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Sisällysluettelo

Tekemisen riemu
Viime aikojen keskusteluissa on usein esiintynyt sana ”yhteisöllisyys”. Syynä ovat niin
yhteiskunnalliset kuin sosiaaliset tekijät.
Useissa tutkimuksissa on todettu, että yhdessä tekemisellä on positiivinen vaikutus
ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Veikkolan Kartanoteatteri ei ole harrastajateatteri vaan enemmänkin yhteisöteatteri,
jossa ammattilaiset ja harrastajat tuottavat
yhdessä kulttuurisia elämyksiä.
Molemmat osapuolet tukevat toisiaan, saavat
uusia elämyksiä ja oppivat yhteisöllisyyttä.
Usein raja ammattilaisten ja harrastelijoiden
välillä ei ole niin suuri kuin miksi se yleisesti
mielletään.
Veikkolan Kartanoteatterissa toteutuvat
yhteisöteatterin ajatukset käytännössä. Jokainen asiasta kiinnostunut on tervetullut
mukaan toimintaan. Ei tarvitse mennä useita satasia maksaville ilmaisukursseille, kun
käytännön oppeja on mahdollisuus saada
vapaaehtoisella osallistumisella.
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Kylätalo

Tiedämme, kuinka mahtavia voimavaroja
meissä kaikissa ihmisissä piilee. Ne täytyy vain houkutella ulos ja liittää osaksi jokapäiväistä arkeamme. Kulttuurin tekemiseen osallistuminen ja kulttuurin seuraaminen
aktivoivat aivotoimintaamme. Se saa aikaan positiivisia virtauksia, jotka edistävät terveyttämme ja henkistä hyvinvointiamme.

Veikkolan kylätalo, Vanhatie
29, 02880 Veikkola
Kylätalolta
kartanoteatterin
lippuja, kalastusmerkkejä ja
Veikkola-tuotteita.

Tervetuloa teatteriin, jonka toiminnasta kerromme lisää keskiaukeamalla.

Talkoopäivystys maanantaisin
klo 16-18, paitsi heinäkuussa.
Heinäkuun tilavaraukset juhannukseen mennessä, kiitos.
Kylätalon kokoushuoneen varaukset: www.freewebs.com/veikkolaverkko/kylatalonvaraus.htm

Leppoisaa kesää!
Matti Saartamo

Veikkolaverkko veikkola.net ja veikkola.fi
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Veikkolan
kyläyhdistyksen
talkoissa huhtikuun lopulla ja Pohjois-Kirkkonummi
-yhdistyksen
siivoustalkoissa
toukokuun alussa oli mukana
mukavasti monen ikäistä väkeä. Talkoolaiset kokoontuivat
urakan päätteeksi Veikkolan
kylätalon pihalle paistamaan
makkaroita. - Roskapihtejä saa
edelleen lainaan kylätalolta!
Kuva ja teksti Marjokaisa Piironen
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Veikkola-tuotteita kesäksi!
reä Veikkola-kyltti ja hihassa valkea tai musta teksti ”Pieni voittamaton kylä”. Hattuihin kirjaillaan
sininen tai vihreä Veikkola-kyltti.
Asusteet ovat pääosin puuvillaa.
Fruit & Loom -mallistoa.
Huomaa, että tuotteita saa vain
tilaamalla niitä ennakkoon 15.6.
klo 12 mennessä. Syy tähän on se,
että kyläyhdistyksellä ei ole varaa
pitää tuotevarastoa.

Veikkola-tuotteisiin saa kylän logon vihreällä tai sinisellä pohjalla.
Hihateksti on valkoinen. Kuvassa naisten muotoiltu T-paita, jota
voi tilata 12 eri värissä. Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Tilaukset Veikkolaverkossa (veikkola.net) osoitteessa http://www.
freewebs.com/veikkolaverkko/
tpaita.htm.
Lisätietoja veikkola@gmail.com.

Veikkolan kyläyhdistys painattaa
oman kylän suosittuja T-paitoja,
vetoketjuhuppareita, lippiksiä sekä

uutuuksina kalastajanlakkeja ja
reppuja. Paidoissa ja huppareissa
on edessä logona sininen tai vih-

Veikkolan kyläyhdistys, Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29, 02880
Veikkola.

Vols-koti pulassa
Kirkkonummen kunnan suunnitelmissa on viisaasti lisätä vanhusten
ja dementikkojen hoitopaikkoja.
Tulevat tarpeet ovat hyvin tiedossa. Vols-kodin johtokunnalla oli
kokous 5.5. Saimme kuulla, että
henkilökuntavajeen vuoksi mahdollisesti jokin osasto joudutaan
sulkemaan. Vols-koti on pulassa.
Tarmokkaista rekrytointitoimenpiteistä huolimatta hoitohenkilökuntaa on ollut vaikea saada.

Joitakin hakijoita on arveluttanut
Vols-kodin sijainti Volsintien varrella 6 km Kirkkonummen keskustasta ja 20 km Veikkolasta.
Johtokunta ehdotti kuljetuspalvelujen järjestämistä työvuorojen
alkamisen ja päättymisen ajoiksi.
Tämä helpottaisi kulkemista, eikä
tarvitsisi hankkia omaa autoa. Toisena mahdollisuutena ovat kunnan
tarjoamat asumispalvelut.

Antakaa sanan kiertää. Mikäli tuttavapiirissänne on hoitoalan henkilö, vihjaiskaa hänelle, että Volskoti on kiitollinen yhteydenotosta
ja siellä on avoimia työpaikkoja.
Lähempiä tietoja antavat ylilääkäri Stina Karlsson, puh. (09) 2968
3283 ja osastonhoitaja Sari Ahola,
Vols-koti, puh. (09) 2967 2581.
Raili Leidenius

Impivaarantien töyssytalkoot
Veikkolassa Impivaarantielle ja
sen lähiteille on viime vuosina
rakennettu runsaasti asutusta ja
suunta jatkuu: parhaillaan raivataan metsää 18 omakotitalon
tieltä. Jo nyt alueella asuu paljon
lapsiperheitä, ja Impivaarantie toimii läpikulkutienä monen perheen
kodista koululle ja Veikkolan keskustaan.
Tiellä on suosituksena matala
nopeusrajoitus (30 km/h), mutta monet autoilijat ja mopoilijat
vähät välittävät liikennemerkistä.
Varsinkin Lamminjärvelle päin
mukavasti laskeva, suht suora tie

saa vauhdin kiihtymään helposti
lähelle 80 km/h. Tiellä kävelevät
tai pyöräilevät pienet lapset ja aikuiset joutuvat kohtaamaan hurjia
vaaratilanteita joka päivä. Yksi
ikävimpiä kohtia Impivaarantiellä
on varmasti Kullervonkujan tasaarvoinen risteys, jossa isot kuuset
peittävät näkyvyyden täysin järveltä päin ajaessa. Harva autoilija
ymmärtää hidastaa vauhtia, kun
koko risteys on peitossa sankan
kuusirivistön takana.
Kirkkonummen kunta on suunnitellut rakentavansa jalkakäytävän/pyörätien Impivaarantien

loppupäähän aikaisintaan kahdeksan vuoden päästä, vuonna
2016. Kyselyjemme perusteella
esimerkiksi töyssyjen rakentamiseen ja uusien, paremmin näkyvien liikennemerkkien vaihtamiseen voisi löytyä rahaa, mikäli me
kuntalaiset itse olemme aktiivisia
asiassa.
Osallistu siis talkoisiin allekirjoittamalla vetoomus asuinympäristömme turvallisuuden parantamiseksi! Adressi osoitteessa
http://www.adressit.com/toyssytalkoot
Pia Dahlqvist

Lauantaina 16.8. klo 20-01
Navalan kartanon ladolla
Jive-tanssikurssi, opettajina
Aulis ja Tuire Liljeström
Milana Misic ja Mandshuriaorkesteri
Veikkolan Veitikka, olutta ja
siideriä, ruokaa, arpajaiset,
ketjunheitto.
Liput: Aikuiset 10 e, alle 18 v. 3
e ja alle 7 v. ilmainen.
Tervetuloa viihtymään!
Veikkolan kyläyhdistys
www.veikkola.net
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Fiksuus kannattaa aina

milloin turvavyö on tarpeen. Siksi hän käyttää sitä aina. Tyhmä ei
tajua olevansa turvavyöttömänä
sattumien armoilla.

VEIKKOLASTA

LV I

- TARVIKKEET
WC- JA KYLPYHUONE
KALUSTEET
MAAHANTUOJAN

MYYMÄLÄSTÄ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

RAKENTAJA TULE KYSYMÄÄN LVI-TARVIKKEISTA TARJOUS
TULE TUTUSTUMAAN KYLPYHUONENÄYTTELYYN

VEIKKOLAN

AVOINNA MA-PE 7-17

www.sanista.fi

TEOLLISUUSTIE 6 HALLI 3B

LVI-TALO

PUH 09-464450

Monet kulkevat kuin tunnelissa: Heille paljastuu vasta viime hetkellä se, mitä olisi pitänyt havaita sivusuunnilta jo paljon aikaisemmin.
Liikenteessä on hyvä käyttäytyä
fiksusti. Siitä huolimatta monet
ovat piittaamattomia, röyhkeitä, jopa holtittomia. Heitä sanon
tyhmiksi. Seuraavassa perustelen
suorasukaisen näkemykseni kymmenellä kohdalla.

nenopeutta ei näe nopeusrajoitusmerkistä. Tyhmä luulee, että taajamissa kaahaamalla voi ratkaista
määränpäähän ehtimisen.

1. Rattijuopumus
Fiksu ei aja, jos ottaa, eikä ota,
jos ajaa. Tyhmä tekee promillemäärästä laillisuutta pilkkaavan
seuraleikin.

4. Kiihdytys ja jarrutus
Fiksu tietää, että rauhallisessa
ajossa voi jarruttaa moottorilla:
silloin nykyauton polttonesteen
kulutus on nolla. Tyhmä kiihdyttää ehtiäkseen pysähtymään
esimerkiksi seuraaviin punaisiin
valoihin.

2. Ylinopeus
Fiksu huomaa, miten vähän aikaa
ylinopeutta ajamalla voi säästää.
Tyhmä ei tajua eikä usko, miten
paljon kallisarvoista sillä voi riskeerata.

5. Turvaväli
Fiksu kuski pitää edellä ajavaan
aina turvallisen etäisyyden ja näkee kauas eteenpäin. Tyhmä ajaa
edellä menevän imussa riskialttiisti tämän ehdoilla.

3. Tilannenopeus
Fiksu tietää, että turvallista tilan-

6. Turvavyö
Fiksu myöntää, ettei voi tietää,

7. Puuhastelu
Fiksu kuski keskittyy ajamiseen.
Tyhmä vaarantaa puuhastelullaan
muidenkin turvallisuuden.
8. Vilkku
Fiksu kuski vilkuttaa ajoissa, jotta
muut tietäisivät, mitä hän tekee.
Tyhmä tekee ensin ja toteaa sitten,
onnistuivatko muut arvaamaan
hänen aikeensa.
9. Fillaristi ja kypärä
Fiksu fillaristi tietää, että kypärän käyttö on viisauden merkki.
Tyhmän paljaasta päästä saattaa
riskien kasautuessa kärsiä koko
kroppa.
10. Heijastin
Fiksu jalankulkija erottuu edukseen: hän heijastaa valoa jo kaukaa. Tyhmä joutuu vaikeasti
havaittavana helposti törmäyskurssille.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari
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Local Smith Oy – pätevät suutarit
Nummelassa
viä ja osaavia käsityöläisiä muillekin suutaripalveluita tarvitseville veikkolalaisille. Ällistyksekseni
miehiltä sujui vaativampikin käsilaukun korjaus – homma, jonka edessä helsinkiläinen, entinen
vakiosuutarini nosti kätensä pystyyn: ”En osaa, liian vaikea työ.”
Nummelan suutarissa puuha hoitui muutaman päivän odotuksella.
Tulos oli kiitettävä ja nahkanikkarit pelkkää hymyä: ”Helppo homma!”

Tupulin bisnespalaveri pihalla. Vasemmalla ”talousjohtaja” Marjokaisa Piironen ja oikealla ”taiteellinen johtaja” Franz Raschbacher.
Kuva Pikki Romakkaniemi.
Tupulin vahva parivaljakko
Marjokaisa Piironen on käsityönopettaja, luonto-opas ja datanomiopiskelija. Franz Raschbacher on
itävaltalainen DI-arkkitehti, joka
saapui Suomeen kymmenisen
vuotta sitten. He molemmat ovat
innokkaita veikkolalaisia.
Heidän osaamisensa on ollut kyläläisten käytössä jo pitkään. Kaisa on Veikkolaverkon kehittäjä,
ja viime vuoden hän työskenteli
Veikkolan kyläpiikana. Vuodesta 2001 he molemmat ovat olleet
mukana toimittamassa Kylänraittia. Kaisan alaa on juttujen teko
sekä valokuvaaminen. Franz ilahduttaa lukijoita nokkelilla ja hauskoilla Veikko-sarjakuvillaan sekä
Kaunis Veikkola -askarteluillaan.
Hän vastaa myös lehden ristikoiden kuvittamisesta.
Nimen juuret sahdissa
Voimavaransa ja taitonsa yhdistämällä kaksikko perusti piirtämiseen, kuvittamiseen, valokuvaamiseen, toimittamiseen ja
nettisivujen tekemiseen sekä kouluttamiseen keskittyvän yrityksen.
Sopiva ja kuvaava nimi yritykselle

Suutari Sami Lyyra (kuvassa) korjaa jalkineita ja nahkatavaraa arkipäivisin Nummelan Local Smith -liikkeessä.
Valitettavasti
kotikylällämme
Veikkolassa ei (enää) ole suutaria ja töppöset on vietävä muualle
korjattaviksi. Löysin sattumalta
kerrassaan taitavat suutarit, Sami
Lyyran ja Harri Täckenströmin,
Nummelasta. Yrityksen nimi
on Local Smith Oy, osoite PisMarjokaisa Piironen tekee jättisaippuakuplia
toukokuussa
2008. Kuva Franz Raschbacher.
löytyi sahtikulttuurin asiantuntijaksi osoittautuneen Kaisan sanavarastosta: Kun puhutaan tuon
perinteikkään juomamme mausta,
tupuli tarkoittaa vahvaa ja maukasta. Siinä on heidän työskentelynsä peruspilarit, joilla asiakkaiden haasteisiin antaudutaan
Teksti: Anu Halme.

Puuseppää aina
tarvitaan
Kaksi yritystä, Groov ja Zen Carpentry, eli kaksi puuseppää, Mikko Yli-Knuuttila ja Lauri Valli,
tekevät töitä yhteisissä tiloissa
Sjökullan yritystalossa. Tilat ovat
erinomaiset ja riittävät hyvin kahdelle, kun järjestyksestä pidetään
huolta. Maalaamollekin on löytynyt oma paikka.
Kun Yli-Knuuttilat rakensivat
Sjökullan lähelle, he asuivat tilan
meijerirakennuksessa, joten tilojen vuokraaminen Sjökullan navetasta oli helppo ratkaisu. Mikko
on paitsi puuseppä myös muusikko. Hän soittaa bassoa. Lauri taas
on entinen it-alan yrittäjä, joka sai
tarpeekseen Helsinkiin ajamisesta. Nykyinen matka kotoa Veklahdesta töihin Sjökullaan tuntuu
paljon mukavammalta.
Ei saa kaupasta
Mikko ja Lauri tekevät puusepän töitä tilauksesta. Juuri nyt on
valmistumassa baaritiski kohta
avautuvaan ravintola Sjökullaan.
Ravintolan uusi ovi on jo paikoil-

laan. Vähän kalliimmaksi mittatilaustyö tulee, mutta tällaista ei saa
kaupassa, väittävät kaverukset.
Omaa huonekalusarjaa viereisissä
tiloissa takovien seppien kanssa
mietitään. Sjökullan takorautaa ja
puuta, mikäpä sen hienompaa!

teenpolku 4, 03100 Nummela.
(Suunnistusohje
kartattomille:
ABC-bensiksen liikenneympyrästä kohti Foto Vihtkarin taloa, sitä
seuraava talo, alakerrassa, Musti
ja Mirri -liikkeen takana.)

