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Sotea, suunnitelmia  
ja virkamiesvaltaa

Ensi keväänä valitaan 
kuntapäättäjät, jotka 
pääsevät todella paljon 
vartijoiksi. Soteratkai-

su toteutetaan seuraavalla val-
tuustokaudella. Se on suuri jut-
tu: puolet kuntien rahaa vievistä 
tehtävistä siirtyy valtiolle. Mitä 
ratkaisu merkitsee kunnalle ja 
Veikkolan kylälle? ”Yhdessä till-
sammans” on niin satavuotiaan 
Suomen kuin Kirkkonummen 
kunnankin tunnus. Miten Sotesta 
selvitään yhdessä – tillsammans?

Olimme keväällä kuuntelemassa 
esitystä kunnan kehityssuunni-
telmista ja kaavakaavailuista. 
Aseman ja kirkon väli ollaan 
tekemässä kokonaan uusiksi. 
Koulut puretaan asuinrakennus-
ten tieltä, ja uudet rakennetaan 
vesitornin mäkeen. Suunnitel-
mista oli iso kalvoesitys, jossa 
luvattiin voimakasta väestönkas-
vua keskustaan.

Masala ja jopa Kantvik oli suun-
niteltu kasvukiitoon lukuisilla 
kalvoilla ja kuvilla. Sen sijaan 
Veikkolasta riitti puolikas kalvo.

Kirkkonummen kunta on pitkä 
kunta. Se, miten rantaradanvart-
ta suunnitellaan ja kehitetään, ei 
juuri pohjoiseen vaikuta. Näkyy-
hän se tosin kaikkien kuntalais-
ten veroissa. Toivoa sopisi, että 
powerpointien tekijät kävisivät 
näilläkin kulmilla.

Alkukesästä tehtiin Veikkolan 
oma kyläkysely. Se on lähtö-
laukaus pohjoisen kehittämisel-
le. Kirjastossa kyläläiset kirjoit-
tavat omia kannanottojaan siitä, 
millaisen Veikkolan he haluavat. 
Keväällä on kuntavaalit, on aika 
toimia.

Tarvitaan hyviä ehdokkaita Poh-
jois-Kirkkonummelta. Puolueita 
on paljon. Ryhdy ehdokkaaksi! 
Jokaiselle löytyy sopiva puolue. 
Toivon, että perinteinen puolu-
eiden välinen yhteistyö oman 
alueen hyväksi jatkuu ja jopa 
voimistuu.

Tunnuslauseesta ”Yhdessä till-
sammans” huolimatta virka-
miesvalta näyttää vahvistuneen 
ja luottamushenkilöiden asema 

heikentyneen. Hanketyö on ny-
kyään virkamiesten ja konsultti-
en hommaa. Luottamushenkilöt 
ovat siitä ulkona, asukkaista pu-
humattakaan.

Kiinnostaako kuntavaaliehdok-
kuus? Nyt olisi vaikuttamisen 
paikka ja mahdollisuus.

Raija Kari 

PS. Mitä kuuluu Kylmälän 
osayleiskaavalle?

Sama
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Kyläyhdistys käynnisti laajan kyselyn

Pohjois-Kirkkonummen nykytila  
ja kehitysmahdollisuudet
Koska kyselyä haluttiin kokeilla laajamittai-
sena, aiheutti se paljon haastetta sekä kyse-
lyrungon tekemiselle että myös kyselyn täyt-
tämiselle. Kyselyä avattiin lyhyessä ajassa 
yli 1 400 kertaa, mutta vain reilu 200 vastaa-
jaa oli vastannut loppuun asti. Tämä kertoo, 
että kyselyä pitää kehittää paljon ja huolella.

Kyselyn laajuus kuiten-
kin osoitti meille kyläyh-
distyksen väelle, missä 
asioissa ja miten voimme 
tehdä tehokkaita ja hel-
posti vastattavia jokaista 
parhaan mukaan kiin-
nostavia kyselyitä. Tämä 
on tärkeää tietoa, sillä 
haluamme auttaa alueen 
asukkaita vaikuttamaan 
asuinoloihinsa häiritse-
mättä liikaa jo muutenkin 
kiireistä arkea.

Kyselyyn vastanneet 
edustivat tasaisesti eri ikä-
ryhmiä sekä vastausalu-
eita, joten siinä suhteessa 
kyselyn tulokset olivat 
laadukkaita edustaen alu-
een erilaisuutta ja moni-
puolisuutta. Toisaalta ky-
selyn rungon toteutukseen 
oli päässyt lipsahtamaan 
muutamia tekovaiheen 

virheitä, joiden johdosta 
yksittäisten kysymysten 
tuloksia osassa kyselyä 
on vaikea analysoida riit-
tävällä luotettavuudella. 
Suuri osa vastanneista on 
myös asunut alueella pit-
kään, yli 10 vuotta.

Sekä sanalliset palautteet 
että kysymyksien vas-
taukset antoivat selkeän 
suuntaviivan sille, että 
pohjoista aluetta pitää ke-
hittää talousalueena entis-
tä varteenotettavammin ja 
strategisemmin. Kaikkea 
ei tarvitse keksiä ja toteut-
taa kunnan toimesta, koska 
asukkaille toteuttajaa tär-
keämpää on itse toteutus. 
Kyläyhdistys kannustaa 
palautteen siivin kuntaa 
olemaan aktiivinen yritys-
ten ja yhdistysten suuntaan 
asumisen toimivuuden, 

viihtyvyyden ja palvelui-
den kehittämisessä ja to-
teuttamisessa.

Liikkuminen tapahtuu 
enimmäkseen Helsingin 
ja Espoon suuntaan. Mer-
kittävää oli se, että kunnan 
keskustan suuntaan liikku-
minen oli muihin liiken-
nöintisuuntiin verrattuna 
selkeästi vähäisempää.

Olemassa olevat palvelut 
koettiin hyviksi, ja myös 
naapurikunnista koettiin 
saavan paljon hyvää palve-
lua. Samaan vetoon palve-
luilta kuitenkin toivottiin 
sellaista kehittymistä, että 
palveluita saisi kohtuul-
liseen hintaan mahdolli-
simman läheltä tuottajasta 
riippumatta, oli sitten kyse 
kaupan tms. palveluista 
kuin terveyden tai vapaa-
ajan palveluista.

Veikkola ja sen ympärys-
alueet koetaan rauhalli-
sina, luontoystävällisinä 
asuinalueina, joihin asuk-
kaat toivovat pientä paran-
nusta tavalla, joka säilyt-
tää alueen oman asuin- ja 
ympäristöidentiteetin. 

Tervetuloa  
järjestyksenvalvoja- 
kurssille!
Veikkolan kyläyhdistys järjestää järjestyksenvalvoja-
kurssin yhteistyössä Veikkola VPK-FBK:n kanssa.

Koulutuksen kokonaiskesto on 32 tuntia. Kurssi järjes-
tetään Veikkolan palokunnan talolla osoitteessa Vanhatie 
22, Veikkola. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset ja 
Veikkolan palokunnan kouluttajat.

Kurssipäivät: 19.–20.11. (8 h + 8 h), 23.11. (4 h ilta), 
26.–27.11. (8 h + 8 h).

Kurssin kustannukset ovat 120 e/hlö (ei sisällä itse korttia, 
joka anotaan poliisilta) + ruokailut (sovitaan lähempänä).

Kurssin minimikoko on 10 ja maksimikoko 20 henkilöä.

Koulutuksen sisältö on sisäasiainministeriön järjestyk-
senvalvojista annetun lain 104/2007 12 §:n 1. momentin 
mukainen. Koulutus sisältää mm. seuraavat opetusaiheet:

• Laki järjestyksenvalvojista 
• Järjestyksenvalvojan toimialueet 
• Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet 
• Järjestyksenvalvonnan yleiset periaatteet 
• Voimakeinojen käyttö 
• Hätävarjelu ja itsepuolustus 
• Päihteet 
• Hätäensiapu 
• Kirjallinen koe

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä rehellinen ja 
luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh-
tävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suo-
rittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen. Kurssi 
on voimassa 6 kk, joten alle 18-vuotiaat voivat osallistua 
kurssille ja anoa korttia 18 vuotta täytettyään.

Järjestyksenvalvojakortti anotaan henkilökohtaises-
ti oman paikkakunnan poliisilta https://www.poliisi.fi/
luvat/yksityinen_turvallisuusala ”Korttihakemukset”. 
Kortti maksaa tämän hetken hinnastossa 25,00 e.

Kun kehitysmahdollisuu-
det jaetaan aluekohtaisiin 
vastauksiin, oli nähtävissä, 
että vastaajilta löytyi ym-
märrystä ja toivetta myös 
monipuolisempaan raken-
tamiseen ja ympäristöön.

Kyläyhdistys kannustaa 
kuntaa kunnioittamaan 
erilaisia asuinympäris-
töidentiteettejä sekä ot-
tamaan huomioon mo-
nipuolisemmin erilaiset 
kehittämismahdollisuudet, 
joilla nykyisiä alueita voi-
si kehittää hukkaamatta jo 
olemassa olevia vahvoja 
asuin- ja ympäristöidenti-
teettejä.

Kyläyhdistys tulee teettä-
mään jatkossa lyhyempiä 
ja aluekohtaisempia kyse-
lyitä, jotka yhdistys jakaa 
kunnan kehittämisestä 
kiinnostuneille päätöksen-
tekijöille.

Kiitämme sitkeitä vastaa-
jia ja kannustamme vaikut-
tamaan yhdessä yhteisen 
ympäristömme ja palve-
luiden kehittymiseen.

Markku Hohtari

Kaksivuotias poikamme ottaa tuntumaa Veikkolan 
harrastusmahdollisuuksiin.

Isän kiitokset
Kiitos kaikille osallistuneille. Veikkola on loistava 
paikka asua!  
 
Kiersimme kesällä pururadan, ja hämmästelin 
harrastusmahdollisuuksia. Ennen oli pururata, tartan ja 
skeittiramppi. Nykyään on helpompi luetella puuttuvat lajit. 
Pientä liioittelua, mutta silti.  
 
Otin aiheeksi urheilun, mutta Veikkolan hyvyyteen 
liittyy liuta muitakin seikkoja, joita veikkolalaiset 
osaavat luetella itsekin. 
 
Veikkolalainen

Virtaa ja virikkeitä senioreille 
-teemapäivä onnistui yli odotusten 
Veikkolalaisten järjestöjen, 
kunnan ja seurakunnan yh-
teisponnistuksena synty-
nyt seniorien terveyspäivä 
kokosi seurakuntakotiin 
120 senioria, kahdeksan in-
fopistettä, Pulssi Pum -lau-
luryhmän ja omahoidon 
asiantuntijoita.

Ohjelmassa oli omahoito-
vinkkejä. Lääkäri Johanna 
Rauste esitteli tutkimustu-
loksia liikunnan terveysvai-
kutuksista. Hän sanoi sään-
nöllisen liikunnan auttavan 
verenpaine- ja sepelvalti-
motaudeissa sekä ehkäise-
vän syöpiä ja kakkostyypin 
diabetesta. Rauste toteaa 
Veikkolassa keskimäärin 
yhden uuden diabetestapa-
uksen joka viikko.

– Myös perimä vaikuttaa 
sairastumiseen, joten ei 
kannata ruoskia itseään, 
vaan katsoa eteenpäin, 
Rauste sanoo.

 Veikkolalaisten lonkka-
murtumat ovat vähenty-
neet BB-projektin aikana. 

Varmasti osansa suotui-
sasta kehityksestä on han-
kituilla lonkkasuojilla ja 
liukuesteillä. Sopivat sil-
mälasit, kohdallaan oleva 
lääkitys ja kodin järjestä-
minen helppokulkuiseksi 
ovat hyviä keinoja ehkäis-
tä kaatumisia.

Tilaisuudessa saatiin yk-
sityiskohtaisia ohjeita 

omahoitolomakkeen täyt-
tämiseen (saa terveysase-
malta), tietoa liikuntamah-
dollisuuksista kylällä sekä 
BB-projektin ja Kirjaston 
ystävien toiminnasta. Lo-
puksi pastori Johanna 
Siltala muistutti meitä 
siitä, että hiljentyminen ja 
rauhoittuminen ovat nekin 
omahoitoa.

Tapahtuman järjestivät yh-
teistyössä Kirkkonummen-
Siuntion sydänyhdistys, 
Veikkolan Veikot, Veik-
kolan kyläyhdistys, Kirk-
konummen kunta, Brita 
Blomberg -projekti, Kirk-
konummen kirjaston ystä-
vät, Veikkolan kirjasto ja 
Kirkkonummen seurakunta.

Teksti: Raija Kari

Seniorien terveyspäivä houkutteli seurakuntakodille suuren joukon yleisöä. Kuva: 
Rauno Pohjonen. 
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Uutta  
Veikkolan alueen  
lapsiperheille
Asukaspuisto Veikonvintti on avannut oven-
sa Veikkolassa, osoitteessa Pihtakuja 4. Vei-
konvintti on kaikkien lapsiperheiden yhtei-
nen kohtaamispaikka, jonne voi tulla oman 
aikataulunsa mukaisesti. Veikonvintin toi-
mintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 
perheiden kanssa.

Veikonvintillä lapset ja 
vanhemmat/omat aikuiset 
leikkivät, puuhailevat ja 
voivat osallistua suunnitel-
tuun toimintaan yhdessä. 
Omia eväitä voi säilyttää 
jääkaapissa, ja vintillä on 
hyvät tilat myös eväiden 
lämmittämiseen, ruokai-
luun ja kahvitteluun. Kah-
via ja teetä voi vapaasti 
keitellä silloin, kun siltä 
tuntuu.

Viereinen, viehättävä Al-
bin Bromanin puisto 
leluineen on vinttiläisten 
käytössä päivittäin, säällä 
kuin säällä.

Veikonvintin viikoittai-
sesta ohjelmasta voi lukea 

Veikonvintti on avoin ajanviettopaikka lapsiperheille.

Suuri muutos

Kouluille uusi opetussuunnitelma
Mittavampi valtakunnallinen opetussuun-
nitelman uudistus tehdään Suomessa noin 
kymmenen vuoden välein. Edellisen kerran 
opetussuunnitelmaa muokattiin vuonna 2004.

Ne ajat, jolloin opiskeltiin ainoastaan tiettyä 
akateemista taitoa ja istuttiin hiljaa luokka-
huoneessa, alkavat olla historiaa. Suomen 
peruskouluissa puhaltavat tällä hetkellä 
muutoksen tuulet, sillä tänä syksynä otettiin 
käyttöön uusi opetussuunnitelma vuosiluo-
killa 1–6. Vuosiluokat 7–9 siirtyvät uuteen 
opetussuunnitelmaan seuraavan kolmen 
vuoden aikana.

Uudessa opetussuun-
nitelmassa korostetaan 
ilmiölähtöistä tutustu-
mista opittaviin asioihin. 
Oppilaat osallistuvat digi- 
ja taideprojekteihin. Hei-
dän kanssaan lähdetään 
yhä useammin luontoon, 
tehdään yritysvierailuja, 
kehitetään työelämätaitoja 
ja opitaan kestävää kehi-
tystä.

Maailma muuttuu koulun 
ja opetuksen ympärillä 
jatkuvasti, ja sitä muutos-
ta on koulun seurattava. 
Uudessa opetussuunnitel-
massa on otettu huomi-
oon, millaisia asioita tu-
levaisuudessa tarvitaan, ja 
mitä taitoja koulun pitäisi 
opettaa.

Taidot etusijalla

Uudessa opetussuunnitel-
massa puhutaan 21. vuo-
sisadan taidoista. Niitä 
on toki sivuttu jo aikai-
semmissa opseissa, mutta 
ne on nyt määritelty sel-
keämmin. Merkittäviä, 
nykyaikaa seuraavia muu-
toksia ovat esimerkiksi 
tieto- ja viestintäteknolo-
ginen osaaminen, työelä-
mätaidot ja yrittäjyys sekä 
osallistuminen, vaikutta-
minen ja kestävän tulevai-
suuden rakentaminen.

Uudessa opetussuunnitel-
massa kielten opetus ai-
kaistuu. Päätökseen ovat 
vaikuttaneet kansainvä-
listyminen ja lapsen herk-
kyys oppia kieliä jo nuo-
rena.

Myös opetustekniikat 
muuttuvat. Ennen istuttiin 
hiljaa nenä kiinni kirjassa 
tai seurattiin opettajan hei-
jastamia kalvoja. Uuden 
ajan koulu korostaa ihmet-
telyä ja utelua, kokemuk-
sellisuutta, oivaltamista 

ja erilaisten tietolähteiden 
käyttöä. Opettaja ei enää 
vain opeta, vaan hän on 
ohjaaja, joka valmentaa 
oppilasta oppimaan eri ta-
voin.

Veikkolan koulu 
kehityksen kärjessä

Rehtori Jussi Romsin mu-
kaan uudessa opetussuun-
nitelmassa pyritään entistä 
kokonaisvaltaisempaan 
kouluun, jossa opitaan 
tärkeitä tulevaisuustaitoja 
ja kokonaisuuksien hah-
mottamista yli perinteisten 
oppiainerajojen. Taitojen 
merkitys korostuu suhtees-
sa yksittäisiin tietoihin. 
Myös oppilaslähtöisem-
mät työtavat ja opettajan 
roolin muutos ohjaavam-
paan suuntaan ovat vah-
vasti osa muutosta.

Muutos on ollut käynnissä 
jo hyvän aikaa, mutta sen 
on tarkoitus olla entistä 
jäsennellympi ja määrätie-
toisempi. Veikkolan koulu 
vie muutosta eteenpäin 

hyödyntämällä kansain-
välistä NPDL-ohjelmaa 
(New Pedagogies for Deep 
Learning).

NPDL on kansainvälinen 
oppimisohjelma, jossa on 
mukana oppilaita, opetta-
jia, koulun johtoa, perhei-
tä jne. Ohjelman tehtävänä 
on vastata tulevaisuuden 
opetuksen tärkeimpään 
haasteeseen: kuinka suun-
nitella tulevaisuuden opet-
tamista ja oppimista niin, 
että se takaisi kaikille lap-
sille eväät menestyksek-
kääseen elämään. NPDL-
ohjelma hyödyntää mm. 
digitalisaatiota syväoppi-
misessa ja koko koulusys-
teemin muutoksessa.

NPDL työskentelee yh-
dessä eri maiden koulujen, 
järjestöjen ja organisaa-
tioiden kanssa. Tässä oh-
jelmassa jo mukana olevat 
koulut kehittävät uusia 
pedagogisia menetelmiä 
eri puolilla maailmaa. Ne 
käyttävät jo pitkälle ke-
hitettyjä työkaluja, joiden 
avulla voidaan edistää op-
pilaiden, opettajien, koulu-
jen johdon ja vanhempien 
uudenlaisia yhteistyön 
muotoja oppimisen muu-
toksessa. Esimerkiksi 
luovuus ja yhteistyötai-
dot ovat keskeisiä taitoja 
muuttuvassa maailmassa.

Kokonaisvaltaiseen oppi-
miseen kuuluu laaja skaa-
la taitoja ja ominaisuuksia, 
joita tulevaisuudessa tar-
vitaan, mm. viestintätaidot 
ja ongelmanratkaisutaidot 
koskien globaaleja ilmiöitä 
ja ongelmia. Syväoppimi-

sen avulla taataan kaikille 
tasapuolinen mahdollisuus 
menestyä monimutkaistu-
vassa maailmassa.

