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Ei kuitenkaan
kuorolaulua
Pohjanmaan ruotsinkieliset elävät muita suomalaisia kauemmin,
koska ovat sosiaalisia ja harrastavat kuorolaulua. Kyläyhdistys
antaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja sitä kautta kenties
useampiin ikävuosiin. Kuorolaulua se ei kuitenkaan tarjoa. Jos
haluat mukaan kylätöihin, ota yhteyttä. Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous on maanantaina 17. maaliskuuta klo 18.30
koululla. Tavataan siellä.
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YTV -lippuhanke

Kirkkonummi mukaan
Kirkkonummen suurin yksittäinen
linja-autoyritys,
M.V.Wikström, myytiin vuoden
2007 lopulla Pohjolan liikenteelle. Tämä on herättänyt toiveita
YTV-lipun käytön laajenemisesta myös Wikströmin busseihin. Näin lippu kattaisi koko
Kirkkonummen
Veikkolasta
aina Porkkalanniemen kärkeen
saakka.

sen kysynnän oletetaan laskevan
muutoksen myötä merkittävästi.
Kirkkonummella ei kuitenkaan
vielä siirrytä aivan samanlaiseen
järjestelmään kuin esimerkiksi
Espoossa. Wikströmin liikenneluvat eivät ole lakanneet vaan vain
siirtyneet Pohjolan liikenteelle ja
ovat voimassa linjasta riippuen
2010-luvulle asti.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että Pohjolan liikenne vastaa aikatauluja reittisuunnittelusta. Espoossa
se on ulkoistettu YTV:lle. Siten
Wikströmin linjoille ei ainakaan
toistaiseksi ole tulossa linjanumeroita, joskin on todennäköistä,
että nekin selkeyden vuoksi otetaan jossain vaiheessa käyttöön;
voivathan myös espoolaiset matkustaa näissä busseissa maaliskuun alusta lukien Espoon sisäisiä
matkoja.

Tähän asti Wikström on vastustanut sitkeästi liittymistä YTVlippujärjestelmään muun muassa
siksi, koska se olisi joutunut uusimaan rahastuslaitteensa.
Neuvotteluja eri osapuolten välillä
on tiettävästi käyty senkin jälkeen,
kun Veikkolan suunnalla Pohjolan
liikenne, Kirkkonummen kunta ja
YTV tekivät sopimuksen vuoden
2006 lopulla. Jokin ratkaisu oli
siis odotettavissa, ja Wikström
päätti myydä suosiolla yrityksensä Pohjolan liikenteelle, joka siis
tällä hetkellä vastaa liikenteestä
lähes koko Kirkkonummen alueella.
YTV:n matkakortilla kaikissa
busseissa kunnan alueella
Matkustajille yrityskauppa ei ole
vielä toistaiseksi aiheuttanut suuria muutoksia. Lippujärjestelmän
tulevaisuutta on kuitenkin käsitelty kunnan toimielimissä ja YTV:
ssä. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt tulevan uudistuksen, ja kunnanvaltuusto on
vahvistanut sen 31. päivänä tammikuuta 2008.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että
matkustaja voi maaliskuun alusta

Tammikuun puolivälissä kunnanjohtaja Tarmo Aarnio sai kuulla monista veikkolalaisten toivomista
parannuksista, kun kyläyhdistyksen edustajat tulivat vuotuiseen tapaamiseen. Kuvasta saatiin juuri
ja juuri rajatuksi pois kunnanjohtajan työpöydällä olleet valtavat paperipinot. Kuvassa vasemmalta
Pirkko Kautto, Tarmo Aarnio, Raija Kari ja Marjokaisa Piironen. Kuvan otti Jouni Kiviniitty.
lukien maksaa kaikissa kunnan
alueella liikennöivissä busseissa
YTV:n matkakortilla. Myös junissa matkakortti käy entiseen tapaan
matkustettaessa Kirkkonummelta
Helsingin suuntaan. Veikkolalainenkin voi nyt matkustaa ilman
lisämaksua asioimaan Kirkkonummen kirkonkylään niillä harvoilla vuoroilla, joita kylästämme
kaukana etelässä sijaitsevaan kuntakeskukseen kulkee.

Sopimus laajentaa sisäisen lipun
käyttömahdollisuuksia merkittävästi entiseen nähden. Lähinnä
muutos vaikuttaa ihmisten matkustusmahdollisuuksiin kunnan
eteläosassa. Veikkolaa tämä ei
koske, lukuun ottamatta niitä
edellä mainittuja vuoroja, joilla vastaisuudessa voi matkustaa
Veikkolasta muualle Kirkkonummelle. Helsinkiin menevissä busseissahan YTV:n matkakortilla on

voinut maksaa matkansa tammikuun alusta 2007 lukien.
Perinteiset liput jäävät vielä voimaan
Perinteinen Kirkkonummi-lippu
ja Matkahuollon myymät valtakunnalliset,
kilometritariffiin
pohjautuvat kerta- ja sarjaliput
jäävät edelleen käyttöön. Tosin on
todennäköistä, että Kirkkonummi-lipusta luovutaan pian, sillä

Veikkolasta ruuhka-ajan liityntälinja Espoon keskukseen?
On kuitenkin mahdollista, että
Kirkkonummellakin siirrytään aikanaan Espoossa käytössä olevaan
järjestelmään, jossa kunta tilaa
YTV:ltä liikenteen ja maksaa siitä vaaditun suuruisen korvauksen.
Tässä vaiheessa linjastokin saattaa
muuttua, ja voi olla, että Veikkolasta avataan ruuhka-aikaan liikennöivä liityntälinja Espoon keskukseen. Toistaiseksi nämä ovat
vielä suunnitelmia suunnittelijoiden pöydillä ja tulevat ajankohtaisiksi vasta muutamien vuosien
kuluttua.
Jouni Kiviniitty

Kyläyhdistyksen edustajat kysyivät kunnanjohtaja Tarmo Aarnio vastasi
1. SEO-aseman purkaminen
Talon asbestikartoitustyö on meneillään, minkä jälkeen pyydetään tarjoukset purkutyöstä. Valistuneen arvion mukaan talo on
purettu huhtikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen tehdään maaperätutkimukset ja mahdollinen
maapohjan vaihto. Rakennukseen
laitetaan kuitenkin ensi tilassa varoitus- ja/tai kieltokyltit asiattomien kävijöiden karkoittamiseksi.
2. Perälänjärven kaavan vaikutus meluvallien rakentamiseen
Perälänjärven kaavan hyväksyminen lautakunnassa lokakuussa
2008 ja valtuustossa siten viimeistään joulukuussa 2008 edellyttäen,
että kaavan vaatimat maankäyttösopimukset alueen maanomistajien kanssa saadaan solmituksi sitä
ennen. On kuitenkin luultavaa,
että ongelmia niiden suhteen ei
tule. Kunnan käsityksen mukaan
Perälänjärven kaavalla ei kuitenkaan sinänsä ole vaikutusta meluvallien rakentamiseen.

Meluvalleille ei ole varattu rahoitusta sen enempää Kirkkonummen
kunnan kuin Uudenmaan tiepiirinkään kuluvan vuoden talousarvioissa. Valtakunnan hallitus
antaa eduskunnalle helmikuussa
2008 kuitenkin liikennepoliittisen selonteon, jossa mahdollisesti
osoitetaan/varataan määrärahoja
ns. teemakoreihin, joista meluntorjunta on mahdollisesti yksi.
Teemat voivat kuitenkin saada
rahoitusta aikaisintaan vuoden
2009 valtion talousarviossa, mikä
merkitsee Veikkolan meluvallien
rakentamisen siirtymistä aikaisintaan vuodelle 2009, todennäköisesti myöhemmäksikin. Saamme
tarkempaa tietoa asiasta vielä helmikuun aikana.
3. Veikkolan alueen bussipysäkkien infotaulut
YTV-sopimuksen mukaan ”lähikunta” eli tässä tapauksessa
Kirkkonummi vastaa pysäkkien ja
kääntöpaikkojen rakentamisesta,
varustelusta ja ylläpidosta. YTV

puolestaan vastaa pysäkkikilpien
ja muun pysäkki-informaation
asentamisesta tilaamalla ne esim.
lähikunnalta. Erityisesti nyt, kun
seutuliikenne ulottuu koko kunnan alueelle 1.3.2008 alkaen,
tämä infotauluasia tulee viedä
YTV:lle tiedoksi. Asiasta on informoitu uutta liikennesuunnittelijaamme.
4. Avantopaikan ylläpito
Veikkolan avantopaikka on tarkoitettu ensisijaisesti talviuintipaikaksi, jonka ylläpidosta ja
koosta on olemassa jopa kansallinen ohjeistus. Kuntamme
liikuntatoimi on hyvin tietoinen
avannon sijainnista ja koosta
olevista ristikkäisistä näkemyksistä. Kunta huolehtii jatkossakin
avannon aukipidosta pumpun
avulla mutta siinä laajuudessa,
ettei se vaikuttaisi jään muodostumattomuuteen talviuintipaikan
ulkopuolella. Vs. liikuntatoimen
johtajamme Risto Rossi antaa
tarvittaessa lisätietoja asiasta.

Kunnanjohtajan tapaamisessa oli tarkoitus keskittyä liikenneasioihin, kun mukana oli kyläyhdistyksen joukkoliikenneasiantuntija,
Jouni Kiviniitty. Vasemmalta Tarmo Aarnio, Jouni Kiviniitty (Veikkolan Veitikka 2007) ja Raija Kari. Kuvan otti Marjokaisa Piironen.
5. Rantaraitti
Lamminjärven eteläpään virkistysalueelle on asemakaavaan merkitty rantaraitti, jota Veikkolan
kyläyhdistys ja Kirkkonummen
Veikkolan vesiensuojeluyhdistys
KIRVES ovat kuntalaisaloitteessaan 22.9.2006 esittäneet kuntalaisten käyttöön. Kuntalaisaloitteeseen vastaamista on kiirehditty

ja se pyritään käsittelemään mahdollisimman pian, minkä jälkeen
kunta voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
Ystävällisin yhteistyöterveisin
Tarmo Aarnio
kunnanjohtaja
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Tämä kirjoitukseni on julkaistu Vieraskynä-palstalla Liikenneturvan kustantaman Liikennevilkku-lehden
numerossa 2/1995. Olen tutkinut, mitä olen kirjoittanut. Olen jääräpää enkä muuta tekstistä tavuakaan.

Varomisen filosofia
”Varo!” Kun jostain läheltä
kuuluu tuo huudahdus, tuskin
kukaan pysyy välinpitämättömänä. Se on hyvä. Huudahduksessa on ajatusta – onpa kuulijalla varomiseen aihetta tai ei.
Mutta aina ei ole varoittajaa.
Niinpä varomista on jo ajateltava, ennen kuin siihen ilmenee
mitään erityistä syytä.
Viime aikoina filosofiasta on tullut
ällistyttävän suosittua. Ikään kuin
vastapainoksi esittelen tiedeyhteisöltä lupaa kysymättä filosofian
hyvin nuoren osa-alueen, joka on
epäsuosittua, jopa halveksittua.
Tälle alueelle, joka kuuluu jokamiehen liikennefilosofiaan, olen
antanut nimen ”varomisen filosofia”. Lyhyyden vuoksi käytän siitä
myös käsitettä ”varosofia”.
Varosofian epäsuosio piilee tässä:
varomisessa ei näytä olevan mitään hohtoa. Varosofian epäsuosion tajuaa parhaiten, kun tuumailee sen käänteispuolta eli ilmiöitä,
joissa näkyy varomattomuutta,
piittaamattomuutta, riskinottoa.
Kaahaamisessa ja koheltamisessa, jotka näkyvät muun muassa
suurina ylinopeuksina ja monina
ajotapavirheinä, täytyy olla jotain
käsittämätöntä hohtoa; muuten
niistä ei oltaisi niin innostuneita.

Miten paljon elokuvaa jenkit ovatkaan tästä aiheesta purkittaneet.
Road movie -tarinoissa mennään
eikä meinata, rennosti ja osaavasti
mutta myös pinnallisesti, kyynisesti, jopa rikollisesti.

retriittejä. Näiden vetäytymisten
aikana ei puhuta mitään; annetaan
vain oman tajunnan, omien ajatusten toimia.
Kun sidon yhteen vanhan tekstin
keskeisen sanoman sekä hiljaisuuden retriitin ja varomisen, saan
kootuksi varomisen filosofian kehyksen.

Varomisen filosofiasta ei taatusti
ikinä tehdä filmin filmiä, koska
siitä puuttuu railakkuus, särmä,
halkinainen tyyli, persoonallisuus.
Miltä se leffassa näyttäisi, kun
sankari ajelisi selvin päin vaikkapa viikossa 1000 kilometriä ja
päivittäin parkkeeraisi autonsa
rauhallisesti jonkin majoituspaikan parkkialueelle?
Miltä se näyttäisi, kun joku ajelisi
rennosti mutta liikenteen riskejä
tähystellen, reippaasti mutta liioittelematta kiihdytellen, rauhallisesti muille tilaa tehden, hallitusti
ohitellen?
Miltäpä sekään näyttäisi, vaikka
sankarin käytetty auto olisi hyvässä kunnossa, sisätilat siistit, moottoritila puhdas, renkaissa oikeat
ilmanpaineet.
Varomisen filosofian vaikeus on
tässä käänteisyydessä: olet oppinut tai oppimassa jotain, kun et
mitenkään erotu liikenteessä.

Seinälläni on kauniiseen talvimaisemakuvaan liitettynä osa vanhasta kirjoituksesta, jota monet ovat
eri yhteyksissä siteeranneet. Se on
löydetty vanhasta St Paulin kirkosta Baltimoresta vuonna 1692.
Teksti alkaa näin:
”Mene tyynesti hälyn ja kiireen
keskelle ja muista, mikä rauha
kätkeytyy hiljaisuuteen. Säilytä
kiinnostus elämäntyöhösi, olipa
se kuinka vaatimaton tahansa. Se
on todellista kiinteää omaisuutta
ajan ja onnen vaihteluissa.”
Myönteisen tekstin ytimen voi ällistyttävän tuoreena siirtää yli 310
vuoden takaa meidän aikaamme
ja liikenteeseen.
Suomessa on viime vuosina alettu
pitää yhä enemmän hiljaisuuden

Supisuomalainen, tavallinen autoilija tai muulla tavalla liikkuva
voi aloittaa oman retriittinsä keskellä kiireistä, meluisaa ja ahdistavaa nykypäivää.
Olen auton ratissa tai miten tahansa muuten kulkien jo vuosikausia
rentoutunut varosofian avulla.
Vetäytymällä varomisen turvaan
olen tarkastellut ja opiskellut suomalaista liikennettä.
Olen jatkuvasti yrittänyt löytää
uutta ajatusta, uusia pienenpieniä
varomisen aiheita. Olen myös löytänyt niitä, eikä minun ole tarvinnut tehdä tiliä eikä todistaa mitään
varomisen filosofiastani, ellen ole
sitä itse halunnut.
Ja kas kummaa! Kanssa-autoilijoista ympärillä, jalankulkijoista
liikennevaloissa,
pyöräilijöistä
liikenteen puristuksessa ja kenestä muusta kulkijasta tahansa on

tullut yhä mielenkiintoisempi osa
yhteistä matkaa.
Varosofia on ajatustyötä keskellä
arkipäivää, eikä se edellytä hiljaisuutta. Radion kuuntelu yksin
ajellessa ja keskustelu muiden
mukana olevien kanssa käy varsin
mainiosti päinsä. Varosofia sujuu
muun liikenteen tempossa ja ulkopuolisten asettamilla ehdoilla.
Joka päivä nollaan varosofisen liikennekouluni tripistä kilometrit.
Sitten alan aikaisemmin havaitsemani tai oppimani perusteella
nautiskella uudesta, ainutkertaisesta reissusta.
Rutiinin tylsistyttämiä matkoja ei
enää ole. Suomalaisen liikenteen
pikkuoikut ja isommatkin harminaiheet ovat jokahetkistä oppimateriaalia, josta olen kiitollinen
kaikille teille, kaduille, pihoille ja
parkkipaikoille.
Tapani Iivari

HUOM!
PALVELEMME
MYÖS
SUNNUNTAISIN
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Raili Leidenius täytti 80
vuotta 7.2.
Raili Leidenius on ollut Kirkkonummen
kunnanvaltuustossa,
sosiaalilautakunnan
puheenjohtajana, monissa lautakunnissa ja kihlakunnan oikeuden lautamiehenä.

Tänä talvena monien talviliikuntamuotojen harrastaminen on ollut vaikeaa, kun ei ole ollut lunta
maassa eikä jäätä järvissä. Avantouinnin harrastajia lämmin talvi
on suosinut. Avanto on pysynyt
enimmäkseen riittävän suurena,
ja liukkautta on ollut tavallista vähemmän.
Veikkolalaisten talviuintipaikka
on Lammaskallion uimarannalla. Kunta on huolehtinut paikalle
lämpimän pukukopin ja pitänyt
avantoa auki pumpulla. Kunnan
liikuntatoimen ilmoituksen mukaan uusi pumppu on tilattu. Sen
tarkoituksena on varmistaa avannon riittävä koko ja tarkat rajat.
Avaimen pukukoppiin voi tilata kunnan liikuntapalveluista numerosta (09) 29672379 tai
sähköpostitse osoitteesta kia.
forsell@kirkkonummi.fi
Kyläyhdistys lämmittää talkoilla
saunaa sunnuntaisin. Sauna on

lämmin klo 16–18, jos talkoohenkisiä lämmittäjiä riittää. Olisi
mukava, jos lämmitysrinkiin saataisiin uusia lämmittäjiä. Yhteissaunan lämmittäjiä palkitaan yksityissaunavuoroilla. Tarkemmin
saunasta ja avantouinnista Veikkolaverkon saunasivulla www.
veikkola.fi > Veikkola > palvelut
> kyläsauna.
Saunaa voi vuokrata oman perheen
tai ystäväjoukon käyttöön. Sauna
varataan Kymppikioskilta Koskentorilta. Sieltä saa myös avaimen saunaan. Saunan vuokraaja
huolehtii saunan lämmittämisestä, veden ja puiden kantamisesta
sekä saunan siisteydestä käytön
jälkeen. Saunan käyttö maksaa
20 euroa neljän tunnin ajalta, ja
se maksetaan saunaa varattaessa.
Saunasivuilta on linkki sisä- ja ulkokuviin saunasta.

Raija K.

RL

rannassa kesäaikaan. KIS – Kirkkonummen uimaseura – on Leideniusten perustama yhdistys.

Tuulensuun kauppias vaihtui
jatkossa panostaa asiakaslähtöisyyteen, palveluun ja laatuun.
Hän pyrkii säilyttämään edullisen
hintatason laadusta tinkimättä.
Jatkossa näemme Tuulensuun hyllyillä entistä enemmän lähialueen
tuotteita, mikäli kauppiaan sanaan
on uskomista.
Täysverinen kauppias
Vuonna 1975 syntynyt kauppias
on työskennellyt kaupan alalla
puolet elämästään. Myyntityön
hän aloitti jo 15-vuotiaana. Palvelualttiille nuorukaiselle ehdotettiin
kauppiaskoulutukseen menemistä
17-vuotiaana. Tuo tavoite toteutui
miehen täytettyä 25 vuotta.
Joakim Lindqvist (vas.) haluaa kiittää asiakkaitaan ja toivottaa menestystä uudelle kauppiaalle Timo Laukkaselle.
K-Market Tuulensuu sai uuden vetäjän, kun Timo Laukkanen aloitti
kauppiaana tammikuun lopussa.
Ennen Veikkolaan tuloaan Laukkanen toimi kauppiaana kaksi ja
puoli vuotta Espoossa K-Market Suvelassa. Nuoret kauppiaat
vaihtoivat Keskon suosituksesta
kauppoja ”päikseen”. Tuulensuun
edellinen kauppias, Joakim Lindqvist, siirtyi kauppiaaksi Espoon
Suvelaan.