Myös luistimeni teroitettiin sukkelasti odottaessa. Hinnatkin ovat
kohtuulliset, mutta lasku on maksettava riihikuivalla rahalla, ei
muovilla. Nämä leppoisilta prätkä-äijiltä näyttävät suutarinjullit
eivät ole säästösyistä hankkineet
minkäänlaisia korttihöyliä puotiinsa.
Local Smith Oy:n suutareiden puhelinnumero on (09) 2221004.
Teksti: Miisa Sassi
Kuva: Matti Saartamo

Suosittelen lämpimästi näitä käte-

Työssäoppimisjakso Mariannen
Salongissa
Parturi-kampaajaoppilas
Stina
Rönnberg aloitti kuusi viikkoa
kestävän
työssäoppimisjakson
Mariannen Salongissa. Hän on
saanut harjoitella serkkunsa Mariannen liikkeessä monipuolisesti
kaikkia hiusalan töitä.
Asiakkaat ovat suhtautuneet erittäin positiivisesti nuoreen oppilaaseen. Jotkut ovat varanneet
jopa uuden ajan hänelle, ennen
kuin harjoittelujakso päättyy.
Stina opiskelee Helsingissä ruotsinkielisessä Prakticumissa, joten
häneltä sujuu palveleminen hyvin
myös toisella kotimaisella kielellä.
Harjoittelujakso päättyy 27.5,
jonka jälkeen hänellä alkaa kesä-

Stina Rönnberg viimeistelee vappukampausta.
loma. Loman jälkeen edessä on
vielä yksi vuosi opintoja, ennen
kuin hän on valmis parturi-kam-

paaja. Harjoitus tekee mestarin
tässäkin ammatissa.
Teksti ja kuva: Marianne Oramies

Nämä puusepät eivät mielellään
kunnosta vanhoja huonekaluja.
Entisöinnissä tuhraantuu paljon
aikaa, eivätkä asiakkaat tahdo ymmärtää isoa laskua.

OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY

Hommia kyllä riittää ja tälläkin
työllä elää, vahvistavat puusepät.
Tilauksia otetaan tietysti vastaan.
Miten olisi vaikkapa kirjahylly tai
pöytä omin mitoin omalta kylältä?

☎ 2568 265

Yritysten yhteystiedot
zencarpentry@par.as, 0400 949
699
mikko.yliknuuttila@gmail.com,
044-0844990
Raija Kari

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

T:mi

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Santiago De Chile 5.5.2008
opetus, jossa jakson alussa kerrotaan mitä pitää saada aikaiseksi tietyllä aikavälillä.
Täällä opetus ei ole aivan yhtä
laadukasta kuin Suomessa. Esimerkiksi voidaan ottaa meidän
kolmasluokkalaisen
matematiikan kirja Suomesta. Siinä on
samoja laskuja, joita täällä kuudesluokkalaiset laskevat. Myös
historia ja maantieto keskittyvät
vain ja ainoastaan Etelä-Amerikan aiheisiin eikä koko maailmaa käsittäviin asioihin kuten
Suomessa.

Viinitehdas Vina Casa Silva kadulta päin.

Onneksi lasten kanssa on käyty
myös Suomen koulun kirjat läpi,
jotta paluu Suomeen ei olisi vaikeaa ainakaan koulun suhteen.
Myös opettajan ammatin arvostus
täällä on todella alhaalla. Täällä
nuorilla naisilla vihonviimeinen
vaihtoehto on mennä opettajan
ammattiin, mikäli et pääse muualle töihin.

Estampa-tilan viljelmillä Lauri Palosaari ja Jorma Kaipainen.
Tervehdys Veikkolaan täältä
Chilestä.
Näyttäisi siltä, että sopeutuminen
chileläiseen kulttuuriin on alkanut
näiden viiden ensimmäisen kuukauden aikana jopa liiankin hyvin.
Tosiaan, kirjoittelen tätä juttua
paikalliseen tapaan todella viime
tingassa. Teillä on jo päivä vaihtunut kuudennen päivän puolelle,
mutta täällä mennään viidettä, joten sovitussa aineistopäivässä pysytään. Varmaan seuraava juttuni
on viikon myöhässä tai sitten ei.
Täällä kiire ei kuulu elämään
muualla kuin auton ratissa, ja
siellä sitten ollaankin kaikki paikallisia rallikuskeja. Täällä olen
huomannut, että liikenneympyrässä, jossa on neljä kaistaa, voi
sisimmältäkin kaistalta ajaa ulos
ympyrästä, jos on pokkaa. Kaikki
mennään kovaa ja keinoja kaihtamatta. Alussa tosin tuntui hurjalta,
mutta nyt näyttäisi siltä, että kyllä
täällä Pohjolan poikakin pärjää.
Positiivista tässä liikenteen sekamelskassa kuitenkin on se, että
kun olet tulossa jostain pihasta tai
pieneltä sivukadulta muiden sekaan, niin yhdeksän kymmenestä
autoilijasta paljastaa todellisen
luonteensa ja antaa tietä kaiken
kiireen keskellä. Liikenne kuitenkin sujuu yllättävän hyvin.
Koulu ja espanjan kieli
Lapset ovat aloittaneet koulunkäynnin täällä espanjankielises-

sä koulussa, ja ensimmäiset pari
kuukautta ovat nyt takana. Koulunkäynti on alkanut sujua yllättävänkin hyvin molemmilla. LindaMaria, joka on kohta 13-vuotias,
luonnollisesti on oppinut espanjan
kielen perusteet todella hyvin tullakseen toimeen koulussa. En etukäteen olisi uskonut, kuinka hyvin tyttö pärjää Suomen koulussa
opetetulla englannin kielellä.
Laurilla taas on oma hiljainen
ajattelijan suhtautuminen asioihin.
Kyllä hänkin ymmärtää espanjan
perusteet, mutta ainakin hän on
luvannut aloittaa espanjan puhumisen piakkoin. Perfektionisti on
aina perfektionisti: hänen pitäisi
osata virheettömästi kieli ennen
kuin aloittaa puhumisen. Tosin
Laurilla on loistava asenne kouluun täällä, koska hän sanoi, että
”ainakin on jännempää koulussa,
kun ei oikein ymmärrä, mitä siellä
puhutaan”. Molemmilla lapsilla
on syntynyt hyviä kaveruussuhteita koulussa, ja kontaktia on
pidetty myös vapaa-ajalla koulukavereihin.
Koulunkäynti täällä on toisekseen
aivan eri juttu kuin Suomessa.
Koulupäivät kestävät kaikilla luokilla saman verran kuin aikuisten
työpäivät Suomessa eli 7 tuntia 45
minuuttia. Välitunteja ei ole. Tosin koulussa oleminen on jossain
määrin vapaampaa. Alaluokkalaisillakin on ns. kurssimuotoinen

Viinin alkulähteillä
Sitten niistä Sauvignoneista ja
Carmenerieistä. Tämä Chile
näyttäisi olevan todellinen viinin ystävän unelmamatkakohde.
Jopa tämmöinen vannoutunut
oluen ystävä, kuten minä, on onnistunut löytämään täältä aivan
loistavia viinejä ja vieläpä kohtuulliseen hintaan. En sanoisi,
että täällä viini on hävyttömän
halpaa, mutta täällä tulee ostetuksi laadukkaampia viinejä kuin
Suomessa. Täällä saat 9 eurolla
kaupasta viiniä, joka Suomessa
maksaisi 35 euroa pullo, joten ns.
parempia viinejä on tullut maistelluksi.
Viikonloppumatkoilla olemme
käyneet tutustumassa myös paikallisiin viinitiloihin, ja olemme päässeet maistamaan viinejä
siellä viinin todellisilla alkulähteillä. On ollut mielenkiintoista
huomata, että se vanhoista elokuvista saamamme romanttinen
kuva viinien viljelystä ja valmistuksesta on saanut väistyä. Nykyaikainen viinin viljely on lähellä
laboratoriotyöskentelyä, lukuun
ottamatta viinin sadonkorjuuta,
joka on edelleen samanlaista käsipeliä kuin aikoinaan munkeilla,
joiden väitetään viininvalmistuksen keksineen.

sin, tosin Euroopassa kasvitautien
sukupuuttoon tuhoama Carmeniere-rypäle. Tähän rypäleeseen olen
päässyt jo Suomessa ihastumaan
meidän valtion alkoholiliikkeen
valikoimassa olevan Casa Silvan
myötä. Nyt olen myös päässyt
maistamaan Casa Silvaa heidän
tilallaan. Voin sanoa, että edelleen
se kuuluu suosikkeihini. Casa Silva valmistaa aivan loistavia viinejä myös muista rypäleistä. Erikoisesti heidän Syrahinsa vie kielen
mennessään.
Tietenkään ei pidä unohtaa loistavia valkoviinejä, joita löytyy
varsinkin Casa Blancan alueelta,
niistä ehkä tunnetuimpana Veramonten viinit.
Viinin korjuu on vielä edessä tätä
kirjoittaessa, mutta vakaa tarkoitus
on käydä katsomassa tätä vaihetta
elämän eliksiirin valmistuksessa.
Sitä eivät vielä koneet tee, vaan
tämä ripaus viininvalmistuksen
romantiikkaa elää edelleen.
Hiihtokausi alkamassa
Omalla kohdalla espanjan kielen
opiskelu sujuu kohtalaisesti. Kotikentälläni, jossa käyn pelaamassa
golfia, caddiemasteri Renzo puhuu jo auttavasti suomea. Itsellä
on jotenkin liian helppoa vaihtaa
kieli espanjasta englanniksi, jolloin mennään sieltä, missä aita

on matalin. Toki tarkoitus on panostaa kielen opiskeluun entistä
enemmän, koska haluan oppia tätä
maailman neljänneksi puhutuinta
kieltä.
Täällä vielä talvea odotellaan, ja
hiihtokausi on alkamassa noin
kolmen viikon kuluttua. Vuorilla
on jo lunta kohtalaisesti, ja lämpötilat täällä ovat yön neljän asteen
ja päivän 25 asteen välissä.
Toivottavasti ensi kerralla saan
kirjoitella laskettelukokemuksia
Andien rinteiltä. Myös matkakokemukset Mendozasta Argentiinasta haluan jakaa kanssanne.
Matka Mendozaan on suunnitteilla heti äitienpäivän jälkeen.
Palautetta ja kysymyksiä voit
lähettää
sähköpostiini
jari.
palosaari@mfp.fi. Vastaan niihin
mahdollisuuksien mukaan.
Teksti ja kuvat:
Jari Palosaari

Vina Casa Silva henkilökunnan sisäänkäynti

Olemme käyneet muun muassa Estampa-viinitilalla, jonka
viineistä yli 90 % menee vientiin enimmäkseen Ranskaan ja
Kaukoitään, pääosin Japaniin ja
Etelä-Koreaan. Estampan filosofia viinien suhteen edustaa uutta
koulukuntaa, jossa eri rypäleistä
sekoittamalla saadaan esille se
jokaisen kauden paras viini. Sekoiteviinit kuulemma ovat seuraava suuri juttu maailman viinimarkkinoilla, enkä epäile sitä
yhtään maistettuani Estampaa.
Tietysti myös Chilen oma erikoisuus, joka on Euroopasta kotoi-

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

Kylätalo
Veikkolan
kylätalo,
Vanhatie 29,
02880 Veikkola
Kuka olet ja mistä tulet?
- Kai Kronlund Kylmälästä, jossa olen asunut
jo 18 vuotta. Muutin Espoosta. Seutu oli tuttua, koska isovanhemmillani oli kesämökki
sillä suunnalla.
Mitä hommailet työksesi?
- Olen varustamoalalla, konttikuljetuspuolella.
Mitä harrastat?
- Hevosia. Olen ratsastanut jo 30 vuotta.
Mitä asioita kaipaat Veikkolassa?
- Peruspalveluja, kuten suutaria, pesulaa jne.
Toivottavasti uusi liikekeskus auttaa asiaa.
Oletko kuullut Veikkolan Kartanoteatterin
kesänäytelmästä?
- Olen kuullut. Hyvä juttu.

Mitä teet kesällä?
- Töitä.
Mikä on henkilökohtainen ratkaisusi ilmas
tomuutoksen torjuntaan?
- Auton verotus käytön mukaan. Itse käytän
julkista liikennettä. Kylmälästä keskustaan
omalla autolla ja Helsinkiin bussilla.
Käytkö usein 10-kioskilla?
- Kaksi kertaa päivässä: töihin mennessä ja
töistä tullessa.
Mitä tilasit?
- Kahvia.

Kylätalolta
kartanoteatterin
lippuja,
kalastusmerkkejä ja
Veikkola-tuotteita.
Voit varata kylätalosta kokoustilaa 10 e /
kokous. Käytettävissa
datatykki ja langaton
laajakaista. Kysy myös
työtilaa!
Talkoopäivystys maanantaisin klo 16-18, paitsi heinäkuussa.
Heinäkuun tilavaraukset mieluiten juhannukseen mennessä,
kiitos.
Kylätalon kokoushuoneen varaukset:
www.freewebs.com/veikkolaverkko/kylatalonvaraus.htm

Maistuiko?
- Kyllä.

Veikkolaverkko veikkola.net ja veikkola.fi

Teksti ja kuva: Matti Saartamo

Palloa ympäri Veikkola-keskeisesti
Työssäni olen saanut mahdollisuuden käydä maailman turuilla
useamman kerran kuukaudessa. Niin kuin pruukataan sanoa:
”Maailmalla näkee, kuinka hyvin
asiat on meillä Suomessa!”
Peking
Pekingissä tehdään edustuskelpoisia olympialaisia. Maailman
suurin terminaalirakennus valmistui vastaanottamaan vieraita
uutuudenkiiltävään pääkaupunkiin. Helsingin Sanomista saimme viikonloppuna lukea, miten
yksittäisen ihmisen käy, kun yhteiskunta laitetaan ”yhteiselle
asialle”. Kortteleittain vanhaa rakennuskantaa, koteja, murskataan
kysymättä asukkailta mielipidettä.
Oveen ilmestyy lappu, jossa kerrotaan, että talosta pitää poistua
muutamassa viikossa.
Uusia, metropolin häikäiseviä
pilvenpiirtäjiä nousee kohti taivasta kuin sieniä sateella. Työn
tekijät, maaseudulta kauas pois
kodeistaan tulleet rakennusmiehet, saavat muutaman sata euroa
vuosittaisena palkkapäivänään.
Tai sitten eivät. Viisitoista vuotta sitten lähes kaikilla oli vihreät
vaatteet, ja autoja oli yksi tuhatta
pyörää kohden. Nyt ei pyöriä juuri autojen seasta näe, ja kiiltävien

ostosparatiisien kaupoista varakkaammat ostavat hapatusta, eivihreissä-vaatteissaan.
Varakkaampien varallisuuden ja
hyvinvoinnin lisääntyessä vedestä tai ainakin puhtaasta vedestä
alkaa kuitenkin olla pula. Ilmakin
puhututtaa olympialaisten urheilijoita. Paikalliset pistävät hengityssuojaimen naamalleen pahimpina
päivinä. Nettiä valvotaan ja sen
käyttöä rajoitetaan. Sananvapaus
on muutoksien keskellä pysynyt
valitettavan ennallaan. Eikä vaurautta kovin pitkälle kaupungin
keskustasta jatku.
Delhi
Delhissä likaisia, huonossa kunnossa ihmisiä pullollaan olevia
kaupungin katuja kävellessä pienet kädet roikkuvat riesaksi asti
housun lahkeessa muistuttaen tehokkaasti kurjuudesta. Omia käsiä ei taas voi laittaa lähellekään
suuta ennen desinfiointia. Varovaisuudesta huolimatta melkein joka
reissulta saa vatsaansa uuden pöppiäisen ”puhdistamaan suoliston
vehnäpullasta”. Puhdasta vettä ei
ole. Pahimpiin päiviin verrattuna
Pekingin ilma on suorastaan raikasta. Netin käyttäjinä intialaiset
lukumääräisesti lienevät kärkijoukossa ja sananvapaus on olemas-

sa, mutta eriarvoisuus on käsin
kosketeltavaa ja räikeää.

osasi? KIRVES ry on hyvä paikka
aloittaa.

Bangkok
Bangkokissa ympäristöön jätetty roskien paljous ja likaisuus
eivät ole lähellekään niin pöyristyttävää kuin Delhissä, mutta
Suomen siisteyteen tottuneelle
sekin tuo aina vain puistatusta.
Vuoroveden mukaan suuntaansa vaihtavassa, kaupungin läpi
virtaavassa Chao Praya -joessa
on bakteereja moninkertaisesti
yli sallitun rajan. Silti siellä uidaan ja kalastetaan. Demokratia
toimii rakastetun kuninkaan valvonnassa aasialaisittain poikkeuksellisen sallivasti.

Nurmisen Heikki ennen joulua
muistutti ”kyläluutiessaan”, että
”Kaikessa valheessaan, vaivassaan ja särkyneine unelmineen,
tämä on yhä kaunis maailma.
Ole tarkkaavainen, koeta olla onnellinen.” Em. paikkojen ihmiset
tunnustetuista epäkohdista huolimatta huomioivat lähimmäisen,
lapset kiljuvat riemusta hyppiessään likaiseen jokeen. Kaikessa
kurjuudessaan vähäosaisimmatkin
intialaiset ottavat elämänsä päivä
kerrallaan, tyytyvät vähään. Muistammeko me vaalia yksinkertaisia, onnellisia asioita? Omasta
pihasta, omasta perheestä on hyvä
aloittaa.