Veikkolan koululla on 
käynnissä useita kansain-
välisiä hankkeita (mm. 
Erasmus+ -hankkeet), ja 
kouluvuosi alkaa jo pe-
rinteeksi muodostuneella 
japanilaisen oppilasryh-
män vierailulla. Vihreä 
lippu -hanke on vakiin-
tunut Veikkolan koulun 
malliksi valmentaa yh-
teisöämme kohti kestä-
vän tulevaisuuden taitoja. 
Arjen pikku asiat, kuten 
siisteyden ylläpito ja hyvä 
juhlakulttuuri, ovat kes-
keisesti esillä yhteisös-
sämme. Välituntiliikunnan 
lisääminen ja pienen kyn-
nyksen arkiliikkumisen li-
sääminen ovat keskeisesti 
mukana Liikkuva koulu 
-hankkeessa.

Veikkolan koulu on pai-
nottunut viime vuosina 
vahvaksi yrittäjyyskasvat-
tajaksi, jossa sekä arjen 
yritteliäs mieli että yrit-
täjyysohjelmiin osallistu-
minen valinnaiskursseilla 
ovat herättäneet oppilaissa 
suurta innostusta. Tekno-
logiakasvatus lukuisine 
hankkeineen, ohjelmoin-
teineen, robotteineen, 
3D-printtauksineen ja 
yhä kasvavana oppilaiden 
osallistamisena teknolo-
gian käytön ohjaajiksi on 
vahvasti läsnä ja näkyvää 
Veikkolan koulussa.

Teksti: Paavo Sortti ja  
Jussi Roms 
Kuva: Paavo Sortti

Veikkolan koulun rehtori Jussi Roms nykyajan koulun tärkeiden teesien äärellä.

facebook-sivuilta Asukas-
puisto Veikonvintti.

Tervetuloa kaikki lapsi-
perheet mukaan luomaan 
Veikonvintistä kohtaamis-
paikka, jonne on arkipäivi-
sin mukava tulla touhuile-
maan ja kohtaamaan muita 
lapsiperheitä.

Vintin aukioloajat: maa-
nantaisin klo 10.00–16.00 
ja tiistaista perjantaihin 
klo 9.00–16.00. Toiminta 
on maksutonta ja kunnan 
omaa avoimen varhaiskas-
vatuksen toimintaa.

Teksti ja kuva: Tia Munne, 
avoimen varhaiskasvatuk-
sen verkostotyöntekijä

Etelä-Suomen Sydänpiirin luentotilaisuus 
  

ti 27.9. klo 18 Veikkolan seurakuntakodissa.  
Aiheena on alaraajojen verenkierto.  

Tilaisuus on kaikille avoin.  
 

Tervetuloa!
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8.30-21

6-20
8-20
8.30-20

Talviuinti  
Lammaskallion rannassa  
alkaa valoisissa tunnelmissa
Rantasaunan seinään on 
saatu lähestymisvalo, 
joka valaisee saunalai-
turin. Se tekee uimisen 
pimeällä turvallisem-
maksi. Lisäksi saunaan 
on laitettu ”lämmitys- ja 
siivousvalo” ikkunaa 
vastapäätä olevalle sei-
nälle. Valokatkaisin on 
saunan oven oikealla 
puolella.

Kunta yllätti iloisesti 
tuomalla rantaan kun-
nollisen kompostoivan 
käymälän.

Kyläyhdistyksen ranta-
sauna Lammaskallion 
rannassa on ollut ah-
kerassa käytössä ke-
sän aikana. Saunaa voi 
vuokrata oman perheen 
käyttöön 10-kioskilta. 
Saunan varaukset teh-
dään Kymppikioskilla 
Koskentorilla. Vuok-
ra on 25 euroa neljän 
tunnin ajalta. Vuokra 
on maksettava käteisel-
lä varausta tehtäessä. 
Avain noudetaan ja pa-
lautetaan kioskille. Sau-
nan vuokraaja lämmittää 
itse jatkuvalämmitteisen 
kiukaan, kantaa saunaan 
vedet Lamminjärvestä 
ja saunomisen jälkeen 
huolehtii, että sauna jää 
siistiin kuntoon seuraa-
valle käyttäjälle.

Lokakuun lopulla uu-
detkin käyttäjät pää-
sevät tutustumaan 
saunaan sunnuntai-il-
tapäivisin, kun talviui-

marien sunnuntaisaunat 
käynnistyvät. Saunaa 
lämmitetään, mikäli tal-
koohenkisiä lämmittäjiä 
löytyy. Tarkka aloitusai-
ka ei ole lehden ilmes-
tymisaikaan tiedossa, 
mutta tieto aloituksesta 
tulee veikkolaverkkoon 
(www.veikkola.fi) ja Fa-
cebookin Veikkolaryh-
mään. Sauna on yleensä 
kylpykunnossa klo 16, 
jos lämmittäjä on löy-
tynyt. Veikkolaverkosta 
voi tarkistaa, onko sau-
nominen mahdollista.

Puulahjoituksia toivo-
taan rantasaunalle. Ky-
läyhdistyksellä on kak-
si puuvajaa rannassa, 
ja nyt molemmat ovat 
tyhjinä. Puita joudutaan 
nyt ostamaan jonkin 
verran. Jälleen kerran 
toivomme kyläläisiltä 
puulahjoituksia. Olem-
me lahjapuilla pystyneet 
pitämään sekä talviuin-
tisaunan että saunan 
vuokrauksen hinnat 
edullisina.

Jos kaadatte puita pi-
hapiiristä ja niille ei 
ole käyttöä, lahjoitta-
kaa kyläyhdistykselle! 
Toivottavasti lahjapuut 
olisivat peräkärryyn 
mahtuvassa koossa. 
Niitä voidaan talkoilla 
rannassa tehdä sauna-
puiksi. Tietenkin val-
miit saunapuut olisivat 
todella hieno juttu. Va-
joihin mahtuu puita säi-
lytykseen, joten puiden 

ei tarvitse olla käyttö-
kuivia. Kyselyt puulah-
joituksista Pirkkoli 050 
354 0836 tai Pirkko.Ii-
vari@kolumbus.fi.

Talviuinti oli viime kau-
della hyvin suosittua 
Veikkolassa. Uimakopin 
seinässä olevan tilaston 
mukaan helmikuussa 
2016 oli 105 eri hen-
kilöä käynyt uimassa. 
Useilla oli yli 20 uinti-
kertaa kuukaudessa, ja 
monet kävivät päivittäin 
uimassa.

Kunnan liikuntapalvelut 
tuo rantaan lämmitet-
tävän pukukopin loka-
kuun alussa. Talviuinti-
paikan pukeutumistilan 
avaimen voi lunastaa 
kunnan palvelupisteestä 
osoitteesta Ervastintie 
2, 02400 Kirkkonummi. 
Avaimen lunastusmak-
su on 25 e, josta kunta 
palauttaa luvansaajan 
tilille 15 e, kun avain 
palautetaan kuntaan. Ti-
latun avaimen voi nou-
taa myös Veikkolasta 
Nuorisotilasta (Kosken-
tie 3). Nuorisotila on 
avoinna myös iltaisin. 
Avaimen noutoaika so-
vitaan avainta tilattaes-
sa liikuntapalveluiden 
toimistosta p. 040 126 
9404 tai sähköpostilla 
pia.karkkainen@kirkko-
nummi.fi.

Teksti: Pirkko-Liisa 
Iivari 
Kuva: Tapani Iivari

Rantasaunan uusi ulkovalo näkyy oven vasemmalla puolella räystään kulman lähellä.

In memoriam

Sepän tyttö, Maire Murto, 
on poissa
Maire Murto kuoli viime 
keväänä. Hän syntyi Veik-
kolassa elokuussa 1920. 
Vanhemmat veikkolalaiset 
muistavat hänet varmas-
ti. Maire oli loistava tari-
nankertoja ja todellinen 
persoona. Hänen isänsä 
oli Eerikinkartanon sep-
pä Kustaa Lohivirta, joka 
teki päivän töitä viikossa 
kartanolle ja muut sitten 
omassa pajassaan kylällä. 
Sepän mökki on nykyisin 
taksiasema; paja on aikaa 
sitten purettu.

”Kuulin pajassa paljon 
kyläläisten juttuja, jotka 
painuivat mieleen. Eivät 
ne kaikki olleet edes sopi-
via pienen tytön korville”, 
Maire joskus muisteli.

Mairella oli loistava muis-
ti. Lindholmin lasten nimet 
ikäjärjestyksessä tulivat 
mieleen koska tahansa. 
Juttelimme Mairen kanssa 
monta kertaa Veikkolan 
kylän ja kartanon asioista. 
Ei siinä aika käynyt pitkäk-

si. Maire oli muistihirmu ja 
eloisa esiintyjä. Tarkoituk-
sena on käyttää kertynyttä 
aineistoa Veikkolan histori-
an kirjoituksessa.

Veikkola oli Mairelle ra-
kas; täällä olivat monet 
sukulaiset ja ystävät. Koti 
kuitenkin rakennettiin 
puolison, Unton, kotikun-

taan Vihtiin Tervalammen 
tien alkuun. Tanssimista 
Maire rakasti. Wickströ-
min Sirkka muisteli, kuin-
ka isokokoinen Unto vei 
pientä Maireaan tanssin 
pyörteissä. Eivät tahtoneet 
vaimon jalat kuulemma 
pysyä maassa.

Raija Kari

Kylmälän osayleiskaava 
menee uudelleen 
valmisteluun
Kunnanhallitus päätti 22.8. 
yhdyskuntatekniikan lauta-
kunnan perusteiden pohjal-
ta, että Kylmälän tarkistettu 
osayleiskaavaehdotus val-
mistellaan uudelleen näh-
täville pantavaksi. Valmis-

telu tapahtuu "Kylmälän 
osayleiskaavan jatkovalmis-
telun pääperiaatteet" -piir-
roksen mukaisesti. Osayleis-
kaavaehdotuksessa Kylmälä 
jaetaan osa-alueisiin, jotka 
käsitellään erikseen.

Seuraavassa Kylänraitissa 
ilmoitetaan yleisötilaisuu-
desta, jossa selvitetään 
Kylmälän osayleiskaavan 
jatkovalmistelua.

Maire Murto



Kylänraitti 3/2016 6

MONIPUOLISET HOITOPALVELUT 
VEIKKOLASSA!

VALOIZA

- KASVOHOIDOT (myös ultraääni ja mikrokuorinta)
- JALKAHOIDOT
- ENERGIAHOIDOT (mm. reiki, kristallihoito)

SKY-kosmetologi Anni Hiltunen, 050-5354684

FYSIO-LYMFA RITVA HERNETKOSKI

- FYSIOTERAPIA
- MANUAALINEN LYMFATERAPIA TURVOTUKSIIN
- VYÖHYKETERAPIA (myös vauvat)
- VOICE MASSAGE -TERAPIA (www.voicemassage.fi)

Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman.

FT Ritva Hernetkoski, 050-4646661, ritva.hernetkoski@suomi24.fi

FYSIO-LYMFA 15V VEIKKOLASSA

Avoimet ovet ja kakkukahvit 8.10 klo 10-18

JYRKI NISKANEN esiintyy klo 12-14

10% alennus kaikista lokakuussa tilatuista hoidoista ja lahjakorteista

Osoite: Vanhatie 26, Veikkola (Siwan yläpuolella)

AJASSA

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt 050-344 4918

p. 0400 402 930 Lamminjärventie 6, Veikkola 
klaus.kurki.lkv@gmail.com  www.oikotie.fi/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta 35 v. kokemuksella
Pyydä ilmainen arviokäynti ja välitystarjous 
joustavalta yksityiseltä paikallistoimistolta, 
jossa yrittäjä itse hoitaa koko myyntiprosessin 
ammattitaitoisesti alusta loppuun.

Jarmo Uimosen limusiini

Elämyspalvelua Veikkolassa
Valkoinen Lincoln Town 
Car Limousine, vuosimalli 
1997 tai 1998. Pituus 8,07 
metriä, paino 2 540 kiloa, 
4,6-litrainen V8-moottori, 
kaksi akkua, kaksi laturia. 
Valmistaja kalifornialainen 
Tiffany Coach Company.

Huolimatta uljaasta ulko-
muodosta tämä limusiini 
on M1-henkilöauto, jota 
voi ajaa henkilöautokortil-
la. Auton kokonaispaino 3 
221 kiloa sallii ottaa salon-
kiin kahdeksan kyytiläistä.

Jarmo Uimonen on ilma-
lämpöpumppujen myyjä ja 
asentaja sekä autokauppi-
as. Kun hän taannoin täytti 
30, hän asui Kaliforniassa. 
San Diegossa hän sai en-
simmäisen kerran nauttia 
pari tuntia limusiinikyy-
distä. Siitä jäi jokin kipinä 
kytemään.

Jarmo katseli joskus vii-
me talvena netistä huuto-
kauppasivuja. Sieltä tämä 
limusiini osui silmiin. 
Maaliskuussa Jarmo kävi 
ostamassa auton Hanka-
salmelta. Myyjänä oli yrit-
täjä, joka kertoi, että autol-
la oli neljän vuoden aikana 
tehty yli 200 keikkaa.

Jarmo laitteli keväällä au-
ton kyljen maalivauriota 
kaverinsa kanssa. Kaveri 
ehdotti, että lähdettäisiin 
vappuna käymään Tallin-
nan eteläpuolella isolla 
rompetorilla. Jarmoa vä-
hän arvelutti, mitä sitten 
tehdään, jos autoon tulee 
matkalla vikaa. Laivasta 
oli varattu paikka autolle 
ja perävaunulle. Reissu 
meni hienosti. Molemmil-
la laivamatkoilla he pää-
sivät paalupaikalle: limu-
siini saatiin ajaa laivasta 
ekana. 

Pitkä akseliväli tietysti li-
sää ajamisen kankeutta. 
Jarmon mielestä tämä li-

musiini menee yllättävän 
hyvin, kunhan ei työnnä 
nokkaansa liian pieneen 
väliin. Pakittaminen on 
hieman nihkeätä, koska 
pienistä sivupeileistä nä-
kee vähän huonosti. Jar-
mon mielestä peruutuska-
mera voisi olla kova sana.

Aluksi Jarmoa jännitti se, 
miten auto taipuu Veikko-
lassa omaan pihaan, jonne 
ajettaessa on loivan luis-
kan jälkeen hieman taitet-
ta ennen tasannetta. Jääkö 
auto pohjastaan kiinni? 
Hyvin on mennyt ilman 
pohjakosketusta.

Miten Jarmo markkinoi tätä 
limusiinikokemusta? Kyse 
on elämyspalvelusta. Kyy-
tiin ovat tervetulleita erilais-
ten merkkipäivien, kuten 
synttäreitten, polttareitten, 
häitten, juhlaseurueet.

Jarmolla on Facebookis-
sa automyyntiä varten 
suunniteltu toiminimi 
Gugge´s Bil. Siellä on jo 
jonkin aikaa ollut kuvia 
limusiinista, sekä ulkoa 
että salongista. Erityisesti 
L:n muotoinen sohva oli 
Jarmolla autoa ostaessa 
ehdoton vaatimus. Mat-
kustamossa ovat myös 
normaalit äänentoistolait-
teet. Matkustamon ja kul-
jettajan välillä on välisei-
nä, jonka voi nostaa siinä 
vaiheessa, jos seurueen 
juhliminen alkaa häiritä 
kuljettajaa.

Limusiinikyyti on ehdotto-
masti elämys. Puhun koke-
muksesta.

Teksti: Tapani Iivari 
Kuvat: Jarmo Uimonen

Lincoln Town Car Limousine.

Limusiinin L:n muotoiselle sohvalle mahtuu kahdeksan 
juhlijaa.
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Olemme 
kanssakulkijoita
Olen päättänyt muuttaa 
liikenneasenteitani. Koska 
olen muiden liikenteestä 
ja liikenneturvallisuudesta 
kirjoittavien tapaan käsi-
tellyt liikenteen osapuolia 
aina eri ryhmiin jakamalla, 
nyt se saa riittää.

Me olemme kaikki saman-
arvoisia kanssakulkijoita – 
kanssalaisia.

Tuo kanssalainen-sana 
lipsahti kerran erään mei-
lini alkupuhutteluun, kun 
tarkoitukseni oli kirjoittaa 
”kansalainen”. Nyt tarkoi-
tan ”kanssalaisella” kans-
sakulkijaa, mukanaolijaa, 
myötäeläjää.

Ajattelen ja tarkastelen lii-
kennettä yhä turvallisuu-
den näkökulmista, mutta 
haluan puhua meistä kai-
kista kanssakulkijoista sa-
mana porukkana. Päiviem-

me sisällön, muun muassa 
työ- ja perheasioiden, har-
rastusten ja erilaisten aika-
taulujen, vuoksi olemme 
moottoriajoneuvon kul-
jettajia, pyöräilijöitä, ja-
lankulkijoita, esimerkiksi 
rullaluistelija tai -lautaili-
ja, rollaattorin käyttäjä tai 
lastenvaunujen kuljettaja.

Vain yllättäen tielle säntää-
vät hirvet, porot tai muut 
eläimet suljen meidän 
yhteisestä porukastamme 
pois. Niillä on eläinten elä-
mä, jota en osaa liikenteen 
näkökulmasta pohtia.

Viime aikoina on tiedo-
tusvälineissä pohdittu 
poikkeavaa liikennekäyt-
täytymistä: liikenneraivon 
erilaisia ilmenemismuo-
toja, hurjia ylinopeuksia, 
vaarallisia kaistanvaihtoja, 
vilkutuksen ja muiden va-
lojen käytön laiminlyön-

tiä, piittaamattomuutta 
turvavälistä tai kuljettajan 
keskittymistä häiritsevää 
kännykän käyttöä ajon ai-
kana.

Näitä yhteisten sääntöjem-
me vastaisia ilmiöitä on 
niin paljon, että mikään 
tila tai aika ei koskaan riitä 
niiden riittävään käsittele-
miseen. Ja aina pohtimi-
senkin jälkeen jää jäljelle 
eri osapuolten välisiä jän-
nitteitä, epäsopua, riitaa, 
jopa vihaa.

Minä toivon ja haluan 
itse tehdä niin, että pa-
nemme liikenteessä hy-
vän kiertämään. Yritäm-
me aina yleisillä väylillä 
liikkuessamme ajatella 
hyvää kanssakulkijoista. 

Sijoitamme liikenneym-
päristöön kaiken arki-
elämästä tutun hyvän: 
tervehdimme ystävälli-
sesti, annamme anteeksi 
inhimilliset heikkoudet, 
olemme luotettavia ja re-
hellisiä. Käyttäydymme 
niin, että voisimme kos-
ka tahansa mennä liiken-

teessä kohtaamiemme 
ihmisten kanssa ystäväl-
lisesti juttusille ja yrittää 
auttaa, mikäli tilanne sitä 
vaatii.

Vaikka ajaisimme kuinka 
hienoilla ajoneuvoilla ta-
hansa, meidän kannattaisi 
pitää itseämme yhteisen 

elämämme kimppa- ja 
peukalokyytiläisinä. Meil-
lä on sama päämäärä: py-
syä hyvinvoivina elämäm-
me loppuun asti.