Veikkolan joulukalenterin 2007
toteuttamiseen osallistui noin 50
yhteisöä, joille lähetettiin palautekysely. Vastauksia tuli kymmenen. Enemmistö vastaajista piti
kalenterin asiasisältöä ja nettikalenteria hyvänä mutta kalenterin
järjestelyitä vain kohtalaisina.

Lähes kaikki toivoivat, että joulukalenteri toteutetaan myös vuonna
2008, ja he varasivat jo luukkupäivän tulevasta kalenterista. Näin
siitäkin huolimatta, että oman

Raili ja Hans Leideniukselle uinti on aina ollut tärkeä
harrastus. He ovat pitäneet
uimakouluja Lamminjärven

Raili Leidenius on aina ollut hyvin aktiivinen. Niitä yhdistyksiä,
joissa hän on tai on ollut mukana,
on varmasti kymmeniä. Lieneekö
pirteyden ja nuorekkuuden takana
poikkeuksellinen sosiaalisuus vai
uintiharrastus? Luultavasti molemmat.

Lähinaapurissamme Nummelassa juhlittiin 27.1. NUMMELAN UIMAHALLIN 30-VUOTISJUHLIA. Nummelanharjun
koululle oli kerääntynyt kunnan
ja uimaliiton edustajien lisäksi suuri joukko uinnin ystäviä.
Saimme seurata uimahallin vaiheita koko 30-vuotisen taipaleen ajalta ja ottaa osaa pohdintaan: miten rahoitetaan tulevat
korjaukset ja laajennus. Juhlan
päätöskahvilla oli hienona keksintönä uima-altaan muotoon ja
turkoosiksi värittynyt uima-allaskakku.

Teksti: Pirkko-Liisa Iivari
Kuva: Raili Leidenius

Palautetta
joulukalenterista

Muutama vastaaja toivoi joulukalenteriaineiston kirjoittamiselle
enemmän aikaa. Luukkupäivästä
julkaistuun tekstiin lähes kaikki
olivat tyytyväisiä. Osalla vastanneista luukkupäivän tapahtumaan
osallistui alle kymmenen henkilöä, muilla yli 50 ja osalla yli sata.
Neljä vastaajista ei mainostanut
tapahtumaansa muuten kuin joulukalenterissa.

Raili oli pitkään 80-luvulla Yhdyskunta Veikkolan puheenjohtaja. Veikkolan Nuoret, joissa
Raili toimi, oli toinen Navalan
juhannusjuhlien alullepanijoista. Veikkolan kulttuurimartat
saavat kiittää paljosta aktiivista
puheenjohtajaansa. Kulttuuri
on ollut Railille tärkeää. Kirjaston ystävien Runoringissä
lausuttiin runoja ja joskus esitettiin kuvaelmia. Uudenmaan
Kirjoittajat on yksi Railin kulttuuriharrastuksista.

Tuulensuun ilme muuttuu
K-Market Tuulensuuta remontoi-

luukkupäivän ei todettu vaikuttavan omaan toimintaan kovinkaan
paljoa.
Kyläyhdistyksen joulukalenterityöryhmän puolesta Marjokaisa
Piironen

Timo Laukkanen on syntynyt
Suonenjoella mutta muuttanut
perheensä mukana Etelä-Suomeen jo 1970-luvun lopussa. Hän
asustaa nykyisin vaimonsa, kahden lapsensa ja perheen koiran
kanssa Vantaalla. Perheen muutto
Veikkolaan jossain vaiheessa ei
ole poissuljettu vaihtoehto.

daan tämän kevään aikana. Remontin pitäisi olla valmis toukokuussa. Samalla uusitaan kaupan
koneet. Palvelutiski säilyy jatkossakin, jopa kasvaa hieman. Muutostyöt eivät aiheuta katkoksia
päivittäiseen kauppatoimintaan.
Tehtävillä muutoksilla on tarkoitus saada kaupan ilme vastaamaan
enemmän nykypäivää unohtamatta vanhaa. Kesko suorittaa ”kasvojen kohotuksen” marketeissaan
koko valtakunnan alueella.

Kauppa on Laukkaselle työ, harrastus ja intohimo. Mikäli aikaa
jää, löytyy mies osoitteesta www.
radalle.com Tämä harrastus yhdistää niin työ-, opiskelu- ja lapsuuskavereita kuin autoharrastajiakin.

Kauppias Timo Laukkanen aikoo

Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Työharjoitteluni kylätalolla
Olen nyt toista kertaa työharjoittelussa täällä Veikkolan kylätalolla.
Näiden työharjoittelujen aikana
olen ylläpitänyt Veikkolan kotisivuja, Veikkolan joulukalenteria,

sähköpostia ja tehnyt yhdet kotisivutkin. On ollut ihan kivaa olla
töissä täällä, ja työympäristökin
on ollut mukava. Työharjoittelussa olen myös oppinut käyttämään

uusia ohjelmia, esim. Gmailia ja
Freewebsiä.
Toni Kirjava, 9. luokka
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Sjökullassa yritetään
Sjökullan navetassa Kylmälässä on tapahtumassa todellisia muodonmuutoksia. A-tyyli on siirtynyt uusiin, upeasti remontoituihin tiloihin. Kaksi seppää, Heikki Översti ja Sami Heinonen, on takonut omissa pajoissaan ja yhteisissä tiloissaan jo vuodenvaihteesta alkaen. Arsene Flipon entisissä tiloissa aloittaa perusteellisen remontin jälkeen Ravintola Sjökulla. Teksti:
Raija Kari

A-tyyli harppasi ison askelen

Restaurant Sjökulla
tarjoaa Välimeren
herkkuja
Arsene Flipo on lakannut toimimasta. Viimeiset, jo kauan sitten
varatut, iltatilaisuudet pidettiin
kuun alussa. Tilojen uusi vuokralainen on pariskunta, joka tällä
hetkellä vetää catering-yritystä
Espoossa. Uuden ravintolan nimeksi tulee Restaurant Sjökulla.
Se on Arsenen tapaan tilausravin-

tola. Tarjolla on Välimeren maiden
ruokia tilaajien toiveiden mukaan.
Kohta päästään tilaamaan ruokaa
ja järjestämään juhlia uudessa
Restaurant Sjökullassa, mutta ennen sitä ravintola menee perusteelliseen remonttiin.

Seppien pajassa
avajaiset

A-tyyli muutti suurempiin tiloihin ja samalla parturikampaamo laajeni kauneuskeskukseksi. Tarjolla on entisen tukan leikkuun lisäksi kauneudenhoitopalveluita, terveys- ja kauneudenhoitotuotteita,
shiatsuhierontaa, vyöhyketerapiaa ja perinteistä hierontaa. Ensimmäiset Method Putkisto-kurssit alkoivat helmikuun lopulla. Kuva: Anne Kontkanen
Kylmäläläinen A-tyyli siirtyi
helmikuun alussa suurempiin
tiloihin Sjökullan entisessä navetassa. Takana on rankka ja
kallis remontti.. Kun nyt katselee upeita parturi-kampaamon/kauneushoitolan tiloja, on
vaikea uskoa, että paikalla oli
vähän aikaa sitten navetta ja
AIV-torni ja työt aloitettiin bobcatilla.
Anne Kontkanen uskoo itseensä ja
ideoihinsa. Kun Sjökullan omistaja tarjosi tiloja Veikkolan uudesta
liiketalosta, hän kieltäytyi. Ei koskaan enää kauppakeskukseen, onhan Annella takana monta vuotta
yrittäjyyttä Itäkeskuksessa.
A-tyylin kauneuskeskuksessa on
kuusi itsenäistä yrittäjää, kaksi
parturikampaajaa, kosmetologia

ja hierojaa. Alkuun hieroja on
paikalla yhden päivän viikossa,
samoin toinen kampaaja. Mutta
kunhan päästään vauhtiin, työpäiviä tekijöille tulee Sjökullassa
toki lisää.
Asiakasiltoja
Lauantaina, helmikuun 9. päivänä,
oli ensimmäinen yritysilta uusissa
tiloissa. Viisi hoitajaa piti huolta
kymmenestä asiakkaasta. Tarjolla
oli chi-voimistelua, kosmetologin
ja kampaajan palveluita, juotavaa
ja syötävää ja sauna. Yritystilauksia on jo enemmänkin. Mikä ettei,
Kylmälä on lähellä Helsinkiä ja
kuitenkin maaseudun rauhassa.
Yhteistyö Restaurant Sjökullan
kanssa on suunnitteilla: kauneuspäivän voisi päättää ravintolaruokailuun.

Sorat
Hiekat
Murskeet
Sepelit

Annen vanhat asiakkaat Helsingistä ovat oppineet käymään Sjökullassa. Lähistöltä tulee myös
paljon asiakkaita, mutta monelle
veikkolalaiselle Kylmälä ja Sjökulla tuntuvat olevan kaukana,
vaikka matkaa on vain kuusi kilometriä.
Parturiaika netistäkin
Asiakkaiden kauneutta hoidetaan
uudenaikaisin menetelmin ja hienoin teknisin laittein. Jokaiselle
parturikampaamon asiakkaalle on
varattu reilusti aikaa. Ensimmäinen aika koetetaan löytää mahdollisimman pian. Ajan A-tyylistä
voi varata puhelimella tai yrityksen kotisivujen kautta netissä. Yhteystiedot: A-tyyli (09) 466 266 ja
www.a-tyyli.fi

Kuljetus
Suominen Oy
Jukka Suominen
Puh. 0400-471 887

Kaksi seppää, Heikki Översti ja
Sami Heinonen, aloitti toiminnan nykyisissä Sjökullan navetan tiloissa vuodenvaihteessa.
Kummallakin on oma yritys. He
toimivat itsenäisinä yrittäjinä
hyödyntäen yhteisiä tiloja sekä
koneita ja työvälineitä.

Sjökullan sepät tekevät lähinnä
tilaustöitä perinteisin työmenetelmin nykytekniikkaa hyödyntäen.
He valmistavat portteja, aitoja,
kaiteita, takkaluukkuja, käyttöesineitä sekä taidetaontaa ja suorittavat takotuotteiden kunnostusta ja
entisöintiä.

Heikki Överstillä oli ennen, vuodesta 2006 lähtien, oma paja Oitmäessä. Koska aiemmat työtilat
eivät olleet aivan tarkoituksenmukaiset, Översti haki uusia tiloja,
ja samalla syntyi ajatus voimien
yhdistämisestä Sami Heinosen
kanssa. Sjökullan tilat vuokrattiin
viime vuoden lopulla.

Pajassa, osoitteessa Sjökullantie 425, vietetään avajaisia 1.–2.
maaliskuuta klo 9.00–15.00. Avajaisissa on kahvitarjoilu, työnäytöksiä ja myyntinäyttely. Tervetuloa! sepät toivottavat.
Kuva Heikki Översti
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Liiketalon rakentaminen alkaa keväällä
Tänä talvena on hyvin vähän
routaa, joten rakentamaan päästään varhain keväällä. Aloituksen
jouduttamiseksi tontti on suljettu
pysäköinniltä, jotteivät lumi ja jää
junttaannu tiukasti maahan ja vaikeuta sulamista.
Teksti: Raija Kari

Ajattelemisen aihetta
vanhemmille MLL:n
luennoilta

Uusi koulu ja päiväkoti Veikkolaan

Väestöliiton Perheverkon koordinaattori Minna Oulasmaa tarjosi
13.2. luennossaan veikkolalaisille vanhemmille näkökulmia parisuhteen tueksi.
”Elämää lapsiperheessä – Arjen
haasteita ja voimavaroja” -luentosarja pyörähti käyntiin Veikkolassa keskiviikkona 13. helmikuuta. Ensimmäisen luennon piti
koordinaattori Minna Oulasmaa
Väestöliitosta. Hänen moniaineksinen esitelmänsä käsitteli muun
muassa vanhemmuuteen liittyviä
tunteita ja parisuhteen karikkoja.
Hän esitteli myös Väestöliiton
palvelumuotoja vanhemmille.
Sinänsä vakavat asiat esitettiin
Oulasmaan puheessa humoristiseen sävyyn ja hauskasti kuvitettuina, mikä edisti ajatusten perillemenoa. Esityksessä
käsiteltiin esimerkiksi erilaisuuden hyväksymistä parisuhteessa vertaamalla erilaisia temperamentteja hauskasti ”kiviin”
ja ”’ilmapalloihin”. Myös ”akvaariopääilmiöstä” varoiteltiin
eli luulosta, että elämänkumppanin ajatukset olisivat läpinäkyviä. Oman elämän tasapainoisuutta voi arvioida vertaamalla
tärkeitä elämänalueita neljään

pöydänjalkaan, jotka kannattelevat pöytälevyä.
Naisvaltainen yleisö Veikkolan
koulun auditoriossa oli pienehkö
mutta keskustelevainen. Kuulijat
vaikuttivat tyytyväisiltä kuulemaansa. ”Tästä sai monenlaista
ajattelemisen aihetta”, ja ”tässä
oli jotain jokaiselle”, kuuluivat
kommentit.
Pohjois-Kirkkonummen MLL:n
ja MLL:n ehkäisevän päihdetyön
projektin yhdessä järjestämä luentosarja jatkuu tiistaina 11.3. klo
18 psykologi Marja Schulmanin
esityksellä ”Vauvasta leikki-ikäiseksi – Lapsen elämän iloja ja suruja” ja päättyy torstaina 10.4. klo
18 sosiologi Sinikka Aapola-Karin luentoon ”Näkökulmia murrosikään”. Luennoilta voi saada
monenlaisia uusia ajatuksia lasten
kasvatuksen ja oman jaksamisen
tueksi.

Veikkolan uuden koulun ja päiväkodin hanke etenee. Kunnanvaltuusto on jo hyväksynyt hankesuunnitelman. Veikkolan koulu- ja
päiväkotiahdinkoon näkyy siis valoa tunnelin päässä.
Uusi koulu ja päiväkoti tulevat
Veikkolan keskustan tuntumaan
urheilupuistoon.
Seuraavaksi
hankkeessa onkin edessä kaavamuutoksen saaminen, sillä alue
on kaavoitettu urheilukäyttöön.
Tämä hidastaa toistaiseksi hankkeen etenemistä.

Koulu ja päiväkoti sijoitetaan samaan rakennukseen, kuten Kartanonrannan hankkeessa. Koulusta
tulee Vuorenmäen koulu ja päiväkodista Vuorenmäen päiväkoti.
Kouluun tulee tilaa noin 340 oppilaalle (12 perusopetusryhmää) ja
päiväkotiin noin 105 lapselle.
Mikäli hanke etenee suunnitellusti,
uudet koulu-/päiväkotitilat otetaan
käyttöön vuonna 2010. Suunnittelupäällikkö Eeva Viitalan mukaan
on mahdollista, että Turunväylän
eteläpuolella olevat lapset ja kou-

Joka tapauksessa on selvää, että
veikkolalaisten koululaisten sijoittaminen entisen Aktiivi-instituutin tiloihin on ollut vain väliaikaisratkaisu ja Evitskogissa
opiskelleet palaavat Veikkolan
opinahjoihin uusien rakennusten
valmistuttua.
Kirsi Suni

Teksti ja kuva:
Sinikka Aapola-Kari

*Keittiöt *Kylpyhuoneet * Eteiset
puh. 040 577 5426

Sinunkin kotiisi

www.veikkola.fi

luikäiset menevät Vuorenmäen
uusiin tiloihin. Asiassa täytyy
kuitenkin tarkastella oppilasmääriä, ennen kuin päätetään koulujen välisistä aluejaoista.

* Laatukeittiöt suoraan valmistajalta
* Laajasta malllistosta jokaisen makuun
* Suunnittelu ja asennuspalvelu

Könninkuja 1
02880 VEIKKOLA
puh. (09) 256 5511
faksi (09) 256 5521
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Hei, kuka olet ja mistä tulet?
- Esa Suominen, 73 v. Tulen Kmarketista.
Mitä ostit?
- Ruokatarvikkeita.
Missä asut?
- Lamminpääntiellä.
Kauanko olet asunut Veikkolassa?
- Muutin 6 v. sitten tänne Karkkilasta.
Mistä hommista lähdit eläkkeelle?
- Olin graafisella alalla myyntitykkinä.

Veikkolan päivähoidon kiista

Kompromissiratkaisu hoitopaikoista
Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti keskiviikkona
30. tammikuuta, että Veikkolan
päiväkodin sivupisteen, Rentukan, toiminta jatkuu ennallaan.
Samalla lautakunta päätti sanoa irti Haapajärven Navalan
kartanon nk. Punaisen tuvan
vuokrasopimuksen.
Kunta ottaa Punaisen tuvan omaan
käyttöönsä. Sinne on määrä sijoittaa mahdollinen ruotsinkielinen
päiväkotiryhmä. Tupaa on vuokrannut määräaikaisesti Suomen
Tenavapäiväkodit Oy.

Oletko hiihtänyt tänä vuonna?
- En.
Mikset?
- Kun ei ole lunta.
Mikä on parasta Veikkolassa?
- Pienimuotoisuus. Lähellä
Nuuksiota.
Mitä kaipaat Veikkolaan?
- Kuntosalia vanhemmille ja
huonokuntoisille ihmisille.
Mitä mieltä olet ilmastonmuutoksesta?
- Se on tosiasia. Jos pystyi-

P artu

sin tuohon vastaamaan, olisin
meedio.
Mikä on tärkeintä elämässäsi?
- Terveys.
Käytkö usein Kympillä?
- Ainakin kerran päivässä.
Yleensä aamupäivällä, kun
käyn kaupassa.
Mitä tilasit?
-Kupin kahvia.
Maistuiko?
- Joo. Täällä on hyvä kahvi.
Teksti ja kuva: Matti Saartamo

aamo - Kaun

eush

A-Tyylissä tarjolla myös kasvo-ja jalkahoidot,
rakennekynnet sekä hierontaa!
Uutuutena Method Putkisto kurssit alkavat pian.
Tutustumistarjouksena -20% töiden hinnasta!
Tervetuloa!
Ajanvarauksella 09-466 266
ark. 9 - 19, la 9 - 14

Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätös lopetti lyhyeen
kiistan, joka ehti syntyä Veikkolan
päiväkotiryhmien sijoituksesta.
Veikkolaan on parin vuoden ajan
oltu perustamassa ruotsinkielistä
päiväkotiryhmää. Hanke nytkähti
liikkeelle, kun valtuusto hyväksyi viime joulukuussa kuluvan
vuoden talousarvion. Sen mukaan
Veikkolan keskustaan perustetaan
elokuun alussa 2008 ruotsinkielinen päiväkotiryhmä. Ryhmän
sijoituspaikkaa ei talousarviossa
ollut määritelty.
Asia eteni 23. tammikuuta, jolloin
ruotsinkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta päätti, että paras sijoituspaikka ruotsinkieliselle
päiväkotiryhmälle on Rentukka
Vanhatiellä. Siellä toimii nykyään
15 lapsen suomenkielinen päiväkotiryhmä, joka kuuluu hallinnollisesti Veikkolan päiväkotiin.
Ruotsinkielisen
lautakunnan
päätöksen jälkeen asia meni suomenkielisen varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunnan käsiteltäväksi.
Kunnan päivähoitopäällikön johdolla lautakunnalle valmisteltiin
esitys, jonka mukaan Rentukkaan
perustetaan ruotsinkielinen ryhmä, ja siellä olevat suomenkieliset
lapset sijoitetaan Veikkolan muihin päiväkoteihin.
Viranhaltijat ennakoivat
Suomenkielisen lautakunnan oli
määrä päättää asiasta keskiviikkona 30. tammikuuta. Päivähoitopäällikkö Ritva Santavuori ja
Veikkolan päivähoidon aluevastaava Mervi Vilhunen ennakoivat
lautakunnan päätöstä. He lähettivät 24. tammikuuta kirjeen Rentu-

kan lasten vanhemmille. Kirjeessä
vanhempia kehotettiin päättämään
mahdollisimman pian, missä
muussa alueen päiväkodissa kuin
Rentukassa he toivovat lapsensa
hoidettavan elokuusta 2008 alkaen. Rentukan henkilökunta sai
samansisältöisen viestin, eli heitä käskettiin miettimään, missä
muussa Veikkolan toimipisteessä
kuin Rentukassa he haluavat työskennellä 1. elokuuta alkaen.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Sen jälkeen Numminen teki
toisen vastaehdotuksen, jotta asiasta päästäisiin yksimielisyyteen.
Ehdotuksen mukaan Rentukka
jatkaa ennallaan, ja kunta sanoo
irti Navalan Punaisen tuvan vuokrasopimuksen. Punaiseen tupaan
sijoitetaan tarvittaessa ruotsinkielinen päiväkotiryhmä. Jos ryhmää
ei synny, tila tulee suomenkielisen
ryhmän käyttöön.