Oma kylä
Meillä kylässämme on siis asiat
hyvin? On, ja silti meillä on vielä
paljon töitä, jotta kylämme saataisiin paremmaksi paikaksi elää
ja kasvattaa jälkikasvuamme.
Edellisessä Kylänraitti-lehdessä
Saarikon Janne muistutti, että
yhteistyöllä ja yhteisvastuulla
pystymme pitämään Veikkolan
esimerkillisenä kylänä ja palauttamaan järvemmekin oikeaan
asemaansa kylämme keitaina.
Puhtaiksi uida ja jopa juoda?
Oletko muistanut tehdä jo oman

Sipolan Simo peräänkuulutti suvaitsevaisuutta, jota kylässämme
on aikojen alusta ollut mutta kirjoittajan mielestä oirehtivasti vähentynyt. Thaimaalaisilta meillä
olisi oppimista lapsirakkaudessa,
empatiassa sekä pyyteettömässä
ystävällisyydessä, joista he ovat
kuuluisia.
Muurahaiset
Vapaaehtoistyö, jota esimerkillisesti tehdään paljon Veikkolassa
ja mm. VEIKY:ssä, tarvitsee aina

vain tekijöitään. Tervetuloa mukaan iloiseen vapaaehtoistyöntekijöiden joukkoon tekemään
yhteistä parempaa huomista. Suvaitsevaisuuden lisäämisen voi
aloittaa muistamalla sanat KIITOS ja ANTEEKSI.
Pieni vapaaehtoismuurahainen
Antti Rautiainen
PS. Vanha pari oli ensimmäistä
kertaa lähdössä kotitilaltaan lentomatkalle ja lomamatkalle etelään. Bussimatkan jälkeen tuntui
mukavalta istua viileässä matkustamossa. Emäntä seurasi silmä
tarkkana kaikkea ympärillään.
Ikkunasta kurkattuaan hän totesi
ukolleen:” On se ihmeellistä tämä
lentomatkailu – ikkunasta, kun
kahtoo, näyttää ihmisetkin pieniltä muurahaisilta.” ”Uo hiljjoo”,
sanoi ukko ja jatkoi: ”Myö ei olla
lähetty vielä mihinkään! Ne ON
muurahaisia!”
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Miten haluat
kehittää Veikkolaa?
IDEA-PARKIN TULO VIHTIIN KEHITTÄÄ KOKO ALUETTA
IDEA-PARK
OIVALLUS-REITTI

Omakotitaloalue

ostosparatiisi

ajoparatiisi
(entinen
Turunväylä)

SUKARILA

(entinen Nummela)

YÖPAITA-PARK

nukkumalähiö
(entinen Hista)

VEIKKOLA

VeikkolaMunkkiniemi
3 tuntia!!!
Wau, tänään
menee hyvin!

PASKA-PARK

Rajan takana vauhti on kova
Vihti suunnittelee ja toteuttaa
Nummelan portin kaavaa, joka on
tarkoitus saada vahvistetuksi tänä
syksynä.

TILITOIMISTO VEIKKOLASSA
Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!

Asiasta on lisätietoa osoitteessa:
http://www.vihti.fi/palvelut/kaavoitus ja
http://www.lohja.fi/Liitetiedostot/
E18_esite_100505_painoon.pdf
Espoon Hista-Siikajärvi-Nupurialueen osayleiskaavaluonnos oli
nähtävillä 14.5.2008 asti.

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 09-8196 4344, gsm 050-305 5085
satu.nerola@tilipalvelunerola.fi, www.tilipalvelunerola.fi

Lisätietoa http://www.hista.fi

roskaparatiisi
(entinen Ämmäsuo)

Ensi syksyn kunnallisvaaleissa
valitaan kunnanvaltuusto seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Nyt on
vaarana, että kirkonkylän rakentamissuunnitelmat vievät kaiken
huomion keskustaan. Keskustan
kehittäminen ei meitä juuri hyödytä, Veikkola tarvitsee kokonaan
omat suunnitelmansa. Mitä enemmän valtuutettuja kunnan pohjoisosista on, sitä enemmän on voimaa
Veikkolan kehittämisvaatimusten
takana. Viime kerralla valittiin 16
valtuutettua Pohjois-Kirkkonummelta. Puolueet pitävät varmasti

huolta siitä, että jokaiselle löytyy
syksyllä oma ehdokas tältäkin
suunnalta.
Lähiympäristössämme
tapahtuu paljon. Vastaamalla kyselyyn
vaikutat kylän kehittämiseen.
Vastaa kyselyyn täyttämällä kaavake mieluiten Veikkolaverkossa
(www.veikkola.net) sunnuntaihin
15.6.2008 kello 18 mennessä. Vastaajien kesken arvotaan kyläsaunan käyttövuoro, Veikkola-tuotteita ja Canon-digitaalikamera.

Näiden kahden alueen väliin jää
Veikkola, jonka osayleiskaavaa
laadinta käynnistyy vasta vuonna 2010. Hista - Veikkola -Nummelan Portti alueesta muodostuu
30.000 asukkaan nauhamainen
taajama E18-tien varteen. Maakuntakaavassa on Veikkolan lävistävä ratavaraus ja juna-asema.
Se on tulossa moottoritieliittymän
pohjoispuolelle. Asema-alueelle
suunnitellaan tiiviimpää asutusta.
Nyt on aika vaikuttaa radanvarren
suunnitteluun ja rakentamiseen.

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä
Omakotitalot
Laajennukset
Remontit
Poikkeusluvat
Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko
Metsäkalliontie 5, 02880 Veikkola
050-336 4898 jussi.aulanko.@bene.fi

Veikkolan kyläyhdistys

Veikkolan kyläkysely 2008
Vastausohje ja -aika
Olet mukana palkintojen arvonnassa, jos vastaat kyläkyselyyn sunnuntaihin 15.6.
kello 18.00 mennessä ja ilmoitat sähköpostiosoitteesi. Palkintoina on Canonin digitaalikamera, Kylänsaunan saunavuoro ja Veikkola-tuotteita. Arvonta suoritetaan
juhannukseen mennessä. Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse/puhelimitse. Voittajien nimet julkistetaan Veikkolaverkossa ja Kylänraitissa 3/2008.
Arviointiasteikko 5-1 siten, että 5 on paras, erinomaisin ja 1 huonoin, surkein.
Kunnan terveys-ja sosiaalipalvelut
______

1. Miten saat aikoja lääkärille?

______

2. Millaiset ovat Veikkolan terveysaseman tilat?

______

3. Miten saat aikoja hammaslääkärille?

______

4. Millaista palvelua saat neuvolasta?

______

5. Millaista on Veikkolan kouluterveydenhoito?

______

6. MIten olet saanut tarvitsemiasi laboratoriopalveluita?

______

7. Millaista on Veikkolan vanhusten hoito?

______

8. Oletko saanut lapsellesi haluamasi hoitopaikan?

______

9. Mistä haluaisit saada lääkäripäivystyspalvelut?

______

1. Kirkkonummen keskustasta

______

2. Jorvista

______

3. Nummelasta

______

4. Kaikista ed. mainituista paikoista valintani mukaan

______

5. En tiedä.

10. Muuta palautetta tai kehitystoiveita terveys- ja sosiaalipalveluista
11. Halutessasi voit perustella ylläolevia vastauksiasi tähän
_____________________________________________________

Veikkolan koulu
12. Mikä merkitys Veikkolan koululla on Veikkolan kylälle ja kyläläisille?
Kerro enintään kolme tärkeintä merkitystä.

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Kylän kehittäminen
______

13. Anna Kirkkonummen kunnalle arvosana Veikkolan kehittämisestä?

______

14. Miten nykyiset valtuutetut ovat hoitaneet Veikkolan asioita?

______

15. Mitä odotat uusilta kunnanvaltuutetuilta?

Tule mukaan Veikkolan kyläyhdistyksen toimintaan
16. Haluatko tulla mukaan kyläyhdistyksen talkoisiin?
kyllä

ei

ehkä

Voit vastata nimettömänä. Jos haluat osallistua arpajaisiin tai talkoisiin, t
äydennä yhteystietosi.
Nimi ___________________________________________________________
Sähköpostiosoite __________________________________________________
Matkapuhelin ____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
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Uusi terveysasema Veikkolaan?
Kirkkonummen
kuntalaisbarometrissa 2007 terveydenhoitoa
pidetään, kuten aikaisemmissa barometreissakin, kunnan tärkeimpänä palvelusektorina. Tärkeintä
on saada terveyskeskuksessa asiantuntevaa hoitoa ja päästä tarvittaessa nopeasti sairaalahoitoon.
Tyytyväisyys näihin palveluihin
on laskenut eniten suurilla asuinalueilla, kuten keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa.
Veikkolalaiset antoivat paljon sekä
myönteistä että kielteistä palautetta terveydenhuollon palveluista
ja niiden kehittämisestä kuntalaisbarometrissa 2007. Veikkolan
terveysaseman tilat ovat aivan
riittämättömät, ahtaat ja epämukavat. Aulatiloissa keskustellaan
potilaan asioista, ja keskustelut
kuuluvat seinien läpi. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus potilaan
asioissa vaarantuu.
Haasteena uusi terveysasema!
Keskustelin johtava ylilääkäri
Varosen kanssa. Hän tiesi kertoa,
että terveyslautakuntaan tuodaan
lähiaikoina ehdotus Veikkolan ter-

veysaseman tarveselvityksen tarpeesta ja ehdotus sen tekemisestä.
Lääkärin vastaanottoaikoja on vaikea saada. Jopa puhelinaikaa on
jouduttu odottamaan kesällä 2007
puolitoista kuukautta. Omalääkärijärjestelmä ei toimi. Lisäksi on
toivottu iltavastaanottoaikoja.
Näihin epäkohtiin ei vielä ole parannusehdotuksia, mutta aktiivisesti kannattaa antaa palautetta.
Toivotaan, että vielä joskus iltavastaanottoaikojakin Veikkolan
terveysasemalla on.

Veikkolassa, jonot kohtuuttoman
pitkät, jopa 7 kk. Hammaslääkäriin pääsy onnistuu vain akuuttien
ongelmien vuoksi. Henkilöstön
huono saatavuus on pahentanut
tilannetta, ja vuokratyövoimaa
on jouduttu käyttämään. Hammashoitajien saatavuutta pyritään
helpottamaan oppisopimuskoulutuksen avulla.

Ajanvarauksessa on ollut ongelmia, puhelinneuvonnassa jopa
epäasiallista kohtelua. Aikaa on
ollut vaikea saada, kun työvuorot
eivät ole olleet tiedossa jne. Puhelinneuvontaa on pyritty parantamaan uudella puhelinjärjestelmällä, mutta vielä on parannettavaa ja
kehitettävää. Lääkäriresurssit on
arvioitava uudelleen.

Laboratorio- ja röntgenpalveluja joutuu kohtuuttoman pitkään
odottamaan. Parannusehdotuksina
johtava ylilääkäri mainitsi yhden
vastaanottopäivän lisää Veikkolaan. Tulevaisuudessa selvitetään,
kuinka HUS-laboratorioon siirtyminen helmikuussa 2008 paransi
tilannetta. Onko mahdollista, että
laboratoriossa voisi käydä vaikkapa Espoossa, Helsingissa jne?
Mitään päätöksiä ei vielä ole, ja
uusista käytännöistä tiedotetaan
erikseen. HUS-röntgenin myötä
päästiin digitaalisiin röntgenpalveluihin.

Hammaslääkäripalveluista kommentoitiin mm. näin: Hammaslääkäripalvelut ovat nollaluokkaa

Päivystykseen liittyvät asiat kiinnostivat. Terveyslautakunta päätti
helmikuun 2008 kokouksessaan

Kunnan talous
Kirkkonummen kunta on tällä
hetkellä taloudellisesti hyvällä
pohjalla. Kahden viime vuoden
miinusmerkkisen tilinpäätöksen
jälkeen kunnan talous on jopa 6,7
miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Talousjohtaja K.G. Lindströmin
mukaan tuhlailevaisuuteen ei
jatkossa ole syytä, sillä tulevat
vuodet ovat niukemmat. Muuttovoittoisella Kirkkonummella on
paljon velvoitteita täytettävänään.
Uusien kuntalaisten peruspalvelut
pitää saada kuntoon samanaikaisesti kuin ikääntyvien asukkaiden
hoito ja huolto on järjestettävä.
Lakisääteisyys määrittelee talousarviomäärärahojen käytön. Oletettavasti jo vuonna 2008 käyttömenot ylittävät tulot. Kunnan

menestystekijöiden vahvistamiseksi ja kuntapalvelujen parantamiseksi on käynnistetty yhteistyö
Espoon, Vihdin ja Siuntion sekä
muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
Toimintoja tehostaakseen Kirkkonummi päätti yhdistää sosiaali- ja
terveystoimet. Vuoden 2009 alussa ne aloittavat työnsä perusturvalautakuntana.
Näiden madonlukujen jälkeen onkin aihetta kertoa, mitä kunnan
kassasta tulee Veikkolan suuntaan. Päivähoitopaikoista on ollut
yhden päiväkodin verran vajausta.
Sitä korjaamaan tulee Vuorenmäen päiväkoti, jonka paikkana
lopulta on urheilukentän itäpuoli.

Viereen sijoittuu myös uusi koulu. Ruotsinkielinen päiväkoti saa
tilat Navalan ”Punaisesta talosta”.
Pohjois-Kirkkonummelle suunniteltu ruotsinkielinen peruskoulu
sen sijaan etsii edelleenkin paikkaansa.
Kunnallisteknisten töitten jatkuminen on turvattu lähivuosiksi.
Ehkä siinä ohessa pystytään saamaan aikaan myös kevyen liikenteen väylät. Talousarviosta ei vieläkään löytynyt rahaa Veikkolan
monitoimitaloa, nuoriso- ja kokoontumistiloja varten. Meluvallikin on vasta suunnitteluasteella.
Ehkä se tulee samaan aikaan kuin
Turunväylän leventäminen ja rautatiekin.

vapauttaa terveyskeskuslääkärit
päivystysvastuusta 1.9.08. Vielä
ei ole tietoa siitä, kuinka päivystys järjestetään. Veikkolalaiset
menisivät päivystysaikana mieluiten Jorviin tai Nummelaan, koska
liikenneyhteydet Kirkkonummen
keskustaan ovat huonot ja matkakin pitkä.
Neuvottelut päivystyksen järjestämiseksi ovat vielä kesken. Mitään
virallisia päätöksiä ei ole siitä,
voisivatko veikkolalaiset mennä
päivystysaikana vaikkapa Jorviin.
Tiedossamme on, että Jorvin terveyskeskuspäivystys on kovin
ruuhkainen ja espoolaisillakin on
ongelmia. Jäädään seuraamaan ti-

lannetta. Teiltä toivotaan palautetta ja aktiivisuutta.
Meillä on monia yhteisiä haasteita, joista yksi suuri on saada uusi
terveysasema Veikkolaan. Jotta
me saisimme jotain konkreettista
aikaiseksi, se vaatii aktiivisuutta
ja yhteistyötä. Kannattaa vastata
kysymyksiin, jotka löytyvät tämän lehden sivuilta.
Veikkolan kyläyhdistys kantaa
oman kortensa kekoon myös terveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi Veikkolassa. Aiheesta
kerrotaan lisää seuraavassa Kylänraitti-lehdessä.
Tuovi Hyvärinen

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

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

RL

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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Yläasteen jälkeen

