssista, sävellajien sointuharmoniasta, tekstin tyylinmukaisesta esittämisestä,
vokaaliväristä ja monesta
kiehtovasta aiheesta.

Joulukonsertti
Lauluyhtye Vire Ensemble
konsertoi adventtisunnuntaina 2.12. klo 15 Haapajärven kirkossa, Puukirkontie 20. Ohjelmassa on
sekä kevyttä että harrasta
vokaalimusiikkia, jouluisista lauluista taiteellisiin,
latinan kielestä suomeen.
Viime vuonna saimme
kirkkosalin täyteen ja runsaasti hyvää palautetta
mukavasta ohjelmistosta.
Tänäkin adventtina on tiedossa tuttuja sävelmiä sekä
muutamia musiikkikorvaa
herätteleviä herkkupaloja.
Ohjelma: 10 euroa ovelta
30 min. ennen ja jäseniltä.

Päästään pyörällä ja väsyneinä mutta onnellisina saivat Vireen jäsenet sulatella
oppimaansa seuraavankin
päivän. Hotellin lounasvieraille tarjoiltiin ruoan seurana valikoitu laulusikermä
leirillä harjoitelluista teoksista.
Teksti ja kuvat: Arto Käkönen
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Itsenäisyyspäivän
lipunnosto 6.12.
Veikkolan seurakuntakodilla
Veikkolan Eräveikot ja Haltiat -partiolippukunta aloittaa Itsenäisyyspäivän juhlinnan nostamalla Suomen lipun Veikkolan
seurakuntakodin salkoon itsenäisyyspäivänä 6.12. kello 10.
Itsenäisyyspäivän tapahtuma jatkuu juhlavan rennoissa merkeissä seurakuntakodin
läheisyydessä partiolupausten, laulujen ja
iloisen partiotekemisen merkeissä.
Juhlan järjestäminen on osa 13–15-vuotiaiden tarpojien luovuusmerkin tehtäviä
sekä partioriparille osallistuvien riparitehtävää.
Tule sinäkin mukaan kunnioittamaan
maamme itsenäisyyttä ja juhlistamaan hienoa päivää yhdessä!
Tervetuloa mukaan viettämään
juhlallinen hetki yhdessä
itsenäisyyspäivän ja partion
merkeissä. Kuva: Johanna Artola.

Koskettavien sanojen
innoittamana uusi levy

Laulajat leirillä kouluttajanaan Matti Hyökki.

Pirjo Sarin on veikkolalainen, jonka lauluharrastus on vienyt mennessään.
Hän on harrastanut kuorolaulua pitkään: aluksi
seurakunnan
Valonakuorossa, ja sitten myös
vuonna 2012 perustetussa
Veikkolan Viihdelaulajissa, jonka puheenjohtajana
hän nykyisin toimii. Pirjo
innostui opiskelemaan
laulua Jyrki Niskasen
oppilaana, jonka kannustamana Pirjo toteutti haaveensa ja julkaisi ensimmäisen levynsä ”Armas
pienoinen” toukokuussa
2017. Levyn hän omisti
lapsenlapsilleen.
Laulutunnilla Pirjo kuuli
Jyrkin sovittaman venäläisen laulun, johon Kristiina Sarmas oli tehnyt
suomalaiset sanat. Sanat
koskettivat Pirjoa suures-

Vire Ensemble.

Kauneushoitola Salon Fanny,
Kosmetologi Elise Stenholm.
Kauneuspalvelut, kynnet,
ripsienpidennykset ja sokeroinnit.
Yhteystiedot: salonfanny@hotmail.com, 045 234 4426,
FB messenger (Salon Fanny)
Koskentie 3, Veikkola / Vanha Myllytie 219 Tervalampi
Lisätietoja www.salonfanny.fi

ti, ja hän kertoo,
että koskettavien
sanojen laulaminen itketti häntä
aluksi useaan otteeseen. Kävi ilmi,
että Jyrkillä oli
näitä Kristiinan
sanoittamia lauluja
useampia, ja siitä
syntyi idea toisen
levyn tekemiseen.
Pirjo valitsi toiseen levyynsä pelkästään Kristiinan sanoituksia, joista
useimmat olivat myös
Jyrkin säveltämiä. ”Rakkaus railon sulattaa”niminen laulu omistettiin
Pirjolle, ja se on myös
tämän uuden levyn nimi.
Tämän levynsä hän omisti vanhemmilleen, joiden
nuoruuden kuva on näkyvästi esillä levyn kannessa.