Kirje sai osan vanhemmista hermostumaan. He keräsivät nopeasti adressin, jolla vastustettiin
Rentukan suomenkielisen ryhmän
lakkauttamista ja ruotsinkielisen
päiväkotiryhmän perustamista sen
tiloihin.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Nummisen toisen vastaehdotuksen. ”Tämä oli asiallinen
ratkaisu. Uskon, että se tyydyttää
myös kunnanhallitusta”, Numminen toteaa.

Kirjelmän allekirjoitti neljässä
päivässä 120 ihmistä. Tämän jälkeen se lähetettiin suomenkieliseen varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntaan sekä päiväkotitoimen
johdolle.
Kirjelmässä todetaan, että allekirjoittajat eivät vastusta ruotsinkielisen päiväkotiryhmän perustamista Veikkolaan vaan sitä, että
Rentukan suomenkielinen ryhmä
hajotetaan ilman pätevää syytä.
Kirjelmässä ihmetellään, miksi
ruotsinkielisen ryhmän perustamispäätöstä kiirehditään. Veikkolan alueen päivähoidon tarvetta ei
tiedetä ennen kuin 26. helmikuuta, jolloin päivähoidon hakuaika
päättyy. Tuolloin siis selviää myös
se, montako lasta ilmoittautuu
Veikkolaan perustettavaan ruotsinkielisen ryhmään.
Eija Nummisen vastaehdotukset tepsivät
Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta käsitteli 30.
tammikuuta suomenkielisiä päivähoitojärjestelyitä ja ruotsinkielisen ryhmän perustamista Veikkolaan. Osa lautakunnan jäsenistä
kannatti esittelijän ehdotusta, joka
siis ajoi Rentukan suomenkielisen
ryhmän lakkauttamista ja ruotsinkielisen ryhmän perustamista sen
tiloihin. Osa lautakunnan jäsenistä taas kannatti veikkolalaisen Eija
Nummisen (kok) vastaehdotusta.
Ehdotus kaavaili Rentukan säilyttämistä ennallaan ja ruotsinkielisen ryhmän sijoittamista mahdollisesti Koskentorin päiväkotiin.

Lautakunnan päätös menee kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallitus voi halutessaan vielä
muuttaa päätöstä. Lehden mennessä painoon kunnanhallitus ei ollut
vielä saanut päätöstä tiedoksi.
Tilaongelma jatkuu
Ruotsinkielisen päiväkotiryhmän
perustamisen valmistelu herätti
närää varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa. Osa lautakunnan
jäsenistä ei pitänyt siitä, että viranhaltijat ilmoittivat vanhemmille mahdollisesta muutoksesta päivähoidossa ennen kuin lautakunta
oli käsitellyt asiaa.
”Virkamiehet toimivat tässä väärin. Kirje antoi ristiriitaisen viestin vanhemmille ennen kuin lautakunta oli ehtinyt käsitellä asiaa.
Näin ei pitäisi tapahtua”, kunnanhallituksen edustajana lautakunnan kokoukseen osallistunut Antti
Salonen (kesk) huomauttaa.
Salosen mukaan Veikkolan päivähoidon tilanne on hankala. Lapsia
on enemmän kuin hoitopaikkoja,
eikä helpotusta näy ennen kuin
2010 lopussa, jolloin Vuorenmäen koulun ja päiväkodin on määrä
valmistua.
”Lirissä tässä ollaan todennäköisesti jo 26. helmikuuta, kun päivähoitoon ilmoittautuminen on ohi.
Siksi on hyvä, jos Vuorenmäen rakentaminen saadaan alkuun 2009,
kuten on suunniteltu”, Salonen
pohtii.
Simo Sipola
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www.a-tyyli.fi
kampaamo@a-tyyli.fi

VEIKKOLAN
TAKSI
✁ leikkaa talteen

Veikkolan Koskentori
p. 1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300
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Yhteinen kylä
Perheemme muutti Veikkolaan
joulukuussa vajaat viisi vuotta
sitten. Olimme tyytyväisiä: lumivaippaan verhoutunut Veikkola näytti oikealta kylältä eikä
miltään nukkumalähiöltä.
Sellaiselta se myös tuntui. Vaimoni Niina, joka oli viimeisillään
raskaana, oleskeli paljon kotikulmilla. Hän tutustui pian veikkolalaisiin äiteihin Mannerheimin
Lastensuojeluliiton tapaamisissa
ja meni mukaan kyläyhdistyksen
toimintaan. Minä puolestani lähdin valmentamaan VeVe:n juniorijoukkuetta, johon poikamme
Sampo oli mennyt pelaamaan jalkapalloa.
Kesällä kävimme juhannusjuhlissa Navalan puistossa, ja elokuussa
samassa paikassa olivat vuorossa
Elojuhlat. Veikkola tuntui meidän kylältämme, vaikka meillä
ei ollutkaan juuri kokemusta kylässä asumisesta. Olimme kaupunkilaisia, tosin viettäneet aikaa
maaseudulla, mutta lähinnä vain
kesäisin.
Talkoohenki
Hienolta tuntui se, että meidät
otettiin avosylin mukaan talkootoimintaan. Ja talkoita Veikkolassa riitti: kylän raitin siivoamista ja
kukkien istutusta, nuotanvetoa ja
muuta vesistön hoitoa, sahtipäivästä ja monenmoisista juhlista
puhumattakaan. Yhdessä tekeminen, siis talkoot, on yksi niistä
asioista, jotka pitävät yllä yhteisöllisyyttä. Ne ovat vanha suomalainen tapa tehdä asioita yhdessä
ilman kokouksia, pöytäkirjoja,
juhlavaa pönötystä tai uhmakasta
käskyttämistä.
Talkooaate istuu hyvin Veikkolaan. Täällä kun ei turhia tärkeillä
vaan pidetään pikemminkin yhtä.
Tai ainakin on pidetty tähän asti.

Kasvukivut
Veikkola on muuttunut hurjasti
viime vuosina. Jo sinä aikana,
kun me olemme täällä asuneet,
väkiluku on lisääntynyt vuosittain usealla sadalla hengellä.
Veikkolassa pidempään asuneet
voivat kertoa varmasti vieläkin
rajummasta muutoksesta. Kylä
on kasvanut nopeasti, ja myös
muuttunut – niin hyvässä kuin
pahassa.
Liikenteen lisääntymisen näkee
ja kokee jokainen, joka liikkuu
ruuhka-aikoina Turuntiellä ja
muilla pääväylillä. Päiväkotien ja
koulun tilanahtaus koskettaa monia lapsiperheitä, eikä lääkärille
jonottaminen terveysasemalla
ole viime vuosina ainakaan lyhentynyt. Mutta sitten on paljon
vaikeammin havaittavia muutoksia, kuten vaikkapa asenteet.
Suvaitsevaisuus
Suvaitsevaisuus kuuluu veikkolalaiseen, kylämäiseen yhteisöllisyyteen. Se tarkoittaa vaikkapa
sitä, että annetaan naapureiden
touhuta omiaan, kunhan eivät
koko yötä aivan jatkuvasti remua
tai soita moottorisahaa kuudelta
sunnuntaiaamuna. Se tarkoittaa
myös sitä, että kylän vanhoja
kulkureittejä, polkuja ja kärryteitä pitkin kuljetaan, kuten on
iät ja ajat kuljettu: piharauhaa
häiritsemättä. Sen pitäisi tarkoittaa niin ikään sitä, että yhteistä
ympäristöä ei roskata tarpeettomasti. Maahan heitetty roska
kun on ja pysyy siellä – ellei se
satu olemaan maatuvaa laatua.
Useimmat eivät ole.
Suvaitsevaisuus tuntuu olevan
nykyään Veikkolassa huonossa
huudossa. Ihmiset aitaavat tonttinsa ja pystyttävät Ei läpikulkua, yksityisalue -kylttejä vähän
minne sattuu, myös niille ikiai-

Kalljärven Maansiirto Oy

kaisille poluille ja muille kulkureiteille, joita sekä vakituiset
että kesäasukkaat käyttävät.
Kieltoa reviiritietoiset kansalaiset tehostavat huudoilla.
Tarvittaessa voi vielä heilauttaa
haulikkoa, jollei normaali huuto tehoa.
Kylmää vettä
Toiset eivät suvaitse sitä, että
pieni joukko kyläläisiä haluaa
harrastaa avantouintia. Se kun
kuulemma aiheuttaa melua ja
vaaratilanteita. Siis kenelle?
Kyllä avantouinti on myös
minun mielestäni hieman huurupäistä touhua, mutta entä
sitten? Jos joku nauttii siitä,
nauttikoon. Toiset tykkäävät
istua takkatulen ääressä, kun
ulkona on kylmä, kova viima
ja pimeää kuin kaivoskuilussa.
Toiset taas nauttivat siitä, että
saavat pulahtaa hyiseen veteen
ja pulikoida avannossa niin,
että ihoa
pistelee, veri kohisee ohimoilla
ja kylmä kolottaa sääriä. Avantokäynnin jälkeen olo on kuulemma aivan taivaallinen. Voi
se sitä ollakin. Minun taivaani
on kuitenkin toisaalla.
Useimmat varmasti ymmärtävät, mitä ajan takaa. Annetaan
ihmisten tehdä, mitä lystäävät,
kunhan eivät roskaa, riko paikkoja, metelöi kohtuuttomasti tai
aiheuta muuten yletöntä haittaa
muille. Ei kai kukaan kiusallaan avannossa ui.
Simo Sipola

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662
kalja@kolumbus.fi
Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat
Salaojitukset
Viemäröinnit
Pienpuhdistamot
Purkutyöt
20 vuoden kokemuksella

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

TILITOIMISTO VEIKKOLASSA
Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!
Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 09-8196 4344, gsm 050-305 5085
satu.nerola@tilipalvelunerola.fi, www.tilipalvelunerola.fi

KOHTAUSPAIKKANA
KYMPPI
“SUOMEN COOLEIN TERASSI”

Avoinna 365 päivää vuodessa
Veikkauksen pelit ja arvat
Elintarvikkeita monipuolisesti

Keittoa arkisin lounasaikaan
Ruoka-annoksia, hampurilaisia ja pikkulämpimiä
Avoinna:
ma-pe 6-21,
la-su 8.30-21

Hyvää kahvia ja tuoretta pullaa edullisesti
Jäätelöä, makeisia, kylmiä juomia lapsille ja aikuisille

Veikkolan kioski Ky Koskentori,
Veikkola p. 09-2568 807
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Menestystä Taitaja9-aluekilpailussa

Voitko näyttää
kyntesi?
• rakennekynnet
• salonkimanikyyrit
• party nails
Käytän tuotemerkkejä
LCN ja O.P.I.

Mikaela Hynninen
050 5738 449

www.mariannensalonki.com

Terveisiä

Sirpan Vintiltä!
Tehokas kalkin- ja ruosteenpoistoaine!

KR-10 3,90 e / 1L
Puhdistaa tehokkaasti kaakelit, WC-pöntöt, saunan lasiovet, suihkukaapit ym.
Jos et ole vielä kokeillut, tule ihmeessä ostamaan!
... meiltä myös vaatteet, lelut, lahjatavarat,
edullisia tinatuotteita, ompelutarvikkeet,
vahakankaat ym. ym. ym...

Avoinna
ma-pe klo 9.00-18.00
la klo 9.00-14.00
puh. 2565535

Veikkolan koulun joukkue finaaliin
Keskittyminen ja toimiva yhteistyö ratkaisivat kilpailun, kun
yhdeksäsluokkalaiset kisailivat
kädentaidoissa Taitaja9-kilpailussa Omnian ammattiopiston
Leppävaaran toimipisteen metallityösalissa 21. päivänä tammikuuta.
Espoon aluekilpailun voittajajoukkueet tulivat tänä vuonna Järnefeltin koulusta Lohjalta ja Veikkolan
koulusta Kirkkonummelta. Nuoret
pääsevät kilpailemaan valtakunnallisen Taitaja9-kilpailun finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa
Espoossa.
Espoon aluekilpailun tehtäviksi
oli valittu metalli-, ompelu-, vaatetus-, sähkö- ja puualan tehtäviä
Leppävaaran toimipisteessä opiskeltavien alojen mukaan. Alku- ja
välierissä nähtiin taidonnäytteitä
muun muassa makkaratikun tekemisessä, henkselien ompelussa,
kuvio-ompelussa sekä jatkojohdon kytkennässä. Finaalissa joukkueet kytkivät ovikellon ja kokosivat jakkaran.
Veikkolan joukkue toiseksi
Toiseksi tullut Veikkolan koulun
joukkue riemuitsi yllättävästä voitosta.

– Emme uskoneet, että voisimme
menestyä, kun jo pääsy välieriin
oli niin täpärällä, Senni Huotari ja
Nina Nicola hymyilivät.
Nuoret eivät usko valmistautuvansa huhtikuun kilpailuun mitenkään erityisesti.

– Myös yhdeksän keskiarvon
oppilaat ovat kiinnostuneita kädentaidoista ja ammatillisista
koulutusmahdollisuuksista. Ammatillisen ja ylioppilastutkinnon
yhdistäminen on kova juttu nykyään, Konttori toteaa.

– Menestystä tuli nytkin ilman
harjoittelua, Miikka Vesamäki
huomautti.

Ossi Leivo näkee kilpailulla myös
sosiaalisen merkityksen.

Näyteikkuna
ammatilliseen
koulutukseen
Omnian ammattiopiston Leppävaaran toimipisteen koulutusjohtaja Osmo Suni pitää Taitaja9-kilpailua hyvänä tilaisuutena esitellä
nuorille ammatillista koulutusta.
Kilpailupaikkana oli metallityösali.
– Kun nuoret tulevat paikanpäälle
meidän tiloihin, he näkevät konkreettisesti, millaisissa tiloissa opetus tapahtuu, Suni sanoo.
Veikkolan koulun oppilaita olivat
kannustamassa
opinto-ohjaaja
Hilppa Konttori ja luokanopettaja
Ossi Leivo. Konttorin mielestä kädentaidot tulevat hauskalla tavalla
tutuksi Taitaja9-kilpailussa, jossa
saa myös lisää tietoa ammatillisesta koulutuksesta.

– Joukkueissa on tyttöjä ja poikia,
ja tehtävän ratkaisemiseksi pitää
toimia yhdessä.
Finaali ammatillisen koulutuksen suurtapahtumassa
Espoon aluekilpailuun osallistui
24 Espoon ja Nummelan paikalliskilpailuista jatkoon päässyttä
joukkuetta.
Taitaja9-kilpailun finaali käydään Ammatillisen koulutuksen
suurtapahtumassa Espoossa 18.
huhtikuuta. Kisapaikkana toimii
Länsiväylä-halli, joka rakennetaan suurtapahtuman ajaksi Tapiolan Kulttuuriaukiolle. Finaalissa
kilpailee 36 joukkuetta. Voittajat
palkitaan moposkoottereilla.

Pirkko-Liisa Iivari
(lähde: www.omnia.fi )

Sirpan Vintti, Siwan yläkerta
Turuntie 563, Veikkola

PIHA
KUNTOON
BETONILAATAT
MUURIKIVET
REUNA- JA PIHAKIVET
KUKKARUUKUT
VESIKOURUT
LOISKEKUPIT
KAIVONRENKAAT
VALURAUTAKANSISTOT
KULJETUSPALVELU

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY
www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
puh (09) 863 2977,
(09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax (09) 881 605 30

www.aana.fi

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

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

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.
Terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi

Myynti: Pe klo 15-19, la klo 10-15
Ma-pe sopimuksen mukaan!

T:mi

Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät
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Koti ja koulu -yhdistyksen laskiaisrieha
Tilaisuuteen oli leivottu noin 150
laskiaispullaa, jotka kaikki katosivat parempiin suihin. Veikkolan
Veikot lainasi ystävällisesti yhdistykselle kaasugrilliä, jonka ansiosta makkarat saatiin paistetuksi.
Ja viimeistään lämpimän mehun
avulla, joka pysyi lämpimänä partiolaisten lainaamissa kaasukattiloissa, pääsi laskiaistunnelmaan.

Päätimme Veikkolan Koti ja
koulu -yhdistyksessä uhmata
ilmastonmuutosta sekä lähes lumetonta talvea ja järjestää vaihtoehtoisen laskiaisriehan – satoi
tai paistoi.
Laskiaistiistaina, 5.2, tapahtumaa
valmisteltaessa ripsutteli vähän
vettä ja järjestäjien ilmeet olivat
totiset: Tuleekohan tänne ketään?
Mutta niin vain alkoi koulun pihalle ilmestyä innoissaan olevia
perheitä, jotka olivat ilmeisesti
päättäneet saman: Rieha pidetään säänhaltijan optimaalisen
yhteistyön puutteesta huolimatta. Olimme tilanneet pakkasta
ja jäätä, jotta olisimme päässeet
perinteisesti rusettiluistelemaan,
mutta saimme hapekkaan, kostean, leudon, raikkaan sään ja jopa
lumisen takapihan ja metsikön
käyttöömme riehan ajaksi, mikä
sopi meille myös hyvin.
Perheiden viihtymisestä vastasivat koulun oppilaskunnan jäsen
Lloyd ja tukioppilas Daniel, jotka tuntuivat olevan ajan hermolla
musiikista. Pojat pitivät huolta,
että pihalla raikasi koko illan
tunnelmaa ylläpitänyt musiikki,
joka seireenin tavoin sai ihmiset
viihtymään. Siellä täällä näki aikuistenkin tapailevan tanssiaskeleitaan, vaikka varsinaista tanssiriehaa ei tänä vuonna nähty.

Arpajaisissa jaettiin kaksi palkintoa, jotka toimitettiin tilaisuuden
jälkeen voittajille. Arpajaispalkinnot oli lahjoittanut K-kauppa
Tuulensuu.
Illalla ei tarvinnut varmaan kenenkään unta kauaa odotella. Niin
paljon liikettä ja touhua oli kaikilla. Lopusta piti huolen ulkoilma,
joka oli juuri sopiva tämän vuoden laskiaisriehaan.
Kiitämme kaikkia riehaan osallistuneita perheitä ja vapaaehtoisia
työntekijöitä, jotka tällä tavoin tukivat Koti ja koulu - yhdistyksen
varainhankintaa ja olivat mukana
järjestämässä mukavaa toimintaa
kaikille. Varat käytetään Veikkolan koulun lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Laskiaispullat kävivät kaupaksi kosteassa säässä.

Perheiden pienimmät pääsivät
seikkailemaan metsään, jossa oli
jännittävä, kynttilälyhdyin valaistu ja taitoja koetellut rata. Oikeaa
kesää odotellessa sai treenailla

ruostuneita taitojaan metsägolfia
lyömällä. Kaurilan Tuija kutsui
ajoittain lapset ”lumisotaan” ja
muihin innostaviin leikkitempauksiin. Koko illan ajan oli jonoa

myös ponille, joka sai jolkotella omistajansa Sarita Sulkumäen
kanssa monta kierrosta koulun pihaa ympäri.