Muutoksia LänsiUudenmaan
Osuuspankin aukioloihin

Veikkolasta opiskelemaan
mutta minne?
Kun Suvivirsi viikon kuluttua kajahtaa, Veikkolan koulussa perusopetuksen päättää 74 oppilasta.
Sen jälkeen edessä on pari viikkoa
piinaavaa jännitystä syksyn sinetöintiä odotellessa. Maaliskuun
loppupuolella päättyi yhteisvalinnan hakuaika ensi syksynä alkavaan toisen asteen koulutukseen.
Tiedot tuloksista julkistetaan 13.6.
alkaen.
Suurimmalle osalle oppilaista tulevan opinahjon valinta on lähes
selvä jo hyvissä ajoin ennen virallista hakuaikaa. Joillakin on selkeä käsitys jopa tulevasta ammatistaan. Aina päätöksen tekeminen
ei kuitenkaan ole helppoa, ja osa
oppilaista kamppailee ratkaisunsa kanssa viime hetkeen saakka.
Koko yläasteen ajan on oppilailla
tukena ja tiedon lähteenä opinto-ohjaaja. Oppilaat osallistuvat
myös TET-harjoitteluun, joka
ihanteellisimmillaan auttaa nuorta selkiyttämään omia taitojaan
ja mieltymyksiään. Tarvittaessa
käytetään apuna myös suuntaa antavia ammatinvalintatestejä sekä
ammatinvalintapsykologia.
Lukio suosiossa
Tämän kevään yhteishaussa Veikkolan nuorista noin kaksi kol-

mannesta asetti ensisijaiseksi
hakutoiveekseen lukion ja noin
yksi kolmannes ammattioppilaitoksen. Lukioiden kolmen kärki
oli Munkkiniemen yhteiskoulun,
Leppävaaran sekä Kuninkaantien
lukiot. Ammatillisista oppilaitoksista suosituimmat olivat Länsi-Uudenmaan
koulutuskeskus
LUKK Nummelassa sekä Omnian
Espoon toimipiste. Suosituimmat alat niissä olivat sähkö- sekä
rakennusala. Veikkolan koulun
opinto-ohjaajan Hilppa Konttorin
arvion mukaan suurin osa oppilaista päässee siihen oppilaitokseen, johon ensisijaisesti haki.
Ressuja ja taiteilijoita
Tänä vuonna veikkolalaisten hakijoiden keskuudessa suosittiin
myös epätavanomaisempia valintoja. Peräti kuuden oppilaan
ensisijainen hakutoive oli perinteikäs Helsingin Suomalainen Reaalilyseo eli Ressun lukio. Myös
taidelukiot olivat tänä vuonna haluttuja. Kolme oppilasta haki Sibelius-lukioon ja kolme Helsingin
kuvataidelukioon.
67 000 perusopetuksen päättävää
Kaikista keväällä 2008 perusopetuksen päättävistä 33 600 haki
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Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa käytössä sähköinen nettihaku.
Palvelu osoittautui erittäin suosituksi ja toimivaksi. Peräti 98 %
hakijoista täytti hakemuksensa
netissä.
Toisen asteen koulutus
Oppivelvollisuuden jälkeen voi
siirtyä toisen asteen koulutukseen,
joko ammatilliseen koulutukseen
tai yleissivistävään lukioon, jonka
päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ammatillisessa koulutuksessa suoritetaan jokin ammatillinen perustutkinto. Molemmat
vaihtoehdot antavat yleisen jatkoopiskelukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Yliopistoissa tehdään tutkimusta
ja annetaan siihen perustuvaa opetusta. Ammattikorkeakouluissa
suuntaudutaan työelämän vaatimuksiin.
Anu Halme

Pankkiasioinnin suuri muutos näkyy selvästi kaikkialla, myös Länsi-Uudenmaan
Osuuspankissa.
Viitisen vuotta sitten pankkiasiat
hoidettiin vielä valtaosin konttoreissa. Nykyään asioinnin valtavirta kulkee sähköisissä kanavissa. Pankki sopeuttaa toimintansa
markkina- ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin turvatakseen vastaisuudessakin palvelunsa laadun
ja kilpailukyvyn.
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
on päättänyt uudistuksesta, jossa konttoreiden aukioloaikoja ja
palveluiden tarjontaa muokataan
vastaamaan asiakkaiden nykyistä
pankkiasiointia. Muutokset tulivat
voimaan toukokuun 2. päivänä.
Vaativia rahoitus- ja sijoitusneuvotteluja käydään nyt myös iltaaikaan. Osuuspankki palvelee
asiakkaitaan Veikkolassa maanan-

ntie

Veikkolan
keskus

Rakkaat lapset,
joka viikko monet veikkolalaisperheet ajavat
kaukaa, jopa kunnanrajan yli Espooseen
tiettyyn huonekaluliikkeeseen ostamaan
tavaroita, joita teidän ikätoverinne ovat
tehneet jossain kehitysmaassa. Nämä
lapset ansaitsevat kuukaudessa tavaroiden
tekemisestä niin paljon kuin te saatte
viikossa karkkirahaa.
Eivätkö ihmiset tiedä, että ihan omilla
kulmillamme on meidän oma
huonekaluliike, jota kutsutaan Veikkolan
Ikeaksi?
Veikkolan Ikeassa on periaatteessa sama
valikoima kuin siellä toisessa liikkeessä eli
sänkyjä, pöytiä, kaappeja, tuoleja, lamppuja
ynnä muuta. Koska meidän Ikeamme on
niin paljon pienempi kuin se toinen liike,
niin täällä huonekaluja on Euroopan
ennätystiiviys eli niitä on on 5,7 kpl / m2.

taisin kello 19 asti ajanvarauksella. Lisäksi henkilökohtaista palvelua saa pankin puhelinpalvelusta
arkisin klo 8–18.
Kassapalvelun
palveluajat
muuttuvat Veikkolassa seuraaviksi:
ma klo 10–17,
ti ja to klo 10–13,
ke ja pe klo 10–16.30.
Kaikista pankin konttoreista saa
edelleen samat pankkipalvelut
kuin tähänkin asti, eikä toimihenkilöiden määrä uudistuksen myötä
vähene. Kaikki toimivat edelleen
konttoreiden asiakaspalvelutehtävissä.
Muutokset eivät vaikuta LänsiUudenmaan
OP-Kiinteistökeskuksen toimintaan.
Teksti: Paavo Sortti

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.

OSA 25: Veikkolan IKEA

ssa

Yli talo

ammatilliseen koulutukseen ja 33
400 lukiokoulutukseen. Lukiokoulutuksen hakijamäärät pysyivät ennallaan. Hakijamäärät nousivat eniten tekniikan ja liikenteen
alalla.

Kaunis Veikkolamme
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Mikä parasta, meidän kauppamme tavarat
eivät ole uusia eli ne eivät ole steriilejä,
muovilta haisevia, mutta ne on testattu,
siis käytetty eli niitä on jo joku rakastanut
aikaisemmin (ensi-rakastettu). Entiset
omistajat eivät halunneet heittää niitä
roskiin, vaan he toivat ne Viljasen Jussille,
jotta hän löytäisi niille uudet hyvät kodit,
niin kuin söpöt koirat ja kissat eläinkodeista.
Eli lapset, seuraavaksi kun teidän
lastenhuoneesta puuttuu jotain, ottakaa
vanhempianne kädestä ja menkää Jussin
luokse. Hän osaa neuvoa, mikä hänen
eläimistään, anteeksi tavaroistaan, on teille
sopiva. Hän on valmis antamaan ne teille
pientä rahasummaa vastaan. Näin
säästätte rahaa, bensaa ja aikaa.

Kylänraitti 2/2008
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Kasseja, koreja, pannunalusia
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Kahvipakettien toinen elämä

Uniikkeja tuotteita, joissa on jäljellä kahvipakettien iloinen värikkyys.
Haapajärvellä asuva Sari Sokka sanoo syntyneensä
sakset ja neula kädessään. Hän on koko pienen ikänsä
ommellut ja kutonut. Alle 10-vuotiaana hän katseli,
kun isoisä taitavasti taitteli kahvipusseista pannunalustoja. Siinä ei tarvittu lankaa eikä liimaa – vain
taitoa ja määrämittaiset kappaleet.
Viime lokakuusta alkaen Sari-rouva on antanut tyhjentyneille kahvipaketeille paljon uljaamman tehtävän kuin joutua sekajätteiden mukana Ämmässuolle.
Hän tekee kahvipusseista kauniita kierrätystuotteita.
Kun katselee iloisen värikkäitä, punottuja tai paloista
ommeltuja kasseja, koreja ja pannunalusia, heräävät
sekä esteettisyyden taju että omatunto. Käsistään kätevä taitaja näkee ja ymmärtää jotain, mitä tavallinen
kahvinryystäjä ei tule ajatelleeksikaan. Näissä töissä
yhdistyvät kodikas design ja hieno ”risain”, jossa tekijältä ei juuri hukkapaloja jää.
Arvaatkos, arvoisa lukija, kuinka monta kahvipussia
tarvitaan isokokoiseen kassiin? 75 kappaletta. Punotun tuotteen teossa on neljä vaihetta: määrämittaisten
osien leikkaus, ompelu, punominen ja jälleen ompelu. Sari pyrkii käyttämään kahvipaketin materiaalin
mahdollisimman tarkasti hyväksi. Niinpä esimerkiksi pannunalustan yhtä palaa varten kahvipussista tarvitaan kaksi kolmasosaa; lopusta tulee kassin osa.
Monet tykkäävät Presidentti-kahvista, ja Sari Sokka
pitää itse paketista kahdesta syystä: siinä on erikseen
sisä- ja ulkopussi. Sisäpussista hän tekee hopeanväri-

siä kasseja ja koreja. Sari myöntää, että näiden tuotteiden tekemiseen jää kiinni. Koska hän haluaa nähdä tuotteensa valmiina, hommat saattavat venähtää
yömyöhään.
Ison kassin valmistaminen vaatii kätevältäkin tekijältä paljon aikaa. Sari kertoo, että jos arkisen
työpäivän jälkeen aloittaa esimerkiksi klo 18, niin
kolme iltaa ja kymmenisen tuntia siinä vierähtää.
Tuloksena on takuuvarma, ainakin neljä vuotta kestävä kassi. Esimerkiksi se kassi, jonka tämän jutun
tekijä osti vaimolleen tuliaisiksi, kestää tekijänsä
mukaan varmasti kahdeksan litran maitotölkin painon.
Arvoisa kylänväki. Haluatteko
omalla panoksellanne osallistua
upeiden kierrätystuotteiden tekemiseen? Kuten aikaisemmin
kerrottiin, kahvipusseja tarvitaan
aika paljon. Olisi hyvin pieni
vaiva tallettaa tyhjentyneet kahvipussit jonnekin ja tehdä jonain
päivänä materiaalilahjoitus Sarille. Soittakaa 050 3667638 (mieluusti normaalin työajan jälkeen)
ja sopikaa asiasta. Tätä kautta
löytyvät myös hienot uniikit tuotteet.
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

Sari Sokka näyttää, millaisista taitoksista syntyy pannunalunen.

www.veikkola.fi
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Eerikinkartano – Pohjois-Kirkkonummen kulttuurikeskus
Kirkkonummen keskustaan suunnitellaan uutta kulttuuritaloa,
joka mahdollistaa monipuolisen
kulttuuritarjonnan tulevaisuudessa. Ajatus on kannatettava, mutta
yhdellä varauksella: se ei saa olla
esteenä Pohjois-Kirkkonummen
kulttuuritoiminnan kehittymiselle.
Eerikinkartanon
historiallinen
miljöö monine persoonallisine rakennuksineen olisi vihdoin
saatava järkevään käyttöön. Tällä
tarkoitan sitä, että olisi syytä tutkia alueen ja rakennusten restaurointia Pohjois-Kirkkonummen
kulttuurikeskukseksi. Tällöin puhumme kulttuurista mahdollisimman laajassa merkityksessä, joka
ei sulkisi pois mitään osa-aluetta.
Siihen mahtuisivat niin matkailulliset kuin maanviljelykselliset
aktiviteetit perinteisten kulttuurisektorien rinnalle.
Ennen kaikkea on kysymys innovatiivisesta ja aloitteellisesta
toiminnasta, jonka perustana olisi
taloudellisesti järkevä ja pitkäjännitteinen suunnittelu. Samalla
kunnioitettaisiin valtioneuvos von
Wahlbergin testamentin henkeä.
Tärkeää on, että alueella asuvat
ja toimivat ihmiset sekä järjestöt

saisivat sananvaltaa alueen suunnittelussa. Hyvänä esimerkkinä
on bändipaja, jonka entinen kauppiaamme Paavo Liimatainen kunnosti lähes yksin.
Luovuus on voimavara
Kuluneet vuodet ovat osoittaneet,
että alue on liian arvokas ja haastava kunnan hoidettavaksi. Siksi
on syytä antaa sen kokonaissuunnittelu sellaiselle instanssille, jolla
on sekä kulttuurista että taloudellista osaamista. Tämä edellyttää,
että paikalliset voimavarat, yksityinen sektori ja kunnan tuki kohtaavat. Luovuudelle annetaan tilaa
mutta byrokratialle porttikielto.

män Eerikinkartanon vaikutusvaltaisesta omistajasta, lääkintäneuvos Ferdinand von Wahlbergistä.
Kartanoteatteri esittää näytelmää
ensi kesänä autenttisella paikalla
Navalan puistossa.
Eerikinkartanon hoitokunta ilmoitti, että tilat ovat käytettävissä,
kun toimintaansa aloittava kartanoteatteri tilittää 7 % pääsylipputuloista hoitokunnalle.

Jos Eerikinkartanon hoitokunta
näin ”palkitsee” kaiken aktiivisuuden ja vapaaehtoisen yritteliäisyyden, niin tulevaisuus näyttää
kovin harmaalta. Erikoisen röyhkeää asiassa on se, että valtioneuvos von Wahlberg lahjoitti kunnalle 850 hehtaaria maata, jota kunta
on viime vuosien aikana myynyt
hyvällä tuotolla. Tällä tavallako
kunta kiittää hyväntekijäänsä?

Opetamme lapsiamme kiittämään,
kun saamme lahjan. Kuka opettaisi kuntaa?
Matti Saartamo

Eerikinkartanon paja kunnostettava
tuotoista merkittävää etua. Mutta
ovatko kartanon hoitoa valvovat
johtokunnan jäsenet sokeita vai
tyhmiä: Kartanon herttainen vanha, arviolta 1800-luvun alkupuolella rakennettu paja saa ränsistyä
puron varrella kohta täysin vailla
pitävää vesikattoa!

Olen jo aiemmin todennut, että
tällä alueella on huomattava määrä kulttuurista lahjakkuutta ja
osaamista. Se voimavara on kunnalle rikkaus, jota ei ole syytä väheksyä. Kun yhdistämme siihen
laajan, vapaaehtoisuuteen perustuvan energian, meillä on rikas
tulevaisuus edessämme. Kuinka
kunta huomioi tämän?

Ei olisi suuri kustannus uusia pajan vesikatto, sivellä punamultaa
pajan hirsiseinille ja hiukan oikoa
pajan vinoutuneita nurkkia. Ja
kunnostaa pajan avoimessa ”kuistitilassa” sijaitseva vanha tahko
kaikkien kirkkonummelaisten yhteiseksi viikatteiden ja kirveiden
teroituspaikaksi. Nyt tahkokivikin
on kähvelletty.

Kartanoteatteri maksumiehenä
On kerrottava esimerkki, joka on
aiheuttanut runsaasti katkeruutta.
Veikkolan Kartanoteatteri tilasi
kirjailija Raija Oraselta näytel-

Uudet
palveluaikamme
2.5.2008 alkaen.
Tervetuloa
pankkiasioille!

Tämän aloitteen olisi pitänyt tulla
kunnalta jo vuosia sitten eli KUNTA olisi tilannut näytelmän ja toteuttanut sen – ja maksanut siitä.

kulttuurihistoriallisesti arvokasta
ympäristöä vähätellään.

Älkää odottako pidempään, hyvät
kunnanisät ja kartanon johtokunta, vaan pankaa nopeasti toimeksi:
Paja kuntoon. Se on osa kartanon
arvokasta ympäristöä, meidän
kaikkien kuntalaisten yhteistä
kulttuurimaisemaa.