Tällaista toivoo kanssalai-
nen

Tapani Iivari

Tämä on meidän kylänraittimme, jonka turvallisuus on kaikkien meidän kanssakulkijoitten 
yhteinen asia. Kuva: Tapani Iivari.

Ilmastonmuutoksen torjumisen hinta halpenee vuosi vuodelta
Sain 10 vuotta sitten kiitoksena konferens-
siesitelmästä Al Goren kirjan The Inconve-
nient Truth, Epämukava totuus. Kirja oli va-
kuuttava todiste siitä, että ilmastonmuutos 
on totta. Pian ilmestyi englantilaisten eko-
nomistien ns. Stern-raportti, jossa alettiin 
kiinnittää hintalappuja ilmastonmuutoksen 
aiheuttamille menetyksille. Nyt kiinnostui-
vat myös poliitikot – ja ekonomistit. Näihin 
aikoihin osallistuin OECD:n isännöimään 
talouskonferenssiin, jossa analysoitiin ilmas-
tomuutoksen talousvaikutuksia ja arvioitiin 
ilmastomuutoksen torjumisen kustannuksia.

Tässä vaiheessa olin va-
kuuttunut kahdesta asiasta. 
Ensinnäkin, ilmastonmuu-
tos on suurin ihmiskunnan 
haaste kautta aikojen. Toi-
seksi, ilmastonmuutoksen 
etenemisen hinta, joka nä-
kyy paitsi valokuviin tal-
lentuvina tuhoina myös hei-
kentyneenä hyvinvointina, 
on verrattomasti korkeampi 
kuin ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen kustannus.

Sen jälkeen hyvinvointi-
tappiot ovat osoittautuneet 
paljon suuremmiksi kuin 
vielä muutama vuosi sit-
ten osattiin edes ajatella. 
Ei ole kysymys vain siitä, 
että siellä täällä tapahtuu 
”ilmastohäiriöitä”. Nyt il-
mastovaikutukset näkyvät 
kokonaisten kansakuntien 
tasolla. Tämän vuoden 
alussa kuivuus söi Viet-

namissa BKT:sta neljä 
prosenttia ja Zimbabwessa 
jopa 12 prosenttia. Ilman-
saasteiden aiheuttamat sai-
rastumiset ja ennenaikaiset 
kuolemat syövät ison sii-
vun Kiinan, Venäjän, Sak-
san ja monien muiden mai-
den kokonaistuotannosta. 
Ja menetykset kasvavat 
vuosi vuodelta ilmaston-
muutoksen edetessä.

Ilmastonmuutoksen hil-
litseminen sen sijaan on 
tullut vuosi vuodelta hal-
vemmaksi teknologian 
kehittyessä. Tuulivoimalla 
tuotetun sähkön kustan-
nukset ovat supistuneet 50 
prosenttia vuodesta 2009. 
Aurinkosähkön kustannus 
on laskenut 2008 peräti 80 
prosenttia. Ei ole pienintä-
kään epäilyä, etteikö tämä 
trendi jatku.

Puheet uusiutuvien ener-
giamuotojen kalleudesta 
ovat mennyttä maailmaa. 
Aurinkoenergialla tuotettu 
sähkö maapallon joillakin 
kolkilla on jo hiilellä tuo-
tettua energiaa halvempaa.

Maailmanmitassa tulevi-
en 15 vuoden aikana noin 
miljardi ihmistä muuttaa 
kaupunkeihin, joiden on 
tuotettava uusien asukkai-
den tarvitsema sähkö. Uu-
siin kaupunkeihin ei ole 
kannattavaa rakentaa isoja 
hiilivoimaloita ja kalliita 
sähköverkkoja. Kehitty-
vissä maissa – Afrikassa, 
Aasiassa ja Latinalaises-
sa Amerikassa – talo-, 
kylä- ja korttelikohtaiset 
sähköratkaisut, varsinkin 
aurinkopaneelit, tulevat 
olemaan keskeisessä roo-
lissa. 

Ilmastonmuutoksen hillit-
semiseen satsattua rahaa 
ei saa ajatella pelkkänä 
menona. Se mitä yksi 
maksaa, on toisen tulo. Jos 
rahaa suunnataan ilmas-
tomuutosta hillitsevien 
ratkaisujen kehittämiseen, 
toteuttajan saama tulo jää 
kiertämään kansantalou-
dessa tukien talouskasvua 
ja työllisyyttä.

Yhä useammat yritykset 
ovat alkaneet ymmärtää, 

että ilmastonmuutoksen 
hillitseminen on mahtava 
mahdollisuus. Näille apa-
jille onkin tulossa kilpai-
lijoita pilvin pimein. Jos 
haluaa pärjätä, on pysyt-
tävä koko ajan kehityksen 
kärjessä.

Monet rahastot ja institu-
tionaaliset sijoittajat ovat 
alkaneet irrottautua hiili-
riskisistä sijoituskohteis-
ta. Irrottautuneet eivät ole 
hävinneet rahaa vaan ovat 
päinvastoin voittaneet. Si-
joitussalkut, joista hiiliris-
kiä on siivottu pois, ovat 
kehittyneet suotuisammin 
kuin yleisesti seuratut osa-
keindeksit.

Suomalaisten yritysten 
asennemuutoksesta ker-
too Climate Leadership 
Council -yhdistys, CLC, 
jonka jäsenyrityksiä ovat 
suomalaiset eri alojen 
suuryritykset. Niitä yhdis-
tää vakava suhtautuminen 
ilmastonmuutokseen ja 
sen haasteisiin. Yhä use-
ammat osakkeenomistajat 
ymmärtävät, että ilmas-
tonmuutokseen ja ilmas-
topolitiikan kiristymiseen 
varautuminen pienentää 
tulevaisuuden tuottoriske-
jä.

Vaikka maailmantalous 
kasvoi yli 10 prosenttia 

viimeisen kolmen vuoden 
aikana, globaalit päästöt 
eivät lisääntyneet lainkaan. 
Muutos on radikaali men-
neisiin vuosikymmeniin 
verrattuna. Se tapahtui il-
man poliitikkojen ohjaavia 
päätöksiä. Vasta Pariisin 
ilmastokokous viime jou-
lukuussa antoi maailman 
kansoille viestin, että kaik-
ki maailman hallitukset 
suhtautuvat ilmastonmuu-
tokseen vakavasti. Se on 
vahva signaali yrityksille 
ja sijoittajille.

Mitä selkeämmin kansa-
laiset osoittavat omilla 
valinnoillaan, että he ha-
luavat hidastaa ilmaston-
muutoksen etenemistä, 
sitä vahvempi on yritysten 

käyttäytymistä muuttava 
vipuvarsi. Askel, jota si-
nunkin kannattaa miettiä, 
on kansalaisen ilmasto-
lupaus osoitteessa http://
myrskyvaroitus.fi/ilmasto-
lupaus/

Timo Tyrväinen

Timo Tyrväinen on juuri eläkkeelle siirtynyt 
valtiotieteen tohtori, jonka kriittiset arviot 
taloutemme tulevaisuudesta ovat aiheuttaneet 
paljon keskustelua. Hänen uransa alkoi vuonna 
1975 Suomen Pankissa. OECD:ssä, Pariisissa, 
hän työskenteli kahteen otteeseen. Lisäksi hän 
oli tutkijana 1990-luvulla sekä Lontoossa että 
Madridissa. Timo Tyrväinen toimi European 
Council of Economists -ryhmän  puheenjohtajana 
vv. 2003-2005 ja Taloustieteellisen yhdistyksen 
puheenjohtaja vv. 2009-2010. Tammikuussa 2016 
hänelle luovutettiin ensimmäisenä suomalaisena 
Certified Business Economist -sertifikaatti. Hän 
on myös tunnettu lauluntekijä ja Huopikkaat-
lauluyhtyeen nokkamies. Maaliskuussa 2016 
Timo valittiin Myrskyvaroitus-StormWarning 
-yhdistyksen puheenjohtajaksi.
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Tarja Markus ja Pertti Roisko:

Roolien kirjosta omaan hyvään elämään
Neljä vuotta sitten näyt-
telijät Tarja Markus ja 
Pertti ”Pepe” Roisko 
löysivät Veikkolasta van-
huuden kotinsa. Sijainti, 
ympäristö ja rivitalon pää-
ty olivat aktiivisille eläke-
läisille ideaalisia. Kun lap-
set asuvat runsaan tunnin 
ajomatkan päässä Turussa, 
niin päätös muutosta oli 
helppo toteuttaa.

Kun Pepe täytti 80 v. ja 
Tarja 70 v., pyöreitä vuosia 
juhlittiin yhdessä kesällä. 
Neljä lasta ja seitsemän 
lastenlasta pitävät mum-
min ja papan pirteinä. Mo-
lemmat tekevät edelleen 
teatterihommia, vaikka ikä 
hiukan rajoittaa. Pepe oli 
mukana vielä toissa kesä-
nä Veikkolan Kartanoteat-
terin näytelmässä Särky-
neiden siipien korjaamo.

Tarja Markus muistetaan 
ennen kaikkea 1960-luvun 
lopun elokuvistaan, joissa 
ohjaajana oli useimmiten 
Maunu Kurkvaara. Tarja 
oli silloin nuori, juuri te-
atterikoulusta valmistunut 
näyttelijä, jolla oli useita 
naispäärooleja mm. Kurk-
vaaran ohjaamissa eloku-
vissa Miljoonaliiga ja Pu-
natukka. Sitä seurasi ns. 

Speden kausi seitsemän-
kymmentäluvun alussa.

Freelancerin työ jatkui ly-
hyillä sopimuksilla useissa 
teattereissa, kunnes Tarja 
päätyi Lahden Kaupungin-
teatteriin, jossa hän näytte-
li eläkeikään asti. Samasta 
teatterista löytyi pirteä 
kollega Pepe, jonka kanssa 
hän on viihtynyt vuodesta 
1978 lähtien.

Pertti Roiskon ensimmäi-
nen elokuva oli Pekka ja 
Pätkä sammakkomiehi-
nä vuodelta 1957. Pepe 
oli silloin parikymppinen 
nuorukainen. Siitä alkoi 
ns. filmiputki, joka jat-
kui vuoteen 1963 asti. Eli 
vuosi per leffa ja joskus 
parikin. Elokuvista mainit-
takoon mm. Jack Witikan 
Virtaset ja Lahtiset, Lasse 
Pöystin Justus järjestää 
kaiken ja muutama viikko 
sitten teeveestä tullut Åke 
Lindmanin ohjaama Jen-
gi.

Kaksikielinen Pepe siirtyi 
pian puheteatterin puolelle 
ja vieraili eri teattereissa, 
kunnes sai kiinnityksen 
Lahden Kaupunginteatte-
riin. Siellä näytteli myös 
Tarja Markus.

Tarja: ”Kun olin ollut 20 
vuotta Lahden Kaupun-
ginteatterissa, mä sanoin 
itseni irti. Rupesin freelen-
ceriksi, mutta sitten näyt-
telijä Tiiti Komulainen 
ohjasi Orvokki Aution 
Valokuvavarkaat ja kysyi, 
tulisinko mä vierailemaan 
siinä. Mä kun osasin Kuri-
kan murretta, kun isoäitini 
oli pohjalainen. 

Se meni tosi hyvin. Se kun 
oli näytelty, niin mä ajatte-
lin, että nyt mä olen tehnyt 
kaiken, mikä mun kuuluu 
tehdä. Voin rauhassa ruve-
ta freelanceriksi.”

Mitäs Pepe?

”Mä olen aina ollut sellai-
nen iloinen operettibuffo. 
Jossain vaiheessa Lahdes-
sa meillä oli yhteistuotan-
to virolaisen Vanalinnan 
Studion kanssa. Eino 
Baskin kirjoitti ja ohjasi 
kantaaottavan näytelmän 
Johtajan kunniamerkit. 
Se oli rohkeasti tehty neu-
vostokritiikki, jota esitet-
tiin Tallinnassa KGB:n 
tiloissa Vanalinnan Studi-
ossa ja Lahden Kaupun-
ginteatterissa. Tallinnas-
sa virolaiset näyttelivät 
ensimmäisen puoliajan 

suomeksi, ja sitten kun 
he tulivat Suomeen, niin 
päinvastoin. Se oli tiukka 
kritiikki neukkusysteemiä 
vastaan. Mä näyttelin sen 
Johtajan roolin.”

”Muistan, kun eräs oh-
jaaja sanoi mulle, että 
sinä olet Suomen laiskin 
näyttelijä. Samaan aikaan 
mä näyttelin Kuningas 
Learissa seitsemää elävää 
olentoa ja yhtä ruumista. 
Sanoin hänelle, että pane 
sinä paremmaksi. Monta-
ko roolia sinä olet tehnyt 
samassa näytelmässä? Sit-
ten hän vaikeni. Mieluisin 
näistä hahmoista oli se 
ruumis.”

Tarja: ”Kymmenen vuot-
ta sitten mua pyydettiin 
vierailemaan Turkuun 
Åbo Svenska Teaterniin, 
kun näyttelijä Susanna 
Ringbom jäi sairauslo-
malle. Mä menin Turkuun 
sunnuntaina. Ne näytteli-
vät mulle sen musikaalin 
Dogs, Dogs, jossa mulla 
oli kissan rooli. Muut oli-
vat koiria. Maanantaina 
alkoivat harjoitukset ja 
torstaina oli eka yleisö. 
Muun muassa kuusi lau-
lua ruotsiksi. Se on nopein 
paikkaus, minkä mä olen 

tehnyt. Mun piti päättää 
aina iltapäivällä, nukunko 
vai käynkö syömässä. Sii-
täkin selvittiin. Sitten mä 
jäinkin sinne vuodeksi.”

Mikä toi teidät 
Veikkolaan?

Tarja: ”Vanhuus. Asuim-
me Espoossa, jossa meillä 
oli omakotitalo ja hehtaa-
rin tontti. Pepen selkä al-
koi reistailla, joten talon 
ja tontin hoito kävi hanka-
laksi. Vuoden verran etsit-
tiin sopivampaa kämppää, 
jossa olisi myös piha-alue. 
Sitten löysimme Veikko-
lasta tämän rivarin ja is-
kimme kiinni.

Kunto oli hyvä, sijainti 
loistava ja koko sopiva. 

Se oli siinä. Päätimme 
heti, että tämä on meidän. 
Bonuksena tulivat järjettö-
män kivat naapurit, jotka 
ovat auttaneet meitä pal-
jon. Lapset asuvat Turus-
sa, joten runsas tunti, niin 
ollaan hoitamassa lapsen-
lapsia.”

Ilonaihe, joka liittyy 
tähän vuodenaikaan?

Tarja: ”Sienet. Se on pää-
asia.”

Pepe : ”Tätä sadonkor-
juuta. Tulepas maista-
maan meidän pihalle 
mahtavan kokoisia koti-
mansikoita.”

Teksti: Matti Saartamo

Kuorolaulu lisää terveyttä!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän 
tutkimuksen mukaan kuorolaulu lisää subjektiivisesti 
koettua terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa 
elämänlaatua. Tutkimuksen perusteella kuorolaiset 
olivat tyytyväisempiä yleiseen elämänlaatuunsa ja 
terveydentilaansa kuin koko väestö keskimäärin. 
Kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimuksissa on 
havaittu, että kuorolaulu vähentää jännitystiloja ja 
poistaa stressiä.

Siksi nyt on hyvä hetki aloittaa 
kuoroharrastus!
Veikkolan Viihdelaulajat ry on toiminut syksystä 
2012 lähtien, ja viettää siis ensi vuonna viidettä 
toimikauttaan. Luvassa on 5-vuotisjuhlakaudella 
mukavaa laulettavaa, hienoja konsertteja 
kotiyleisölle, ja konserttimatka ulkomaille.  
Kuorolaiset ovat olleet erittäin sitoutuneita 
harrastukseensa, ja laulajien määrä on pysynyt 35 

henkilön tuntumassa.  Tähän mennessä teemoina 
ovat olleet Slaavilaiset laulut, Beatles- ja Abba-laulut, 
Rakkauslaulut, sekä tietysti keväisin Äitienpäivän 
laulut ja jouluisin Joululaulut.  Solistivieraanamme 
ovat olleet Pepe Willberg ja Meiju Suvas.
Kuoroon mahtuu aina mukaan uusia laulajia, ja 
kaikki uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan. 
Erityisesti toivomme uusia miesääniä joukkoomme. 
Riittää, kun omaa innostuneen mielen ja luontaisen 
laulutaidon; kuoronjohtajamme Jyrki Niskanen 
pitää lopusta huolen.

Veikkolan viihdelaulajat

Veikkolan Viihdelaulajat ry on toiminut syksystä 
2012 lähtien, ja viettää siis ensi vuonna viidettä 
toimikauttaan. Luvassa on 5-vuotisjuhlakaudella 
mukavaa laulettavaa, hienoja konsertteja mukavaa laulettavaa, hienoja konsertteja 
kotiyleisölle, ja konserttimatka ulkomaille.  kotiyleisölle, ja konserttimatka ulkomaille.  
Kuorolaiset ovat olleet erittäin sitoutuneita Kuorolaiset ovat olleet erittäin sitoutuneita 
harrastukseensa, ja laulajien määrä on pysynyt 35 harrastukseensa, ja laulajien määrä on pysynyt 35 harrastukseensa, ja laulajien määrä on pysynyt 35 

Kuoroon mahtuu aina mukaan uusia laulajia, ja 
kaikki uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan. 
Erityisesti toivomme uusia miesääniä joukkoomme. 
Riittää, kun omaa innostuneen mielen ja luontaisen 
laulutaidon; kuoronjohtajamme Jyrki Niskanen
pitää lopusta huolen.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
veikkolanviihdelaulajat@gmail.com   tai  viihdelaulajat.webs.com www.veikkola.fi

Tarja Markus ja Pertti Roisko.
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Sirkka ja vihreä potkupeli
Sirkka Wickströmin tietää 
moni. Hän kulkee kylällä 
vihreällä potkupelillä, jon-
ka rekisterikilvessä lukee 
Sirkka.

– Joku mies Nummelasta 
irvaili, että Koskentorille 
täytyy laittaa nopeusrajoi-
tus, kun menen niin lujaa, 
Sirkka nauraa.

– Laitan ajopelini aina 
lukkoon, etteivät pojat 
saa päähänsä kokeilla sitä. 
Ajaisivat vielä sen johon-
kin ryteikköön ja rikkoi-
sivat.

Sirkka kertoi vielä toissa 
vuonna käyneensä pelil-
lään pururadan maastossa 
marjassa. Hän jätti sen 
pururadan laitaan ja meni 
poimimaan marjoja. Joku 
ohikulkija oli ihmetellyt, 
että tuossa kunnossa vie-
lä pitää mennä metsään. 
Metsään Sirkka ei enää 
uskalla, kun kaihi on vie-
nyt toisesta silmästä näön, 
mutta hänen jokapäiväi-
seen rutiiniinsa kuuluu 
Lammaskallion sauva-
lenkki.

Kaupassa töissä

Sirkka Wickström muutti 
Veikkolaan vuonna 1946. 
Vihdin seudun osuusliik-
keessä, joka oli siihen 
aikaan ”Veikkolan Ikean” 
talossa, oli hänen ensim-
mäinen työpaikkansa ja 
asunto seppä Lohivirran 
yläkerrassa punaisessa ta-
lossa Siwan kohdalla.

– Kun tulin tänne, mo-
nessa talossa oli lehmiä. 