Teksti : Pauliina Juntunen
Kuva: Kimmo Markkanen

IjaZbZ^aaZ#
 E~~hZi`di^^c#

Suomessa on vain yksi pankki, joka maksaa bonusta pankkiasioinnista, myös
lainoista. Jos et vielä ole sellaisen pankin asiakas, ehdotamme, että tulet pistäytymään Osuuspankissa. Jos olet jo bonus-asiakkaamme, onnittelemme. Kun sinä
pärjäät, myös me pärjäämme. Lisätiedot OP 0100 0500, op.ﬁ.

Koskentie 3 02880 Veikkola
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Santiago de Chile 6.2.2008

Muutimme tänne Santiagoon
(Tarja, Jari, Linda-Maria, Lauri
sekä Irja-mummi) marraskuun 28.
päivä, ja nyt olemme pikkuhiljaa
asettuneet ”taloksi”. Asuinalueemme kaupungin koilliskulmalla
ihan Andien kupeessa osoittautui
todella mukavaksi ja rauhalliseksi
paikaksi asua. Aluksi tosin vähän
hirvitti suomipoikaa, kun kaikkia
taloja ympäröi yli kaksimetrinen
betoniaita ja sisäänkäynneillä on
tukevat rautaportit. Mieleen väistämättä tuli, että onko täällä todella niin turvatonta ja tuollainen
suojautuminen välttämätöntä.
Nyt asuttuamme täällä jo reilut
kaksi kuukautta olemme alkaneet
ehkä ymmärtää syyn tähän chileläisten maksimaalisen turvallisuuden hakemiseen. Emme aluksi
muistaneet, ettei todellakaan ole
kovin pitkä aika siitä, kun pahamaineinen Pinochet vaikutti
Chilen poliittisessa johdossa. Augusto Pinochet toimi Chilen presidenttinä 1974-1990. Hänen aikanaan ”katosi” tuhansia ihmisiä,
ja satoja tuhansia muutti maasta
pois. Muistammehan me suomalaiset, että ensimmäiset pakolaiset Suomeen tulivat nimenomaan
Chilestä.
Naapurustossamme asuu paljon
ihmisiä, jotka ovat nähneet tuon
karmean ajan Chilen historiassa.
Heidän mielikuvissaan on edelleen piirtyneenä se, kun karabineerot ovat seisottaneet lapsia
seinää vasten, puhumattakaan
muista kauheuksista noilta ajoilta. Tuollainen menneisyys saa
ihmisen hakemaan perheelleen
turvallisuutta tavallista enemmän.
On myös myönnettävä, että Chilen ja varsinkin Santiagon-alueen
nopea talouskasvu on syventänyt
luokkaeroja ja houkutellut mm.
Perusta ja Etelä-Chilestä kouluttamattomia ihmisiä asumaan
pääkäupunkiin. Vahvat luokkaerot
aiheuttavat luonnollisesti myös rikollisuutta.

Chileläiset ihmiset ovat todella
ystävällisiä sekä kiinnostuneita
Suomesta ja suomalaisista. Heidän mielikuvissaan Suomi on
täydellinen ihannevaltio. Täkäläisissä lehdissä kirjoitetaan yllättävän paljon Suomesta. Suurimmassa lehdessä, El Mercuriossa,
oli muutama viikko sitten sitten
jopa kokonainen Suomi-liite.
Tottahan on, että Suomi voi olla
esimerkkinä muille maille monissakin asioissa.
Santiago poikkeaa muusta Chilestä valtavasti. Pääkaupunki on
lähes kuin mikä hyvänsä eurooppalainen suurkaupunki: Palveluja
löytyy joka lähtöön, valtavia supermarketteja ja ostoskeskuksia
on ympäri kaupunkia sekä erikoisliikeiden kirjo on mahtava.
Elintarvikkeiden ja esimerkiksi
vaatteiden hintataso näin suomalaisen silmin on vähintään
kohtuullinen. Merkkituotteetkin
ovat huomattavasti halvempia
kuin Suomessa. Vihannekset, hedelmät ja leipä eivät maksa juuri
mitään. Täällä ei olekaan tapana
syödä yön yli nukkunutta leipää.
Myös meren elävät, simpukat,
hummerit ja kala, ovat edullisia
johtuen Chilen hyvistä kalavesistä ja valtavasta kalastuslaivastosta. Santiagon ulkopuolella Chile
muuttuu maaseuduksi, jossa on
pieniä kyliä siellä sun täällä ja rakennuskulttuuri on todella vaihtelevaa.
Me suomalaiset voisimme ottaa
oppia paikallisesta palvelukulttuurista. Suomalaiseen palveluun
tottuneelle oli miellyttävä yllätys,
että jo toisella kerralla lähiruokakaupassamme asioidessa kauppias
muisti minut nimeltä. Muuallakin
olen törmännyt tähän miellyttävään palveluun. Asiakkaan hyvä
palvelu on täällä ylpeyden aihe jo
na tyrkyttää tavaroita asiakkaille,
joten tällainen suomalainen jörrikkäkin tuntee olonsa mukavaksi
asioidessaan missä hyvänsä.

Turistimatkallekin tänne kannattaa saapua. Täältä löytyy halpoja
hotelleja ja paljon nähtävää, varsinkin Andien vuoristo on sanoinkuvaamattoman hieno.

Asuinpaikkamme Lo Barnechea alhaalla.

Näin kesällä täällä on todella mukava ilmasto. 35 asteen lämpötila voi kuulostaa suomalaisesta
kuumalta, mutta kuiva vuori-ilmasto ei ole kovinkaan hiostavan
oloinen, joten kuumuus ei tunnu
epämiellyttävältä. Näiden reilun
kahden kuukauden aikana täällä
on satanut vajaan minuutin, joten
kastelulaitteet pihallamme ovat olleet päivittäisessä käytössä.
Seuraavalla kerralla sitten lisää
juttua viineistä, harrastusmahdollisuuksista sekä lasten koulusta,
joka alkaa 28.2. Lapset menevät
täällä espanjankieliseen kouluun.
Palautetta ja kysymyksiä voit
lähettää
sähköpostiini
jari.
palosaari@mfp.fi.
Teksti ja kuvat: Jari Palosaari

Tarja Lantto (Jarin vaimo) ja poikansa Lauri sotamuseossa Valparaison satamassa.
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Kylätalo
Veikkolan kylätalo, Vanhatie
29, 02880 Veikkola
Talkoopäivystys
kylätalolla
maanantaisin klo 16-18.
Kylätalolta Veikkola-tuotteita
ja lippuja Kartanoteatterin ensiesitykseen.
Veikkolaverkko
www.veikkola.net, www.veikkola.fi
Kylänraitti
www.kylanraitti.fi
Kylätalon kokous- ja työtilan varaukset:
www.freewebs.com/veikkolaverkko/kylatalonvaraus.htm

Joko saat
kylätiedotteen?
Meteliä melusta
Tule keskiviikkona 17.3. klo
18.30 Veikkolan koulun auditorioon kuulemaan meluasiantuntijoita. Miten melumittaus
oikeasti tehdään? Mitä haittaa
melusta on? Miten saadaan vipinää viranomaisiin Veikkolan
melusuojauksen nopeaksi toteuttamiseksi? Voiko meluaita
olla toimiva ja kaunis?

Tilaisuudessa on läsnä Uudenmaan
ympäristönsuojelupiirin
liikenne- ja meluryhmästä meluasiantuntija Pertti Sundqvist melumittareineen. Hän käy juuri ennen tilaisuuden alkua mittaamassa
melutasoa moottoritien läheltä.
Tilaisuus on ilmainen, eikä sinne
tarvitse ilmoittautua. Tilaisuuden

järjestää Veikkolan kyläyhdistys, jonka vuosikokous pidetään välittömästi melutilaisuuden jälkeen.

Veikkolan kyläyhdistys julkaisee
Kylänraitti-lehteä neljästi vuodessa. Väliaikojen tiedotusta varten yhdistys aloitti viime vuonna
sähköisen kylätiedotteen lähettämisen. Se lähetetään noin kuusi

kertaa vuodessa kaikille niille,
joiden sähköpostiosoitteen kyläyhdistys on saanut. Jos haluat
mukaan kylätiedotteen jakeluun,
ilmoita sähköpostiosoitteesi os.
veikkola@gmail.com.

Tervetuloa!
Lisätietoja:
www.veikkola.fi
veikkola@gmail.com

Lastenpäivä

Kylänraitti-lehdellä on nyt omat nettisivut osoitteessa
www.kylanraitti.fi.
Sieltä löydät jutut, jotka jatkuvat netissä ja lehden mediatiedot. Sinne on siirretty Veikkolaverkon sivuilta Kylänraitissa julkaistut sarjakuvat, askartelut ja ristikot. Siellä
julkaistaan jatkossa myös kylätiedote.

Tekstiilien keräys
Veikkolan Martat järjestävät jälleen käytettyjen, puhtaiden tekstiilien
keräyksen Veikkolassa lauantaina 19.4. 2008 klo 11 - 13 Veikkolan kirjaston parkkipaikalla. Hämeenlinnan Sininauha-yhdistyksen auto tulee
noutamaan säkit / laatikot viimeistään klo 13.30.

www.veikkola.fi
Sunnuntaina 6.huhtikuuta 2008
Veikkolan perinteinen Lastenpäivä 10.30 - 14.00 Veikkolan koululla. Monenmoista puuhaa perheen
pienimmille ja vähän isommillekin. Sisäänpääsy 2 euroa ikään
ja kokoon katsomatta. Järjestää
Veikkolan Lions Club.
Perinteisellä Veikkolan koulun
kanssa yhteistyössä järjestettävällä

Lastenpäivällä Veikkolan Leijonat
keräävät varoja 1.-luokkalaisten
polkupyöräkypäriin, kevään stipendeihin ja perinteisesti koulun
valitsemille oppilaille luovutettaviin Leijona-merkkisiin rannekelloihin. Tapahtumassa riittää puuhaa niin sisällä kuin ulkonakin.
Sisältä löytyy pallomerta, pomppulinnaa, ongintaa, nukketeatteria

ja paljon muuta hauskaa puuhaa
perheen pienimmille - vanhempiakaan unohtamatta, joille on myös
toki varattuna ohjelmaa.
Ulkona tapahtuu myös - paikalla
ovat poliisi- ja paloauto sekä mahdollisuus poniratsastukseen.
Teksti ja kuva:
Seppo Hartikainen

OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY
Yleislääkäri Ulla Kivinen,
arkisin
Lastenlääkäri Petteri Hovi,
tiistaisin klo 17-

☎ 2568 265

LVI- JA
ÖLJYPOLTINHUOLTOA
Öljypoltinhuolto
Aulis Liljeström T:mi
Veikkola
0400 445 834
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Kennoston ja kompressorin avulla ulkoa sisälle

Ilmasta lämpöä
joka sisältää käyttöopastuksen,
maksaa 475 euroa. Lisähintaa
tulee mm. putkien lisämetreistä,
pistorasian vaihdosta ja sulanapitovastuksesta. (Tässä mainittaviin
hintoihin sisältyy alv.)

Suunnilleen kymmenen viime
vuoden aikana suomalaiset ovat
alkaneet miettiä, miten lämmitysjärjestelmiä voitaisiin täydentää – lämmittipä huusholliaan
puilla, suoralla tai varaavalla
sähköllä tai öljyllä. Juuri ennen vuosituhannen vaihdetta
ilmalämpöpumppuja myytiin
vuodessa alle tuhat kappaletta.
Viime vuonna näitä ostettiin jo
38 000. Nyt Suomessa on yli 100
000 ilmalämpöpumppua.

Jarmo edustaa Mitsubishi-ilmalämpöpumppuja, joille myönnetään kolmen vuoden takuu. Hinnat ovat 995–1 460 euroa. Hän
tarjoaa asennuspalveluja myös
muille merkeille. Tälläkin alalla
on piratismia, tuoteväärennöksiä.
Syksyllä markkinoijat varoittivat
pumpuista, joita myytiin Mitsubishin nimellä, mutta ne olivat aivan
jotain muuta. Harmaatuonnissa
on myös hyvin halpoja pumppuja, jotka ostaja voi asentaa itse.
Näiden laitteiden takuun ja huollettavuuden kanssa kannattaa olla
todella tarkkana.

Jarmo Uimonen on alalla nuori
yrittäjä. Vuoden 2000 kevättalvella uuden talonsa Veikkolan
Puronsuuntiellä asuttanut Jarmo
oli tietoliikenneasentaja. Kun
langallisten laitteiden markkinat
alkoivat kyllästyä, Jarmo päätti vaihtaa alaa. Hänen kaverinsa
työskenteli ilmalämpöpumppujen
parissa, ja Jarmo meni auttamaan
niissä hommissa. Hän havaitsi,
että kyseessä on fiksu laite, kävi
kylmälaitekurssin ja ryhtyi omiin
hommiin.
Nyt tätä työtä on takana puolisentoista vuotta. Itselleen Jarmo asensi ilmalämpöpumpun viime marraskuun lopulla. Hänen talossaan
on vesikiertoinen lattialämmitys.
Jarmo on jo vakuuttunut siitä, että
ilmalämpöpumppu on oikeasti
asiallinen laite. Asiakkaitten joukossa ei ole ketään, jota 1 500–2
000 euron investointi harmittaisi.
Miten ilmalämpöpumppu toimii?
Suljetussa
kiertojärjestelmässä
nestemäinen kylmäaine sitoo ilman lämpöä, joka ulkoyksikössä
sijaitsevan kennoston avulla sii-

Jarmo Uimonen on vakumoimassa putkistoa. Ilma ja kosteus on poistettava ennen kylmäaineen päästämistä putkistoon. Kuva Jarmo Uimosen nettiarkisto

hen höyrystetään. Kompressori
puristaa kylmäaineen kokoon,
jolloin lämpötila nousee voimakkaasti. Lämmin aine kuljetetaan
eristettyjä putkia pitkin sisäyksikölle, jossa lämpö luovutetaan.
Paine alennetaan venttiileillä, ja
aine virtaa takaisin höyrystimeen.
Näin kierto jatkuu.

Jarmo Uimosen mielestä on aika
turha ostaa 250–300 euron hintainen halpislaite, koska sen teho
ei millään riitä normaalikokoisen
asunnon lämmittämiseen. Laadukkaammilla laitteilla on valtuutettu maahantuonti ja turvallinen
jälkihoito.

Ilmalämpöpumpun läpi kiertää
tunnissa 600–700 m3 ilmaa eli
2–3 kertaa asunnon ilmamäärä.
Sisäilman pöly ym. pienhiukkaset

Limbo-yhtye – rumpujen takana Jarmo Uimonen – esiintyi ravintola Torpan peijaisissa 18. päivänä marraskuuta 2006. Kuva: Tapani
Iivari

Ke 6.2.
Ke 13.2.
Ke 20.2.
Ke 27.2.

J. Eskelinen & Harri Nuutinen
Timo Tervo & Slagers
Stardust
Tero Kyrölän duo

Ke 5.3.
Ke 12.3.
Ke 19.3.
Ke 26.3.

Eija Koriseva & Amico
Lasse and Alfa
Duo XXL
Kari Piironen & Caminito

Ke 2.4.
Ke 9.4.
Ke 16.4.
Ke 23.4.

Duo Matti Rautavaara
Jaana Hiltunen & Sheriff
Riku Lätti & Nicke
Antti J & Company

Ke 7.5.
Ke 14.5.
Ke 21.5.
Ke 28.5.

Mäkinen & Tuorila
Duo Eija Kourimo
Janne Ahonen & M. Ignatius
J. Eskelinen & Harri Nuutinen

Ke 4.6.
Ke 11.6.
Ke 25.6.

Duo Marru Torola
Duo Päivi Hoffren
Proline
www.viihdeohjelmat.fi

Liput alkaen 7 Eur ja Tähti-illat 10 Eur

OHJELMAT
Puh. (09) 507 2977

Kivilammentie 1, 02820 Espoo | Puh. (09) 867 91 | e-mail: myynti@lepolampi.fi | www.fontana.fi /lepolampi

Oleellista on se, että ilmalämpöpumpun asennus maksaa saman
verran, olipa laite halpa tai kalliimpi. Käyttövalmiiksi asennettuna järjestelmä maksaa noin 1
450 euroa. Kun kyseessä on laadukkaampi laite, asennetun järjestelmän hinta alkaa noin 1 800:sta
eurosta.

jäävät hiljalleen sisäyksikön suodattimiin.
Sähkön säästö, puhtaampi ilma
ja viilennys
Jarmo on omakohtaisesti todennut, että ilmalämpöpumppu
säästää sähköä. Tietysti silloin,
kun laitetta käytetään Suomessa
melko harvinaisina helleaikoina
ilmastointiin, sähköä kuluu viilentämiseen.
Ilmalämpöpumpun tehoa voidaan
yksinkertaisesti kuvata seuraavasti: Ihanteellisissa olosuhteissa 1
kWh:n eli kilowattitunnin teholla
saadaan lämpötehoa 5,25 kWh.
Vielä viidentoista asteen pakkasella tuotto on kulutukseen verrattuna 2,2-kertainen. Parinkymmenen
asteen pakkasella hyöty on 1/1.

Sähkönsäästön lisäksi laitteen etuja ovat sisäilman kierron ja laadun
paraneminen. Monet astmaattisista oireista kärsineet ovat kertoneet
nukkuvansa entistä paremmin.
Paljon melua halvimmista
Ilmalämpöpumppujen
melutasossa on huomattavia eroja. Halvimpien käyntiäänen voimakkuus
saattaa olla 32 desibeliä, laadukkaimpien 20 dB. Mainittakoon,
että kun melu lisääntyy 3 dB,
aistittava äänenvoimakkuus tuplaantuu. Hiljaisimpien ja meluisimpien laitteiden käyntiäänen ero
on 20–30-kertainen – hiljaisesta
kuiskauksesta vaimeaan puheensorinaan.
Hintahaitarissa paljon palkeita
Ilmalämpöpumpun perusasennus,

Rummut
Jarmo on soitellut rumpuja ja
viettänyt kesiä Veikkolassa pikkupoikavuosista alkaen. Hän jakoi
lehtiä ja siitä saamillaan rahoilla
osti ensimmäiset omat rummut.
Kaverin kodin saunamökissä
Veikkolan Päivärinteentiellä niitä
paukutettiin. Jarmo soittelee bändissä, joka tuntee nimen ”Limbo”.
Muistamme ravintola Torpan hautajaiset toissa syksynä. Sielläkin
tämä bändi esiintyi.
Vuodet 1991–96 Jarmo vietti Yhdysvalloissa, San Diegon-seudulla, jossa hänen vaimonsa opiskeli.
Perheen vanhempi lapsi, Tea, syntyi oleskelun viimeisenä vuonna.
Lari on 9-vuotias. Aikansa Jarmo
oli mukana autoja kunnostamassa, kunnes siirtyi saman katon
alla puhtaampiin hommiin hankkimaan huonekalujen verhoilukokemusta.
Noina vuosina Jarmo soitti rumpuja kolmessa eri bändissä. Hänen
sanoistaan voi päätellä, ettei tämä
rumpaliuran vaihe varsinaisesti
kirjautunut Kalifornian kevyen
musiikin historiaan.
Teksti: Tapani Iivari

www.kylanraitti.fi

KYLÄNRAITILLA

Kylänraitti 1/2008

15

EU:n ilmastopaketti aukaistava oikein

Öljylämmityksen puolustuksella puheenvuoro
EU-komission tammikuun lopulla julkaisemat energia- ja ilmastotavoitteet panivat liikkeelle vääriä profetioita. Yksi niistä
oli päätelmä, jonka mukaan öljylämmitys loppuisi vuoteen
2020 mennessä. Näin syyllistettiin Suomen 250 000:n öljylämmitteisen omakotitalon omistajat, myös meidän taloutemme.
Ehdottomien väärinkäsitysten
välttämiseksi puolustuksella on
nyt puheenvuoro.

paljon yli 200-asteisia, nykyaikaisen laitteiston alle 150 astetta.
Tämä kertoo selkeästi uusien laitteiden paremmasta hyötysuhteesta.
Säännöllisellä huollolla kerran
vuodessa varmistetaan lämmitysöljyn puhdas palaminen ja moitteeton toiminta. Kun vialliset osat
vaihdetaan ja kaikki tarkistetaan,
parannetaan laitteen käyttövarmuutta, eliminoidaan yllättävät
viat eikä jouduta maksamaan turhasta. Käynnin aikana moderni
öljypoltin kuluttaa sähköä suunnilleen 90-wattisen hehkulampun
verran.