Perittyään kartanon Kirkkonummen kunta on saanut sen maista ja

Teksti: Miisa Sassi
Kuva: Matti Saartamo

Eerikinkartanon paja on jätetty sydämettömästi rapistumaan. Nyt
olisi korkea aika korjata paja arvoiseensa kuntoon osaksi yhteistä
kulttuurimaisemaamme.
Kirkkonummen vanhimman, Koskiksen eli Eerikinkartanon, vaahterakujaa päivittäin kulkevana
olen sydämistynyt siitä välinpitämättömyydestä, millä kartanon

Kirjaleikkejä ja muuta mukavaa

Kirkkonummi

• Konttori avoinna maanantaisin klo 10.00-17.00 ja
tiistai-perjantaisin klo 10.00-16.30
Maanantaisin aikavarauksella klo 19.00 asti

Veikkola

• Konttori avoinna maanantaisin klo 10.00-17.00 ja
tiistai-perjantaisin klo 10.00-16.30
Maanantaisin aikavarauksella klo 19.00 asti.
• Kassapalvelut avoinna maanantaisin klo 10.00-17.00,
tiistaisin ja torstaisin klo 10.00-13.00 ja
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.00-16.30

Siuntio

• Konttori avoinna maanantaisin klo 10.00-17.00 ja
tiistai-perjantaisin klo 10.00-16.30
• Kassapalvelut avoinna maanantai-keskiviikkoisin klo 10-13.30
ja torstai-perjantaisin klo 13-16.30

Veikkolan kirjastossa on jälleen
kevään mittaan vieraillut innokkaita esikoululaisia opettelemassa
kirjastonkäytön aakkosia. Lapset
saavat myös käytännössä kokeilla ”kirjastotädin” hommia: lainaamista ja palautusta sähköisen
lukijan avulla. Myös kuvakirjojen hyllyttämistä harjoitellaan.
Lopuksi annetaan jokaiselle oma
kirjastopassi.
Oheisessa kuvassa on Koskentorin Marjat -ryhmän lapsia työn

touhussa ja kuuntelemassa kirjastovirkailija Tarja Kokon esitystä.
Syyskuussa alkaa Veikkolan kirjasto olla avoinna myös lauantaisin klo 10–15. Ensimmäinen
aukiololauantai on 6.9., jolloin
Kirjaston ystävät -yhdistys tarjoaa
asiakkaille kahvit. Silloin pidetään myös kirjakirpputori, joten
kannattaa merkitä päivämäärä kalenteriin!
Kirjaviikon aikana marraskuussa

(keskiviikkona 12.11.) saamme
kirjailijavieraaksi paljon puhutun
Sofi Oksasen, jonka näytelmä
Puhdistus on herättänyt kansainvälistä huomiota. Hän on kirjoittanut
myös samannimisen romaanin,
jota voi varata kirjastosta. Viikon
aikana esiintyy koululaisille myös
suosittu kirkkonummelainen nuortenkirjailija Timo Parvela.

Teksti ja kuva:
Tuuli Helsky
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Eerikinkartanon viimeiset valtiaat
nebrychoffin (1852-1923) kanssa.
Maria oli panimoyhtiön omistajan
Paul (Pavel) ja hänen vaimonsa
Anna Sinebrychoffin vanhin tytär.
Sinebrychoffien perhe oli kreikkalais-katolinen, joten Mariakin
kuului ortodoksiseen seurakuntaan. von Wahlberg sen sijaan oli
luterilainen.

Maria ja Carl Ferdinand von Wahlberg omistivat Eerikinkartanon
1890–1920, jolloin se siirtyi testamentilla Kirkkonummen kunnalle. Vuonna 1890 von Wahlberg oli
ostanut Koskiksen säteritilan (aikaisempi omistaja kauppias Silvius) ja myöhemmin Navalan kantatilan. von Wahlberg yhdisti tilat
ja nimesi ne Eerikinkartanoksi.
Vuonna 1898 von Wahlberg osti
vielä Kylmälän, jonka hän kuitenkin myi muutaman vuoden kuluttua Oitbackan kartanon omistajalle konsuli Feodor Kiseleffille.

Carl Ferdinand von Wahlberg oli
armeijan (Suomen kaartin) lääkäri. Hän osallistui Turkin sotaan
Balkanilla. Tästä hän on kirjoittanut kirjan Från en härfärd i Turkiet 1877-1878. Hän harrasti myös
kaunokirjallisuuden, muun muassa näytelmien, kirjoittamista. Näytelmistä neljää, Ett briljant parti,
Det omöjliga möjligt, Hörnstenar
ja Samhällsuppfostran, on esitetty Ruotsalaisessa teatterissa. Hän
toimi myös teatterin kannatusyhdistyksessä. von Wahlbergin kirjoittamia novelleja, kertomuksia
ja näytelmiä on lainattavissa Helsingin pääkirjastosta.

Carl Ferdinand von Wahlberg
(1847-1920) oli syntynyt saksalaisessa siirtokunnassa Volgan
kuvernementissa Venäjällä, jossa hänen suomalainen isänsä oli
siirtokunnan kirkkoherra. Hänen
äitinsä oli saksalaisen papin tytär. Carl Ferdinand oli jo yhdeksänvuotiaana tullut Helsinkiin ja
opiskellut lääkäriksi. Hän meni
naimisiin 19-vuotiaan Maria Si-

Maria ja Carl Ferdinand von
Wahlbergin lapsista kolme poikaa, William (s. 1873), Dagward
(s. 1877) ja Erik (s. 1880) on asunut Eerikinkartanossa. Neljäs poika Olof (s. 1883) oli kuollut ihan
pienenä. Vanhempien tarkoitus oli
saada Erikistä kartanonherra, ja
hänen mukaansa kartano on saanut nimensäkin. Erik kuitenkin
kuoli vuonna 1899 metsästysret-

kellä aseen laukeamisen aiheuttamiin vammoihin. Dagward on
vuonna 1900 siirtynyt kirjoille
Kirkkonummelle. Kirkonkirjoissa hänen tittelikseen on merkitty
”patron” ja äidinkieleksi ruotsi.
Dagward asui Navalassa, mutta
hänkin kuoli ennen vanhempiaan, vuonna 1915. William muutti
kirjoille Kirkkonummen seurakuntaan vuonna 1906. Hänellä
on titteli ”posessional”, ja myös
hänet on merkitty äidinkieleltään
ruotsinkieliseksi. Seuraavan vuoden tammikuussa muutti myös isä
Carl Ferdinand kirjansa Kirkkonummen seurakuntaan saksalaisesta evankelisluterilaisesta seurakunnasta, johon hän oli muuttanut
kirjansa vajaa vuosi aikaisemmin.
Kirkkonummen kirkonkirjoihin
hänen äidinkielekseen on merkitty saksa. Lasten syntymien aikaan
von Wahlberg on ollut Helsingin
kaupunkiseurakunnassa,
josta
hän on muuttanut Kaartin seurakuntaan. Vaimonsa Maria on ollut
kirjoilla koko ajan ortodoksisessa
seurakunnassa.
William oli tuhlailevainen, minkä
vuoksi vanhemmat eivät halunneet
antaa hänelle Eerikinkartanoa,
vaan mieluummin testamenttasivat
kartanon Kirkkonummen kunnalle
maa- ja metsätalouden koulutuspaikaksi. Vuonna 1919 laaditussa
testamentissa vanhemmat halusivat turvata Williamin elämän

ja antoivat hänelle Helsingissä
Abrahaminkadun varrella olevan
talon sekä P. Sinebrychoffin osakkeita, joista testamentissa määrättiin, että hänelle tuli maksaa vain
korko. William oli kaksi kertaa
naimisissa, mutta hänelläkään ei
ollut jälkeläisiä. Hänen ensimmäinen vaimonsa oli englantilainen
Bertha Alida, o.s. Wahlström. He
olivat menneet naimisiin vuonna
1897. Hänen toinen vaimonsa oli
Dagmar Elisabeth, o.s. Edelberg.
William kuoli vuonna 1930 ja hänen vaimonsa vasta vuonna 1963.
Carl Ferdinand von Wahlberg
myötävaikutti siihen, että Sinebrychoffin työntekijöille perustettiin vuonna 1884 sairaala,
jonka lääkärinä hän toimi. Hän
oli sosiaalisesti valveutunut, mitä
osoittaa, että sairaalaa saivat käyttää kaikki Hietalahden seudun
sairaat. Eerinkartanon omistajana
hän hoiti kartanon sairaita alustalaisia. Ilmeisesti Eerinkartanolla
oli pari sairaalapaikkaa Espoon
sairaalassa. Hän oli ilmeisesti
aloitteentekijänä suomenkielisen
koulun saamiseksi Pohjois-Kirkkonummelle, jotta suomenkielisten alustalaisten lapset pääsisivät
kouluun.
Carl Ferdinand von Wahlberg nimitettiin vuonna 1896 armeijan
ylilääkäriksi. Näihin aikoihin hän
sai todellisen valtioneuvoksen

arvon. Vuonna 1902 hänestä tuli
lääkintöhallituksen
pääjohtaja,
koska hän salli lääkärien osallistua sortoaikana kutsuntojen lääkärintarkastuksiin. Hänet aateloitiin
vuonna 1904. Hän erosi kuitenkin
lääkintöhallituksen pääjohtajan
virasta vuonna 1906, koska opetussairaalahanke ei edennyt.
Carl Ferdinand von Wahlberg vetäytyi pääjohtajakautensa jälkeen
Eerikinkartanoon ja jatkoi kirjoittamistaan. Kirjoituksissaan hän
palasi lapsuutensa kasvuympäristöön, luterilaiseen siirtokuntaan
Volgan rannoille. Näitä saksaksi
kirjoitettuja käsikirjoituksia sisältyy hänen henkilökohtaiseen arkistoonsa, jonka hän on luovuttanut Kansallisarkistoon. Arkistossa
on maininta, että hän on kirjoittanut runoja suomeksi. Åbo Akademissa on 1930-luvulla tehty gradu
hänen kirjallisesta tuotannostaan.
Hän käytti kirjailijana nimeä Ferdinand von Wahlberg. Åbo Akademin kirjastossa on myös hänen
kirjoittamiaan saksankielisiä kirjoja.
Maria ja Carl Ferdinand von Wahlberg on haudattu Sinebrychoffien
sukuhautaan Helsingin ortodoksiselle hautausmaalle.
Teksti: Aino Tamsi
Lähdeluettelo: www.kylanraitti.fi

Kimpassa kulttuurikin on kivempaa
Syksy alkaa musikaalin merkeissä
Syyskuun 27. päivänä vuorossa
on keskieurooppalaiset sekoittanut musikaali Rebecca. Helsingin
Kaupunginteatterissa esitettävän
musikaalin ensi-ilta on elokuun lopulla. Rebeccan tarinan loi aikoinaan kirjailija Daphne du Maurier.
Alfred Hitchcock teki siitä elokuvan vuonna 1940. Rooleissa ovat
mm. Sanna Majuri, Kari Arffman
ja Sari Ann Moilanen. Rebecca onkin ennen kaikkea upeiden
Kesän 2008 ohjelmistoa
Kesäkuun alussa (7.6.) tutustumme naisroolien musikaali.
Inkoon, Mustion ja Fiskarsin kulttuuritarjontaan. Matkakohteinam- Tule mukaan kulttuurin kiehtome ovat mm. Inkoon vierasvenesa- vaan maailmaan!
tama toreineen ja kirkkoineen sekä Järjestämme aina yhteiskuljetukkauppakeskus Strand, joka on Suo- sen ja otamme matkalaiset kyytiin
men suurin puurakenteinen kauppakeskus. Mustiossa tutustumme
oppaan johdolla Mustion linnaan,
joka on yksi Suomen arvokkaimmista herraskartanoista. Fiskarsissa
tutustumme oppaan johdolla Fiskarsin ruukkiin. Kesäkuun retkelle
varsinainen ilmoittautumisaika on
jo päättynyt, mutta voit toki tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja.
toisen retken teimme Helsingin
Kaupunginteatteriin
katsomaan
esitystä ”Missä kuljimme kerran”.
Toukokuun puolivälissä teimme
retken Tampereelle, jossa Tampereen Teatteri esitti Agatha Christien maailmanmenestysromaaniin
perustuvan murhamysteerin nimeltään Hiirenloukku. Ennen teatteria
tutustuimme Työväenmuseo Werstaan näyttelyihin ja kävimme lounaalla.

Osa ryhmäämme Gardenian talvipuutarhassa sekä oppaamme Annika. Kuva: Tuula Andersson
Oletko teatterinälkäinen, mutta
sinulla ei ole samanhenkistä kaveria? Lähde kanssamme teatteriretkelle, sillä kivassa seurassa on
paljon mukavampaa. Joukostamme löytyy aina joku, jonka kanssa voit keskustella esityksestä ja
muustakin. Me hoidamme käytännön järjestelyt, jotta sinä voit
nauttia.
Kirkkonummen
Kansallinen
Kulttuuri ry on yhdistys, jonka
tarkoituksena on muun muassa
edistää monipuolista kulttuuriajattelua. Yhdistyksen toiminta
on alkanut jo vuonna 1979. Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus,
jonka jäsenet valitaan vuosittain

yhdistyksen
syyskokouksessa.
Pääsääntöisesti Kirkkonummen
Kansallinen Kulttuuri ry tekee
teatteri- ja konserttiretkiä, mutta
myös muunlaiset kulttuuriretket
kuuluvat ohjelmistoomme.
Mitä olemme viime aikoina tehneet
Viime kesänä teimme ”Kukkia ja
kulttuuria” -retken Viroon, jossa
tutustuimme kotipuutarhoihin ja
ruusutarhoihin. Tällä teemalla jatkoimme heti tämän vuoden alussa,
kun teimme tammikuussa retken
Viikkiin Gardenian talvipuutarhaan. Maaliskuussa kävimme
ensin Ateneumissa tutustumassa
Pekka Halosen maalauksiin ja

Elokuun 10. päivänä suuntaamme bussin keulan kohti Turkua ja
menemme Samppalinnan Kesäteatteriin katsomaan romanttista
musikaalikomediaa nimeltään Hääkeikka, rooleissa mm. Nina Tapio ja
Ville Pusa. Ennen teatteria käymme
tutustumassa Turun linnaan ja nautimme lounaan jokilaivalla.

Kirkkonummen pääteiden varsilta. Voimme myös varata puolestasi teatteriin väliaikatarjoilun. Retkillemme voivat osallistua myös
muut kuin yhdistyksen jäsenet.
Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta saat puheenjohtaja Hellevi Varpiolta, puh. 040 733 0081.
Voit myös ilmoittautua mukaan
retkillemme soittamalla Helleville. Seuraa myös ilmoitteluamme
Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyrissä.
Tervetuloa kanssamme
kulttuuririentoihin!
Tuula Andersson
Kirkkonummen Kansallinen
Kulttuuri ry
sihteeri

LVI- JA
ÖLJYPOLTINHUOLTOA
Öljypoltinhuolto
Aulis Liljeström T:mi
Veikkola
0400 445 834
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Kuva 2.
Kuva 1. Kuvassa vas. ylh. Teemu Raita - Nicolas Sinebrychoff, Matti
Malinen - valtionenuvos Ferdinand von Wahlberg, Tarja Lindholm Bertha, Veini Nupponen - William von Wahlberg Alh. vas. Eija Ahvo
- Anna Puukko, pyykkäri, Niina Saikkonen - Sofia, sisäkkö, Heikki Eronen - Santarmi
Kuva 2. Vas. Valtioneuvos von Wahlberg ja Sofia, sisäkkö
Kuva 3. Vas. Sofia, sisäkkö ja Anna Puukko, pyykkäri
Kuva 4. Nicolas Sinebrychoff
Kuva 5. Vas. valtioneuvos von Wahlberg
Kuva 6. Vas. William von Wahlberg ja hänen vaimonsa, Bertha
Kuvat: Tomi Lempiäinen
Mukana näyttämöllä esiintyjinä mm.
Matti Malinen, Teija Saarinen, Päivi Mäkinen, Simo Sipola, Aino Tamsi,
Vuokko Tenhunen, Teemu Raita, Otto Kuukka, Veini Nupponen, Tarja
Lindholm, Laura Henriksson, Bojan Baric, Timo Aarnio, Satu Jämsä, Ari
Roininen, Paavo Sortti, Eija Ahvo, Raisa Lahtiranta, Marianne Laakso,
Niina Saikkonen, Sohvi Roininen, Piia Stroja, Heikki Eronen, Mari Aalto-Strand, Riikka Tiittanen, Asta Närhi, Päivi Kauppinen, Pekka Lempiäinen, Maria Grönqvist-Lior, Sari Saarijärvi, Franz Raschbacher, Vesa
Kari, Muusikoita, Lapsia, Hevonen ym.

Kuva 1.

Kuva 3.

Kuva 4.

Näyttelijöiden tunnelmia matkan
varrelta

Kuva 5.

Veikkola on ihan uskomaton paikka! Maankiertolaiselle oli yllättävän helppoa kotiutua kylään,
johon juuri parahiksi perustettiin
teatteri. Tulkaa hyvät ihmiset toimintaan mukaan – ei ole tylsää,
ei. Täällä on kaikkea tarpeellista.
Minulle on luksusta käydä koirien
kanssa aamulenkillä pyjama alla
ja takki päällä. Helsinki kivenheiton päässä...Vielä kun koirapuiston saisi, niin siinä se. Eiköhän ryhdytä puuhaamaan sitäkin.
Eerikinkartanon kulttuurikeskus
olisi upea juttu. Yhtä kaikki: on
hienoa olla veikkolalainen. Kiitos, kartanoteatterilaiset.
Päivi Mäkinen

Kuva 6.