Niiden maito toimitet-
tiin kauppoihin, joista 
kyläläiset hakivat sitä 
kannuillaan. Moni ha-
lusi nimenomaan sen ja 
sen talon maitoa. Kyllä 
niitä maitoja sekoitet-
tiin. Muuten maitoa olisi 
jäänyt myymättä, Sirkka 
muistelee.

Handelslagissa Ståhlen 
talossa Sirkka oli myös 
töissä ja Suomisen liha-
kaupassakin lyhyen ai-
kaa.Muukkosen kauppa, 
joka sijaitsi Bar Zebran 
viereisessä harmaassa ta-
lossa, oli yksi Sirkan työ-
paikoista. Moni muistaa 
vielä, kun tuossa talossa 
toimi myöhemmin osuus-
pankki.

– Nyt Veikkolassa ei enää 
ole osuuspankkia, eikä 
edes Nummelan Norde-
asta saa rahaa. Se on kuin 
minä, kumpikin meistä on 
rahaton, Sirkka miettii.

– Ikoselle menin toistai-
seksi töihin, mutta olin 
siellä 15 vuotta. Loppu-
aikoina se oli Liimatai-
sen T-kauppa. Siellä oli 
parhaimmillaan kolme 
kassaa. Minä olin viimei-
sellä. Kerran, kun koetin 

sanoa juopuneelle asiak-
kaalle nätisti, että jos tu-
lisit huomenna hakemaan 
juomasi, hän tempaisi 
takin alta puukon. Juok-
sin siitä tiskin taakse kar-
kuun.

Parantolassa oli paljon 
porukkaa, henkilökuntaa 
ja potilaita, joista yksi oli 
tuo puukkomieskin.

Sahatien talo

Sirkka on asunut Saha-
tien talossa jo 62 vuotta. 
Tontti ostettiin Hiidenhei-
molta osamaksulla. Hän 
epäili nuorenparin kykyä 
selviytyä maksuista. Kun 
toukokuussa muutettiin, 
toinen tytär Ritva syntyi 
kesäkuussa.

Kaarlo Wickström ajoi 
hiekkaa ja oli talvisin val-
tiolla auraamassa. Sirkka 
teki kirjanpidon.

– Kymmenet kuormat 
olen tehnyt lapioimal-
la. Jos hiekka oli kovaa, 
laitettiin ensin kanto-
pommi. Nykyään moni 
ei taida edes tietää, mikä 
lapio on. Kaarlolla oli al-
kuun vanhat autot. Kun 
hän päivät ajoi hiekkaa, 

illat sai olla autoja kor-
jaamassa.

Sirkka osallistui VPK:n 
toimintaan vuodesta 1961 
alkaen, pitipä sen kirjan-
pitoakin siihen saakka, 
kunnes VPK osti kiinteis-
tön Someron linjalta.

– Olen kohta 20 vuotta 
ollut yksin. Ei tämmöisiä 
vanhoja enää ole kylällä 
montaakaan. Kudon suk-
kia, ylhäältä S-marketista 
saa lankaa. Tavoitteena-
ni on kutoa 30 sukkaa 
15 kaverilleni, lapsille ja 
lapsenlapsille. Viime vii-
kolla maalasin sokkelia. 
Ruuanlaitto on mukavaa 
ajankulua. Siivoamisesta 
en sen sijaan pidä.

Moni asia kylällä on 
muuttunut vuosikym-
menten mittaan. Onneksi 
sentään ruokakaupat ovat 
säilyneet. Kun Sirkka ai-
koinaan tuurasi postissa, 
hän pystyi jakamaan ky-
län postit polkupyörällä. 
Kohta 6 000 asukkaan 
Veikkolassa se ei onnis-
tuisi.

Teksti: Raija Kari
Sirkka Wickström on kulkenut vihreällä potkupelillään  
15 vuoden aikana pitkän matkan. Kuva: Tapani Iivari.

AJASSA

Maksathan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

FITNESSCLUB 2000 
Ystäväklubi 

Veikkola 

Tervetuloa Fitnessclubin uusiin 
valoisiin harjoitustiloihin! Fitnessclub 
2000 on matalan kynnyksen kuntosali 
lähelläsi. Kuntosalimme on auki  
klo 6-22, joten voit harjoitella juuri 
Sinulle sopivaan aikaan. Ota kaverisi 
mukaan ja aloita kuntosaliharjoitukset 
edullisesti.

Ystäväkortilla pääsevät pariskunnat, 
kaverukset jne. kuntoilemaan todella 
edullisesti (esim. 2 hlöä 5 kk yht.  
240 euroa). Toki voit harjoitella myös 
yksin. Firmoille ja perheille meillä on 
omat tarjouksemme. Ystäväkortti sopii 
myös lahjaksi kavereille tai sukulaisille.

Tiedustelut ja varaukset: 
Klubi-isäntä Torsti Seppälä 
puh. 0400-424718 /  
fitnessfuture@kolumbus.fi 
Lamminpääntie 38, 02880 Veikkola

PIHa
KUNTOON

BeTonIlaaTaT
MUURIKIveT

ReUna- Ja PIhaKIveT
KUKKaRUUKUT
veSIKoURUT
loISKeKUPIT

KaIvonRenKaaT
valURaUTaKanSISToT

KUlJeTUSPalvelU

SeMenTTIvalIMo
T. haaPanen oY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi
Teollisuustie 13 , 02880 veikkola

Kalljärven Maansiirto 
Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

rakennusten pohjatyöt
louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOita Ja KySy liSää !
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Liikuntaan lisäetuuksia BB-ryhmän jäsenille
BB-ryhmäläiset saavat nyt tukea Veikkolassa 
tapahtuvaan liikuntaan 80 e vuodessa. Tukea 
voi käyttää useampaan liikuntaryhmään. 
Koko tukea ei voi käyttää yhteen liikuntaan 
vaan enintään 20 e/liikuntaryhmä ja enin-
tään yhteensä neljään liikuntaryhmään. 
Etuuden voi saada alla mainituilta kolmelta 
palveluntuottajalta, joiden kanssa on sovittu 
toimintamenettelystä.

Tuki toteutetaan siten, että 
palveluohjaaja luovuttaa 
BB-ryhmäläiselle per-
jantaikahvilassa tai muus-
sa sovitussa tilaisuudessa 
liikuntasetelin, jonka BB-
ryhmäläinen antaa liikun-
taryhmän vetäjälle. Lii-
kuntaseteli on numeroitu, 
ja siinä on käyttäjän nimi. 
Liikuntaryhmän vetäjä liit-
tää setelin laskutukseen. 

Palveluohjaaja on sopinut 
seuraavien kolmen palve-
luntuottajan kanssa BB-tu-
esta ja setelin käytöstä osit-
taisena maksuvälineenä:

Kirkkonummen kunnan 
liikuntapalvelujen 
ohjattu toiminta

www.kirkkonummi.fi/
liikuntajaulkoilu/ohjattu-
toiminta 
Kuntosali maanantai klo 
14–15.30 Veikkolan koulu 
Tuolijumppa perjan-
tai klo 10.30–11.15 
Veikkolan nuorisotila

Hinta 45 e/vuosi ja 30 e/
kausi. Etuus: vuosimaksus-
ta 20 e/vuosi/ryhmäläinen, 
kausimaksusta 10 e/vuosi/
ryhmäläinen, lyhytkurssis-
sa 5 e/vuosi/ryhmäläinen.

Lisätietoja ryhmistä Bea 
Malmberg, 040-563 4317 

tai esitteestä ”Liikuntapal-
veluiden ohjattu toiminta”, 
joka on saatavilla Veikko-
lan kirjastolta ja yllä ole-
vasta internetosoitteesta.

Balanssi Veikkola, Kos-
kentorin liikekeskuksessa

www.balanssiklubit.fi/
klubit/veikkola 
 
Easyline-ryhmä 
keskiviikkoisin klo 
12. Hinta 5 e/kerta.

Etuus: 20 e/vuosi. Balans-
sin seniorijäsenyys 49 e/
kk. Sisältää kuntosalin ra-
jattoman käytön klo 05–23, 
ryhmäliikuntatunnit (mm. 
seniorieasylinet).

Lisätietoja Noora Ek-
ström, 050 306 1143, noo-
ra.ekstrom@balanssiklu-
bit.fi.

Veve (Veikkolan Veikot)

www.veve.net

Kehonhuolto – nivelet ja 
luut, maanantaisin Veikko-
lan nuorisotila kello 12.00–
13.30. Liikeäly eli Move-
ment Intelligence jumppaa 
samalla sekä aivoja että 
kehoa. ”Ilman hikeä hyvää 
oloa.” Hinta 30 e/lukukausi 
tai VeVe:n jäsenmaksu.

Ikiliikkujat - lihaskun-
to ja liikkuvuus, tiistai-
sin Veikkolan nuorisotila 
kello 12.00–13.00. Hinta 
30 e/lukukausi tai VeVe:n 
jäsenmaksu. Ikiliikkujissa 
keskitytään lihaskunnon 
parantamiseen. Ohjaaja so-
veltaa eri liikuntamuotoja. 
Tunneilla käytetään vas-
tuskuminauhaa ja muita 
toiminnallisia menetelmiä. 
Toimintaa muokataan osal-
listujien toiveiden mukaan.

Hyvällä ilmalla on tarjolla 
myös ohjattu sauvakäve-
ly, joka lähtee Veikkolan 
nuorisotilalta tiistaisin kel-
lo 11.00–12.00. Omat sau-
vat mukaan.

Äijäjumppa, keskiviik-
koisin klo 14 kirjaston kun-
tosali. Äijäjumpassa liiku-
taan monipuolisesti mutta 
ilman turhia koreografioita. 
Teemme lihaskuntoliikkei-
tä, kuntopiiriä, keppijump-
paa sekä monipuolista 
kehonhallintaa kirjaston 
kuntosalilla. Pidämme 
huolen niin nivelistä kuin 
luistakin. Ohjaaja muok-
kaa liikkeet kaikille sopi-
viksi, joten kaikenikäisille 
ja -kuntoisille löytyy haas-
tetta.

Ryhmäliikunnan maksu 
30 e lukukaudessa tai 50 e 
lukukaudessa kaikista seni-
oriryhmistä. Vuosijäsenyys 
130 e, jolla voi osallistua 
kaikkiin ryhmiin.

Lisätietoja Johanna Arto-
la, johanna.artola@gmail.
com, 050 301 1922 arkisin 
klo 8–16.

Muuta tietoa BB-testa-
menttiryhmän toimin-
nasta

Muut etuudet jatkuvat, ja 
täydellisen luettelon saa 
palveluohjaaja Marja Ke-

räseltä. Hän työskentelee 
BB-asioissa osapäiväisesti. 
Marjan puhelin on 050 413 
7443. Voit jättää viestin 
puhelinvastaajaan, jos et 
tavoita. Sähköposti: marja.
keranen@kirkkonummi.
fi. Palveluohjaaja on ta-
voitettavissa Nuorisotilan 
perjantaikahvilassa klo 
12.15–13 (ks. alla olevat 
perjantaikahvilan tiedot). 
Perjantaikahvilassa tiedo-
tetaan tulevista tapahtu-
mista.

Britan juhla

Juhlaa vietetään vuosittain 
lokakuussa testamentin 
jättäjän, Brita Blombergin, 
nimipäivänä.  Tilaisuus on 
7.10.2016 klo 12 Veikko-
lan seurakuntakodilla. Ti-
laisuudessa on ohjelmaa ja 
kahvitarjoilu.

Brita Blombergin testa-
menttiryhmään kuulu-
vat 68 vuotta täyttäneet 
02880- ja 02860-postinu-
meroalueilla asuvat veik-
kolalaiset.

BB-ryhmäläisiä on 560, ja 
heistä uusia ryhmäläisiä 
tänä vuonna on 59 hen-
kilöä. Uudet jäsenet ovat 
saaneet postitse luettelon 
etuuksista ja palvelun-
tuottajista. Perusturvalau-
takunnan muodostamaan 
toiminnan suunnittelu-
työryhmään kuuluvat yli-
lääkäri (virka avoinna), 
hoitotyön johtaja Gun-Lis 
Wollsten, palveluohjaaja 
Marja Keränen, perustur-
valautakunnan edustajana 
Marjut Frantsi-Lankia 
ja BB-ryhmään kuuluva 
Pirkko Kautto.

Toiminnasta saa tietoa seu-
raavien kanavien kautta:

Anna palveluohjaajalle 
sähköpostiosoitteesi. Saat 

postia tapahtumista ja 
luennoista. 
 
Seuraa Kirkkonummen 
Sanomien päivyriä ja 
Kylänraitti-lehteä. 
 
Osallistu perjantaikahvi-
laan ja keväisin järjestet-
tävään tiedotustilaisuuteen 
BB-varojen käytöstä. 
 
Facebook-ryhmässä Brita-
Blombergin testamentti-
projekti  jaetaan tietoa 
ikääntyville ja tiedotetaan 
kylän tapahtumista.

Tiesitkö, että KAIKKI 
Pohjois-Kirkkonummel-
la asuvat yli 65-vuotiaat 
ja kansaneläkeläiset voi-
vat osallistua seuraaviin 
tapahtumiin:

Perjantaikahvila, Kosken-
tie 3, Veikkolan nuorisoti-
lassa syyskuusta toukokuun 
loppuun. Tule saamaan tie-
toa asioista. Ota sisäkengät 
mukaan. Ovi on lukossa 
tapahtumien aikana. Ei il-
moittautumista. Aiheet jul-
kaistaan Kirkkonummen 
sanomien päivyrissä.

Kahvilan ohjelmarunko on 
seuraava:  
klo 11.15–12.15 
asiantuntija kertomassa/
vapaata keskustelua/kahvi 
klo 12.15–13 tarvittaessa; 
BB-ryhmän asioita, 
palveluohjaaja paikalla  
klo 12.30–13.30 
vapaaehtoisten tapaaminen 
kuukausittain

Ruokailu Veikkolan kou-
lulla koulupäivinä

Kansaneläkeläiset ja yli 
65-vuotiaat voivat os-
taa edullisia ruokalippuja 
Veikkolan kirjastosta. Ruo-
kailu tapahtuu Veikkolan 
koulussa klo 12.30–13.15. 
Ruokalista on nähtävillä 

Kirkkonummen Sanomis-
sa ja kunnan verkkosivulla.

Seniori-info Veikkolassa

Terveydenhoitaja Minna 
Nylander, 050 350 3963. 
Seniori-infosta saa tietoa 
kunnallisista ja yksityisistä 
palveluista, hakemuksista 
ja korvauksista.

Senioritanssit jatkuvat 
nuokkarilla

Mita Baarmanin jäätyä 
eläkkeelle suosittuihin se-
nioritansseihin tuli tauko. 
Nyt tanssit saadaan pys-
tyyn, ja Mita ohjaa uusia 
sekä vanhoja tanssijoita 
perjantaisin klo 12–13.30 
Nuorisotilassa. Seniori-
tanssi on tutkitusti lois-
tava liikuntamuoto eikä 
edellytä minkäänlaista 
aiempaa kokemusta tai 
osaamista. Liikunnanilo ja 
kyky nauraa itselle tulevat 
kunnon kohenemisen lisä-
nä! Järjestäjänä Veikkolan 
Veikot.

Vapaaehtoisia tarvitaan

Haluatko tulla mukaan aut-
tamaan perjantaikahvilan 
”emännöinnissä”, juhlien 
ja tilaisuuksien järjestämi-
sessä, saattamisessa lääkä-
rikäynnille, lukemaan kir-
jaa haluttuun kohteeseen, 
esitelmöimään perjantai-
kahvilaan tai ohjaamaan 
jotain harrastetta? Paljon 
muutakin tehtävää on tar-
jolla.

Ota yhteys palveluohjaaja 
Marja Keräseen, jos elä-
mässäsi on aikaa vapaa-
ehtoistyölle. Mietitään 
yhdessä sinun aikatau-
luusi ja toiveisiisi sopiva 
tehtävä. 

BB-testamenttiprojekti/
Pirkko Kautto

Keskusteluhetki perjantaikahvilassa. Kuva: Pirkko Kautto. 
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Maksathan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

Ruth Vilmin interaktiivinen näyttely
’Tervetuloa Veikkolaan”-
näyttelyssä Veikkolan 
kirjastossa 9.-21.5. näh-
dyt maalaukset tehtiin 
syyskuussa 2015 osana 
Euroopan kulttuuripäiviä. 
Tuolloin kuusi taiteilijaa 
maalasi maisemia Eerikin-
kartanolta.

Tässä näyttelyssä nähtiin 
näiden maalausten lisäksi 
myös tekstejä Eerikinkar-
tanon historiasta sekä va-
lokuvia Eerikinkartanolla 
maalanneista taiteilijoista. 
Taiteilijat olivat Ruth Vil-
mi, Franz Raschbacher, 
Lydia Wissa, Silja Mark-
kanen, Katriina Kaija ja 
Maria Grönqvist-Lior.

Näyttelyn yhteydessä Ruth 
Vilmi suunnitteli kaikille 
avoimen taidekilpailun. 
Ideana oli luoda kuva, 
joka sopisi ”Tervetuloa 
Veikkolaan”-postikorttiin.

Kilpailu päättyi perjantai-
na 21.5. Osallistujia oli 20. 
Neljä ensimmäistä sijaa ja 
viisi kunniamainintaa sai-
vat:

1. sija (aikuiset)  
Julia Hentilä 
1. sija (11-14 vuotta)  
Sofia Hentilä (12-v.) 
1. sija (8-10 vuotta) 
Michelle Oksanen (10-v.) 
1. sija (4-7 vuotta) 
Milka Laine (5-v.)

Kunniamaininnat: Vilma 
Kautto, Silja Markkanen, 
Emma Sauren, Helmi 
Sundström ja Olivia Sund-
ström.

Palkinnot olivat:

– veikkolalaisten 
taiteilijoiden 
muotokuvaluonnoksia 
(tekijöinä Neal Cranston ja 
Franz Raschbacher) 
– Veikkola-postikortteja 
(voittajien taulujen 
pohjalta) 
– kaksi Ruth Vilmin 
maalausta näyttelystä.

Veikkola-aiheiset posti-
kortit tehdään muutamien 
kilpailutöiden pohjalta ja 
myydään Veikkola-päivil-
lä. Tuotot menevät Veikko-
lan kyläyhdistykselle.

Ruth Vilmi ja Milka Laine.

Siikajärvellä järjestettiin ensimmäistä kertaa Venetsialaiset
Lauantaina 27.8. järjes-
tettiin uudelleen avatun 
Hotelli Nuuksion luona 
Siikajärven rannalla en-
simmäistä kertaa Venetsia-
laiset. Venetsialaisjuhla on 
muodostunut perinteeksi 
varsinkin Pohjanmaalla 
mökkikauden päätösjuhla-
na, mutta juhla on nyt tuotu 
myös Siikajärvelle.

Tapahtuman järjesti Nuuk-
sion Siikajärven asukas-
yhdistys ry. Hallituksen 
jäsenenä toimiva ja jär-
jestelyistä vastannut Aira 
Väärtinen kertoi, että yh-
distys on perustettu vasta 
hiljattain, vuoden 2015 
marraskuussa. Venetsia-
laiset olivat yhdistyksen 
ensimmäinen suurempi ta-
pahtuma.