Öljy- ja kaasuala ryhtyi heti energia- ja ilmastopaketin julkistamisen jälkeen viestittämään siitä,
miten alalla on otettu vastuuta jo
pitkään. Myös Aulis Liljeström,
öljylämmityksen
asiantuntija,
laitteiden myyjä ja huoltaja, pitää
tärkeänä sitä, että nykyaikaista öljylämmitystä koskevat väärät käsitykset kumotaan, ennen kuin ne
ehtivät levitä.

Öljypoltin pitäisi uusia kerran 15:
ssä vuodessa. Lämmityskattila
kestää kahden polttimen iän eli
noin 30 vuotta. Öljysäiliö pitää
puhdistaa noin 10 vuoden välein
ja tarpeen tullen uusia. Ennen
vuotta 1975 asennettuja öljysäiliöitä ei kannata korjata. Niitä ei
esimerkiksi enää pinnoiteta.

Öljy- ja kaasuala päästötalkoissa
Öljy- ja kaasuala suhtautuu myönteisesti EU:n laajan energiapaketin tavoitteisiin päästöjen vähentämiseksi.
– Sekä öljylämmityksen että liikenteen osalta on jo pitkään tehty
ja tehdään jatkossakin uudistuksia,
jotka vähentävät energiankulutusta
ja päästöjä, toteaa Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja
Jarmo Nupponen. Sen sijaan polttoaineiden veronkorotukset ovat
hänen mukaansa osoittautuneet
käytännössä huonoksi keinoksi
vähentää päästöjä.
Nupponen kertoo, että öljylämmityksessä on jo vuosia saatu aikaan merkittävää energiansäästöä
ja päästövähennyksiä valtiovallan
kanssa solmitun Höylä-energiatehokkuussopimuksen mukaisesti:
laitteita on uusittu, ja mukaan on
liitetty aurinkolämpöä. Öljylämmityksellä on edessään aurinkoiset vuodet, öljyalalla uskalletaan
sanoa.
Uuden sopimuksen yhteydessä
öljyala on myös asettanut yhteisen tavoitteen, jonka mukaan biopolttoöljyn osuus lämmityspolttonesteistä olisi ensi vuonna kaksi
prosenttia ja kasvaisi kymmeneen
prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.
– Öljy-yhtiöt ja öljylämmittäjät
tekevät yhdessä osansa päästötalkoissa, vaikka öljylämmitteisten
asuinrakennusten
hiilidioksidipäästöt ovat vain runsaat kolme
prosenttia kaikista fossiilisten
polttoaineiden tuottamista hiilidioksidipäästöistä Suomessa, Jarmo
Nupponen vakuuttaa.
Näyttöä säästöistä
– Öljylämmitysjärjestelmä uusitaan vuosittain 7 000–8 000 talossa. Tällä vauhdilla öljylämmitteinen talokanta pysyy jatkuvasti

Aulis Liljeström on vakuuttunut siitä, että öljylämmitys nykyaikaisin, hyvin huolletuin laittein on myös
tulevina vuosikymmeninä erittäin vähäpäästöistä ja tehokasta energiankäyttöä.

energiatehokkuuden kannalta hyvässä kunnossa, kertoo tekninen
asiamies Eero Otronen Öljyalan
Palvelukeskuksesta.
– Lämmitysjärjestelmän kunnostus tuo kiinteistökohtaisesti 10–30
prosentin säästön öljynkulutukseen, ja muilla toimilla säästöä
syntyy lisää, Otronen perustelee.
Lämmitysöljyn säästöön tähtäävän energiansäästöohjelman aikana öljylämmitystaloissa on uusittu
viimeisten kymmenen vuoden
kuluessa noin 100 000 öljylämmityskattilaa ja tehty lukuisia muita
energiatehokkuutta
parantavia
muutoksia. Säästöä lämmitysöljyn kulutuksessa on kertynyt noin
830 miljoonaa litraa verrattuna
siihen, miten paljon öljyä olisi
kulunut ilman toteutuneita säästötoimia. Määrä vastaa noin 240
000 keskivertopientalon vuotuista
lämmitysöljyn kulutusta.
Pannuhuoneen kokonaisvaltainen hoito
Suomessa on 250 000 öljylämmitteistä omakotitaloa. Kiinteistönhoidon kustannuksista lämmityksen osuus on suurin. Kaikista
lämmityskustannuksista – jopa
isoissa taloissa – lämpimän käyttöveden osuus on noin 30 %.
Tutkittu totuus on se, että kun
kaikki energiatuotannon vaikutukset otetaan huomioon, kunnossa oleva öljylämmitys on pienin
saastuttaja. Kuten aikaisemmin
mainittiin, ollaan kehittämässä

biopohjaisia öljyjä. Ne käyvät sellaisenaan öljylämmitykseen.

Öljylämmityslaitteiden käyttäjien
tilanne on hyvin toisenlainen.

Säännöllinen huoltaminen on
kaiken perusta. Se vaatii öljylämmittäjältä oikeaa asennetta ja aktiivisuutta. Keskimäärin 120–135
neliömetrin talossa kunnossa oleva öljypoltin käy noin 1 500 tuntia vuodessa eli hieman yli neljä
tuntia päivässä. Harva ajaa autollaan niin paljon ja jos ajaa, hän
pitää yleensä autonsa kunnossa
huollattamalla sen säännöllisesti.

Vanhat laitteet kannattaa uusia
Aulis Liljeströmin asiakkailla on
yllättävän vanhoja laitteistoja, yli
20-vuotiaita polttimia ja 70-luvun
kattiloita. Monet ovat sitä mieltä,
että miksi pitäisi hankkia uutta,
kun vanha laitteisto pelaa hyvin.
Kuitenkin mittaukset todistavat
toista. Esimerkiksi savukaasujen
lämpötilassa on huomattava ero:
vanhojen laitteiden kaasut ovat

Öljy riittää ja palaa puhtaasti
Bakussa, entisen Neuvostoliiton
öljykaupungissa syntynyt Teboilin pääjohtaja, Nazim Suleymanov, on sanonut, että öljylämmitys
kuuluu Euroopan energiaratkaisuun. Nykyiset tunnetut öljyvarat
riittävät vielä pitkään, ja reservejä
löydetään jatkuvasti lisää.
Tutkimukset osoittavat, että öljylämmityksessä rikin ja typen
päästöt ovat muihin lämmitysmuotoihin verrattuna kaikkein
pienimmät. Aulis Liljeströmin
huoneentaulu öljylämmittäjille on
tämä: ”Kun olette aktiivisia, huollatatte ja pidätte laitteet ajan tasalla, saastutatte kaikkein vähiten.”
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Mikä on energiatodistus?
Laki ja asetus energiatodistuksesta tulivat voimaan 1.1.2008.
Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla rakennusten
energiatehokkuutta.
Energiatodistuksessa ilmoitetaan
se energiamäärä, joka tarvitaan
rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen
muihin vastaaviin rakennuksiin
olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle
määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan ja eniten G-luokan kiinteistö. Lämmitysmuoto
ei vaikuta rakennuksen saamaan
energialuokkaan.
Energiatehokkuuden parantaminen on ennen kaikkea kiinteistön
omistajan etu, sillä mitä vähemmän energiaa kiinteistö kuluttaa,
sitä enemmän omistaja säästää.

Milloin energiatodistus on hankittava?
Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin,
kun rakennus tai sen osa otetaan
käyttöön, myydään tai vuokrataan.
Ennen tämän vuoden alkua valmistuneille omakotitaloille, alle
50 neliön kokoisille rakennuksille ja enintään kuuden asunnon
asuinrakennuksille todistus on
vapaaehtoinen. Näihin kiinteistöihin lakia sovelletaan vuoden
2009 alusta lähtien. Energiatodistusta ei vaadita myöskään esimerkiksi vapaa-ajan asunnoille,
teollisuusrakennuksille eikä suojelluille rakennuksille.
Energiatodistuksen laatiminen
ja voimassaoloaika
Todistus voidaan antaa rakennuslupamenettelyn tai energiakatselmuksen yhteydessä, osana isän-

nöitsijäntodistusta tai erillisenä
todistuksena.
Erillisen energiatodistuksen antajien pätevyysvaatimuksista säädetään tarkemmin ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen
energiatodistuksesta. Pätevyyden
toteajiksi on hyväksytty FISE Oy
ja Kiinteistöalan koulutussäätiö.
Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon
asuinrakennuksen sekä liike- tai
palvelurakennuksen
energiatodistus on voimassa neljä vuotta.
Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu korkeintaan kuuden asunnon asuinrakennuksen
energiatodistus, samoin erillinen
energiatodistus ja energiakatselmuksen yhteydessä annettu energiatodistus ovat voimassa kymmenen vuotta.
Tapani Iivari
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”Kaikki maan hedelmät”
Kartanoteatterin
esitysajat
ja lippujen
myyntipaikat
La 21.6. Ennakkonäytös klo 18.00
Su 22.6. ENSI-ILTA klo 18.00
Ti 24.6. (loppuunmyyty)
Ke 25.6. Kaikki maan hedelmät klo 18.00
To 26.6. Kaikki maan hedelmät klo 18.00
La 28.6. Kaikki maan hedelmät klo 14.00 ja klo 18.00
Su 29.6. Kaikki maan hedelmät klo 14.00 ja klo 18.00
Ryhmämyynti: 040 574 8855
Tiedustelut: 050 300 7720
Lippuja myydään joka lauantai klo 11–13 joko S-Marketin tai K-kaupan edessä. Lippuja saa myös Kylätalolta,
Vanhatie 29, Veikkolan Kyläyhdistyksen päivystysaikana
maanantaisin kello 16–18. Ryhmille erikoisalennukset.
Muut ennakkomyyntipaikat ovat Kymppikioski
ja Sirpan Vintti.

Rentouttavia kehohoitoja
myös psykologista vyöhyketerapiaa
Muista myös lahjakortit!

HOITOLA ENERGIATUPA
Sirpa Ojala
Vanha Turuntie 2, Veikkola
040 5843416
www.elisanet.fi/energiatupa

Atskin

Autohuolto Oy
Nupurissa

863 5945
huollot, pakoputket
jarrut, ilmastoinnit
rengastyöt
öljynvaihdot

Näyttelijä, ohjaaja Hannu Virolainen.
Kun Veikkolan Kartanoteatteri
perustettiin syksyllä 2006, oli
siihen useita syitä. Merkittävin
niistä lienee Eerikinkartano ja
sen ympäristön historia. Tieto
kartanolla eletystä elämästä on
tarkoitus siirtää teatterin keinoin nuoremmille Veikkolan
asukkaille.

nostusta ja valmiutta.
Kesän näytelmän esityspaikka on
kartanoiden välissä oleva Navalan
puiston alue, joka on tullut tutuksi
kyläläisille Juhannus- ja Elojuhlien pitopaikkana. Siellä on valmis
katsomo, johon mahtuu runsaat
kaksisataa katsojaa. Harjoitukset
itse esityspaikalla alkavat touko-

vystysaikana maanantaisin kello
16–18. Ryhmille erikoisalennukset. Muut ennakkomyyntipaikat
ovat Kymppikioski ja Sirpan Vintti.
Teatteriesitys syntyy paitsi tekstistä ja näyttelijöistä myös lavasteista ja puvuista. Mikäli sormesi syyhyää ja haluaisit tulla

Kylällä asuu edelleen henkilöitä, jotka muistavat vanhempiensa
tarinoita kartanon monisäikeisestä historiasta viime vuosisadan
alussa. Niinpä oli luonnollista,
että kartanoteatterin ensimmäinen
näytelmä käsittelee paikallista aihetta.
Käsikirjoittajaksi innostui kirjailija Raija Oranen, joka julkaisee
samasta aiheesta myöhemmin
romaanin. Näytelmän nimi on
”Kaikki maan hedelmät”. Se kuvaa osuvasti Eerikinkartanon ja
Navalan kartanon alueen viljavaa
maisemaa ja sen hedelmiä.
Näytelmän ohjaajaksi lupautui
näyttelijä Hannu Virolainen, joka
on perustanut ja ohjannut useita
harrastajateattereita Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Näyttelijänä häneen on voinut tutustua mm. suositussa TV-sarjassa
”Karjalan kunnailla” isä Antton
roolihahmossa. Mukana ohjaustyössä ovat myös Eija Ahvo ja
Satu Jämsä, jotka harjoituttavat
ja rakentavat ilmaisun ja musiikin
osa-alueita. Koreografiasta vastaa
Pauliina Ruhanen. Näytelmän yhtenä tärkeänä tyylilajina käytetään
nukketeatteria, jonka asiantuntijana toimii Bojan Baric.
Navalan puisto – ihanteellinen
kesäteatterimiljöö
Näytelmän ”Kaikki maan hedelmät” ensimmäinen lukuharjoitus
pidettiin tammikuun alussa koulun auditoriossa. Paikalla oli kolmisenkymmentä tulevaa harrastajanäyttelijää, joista suurin osa on
Pohjois-Kirkkonummella asuvia
henkilöitä.
Ohjaaja Hannu Virolainen oli
”materiaaliinsa”
äärimmäisen
tyytyväinen ja kehui joukon in-

Kartanoteatteri aloitti lipunmyynnin kesänäytelmäänsä, Raija Orasen ”Kaikki maan hedelmät”, Raijan päivänä 9.helmikuuta S-Marketin aulassa. Teatterin lipunmyyntipöydän takana on Elina Mäkinen.
kuussa. Kesäkuussa harjoitellaan
jo jokaisena arki-iltana ensi-iltaan
saakka, joka on Juhannussunnuntaina kello 18.00.
Lippujen ennakkomyynti aloitettiin jo Raijan päivänä, lauantaina
9. helmikuuta, S-Marketin tuulikaapissa, ja sitä jatketaan joka
lauantai klo 11–13 joko S-Marketin tai K-kaupan edessä. Lippuja
saa myös Kylätalolta, Vanhatie 29
Veikkolan Kyläyhdistyksen päi-

mukaan rakentamaan, myymään,
ompelemaan, maalaamaan ym.,
älä epäröi ottaa yhteyttä: matti.
saartamo@manari.fi
Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, ja siitä syntyy kylän henki.
Teksti: Matti Saartamo
Kuvat: Päivi Mäkinen, Matti Malinen
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”…nyt sitä saa, nyt sitä saa vatsansa täyteen puuroo”
Veikkolan Kartanoteatterin perinteinen puurojuhla täytti jälleen
kaikki odotukset: puuroa riitti,
ohjelma oli korkeatasoinen, joulupukki paikalla ja arpajaisvoitot
olivat mahtavia.
Jukka Puotilan ajankohtaiset ja
nokkelat imitaatiot kansakunnan
julkuista, Susanna Haaviston koskettava tulkinta hänen hittikappaleestaan ”Odotusta Pariisissa”,
runsaslukuisen Steel Bandin komea soitto, Res Mira -lauluyhty-

een herkät tunnelmat, Bojan Baricin jälleen kerran ihastuttaneet
nukkevisiot ja kermana kakussa
ihanan ja energisen näyttelijän,
Päivi Mäkisen, juonnot.
Unohtuiko joku? No, totta kai
– itse Joulupukki, joka on Puurojuhlan voisilmä, niin lasten kuin
aikuisten odotettu vieras.

Teksti: Matti Saartamo
Kuvat: Franz Raschbacher

Lauluyhtye Res Miran taitavassa kvartetissa laulavat vas. Essi Rikalainen, Raisa Lahtiranta, Outi Menna ja Lara Saulo.

Joulupuuron ainoan mantelin löysi Paavo Kautto (vas.). Oikealla
Mika Pasonen.

Näyttelijä Päivi Mäkinen juonsi ja haastatteli
Joulupukkia.

Jukka Puotilalla riittää ilmettä.

Steel Band pani kattilat soimaan.

Veikkolan
Kartanoteatterin
vuosikokous
Veikkolan Kartanoteatterin
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään Veikkolan koululla keskiviikkona 23. päivänä huhtikuuta
kello 18. Esillä sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
Kartanoteatterilaiset esiintyvät.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Susanna Haavisto on kesäveikkolalaisia.

Bojan Baric ja nukke.
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Uuteen maahan – Zambeziin

Suomalaisperhe kuulustelussa (Fatima Usman, Wali Hashi, Sanna Stellan, Max Bremer)
Suomalaiset matkustelevat ja
työskentelevät entistä enemmän
ympäri maailmaa, mutta myös
maailma tulee Suomeen. Täällä
elää jo suuri joukko muualta
tulleita ”uussuomalaisia”, jotka

ovat päätyneet maahamme mitä
moninaisimmista syistä.

lavat, tanssivat, soittavat ja tekevät
teatteriesityksiä.

Kassandra ry on monikulttuurinen
taideyhteisö, jonka taiteilijat tulevat maailman eri kulmilta: he lau-

Monikulttuurinen Zambezi
Nyt Kassandra on tuottanut Ritva
Siikalan ohjaaman esityksen Zambezi, joka kääntää tutun asetelman
ylösalaisin. Se kertoo suomalaisesta pakolaisperheestä Afrikassa
vuoden 2010 tienoilla, kun elinolosuhteet Euroopassa ovat muuttuneet sietämättömiksi ja turvaa
on etsittävä kaukaa kotoa. Bengt
Ahlforsin ja Ritva Siikalan käsikirjoittama näytelmä kertoo vakavista asioista mutta myös huumorin keinoin. Suomalaisuutta
tarkastellaan pilke silmäkulmassa, ulkopuolisten näkökulmasta.
Samalla käsitellään koti-ikävää,
turvattomuuden tunnetta ja vieraalle maalle päätyneen perheen
jäsenten ihmisarvoa näiden omissa ja muiden silmissä.

Siikaranta on mainio koulutus ja
lomakohde Espoon Siikajärven
rannalla, aivan Nuuksion kansallispuiston kupeessa.
PIHASUUNNITTELUKURSSI
5.-6.4.
Tule ja suunnittele oma pihasi.
Saat paljon tietoa mm. kasvien ja puiden
valinnasta/sijoittelusta.