Elämäni kulku
Carl Ferdinand von Wahlbergin
elämäkerta suomeksi
Vuonna 1912 asuessaan Eerikinkartanossa von Wahlberg kirjoitti
elämästään kirjasen Mein Lebenslauf. Tämän vaimolleen Marialle

omistamansa teoksen, Elämäni
kulku, on kääntänyt Eija Kulkki
ja kuvittanut Franz Raschbacher.
Teosta on saatavilla juhannuksesta lähtien 10 euron kappalehintaan
kesäteatteriesityksissä

sekä suoraan Aino Tamsilta 050
5225 471, Eija Kulkilta 040 5483
546 ja Franz Raschbacherilta 050
3517 747.
Aino Tamsi

Olen erittäin iloinen, että on löytynyt näin paljon paikallishistoriasta kiinnostuneita ihmisiä. Yhdessä
tekeminen on kivaa.
Aino Tamsi

”Olen kulkenut vuosia Eerikinkartanon vaahterakujan halki aamuisin silmät ummessa töihin ja illalla uupuneena takaisin. Luettuani
”Kaikki maan hedelmät” -käsikirjoituksen on koko kujan ympäristö saanut silmissäni uutta hohtoa.
On ihan ilo odottaa vastaantulijaa
kujan toisessa päässä, sillä eihän
sitä voi tietää, vaikka itse patruuna tulisi vastaan. Käsittämätöntä,
miten historian henkilöt tuntuvat
niin todellisilta.”
”En ollut koskaan kuvitellut, että
historiaa voi esittää näin värikkäästi.”
”Löysin jo oman lempihenkilöni
näytelmästä; eihän ihminen ole
sadassa vuodessa muuttunut yhtään!”
Tarja
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Kaikki maan hedelmät kypsyvät
valan puistoon, jossa lavastukset
ovat jo pystyssä.
Mutta kesäteatteri ei ole pelkästään esiintyjien show, siinä on mukana runsaasti vapaaehtoisia, jotka
uurastavat kulisseissa. Taustatyö
on ratkaisevaa, jotta loppu- tulos
onnistuu. Vapaaehtoisia tarvitaan
edelleen: kaikki teatterin, mukavan seuran ja luovan yhdessäolon
ystävät ovat tervetulleita.

Fanny Grahn-Sinebrykoffin roolissa Päivi Mäkinen. Kuvan otti
Eija Ahvo.
Juhannus lähenee ja Veikkolan
Kartanoteatterin
ensimmäinen
suuri koitos on saamassa ensi-iltansa. Töitä on tehty tiiviisti pitkin

talvea ja innostus esiintyjäjoukon
keskuudessa on ollut mahtavaa.
Koulun harjoitustiloista on siirrytty autenttiselle esityspaikalle, Na-

Tässä vaiheessa jo kiitän kaikkia
mukana olevia ja esityksen onnistumiseen vaikuttaneita, vapaaehtoisia henkilöitä. Ilman teidän
pyyteetöntä apuanne emme olisi
kyenneet tekemään historiaa Pohjois-Kirkkonummella ja luomaan
seudullemme hienoa kulttuuritekoa.
Matti Saartamo

Teatterin monitoimimies
paikallisten harrastajien kanssa.
Hänen ensimmäinen ohjauksensa
oli ”Tukkijoella”. Useiden ohjausten lisäksi hän näytteli myös päärooleja. Sama homma toistui Liperissä, jonne hän muutti vaimonsa
työn perässä. Sinne hän perusti v.
2000 Roukalahden ja v. 2005 Liperin kesäteatterit, joissa hän on
ohjannut ja näytellyt säännöllisesti
siitä lähtien.

Tupuli.fi

Ohjaaja Hannu Virolainen on
teatterialan ammattilainen, joka
aloitti työskentelynsä teatterin
parissa 1960-luvun lopulla. Teatterikoulun jälkeen hän sai kiinnityksen Kouvolan Teatteriin, jossa
hän viihtyi aina vuoteen 1978
asti. Tänä aikana hän näytteli mm.
Kullervon ja Antti Rokan roolit.

Kymenlaaksosta hän siirtyi Pohjois-Karjalaan, Joensuun teatteriin, sieltä Vaasan Kaupunginteatteriin, josta takaisin Joensuuhun.
Sieltä hän jäi freelanceriksi vuonna 1994.
Muutettuaan Keski-Suomeen, hän
perusti Ruuhimäen kesäteatterin

Esityspäivät:
La 21.6. klo 18 (ennakko)
Su 22.6. klo 18 Ensi-ilta
Muut näytökset:
ti 24.6. klo 18 (loppuunmyyty),
ke 25.6. klo 18,
to 26.6. klo 18,
la 28.6. klo 14 ja 18 sekä
su 29.6 klo 14 ja 18
S-Etukortilla
Lippujen hinnat: 15e,
2 euron etu
Ryhmille erikoishinnat.
Lipunmyynti: Veikkolan 10-kioski ja Sirpan Vintti
Lauantaisin klo 11-13 Veikkolan S-marketin ja K-kauppa
Tuulensuun edessä
Maanantaisin klo 16-18 Veikkolan Kylätalolla, Vanhatie 29
Luckan Kirkkonummen keskustassa, Kirkkotori 2,
ma-pe 9-17, la 10-13.30
Kesäkuussa ma-pe 9-16, la 9-13. Tiedustelut: puh. 09-296 3830
Lippupiste: puh. 0600 900 900 (1,50 euro/min+ ppm)

Lippujen varaukset ja tiedustelut puhelimitse:
040-574 8855, 050-3007720

www.kartanoteatteri.net
LÄNSI-UUDENMAAN

Osuuspankki

Hannu Virolainen on yleensä myös
lavastanut ohjaamansa näytelmät.
Esittäessään ortodoksista Anttopappia Markku Pölösen suositussa
tv-sarjassa ”Karjalan kunnailla”,
hän on ahkeroinut myös lavasteiden rakentajana. Sarja jatkuu jälleen ensi syksynä.
Työskentelystään Veikkolan Kartanoteatterilaisten kanssa hänellä on
pelkkää hyvää sanottavaa. - Loistoporukkaa. Innostunutta ja osaavaa.
Kyllä me tästä hyvä juttu saadaan.
Teksti ja kuva: Matti Saartamo
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Mietteitä von Wahlbergin
roolista
Carl Ferdinand Emanuel von
Wahlberg on jännästi kolmitahoinen mies. Kolmen etunimen lisäksi hänellä on elämässään kolme
erilaista roolia ja kolme mielitiettyä. Näytelmän tapahtumien aikaan hänellä on lisäksi meneillään
kolme isoa kriisiä.
Elämänsä suurista rooleista hän
on selvinnyt monipuolisten luonteenpiirteittensä avulla. Hän on
yhtäältä ollut kunniantuntoinen
tiukka sotilas ja toisaalta humaani
kansaa rakastava lääkäri. Kolmanneksi hän on tunteikas ja syvästi
inhimillinen taiteilija. Viime vuosisadan vaihteessa von Wahlbergilla on ollut yhtä aikaa viidenkympin kriisi, uranvalinnan ongelmat
yhteiskunnallisten velvoitteiden ja
itsenäisen kirjailijan työn välillä,
sekä taistelu lapsuuden isänmaan,
Venäjän, ja nykyisen kotimaan,
Suomen, välillä. Tämän näytelmän tapahtumissa hänellä onkin
varsin laaja tunneskaala. Näyttelijänä saa kyllä kerta kaikkiaan
pistää koko ajan täysillä.
Kaikkein mielenkiintoisinta hänen elämässään ovat kuitenkin
ne kolme mielitiettyä: nuoruuden
rakkaus Fanny, vaimo Maria ja
palvelusväkeen kuuluva Ulrika.
Näytelmän kestäessä nämä naiset
ovat tavalla tai toisella koko ajan
mukana. Vaikka eivät ole aina näkyvissäkään, heidän vaikutuksen-

sa tuntuu von Wahlbergin toimissa. Harjoitusten tässä vaiheessa en
vielä edes tiedä, miten vahvasti
tunteet tulevat pursuilemaan eri
kohtauksissa, niin lujaa välillä
tapahtumat häntä heittelevät. Ohjaajan linja selvästi on, että kaikki
vaan kunnolla peliin. Hienoa ja
haastavaa.
von Wahlberg arvostaa kaikkia
naisiaan vakavasti eikä halua millään muotoa loukata ketään heistä. Naiset ovat toisistaan hyvin
tietoisia ja oireilevat kukin omalla
tavallaan. Ulkokuori pyritään sen
ajan tavan mukaan säilyttämään
tyynenä. mutta pinnan alla kuplii.
Koska siihen aikaan ei tekstiviestejä vielä lähetetty, von Wahlberg
joutuu kommunikoimaan naistensa kanssa suoraan tai korkeintaan
nurkan takana. Näytelmän katsoja
pysyy tapahtumissa hyvin mukana
lukematta välillä sensaatiolehtiä.
Tuon ajan massiiviset historialliset tapahtumat vaikuttavat tietysti vahvasti. Loppua kohti von
Wahlbergin elämä käy yhä vain
vaikeammaksi. Hänen on mahdotonta tehdä ratkaisujaan yksin,
kun historia kulkee omaa vääjäämätöntä tietään. Herkkä ja taiteellinen, syvästi tunteva vanheneva
mies hakee naisistaan tukea. Ja
saa sitä.
Matti Malinen

Kirkkonummi lukee
Kirkkonummen kirjastoissa tehtiin yli 700 000 lainausta vuonna
2007. Eniten lainattujen tietokirjojen joukossa oli paljon Kirkkonummi-kirjallisuutta, mm. Sigbritt
Backmanin ”Vanha Kirkkonummi”, Martti Favorinin ”Kirkkonummi – kasvun ja muutoksen
vuodet” sekä ”Porkkala – tapahtumien keskellä”. DVD:den kakkossijalla oli myös Kirkkonummi-aiheinen Mats Dumellin elokuva
Porkkalan vuokra-alueen palauttamisesta ”Porkkala takaisin”.
Kaunokirjallisuuden kärkisijoilla
olivat Reko Lundán, Anna-Leena
Härkönen, Ilkka Remes ja Leena
Lehtolainen. Aino Havukaisen ja
Sami Toivosen Tatu ja Patu -kirjat
ovat valloittaneet lastenkirjojen
kymmenen kärjessä -listan. Eniten lainatut -listat löytyvät kirjaston verkkosivuilta. Verkkosivuilla
voi myös tutustua uusiin atk-alan
sähköisiin kirjoihin.
Uusien pikalaina-kirjojen takia
kannattaa käydä usein pääkirjastossa. Normaalisti pitkien varausjonojen takana olevan uuden suositun kaunokirjan voi nyt löytää
aikuistenosaston uutuustelineestä.
Kirjan kannessa on Pikalainamerkintä. Laina-aika on kaksi
viikkoa. Lainaa ei voi uusia.
Kirkkonummi osallistuu Suomen
Kulttuurirahaston ja Svenska
Litteratursällskapet i Finlandin
yhdessä käynnistämään Kirjatal-

koot-hankkeeseen. Kun kunta korottaa kirjamäärärahaa 10 %:lla,
rahastot avustavat summalla, joka
on puolet siitä.
Kirjaston julkaisema asiakaslehti
Spam, joka jaettiin jokaiseen kirkkonummelaiseen kotiin, on nyt
myös verkossa. Asiakaslehteen
sisältyvät etusetelit, joilla ilmaiseksi voi varata kirjoja ja levyjä,
voi tulostaa kirjaston kotisivuilta.
Esimerkiksi suosikkilehden koko
vuosikerran voi saada ilman kustannuksia, kun pyytää että virkailija tekee varauksen koko vuodeksi etuseteleitä vastaan. Lehtien
laina-aika on kaksi viikkoa.
Musiikin verkkopalvelu, Naxos
Music Library, tarjoaa kirjaston
asiakkaiden kuunneltavaksi n.15
000 CD-levyä. Palveluun, jonka
löytää kirjaston verkkosivujen
kautta, kirjaudutaan Kirkkonummen kirjastokortin numerolla.
Kirjaston kirjallisuuden ajokorttiin tähtäävä Lukusankari-ohjelma on hyvässä vauhdissa. Kohta
kaikki viidesluokkalaiset ovat
osallistuneet kirjavinkkaukseen,
kirjoja on luettu, ja ensimmäiset
lukunoviisit on jo nimetty. Lukusankari-projektin etenemistä voi
seurata kirjaston verkkosivuilla.
Opetusministeriö on myöntänyt
Kirkkonummen kirjastolle 12 000
euroa uutta kirjavinkkausprojektia
varten.
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Nuuksion Kattila ja Metsätähti
Rentouttavia kehohoitoja
myös psykologista vyöhyketerapiaa

sellä nuotiopaikalla. Kumpikaan
niistä ei valitettavasti ole järven
rannalla.

Muista myös lahjakortit!

HOITOLA ENERGIATUPA

Valklammen talo
Lähellä Elohovia sijaitsee Valklammen talo, joka on rakennettu
v. 1957 metsureiden tukikohdaksi. Suuri sali sopii jopa 45 hengen kokouksiin ja juhliin. Makuupaikkoja on viidelletoista neljässä
makuuhuoneessa. Valkealammen
rannassa on perinteinen puulämmitteinen hirsisauna ja nuotiopaikka.

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

Terveisiä

Sirpan Vintiltä!

Kattilan päärakennuksessa toimii tilausravintola Metsätähti.

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

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

Pekka Väänänen ja Virva Salama hoitavat yrityksensä Green Window Oy:n kautta Kattilan tiloja ja niiden varauksia sekä järjestävät
alueella monenlaista ohjelmaa.
Erkolta valtiolle
Kattilan alueen ovat omistaneet
Tervalammen kartanon entinen
torppari, hänen jälkeensä poliitikko ja sanomalehtimies Eljas
Erkko (v. 1934), sitten Raamattututkijain seuran omistama Alsano-osuuskunta. Alsano rakennutti
1930-luvun puolivälissä kivisen
erämaahotellin. Useampien omistajavaihdosten jälkeen alue siirtyi
Helsingin kaupungin hallintaan
1970-luvulla ja valtiolle vuonna
1996 maanvaihdossa osaksi kansallispuistoa.
Kaitlampi kutsuu
Kattilan tila sijaitsee Nuuksion
kansallispuiston
pohjoisosassa
Kaitlammen rannalla. Tilan rajalla
sijaitsee mielenkiintoinen hiidenkirnualue, josta alue on tiettävästi
saanut nimensä. Veikkolan keskustasta Kattilaan on linnuntietä
vain seitsemän (7) km, mutta tietä
pitkin yli 25 km Nuuksion Pitkäjärven sivuitse. Elohovista matkaa
on enää nelisen kilometriä, mutta
ne on kuljettava jalkaisin tai polkupyörällä. Kattilaan pääsee kesällä linja-autolla 85A. Talvella
päätepysäkki on Nuuksionpäässä.
Funkkistalo entisöitiin vankityöllä
Kattilan nelikerroksinen päärakennus Metsätähti sijaitse mäen
päällä ja sieltä näkyy Kaitlammelle ja laaksojen yli Swinghillin laskettelumäelle. Metsätähti toimii
juhla- ja kokoustilana 40 hengen

ryhmille, ja siinä on majoitustilaa
16 hengelle (juhlien ja kokousten
yhteydessä; se ei ole hotelli). Alakerrassa on puolikaaren muotoinen sauna. Rakennus entisöitiin
vankityönä huolella v. 2005-2008.
Tämän tilausravintolan avajaiset
olivat viime helmikuussa.
Helsingin avovankilan Vantaan
osaston parikymmentä miestä
saapuivat aamuisin alueelle ja
palasivat yöksi vankilaan. Vangit
hoitavat edelleen alueella mm.
puuhuoltoa, raivaavat niittyjä ja
rakentavat aitoja laitumille.
Saunat ja torppa
Kaitlammen rannassa on varattavissa oleva rantasauna, joka
takkahuoneineen on edustava
illanviettopaikka. Sieltä voi varata sähkösaunan lisäksi myös
savusaunan. Kattilan mäeltä on
varattavissa myös yli satavuotias torppa, jonne mahtuu noin 20
henkilöä kokoustamaan pirttipöytien ja penkkien sekä ison takan
ääreen.
Varattava kota
Kattilan iso kota on myös varattavissa. Keskellä kotaa on tulisijoina kolme kotakeittiötä. Penkeille
mahtuu istumaan jopa 70 henkeä.
Kodan halkaisija on 9 metriä.
Keittokatos ja nuotiopaikka
Kattilan omatoimimatkailijat saavat ruokansa kuumaksi modernissa keittokatoksessa tai perintei-