Veikkolan
taksi
✁

leikkaa talteen

Pirjo kertoo, että levyn
tekeminen vaati vuoden
valmistelevaa työtä, mutta samalla se oli erittäin
opettavainen kokemus ja
ikään kuin opinnäytetyö
opiskelusta. Pirjon kehittyminen lauluteknisesti
kuin myös tulkitsijana
kuuluu levyllä. Nyt Pirjo jatkaa uusien laulujen
harjoittelemista monta
kokemusta rikkaampana.
Levytiedustelut Pirjo Sarin,
pirjo.k.sarin@gmail.com

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300
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Tarinoita torpalta

Torpan joulu
Maalaisjoulusta luodaan
usein romantisoitu kuva.
Kauppayhtymien joulunalusmainoksissa hyvinvoivan näköiset ihmiset
kokoontuvat maalaistupaan runsaan joulupöydän
ääreen, kynttilät loistavat
kilpaa hymyjen kanssa.
Taata Sillanpää tunnelmoi
joulusaarnoissaan mielellään torpan joulusta muistellen omaa lapsuuttaan
Hämeenkyrön Kierikkalassa: ”Minulle siis tämä
jouluaaton ehtoo aina tulee olemaan juhla etäisessä sydänmaan torpassa,
jommoisissa meidän oman
uskomuksemme mukainen
joulunvietto lienee sydämellisimmäksi ja valoisimmaksi avautunut….”
Mutta millainen oli torpan
joulu Veikkolassa, siitä halusin ottaa selkoa. Haastattelin isääni ja sukulaistani,
joiden lapsuuden joulumuistot ovat 30-luvulta
Veikkolasta.
Ruoka

Kuva: By KC

Löfkullan torpassa ei ollut
jouluna lipeäkalaa, koska
isoäitini ei arvostanut kyseistä perinneruokaa. Hän
oli meren rannalta Hangosta kotoisin ja ilmeisesti
tottunut paremmin tuoreeseen kalaan. Isoisäni Oskarin olikin käveltävä naapuritaloon Korvenpäähän
halutessaan lipeäkalaa.
Porsaanlihaa saattoi olla
tarjolla, mutta ei kinkkua,
sillä kinkut palvattiin vasta keväällä. Isäni muisteli,

Lehti-ilmoitus_250x105mm_2.indd 1

että läskikastikkeessa saattoi jouluna olla enemmän
lihaa kuin arkena. Imelletty perunalaatikko kuului
joulupöytään samoin kuin
riisipuuro ja sekahedelmäsoppa, joita tarjoiltiin
jälkiruuaksi. Pulla leivottiin omasta vehnästä, ja
ruisleipä kuivui katon vartaassa.
Koulu
Alakoulu oli Navalan
kartanossa ennen uuden
koulun valmistumista (v.
1935). Koulusta sai ostaa
joululehtiä, joita tuohon
aikaan monet kustantajat
tuottivat lapsilukijoille ja
muillekin. Lehtiä oli eritasoisia ja -hintaisia, Löfkullan torpan varallisuus riitti
vain halvimpiin joululehtiin. Haapajärvellä oli pieni
yksityinen kyläkauppa,
joka teki koululaisille joulupussin, jonka sai pientä
korvausta vastaan.
Lahjat
Koska elettiin enimmäkseen omavaraistaloudessa,
rahaa ei lahjahankintoihin
paljoa ollut. Enimmäkseen
lahjat olivat jotain hyödyllistä ja tarpeellista, äidin
kutomat sukat tai lapaset.
Suklaalevy tai jopa suklaarasia edustivat jo ylellisyyttä. Isäni muisteli, että
arvokas suklaarasia saatettiin laittaa säästöön, mutta kun myöhemmin rasia
ehkä vasta kesällä avattiin,
olivat suklaat kuivuneet jo
mauttomiksi. Korvenpääs-

Tarinoita torpalta aloitti Kylänraitti-lehden viime numerossa uuden juttusarjan. Kirjoittaja on
Juha Wikström, jonka isoisä oli Veikkolan Löfkullan torppari.
"Minua on aina kiinnostanut historia ja ihmisten tarinat. Nyt itse Veikkolaan muuttaneena oman
sukuni vaiheet ja paikkakunnan historia alkoivat kiehtoa yhä enemmän. Erityisen mielenkiintoista on,
kun pienten ihmisten tarinat linkittyvät Suomen tai jopa maailman tapahtumiin."