Venetsialaisten monipuoli-
nen ohjelmisto houkutteli 
paikalle paljon kaikenikäi-
siä kyläläisiä. Lapsille oh-
jelmassa oli kasvomaalaus-
ta ja poniajelua Jassu-ponin 
kyydissä. Vierailijoille oli 
järjestetty myös kirpputori 
ja arpajaiset sekä tilaisuus 
tutustua Koiviston ambu-
lanssiin. Paikalliset yrityk-
set sekä yksityishenkilöt 
olivat lahjoittaneet palkin-
toja arpajaisiin, ja palkin-
not arvottiin myöhemmin 

illalla. Palkintoina onnel-
liset arpavoittajat saivat 
muun muassa lahjakortteja. 
Pääpalkintona oli italialai-
nen lihaherkku.

Musiikillisestä viihtees-
tä vastasivat paikalliset 
artistit. Illan aikana ylei-
söä viihdyttivät yhtyeet 
Radioactive Pineapple 
ja StickVille sekä laula-
jat Eija Ahvo ja Camil-
la Ståhle. Yleisö nautti 
musiikista sekä Hotelli 

Nuuksion aulassa että ho-
tellin pihalla. Elokuun au-
rinkoisessa illassa pienet 
tuulenpuuskatkaan eivät 
haitanneet tunnelmaa.

Venetsialaisten kunniaksi 
oli avattu myös hotellin pi-
hapiirissä sijaitseva Työvä-
linemuseo, jossa oppaana 
toimi Rauno Lahti. Työ-
välinemuseo on toiminut 
jo vuodesta 1976 alkaen ja 
esittelee työvälineiden ja 
rakentamisen historiaa.

Illan hämärtyessä kesän 
päätösjuhla huipentui vie-
lä ilotulituksiin, kuten Ve-
netsialaisten perinteeseen 
kuuluu. Aira Väärtinen 
iloitsi, että paikalle oli 
saapunut runsaslukuisesti 
osallistujia, ja kertoi, että 
juhla tullaan järjestämään 
myös ensi vuonna.

Teksti ja kuvat:  
Anne ja Jan-Erik Nyman

Radioactive PineappleEija Ahvo

Aira Väärtinen seuranaan pikkupoika, jolla on paikan 
päällä tehty kasvomaalaus.

KUNTOSALIVUOROT
VEIKYN  

Kuntoilemme  
Veikkolan koulun kuntosalissa 
keskiviikkoisin klo 19–20.30 ja 

sunnuntaisin klo 19–21

Kaikki vanhat ja uudet jäsenet 
TERVETULOA! 

Veikkolan kyläyhdistys ry

Mitä Veikkola kaipaa? kysyivät Ruth Vilmi ja Franz 
Raschbacher organisoimassaan työpajassa kirjaston 
näyttelytilassa 3 .-16.9. Osallistujat saivat vastata 
kysymykseen piirtäen tai kirjoittaen. Ideoita syntyi seinien 
täydeltä. Kuva: Anu Halme.
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Kirjaston aukioloajat 
 
ma klo 14–20 
ti ja to klo 14–19 
ke, pe, la ja aattoina  
klo 10–15 
 
Allastie 6,  
02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

KULTTUURI

Veikkolan kirjaston syksy

Venäjänkielinen 
kielikahvila

Veikkolan kirjaston venä-
jänkielisessä kielikahvilassa 
keskustellaan yhdessä ve-
näjäksi kahvikupin ääressä. 
Mukaan ovat tervetulleita 
kaikki, niin vasta-alkajat 
kuin sujuvaa venäjää puhu-
vatkin! Voit tulla mukaan 
myös kuuntelemaan ja op-
pimaan, vaikka et osaisi ve-
näjää lainkaan. Kielikahvila 
on ilmainen, eikä erillistä 
ilmoittautumista vaadita. 
Kirjasto tarjoaa kahvia ja 
keksejä. 

Kokoonnumme kirjaston 
Rotko-salissa. Seuraavat 
kokoontumiskerrat:

ma 3.10. klo 18 
ma 31.10. klo 18 
ma 7.11. klo 18 
ma 14.11. klo 18

Tervetuloa!

Lauluiltapäivät

Yhteislaulua Veikkolan 
kirjaston Rotko-salissa 
loka- ja marraskuussa:

to 13.10. klo 14–16 
to 10.11. klo 14–17

Marraskuun kokoontumis-
kerralla 10.11. lauletaan 
karaokea. Lauluiltapäivät 
on järjestetty yhteistyössä 
Veikkolan sydänkerhon 
kanssa. Kaikki ovat terve-
tulleita laulamaan!

Maksutonta 
oikeudellista neuvontaa 
ajanvarauksella

Veikkolan kirjastosta on 
mahdollista saada oikeu-
dellista neuvontaa (ei 
rikos- eikä työoikeusasi-
oissa) maksutta ajanva-
rauksella seuraavina ajan-
kohtina:

ti 18.10. klo 17.30–18.30 
ti 22.11.klo 17.30–18.30

Neuvonta-ajan pituus on 
15 min/asiakas. Ajanva-

raus etukäteen puheli-
mitse (09 2967 2100) tai 
kirjastossa paikan päällä 
käymällä. Neuvontaa an-
taa lakimies Minna Hen-
tunen. Oikeusneuvontaa ei 
anneta työoikeus- eikä ri-
kosasioissa. Tapaamisessa 
kartoitetaan mahdollinen 
oikeudellisen avun tarve.

Satutunnit

Satutunnit Veikkolan kir-
jaston tunnelmallisessa 
Satukamarissa perjantaisin 
klo 10–10.35. Tervetuloa, 
4–6-vuotiaat lapset!

Kirkkonummen vaiheet 
– kuvia 1900-luvun 
alusta nykypäivään

Kulttuuritoimenjohtaja 
Maaret Eloranta kertoo 
Kirkkonummen historias-
ta Veikkolan kirjastolla. 
Tiistaina 18.10. klo 18.30.

Runopiknik

Minkä runon haluat kuul-
la? Tunnelmallinen ru-
nopiknik Veikkolan kirjas-

ton Rotko-salissa torstaina 
20.10. klo 18. Toiverunoja 
voi tuoda ja lähettää kir-
jastolle jo etukäteen, tai 
voit tuoda suosikkirunosi 
tullessasi. Järjestäjinä Kir-
jaston ystävät ja Veikkolan 
kirjasto. Tervetuloa!

Novelleja ja neuleita

Novelleja ja neuleita -ilta 
Veikkolan kirjaston Rot-
ko-salissa torstaina 24.11. 
klo 18. Ota oma käsityösi 
mukaan ja tule viettämään 
tunnelmallista syysiltaa no-
vellien, käsitöiden ja kahvin 
parissa. Novelleja lukemas-
sa Kirjaston Ystävät ry ja 
kirjaston henkilökunta. Ter-
vetuloa kuuntelemaan, kes-
kustelemaan ja tekemään!

Tonttulauantai

Kirjaston ystävien ja Veik-
kolan kirjaston Tonttulau-
antai kirjastolla lauantaina 
26.11. Luvassa lapsi- ja 
nuorisoteatterin esityksiä 
ja muuta lapsiperheille so-
pivaa ohjelmaa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.

Digitointi

Digitointilaite on käytettä-
vissä Veikkolan kirjastossa 
loka- ja joulukuussa. Lait-
teella voit digitoida vanhat 
VHS-kasetit DVD-levyil-
le. Digitointi on maksu-
tonta, ja henkilökunnalta 
saat opastusta laitteen 
käytössä. Varaa aika puhe-
limitse, sähköpostitse tai 
kirjastosta paikan päältä. 
Mukaasi tarvitset digitoi-
tavan materiaalin lisäksi 
tyhjän DVD-levyn.

Satutunnit pidetään Veikkolan kirjaston tunnelmallisessa 
Satukamarissa. 

Teksti ja kuva::  
Saara Leppäsalko

Vuoden möllärimestari asuu Veikkolassa
Suomessa ilmestyy vuo-
sittain runsaasti harrasta-
jakirjoittajien julkaisuja. 
Päätalo-instituutti järjestää 
vuosittain kaikille kirjoit-
tajille kilpailun, jossa raati 
valitsee vuoden parhaat 
omakustanteet. Voittaja 
saa Mestarimölläri-tittelin.

Viime kesänä veikkolalai-
sen Pekka Lempiäisen 
teos Suossa kulkijat va-
littiin parhaaksi kirjaksi. 
Teos on tuotteliaan kirjoit-
tajan 15. kirja. Raati luon-
nehti kirjaa näin:

”Teos on tiivistunnelmai-
nen kertomus pienestä ja 
monitaustaisesta ihmisryh-
mästä, joka lähtee jäljittä-
mään suohon pudonneen 
lehmän alkuperää. Teok-
sessa kuvaillaan kulkijoi-
den taustoja keskustelevien 
monologien kautta. Kulki-
joilla on metsässä lehmän 
jäljillä vaeltaessaan aikaa 
kertoa toisilleen, mikä 
on juuri heidän elämänsä 
suuntaan vaikuttanut. Jolla-
kin tapaa heihin on vaikut-
tanut myös jokin elämän 
varrelle osunut lehmä.”

”Päähenkilöiden kautta 
kirjoittaja pohtii myös ih-

miselämän perusasioita, 
kuten kohtaloa ja vapauden 
käsitettä. Teos on kielel-
tään selkeä ja kuvaileva. 
Juoni on myös selkeä, ja 
kirjoittaja punoo ihmisten 
taustat hyvin sen ympärille. 
Turhalta kikkailulta on väl-
tytty. Teksti on oikeastaan 
korostetun yksinkertaista ja 
helppolukuista, ja kun kir-
jaa lukee, kielen korostettu 
yksinkertaisuus tuntuu yhä 
vain paremmalta ja parem-
malta tehokeinolta. Selke-
ään juoneen on ympätty so-
pivassa määrin kohtalokasta 
taikauskoa tai mystisyyttä 
sekä syvällistä vertausku-
vallisuutta, mikä luontevasti 
tukee kokonaisuutta.”

Kirjan verkkaisen ja me-
lankolisen kiireettömyy-
den voi kokea lukemalla 
sen lainaamalla kirjastosta 
tai ostamalla Veikkolan 
kirjastosta (10 e). PS. Mai-
nio lahjaidea myös!

Lauantaina 3.9. Veikkolan 
kulttuuriympäristöpäivän 
alkajaisiksi juhlistettiin 
möllärimestari-Pekkaa 
kirjastossa.

Teksti: Tarja Karvinen 
Kuva: Saara Leppäsalko

Olennon esikuva löydettiin kirjaston lastenkirjasta.

Osa leiriläisistä ehti valmistaa useammankin olennon ja 
myös kodin hahmoilleen.Pekka Lempiäinen.
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Kirjaston ystävien toimintaa Veikkolan kirjastossa
Lapsi- ja nuorisoteatteri

Veikkolan kirjaston lap-
si- ja nuorisoteatterin 
syyslukukausi on hyvässä 
käynnissä. Syksyllä 2016 
ryhmiä on käynnissä neljä. 
Keskiviikkoisin harjoitte-
levat Kuutamot (noin 6–9-
v.) ja Haamut (8–11-v.) 
sekä sunnuntaisin kokoon-
tuvat Tiikerit (10–13-v.) ja 
Taika (12–15-v.). Tämä te-
kee yhteensä noin 55 har-
rastajaa. Ryhmissä saat-
taa olla syyslukukaudella 
muutamia hajapaikkoja, 
joita voi kysellä, jos näy-
telmäharjoitukset eivät ole 
niissä vielä liian pitkällä.

Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot: veikkolan.nuori-
soteatteri@gmail.com. 
Pikku-Karhut (4–7-v.) 
ovat syyslukukauden tau-
olla, koska ryhmäläisten 
lukumäärä putosi pienek-
si. Pikku-Karhut yhdistyi 

toistaiseksi Kuutamoiden 
kanssa, mutta ryhmä saat-
taa käynnistyä tammikuus-
sa uudestaan, joko tiistaina 
tai muuna päivänä, esimer-
kiksi sunnuntaina. Asiaa 
voi kysellä ohjaajalta.

Kaikissa neljässä ryhmäs-
sä valmistellaan syksyn 
aikana lyhyet (noin 20 
minuutin pituiset) jou-
luteemaiset näytelmät. 
Kuutamot valmistaa esi-
tyksensä suljettujen ovien 
takana omille vanhemmil-
leen ja ystävilleen, mutta 
nuorisoteatterin kolmen 
vanhimman ryhmän esi-
tyksiä tullaan näkemään 
Rotko-salissa Kirkkonum-
men Kirjaston Ystävät 
ry:n järjestämässä kaikille 
avoimessa tapahtumassa 
Tonttulauantaissa 26.11. 
klo 10–15.

Tulevan Tonttulauantain 
jouluesitykset ovat ylei-

sölle avoimia ja ilmaisia, 
mutta nuorisoteatteria saa 
halutessaan tukea vapaeh-
toisella kolehdilla. Näy-
telmien ideat ja roolijaot 
on yhdessä lasten ja nuor-
ten kanssa suunniteltu ja 
keksitty, ja ohjaaja Ilona 
Tiainen on tämän jälkeen 
muokannut ja käsikirjoit-
tanut ne valmiiksi esityk-
siksi. Jokainen näytelmä 
tullaan esittämään kahteen 
kertaan. Tarkempaa tietoa 
tulee löytymään myöhem-
min Veikkolan kirjaston 
sivuilta ja Kirjaston ys-
tävien sivuilta sekä Veik-
kolan kirjaston lapsi- ja 
nuorisoteatterin omilta 
sivuilta, jonne toiminnasta 
kiinnostuneet ovat muu-
tenkin tervetulleita liitty-
mään jäseniksi.

Kevätlukukaudella siirry-
tään kaikissa ryhmissä te-
kemään uusia esityksiä, ja 
vanhimmissa ryhmissä (Tii-

kerit ja Taika) tullaan val-
mistamaan pidemmät esi-
tykset useine näytöksineen. 
Marraskuun lopussa nähtä-
vät jouluesitykset ovat hyvä 
tapa tutustua toimintaan, eli 
jos teatterin harrastaminen 
esimerkiksi vasta keväällä 
2017 kiinnostaa, kannattaa 
tulla katsomaan Tonttulau-
antain meininkiä. Keväällä 
ryhmiin otetaan taas harras-
tajia, ja uusia ryhmiä saattaa 
myös syntyä riippuen kiin-
nostuksesta.

Kirjastossa tulee Tonttu-
lauantaina olemaan myös 
perinteensä mukaan run-
saasti muuta perheille ja 
muillekin sopivaa ohjel-
maa, kuten askartelua, sa-
nataidetta, poniratsastusta, 
kahvio ja musiikkia, joten 
Tonttulauantai 26.11 klo 
10–15 kannattaa kiinnos-
tuneiden ehdottomasti 
jo nyt laittaa kalenteriin. 
Tarkemmasta ohjelmasta 
tiedotetaan muunkin ohjel-
man osalta samalla tavalla 
myöhemmin.

Teksti: Ilona Tiainen

Teksti ja kuva::  
Saara Leppäsalko

Lukulampun alla 
-kirjallisuuspiiri

Vanha tuttu kirjallisuuspii-
ri starttaa uuden vetäjän, 
Emma Puikkosen, kera. Ta-
vataan edelleen Veikkolan 
kirjastossa kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin klo 
18.30–20. Ensimmäisellä 
kerralla sovitaan syksylle 
ja keväälle teemat. Loput 
kirjat valikoituvat ensim-
mäisen kerran jälkeen.

Tervetuloa kahvikupin 
ääreen keskustelemaan, 
pohtimaan ja löytämään! 
14.9. oli Emmi Itäranta: 
Teemestarin kirja, muut 
kerrat: 12.10., 16.11., 7.12. 
(emma.kanerva@gmail.
com)

Luovan, meditatiivisen 
kirjoittamisen ryhmä 
”Omakuva” 

Kirjoittamisryhmä ko-
koontuu perjantaisin 
klo 18–21 23.9., 21.10., 
25.11., 9.12. Ryhmä jatkaa 
keväällä. Tutkitaan itseä 
ja omaa elämää lukemi-
sen ja kirjoittamisen sekä 
niistä viriävien keskuste-
lujen innoittamana. Aiem-
paa kirjoittamiskokemus-
ta ei tarvita. Inspiraatio 
ja halu kirjoittaa riittää!  
(tarja.karvinen2@luukku.
com)

Uusia harrastuskerhoja 
koulussa

Veikkolan koulussa jär-
jestetään uusia kerhoja. 
Yhdistys haki ja sai val-
tioneuvoston opetus- ja 
k o u l u t u s m i n i s t e r i ö n 
kautta jaettavaksi myön-
tämää apurahaa "Lasten-
kulttuurin saatavuuden 
parantamiseksi". Kerho-
maksut ovat avustuksen 
ansiosta todella pienet. 
Veikkolassa alkaa Monitai-
dekerhoja ja -pajoja 1.–2.-, 
3.–4.- ja 7.–9.-luokkalai-
sille syyskuussa. Ne jat-
kuvat kevätlukukaudella.  
(emma.kanerva@gmail.
com) 

Syyslomaleiri

Veikkolan kirjastossa jär-
jestetään lyhytelokuvapaja 
nuorille 13.–15.10. Elo-
kuvan tekemistä on kauan 
kaivattu yhdistyksen ohjel-
maan. Nyt sitä on tulossa! 
(tintti.rossi@gmail.com)

Lukuiloa ikäihmisten 
lukupiireissä

Ikäihmisille suunnatuis-
sa lukupiireissä palvelu-
taloissa ja hoitokodeissa 
luetaan ääneen elämäker-
toja, muistelmia, tarinoita. 
Lukemisen lomassa myös 
keskustellaan ja viritellään 
omia muistoja ja koke-
muksia. Lukupiiri tarjoaa 
ikäihmisille mahdollisuu-
den kokoontua yhteen ja 
kokea iloa kirjallisuudes-
ta. Myös lukijoille yhtei-
nen aika kirjan ääressä on 
antoisaa. Tekstit heräävät 
eloon lukijoissa ja kuuli-
joissa, mennyt ja nykyinen 
kohtaavat.

Jos olet halukas antamaan 
vanhuksille aikaasi ja tule-
maan lukijaksi silloin täl-
löin tai vakituisesti, soita 
050 566 3697 tai kirjoita 
tarja.karvinen2@luukku.
com. 

Kirjaston Ystävät -yhdis-
tyksen toiminnasta lisätie-
toa: www.sanapaja.webs.
com, www.kirkkonummi.
fi/kirjasto, Kirjaston ystä-
vät-facebook, kk.ystavat@
gmail.com tai tarja.karvi-
nen2@luukku.com.

Teksti: Tarja Karvinen

Osa Taika-ryhmän jäsenistä valmistautumassa Tonttulauantain esitykseen.  Kuva: 
Sointu Sinisalo.

Olipa kerran olento
Kirkkonummen Kirjaston Ystävien taideleiril-
lä 2016 valmistettiin omat olennot sanataiteen ja 
kädentaitojen avulla. Ensin suunniteltiin: tehtiin 
muistiinpanoja, ideoitiin piirtämällä tai etsittiin 
malleja kirjaston kirjoista. Kädentaitoja harjoi-
tettiin valmistamalla itse suunniteltu olento. To-
teutustapoja mietittiin, ja sopivin toteuttamistapa 
valittiin yhdessä. Käytössä oli erilaisia materiaa-
leja, ja eri tekniikoita hyödynnettiin valmistami-
sessa. Vaikeimmissa työvaiheissa sai tarvittaessa 
apua apuohjaajilta ja ohjaajilta. Olennot heräsivät 
henkiin itse kirjoitetuissa luonnekuvauksissa ja ta-
rinoissa; ne osallistuivat näytelmään ja loppujuh-
laan. Olentojen kanssa leikittiin, ja ne kävivät jopa 
ulkoilemassa.