PARISALSA, ALKEET
5.-6.4.
Parisalsa, bugg, lavalatinot... tutustu
perusaskeliin ja ihastu parisalsaan!
Kurssin hinta 50 € (sis. opetus, lounas ja kahvi)
(Rakennusliitonjäsenille omat jäsenedut)

MEILTÄ MYÖS
- Kokouspalvelut
- Tyhy-päivät
- Perhejuhlat
- Herkullinen buffet lounas päivittäin
- Uusittu a’la carte lista

katso lisää www.siikaranta.fi

Naruportintie 68, 02860 Espoo,
puh. (09) 867 971, www.siikaranta.fi

Ei vain Zambezin tarina, vaan
myös sen esiintyjäkaarti on totutusta poikkeava monikulttuurisuudessaan. Näyttämöllä ovat
Eija Ahvo, Jenni Bergius, Max
Bremer, Maryan Guuleed, Wali
Hashi, Viola Pekkanen, Pape
Sarr, Sanna Stellan, Aki Suzuki,
Mateus Tembe ja Fatima Usman.
Erilaisista henkilökohtaisista ja
ammatillisista taustoistaan huolimatta he puhaltavat yhteen hiileen
ja saavat tarinan elämään replikoiden suomeksi mutta myös monilla
muilla kielillä, musiikin ja tanssin
kieltä unohtamatta. Veera
Voiman kokoama ja sovittama
musiikki toimii tarinaa eteenpäin
kuljettavana elementtinä, ja muusikko Pape Sarr on näyttämöllä
koko esityksen ajan.
Zambezin ensi-ilta oli 8.2. ItäHelsingin kulttuurikeskuksessa
STOAssa. 22.2. alkaen näytelmää
on esitetty ja esitetään toukokuuhun asti Aleksanterin teatterissa
Helsingissä. Lisätietoja Kassandra
ry:n kotisivuilta www.kassandra.
fi, liput Aleksanterin teatterista ja
Lippupalvelusta.

Pankinjohtaja Pirkko (Eija Ahvo) etsii töitä.
Kassandran taidetyöpajat
Kassandra ry tuottaa myös taidetyöpajoja lapsille, teinitytöille ja
naisille sekä esityksiä, koulutuspaketteja ja kulttuuritilaisuuksia
kaikille. Toiminta on keskittynyt
pääkaupunkiseudulle, mutta tapahtumia ja työpajoja järjestetään
myös muualla Suomessa.
Varsinaisesti yhdistyksen toiminta
käynnistyi vuoden 2003 alussa,
jolloin tarjottiin ensimmäiset sen
tuottamat monikulttuuriset taidetyöpajat koululaisille ja naisille.
Taidetyötä tekemällä haluttiin
rakentaa siltoja eritaustaisten
suomalaisten välille. Toiminnan
taustalla oli Teatteri Raivoisien
Ruusujen Taiteen ja tieteen monikulttuurinen
tutkimushanke,
Kassandra 2000, joka oli osa Helsingin kulttuurikaupunkivuoden
ohjelmistoa.
Kassandran työpajat ovat myös
veikkolalaisten ulottuvilla, sillä
monet niistä järjestetään kulttuurikeskus Caisassa aivan Helsingin
keskustassa. Vielä lähempänä on

Espoon keskuksessa Kannusillan
kulttuurikeskus, jossa on koko kevään ajan maanantai-iltaisin Pape
Sarrin vetämä kurssi Afrikkalaisen
kulttuurin riemua: rummutusta,
lauluja ja leikkejä 1–3 -vuotiaille ja 4–6 -vuotiaille lapsille vanhempineen. Lisätietoja Kassandran kotisivuilta tai tuottaja Jana
Vamberovalta, puhelin (09) 6841
4215.
Maailma on lähellä
Tämän jutun otsikon lainasin
Suomen Elokuva-arkiston kevään 2008 ohjelmistosta. ”Uuteen maahan” on otsikkona sarjalle elokuvia, joiden aiheena on
maahanmuutto eri mantereilla ja
eri aikakausina ja jotka esitetään
ajalla 27.1.–13.4. Elokuvateatteri
Orionissa Eerikinkadulla on mahdollista nähdä myös paljon muita
sellaisia elokuvia, joita ei muualla näytetä. Ja matkaa Orioniin on
Veikkolan bussilta Kampista vain
muutaman askelen verran. Maailma on lähellä!
Teksti: Niina Saikkonen
Kuva: Kassandra ry
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MLL toimii lasten ja perheiden hyväksi, myös Veikkolassa
Veikkolassa toimiva Mannerheimin lastensuojeluliiton PohjoisKirkkonummen Yhdistys perustettiin tammikuussa 2001 ja sen
toiminnan tarkoitus on edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden
asemaa paikkakunnalla. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia,
kursseja ja luentotilaisuuksia lapsiperheille.
Heti vuoden 2008 alussa MLL
järjesti kaksi kulttuuritapahtumaa
lapsille vanhempineen. Perjantaina 18.1. oli taaperokahvilan jälkeen samassa tilassa Veikkolan
seurakuntatalolla vauvoille (0-2v:lle) suunnattu tanssiesitys Pieniä
ihmeitä. Riikka Siiralan ja Laura
Kairamon toteuttaman esityksen
on nähnyt suuri joukko suomalaislapsia vanhempineen, sillä sen
ensi-ilta oli Suomenlinnassa jo
kesällä 2006, ja sen jälkeen sitä
on esitetty myös muualla maassa.
Pieniä ihmeitä on kuvailtu muun
muassa näin: ”Lämminhenkinen
tanssiesitys kutkuttaa pienten ja
isojen ihmisten aisteja. Esityksen
äänimaailma koostuu tanssijoiden
tuottamista äänistä ja laulelmista.
Elämän pienet ihmeet tapahtuvat
lähellä yleisöä, tässä ja nyt.” Ei
niin kovin runsaslukuisen, mutta
sitäkin aktiivisemman veikkolalaisyleisön mielestä esitystä piti

näistä esityksistä oli ennen MLL:
n esitystä Veikkolan Vanhatiellä
vanhusten hoitokoti Tammikartanossa, jossa lisäyleisönä oli tien
toisella puolella olevan päiväkoti Tenava-Huvilan lapsia hoitajineen. Esitystä seurasivat niin
nuoret kuin vanhatkin katsojat
todella intensiivisesti, mutta tärkeää oli myös se, että eri-ikäiset
katsojaryhmät pääsivät tapaamaan
toisiaan, ja toivottavasti tapaavat
toistekin.

Pieniä ihmeitä -tanssiesityksen jälkeen yleisö pääsi tutkimaan esiintyjiä ja rekvisiittaa lähemmin.
päästä tutkimaan aivan läheltä,
sateenvarjojen takaa pilkistäviä
tanssijoiden varpaita oli päästävä
jopa maistamaan... Aikuisyleisölle tämänkaltaisen esityksen anti
ei olekaan pelkästään siinä, mitä

näyttämöllä tapahtuu, vaan myös
pikkuyleisön reaktiot ovat näkemisen ja kokemisen arvoisia.
Pienten ihmeiden yleisönä on ollut myös vanhempaa väkeä, sillä

saamansa apurahan turvin Riikka Siirala ja Laura Kairamo ovat
järjestäneet sarjan esityksiä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa,
joihin on kutsuttu katsojiksi myös
pikkulapsia vanhempineen. Yksi

Isommille lapsille Teatteri Hevosenkenkä esitti Patrik Draken
ohjaaman lastennäytelmän Kummituskekkerit Veikkolan koululla
sunnuntaina 27.1.2008. Esityksellä oli melkoisesti katsojia, ja
tunnelma juuri sellainen, kuin
hyvässä lastenteatteriesityksessä
pitääkin. Lapset elivät mukana ja
kommentoivat tapahtumia, kun
Eero Ahreen ja Pekka Heimanin
esittämät autiotalon kummitukset
valmistautuivat kreivi Kondrad
Kullervo von Knackenhausin 550vuotisjuhliin ja pikkukummitus
Hugo ystävineen touhusi innokkaasti yllättääkseen hänet, ja kun
kutsumaton vieras, kakkurosvo
Sulo Sacher puuttui peliin...
Teksti ja kuva:
Niina Saikkonen

Timo Parvela:

Sammon vartijat 1 – Tuliterä
Kartanoteatterin tapahtumassa
onnetar potkaisi minua arpajaisissa, ja sain voittona fantasiakirjan ”Tuliterä”. Muutama
päivä juhlan jälkeen havaitsin
kirjan kirjoittajan saaneen
tästä teoksestaan vuoden 2007
Topelius-palkinnon. Päätin lukea kirjan ennen sen antamista
eteenpäin, sillä minua kiehtoi
tutustua nykynuorten fantasiakirjojen sisältöön. Omat lapset
ovat jo aikoja sitten aikuistuneet. Taru sormusten herrasta
oli nuorimmaisen lempikirja ja
hän luki teoksen myös vieraalla
kielellä, katsoi kirjan pohjalta
tehdyt elokuvat ja teatterit.
Tuliterä on kiehtova kirja. Jännittävän seikkailun lisäksi kirjasta löytää ajatuksia herättävää mietintää
maapallon tilasta ja tulevaisuudesta sekä erilaisten ajankohtaisten ilmiöiden synnystä. Kaikki tämä ja
lisäksi hyvän ja pahan taistelu on
esitetty helposti luettavassa, mukanaan vievässä muodossa. Koulupoikamainen huumori sai minut
välillä naurahtamaan ääneen.
Sammon säpäleet
Kalevalassa Väinämöinen ja Pohjolan Akka, nimeltään Louhi taistelivat ihme-esineestä, vaurautta tuovasta Sammosta. Taistelu
päättyi Sammon hajoamiseen, ja
Louhelle jäi vain Sammon kansi.
Muut Sammon säpäleet vaipuivat
mereen, osan aallot kuljettivat rannoille, missä ne toivat vaurautta ja
rikkauksia maapallon kansoille.

vänä oli pitää huolta, etteivät kadonneet palaset päädy itsekkään
Pohjolan Louhen käsiin.

Louhi oli itsekkäästi halunnut pitää Sammon vain itsellään Pohjolassa. Hän uhosi kostoa, uhkasi
kuivuutta ja tulvia maapallolle
sekä lopuksi sammuttaa auringon.
Tuliterä-kirjan kiehtova juoni jatkuu siitä, mihin Kalevala loppui.
Se kertoo kahdesta hyvin erilaisesta koulupojasta, Ahdista ja Ilmarista. Heitä yhdistää molempien
isien outo katoaminen kalareissulla. Koulun kevätjuhlissa alkaa
omituinen tapahtumasarja. Ahdin soittaessa ikivanhaa kannelta
koko yleisö jähmettyy paikoilleen
ja rehtori vajoaa tuoleineen maan
sisään. Ilmari ja Ahti saavat tietää,
että he ovat suoraan alenevassa
polvessa Sammon vartijoiden perillisiä. Sammon vartijoiden tehtä-

Kantele ja miekka
Pikkukaupungin vanha kaivos on
avautumassa uudelleen käyttöön.
Sieltä kuuluu kilke ja kalke, mutta
kukaan ei oikein tiedä, mitä maan
uumenissa tapahtuu. Ystävykset
joutuvatkin lähtemään hyytävän
jännittävälle
tutkimusmatkalle, josta riippuu koko maapallon
kohtalo. Jälleen kerran Pohjolan
Louhi uhkaa ottaa maailman haltuunsa muinaisen ihme-esineen,
Sammon, palasten avulla. Poikien
tehtävänä on estää Louhen aikeet,
mutta taistelu Pohjolan Akan juonia vastaan on kaikkea muuta kuin
helppo. Arvokas miekka on pahamaineisen moottoripyörä-jengin,
Tuonelan joutsenien, hallussa.
Ilmarin älykäs ja rohkea isosisko Anni auttaa heitä taistossa.
Taistelun ylivoimaiset aseet ovat
Väinämöisen kantele ja miekka,
Tuliterä.
Hyytävän jännittävä seikkailu
päättyy kaivoksen romahtamiseen, mutta mahdottoman monta
kysymystä jää odottamaan kirjaan jatkoa. Missä ovat poikien
isät? Miten Ahdin äidin tarina jatkuu? Miten Saanan elämä jatkuu?
Käyttääkö Louhi taikavoimaansa
– hänhän pystyy muuttamaan säät
ja muuttumaan kotkaksi?
Teksti: Pirkko Kautto

Veikkola-kirja
Myynnissä 10-kioskilla,
Sirpan vintillä
Veikkolan kirjastossa,
kylätälolla
sekä kyläyhdistyksen tapahtumissa.

Hinta 10 e
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellinen ristikko oli poikkeava useassakin suhteessa. Näkemykset vaikeudesta hajosivat yli koko asteikon. Ratkoja, joka tarkisti, mitä aiemman Kylänraitin etusivulla sanottiin, pääsi hyvään alkuun, ja loppu saattoi edetä juoheasti. Jos taas lähti liikkeelle yksittäisistä sanoista, saattoi
juuttua pohtimaan pesusaavin synonyymiä (LIKOTIINU) tai lakupötköjen ja tiettyjen pihvien olemusta (LAKSATIIVISET, TEELUISET).
Ranskankielisestä vihjeestä ei kuitenkaan tarvinnut tietää muuta kuin,
että se on ranskaa. No, siinä sanotaan: ”Tässäpä teille sanaristikko.”

1+1=2 !!

H
Se karvainen veli Wilhelm

Tämänkertaisen ristikon teemaksi on valittu ihmisen viehtymys turhuuteen. Voidaan tietenkin sanoa, että huomion kiinnittäminen tällaiseen on
sekin turhuutta. Turhuuden markkinoilla esiintyy kuitenkin siinä määrin
samanaikaista välinpitämättömyyttä ja vastuuttomuutta, että Suomen
Luonto on ottanut asiakseen järjestää vuotuisen äänestyksen siitä, mikä
kunakin vuonna nähdään kaikista turhuuksista turhimmaksi. Ajatus epäkohtien esille nostamisesta leikillisyyden valepuvussa on onnistunut ja
toimiva. Vuoden turhakkeen valinta ja julkistaminen lehden vuoden viimeisessä numerossa saavat joka kerta huomattavaa huomiota.
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Ristikon pääkuvasta, joka esittelee vuoden turhakkeen, lähtee peräti
kuusi teemaan liittyvää ilmaisua. Nämä ovat pääosin suoria siteerauksia
äänestäjien ehdotuksista. On huomattava, että pelkkä laite voi olla turha
mutta harmiton. Välinpitämättömyyden ja vastuuttomuuden haitat tulevat esiin vasta laitetta käytettäessä. Turhakkeen muodostavat aina laite
ja sen käyttäjä yhdessä.
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Korutarina-paja aikaa antamassa

Korutarinan satoa.

Huolimatta intensiivisestä keskittymisestä oli aikaa jakaa ajatuksia muille.
Lumisena tammikuun iltana kokoontui pieni joukko 7-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan Veikkolan koululle Korutarina-pajaan.
Illan aikana valmistui kokoelma
näyttäviä metallilankakoruja.
Sekä nuoret että vanhemmat kaipaavat enemmän yhteistä aikaa ja

tekemistä. Vanhempia ja nuoria
yhdistävää harrastustoimintaa on
tarjolla melko vähän. Korutarina-paja antoi aikaa olla yhdessä
ja harrastaa. Tunnelma työpajassa oli todella lämmin ja mukava.
Tekemisen lomassa syntyi luontevasti keskustelua niin nuorten
tulevaisuuden haaveista kuin ar-

kisesta elämästäkin.
Korutarinan siivittämän keskustelun lisäksi opittiin korujen valmistusta ja luotiin oma Korutarina.
Kaiken huipentumaksi yhteistyössä, toinen toistaan auttamalla, valmistui upeita korusarjoja.
Tuotekehittelyä oli nähtävissä. Jo-

Pottu hiihtää, vaikka lumi puuttuu
Sanapajan lapset suunnnittelivat
lautapelejä. 7-9 -vuotiaitten ryhmässä jokainen laati ikioman pelin ja isommat kehittelevät TOTTA JA TARUA -tarinoita koko
perheen Veikkola-aiheista peliä
varten. Peli valmistuu yhteistyössä
Veikkolan kyläyhdistyksen kanssa

ja se antaa hauskalla tavalla tietoa
omasta kotikylästä ja sen menneisyydestä.

täjänä tehtäväkseen kuvittaa sen.
Näin syntyi sarjakuva hiihtävästä
Herra Potusta.

Projektin esittelyvaiheessa keksittiin huima talviseikkailu kylän
maisemissa. Kolmasluokkalainen
Anni Hytönen sai taitavana piir-

Teksti: Seija Kivilaakso
Sarjakuva: Anni Hytönen

kainen sai pihtien avulla metallilangan taipumaan oman näköisekseen. Kivet ja lasihelmet antoivat
oman lisänsä korujen ulkomuodolle. Ehkäpä paja antoi kipinän
harrastukseksi.

Korutarina-pajan ohjaajina toimivat Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijat Annaleena
Kalliomäki ja Silja Henriksson.
Illan rahoituksesta vastasi Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kaikki pajaan saapuneet vanhemmat olivat äitejä. Isiä oli vaikeampi saada mukaan, lienevätkö syynä
ennakkoluulot. Ne kuitenkin karisivat pajassa; korut eivät ole vain
tyttöjen juttu, vaan myös pojat voivat luoda mieleisensä korun itse.
Pajassa taipui koruja niin naisen
kuin miehen makuun.

Veikkolalaisilla oli mahdollisuus
tutustua korujen valmistukseen
Veikkolan koulun Hyvinvointi- ja
harrastepäivänä 14.2.
Teksti ja kuvat:
Annaleena Kalliomäki ja
Silja Henriksson
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Jätevedet Kalljärvessä
Viime aikoina jätevesiä on mennyt useita kertoja Kalljärveen.
Vesihuoltolaitos ei tunnu ottavan asiaa vakavasti, kuntalaisaloitteeseen ei vastata. Tammikuun lopulla Uudenmaan
ympäristökeskus lähetti kunnalle selvityspyynnön Veikkolan
jätevesipäästöistä.

Kalljärveen. Kunnan tulee antaa
selvitys helmikuun loppuun mennessä. Selvityksessä pitää kertoa
pumppaamoiden sijainti ja ikä,
ohitusajat ja määrät, suoritetut
toimenpiteet, ovatko pumppaamot
kaukovalvonnassa, miten tapauksesta on ilmoitettu viranomaisille
ja asukkaille sekä mahdollisesti
tarvittavat pumppaamoiden saneeraustoimenpiteet aikatauluineen.

Kuntalaisaloite: Veikkolan viemärijärjestelmän päästöt kuriin
Viime lokakuussa KIRVES / Pro
Kalljärvi lähetti kunnalle kuntalaisaloitteen, jossa kerrottiin selkein esimerkein Veikkolan Kalljärven pohjoisrannalla sattuneista
lukuisista jätevesivuodoista ja kysyttiin:

Kalljärven vesi on kuitenkin uimakelpoista
FCG:n
ympäristölaboratorion
mukaan 31.1.2008 Kalljärvestä
otetuissa vesinäytteissä on suolistoperäisiä bakteereja: Suolistoperäisiä enterokokkeja 16 (vaatimus
alle 200 kpl/100 ml) ja fekaalisia
koliformisia bakteereita 64 (vaatimus alle 500 kpl/100 ml). Talviuimareita lohduttanee tieto, että
vesi on bakteereista huolimatta
uimakelpoista: uimaveden käyttöluokka on tyydyttävä.