sä joulu oli lapsista jännittävää aikaa. Joulupukki toi
lahjat ovelle. Perheen isä
sattumoisin oli ollut samaan aikaan ulkona ja sanoi sisään tullessaan: ”…
tuonne se pukki meni, ei
ehtinyt käymään sisään…
mutta jätti lahjat tähän.”
Muita perinteitä
Löfkullan torpassa pienehkö joulukuusi ripustettiin
kattoon. Näissä taloissa
ei uskonnollisuus näkynyt kovin paljon tavoissa,
toisaalta uskoon liittyvät
asiat olivat vanhempien
yksityisasioita, joista ei
puhuttu. Korvenpäässä
oli akkukäyttöinen radio,
josta emäntä saattoi kuunnella myös hartausohjelmia. Isäni muistaa yhden
lumettoman joulun 30-luvun puolivälistä, jolloin
Löfkullan torpan isäntä ja
emäntä valjastivat hevosen ja karauttivat kahden
istuttavilla rattailla Haapajärven kyläkirkkoon
jouluhartauteen. Tämä
taisi ainakin isoisälleni
olla enemmän sosiaalinen
tapahtuma kuin uskonnollisuutta. Tämä perinne
näyttää olevan voimissaan edelleen, kun katsoo
Haapajärven kirkon parkkipaikkaa jouluaattona iltapäivähartauden aikaan:
moderneja kiiltäviä linjaa-

lirattaita on pitkin poikin
pihaa.
Kynttilätunnelmaa
Sähkö tuli tänne PohjoisVeikkolaan vasta 40-luvun lopulla. Siihen saakka joulutunnelma ainakin
öljylamppujen, lyhtyjen
ja kynttilöiden osalta oli
taattu. Omasta lapsuudestani muistan, että isäni ei
oikein ymmärtänyt valojen himmentämistä ja
kynttilätunnelmaa, mitä
me nuoremmat sukupolvet
jouluun halusimme. Hänen perustelunsa oli selkeä: ”Kun on koko pienen
ikänsä taistellut öljylyhty-

jen ja kynttilöiden kanssa
pimeässä kohmien, eikö
voitaisi laittaa kunnon sähkövalot.”
Mutta annetaanpa nobelisti Sillanpäälle mahdollisuus sulkea tämä muistelo:
”Joulu. Taas – taaskin
lausutaan lukemattomia
kertoja ja mitä erilaisimpien seikkojen yhteydessä
tuo soma pikku sana, joka
lapsissa herättää riemua,
keski-ikäisissä salattua
vakavuutta ja vanhoissa
leppeää alistuneisuutta.
Joulu – joulu on lähellä,
jo läsnä, tuo salaperäi-

nen, jossa kuten kaikissa
inhimillisissä juhlahetkissä, sen toivominen ja sen
muisteleminen ovat olennaisimpia kuin itse sen nykyhetkinen esilläolo.”
Rauhallista Joulua kaikkiin Veikkolan torppiin!
Juha Wikström
Lähteet: Erik Wikströmin
ja Maire Johanssonin
haastattelu,
F.E Sillanpää: Joulussa
tiivistyy kaiken suurin
(joulusaarna 1959), Poika
eli elämäänsä, Taata muistelee, Kootut teokset 8
(toimittanut Panu Rajala)

Torppa ennen muinoin. Kuva kirjoittajan arkistosta.

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

ark 9-18
la 9-14

www.mariannensalonki.com
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Veikkolan Veikot –
monilajinen urheiluseura
Veikkolan Veikot on monilajiseura, joka tarjoaa
esimerkiksi ikäihmisille
helppoja ja kannustavia
tapoja liikkua. Monilajiseura Veikkolan Veikoissa
on mahdollista harrastaa
ryhmäliikuntaa sekä palloilulajeja. VeVe tunnetaan
erilaisten kohderyhmien
liikunta- ja urheiluyhteisönä. Tarjolla on lukuisia
liikuntamahdollisuuksia
myös ikäihmisille.
Veikot-yhteisöön kuuluminen terveys- ja kuntoliikunnan kautta on ikäihmiselle loistavaa ajanvietettä.
Seuran osaavat ohjaajat
Mita Baarman ja Nina
Mujunen ovat kokeneita
liikuttajia tämän yksilöidyn kohderyhmän parissa.
Kannustavasti ja hienossa yhteisössä osaavasti
toteutettuna esimerkiksi
Asahi-terveysliikunta on
mielekästä puuhaa, ja sitä
voi harjoittaa kuka tahansa