Green Window hoitaa Kattilaa
Metsähallitus on vuokrannut
Nuuksion kansallispuistossa sijaitsevat Kattilan rakennukset
Green Window Oy:lle. Yritys on
toiminut Nuuksion kansallispuistossa vuodesta 2002 ja tarjoaa erilaisia luontomatkailupalveluja ja
järjestää ympäristökasvatusta leirikouluille. Green Window noudattaa Metsähallituksen kestävän
luontomatkailun periaatteita.
Yrityksen perustaja Pekka Väänänen teki alkuun alueella huoltotöitä opastehtävien lisäksi. Tämä
yritys on hänen pitkäaikainen
haaveensa. Green Window järjestää, myös yhteistyössä muiden
luontomatkailuyrittäjien kanssa,
monenlaisia tapahtumia Nuuksiossa. Alueella pidetään paljon
leirikouluja: Veikkolastakin kolme kolmosluokkaa vierailee siellä
toukokuun aikana. Leirikoululaiset yöpyvät usein puolijoukkueteltoissa Kattilan mailla. Pekan
suosikkiasiakkaita ovat päiväkotiryhmät, joiden opastukset hän itse
hoitaa.
Yrityksessä toimii nykyään vakituisesti neljä henkilöä Pekan
lisäksi. Yrityksen hallintoa pyörittää Virva Salama. Hän vaihtoi juristin hommat luontomatkailuyrittämiseen ja -yrittäjään pari vuotta
sitten. Kokkina toimii Pekan vanhin tytär Leea (23 v). Apunaan
heillä on veikkolalainen Vuokko
Ilola, joka on Virvan mukaan oikea aarre. Vuokko siivoaa ja tekee
huoltotöitä. Eläkkeellä oleva Irma
Lindelöf auttelee heitä mahdollisuuksien mukaan. Uusia työntekijöitä palkataan vielä tulevaksi
kesäksi.
Virva kehui Metsähallituksen uutta nettipalvelua: retkikartta.fi. Palvelusta voi hakea Metsähallituksen metsästys- ja kalastuskohteita
sekä retkeilyyn sopivia kohteita ja
palveluita.
Lisätietoja: www.luontoon.fi kansallispuistot - nuuksio,
www.greenwindow.fi, www.espootravel.com, www.ymparisto.fi
(hae: Nuuksion hoito).
Kattilan tilojen ja opastusten varaukset ja tiedustelut Greenwindow:
n asiakaspalvelusta, puh. (09) 855
2559 tai 040 750 6001.
Teksti ja kuvat:
Marjokaisa Piironen
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Lammaskallio, Tampaja, Neidonkeidas…

Uimarannalla aurinkoa – halleissa
vesilajeja vauvasta vaariin
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Tampajan uimaranta ennen kesäsesonkia
Kesällä monet perheet suuntaavat rannoille virkistävien vesien
ääreen. Veikkolan alueellakin on
monta mahdollisuutta rantaelämään ja uimiseen.
Useimmat varmasti tietävätkin
Lammaskallion rannan, joka sijaitsee Lamminjärven eteläreunassa
noin kilometrin päässä Veikkolan
keskustasta. Ranta on erinomainen
nimenomaan uimisen kannalta,
sillä se jyrkkenee nopeasti, eikä
tarvitse kahlata syvälle. Rannalla
on kaksi laituria, pukukoppi sekä
Veikkolan kyläyhdistyksen sauna,
jota voi halutessaan vuokrata (ks.
tarkemmat tiedot www.veikkola.fi
ja sieltä palvelut-osiosta kyläsauna). Aurinko paistaa rannalle parhaiten aamuisin ja aamupäivisin.
Vesileikkeihin sopiva Tampaja
Lapsiperheille erittäin hyvä vaihtoehto on Tampajan itäranta. Se
sijaitsee n. 4,5 km Veikkolan keskustasta Lapinkylään päin. Navalan VPK:n mutkassa käännytään
oikealle Tampajantielle ja sitä
hiekkatietä pitkin vielä muutama
kilometri opastuskylttien mukaan.
Uimarannan parkkipaikka tulee
vastaan oikealla puolella.

Hiekkatie on mutkainen ja kapea.
Siellä on ollut paljon peltikolareita
ja ojaan ajoja suurten tilannenopeuksien johdosta. Kannattaa muistaa, että tiellä on kaikenlaisia ja
kaikenkokoisia kulkijoita niin autoilla, polkupyörillä, lastenrattailla
kuin kävellen. On erittäin tärkeää
pitää autoillessa ja mopoillessa
nopeus pienenä, jotta vakavilta vahingoilta vältyttäisiin.
Uimaranta on matala ja hiekkainen.
Siellä myös perheen pienimpien
on mukava harrastaa vesileikkejä.
Auringonpalvojillekin paikka on
ihanteellinen, sillä aurinko paistaa
aamusta iltaan. Jos ei hiekasta niin
välitä, niin nurmikentälle mahtuu
hyvin makailemaan. Rannalta löytyy myös pukukopit sekä miehille
että naisille, puupöytä penkkeineen ja roskiksia muutama kappale. Laitureita ei ole, joten jonkin
verran joutuu kahlaamaan, ennen
kuin pääsee kunnolla uimaan.
Rannalta parkkipaikan luota löytyy myös puucee, jota suositellaan
käytettävän. Viime vuosina on mitattu yhä korkeampia kolikobakteeripitoisuuksia uimakauden aikana. Suuri syy tähän on tarpeiden

TAMPAJA
3

teko veteen. Suositaan puuceetä,
jotta pääsemme uimaan puhtaisiin
vesiin tulevinakin vuosina.
Sjökullan koulun vierestä löytyy
Tampajan toinen kunnan ylläpitämä uimaranta. Tältä rannalta löytyy myös laituri ja laiturin päässä
on melko syvää, joten uimaan pääsee ilman kahlaamista.
Veikkolan ja Pohjois-Kirkkonummen alueella löytyy muitakin yleisiä rantoja, mutta monet niistä ovat
hoitamattomia. Uimaan niihinkin
voi toki mennä, mutta kannattaa
olla tarkkana lasinsirujen ja muiden roskien takia haavereiden välttämiseksi.
Lähialueella monipuolisia uimahalleja
Sateisella tai muuten kurjalla ilmalla ei aina huvita rannalla makailu ja järvessä uiminen. Silloin
kannattaa tutustua lähialueidemme uimahallitarjontaan. Kolmenkymmenen kilometrin säteellä
Veikkolasta löytyy useita halleja.
Niistä mainittakoon Nummelan,
Keski-Espoon ja Kirkkonummen
uimahallit sekä virkistysuimala
Neidonkeidas Lohjalla.

Näistä voi lämpimästi suositella Neidonkeidasta. Se sijaitsee
Hanko–Hyvinkää -tien varressa
Lohjalla Harjun urheilukeskuksen
alueella. Matkaa sinne on ehkä
muutama kilometri enemmän
kuin esimerkiksi Kirkkonummen
keskustaan, mutta moottoritie vie
lähes perille, ja aikaa kuluu jopa
vähemmän kuin Kirkkonummen
mutkateitä ajellessa.
Neidonkeitaassa on erittäin miellyttävät olosuhteet niin uimiseen
kuin oleiluunkin. Altaiden lämpötila on 27–32 astetta ja ilman lämpö aina n. 30 astetta. Hallissa on
monipuoliset vesiharrastusmahdollisuudet: kunto- ja kilpauintia,
vesijumppaa ja -peuhua, vauvaja perheuintia. Altaita on useita:
kuntouinti-, pore- ja terapia-allas, lastenallas liukumäkineen,
kahluuallas ja toiminta-allas, jossa hyppytorni ja ponnahduslauta
sekä iso, kaikenkokoisille tarkoi-
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tettu vesiliukumäki. Sen huipulta
on hieno näköala Lohjanjärvelle.
Neidonkeitaasta löytyy myös kahvio, jonka antimia voi nauttia sekä
allasalueella että uimahallin ”kuivalla puolella”.
Espoon suunnalla lähin uimahalli
löytyy Keski-Espoosta, osoitteesta
Kaivomestarinkatu 2. Melko uusi
uimahalli kuuluu Kuninkaantien
lukion ja liikuntahallin muodostamaan kokonaisuuteen. Uimahallissa on ison altaan lisäksi terapia-allas, opetusallas, lastenallas,
vastavirta-allas ja poreallas. Tässäkin uimahallissa voi harrastaa
useita eri vesilajeja vauvasta vaariin. Uimahallin yhteydessä toimii
kahvio, ja samassa rakennuksessa
on myös urheiluhalli.
Teksti: Maria Feldt, Anu Halme
Kuva: Maria Feldt
Piirros: Franz Raschbacher

Ohjeita Tampajan yleisten uimarantojen käyttäjille
Tampajan uimarannan käyttöohje sopii suoraan sovellettavaksi
kaikille uimarannoille! Lukekaa siis ohjeet huolella ja noudattakaa
niitä!
Toivoo Kylänraitin toimitus
Tampaja tarjoaa hienot mahdollisuudet kesäiseen virkistäytymiseen sekä sen ranta-asukkaille että
yleisten uimarantojen käyttäjille.
Loma-asutusta on ollut Tampajan
rannalla jo 1920-luvun lopulta
lähtien, joten sillä on erittäin pitkät perinteet. Yleiset uimarannat
on perustettu myöhemmin, Kylmälän koulun ranta 1960-luvulla
ja Haapajärven puoleinen ranta
1970-luvun puolivälissä.
On kaikkien yhteinen etu, että
yleisten uimarantojen käyttäjät
kunnioittavat yhteistä ympäristöämme, luonnonrauhaa ja hyviä
tapoja sekä välttävät vaaran ja häi-

riön aiheuttamista rannalla ja sinne johtavalla tiellä. Näin voidaan
turvata se keskeisin arvo, mikä
Tampajalla on niin uimareiden
ja auringonottajien kuin rantojen
loma-asukkaidenkin kannalta eli
sen tarjoamat mahdollisuudet kesäisiin luontoelämyksiin ja rauhalliseen virkistäytymiseen puhtaassa vedessä ja sen äärellä.
Seuraavat ohjeet perustuvat Kirkkonummen kunnan yleisten uimarantojen järjestyssääntöihin. Niitä
on täydennetty kokemusperäisellä
tiedolla siitä, miten yleisimpiä
Tampajan uimarannoilla esiintyviä ongelmia voitaisiin välttää.

1) Uimarannalla oleskelu on sallittu klo 7-22 välisenä aikana.
2) Autoilla, moottoripyörillä, mopoilla ja muilla moottoriajoneuvoilla ajaminen rannalla ja vedessä on kielletty.
3) Avotulen teko ja telttailu rannalla on kielletty. Pulloja ja roskia
ei saa heittää rannalle eikä veteen.
Ne on vietävä pois tai laitettava
jäteastioihin.
4) Käytä tarvitessasi ranta-alueella
olevaa käymälää, älä missään tapauksessa pissaa tai ulosta veteen.
Järvi on erittäin herkkä ylimääräiselle kuormitukselle. Ulosteperäisistä bakteereista on haittaa itsellesi: virtsan sisältämät fosfori- ja
typpiravinteet aiheuttavat muun
muassa sinilevien lisääntymistä.
5) Älä mene uimaan, jos rantavedessä on sinilevää.
6) Alkoholijuomien ja muiden

päihteiden käyttö rannalla on
kiellettyä. Älä lähde uimaan humalassa, rannalla ei ole hengenpelastajia! Pukeutumistiloissa ei saa
tupakoida, ja sitä on muutenkin
vältettävä ranta-alueella.
7) Tarttuvaa tautia tai ihottumaa
sairastavat eivät saa käyttää uimarantaa.
8) Älä huuda ja metelöi rannalla
äläkä uidessasi. Muut rannoilla
virkistäytyvät haluavat nauttia
hiljaisuudesta. Järvi kantaa äänet
kauas, tyynellä säällä kilometrinkin päähän.
9) Pukeutumistiloja saa käyttää
vain vaatteiden vaihtoon. Pesuaineiden ja muiden kemikaalien
käyttö rannalla ja vedessä on kielletty. Veneitä ei saa säilyttää uimarannalla.
10) Koirien ja muiden kotieläinten
tuominen rannalle on kielletty.

11) Noudata uimarannalle johtaville teille asetettuja nopeusrajoituksia ja muita liikennemerkkejä.
Ajaminen kapealla ja mutkaisella
yksityistiellä edellyttää hidasta
vauhtia, vastaantulijoiden väistämistä ajoissa sekä kävellen ja
pyöräillen liikkuvien lasten turvallisuuden huomioon ottamista.
Haapajärven puoleiselle rannalle
johtavalla tiellä liikenne on kauniina päivinä tien ominaisuuksiin
nähden erittäin vilkasta. Pysäköi
vain tarkoitukseen varatuille alueille, ei tien reunoille. Tien reunat
eivät kaikkialla kestä väistämistä,
ja muutamia sivuutuspaikkoja onkin vahvistettu.
12) Ilmoita havaitsemistasi puutteista, ilkivallasta yms. Kirkkonummen kunnan liikuntatoimistoon, kunnan puhelinkeskus (09)
29671.
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Lamminjärven
telkänpöntön asukkaat
järveen kesäkuussa

Kesän kynnyksellä
kesäisessä lämmössä
Kevät on vaihtumassa jälleen kesäksi. Ilmat ovat olleet suosiollisia
ulkoiluun. Nyt toukokuun toisena
päivänä, kun katson työpöytäni
äärestä Petäjärven lahdelle, koivuissa on selkeästi jo pienet lehdet. Maisemassa näkyy muuttolinnuista sepelkyyhkyjä, telkkiä,
ja eilen järven yläpuolella kaarteli
jokin petolintu, todennäköisesti
hiirihaukka. Tarkempi määritys
jäi tekemättä, kun aina ei ole kiikareita mukana.
Kaulushaikara on huudellut järvellä jo reilut kaksi viikkoa. Olisi mielenkiintoista saada tietää,
löytääkö “puhaltelija“ puolisoa ja
alkaako pesintä. Kaulushaikara on
runsastunut Suomessa pikkuhiljaa
ja kuuluu näin ihmisen toiminnan
seurauksena aiheutuneen ympäristömuutoksen voittajiin.

Telkkänaaras hautoo Lamminjärven nettikamerapöntössä. Kuvassa näkyvä ”UFO” paljastui kameran linssin päällä vierailleeksi hämähäkiksi.
Nettipönttökamera on seurannut
huhtikuun alusta alkaen elämää
telkänpöntössä
Lamminjärven
rannalla. Kamera lähettää 15 sekunnin välein uuden kuvan nettiin
osoitteeseen
www.saunalahti.fi/trautavi/lintu.
html. Kun kamera havaitsee liikettä, se ottaa minuutin videopätkän.
Kylänraitin painoon mennessä
pöntössä oli 11 munaa, joita oli ollut munimassa kaksi eri naarasta.
Munien kuoriutuminen on odotettavissa touko-kesäkuun vaihteessa. Kannattaa vilkaista pönttöka-

meran kuvia ja videopätkiä vaikka
jälkeenpäinkin. Naaraiden taistelut munien herruudesta pienessä
pöntössä lukuisien munien päällä
ovat jännittävää seurattavaa, samoin purusukellukset ja ”UFO”n
vierailut.
Viimevuotisetkin kuvat ja videopätkät ovat katsottavissa. Juuri
kuoriutuneiden poikasten tottelevaisuus on uskomatonta.
Teksti: Marjokaisa Piironen
Pönttö, sen tekniikka ja kuva:
Tuomo Rautavirta
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Tupuli järjestää

Yli 9-vuotiaille ke 11.6. klo 17-20 Veikkolan
kylätalon pihalla. Kurssin hinta on 30 euroa
per oppilas, sisältää laite- ja nestemateriaalit, ohjeet sekä koulutuksen.
Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta.