1) Mihin toimenpiteisiin kunta
on ryhtynyt ja aikoo ryhtyä sen
varmistamiseksi, että nyt tapahtuneen kaltaisia viemärijärjestelmän
vuotoja Veikkolassa, ja erityisesti mainitussa viemäriputkiston
kohdassa, ei pääse enää tapahtumaan?
2) Millä tavalla kunta aikoo toimia
ennallistaakseen Kalljärven tilan
a) mainittujen törkeiden ja toistuvien viemärijätevuotojen jäljiltä ja
b) mainittujen jätevedenpuhdistamon lupamääräysten ja yleisesti
hyväksyttävän tason ylittäneiden
päästöjen jäljiltä. Kunnalta toivottiin vastausta 30.11.2007 mennessä.
Ei vastausta, lisäselvityspyyntö
Aloitetta ei ole kunnassa Kylänraitin painoon mennessä käsitelty. Sen sijaan vesihuoltopäällikkö 20.12. päivätyssä kirjeessään
myönsi vain 15.8.2007 tapahtuneen jätevesivuodon ja vaati aloit-

Pohjois-Kirkkonummi on todellista järviseutua. Tässä Kalljärvi luoteesta kuvattuna heinäkuussa 2007.
Etuoikealla ns. Packalenin pellot ja niiden edessä lahdessa mahtavat leväkukinnot.
teen tekijöiltä selvitystä ja valokuvia muista jätevesivuodoista
15.1.2008 mennessä.
Uusia jätevesivuotoja
19.1.2008 Kalljärven jätevesipumppaamolta meni ylivuotona
kahden ja puolen tunnin ajan Kalljärveen n. 50 kuutiota jätevettä
(lähde: kunnan vesihuoltolaitos).
Vastauksena tiedusteluihin syyksi
on ilmoitettu sähkönsyöttökaa-

pelin vika. Seuraavana päivänä
ranta siivottiin ja päälle levitettiin kalkkia. Seuraavalla viikolla
24.1.2008 Sahatiellä jätevesikaivo tulvi niin, että tie pistettiin
joksikin aikaa poikki. Tammikuun
lopulla 2008 vesihuoltopäällikkö
kertoi vastausviestissään eräälle
Pro Kalljärveläiselle, että viime
vuoden lopulla tapahtuneen ylivuodon syynä on ollut 1,5 litran
virvokejuomapullo viemärissä.

Selvityspyyntö kunnalle
Kun kunta ei mitenkään tiedottanut
asukkaille tapahtumista eikä vaikuttanut kiinnostuneelta estämään
Veikkolan tulevia jätevesipäästöjä,
niin asukkaat kääntyivät lopulta
Uudenmaan ympäristökeskuksen
puoleen. Tammikuun lopulla Uudenmaan ympäristökeskus lähetti
Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitokselle selvityspyynnön jätevesipumppaamon ylivuodoista

Nuottaukset jatkuvat
Helmi-huhtikuussa Kalljärveä talvinuotataan pari päivää yhdessä
Uudenmaan ympäristökeskuksen
tehokalastustyöryhmän kanssa.
Talkoolaisia tarvitaan taas arkisin
8-16 välillä. Ilmoittaudu mukaan
os. kirves@saunalahti.fi.
Lisätietoa Kalljärven ongelmista
Veikkolan vedet -sivustolta os.
http://www.freewebs.com/veikkolanvedet
Teksti: Marjokaisa Piironen,
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry:
n sihteeri

...julisteet
www.veikkola.net

...yksinkertaiset kotisivut
(ja opettaa ylläpitämään)

...logot

tekee...

...kuvakertomukset
tapahtumistasi

...muotokuvapiirrustukset
(vaikka lahjaksi)

yläpiikana toiminut
Marjokaisa Piironen ja
Kylänraitin kuvittaja Franz
Raschbacher yhdistivät
voimansa: Tupuli-yritys*
palvelee pienissäkin
graafisissa asioissa ja
kouluttaa helposti
ylläpidettävien nettisivujen
tekoon. Jos haluat vaikkapa
omaperäisen syntymäpäiväkutsun, esitteen tai
valokuvaajan juhliisi, niin ota
yhteyttä!

info@tupuli.fi
040 5058 058
www.tupuli.fi
* Tupuli tarkoittaa kahta vahvaa ja maukasta (sahdista).
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Keskellä kylmää talvea,
jota ei tullut
Vaikka kulunut talvi on ollut leuto, niin onhan se aina
kuitenkin kylmä vuodenaika.
Helmikuun ollessa jo hyvällä
alulla tuntuu siltä, että tänä
talvena ei talvea tule lainkaan.
Tästä on ollut sekä hyötyä että
haittaa. Suomen talveen sopeutuneet lajit kestävät kovatkin
pakkasjaksot, jos saavat ravintoa
riittävästi. Talvikuolleisuus karsii elinvoimattomimmat yksilöt.
Näin kannat pysyvät terveinä ja
evoluutio toteutuu. Täytyy myös
muistaa, että osaltaan talvikuolleisuus ruokkii muita lintuja ja
eläimiä, jotka elävät luonnosta
saamallaan ravinnolla.

Kalljärvi oli viime heinäkuussa melko sameana levistä. Ilmakuvan otti Tero Taponen Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
Uudenmaan ympäristökeskus
kysyi syksyllä 2006 kaikilta Uudenmaan kunnilta halukkuutta
osallistua kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan.
Kirkkonummen kunta ilmoitti
kiinnostuksestaan.
Neuvotteluiden seurauksena päätettiin
selvittää Kalljärven perustila ja
mahdollisesti aloitella suurempaa kuntakohtaista ohjelmaa.
Kalljärven perustilan selvitykseen kuului tietojen hakeminen
eri rekistereistä ja muista tietolähteistä. Kasvillisuutta selvitettiin maastokäynnin ja ilmakuvien
avulla. Kalljärvelle aiemmin tehdyt toimenpiteet kirjattiin ylös.
Lisäksi Kalljärven valuma-alue
määritettiin.
Huonolaatuinen vesi
Kalljärven veden laatu voidaan
luokitella huonoksi pintavesien
yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan. Kalljärvi on hyvin rehevä järvi, jossa on runsaita
sinileväkukintoja. Happipitoisuus
on ollut Kalljärvessä usein alhainen pohjan lähellä talviaikaan.
Kesäisin happiongelmaa ei ole.

Kalljärvessä esiintyy ahvenkaloista ahventa ja kiiskeä ja särkikaloista pasuria, lahnaa, salakkaa
ja särkeä. Petokaloista esiintyy
haukea, kuhaa, toutainta ja ankeriasta. Kalaston on todettu olevan
särkikalavaltainen, ja Kalljärvessä
on nuotattu vuodesta 1998 lähtien.
Runsasta kasvillisuutta
Kalljärven kasvillisuus on paikoin
erittäin runsasta. Etenkin järven
eteläpää on osittain umpeenkasvanut. Myös pohjoispäässä kasvillisuutta on reilusti. Järven länsirannalla kasvillisuutta on selvästi
vähemmän. Kalljärvessä esiintyy
leveälehtistä osmankäämiä, saroja, järviruokoa, järvikortetta
ja järvikaislaa. Kelluslehtisistä
vesikasveista esiintyy ulpukkaa,
uistinvitaa, pystykeiholehteä ja
palpakkoja. Kalljärven pohjoisosassa oli myös pikkuvitaa.
Kalljärven valuma-alueella on
jonkin verran peltoja (n. 14 %),
mutta ne rajautuvat järveen hyvin
pieneltä osin. Asutusta on Kalljärven valuma-alueella aika paljon.
Osa asutuksesta on liittynyt vie-

märiverkostoon, mutta myös hajaasutusta on.
Yhteenveto Kalljärven perustilasta:
Kalljärvi on erittäin rehevä järvi,
jonka kunnostustarve on suuri.
Kalljärven vesi on laadultaan huonoa johtuen mm. runsaista sinileväkukinnoista. Kalljärven kalasto on särkikalavaltainen, minkä
vuoksi nuottauksia suositellaan
jatkettavan.
Kalljärvelle pitäisi tehdä tarkempi
kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Kuormitusselvityksessä voidaan arvioidaan laskennallisesti järveen kohdistuva
fosforimäärä ja sen vaikutus järven tilaan. Kunnostussuunnitelmassa pohditaan tarkemmin juuri
Kalljärvelle sopivat kunnostusmenetelmät.
Kalljärven perustilan selvitys kokonaisuudessaan julkaistaan lähiaikoina
Ympäristökeskuksen
raportti-sarjassa os. www.ymparisto.fi.
Anne-Marie Hagman
Uudenmaan Ympäristökeskus

Veikkolan kalastuskunnan
vuosikokous
Sääntömääräinen
vuosikokous pidetään ke 26.3. klo 18.00
Veikkolan kylätalolla, Vanhatie

29. Kokouksessa käsitellään yhdistymistä Koskis-Navalan kalastuskunnan kanssa. Mukana myös

Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen
liiton toiminnanjohtaja Erkki Virtanen. Tervetuloa!

KIRVES ry:n vuosikokous
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry:

n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään ma 24.3. klo 18.00 Veik-

kolan kylätalolla, Vanhatie 29.
Tervetuloa!

Loiset uhkana ensi pesintäkaudella
Kun talvea ei käytännössä ole,
niin lintujen kannalta ehkä suurin ongelma tulee loiseläinten
suuremman populaation muodossa seuraavana pesintäkautena. Talven pakkaset tappavat
pääosin lintujen pesissä majailleet eliöt, ja pesintäkausi on
päässyt alkuun ilman pesissä
odottavia kutsumattomia vieraita. Tämä tarkoittaa sitä, että
säiden salliessa tulisi pihapöntöt puhdistaa vielä kertaalleen.
Sellaiset pöntöt, joissa pohja
aukeaa, voisi huuhdella vaikka
kuumalla vedellä. Pöntön on sijaittava siten, että kuuman veden
käsittely onnistuu vahingoitta.
Pöllöjen huutoa ei ole vielä kuulunut. Tämä viittaisi siihen, että
jyrsijöitä ei taaskaan ole kovin
paljon. Niiden kato saattaa johtua siitä, että hangen puuttuessa
sopivaa suojaa ei ole ja pesinnät
jäävät vajavaisiksi. Pienillä jyrsijöillä sekä hyönteissyöjillä,
kuten päästäisillä, kannanvaihtelut ovat nopeita lyhyen elinajan
johdosta. Päästäisen sydän lyö
jopa yli 300 kertaa minuutissa,
ja yhden yksilön elinaika on vain
viikkoja. Suotuisissa olosuhteissa hiiret, myyrät ja päästäiset lisääntyvät nopeasti.
Monet tutut ruokavieraat vähissä
Ruokintapaikallani ovat hömötiaiset olleet kateissa. Tali- ja sinitiaisten lisäksi kuusitiainen ja
töyhtötiainen ovat olleet päivittäin ruokavieraina. Punatulkut
ja keltasirkut ovat olleet myös
vähissä. Petolinnuista voidaan
mainita, että myös kanahaukka
on ollut kateissa sekä nyt talvikautena että kesällä. Tämä viittaa siihen, että kanta on edelleen
laskussa jostain syystä. Aikaisempien vuosien vainoilla tämä
tilanne ei täysin selity.
Kanahaukan pienempi sukulainen, varpushaukka, on sään-

www.kylänraitti.fi

nöllinen talvehtija. Se on myös
talvikautena yleisin päiväpetolintumme. Ei ole näkynyt taviokuurniakaan, vaikka syksyllä oli odotettavissa vaellusta. Lämmin talvi
saattaa olla syynä tähän. Myöskään toinen vaeltaja, pähkinänakkeli, ei ole vieraillut tietääkseni
veikkolalaisten lintulaudoilla.
Merikotka seuralaisena Haapajärvellä
Sunnuntaina, viime uudenvuoden
aatonaattona, havaitsin ulkoillessani isolepinkäisen (lapinharakan) saalistavan Eerikinkartanon
pelloilla. Tämä lintu muistuttaa
tavoiltaan tuulihaukkaa. Se lekuttelee paikoillaan pellon yläpuolella etsien ravintoa kuten hiiriä ja
myyriä. Se voi syöksähtää saaliin
kimppuun myös tolpan nokasta
tai
sähkölangalta. Samaisella reissulla näin Haapajärven päällä sadoista lokeista koostuneen parven,
jossa oli mukana yksi merikotka.
Se lensi pohjoisen suuntaan ja yllättäen kääntyi takaisin liidellen
vierelläni, kun kävelin koirien
kanssa hiekkatietä kohden Navalan kartanoa. Seuraa sekin!
Jäät ovat edelleen heikkoja ja
saattavat kadota jo maalis-huhtikuun vaihteessa.
Pilkkijät eivät ole päässeet harrastamaan mielilajiaan. Järviemme happitilanne on varmaan tämän talvikauden jälkeen myös
hyvä. Kun jäät sitten lähtevät ja
ilmat lämpenevät kevään alkaessa, voimme odotella järvillemme
jälleen muuttavia vesilintuja sekä
haikaroita ilman happikadon seurauksena kuolleita kaloja.
Toivomuksena pesäpuu kattohaikaralle
Jotenkin tuntuu siltä, että Eerikinkartanon pellot olisivat oiva paikka kattohaikaran ensimmäiseen
pesintään Suomessa. Löytyisikö
jostain vanha kärrynpyörä tai puhelintolppa tai muuten selkeästi
pystytettävä puunrunko, niin laittaisimme talkoilla kattohaikaran
pesäpuun pystyyn jonnekin kartanon maisemiin?
Voimia kaikille lukijoille varsinkin silloin, kun elämä arvaamattomasti yllättää.
Topi Tjäder

URHEILU
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9.–13.6. Navalan nurmella

Suosittu jalkapallokoulu jälleen ensi
kesänä
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Vesipallo lentää
Kirkkonummella

Kesäkuun alkua päästään jälleen
viettämään jalkapallon merkeissä
aivan lähellä Veikkolan keskustaa. Navalan nurmikenttä komeine
tammineen toimii tänäkin kesänä
Veikkolan Veikkojen jalkapallokoulun näyttämönä. Osallistujia mahtuu mukaan 110, reilusti
enemmän kuin viime vuonna.
Ilmoittautumiset tapahtuvat Veikkolan Veikkojen netissä: www.
veikkolanveikot.fi
Koulun rehtorina toimii jo totuttuun tapaan Pasi Tauriainen,
suomalainen jalkapallovaikuttaja
kentältä, sen laidalta ja taustatehtävistä.
Jalkapallokoulu on tarkoitettu
kaikille 6–12-vuotiaille tytöille ja
pojille kokemuksesta ja urheilutaustasta riippumatta. Koululaiset
jaetaan ryhmiin iän ja osaamisen
mukaan. Aiempia pallotaitoja ei
siis välttämättä tarvitse, ja pidemmällekin ehtineille järjestyy haastavaa tekemistä, joukkueharjoituksista poikkeavia harjoituksia ja
uusia pelikavereita.
Vuoden 2007 jalkapallokoululaisista noin kolmannes ei ollut

Navalan tammien suojassa on hyvä harjoitella. Vuoden 2007 jalkapallokoululaiset ”luokkakuvassa”.
aiemmin kokeillut lajia seurassa.
Viikossa oppi paljon, ja moni seuran joukkueista sai loppukesästä
vahvistuksia lajin makuun päässeistä junioreista. Lajista kiinnostuneita toivotaan tänäkin vuonna
mukaan mahdollisimman paljon.
Hyvässä seurassa on helppo vakuuttua.
Mukana olleet muistavat aurinkoisen viikon, evästauot, yhteiset
leikit ja pelit sekä reippaan ulkoilun sivutuotteena syntyneen
syvän rusketuksen. Sydäntalven
synkkyydessä seura lupaa tehdä

kaikkensa, että olosuhteet tulevassa kesäkuussa ovat vähintään yhtä
hyvät. Toisaalta pidempään jalkapallon parissa olleet tietävät, että
ulkona pelattavassa lajissa sää on
mikä on ja peli on hauskaa kesän
lämpimissä sateissakin.
Lisätietoja
jalkapallokoulusta
VeVe:n jalkapallojaoston puheenjohtaja Tapio Keräseltä, p. 040
5045904.
Teksti: Heikki Lahdensuo
Kuva: Jarmo Viertokangas

Joukkue jokaiselle jalkapalloilijalle
Kasvavalle jalkapallo- ja urheiluseuralle on tärkeää tarjota
joukkue jokaiseen juniori-ikäluokkaan. Näin Veikkolan Veikoissakin.
Mukaantuloa helpottaa, kun tietää,
että nuorimmille syntyy seuran
rutiinien tukemana uusi joukkue
joka vuosi. Lisäksi katkeamaton
ja valmennus- ja peliajatuksiltaan yhtenäinen ikäluokkasarja
mahdollistaa seuratasolla monia
asioita paremmin kuin itsenäisesti
toimivat erillisjoukkueet. Esimerkiksi varusteiden ja muun materiaalin taloudellinen käyttö, valmennusyhteistyö, pelaajien ristiin
harjoittelu ja peluutus taidon ja
tilanteen mukaan sujuvat yhteisin
sävelin. Eikä joukkueiden tarvitse
loppua, kun juniori-ikä on ohi.
Eri-ikäisistä toimiva joukkue
Jos samana vuonna syntyneistä junioreista ei muodostu täyttä
joukkuetta, ei hätää. Ikäluokkia
yhdistämällä syntyy toimivia kokonaisuuksia. Tärkeää on, että
jokaiselle mukana olevalle löytyy
taitojen ja tarpeiden mukainen
joukkue ja että yksikään ikäluokka ei jää vaille osaavaa valmennusta vaan saa harjoitella sekä
pelata nousujohteisesti.
Mitä suurempi seura sitä helpompi on tarjota erilaisia mahdollisuuksia erilaisille pelaajille. Siksi kasvu on tärkeää. Joku haluaa
sitoutua tiiviiseen harjoitustahtiin
ja haastaviin peleihin, joku pelata
harrastuksekseen. Perustaidot on

Vesipallo on Suomessa aika harvinainen urheilulaji, eikä se ole
saanut esimerkiksi jääkiekon tai
jalkapallon tapaista arvostusta –
vielä. Kirkkonummen Uimaseura
KIS on perustanut vesipallojoukkueen, joka harjoittelee kaksi
kertaa viikossa, perjantai-iltaisin
viidestä kuuteen ja sunnuntaisin
klo 8.30–9.30.
Harjoittelemme alussa vesipallotekniikkaa, mutta pääosin pelaamme. Pelaajista vanhimmat
ovat vuonna 94- ja nuorimmat
98-syntyneitä. Tyttöjä ja poikia
on suurin piirtein yhtä paljon.
Kävimme kovat ottelut Turussa
loppiaisena. Aikuisille on erikseen oma vesipallo tiistaisin klo
20.30–22.00.
Vesipallo on rankka kontaktilaji,
mutta aluksi kunnon ei tarvitse
olla erityisen hyvä, kunhan osaa

uida. Kunto kasvaa kyllä, kunhan
harjoittelee.
Vesipallossa pallo kelluu, toisin
kuin uppopallossa, joten ei tarvitse sukellella. Mutta laseja ei saa
eikä kannata pitää, sillä jos pallo
tulee kovalla voimalla silmään,
voivat lasit tehdä ikävää jälkeä.
Harrastusta varten ei tarvitse ostaa
kalliita varusteita, uimapuku riittää. Vesipallossa on omat uimalakit, joissa on korville suojat.
Vesipallo on kivaa!
Joukkueessamme on vielä tilaa, joten tervetuloa joukkueeseen! Tule
uimahallille katsomaan ja juttelemaan tai kysy: puh. 050 5716469
tai sähköpostitse uimakoulut@kis.
fi. Lisätietoja www.kis.fi ja www.
uimaliitto.fi.
Teksti: Sara Pentikäinen 12 v.
Kuva: Seppo Laukkanen