– ikään tai kuntoon katsomatta!
Vahvasti länsimaiseen
lääketieteeseen perustuva
liikuntamuoto on saanut
vaikutteita muun muassa
joogasta. Liikkeet ovat
yksinkertaisia ja helppoja
oppia. Asahissa on kuusi
periaatetta:
1. hengityksen ja liikkeen
yhdistäminen 2. kehon
pystysuoran linjauksen
harjoittaminen 3. koko kehon liike 4. liikkeen hitaus
ja kuuntelu 5. mielikuvien käyttö 6. harjoituksen
muodostama virtaava kokonaisuus
Ikäihmisille on tarjolla
perjantaisin myös senioritansseja. Hyvässä hengessä ja ilmapiirissä toteutetuilla sekä asiantuntevan
ohjaajan erikseen ja yksityiskohtaisesti räätälöimillä ryhmätanssitunneilla seniorit viihtyvät mainiosti.

Perjantaitanssien tavoitteena on kehittää liikeratoja sekä rytmitajua. Ikiliikkujat-ryhmä puolestaan
tarjoaa kuntoa kohottavia
ja mielekkäitä liikuntakokemuksia. Kuntojumppien liikkeet sovelletaan
aina omaan kuntoon ja
liikkuvuuteen sopiviksi.
Ryhmän tarkoituksena on
jumppatuokioiden kautta yhdistää ihmisiä, pitää
hauskaa ja siinä sivussa
kehittää esimerkiksi lihaskuntoa, koordinaatiota
sekä tasapainoa.
VeVe:n tarjonnasta löytyy
lisäksi loistavien ohjaajien vetämänä esimerkiksi zumba-, jooga- sekä
kahvakuularyhmiä. Palloilulajien puolella on
mahdollisuus harrastaa
esimerkiksi koripalloa,
salibandya ja futsalia.
Ryhmiä on tarjolla eriikäisille, ja niitä vetävät
asiantuntijaohjaajat.
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KYLÄSAUNAN varaukset ja
ILMOITUSTAULUN avaimet
hoitaa KotiLemmikki
(Apteekin yläpuolella)
Kaikkiin kevätkauden
ryhmiin voi ilmoittautua
jo nyt! Ilmoittautuminen
tapahtuu kaikkien ryhmien
osalta MyClub-palvelun
kautta verkossa. Vaikka
ilmoittautuminen olisi jo
tehtynä syksyn ryhmiin,
on se kevääksi erillinen –
muistathan siis ilmoittautua. Kevätkausi käynnistyy heti loppiaisen jälkeen.
Jos ainutlaatuiseen veikkolalaiseen liikuntayhteisöön uutena kasvona liittyminen kiinnostaa, kysy
lisää tai ilmoittaudu ryhmiin MyClubissa. Jos ilmoittautumisen yhteydessä ilmenee mitä tahansa
haasteita, älä epäröi ottaa
yhteyttä: www.veve.net,
veikot.info@gmail.com,
040 503 9396.
Roope Määttä

Olethan liittynyt
kyläyhdistyksen
jäseneksi?

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.kylanraitti.fi
www.veikkola.fi
Nikkarin putki- ja peltityö
050-344 4918
- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
- Rakennuspeltityöt
- Piipunpellit
- Saumaton kouru
- Valmispiiput
- Palotikkaat
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Hyvän olon taustalla
on rento ryhti.

www.osteopatiaranka.com / p. 044 973 9700

ympäristö
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Taas On Vuosi Lopuillaan!