Ohjaajat Tarja ja Maarit sekä apuohjaajat Marikki 
ja Markus kiittävät leiriläisiä mukavasta viikosta!

Ryhmäkuva: Arja Puikkonen, muut kuvat  
Markus ja Maarit Orko

Veikkolan kirjaston 
Rotko-salista poistuimme 

välillä nauttimaan 
takapihan auringosta.

Loppujuhlan tarjoilut oli myös 
itse valmistettu. Siis olentojen 
tarjoilut!
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Veikkolan koulun kansainvälisyysmatka Espanjaan
Veikkolan koulussa on tänäkin lukuvuonna 
paljon kansainvälistä toimintaa. Yksi esi-
merkki on EU:n rahoittama viiden maan 
Erasmus+ -projekti nimeltä ”Protecting the 
environment is an opportunity. Not a burden 
we must bear." Muut osallistujamaat ovat 
Saksa, Liettua, Espanja ja Turkki. Projektin 
ensimmäinen oppilastapaaminen pidettiin 
Bescanóssa, Espanjassa 18.-23.4. Koulus-
tamme oli mukana kaksi opettajaa ja kolme 
8-luokkalaista oppilasta.

Maanantai 18.4.

Menimme kouluun kah-
deksi tunniksi ja sitten 
lähdimme taksilla lento-
kentälle. Lentokentällä 
söimme hyvää ruokaa ja 
lensimme Saksaan noin 
kaksi tuntia. Saksassa 
söimme taas. Lento läh-
ti Espanjaan ja kesti noin 
kaksi tuntia. Sitten olimme 
Barcelonassa. Sieltä suun-
tasimme bussilla Catalo-
niaan, Bescanóon. Matka 
kesti noin kaksi tuntia.

Jännitys alkoi nousta, 
koska pian näkisimme 
perheet. Siellä majoi-
tusperheet olivatkin jo 
odottamassa. Perhe oli 
mukava! Perheessä söim-
me iltaruuan, ja annoin 
tuliaiset Suomesta, mm. 
Fazerin sinistä ja salmi-
akkia. Söimme paikalli-
seen tyyliin valmistettua 
tomaatissa paistettua lei-
pää, ja minulle tarjottiin 
vuohenmaitoa, mutta jätin 
väliin. Sitten olikin jo nuk-
kumaanmenon aika. Perhe 

oli tykännyt suklaasta pal-
jon, ja salmiakki kelpasi 
perheen äidille.

Tiistai 19.4.

Heräsimme aamulla ja 
teimme aamutoimet. 
Söimme aamupalaa ja sit-
ten lähdimme koululle. 
Kun kaikki olivat koulul-
la, lähdimme teatterille, 
missä pidettiin tervetuli-
aisseremonia. Odotimme 
seremonian alkamista 
puistossa ja teatterin pi-
halla ja söimme eväitä. 
Seremoniassa kuunneltiin 
muutama puhe, ja oppilaat 
Liettuasta, Saksasta, Tur-
kista ja Espanjasta pitivät 
esitykset maastaan ja kou-
lustaan. Myös me kerroim-
me Suomesta ja Veikkolan 
koulusta.

Seremonian jälkeen me-
nimme takaisin koululle, 
ja meillä oli kielipaja, 
jossa puhuimme englan-

tia, espanjaa ja catalo-
niaa. Kielipajan jälkeen 
kävimme kotona ja sit-
ten menimme puistoon 
muiden kanssa. Puistosta 
lähdimme kauppaan ja 
samalla reissulla kiipe-
simme kukkulan päälle, 
mistä näki koko Bes-
canón. Sitten menimme 
A-K:n majoittajan ko-
tiin. Kun olimme kotona, 
söimme illallista ja me-
nimme nukkumaan.

Keskiviikko 20.4.

Menimme puoli yhdeksäk-
si koululle ja sieltä lähdim-
me bussilla matkaan. Bus-
simatkamme kesti päälle 
tunnin Barcelonaan.

Ajoimme bussilla Bar-
celonan jalkapallostadi-
onille. Sieltä jatkoimme 
bussilla lähemmäs toista 
nähtävyyttä ja sieltä jat-
koimme kävellen kohti 
meren lähellä sijaitsevaa 
ostoskeskusta. Shoppai-
lun jälkeen lähdimme ta-
kaisiin Bescanóon, jossa 
vietimme vapaan illan. 
Lähes kaikki menivät 
kylässä sijaitsevalle alu-
eelle, jota he kutsuivat 
nurmikoksi, koska se oli 
puisto, jossa oli paljon 
nurmikkoa ja myös pieni 
jalkapallohalli.

Torstai 21.4.

Lähdimme taas aamulla 
bussilla matkaan. Tänään 
määränpäänä olivat kou-
lun lähellä virtaavan Ter-

joen alkulähteet vuoris-
tossa. Perille päästyämme 
satoi kaatamalla. Tarkoitus 
oli ottaa vesinäytteitä joen 
eri kohdista ja analysoida 
niitä paikan päällä, mutta 
sateen vuoksi otettiin vain 
nopeasti näyte. Muut odot-
tivat bussissa, mutta me 
suomalaiset sekä espanja-
laiset opettajat kävimme 
ottamassa näytteen. Matka 
jatkui jokeen tehdylle pa-
dolle ja tekojärvelle. Bes-
canóon palattuamme käve-
limme vielä luontopolulla 
saman joen rannalla.

Perjantai 22.4.

Heräsimme, teimme aa-
mutoimet ja kävelimme 
koululle. Koululta läh-
dimme ajamaan kahdella 
bussilla linnoitukselle. 
Linnoituksessa meillä oli 
opastettu kierros sekä kä-
vellen että autolla. Pää-
simme myös kumiveneellä 
luolaan, jossa oli kirkasta 
vettä. Linnoituksesta läh-
dimme busseilla Empu-
ries-rannalle. Rannalla 
söimme lounasta, juttelim-
me, otimme kuvia ja jotkut 
kävivät uimassa. Rannalta 
lähdimme takaisin koulul-
le, ja A-K, Noora, heidän 
majoittajansa ja kaksi ka-
veria tulivat majoittajani 
kotiin. Kun kaikki lähtivät, 
kävimme vielä A-K:n, A-
K:n majoittajan ja yhden 
kaverin kanssa ruokakau-
passa ostamassa tuliaisia. 
Illalla söimme vielä illal-
lista ja sitten menimme 
nukkumaan.

Lauantai 23.4.

Lauantaina majoittajat vei-
vät omat vieraansa halua-
maansa paikkaan. Melkein 
kaikki majoittajat veivät 
vieraansa Girano-nimiseen 
kaupunkiin, sen vanhalle 
puolelle. Uuden ja vanhan 
puolen erotti silta, joka ylit-
ti leveän joen. Lauantaina 
oli kirjojen ja ruusujen 
päivä, jonka takia Giran-
ossa oli paljon ruusuja ja 
ihmisiä. Perheeni vei mi-
nut syömään suureen buf-
fetravintolaan, sieltä peli-
halliin ja ostoskeskukseen. 
Tämän jälkeen kävimme 
heidän isovanhemmillaan. 
Perheen isä antoi ruusut 
kaikille. Illalla menimme 
majoittajaperheen kanssa 
syömään heidän tuttava-
perheensä kahvilaan.

Sunnuntai 24.4.

Lähdimme koululta yh-
teisbussilla lentokentälle 
jo kuudelta aamulla, sillä 
saksalaisten ja liettualaisten 
lennot lähtivät aikaisin. Oma 
lentomme lähti vasta iltapäi-
vällä, joten me suomalaiset 
ehdimme käydä pari tuntia 
nauttimassa Barcelonasta 
auringon paistaessa.

Myöhään illalla olimme 
Veikkolassa, missä meitä 
odottivat kotiväet kunnon 
lumisateessa.

Teksti ja kuvat: Inkeri 
Mauno, Tiina Mölläri, 
Kaisla Aho, Noora Artola 
ja Anna-Kaisa Liukkonen

Me suomalaiset ja espanjalaisen koulun rehtori vesinäytettä ottamassa.

Koko kansainvälinen seurueemme Barcelonassa. Kaisla ja Noora Empuries-rannalla.
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Unelmamatka New Yorkiin
Camp Rising Sun on LAJF-nimisen järjes-
tön ylläpitämä stipendiohjelma, joka järjes-
tää kesäleirin Yhdysvaltain New Yorkin osa-
valtiossa. Leiri on suunnattu määrätietoisille 
nuorille, ”tulevaisuuden johtajille”. Sain tie-
tää leiristä kouluni kautta, luokanvalvojalta-
ni. Olin heti kiinnostunut, sillä yksi suurim-
mista toiveistani sillä hetkellä oli tutustua 
erilaisiin, eritaustaisiin ihmisiin eri puolilta 
maapalloa. Halusin siis saada kansainväli-
siä ystäviä. Lisäksi olin jo pitkään halunnut 
käydä Yhdysvalloissa ja erityisesti New York 
Cityssä. Siksi tämä olikin melkein liian hyvä 
tarjous.

Päätin siis hakea, ja hake-
muksen, suosituksien ja 
haastattelun jälkeen sain 
tietää, että minut oli valit-
tu. Leirin teemana oli joh-
tajuus (engl. leadership). 
Minulle tuo käsite kuulos-
ti aluksi hyvin abstraktil-
ta, ja ihmettelinkin, miten 
ihmeessä ”johtajuus” voisi 
olla kesäleirin teema. Lei-
rillä käsitteen merkityksen 
huomasi kuitenkin käytän-
nössä.

Yksi suurimmista teh-
tävistä leirillä oli johtaa 
leiriä yhden päivän ajan. 
Se tarkoitti, että sinun 
piti päättää aikataulusta, 
päivän teemasta ja sisäl-

löstä eli ohjelmasta ja 
aktiviteeteista. Minusta 
johtajuus ilmeni juuri sii-
nä. Leirin oikeat ohjaajat 
luottivat meihin niin pal-
jon, että he antoivat lei-
riläisten johtaa yli 80 ih-
misen leiriä päivän ajan. 
Sen lisäksi jokaisessa ak-
tiviteetissa, harjoitukses-
sa ja tehtävässä leiriläisiä 
kannustettiin ottamaan 
vastuuta ja toimimaan it-
senäisesti.

Erilaisuuden oppimista

Leirin ilmapiiri oli uniikki. 
En ole koskaan kokenut 
sellaista persoonallisuuk-
sien monimuotoisuutta. Se 

oli yksi tärkeimmistä asi-
oista, jonka opin. Ihmiset 
ovat erilaisia, ja meidän 
täytyy hyväksyä se. Tämä 
on luultavasti kaikille tut-
tu asia, mutta itse en ole 
koskaan oikeastaan koke-
nut sitä Suomessa. Siksi 
oli mahtavaa todistaa sitä 
käytännössä.

Leirillä oli tosiaan niin 
monta erilaista, eri kult-
tuureista ja taustoista tu-
levaa ihmistä. Ja kaikista 
hienointa oli se, että me 
kaikki tulimme yhteen, 
yhteisen syyn takia. On-
nistuinkin tavoitteessani: 
sain monta hyvää ystävää. 
Kehityin myös siinä, että 
jos olen aito, oma itseni, 
ihmiset tulevat pitämään 
minusta.

Vuorivaelluksen 
johtajana

Leirikokemukseni olikin 
hyvin positiivinen, ja olen 
hyvin iloinen, että päätin 
lähteä. Voin rehellisesti sa-
noa, että tämä leiri oli juuri 
se, mitä tarvitsin kesääni. 
Yksi mieleenpainuvim-
mista hetkistä oli ehdotto-
masti se, kun leirin vael-
luksella kiipesimme Sugar 
Loaf -nimiselle vuorelle. 

Olin vaelluksen johtaja, 
joten se hetki, kun näkymä 
vuoren huipulta avautui, 
tuntui erityisen ansaitulta. 
Vuorta alas tullessa lau-
loimme, ja muistan, kuin-
ka hienolta tuntui ajatella, 
että kiipesimme vuoren 
huipulle.

New York Cityssä pääsin 
käymään monessa mi-
nulle tärkeässä paikassa. 
Kävimme Time Squarella 
ja Central Parkissa, vie-
railimme The Museum of 
Natural History´ssä sekä 
the MET Museumissa, ja 
näimme lempitaitelija-
ni studion Sohossa. Eri-
tyisesti muistan, kuinka 
Manhattanin skyline py-
säytti minut Brooklynin 
Promenade-puis tos ta . 
Voin sanoa, että kannat-
ti odottaa kaksi vuotta 
matkaa New Yorkiin. Tuo 
kaupunki ei kyllä tuota 
pettymystä.

Lopuksi haluaisin kiittää 
Veikkolan Kyläyhdistystä 
tuesta ja tietysti perhettäni 
sekä ystäviäni loputtomas-
ta kannustuksesta jahdata 
unelmiani.

Teksti ja kuvat:  
Eeli Kettunen

Päärakennus. Kuva: Eetu Piilola.

Nuotion tekeminen vaelluksella. 

Central Park New York Cityssä. 

New Yorkin metro. Näkymä Sugar Loaf -vuoren huipulta. 

Ryhmäkuva, jossa kaikki leiriläiset ja ohjaajat. Kuva: leirin ohjaaja.
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Kids’ action Night Veikkolassa
Lasten innostavat Kids’ 
Action Night -tapah-
tumat jatkuvat tänäkin 
kouluvuonna Veikkolan 
koululla. Tapahtumat 
järjestetään lauantaisin 
19.11.2016 ja 25.3.2017 
kello 16-19.  Tapahtumat 
sisältävät monia erilaisia 
toimintapisteitä, hauskaa 
ohjelmaa, kilpailuja, mu-
siikkiesityksiä, näytelmiä 
sekä monenlaista puuhaa 
ja meganyyttärit. Kaikki 
siis tuovat herkkuja tul-
lessaan – ja sitten NAM!

Kids’ Action Night -ta-
pahtumat on tarkoitettu 
pääasiassa alakouluikäi-
sille lapsille. Noin kah-
denkymmenen toimin-
tapisteen järjestäminen 
sekä koko tapahtuman 
koordinointi vaatii paljon 
voimia ja monta käsiparia 
aamusta iltaan. Tapahtu-
mia järjestämässä onkin 
noin 40 vapaaehtoista 
veikkolalaista nuorta ja 
aikuista. Tapahtumiin on 
vapaa pääsy.

– Päivä on täyttä hulinaa 
mutta hyvin palkitsevaa, 
Eläköön Veikkola! ry:n 
puuhanainen Anna-Maija 
Virtala iloitsee.

– Aina on suuri ihme, että 
saamme tarvittavan mää-
rän vapaaehtoisia paikalle 
ja kaikki toimintapisteet 
pystyyn. On hienoa, että 

niin monet aikuiset lait-
tavat kortensa kekoon ta-
pahtuman onnistumiseksi. 
Haluamme järjestää Veik-
kolan lapsille turvallisen 

ja hauskan tapahtuman. 
Iloitsemme siitä, että vuo-
sien aikana tapahtumiin on 
osallistunut satoja lapsia ja 
lapsiperheitä. Isistäkin on 

Kids’ Action Night -tapahtumat kokoavat Veikkolan lapsia innostaviin puuhiin ja 
toimintapisteisiin pari kertaa vuodessa Veikkolan koululle.

Kuulutus herkkupöytään 
toimintapisteosuudessa 
saa aina vipinää 
jalkoihin.

Kasvomaalaus on aina yhtä suosittua.

Kaikki tuotteet -20% – -50% 
Koskentie 3, 02880 Veikkola 
    Avoinna ma-pe 10-18 la 10-14Huollamme:  

• Moottoripyörät
• Mopot
• Mönkijät
• Veneet
• Pienkoneet
• Polkupyörät
Palveluitamme 
myös rengastyöt 
ja rengashotelli

Tervetuloa!

MUUTTOMYYNTI

uudet osoitteet  
1.11.2016 alkaen

Vaaleita 
sisustusihanuuksia 

ja hyvää fiilistä!

4Service Oy 
Teollisuustie 6 Halli 9A 
02880 VEIKKOLA 
Puh. huolto: 050 321 3531

Pieni Juhlapuoti Vanilja 
Turuntie 555 (Veikkola vpk-talo) 

02880 VEIKKOLA 
Puh. 040 199 0640

kivaa touhuta yhdessä las-
ten kanssa, Virtala sanoo.

Eläköön Veikkola ry! jär-
jestää myös Jippii-kuo-
rotoimintaa ja kristittyjen 
yhteisiä tapahtumia Veik-
kolassa.

Teksti ja kuvat: Outi Rossi
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Veikkolan uusi liikuntapuisto
Kävimme tutustumas-
sa Veikkolan Veikkojen 
yleisurheilukouluryhmän 
kanssa Veikkolan uuteen 
lähiliikuntapuistoon. Ko-
keilimme mm. uusia kun-
toilulaitteita alkuverrytte-
lyn yhteydessä. Niitä oli 
helppo hyödyntää, sillä 
laitteet sijaitsevat lähellä 
urheilukenttää. Välineistä 
löytyi selkeät ohjeet oi-
keanlaiseen harjoitteluun. 
Uuden skeittirampin vie-
ressä sijaitsevissa laitteis-
sa voi helposti harjoitella 
lihaskuntoa vaikka lenkin 
yhteydessä.

Ylempää mäeltä löytyy 
lentopallokenttä, jossa osa 
yleisurheilijoistakin on 
käynyt pelailemassa kave-
reiden kanssa.

Tekonurmikentän päätyyn 
on rakennettu sählykau-
kalo, jossa vilinää riitti 
torstai-iltana. Vieressä ole-
va koriskenttäkin on vielä 
toistaiseksi pysynyt siis-
tinä, ja nurmikentän vie-

reinen juoksusuorakin on 
korjattu ilkivallan jäljiltä.

Urheilukentälle kuului 
myös takakaarteen vieres-
sä olevalta monitoimiken-
tältä musiikkia, joten sin-
nekin on riittänyt ihmisiä 
viettämään aikaa ja pelai-
lemaan yhdessä.

Vaikka Veikkolassa on 
monta hienoa leikkipuis-
toa, on uudessa urheilu-
kentän viereisessä puis-
tossa riittänyt kävijöitä. 
Varsinkin ennen yleisur-
heiluharjoituksia ja nii-
den jälkeen nuorimmat 
tykkäävät viettää aikaa 
leikkipuistossa kavereiden 
kanssa. Vanhemmat voi-
vat lenkkeillä pururadan 
maastossa sillä aikaa, kun 
lapset leikkivät puistossa.

Myös pyöräilijöitä on 
ajateltu uudessa liikunta-
puistossa, sillä Turuntien 
vieressä on rata temppu-
pyöräilijöille.

Ryhmäläiset harjoittelemassa kuntoilulaitteissa. Takana näkyy Panna-areena, joka on 
herättänyt ihmetystä. Sitä voi käyttää vaikka jalkapallon pienpeleihin.

Alueella voi tehdä kuntopiiriä ja soveltaa laitteiden ohjeita omaan tarpeeseen.