ITF Taekwon-do
instituutti

Verkot tötterölle ja riemu kattoon. Peli on pelaajan juhlaa, maalin
tullen hyvinkin kirjaimellisesti.
toki jokaisen opittava, ja kehittymisen eteen on harrastajankin
tehtävä töitä. Se kuuluu kaikkeen
urheiluun.
Tyttöjalkapallo erityinen ylpeydenaihe
Veikkolan Veikkojen jalkapallo on
yhdessä vuodessa enemmän kuin
kaksinkertaistunut: lisenssipelaajia on alkuvuonna 2008 paljon yli
50. Vastikään aloittanut miesten
harrastejoukkue, Team Silmäleikkaus, kasvattaa määrää vähintään
parillakymmenellä. Keväällä perustettavat nuorimmat tyttö- ja
poikajoukkueet kasvattavat pelaajamäärän suurella varmuudella
neljännelle sadalle. Vaikka kylä
kasvaa, emme ole kaukana ensimmäisestä tavoitteesta, jossa jalkapallolisenssi on joka kymmenennellä veikkolalaisella.
VeVe jalkapallolla on joukkue

jokaiselle. Nuorimmat pojat ovat
tällä hetkellä 01–02 -syntyneitä
ja vanhimmat juniorit vuosikertaa
93–94. Erityinen ylpeydenaihe on
vahvasti kasvanut tyttöjalkapallo:
joukkueita on kolme ja aktiivisesti harjoittelevia tyttöjä yhteensä
vähintään kuusikymmentä. Myös
juniori-ikää vanhemmille löytyy
miesten harrastejoukkue, ehkä
kaksikin, ja naisten harrastejoukkue on suunnitteilla.
Pohjois-Kirkkonummi kasvaa ja
jalkapallo siinä mukana. Olosuhteiden parantamisessa riittää työtä
muun kasvun ohessa. VeVe:n netistä www.veikkolanveikot.fi löytyy lisätietoa, ja jalkapallojaoksen puheenjohtaja Tapio Keränen
sekä joukkueiden yhteyshenkilöt
ovat käytettävissäsi.
Teksti: Heikki Lahdensuo
Kuva: Jarmo Viertokangas

ITF Taekwon-do instituutti ry
on Kirkkonummelle perustettu
taekwon-don henkilökohtaista
valmennusta tekevä taho, joka
luo halukkaille räätälöityjä valmennusohjelmia. Tiloina käytetään Kirkkonummella sijaitsevan
entisen Aktiivi-Instituutin tiloja,
osoitteessa Opistopolku 1. Kaikki Instituutin oppilaat testataan
1-2 krt / vuosi Liikuntakeskus
Pajulahdessa, Nastolassa. Viime

tammikuussa instituuttilaiset osallistuivat Pajulahdessa seminaariin,
jonka pääaihe oli taidon kehittäminen kamppailulajeissa. Tällä
hetkellä Instituutissa on oppilaina
reilut 30 aktiivista taekwon-dokaa. Näistä n. 70 % kuuluu ITF
TKD:n maajoukkuerinkiin tai itse
maajoukkueeseen vuonna 2008.
Lisätietoja: www.itfinstituutti.fi
Teksti: Jean Feller

Veikkolassa nyrkkeiltiin
jo 1960-luvulla
Ilokseni huomasin Kylänraitin
numerossa 4/2007, että aikoinaan
sammahtanut nyrkkeilyharrastus
on Huuhtasten avulla jälleen voimissaan. Nyrkkeilyharrastuksella
onkin vanhat perinteet Veikkolassa. Harrastajat perustivat 1960-luvulla YRITYS-69 nimisen seuran,
joka sittemmin liittyi Veikkolan
Veikkoihin (VeVe). Seuran toimintaa ja harjoituksia veti Leo
Tamminen. Harjoitukset olivat
vuosina 1970-72 Furuhedissä nuorisoseurantalolla. VeVeen liittymi-

sen jälkeen harjoitukset siirtyivät
Veikkolan vanhalle koululle. Leo
Tammisen johdolla nyrkkeilijät
lähtivät kilpailuihinkin. Kilpailumenestystäkin tuli: Eino Marjatsalo, s. 1962, voitti nuorten 12-14
vuotiaiden Suomen mestaruuden.
Kysyin joskus Leolta opettaako
hän poikia tappelijoiksi? Leksa
kohotti kulmakarvojaan ja vastasi, että nyrkkeilijät eivät koskaan
tappele, vihaisena ei saa otella.
Hyvää jatkoa.
Teksti: Raili Leidenius

URHEILU
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Veikkolan Veikkojen yleisurheilu
vahvassa vedossa
Viime syksynä Veikkolaan saatiin viimein oma urheilukenttä,
jota keväästä alkaen pääsevät
hyödyntämään niin seuran eri
lajijaokset kuin koulumaailmakin. On tärkeää, että kentälle
saadaan myös isompia kisoja.
Toukokuussa juostaan Veikkolassa koko pääkaupunkiseudun 9–15
-vuotiaiden piirinmestaruusviestit. VeVe hoitaa tämän tapahtuman yksin eikä yhdessä muitten
seurojen kanssa, kuten yleensä on
tapana. Heinäkuussa järjestetään
kentällä nuorten kansalliset yleisurheilukisat, elokuussa piirin Vattenfall-karsinta ja syksyllä seuran
avoimet mestaruuskisat, jonne
voivat tulla mukaan myös muiden
seurojen urheilijat. Myös kunnan
mestaruuskilpailut pidetään Veikkolassa.

VEIKKOLAN APTEEKKI
Avoinna ma klo 9-18, ti-pe klo 9-17
Koskentie 3, Puh. 2565 130

VEIKKOLASTA

LV I
Atte Pettisen valmennusryhmän Saana Salonen, Emma Viherä ja
Sari Koskinen lupaavat huimaa tulosparannusta ja hyviä sijoituksia tulevana kesänä.

- TARVIKKEET
WC- JA KYLPYHUONE
KALUSTEET
MAAHANTUOJAN

MYYMÄLÄSTÄ

Kilpailutoiminta on vilkasta myös
omien seurakisojen myötä. Tämän
johdosta yu-jaos järjestää toimitsijakoulutusta kevään aikana kaikille halukkaille. Lisäksi seura
on järjestämässä yhdessä kuuden
muun seuran kanssa Suomen mestaruusviestikilpailuja Leppävaarassa kesäkuun puolessa välissä
sekä viikkoa aiemmin kansainvälistä nuorten suurtapahtumaa,
Finlandia Junior Gamesia. Syksyllä yu-jaosto on vielä mukana
Ruotsi-ottelun järjestelyissä.
Yleisurheilukoulua ja lisää ohjaajia
Yleisurheilukoulut jatkavat aktiivista toimintaansa talven ajan,
ja kesällä urheilukenttä avaa aivan uuden mahdollisuuden laadukkaaseen toimintaan. Viime
syksynä koulutettiin 10 uutta yuohjaajaa jo entuudestaan suureen
valmentaja- ja ohjaajajoukkoon,
joten yleensä seuroja vaivaavasta
ohjaajapuutteesta ei Veikkolassa
ole tietoakaan. Päinvastoin tällä
hetkellä on jopa ylitarjontaa pätevistä ohjaajista, mikä on toki positiivinen ongelma. Tämän johdosta
yleisurheilupuolella on mahdollisuus käynnistää uusia ryhmiä
kevään aikana, joten kaikki lapset
pääsevät mukaan seuran mahtavaan toimintaan. Yleisurheilupuolihan sai SLU:n Nuoren Suomen
Sinetin viime syksynä hyvästä
seuratoiminnasta, ja Sinetti vaatii
jatkamaan yleisurheilun nostetta
Veikkolassa.
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JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

RAKENTAJA TULE KYSYMÄÄN LVI-TARVIKKEISTA TARJOUS
TULE TUTUSTUMAAN KYLPYHUONENÄYTTELYYN

VEIKKOLAN

LVI-TALO
www.sanista.fi

Yleisurheilukouluissa kaikki ovat voittajia.
mahtavaa hedelmää, sillä säännölliseen harjoitteluun mukaan lähteneet VeVe:n nuoret ovat lähestyneet valtakunnan kärkeä laajalla
rintamalla. Valtakunnan tilastoissa löytyy jo useita veveläisiä kymmenen parhaan tilastoissa lasten
sarjoista veteraaneihin. Tilastoissa
korkeimmalle vuonna 2007 nousi
P9-sarjassa Aleksanteri Sonninen,
joka vielä lokakuussa Espoonlahden kisoissa heitti uuden komean
piiriennätyksen 24,29, mikä oli
samalla kauden kärkitulos Suomessa. Lisää uusia nuoria ja varttuneempiakin mahtuu mukaan
säännöllisen harjoittelun piiriin
uuden kentän ja hyvän valmentajatilanteen ansiosta. Lisätietoa
löytyy yu-jaoston nettisivuilta
www.veve.net.

Kevään aikana kentällä järjestetään myös Veikkolan koulun
yleisurheilupäivä, jossa luokat
mittelevät paremmuudesta eri lajeissa. Osalle luokista tapahtuma
on samalla karsinta piirin Hesekisaan. Eikä tarvitse olla mikään
lajin erikoistekijä osallistuakseen
tähän tapahtumaan. Tästä lisää
myöhemmin keväällä.

Suunnitteilla maratonkoulu
VeVe-yleisurheilujaos ei ole keskittynyt pelkästään yleisurheiluun
ja kilpaurheilijoiden valmennukseen vaan tarjoaa liikuntapalveluja kaikille kyläläisille. Tarjolla
on mm. aerobicia, kehonhuoltoa,
rytmistä tanssia ja voimistelua,
peli-iltoja, päivittäistä kuntosalitoimintaa, perheliikuntakerhoja ja
liikuntaleikkikouluja.

Kohti kärkeä Suomen tilastoissa
Toissa syksynä alkanut järjestelmällinen valmennus on tuottanut

Uusina toimintamuotoina jaostolla ovat nyt myös baletti ja salibandy, kun Pohjois-Kirkkonummen
Balettiyhdistys ja Kirkkonum-

Moukarin uusi pm-ennätyspoika ja Suomen kärkiheittäjä sarjassa P9 Aleksanteri Sonninen.
mi Rangers siirsivät Veikkolan
toimintansa yleisurheilujaoston
siipien suojaan. Jaosto lähtee tarjoamaan jatkossa myös yrityksille ohjattua liikuntaa paremman
työkunnon ja yhteistyön toivossa.
Suunnitteilla on valtakunnassa
kovassa huudossa oleva maratonkoulu, jossa tähdätään osallistujien maratonkokeiluun ja ylipäätänsä parempaan kuntoon. Näistä
aiheista kuullaan lisää kevään aikana.
Teksti: Arimo Bäckman

AVOINNA MA-PE 7-17

PUH 09-464450
TEOLLISUUSTIE 6 HALLI 3B

Hyvät hetket muistetaan
Man minns de goda stunderna
Broilerilasagne/Broilerlasagne
(6 annosta/portioner)
9
1
1 rkl/msk
450 g

lasagnelevyä/lasagneplattor
sipuli/lök
öljyä/olja
hunajamarin. broilerinsuikaleita/honungsmarinade
broilerstrimlor
3 rkl/msk margariinia/margarin
3/4 dl
vehnäjauhoja/vetemjöl
8 dl
maitoa/mjölk
200 g
aurinkokuivattu tomaatti
-tuorejuustoa/kryddad
färskost med soltorkad tomat
2 rkl/msk punaista pestoa/röd pesto
1/2 tl/tsk mustapippurirouhetta/
grovmalen svartpeppar

Atria
Broilerin hunajamarinoitu fileesuikale/Honungsmarinerade broiler
filéstrimlor, 1 kg

6

Paista hienonnettu sipuli ja broilerit öljyssä.
Sulata voi ja kiehauta siinä jauhot. Lisää
maito ja kuumenna sekoittaen kunnes
sakenee. Sulata joukkoon juusto. Mausta.
Kaada voideltuun vuokaan kastiketta ja
aseta päälle 3 lasagnelevyä. Lisää päälle
kastiketta ja broileria. Jatka kerroksia, päällimmäiseksi tulee kastiketta. Kypsennä
n. 45 minuuttia 200 °C:ssa.

69

Fräs den hackade löken och köttet i oljan.
Smält smöret, fräs mjölet utan att bryna det.
Rör i mjölken och hetta upp under omröring
tills såsen tjocknar. Rör i osten. Krydda. Häll
ostsås i formen och rada på tre lasagneplattor. Lägg på sås och kyckling. Fortsätt
i samma stil, det översta skiktet skall vara
sås. Stek ca 45 minuter i 200 °C.

Lue lisää/Läs mer:
www.ruokamaailma.fi

Hinnat voimassa maaliskuun loppuun/Priserna i kraft till slutet av mars

3

69

Portti
Naudan jauheliha/
Nöt malet kött 15%
500 g (7,38/kg)

169

Huhtahyvät
Huhtasavupalvi/
Röktskinka
400 g (4,23/kg)

025

Arla Ingman
Power Cow
vanukkaat/
puddingar
120 g (2,08/kg)

1

99

Crème Bonjour
Tuorejuustot/
Färskostar
200 g (9,95/kg)

Bonusta jopa 5 % – Bonus upp till 5 %
Asiakasomistajaksi voit
liittyä myös osoitteessa
www.varuboden.fi
Du kan ansluta dig som
ägarkund också på
www.varuboden.fi

1

7

HK
Naudan paistipala/
Stekbit av nöt
kg, n./ca 800 g

8
Hinta
voimassa/
Priset gäller
1.1.–31.3.

19

Foster’s III
6-pack 2,64 l
(2,76/l)
(sis./inneh. 7,29
+ pantti/pant 0,90)

Palautteesi on meille tärkeää!
Din åsikt är viktig!

1

0

129

Ingman
Creamy
herkkujäätelö/
delikatessglass
0,9 l (2,61/l)

Atria
Grillinakki/
Grillknackkorv
900 g (2,21/kg)

95

2

35

99

99

Vaasan
Lounassämpylät/
Lunch semlor
8 kpl/st.
320 g (3,09/kg)

1

49

Kevyt Olo
Kivennäisvedet/
Mineralvatten 1,5 l
(0,73/l) (sis./inneh. 1,09 +
pantti/pant 0,40)

09

Oolannin
Uunirapeat
ranskanperunat/
Pommes frites
500 g (2,18/kg)

Apetit
Pakastepizzat/
Djupfrysta pizzor
300 g (4,30/kg)

285

Valiojäätelö
Pingviini
tuutit/strut
monipakkaus/
multipack 6 kpl/st.
suklaa tai kuningatar/
choklad eller drottning
420 g (6,79/kg)

2

15

Valio
Gefilus
mehut/drycker
1l

Palvelemme/Vi betjänar:
ma-pe/mån-fre 7-21, la/lör 8-18.

asiakaspalaute.varuboden@sok.fi
kundrespons.varuboden@sok.fi
Puhelinpalvelunumero/
Kundservicenummer:
010 4426 660

Veikkola, Koskentie/Koskisvägen 2, puh/tfn. 010 442 6420
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TAPAHTUMAKALENTERI
La 1. - su 2.3. Sjökullan pajan avajaiset klo 9-15.
Avajaisissa on kahvitarjoilu, työnäytöksiä ja myyntinäyttely. Osoite:
Sjökullantie 425.
Ti 4.3. Yksinhuoltajan olohuone
MLL Pohjois-Kirkkonummen yhdistyksen vertaistukiryhmä yksinhuoltajille Veikkolan kylätalolla (Vanhatie 29) alkaa ti 4.3. klo 18 - 19.30.
Seuraavat sovitut kerrat 18.3. ja 1.4. Tule mukaan jakamaan arjen iloja ja harmeja omaan porukkaan! Eila-mummi hoitaa lapset. Lisätietoa
Heli Järviseltä 040-5961216.
Ti 11.3. MLL:n luentosarja jatkuu:
klo 18.00–19.30 Psykologi Marja Schulman ”Vauvasta leikki-ikään:
lapsen elämän iloja ja suruja”. Paikka: Veikkolan koulun auditorio, Kisapolku 7, Veikkola. Vapaa pääsy.
Ke 17.3. Meteliä melusta klo 18.30 alkaen
Miten melumittaus oikeasti tehdään? Mitä haittaa melusta on? Miten
saadaan vipinää viranomaisiin Veikkolan melusuojauksen nopeaksi
toteuttamiseksi? Voiko meluaita olla toimiva ja kaunis? Tilaisuudessa
on läsnä Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin liikenne- ja meluryhmästä meluasiantuntija Pertti Sundqvist melumittareineen. Hän käy juuri
ennen tilaisuuden alkua mittaamassa melutasoa moottoritien läheltä.
Tilaisuus on ilmainen, eikä sinne tarvitse ilmoittautua. Tilaisuuden järjestää Veikkolan kyläyhdistys, jonka vuosikokous pidetään välittömästi
melutilaisuuden jälkeen. Paikka: Veikkolan koulun auditorio, Kisapolku 7, Veikkola.
Ma 24.3. KIRVES ry:n vuosikokous
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry:n sääntömääräinen vuosikokous klo 18.00 alkaen Veikkolan kylätalolla, Vanhatie 29.
Ke 26.3. Veikkolan kalastuskunnan vuosikokous
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään ke 26.3. klo 18.00 alkaen Veikkolan kylätalolla, Vanhatie 29. Kokouksessa käsitellään yhdistymistä
Koskis-Navalan kalastuskunnan kanssa. Mukana myös Uudenmaan
Kalatalousyhteisöjen liiton toiminnanjohtaja Erkki Virtanen.
Ti 1.4. Näkkitapahtuma
Lammaskallion uimarannalla Lamminjärven eteläpäässä. Näkki nostaa
terveyskiven avannosta pois klo 18. Sen jälkeen uidaan perinteiset 25 m
kaikkia uimalajeja, minkä jälkeen saunotaan. Mahdollisesti myös vesipallo-ottelu kyläjoukkue vastaan Kirkkonummen uimaseura. Järj. KIS
ja Veiky.

Su 6.4. Veikkolan perinteinen Lastenpäivä
klo 10.30–14.00 Veikkolan koululla. Monenmoista puuhaa perheen
pienimmille ja vähän isommillekin. Sisäänpääsy 2 e ikään ja kokoon
katsomatta. Järjestää Veikkolan Lions Club.
To 10.4. MLL:n luentosarja jatkuu:
klo 18.00–19.30 Sosiologian dosentti Sinikka Aapola-Kari ”Näkökulmia murrosikään”. Paikka: Veikkolan koulun auditorio, Kisapolku 7,
Veikkola. Vapaa pääsy.
Pe 18.4. Taitaja 9 -kilpailun finaali
Käydään ammatillisen koulutuksen suurtapahtumassa Espoossa 18.
huhtikuuta. Kisapaikkana toimii Länsiväylä-halli, joka rakennetaan
suurtapahtuman ajaksi Tapiolan Kulttuuriaukiolle. Finaalissa kilpailee
36 joukkuetta, joista yksi on Veikkolasta.
La 19.4. Tekstiilien keräys
Veikkolan Martat järjestävät käytettyjen, puhtaiden tekstiilien keräyksen Veikkolassa lauantaina 19.4.2008 klo 11 - 13 Veikkolan kirjaston
parkkipaikalla. Hämeenlinnan Sininauha-yhdistyksen auto tulee noutamaan säkit ja laatikot viimeistään klo 13.30.
Insamling av begagnade, rena kläder sker i Veikkola lördagen den 19.4.
2008 mellan kl 11 - 13 vid Veikkola bibliotekets parkeringsplats. Donerade plagg avhämtas av Tavastehus Blåbands bil senast kl 13.30.
Ke 23.4. Veikkolan Kartanoteatterin vuosikokous
Veikkolan Kartanoteatterin sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Veikkolan koululla keskiviikkona 23. päivänä huhtikuuta kello 18. Esillä sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Kartanoteatterilaiset esiintyvät. Kahvitarjoilu.
La 26.4. Veikkolan siivoustalkoot
Veikkolan kyläyhdistys järjestää siivoustalkoot la 26.4. klo 12-16. Osallistu talkoisiin keräämällä roskat pois yhteisiltä alueilta, erityisesti pääväylien varsilta. Jätesäkkejä ja suojakäsineitä sekä roskapihtejä saa lainaan Veikkolan kylätalolta, Vanhatie 29, klo 12-16. Ohjeet kylätalolta,
ilmoitustaululta ja Veikkolaverkosta www.veikkola.net.
La 3.5. Pohjois-Kirkkonummen siivoustalkoot
Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys järjestää yhdessä vapaapalokuntien ja
halukkaiden yhdistyksien kanssa tienvarsien siivoustalkoot lauantaina
3.5.2008. Talkoista tarkemmin mm. kylien ilmoitustauluilla ja kauppojen ilmoitustauluilla lähempänä talkoita.