Nyt marraskuun puolivälissä, kun tätä juttua kirjoitan,
on kosteaa säätä jatkunut
jo päiviä. Luonto hiljentyy vastaanottamaan lumipeitteen, joka toivottavasti
tulisi. Ilman lumipeitettä
monet kasvi- ja eläinlajit
kärsivät. Lumi suojaa pakkaselta, ja ilman tätä suojaa
esimerkiksi jyrsijöiden selviytyminen talven kylmyydestä vaikeutuu.
Aina kun jokin osio eliöketjussa kärsii, sillä on
seurannaisvaikutukset
ketjussa eteenpäin. Kuten
tiedämme, vuosimiljoonien saatossa luonto on rakentunut evoluution kautta
tarkoituksenmukaiseksi, ja

ihminenkin on osana tätä
ketjua. Älykkäimpänä
ketjun jäsenenä ihminen
onkin valjastanut luonnon
palvelemaan liikaa vain
omia tarkoitusperiään;
luontoa ylikulutetaan.
Linnuilla on ollut helppoa
tänä syksynä jo kesästä
lähtien. Nyt marraskuun
puolessa välissä on vielä
hyönteisravintoa runsaasti
tarjolla. Aloitin talviruokinnan jo kuukausi sitten, mutta
siementen kulutus on ollut
vähäistä. Tiaisten ja muidenkin talvehtivien lintulajien on hyvä löytää ajoissa
ruokintapaikat, jotta kylmän
sään tullessa on tieto siitä,
missä ravintoa on tarjolla.

Muuttavia lajeja en ole
kuitenkaan nähnyt enää
ruokinnassani. Metsiemme kätköissä piilottelee
varmaankin vielä joitakin
punarintoja ja peukaloisia,
jotka sekaravintoa käyttäen selviävät hyvin jopa
talvesta, jos kovat pakkaskaudet eivät ole liian
pitkiä. Tämä edellyttää
tietenkin sitä, että syötävää
on tarjolla, kun hyönteiset
ovat kadonneet ja lumi
peittää maan.
Marraskuisen
metsän
hiljaisuus rikkoutuu satunnaisista närhien rääkäisyistä, tiaisten tutuista
kutsuäänistä ja hippiäisten
korkeataajuisesta sirinästä
kuusien latvuksissa. Käpytikan koputuksen voi myös
aistia. Kaikki nämä äänet
liittyvät tavalla tai toisella
tähän vuodenaikaan ja lintujen ravinnon hankintaan.

Käpytikka tikkasukulaistensa tavoin syö kävyistä
siemeniä. Siemenet saadaan tarjolle avaamalla kävyn lustorakenne
voimakkaalla nokalla.
Tämä tapahtuu siten,
että tikka kovertaa puun
runkoon kolon, johon
se asettaa kävyn kerrallaan sopivaan asentoon
työstämistä varten. Näin
saadaan riittävä ravintoannos päivää kohden.
Tällaisen työpajapuun
juurella voimmekin nähdä kymmenittäin ja jopa
sadoittain avattuja käpyjä. Tikat syövät sekä kasvi- että hyönteisravintoa,
aina sitä, mitä on tarjolla.
Jotkin yksilöt erikoistuvat lintujen pesintäaikana
käyttämään ravinnokseen
pikkulintujen poikasia.
Tämä tuntuu hieman ikävältä, mutta näin on ollut
aina.

Olen aikaisemmissa kirjoituksissani kertonut siitä, miten linnunpöntöissä
poikaset voidaan suojata
käpytikalta. Kerrataan
asia. Koverretusta koivun
pökkelöstä tehty pönttö
on kaunis mutta altis lahoamaan. Tästä puumateriaalista tikka nokallaan
menee helposti läpi. Lentoaukon suojana oleva
pellinpala ei poikasia suojaa. Tikka nakuttaa reiän
pönttöön metallirenkaan
alapuolelta.
Lautapönttö tarjoaa hieman paremman suojan.
Lautapöntöstäkin tikka
menee läpi, joskin hieman enemmän töitä tehden. Paras vaihtoehto on
vanerista tehty pönttö tai
vanerilla kolmelta sivulta
verhoiltu lautapönttö. Jos
vaneri ei ulotu lentoaukon
ympärille, silloin tulee

käyttää suojaavaa metallirengasta lentoaukon ympärillä. Näitä renkaita saa
esimerkiksi Viikistä Lintuvarusteesta muutamalla
eurolla.
Jos syksyn pimeys masentaa, niin silloin voisi vaikka kunnostaa pihapiirin
pönttöjä sekä asentaa uusia rikkinäisten tilalle. Itse
pönttöjen puhdistus kuluneen kesän pesistä voidaan
jättää keväälle. Tiaiset yöpyvät talvella mielellään
pöntöissä ja ulostavat sinne. Kun keväällä pöntöt
puhdistetaan, samalla pesä
puhdistuu myös sinne talven aikana kertyneistä
ulosteista.
Hyvää Loppuvuotta Ja
Raikkaita Talvisäitä Toivottaa
Topi

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

VALOIZA
ilmestyy seuraavan kerran 18.2.
Lehden aineistopäivä on 27.1.