Liikuntapuistossa näkee 
sekä nuoria että vanhoja 
ihmisiä nauttimassa lii-
kunnasta, ulkoilmasta ja 
yhdessäolosta. Erityisesti 
vanhemmille henkilöille 
tarkoitettu petankkialue 
urheilukentän pohjoispää-
dyssä uuden skeittirampin 
läheisyydessä yhdistää 
Veikkolan eri-ikäiset ih-
miset hienolla tavalla.

Frisbeegolf-ratakin on uu-
sittu, ja siellä käy ihmisiä 
ympäri pääkaupunkiseu-
tua pelaamassa. Myös 
frisbeegolf -kilpailuita 
järjestetään, joissa osanot-
tajamäärät ovat jopa useita 
kymmeniä.

Jokaiselle löytyy siis var-
masti sopivaa tekemistä 
Veikkolan uudesta lii-
kuntapuistosta. Pidetään 
yhdessä alue ehjänä ja 
siistinä, jotta siitä on iloa 
pitkään!

Teksti ja kuvat:  
Veera Tulonen

Alueella sijaitsee myös monitoimikenttä.

(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

www.mariannensalonki.com

ark 9-18
la 9-14

Kaikki tuotteet -20% – -50% 
Koskentie 3, 02880 Veikkola 
    Avoinna ma-pe 10-18 la 10-14
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Mahtavaa olla VeVe:n valmentaja
Urheiluvalmentajan arkipäivä on harvoin 
ruusuilla tanssimista, ainakaan silloin, kun 
valmentaa jotain lajia pidemmän aikaa. 
Vuosi 2016 tulee jäämään ikuisesti muistiini. 
Tämä kesä meni aivan putkeen; se oli onnek-
si poikkeus tavanomaiseen.

Kaikille Veikkolan val-
mennettavilleni tapahtui 
myönteisiä asioita läpi 
kesän. Henkilökohtaisia 
ja seuran ennätyksiä ri-
kottiin urakalla, saatiin 
SM-viesteihin yksi jouk-
kue, oman sarjan SM-
kisoista arvosana 10-, ja 
lisäksi mentiin teknisesti 
eteenpäin. Anni Pentti-
län tuomat mitalit olivat 
piste iin päälle. 15-vuotias 
Anni on tehnyt 1500 met-
rin estejuoksussa uuden 
Suomen ennätyksen ajalla 
4.48,81, ja 2 000 metrin 
juoksu sujui myös lähes 
ennätyksen tuntumaan ai-
kaan 6.17,16. Anni juoksi 
keväällä maastojuoksussa 

Suomen mestaruuden, ja 
hänellä on SM-kultaa tältä 
vuodelta jo tripla eli kolme 
kappaletta!

Kaikkein parasta oli kui-
tenkin nähdä, että urhei-
lijat pysyivät terveinä 
(tai tervehtyivät treeni-
kuntoon), jotain pientä 
flunssaa lukuun ottamatta. 
Koko kesän urheilijoil-
la on ollut iloinen pilke 
silmäkulmassa, ja siten 
treeneihin on ollut aina 
mukavaa mennä. Itse har-
joituksissa on ollut hyvä 
meininki ja kaikki sopivan 
kovaa. Kesän kova rasitus 
tosin alkaa jo näkyä ur-
heilijoissa, kun kesällä oli 

välillä kaksikin harjoitusta 
päivässä.

Valmentajana oli myös ilo 
seurata VeVe:n muiden 
urheilijoiden tekemisiä. 
Keihäsmiehet lähentele-
vät jo 70 metrin viivaa. 
Kunhan Visa Mäkinen 
pääsee pois näkkileipä-
asemalta, armeijasta, niin 
meillä on taas kolme ko-
vaa heittäjää kohti 80 
metrin viivaa.

Moukarinheitossa Emi-
lia Rapinoja paransi 10 
metriä omaa ennätystään 
ja pystyy kuulemma vie-
lä parempaan! Christian 
Råmark eli “Lefa” pa-
ransi SM-kisoissa omaa 
moukarin ennätystään 
kolme metriä, ja lisää 
nuoria lupaavia mouka-
rinheitosta kiinnostuneita 
on tulossa. Onneksi meillä 
on myös moukarinheiton 
valmentajat, Aleksanteri 

ja Risto Sonninen. joilta 
voi kysyä neuvoa halutes-
saan.

Vanhan valmentajan sil-
mään on (ilokseni) pis-
tänyt se, että meillä on 
enemmän aikuisia, jotka 
ovat opastamassa/aut-
tamassa omia lapsiaan 
omassa lajissaan. Yritäm-
me parhaamme mukaan 
tarjota tarpeeksi paljon 
ja monipuolista liikuntaa 
yleisurheilun parissa.

Lisää auttavia käsiä tar-
vitaan, jotta voimme yl-
läpitää/parantaa lasten ja 
nuorten toimintaa liikun-
nan puolella. Jos olet kiin-
nostunut tulemaan ohjaa-
maan ja auttamaan nuoria 
yleisurheilussa, ota reilusti 
yhteyttä.

Teksti: Nalle Stenvik 
Kuva: Johanna Artola

Björn ”Nalle” Stenvik on Veikkolan Veikkojen, VeVe:n, 
päävalmentaja: nalle.stenvik@gmail.com, 050 521 7380.

Vanha ei väsähdä – 
VeVe:n liikunnan aarrearkkuun uusia lajeja
Vuoden päästä syksyllä 
VeVe täyttää 70 vuotta. Se 
on hieno ikä ja pitkä kausi 
Veikkolan historiassa. VeVe 
on vuosien varrella järjestä-
nyt huikean määrän erilais-
ta liikuntaa kylällä, ja mm. 
nykyisen Veikkolan koulun 
lähellä olleella tanssilavalla 
on tanssittu monet tanssit.

Ja tanssitaan edelleen – 
VeVe-tunneilla. Tämä 
syksy on tuonut mukanaan 
VeVe:n ohjaajakaartiin 
Kolumbiasta Suomeen 
tulleen Juliana Rome-
ron, jonka ehdotuksesta 
lajivalikoimaan on saatu 
Flamenco. Ruotsalaisen 
Miia toi vuorostaan seu-

raan lastentanssit 3–6-vuo-
tiaille. Bodymix-tunneilla 
liikuntaan nyt mm. Sambi-
cin tahtiin.

Muuten mennään vauhdik-
kaasti vanhaan malliin, ja 
lajeista löytyy valikoimaa 
kaikenikäisille ja erilaista 
liikuntaa kaipaaville. Ve-
nyttelyä, lihaskuntoliikun-
taa, palloilulajeja, koulu-
laisten kerhoja, perheiden 
ja lasten liikuntaa, yleisur-
heilua ja muuta.

Tutustu ja tule mukaan! 
Lisätietoa löydät sivuilta 
www.veve.net tai Johanna 
Artola, 050 301 1922, jo-
hanna.artola@gmail.com Tempputuokiolaisia. Kuva: Johanna Artola.

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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                                                      Arki-iltoina, lauantaisin ja sunnuntaisin 
                                                      saatavilla hierontaa ja fysioterapiaa! 

                      Illat hämärtyvät, syysaskareiden lomassa on  
                                                      muistettava pitää itsestään huolta. Toivotko 
                                                      rentoutusta, napakkaotteisempaa kireyksien 
                                                      avaamista tai esimerkiksi kivunhoitoa? 
                                                      Olemme sinua varten! 

                       Meiltä löydät myös lahjakortit ja tuotelahjat, 
                                                      esimerkiksi isänpäiväksi! 

Ajanvaraukset: 
www.hierontakulma.fi tai p. 044 333 3977 
   

  

Varmasti veikkolalainen välittäjä
Onnistunut asuntokauppa alkaa siitä, että 
valitset itsellesi sopivimman välittäjän. 
Sellaisen, joka tekee mitä lupaa ja saa aikaan 
tuloksia. Sellaisen, joka tekee työtä myös 
sydämellään.

Kun haluat keskustella kodin vaihdosta, kutsu 
minut kotikäynnille. Se ei sido sinua 
mihinkään, mutta saat tietää millä hinnalla 
ja miten markkinoisimme 
asuntoasi. Syntyperäisenä 
veikkolalaisena ja täällä 
lähes 40 vuotta asuneena, 
suurin vahvuuteni on hyvä 
aluetuntemus.

Kirkkonummen Kodit Oy
Kirkkotallintie 2
02400 Kirkkonummi

Soita nyt heti 

050 521 5555
Päivi Hänninen 
Myyntineuvottelija 
paivi.hanninen@kiinteistomaailma.fi

LIIKUNTA

anni Penttilälle kaksi SM-kultaa ja Suomen ennätys
Elokuussa käydyissä 
14–15-vuotiaiden Suomen 
mestaruuskisoissa Anni sai 
kokea kaksi ikimuistoista 
päivää: ensimmäiset Suo-
men mestaruudet radalla, 
ja viime vuoden pettymys 
SM-kisojen 800 metrin 
neljännestä sijasta voitiin 
pyyhkiä muistista.

Viime vuonna saavutetun 
SM-kisojen estejuoksun 
hopeasijan jälkeen Annilla 
alkoi kova harjoittelujak-
so. Innostuneena määrää 
ja vauhtia tuli vähän liikaa, 
eikä keho vielä kestänyt 
sitä harjoittelua Seurasi 
pari kuukautta lepoa ja ke-
vyttä liikuntaa. Vähitellen 
Anni sai luvan lisätä vauh-
tia ja määrää, eikä kauan 
tarvinnut odottaa, kun hal-
likisoissa syntyi 800 met-
rillä oma ennätys.

Kevättä kohden vauhti sen 
kuin kiihtyi, eikä mitään 

suuria vastoinkäymisiä 
tullut tielle. Kun alue-
mestaruuskisoissa sekä 
maantie että maastot on-
nistuivat hyvin, niin Veik-
kola n Veikoissa toivottiin 
Annin edustavan seuraa 
SM-maastoissa Vöyrillä. 
Maastokisojen sijoitusta ei 
haluttu veikata, kun maas-
toissa on usein mukana 
paitsi kovia juoksijoita 
myös hiihtäjiä ja suunnis-
tajia. Valmentajien toive 
oli kuuden parhaan jou-
kossa.

Toiveet toteutuivat hienos-
ti, sillä Anni hallitsi kisaa 
alusta alkaen ja juoksi 
maaliin ikäluokkansa Suo-
men mestarina. Kesän en-
simmäiset kisat lupailivat 
jo hyvää menestystä. 800 
metriä kulki alkukesäs-
tä hyvin, ja Anni oli pit-
kään oman ikäluokkansa 
tilastoissa kärjessä. 1500 
metrin estejuoksussa hän 

sai hetken pitää nimissään 
Suomen ennätystä 4.58, 
ennen kuin 14-vuotias 
Pinja Kotinurmi vei sen 
omiin nimiinsä.

SM-kisojen ensimmäise-
nä päivänä Hämeenlin-
nassa Anni näytti vähän 
hermostuneelta ennen 
1500 metrin estejuoksun 
finaalia. Taisi kuitenkin 
olla niin, että me muut 
vain hermoilimme, sillä 
lähtölaukauksen jälkeen 
Anni lähti päättäväiseen 
juoksuun eikä enää vil-
kaissut taakseen. Juok-
sun vauhdinjako oli hyvä, 
kuivat esteet eivät paljon 
vauhtia hidastaneet, ja 
kun vesieste onnistui oi-
kein hyvin, niin juoksun 
tuloksena oli kultamitali 
ja uusi Suomen ennätys 
4.48,81.

Yhden välipäivän jälkeen 
oli vuorossa 2 000 metriä, 

1500 metrin estejuoksun Suomen mestaruuden voittanut ja Suomen ennätyksen juossut 
Anni Penttilä ylittämässä vesiestettä. Kuva: Reijo Penttilä.

jossa Annilla oli ylivoi-
maisesti paras tilastoaika. 
Odotettavissa oli kuiten-
kin, että kovassa kisassa 
muutkin pystyisivät ai-
kojaan huomattavasti pa-
rantamaan. Taktiikkana 
oli, että kanssakilpailijat 

piti väsyttää tai karistaa 
matkan aikana. Taktiik-
ka onnistui, eivätkä tytöt 
uskaltaneet lähteä Annin 
vauhtiin mukaan. Anni 
voitti jälleen hienolla ajal-
la 6.17,16 ja sai kisoista 
toisen Suomen mesta-

ruuden. Menestyksestään 
huolimatta hän huomasi 
myös kannustaa seuraka-
vereitaan ja iloita heidän 
hienoista saavutuksistaan 
ja ennätyksistään.

Teksti: Björn Stenvik

Veikkolan	Viihdelaulajien	tulevat	esiintymiset	syksyllä	2016:	

Ke	9.11.	klo	19	ABBA-konser@,	Kirkkonummen	seurakuntasali	
Ke		14.12	klo	19	Kauneimmat	joululaulut,	Haapajärven	kirkko	
Ke	21.12	klo	18	Joulukonser@,	Haapajärven	kirkko	
To	22.12	klo	18	Joulukonser@,	Masalan	kirkko	

SYDÄMELLISESTI	TERVETULOA	KONSERTTEIHIMME!	
Ohjelma	10	€	

YhteysVedot:	
veikkolanviihdelaulajat@gmail.com				tai				viihdelaulajat.webs.com	

www.kylanraitti.fi
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Nuuksio – pääkaupunkiseudun vehreä keidas
Ulkoilu- ja retkeilymaastoa etsivän ei tarvit-
se kauas Veikkolasta lähteä löytääkseen erä-
maan tuntua. Pääkaupunkiseudun vehreä 
keidas, Nuuksio, tarjoaa luontoelämyksiä 
niin paikallisille asukkaille kuin matkaili-
joillekin. Nuuksion kansallispuisto sijaitsee 
Kirkkonummen, Vihdin ja Espoon kunti-
en alueella keskellä laajaa ja pääosin asu-
matonta järviylänköä. Kansallispuisto on 
perustettu vuonna 1994 Tervalammen ja 
Nuuksionpään väliselle alueelle, ja myöhem-
min kansallispuistoaluetta on laajennettu.

Kansallispuistoa reunus-
tavat useat suojelu- ja 
ulkoilualueet, joiden 
myötä retkeilyalue on 
kansallispuistoa huomat-
tavasti laajempi. Nuuksion 
tyypillistä maisemaa on 
havupuuvaltainen metsä-
maasto kallioineen ja jyr-
känteineen, soineen ja jär-
vineen. Näin syysaikaan 
Nuuksion metsät antavat 
hyvät puitteet marjastuk-
selle ja sienestykselle. Var-
sinkin mustikan ystäville 
Nuuksiosta löytyy runsas 
herkkusato.

Nuuksion ulkoilumahdol-
lisuudet ovat monipuoliset 
alkaen kilometrin tai parin 
mittaisista luontopoluista, 
jatkuen pidempiin päivä-
retkiin rengasreittejä kier-
täen tai jopa useamman 
vuorokauden kestäviin 
vaelluksiin, sillä alueelta 
löytyy useita merkittyjä 

telttailupaikkoja. Kansal-
lispuistossa on joitakin 
jokamiehenoikeuksis-
ta poikkeavia sääntöjä. 
Esimerkiksi telttailu ja 
pyöräily on sallittua vain 
merkityillä paikoilla ja 
reiteillä.

Klassarinkierros

Nuuksion keskeiset alueet, 
kuten Espoon puolella si-
jaitseva Haltian luonto-
keskuksen ympäristö, on 
varsinkin viikonloppuisin 
hyvin ruuhkaista seutua, 
mutta kansallispuiston län-
siosasta, kivenheiton pääs-
sä Veikkolasta, löytyy rau-
hallisempia reittejä. Itse 
olemme ihastuneet varsin-
kin Klassarinkierrokseen, 
jota olemme kulkeneet 
useamman kerran eri vuo-
denaikoina. Veikkolasta 
reitin aloituspisteelle on 
vain muutamia kilometre-

jä Lamminpääntietä pitkin 
Kurjolammelle, josta pol-
ku vie metsän uumeniin.

Eräänä elokuisena perjan-
tai-iltana kiireisen työvii-
kon jälkeen pakkasimme 
retkivarusteet ja päätimme 
lähteä rentouttavalle telt-
taretkelle Klassarinkier-
roksen varrelle nauttimaan 
luonnonrauhasta. Kierros 
on merkitty violeteilla vi-
noneliöillä, ja sen pituus 
on vain neljä kilometriä, 
joten se soveltuu varsin 
hyvin leppoisaksi retki-
kohteeksi, jota varten ei 
tarvitse tehdä suurempia 
valmisteluja. Retkelle pää-
see nopeasti ja vaivatto-
masti. Rinkkaan tarvittiin 
vain teltta, makuupussi, 
retkikeitin ja hieman eväs-
tä.

Kierroksen alussa maise-
maa hallitsee kaunis, syn-
kän peikkometsän tuntua 
luova kuusimetsä, ja polun 
varrella solisee pieni puro. 
Saarilampea lähestyessä 
puron yli johtaa silta, jol-
ta matka jatkuu lammen 
rantaa pitkin. Samalla 
metsämaisema muuttuu 
valoisammaksi, ja matkan 
varrella voi ihailla viehät-
tävää järvimaisemaa.

Saarilammen pohjois-
päässä polku erkanee, ja 
seuraamalla itään vieviä 
pitkospuita pääsee telt-

tailualueelle, josta löytyy 
nuotiopaikka ja kuivakäy-
mälä. Pystytimme telt-
tamme lähelle lammen 
rantaa. Vietimme illalla 
vielä hetken nuotion luona 
istuskellen, ja maukkaan 
iltapalan jälkeen jo uni 
maistuikin. Seuraavana 
aamuna keitimme rauhas-
sa aamukahvit ja puuron 
ihaillen samalla tyyntä 
lammen pintaa ja kuunnel-
len lintujen ääniä.

Aamupäivällä jatkoimme 
matkaa Klassarinkierrosta 
pitkin kohti Klassarin-
kalliota, joka on läntisen 
Nuuksion korkein kohta. 
Matkan varrella on aluk-
si havumetsää, ja maata 
peittää paksu, pehmeä 
sammalkerros. Polun 
noustessa kohti Klassarin-
kalliota maasto muuttuu 
jälleen karummaksi kallio-
metsäksi. Kallion huipulla 
avautuva maisema peittyy 
ympäröivien puiden lat-
voihin.

Kalliohuipulta alas tulta-
essa polku jatkuu kumpui-
levassa metsämaastossa 
kohti Kurjolammentietä. 
Reitin varrella alkoi tihku-
sade, mutta sopivalla retki-
vaatetuksella pieni sade ei 
haitannut. Kohta olimme-
kin jo Kurjolampea kier-
tävän Klassarinkierroksen 
päässä. Reitin loppuosa 
kulkee Kurjolammen-

tietä pitkin takaisin park-
kialueelle, josta olimme 
edellisenä iltana lähteneet.

Nuuksion länsiosan 
muita reittejä

Veikkolasta pääsee käte-
västi myös muille Nuuksi-
on reitistöille. Esimerkiksi 
Klassarinkierrokselta jat-
kuva yhdysreitti vie kohti 
Espoon puolella sijaitse-
vaa Kattilaa, josta erka-
nee lukuisia erimittaisia 
reittejä sekä kierroksia. 
Itse Kattilan lähiympäris-
tön maasto soveltuu kai-
kenikäisille retkeilijöille. 
Sieltä löytyy nuotiopaikka, 
ja kesäisin niityllä näkee 
myös lampaita ja lehmiä.