SKY kosmetologi
Anni Hiltunen
Vanhatie 26, Veikkola
p. 050 535 4684

Veikkolaan on avattu autokatsastus osoitteessa Teollisuustie 15. Katsastuksen
asiakaspalvelu toimii samoissa tiloissa Fixus E-autohuollon kanssa.
AVAJAISTARJOUS 31.12.2018 saakka
Henkilöauton määräaikaiskatsastus 55 euroa sisältäen pakokaasumittauksen.
VARAUKSET: helppokatsastus.fi/veikkola puh. 029 192 020

www.valoiza.fi

- herkulliset itse tehdyt suolaiset ja
makeat leivonnaiset
- irtojäätelöannoksia
- lounasbuffet, maukkaita salaatteja,
ja pastaa
- tilauksesta tarjoilut juhliin

Pitopalvelua
arkeen ja juhlaan
vuosikymmenien
kokemuksella

Suositut lauantaibrunssit jatkuvat taas
syyskuussa

Otathan yhteyttä:
Tervetuloa herkuttelemaan!
Mona Hörman,
www.pikkirilli.com
mona@pikkirilli.com, 040 589 0366
Mari Lepistö,Café Pikkirilli
Eerikinkartanontie
2 0360
mari@pikkirilli.com,
040 589
puh. 040-411 1091

Fysio-Lymfa
Ritva Hernetkoski
Vanhatie 26, 02880 Veikkola
puh. 050 46 46 661
ritva.hernetkoski@suomi24.fi

Facebook:
Fysio-Lymfa
Ritva Hernetkoski

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
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!
Edellisen ristikon sanasto
oli lähinnä tavanomainen.
Poimitaan sieltä kuitenkin
yksi sana, josta kannattanee sanoa jotain lisää. Sanan TIIRA vihje on Sterna,
mikä on tiirojen tieteellinen sukunimi. Sanan Sterna arvellaan olevan joko
skandinaavista alkuperää
(esim. tanskan terne tai
ruotsin tärna, jotka tarkoittavat tiiraa) tai tulevan
muinaisenglannin sanasta
stearn. Suomen sana tiira
taas on muuta perua. Se
on puhtaasti onomatopoeettinen eli jäljittelee kalatiiran ääntelyä. Kalatiiran
suomenkielinen nimi on
käynyt läpi monia muo-

donmuutoksia 1700-luvun
nimistä kirra, lijru, tiiro
ja tirri nykyiseen, joka
ilmaantui 1800-luvun lopulla ja vakiintui vasta
1950. Mainittakoon vielä,
että kalatiiran lajinimi on
hirundo, joka tarkoittaa
pääskystä.
Tämä, vuoden viimeinen,
sai esiratkojalta arvion
”mielenkiintoinen”
ja
vaikeusarvion 2 tai 2+/3.
Toisin sanoen se saattaa
vaatia hieman enemmän
paneutumista. Ristikko
on toteutettu eri alustalla
kuin aiemmin, mikä voi
hieman näkyä ulkonäössä.
Ristikossa on eräänlainen

teemakin. Vihertäville
ruuduille etsitään vastausta kysymyksiin: Mikä
tätä nykyä näyttäisi olevan
EU:n keskeinen ongelma,
ja mikä samanaikaisesti
uhannee koko planeettaa?
Mukana on myös vihje,
joka on kantaaottamaton
eli täysin neutraali, siis
suorastaan hyväntahtoinen, ja pelkkään merkityksen täsmentämiseen
pyrkivä suomennos erään
merkkihenkilön nimestä.
Hyvää loppuvuotta ”mielenkiintoisen” ristikon parissa.
veikko@nordem.ﬁ

Masillekin
myönnettyjä
etuuksia
UusiSeelanti ...
... missä
asuu tämä

LyhyKalli- Sinne KirSieltä Wagne- Voi alkaa
KoolMa- Marsiin Oisko
ehkö Kännytommoset oina- seuraa- kon
Rique- riaani- taas veden- la kusi- tosikällä
paisumus
Tuin wihr
omima tuokio
vaksi
1000km? kin
vattu
ko? pitkä
sia?
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