Toinen lähellä sijaitseva 
reitti on Veikkolan teol-
lisuusalueen reunamalta, 

Saarilammen maisemaa Klassarinkierroksen varrelta. 

Ruoanlaitto luonnon helmassa kävi kätevästi 
retkikeittimen avulla.

Kattilasta pääsee useampaa reittiä pitkin Nuuksion luontoon.

pysäköintialueen luota, 
alkava vajaan kolmen ki-
lometrin mittainen Kaar-
niaispolku. Polun varrel-
la voi ihailla vaihtelevaa 
metsämaisemaa. Tämä 
selkeästi merkitty luonto-
polku on alunperin suun-
niteltu erityisesti koulu-
laisille, mutta se soveltuu 
muillekin ulkoilijoille.

Kaarniaispolulta erkaan-
tuu Siikarannalle johtava 
yhdyspolku. Siikarannalta 
pääsee polkua pitkin puo-
lestaan Korpinkierrok-
selle. Korpinkierroksen 
pituus on noin kahdek san 
kilometriä, ja sen kautta 
pääsee helposti jatkamaan 
Nuuksion muihin reitistöi-
hin.

Teksti ja kuvat:  
Anne ja Jan-Erik Nyman

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

listoitan talosi
Paneloin saunasi

laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Onko tietoa?
Veikkolan kyläyhdistyksen kulttuuripäivillä 
3.9. esiteltiin Eerikinkartanon maalle Haa-
pajärven–Kurkiston ja Kalljärven väliselle 
alueelle suunniteltua luontopolkua. Polun 
suunnittelijalla oli muutama kysymys paik-
kakuntalaisille tietäjille:

Mitä oli Haapajärven län-
sipuolella sijaitsevan päh-
kinäpensasalueen paikalla 
ennen 1970-luvulla tapah-
tunutta siemenpuuhakkuu-
ta? Oliko siinä vanha se-
kametsä vai kuusikko vai 
jotain muuta? Onko siinä 
metsässä koskaan harjoi-
tettu karjan metsälaidun-
tamista?

Liittyykö pähkinäpensas-
alueeseen ja sen keskellä 
olevalle kallioalueelle joi-
takin tapahtumia ja muis-
toja, kuten juhlia, illan-
viettoja, maastokilpailuja 
tms.?

Millaista oli Eerikinkarta-
non pihapiirissä sijaitse-
van kengityspajan käyttö 
aikanaan? Miksi se sijaitsi 
puron rannassa? Liittyykö 
pajaan erikoisia tapahtu-
mia ja muistoja?

Kalljärven etelärannalla 
on kaksi vanhaa puuve-
nettä tai veneen jäännöstä. 
Kenen veneitä, käytettiin-
kö kalastukseen?

Kurkistonrannantiestä Eija 
Ahvon ja Matti Saartamon 
huvilalle eroavan pienen 
soratien varressa, tien mut-
kan eteläpuolella, metsän 
ja avokallion rajassa on 
sijainnut vielä 1960-lu-
vulla lato tai muu raken-
nus. Sen yläpuolella on 
edelleen nähtävissä vank-
ka betonimuuri ja sen 
päällä rautakaide (Kuva 
1.). Tänne on johtanut so-
ratieltä lähtenyt pieni tie, 
jonka tukipenkereet ovat 
vielä näkyvissä (Kuva 2.). 
Mistä rakennelmasta, beto-
nimuurista ja rautakaitees-
ta on kyse? Mitä siellä on 
tehty, ja millaisia tarinoita 
siihen liittyy? 

Kurkistonrannantien itä-
puolella on tervaleppää 
ja saniaisia kasvava kos-
teikko ja pieni avovesi-
alue. Onko joku yrittänyt 
kuivattaa sitä kaivamalla 
lapiokaivuuna ojan Haa-
pajärven suuntaan kauan 
sitten? Milloin oja on kai-
vettu ja minkä takia?

Luontopolun varteen 
suunnitellaan muutaman 
geokätkön perustamista. 
Löytyykö ketään paikka-
kuntalaista, joka olisi val-
mis ottamaan vastuulleen 
geokätköjen hoitamisen?

Jos tiedät jotakin, edes vä-
hän, näistä kysymyksistä 
tai muista luontopolun alu-
een kohteista ja luonnon 
eläimistä, niin voisitko ys-
tävällisesti vastata sähkö-
postilla os. pekkajvborg@
gmail.com tai Pirkko Kau-
tolle puh. 050 540 6952 tai 
kirjeellä Pirkolle tai Raija 
Karille.

Monet kiitokset tiedoista!

Teksti ja kuvat:  
Pekka Borg

Kuva 1. 

Kuva 2. 

Hyvää syksyä!
Suhteellisen lämmin mutta myös sateinen 
kesä on koettu. Riittävän lämmin alkukesä 
mahdollisti monille linnuille hyvän poikas-
tuoton. Poikaset odottavat emojen tuomaa 
ravintoa pesissä kylki kyljessä kiinni. Näin 
lämmönhukka on mahdollisimman pieni. 
Pikkulinnuille ovatkin tärkeitä riittävän isot 
poikasmäärät, jotta pesissä ruumiinlämpö 
saadaan ylläpidetyksi.

Jotkin linnut syystä tai toi-
sesta hyötyvät ihmisestä ja 
kulttuuriympäristössäm-
me. Ne ovat juuri niitä la-
jeja, joita yksilömääräises-
ti näemme vuosi vuodelta 
enemmän ja enemmän 
pihoillamme. Näitä laje-
ja alueellamme ovat mm. 
sepelkyyhky, punarinta, 
mustarastas, pikkuvarpu-
nen, naakka, harakka ja 
varis. Tiaisista talitiainen 
on voittaja, mutta muut 
tiaiset, kuten hömötiainen, 
kuusitiainen ja töyhtötiai-
nen, ovat vähentyneet ja 
ovat siksi häviäjiä.

Pikkuvarpunen jo 
varpusta yleisempi

Yhtenä merkittävänä syy-
nä on pesäpaikkojen vähe-

neminen metsänhakkuiden 
seurauksena. Varpunen on 
myös vähentynyt. Ennen 
varpunen oli ehdottomas-
ti yleinen, mutta nyt pik-
kuvarpunen on yleisempi 
pihoillamme. Syy varpu-
sen vähenemiseen on il-
meisesti lajia kohdannut 
virussairaus. Reilun kah-
denkymmenen vuoden ku-
luessa taas pikkuvarpunen 
on laajentanut esiintymis-
aluettaan idästä länteen.

Pikkuvarpunen nimestään 
huolimatta ei ole varpusta 
pienempi. Höyhenpeitteen 
erot lajien välillä ovat sel-
keät. Pikkuvarpusella on 
tasaisen suklaanruskea 
päälaki, mutta varpuskoi-
raalla se on harmaa. Pik-
kuvarpusella on lisäksi 

tumma poskitäplä. Varpu-
sella sitä ei ole.  Pikku-
varpusuros ja -naaras ovat 
samannäköisiä, kun var-
pusnaaras taas on harmah-
tavan yksivärinen ja uros 
ruskeankirjava. Molem-
mat lajit ovat kekseliäitä 
ravinnon hankinnassa sekä 
pesäpaikkojen valinnoissa. 
Pesiä löytyy linnunpönttö-
jen lisäksi liikennemerkki-
en ontoista tolpista ja räys-
täiden alta.

Metsien harvennukseen 
harkintaa

Kirkkonummen kunta 
aikoo harventaa metsiä 
Haapajärven ja Kurkiston 
alueella. Toivottavasti toi-
menpide ei merkittävästi 
haittaisi metsissä elävien 
eläinten elinmahdollisuuk-
sia. Aina kun puita kaade-
taan, on tästä jonkin verran 
haittaa luonnolle. Se kuin-
ka laaja haitta on, riippuu 

viimekädessä kaatotyöhön 
osallistuvien metsureiden 
kiinnostuksesta ja kärsi-
vällisyydestä hoitaa työ 
asianmukaisesti luontoa 
kunnioittaen, välttäen tur-
haa maaston rikkomista ja 
turhaa puiden kaatoa.

Isot siemenpuut tulisi 
säästää samoin kuin la-
hot puut, kuten aikaisem-
minkin olen kirjoittanut 
lahopuiden merkityksestä 
luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi. Monet 
lajit tarvitsevat lahopuita 
pesimisessä sekä ravinnon 
hankinnassa.

Olen ollut merkitsemässä 
harvennettavalla alueella 
alueita, jotka pitäisi sääs-
tää harvennustyöltä. Näitä 
alueita ovat Haapajärven 
länsiosan metsän tiheikön 
osa. Se on noin15 metrin 
levyinen kaistale Haapa-
järven länsirannalla. Alue 

on harmaahaikaralle so-
veltuvaa pesimäbiotoop-
pia. Laji viihtyy alueen 
puissa myös loppukesällä 
ja alkusyksyllä.

 Suunnitelmassa säästettiin 
myös hakkuita muutamilla 
vanhoilla luonnontilaisilla 
metsäalueilla. Näillä met-
säalueilla esiintyy mm. pik-
kusieppo, lehtopöllö, lehto-
kurppa, lukuisat kerttulajit, 
pähkinähakki, harmaapää-
tikka sekä pesivänä lajina 
todennäköisesti nuolihauk-
ka. Nuolihaukan voi nähdä 
istumassa Eerikinkartanon 
peltojen sähköjohdoilla. 
Kyseinen päiväpetolintu-
laji saalistaa pääsääntöi-
sesti isoja hyönteisiä sekä 
pikkulintuja. Jos suden- ja 
neidonkorentoja vain löy-
tyy riittävästi, lajin yksilö 
erikoistuu helposti niiden 
pyydystämiseen ja pääsky-
set saavat jäädä rauhaan.

Muuttomatkat ja 
talviruokinta 

Nyt alkusyksystä eläm-
me aikaa, jolloin hyön-
teissyöjälinnut vähitellen 
aloittavat pitkät matkansa 

Saharan eteläpuoleiseen 
Afrikkaan sekä Lähi-Itään 
ja Aasian länsiosiin. Mat-
kat kestävät yhteen suun-
taan useita kuukausia. Pit-
kät lennot rasittavat pienen 
linnun elimistöä sen verran 
paljon, että muuttomatkal-
la yksilöiden kuolleisuus 
on melko suurta. Iso poi-
kastuotto korvaa asiaa. 
Mitä pienempi lintu, sitä 
enemmän poikasia. Tämä 
ei ole ihan nyrkkisääntö, 
kun suurimmat muna-
määrät löytyvät kuitenkin 
Suomessa esiintyvistä lin-
nuista peltopyyllä. Kyseis-
tä lajia ei tietääkseni ole 
alueellamme kuitenkaan 
vuosikausiin havaittu.

Nyt olisi taas aika val-
mistautua talviruokintaan 
ja puhdistaa lintujen ruo-
kintapaikat. Jos ilmat kyl-
menevät aikaisin ja talvi 
tulee loka-marraskuussa, 
on hyvä olla valmistautu-
neena ruokinnan aloittami-
seen. Talvella pienet lintu-
ystävämme ovat kiitollisia 
ruoka-avusta.

Syysterveisin 
Topi
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Kevään ristikossa muistel-
tiin menneen talven lumia 
ja Suomen menestyneintä 
ampumahiihtäjää.Siinä 
missä laji on maailmalla 
biathlon, hänet tunnetaan 
yleensä ilman ä-pilkkuja 
nimellä KAISA MAKA-
RAINEN. Lehmä, joka 
päästää suustaan nollia, 
tuotti ratkaisuksi termin 
NOLLAAMMUNTA, ja 
”Metsäjätin toimitusjohta-
jasta seuraava” on tieten-
kin VARAPATRUUNA. 
”Kaisa tästä?” on kaksois-
vihje, josta tulevat toisiaan 
ruokkivat sanat APEA ja 
SAKKORINKI.

Tuossa ristikossa esiintyy 
aika runsaasti palindromi-
tyyppisiä kikkoja. Vihje 
”...na janottaa” on loppu-

osa tunnetusta palindro-
mista ”aattona janottaa”, 
josta puuttuva alkuosa 
AATTO löytyy lukemalla 
vihje lopusta alkuun, kuten 
nuoli vihjaa. ”Rakennus-
työmaa” on arkikielessä 
raksa, joka luettuna takaa 
on ASKAR. Joitakin pa-
lindromivihjeitä on annet-
tu myös sanan lopussa ole-
vasta vihjeruudusta käsin. 
Esim. kuvallisesta vihjees-
tä, joka on vino viiva, tulee 
LOIVA. Sanalle annetaan 
apuvihje sen lopussa ole-
vasta ruudusta, jossa lukee 
”-iitto”. Se on loppuosa 
sanasta ”avioliitto”, jonka 
puuttuva osa on AVIOL eli 
loiva luettuna takaa.

Tällaista on ristikoiden 
tämän päivän vihjeitys-

tekniikka: paljon sana- ja 
kirjainkikkailua perinteis-
ten synonyymivihjeiden 
sijaan. Jotkut eivät siitä 
pidä, monet pitävät.

Nyt käsillä oleva ristikko 
on saanut innoituksensa 
poikkeuksellisen hyvästä 
sienivuodesta. Kolmesta 
kuvallisesta sienivihjeestä 
tulisi tunnistaa laji. Jatko-
na aiemmalle anagrammi-
teemalle tässäkin jokai-
sesta ratkaisusanasta tulee 
muodostaa anagrammi eli 
panna kirjaimet uuteen jär-
jestykseen niin, että muo-
dostuu uusi hyväksyttävä 
sana. Muuten, mikä on il-
maisun ”Aatteen traktori” 
anagrammi?

veikko@nordem.fi
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SARJIS

HOTELLI NUUKSIO
NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO |  puh.09 867 971              

MYYNTI@HOTELLINUUKSIO.FI |  WWW.HOTELLINUUKSIO.FI

Hotelli Nuuksiossa tapahtuu 

Lisätietoja tapahtumista kotisivuiltamme sekä fb:sta!

VESIJUMPPaa 21.9. aLKaEN
osta itsellesi tai ystävällesi jumppalippu (5 x 45 min.) ja tule huolehtimaan 
kunnostasi syksyn pimentyessä.
Sarjalippu 5 x 45 min. 45 €, kertamaksu 10 €

FaRKKUTUUNaUSPaJa 1.10.
Tule ”tuunauspajaan” opettelemaan farkkujen uusiokäyttöä vetoketjua ja 
nappeja myöten. Kurssin hinta: 95 € / hlö. Sisältää: materiaalit, opetuksen, 
kaavat, lounaan, iltapäiväkahvit sekä päivällisen.
Majoitustarjous: 2 hengen huone 69 € (34,50 € / hlö)

HYVINVOINTIVIIKONLOPPU 14. – 15.10.
Tarkempi ohjelma kotisivuillamme

KaRaOKE ILTa 15.10. KLO 20 – 22
ISÄNTÄNÄ VILLE RaNNILa 

HOTELLIN PaLVELUJa SYKSYLLÄ 2016
*hemmottelupalvelut; kosmetologi, hieronta, akupunktio
*buffetaamiainen ma-pe klo 8-9.30, la-su klo 8-10.30 (9 € / hlö)
*buffetlounas ma-su klo 11.30-13.00 (18 € / hlö)
*liikuntakortti saunaan, salille ja tennikseen (50 € /10 krt)

ASUNTOASIOISSASI KÄÄNNY LUOTTAMUKSELLA 
PAIKALLISTEN ASUNTOAMMATTILAISTEN PUOLEEN!

Merja Vähätiitto-Holmberg
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 440 887

Pilvi Heinonen
Rahoituspäällikkö
OP Länsi-Uusimaa
010 254 5401

Eerikinkartanontie 2, Veikkola
opkk.veikkola@op.fi

facebook.com/OP.lansiuusimaa

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

KAUPPA KÄY NYT VILKKAIMMILLAAN!

Pyydä rahoitustarjous!

Avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttu-
via esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku 
remontit, huollot, korjaukset - ongelmajät-
teen kuljetukset... keksi itse lisää!!

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa edulli-
seen neliö- & kuutiohintaan! Myös muut-
tolaatikoita.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

www.aana.fi 

www.kylanraitti.fi
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Hinnat voimassa 31.10. asti mikäli tuotteiden kohdalla ei toisin mainita/ Priserna gäller t.o.m. 31.10 om inte annat nämns vid produkten

MEILLÄ SINUN EI TARVITSE METSÄSTÄÄ TARJOUKSIA. 
HINNAT OVAT PYSYVÄSTI EDULLISIA.

HOS OSS BEHÖVER DU INTE JAGA ERBJUDANDEN. 
PRISERNA ÄR PERMANENT FÖRMÅNLIGA.

Kotimaista
Broilerin fileesuikaleet/
Broilerfiléstrimlor
300-350 g
(8,54-9,97/kg)

299
Suomalainen/Finsk

S-market
Veikkola
Ark. 7-21 Vard.
La 8-21 Lö.
Su 10-21 Sö.

Fazer Alku
Kotipuutarhamysli/
Müsli
375 g (11,44/kg)

Serla
Nenäliinat/
Näsdukar
100 kpl (0,02/kpl/st.)

Möller
Möllerin Tupla
160 kpl/st. Omega-3
144 g (76,04/kg)

Sana-Sol
Vitanallet 60 kpl/st.
monivitamiini/
flervitamin
120 g (82,92/kg)

429 165 1095 995

Kotimaista
Uunilenkki/
Ungslänk
400 g (2,47/kg)

Kotimaista
Edam
-juusto/ost
325 g (7,66/kg)

Vaasan
Viipaleet/
Skivor
500-520 g 
(1,90-1,98/kg)

Saarioinen
Keitot/
Soppor
300 g (6,30/kg)

099 099 189249

Tässä sinulle poimimiamme esimerkkejä/ Här några exempel som vi har plockat fram åt dig

Tervetuloa ravintola Med-Lifeen Veikkolaan! 

Ruokamme valmistetaan suurella sydämellä kotimaisista raaka-aineista. 

Tarjoamme maukkaita kebab- ja pizza-annoksia. Suuren suosion ovat 
saaneet  Angus-häränlihaburgerit ja kana�leburgerit unohtamatta 
kana-shish-varrasta  sekä falafelejä. Burgereihin on saatavana myös 
vuohenjuustokiekko. Ravintolastamme saat myös lasten burger-ateriat 
ja annokset. Med-Life palvelee nautiskelijoita lounaasta illalliseen. 
Salaattipöytä on käytössänne joka päivä klo 20:00 asti. 
Meiltä ostettavissa myös kauniit lahjakortit.

Kotiinkuljetuspalvelu päivittäin (3,50 € / kuljetus noin 10 km alueelle). 
Toimitusaika kiireen mukaan 30-90 min).

Lounastarjous, ma-pe klo 10:30 – 15:00 (sisältää myös salaattipöydän, 
kahvin / teen ja virvoitusjuoman)
Pizzat nr. 20 – 31    8,50 €
Kaikki kebabit     8,50 €
Kaikki leikkeet  10,90 €
Kanapihvi  11,90 €
Kaikki lihapihvit  13,50 €

Aukioloajat:
Maanantai – perjantai klo 10:30 – 21:00
Lauantai – sunnuntai  klo 11:00 – 21:00

Koskentie 3, 02280 Veikkola (2. krs)
puhelin 09-256 0006