Ilmoittautumiset
ja lisätiedot
ma 9.6. klo 18 mennessä
info@tupuli.fi tai 040 5058 058
Jättikuplan tekijän voi myös tilata
juhliin kuplimaan ja opastamaan
juhlijoita kuplien teossa.

set it
i
a
t
h
o
ök
ort
k
u
s
t
u
henkil
k
ari
Tupuli tekee

S ari

ja

Ka

4

e/kpl
at 20
jo s t il a

synttärit, häät, rippijuhlat...
Kysy lisää Kaisalta!

info@tupuli.fi

040 5058 058
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Pohjois-Kirkkonummella
pesii
pöntöissä nyt ainakin 27 lehtopöllöparia ja varmasti lisäksi joitakin
pareja luonnonkoloissa tai rekisteröimättömissä ihmisten pihapiireihin asentamissa pöntöissä.
Eilen vapunpäivänä kuulin ensimmäisen haarapääskyn Kurkistonrannalla. Viikko sitten kalatiirat
kaartelivat Haapajärven yllä. Muita lajeja olivat joko muutolla tai
paikallisina silkkiuikut – ainakin
viisi paria – telkät, laulujoutsenet,
taivaanvuohet, kuovit, sepel- ja
uuttukyyhkyt, pajusirkut, kurjet
sekä muuttavina että paikallisina.
Hieman epävarmoina havaintoina
järven vastarannalla uiskentelivat
punasotkapariskunta ja lapasorsakoiras. Yksi komea uivelokoiras
oli pysähtynyt järvelle matkalla
pohjoiseen. Veikkolan alueel-

la pesii todennäköisesti jossain
suonreunassa ainakin yksi kurkipari. Parista on ollut havaintoja jo
usealta vuodelta.
Kiurut lisääntyvät
Pelloilla on kiurujen lukumäärä
lisääntynyt ilahduttavasti. Tämä
voisi tukea aikaisempaa otaksumaani, että kiurujen vähenemisen
syynä on ollut jokin sairaus eikä
elinolojen pysyvämpi, ihmisen
toimesta aiheutunut muutos. Jospa
vielä pensastaskun ja peltosirkun
lajimäärät lähestyisivät 70-luvun
tasoa, niin tilanne alkaisi näyttää
hyvältä. Nämä lajit ovat olleet
poissa tai hyvin vähäisiä maisemassa jo vuosikausia.
Erikoisempi havainto on ollut lapinharakka, joka oli jäänyt “talvireviirilleen“ huhtikuun puoleen
väliin asti. Normaalisti se palaa
pesimäseudulleen maaliskuun kuluessa.
Kirjosieppo ja pesänryöväys
Viime päivinä punarintojen, metsä- ja niittykirvisten sekä rastaiden määrät ovat kasvaneet lisäten
metsien laulukuoron syvyyttä.
Ensimmäiset kirjosiepot saapuivat vapun tienoilla Veikkolan
alueelle. Mustavalkoinen (koiras)
elävöittää pihapiiriä laulaen lähellä pesäpönttöä, jonka se saattaa
ryövätä siinä pesänrakentamisen
jo aloittaneelta tiaiselta. Jos näin
käy, niin viime hetken pöntön
asennus auttaa asiaa. Pienet lintumme hyväksyvät nopeasti uuden
pesäpaikan. Joskus ei kestä kuin
viisi minuuttia tikapuiden poistosta, kun uuden pöntön asukas käy
ensimmäisellä tutustumisretkellä
tulevassa pesäpaikassaan.

Oravien ja tikkojen varalta lentoaukko pitäisi aina suojata metallirenkaalla. Niitä saa yhdellä
eurolla esimerkiksi Lintuvarusteesta Helsingin Viikistä. Yhteystiedot löytyvät mm. netistä. Olen
itse huomannut, että luonnonpuun
runkoon sorvattu pönttö ei kestä
läheskään niin hyvin kuin vaneritai lautapönttö, vaikka luonnonrunkoon sorvattu pönttö on kaunis.
Luonnonpöntön käyttöikä saattaa
olla vain pari kesää, kunnes se lahoaa jo niin, että pesäpaikkana se
ei ole enää turvallinen.
Pudonneen pesän pelastus
Jos pönttö pesinnän aikana putoaa
maahan, on poikasten selviytyminen tarkistettava. Jos poikaset
ovat hengissä, pesän voi irrottaa
pöntöstä siltä osin kuin sen vain
irti saa ja siirtää toiseen pönttöön.
Tämän voi kiinnittää pudonneen
pöntön tilalle. Uuteen pönttöön
voi alustukseksi laittaa pehmusteita oman valinnan mukaan. Näitä voivat olla pumpuli, koirankarvat ym.
Olen pelastanut kerran räystäspääskypoikueen sen jälkeen, kun
pesä oli pudonnut ilmeisesti liiallisen kuivumisen johdosta. Laitoin poikaset pieneen puulaatikkoon, jonka kiinnitin katon rajaan
samaan paikkaan, missä savipesä
oli ollut. Jätin puulaatikon ja katon rajaan noin viiden sentin raon,
joka kelpasi poikasille ja emolle
hyvin. Kaikki poikaset selvisivät
uudesta pesästään siiville.
Hyvää kesää kaikille lukijoille,
toivottaa Topi.
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Kuvaamataidon kerhossa touhuaa monenlaisia lahjakkuuksia
pitää piirtämisestä ja piirtää paljon myös kotonaan.
Roope Määtän huovuttama kettu
oli saanut vaahtomuovisen kehonsa ympärille tyylikkään turkin
neulahuovutuksella. Ketun häntä
syntyi rullapötkylästä. Jo vuoden
kuviskerhossa käynyt Roope on
tykännyt kaikesta, mitä kerhossa
on tehty, mutta huovuttaminen on
silti ollut parasta. Hän on tehnyt
huovutustöitä jo päiväkodissa.

Phichanika
Wongsuphanin
(8 v.) voimakkaat hillankukat.
Yläkoululaisen Annika Maunun kuvista pienet kerholaisetkin osasivat kertoa tarinan tytöstä ja kirsikkatalosta.
Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys
järjestää harrastekerhoja Veikkolan koululla. Viikon jokaisena
päivänä pienet ja suuret oppilaat
voivat osallistua musiikki-, taidetai liikuntapainotteisiin kerhoihin.
Maanantaisin Veikkolan kirjastolla kokoontuvan kuvaamataidon
kerhon kevät huipentui kirjaston
aulassa olleeseen näyttelyyn sekä
diplomien jakoon. Mehua ja kek-

sejä toki unohtamatta.
Kuviskerhon työt olivat toinen
toistaan upeampia esimerkkejä
nuorten kerholaisten taidoista. Kylällä on kasvamassa monta tulevaa
taiteilijaa. Kerhon ohjaaja Leena
Suomalaisen sekä avustaja Sarin
johdolla lapset ovat tehneet mm.
huovutus- , savi- ja akryylitöitä
sekä piirtäneet puuväreillä mallin

tai tarinoiden mukaan. Mukana oli
mm. Noora Marttilan puuvärityö,
Unikeko, joka on palkittu Model
Expo -näyttelyn piirustuskilpailussa.
Luonto on toiminut töiden innoittajina, ja myös Aku Ankasta tutut
hahmot olivat päässeet seikkailemaan kirjaston seinille. Osa kuvista oli piirretty mallin mukaan,
osa saanut inspiraationsa saduista.
Värien valinta sai katsojan hyvälle

Roope Määttä (8 v.) huovutti
näyttelyyn suloisen ketun.

tuulelle. Muun muassa aidon oloiset auringon keltaiset kukat olisi
voinut ottaa taulusta irti ja viedä
omalle pihalle kasvamaan.
Kahdeksanvuotias
Phichanika
Wongsuphan oli valinnut hillankukka-aiheisen
maalauksensa
kohteen postikortista. Se sattui
valintatilanteessa osumaan nuoren taiteilijan silmään. Lopputulos
olisi saanut alkuperäisen kortin tekijänkin kateelliseksi. Phichanika

Yläkoululainen Annika Maunu
valitsi oman piirustuksensa aiheen iki-ihanista Anna-kirjoista.
Kahdesta kuvasta koostuvassa
kokonaisuudessa Anna katsoo
haaveillen ikkunastaan näkyvää
maisemaa. Maiseman polku vie
mennessään haaveiden maailmaan, jossa Anna yleensä liikkuukin.
Kuviskerho, kuten muutkin Veikkolan Koti ja koulu -yhdistyksen
kerhot, jatkuvat jälleen syksyllä,
koulujen alettua.
Teksti: Johanna Artola
Kuvat: Marjokaisa Piironen

Vanhemmuutta ja yhteistyötä
Vanhemmuus on iloinen asia,
vanhemmuus on haastava asia,
vanhemmuus on välillä ärsyttävä
ja myös väsyttävä asia. Vanhemmuus on tehtävä, joka ei lopu, se
vain muuttuu lapsen kasvun myötä. Pienen lapsen vanhemmuus on
hoitoa ja ohjaamista, vanhemman
lapsen vanhemmuus kasvun tukemista ja ohjaamista. Se on rajojen
asettamista ja turvallisuuden takaamista.
Lapsi tarvitsee ihmisen, joka on
vahvempi kuin hän. Lapsi tarvitsee ihmisen, joka vanhempana ja
kokeneempana antaa hänen kasvulleen rajat, joiden sisällä toimia.
Ihmisen, joka ohjaa häntä toimimaan itselleen ja muille parhaalla
tavalla. Jota vastaan kiukutella,
jota vastaan kapinoida, jota vastaan kokeilla omia siipiään. Joka
kuitenkin pysyy läsnä ja pysyy
turvallisella tavalla hänen yläpuolellaan.
Veikkolan Koti ja koulu -yhdistyk-

seen on kevään aikana kantautunut useita viestejä levottomuuden
ja jopa väkivaltaisuuden lisääntymisestä kylän lasten keskuudessa.
Töniminen, tuuppiminen, välinpitämättömyys toista kohtaan, paikkojen rikkominen ja töhriminen
tuntuivat lisääntyneen, toisen huomioiminen vähentyneen. Oli taustalla sitten lumen puute tai kevätväsymys, me vanhemmat voimme
vaikuttaa asiaan! Vanhemmuutta
tarvitaan, vanhempien tiivistä yhteistyötä tarvitaan, yhä edelleen ja
yhä vahvemmin.
Useissa nuorille tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että nuoret
toivovat rajojen asettelua itselleen. He kaipaavat selkeää viestiä
siitä, mitä heiltä odotetaan ja mitä
saa tehdä, mitä ei. He kaipaavat
tietoisuutta siitä, että heistä ollaan
huolissaan ja heistä välitetään. He
tarvitsevat ihmisiä, jotka sanovat
EI, kun hän itse ei siihen pysty.
Keskenkasvuinen nuori tarvitsee
tuekseen aikuisen apua. Ei kovin

kiitollinen eikä kovin helppo tehtävä meille vanhemmille.
Aikuisena meidän tulee:
ilmaista lapsellemme omat odotuksemme häntä kohtaan ja käydä
hänen kanssaan keskustelua, kun
ne eivät täyty, olla lapsestamme
huolissaan ja osoittaa se hänelle;
se on välittämisen viesti, pettyä,
kun lapsi töppää, silloin hän tietää, ettei ole yhdentekevää, miten
hän käyttäytyy, ilahtua hänen onnistuessaan ja osoittaa se, suuttua
hänen laiminlyönneistään, mutta
osata myös antaa anteeksi, sanoa
EI, sanoa se vielä uudelleen ja
uudelleen, uskaltaa ja viitsiä, sillä
niitä ominaisuuksia elämä murrosikäisen nuoren kanssa vaatii,
rakastaa, jaksaa olla vanhempi,
joka reagoi; sitä nuoret tarvitsevat.
Kesäloman alla myös suhtautuminen oman nuoren päihteiden
käyttöön kannattaa selvittää itselleen. Missä kulkee raja oman

lapsen kohdalla ja miten sen asettaa? Veikkolan Koti ja koulu -yhdistyksen Jalkkarit-ryhmän mielestä yleisesti nuorten päihteiden
käyttö näyttää parin viime vuoden
aikana jonkin verran vähentyneen
Veikkolassa. Varsinkin humalahakuisuus on vähentynyt. Tämän
huomion ovat tehneet myös nuorisotyöntekijät. Uutinen on loistava,
ja tuon kehityksen eteen kannattaa
myös tehdä edelleen töitä. Paikalliset kaupat ovat hyvin onnistuneet
ÄLÄ OSTA ALAIKÄISELLE
-kampanjoissaan, sillä iän tarkistukset ovat kassoilla lisääntyneet.
(Kirkkonummen kunnan nuorisopalvelut ja poliisi kampanjoivat
yhteistyössä kauppojen kanssa:
Älä osta alaikäiselle alkoholia - se
on rikos.)
Jalkkareissa on tällä hetkellä kahdeksan aktiivia vanhempaa, ja he
ovat tällä ryhmällä partioineet lähes jokaisena viikonloppuna. He
aloittavat partioinnin n. klo 21 ja
ovat paikalla niin kauan kuin tar-

peellista. Nuoret oleilevat iltaisin
koulun pihalla ja purtsilla, jossa
on tavattu sekä nuorempien että
hieman vanhempien lasten porukoita. Useimmiten alkoholia ei
ole ollut mukana, ja nuoret ovat
pelailleet tai jutelleet porukoissa.
Jalkkarit-porukkaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Ulla
Räntilään, 040 507 6956 tai laittamalla viestin jalkkarit@luukku.
com osoitteeseen. Koti ja koulu
-yhdistys on koulun vanhempien
yhteinen yhdistys, jonka toiminta
muotoutuu tekijöiden ja toiveiden mukaan. Miten yhdistys voisi
edelleen edistää yhteistä vanhemmuutta kylällämme? Toiveita ja
ideoita voi esittää veikkolankoti
jakoulu@luukku.com osoitteessa sekä osallistumalla yhteiseen
toimintaamme oman aikataulusi
mukaan.
Rentouttavaa ja virkistävää kesää!
Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys
Johanna Artola

Lastentarvikekirppis oli menestys
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Kirkkonummen paikallisyhdistys järjesti huhtikuun
lopussa perinteisen lastentarvikekirppiksen Veikkolan koululla.
Tällä kertaa yhdistys otti suururakan, ja kymmenkunta vapaaehtoista jaotteli myytäväksi tuodut
tavarat kokojen ja myyntiartikkelien mukaan ryhmittäin. Tällä ajateltiin ostajien helpommin löytävän itseään kiinnostavat artikkelit.
Tapahtuma oli taas äärimmäisen
suosittu. Ennen avaamista oven
takana oli jo kymmenien metrien
jono.

Tuotteita toi myyntiin yli 80
henkilöä. Kolmen tunnin aikana
asiakkaana kävi lähes 300 ostajaa. Yksittäisiä tuotteita lyötiin
kassaan lähes 3 000 kappaletta.
Nämä hurjat lukumäärät johtivat
aikamoiseen
ruuhkautumiseen
kolmesta kassasta huolimatta.
Joudumme tietokonetallentamisen lisäksi käyttämään kassalla
vanhanaikaista hintalappujen keräämistä varokeinona, jos tietokone jostain syystä jumiutuisi. Tällä
haluamme taata, että rahat myydyistä tuotteista menevät oikeisiin
osoitteisiin.

Ruuhkautumista aiheutti myös
tila. Olimme ottaneet liikaa myyjäksi asettuneita, ja käyttämämme
koulun tila oli meille liian pieni.
Ruuhka nostatti myös muutamissa ostajissa aika kipakoita mielipiteitä, mutta suurimmaksi osaksi
saimme rohkaisua, tsemppiä ja
kiitosta, että jaksamme tehdä tärkeätä työtä. Ainainen ongelmamme on myös se, että meidän täytyy
tuoda itse paikalle lähes kaikki
myyntipöydät.
Jonkun mielestä oma myynti ei
vastannut odotuksia. Siitä syytet-

tiin tätä lajittelusysteemiä, mutta
kassalla itse työskennelleenä arvioisin, että menekkiin vaikutti
myös tuotteiden hinnoittelu. Koska jokainen myyjäksi asettunut
oli itse hinnoitellut tuotteensa, oli
hintahaitari aika suuri. Myydyistä
tuotteista vain noin sadan hinta oli
kuusi euroa tai enemmän, ja yli
puolet kaikesta myydystä maksoi euron tai vähemmän. Yli 2/3
kaikista myydyistä tuotteista oli
hinnaltaan kaksi euroa tai vähemmän. Usean myyjän bruttomyynti
oli yli 200 euroa ja yli sata tuoteartikkelia.

Tämä oli hyvä harjoitus kirppiksestä tässä muodossa, ja seuraava
sujunee jo paremmin. Innokkaita
talkoolaisia otamme mielellään
vastaan myös tulevaisuudessa.
MLL:n Pohjois-Kirkkonummen
paikallisyhdistyksen tapahtumista
saa lisää tietoa kotisivuiltamme
http://www.geocities.com/pkirkkonummi_mll/ .
Teksti: Rea Kankare
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Valtakunnallinen Taitaja 9 -kilpailu

Veikkolan koulun joukkueelle pronssia
Kihelmöivä kilpailutunnelma iltapäivällä perjantaina huhtikuun
18. päivänä Tapiolassa. Veikkolan koulun joukkue tulee finaalin
viimeiseen tehtävään selvässä
johdossa, mutta sitten pasmat sekoavat, eivätkä taljan köydet millään suostu kulkemaan niin kuin
pitäisi.
Espoossa järjestettiin 16.–19.4.
ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja 2008. Nuorten
tekijöiden ideointi- ja suunnittelukykyjä sekä kädentaitoja selviteltiin monin kilpailuin. Peruskoulun 9. luokan joukkueitten
välillä käytiin Taitaja 9 -kilpailu,
johon Veikkolan koulun joukkue
oli päässyt tammikuisesta aluekilpailusta lohjalaisen Järnefeltin
koulun joukkueen jälkeen toiseksi
parhaana. Eri puolilta maata tähän
loppukilpailuun oli selviytynyt 36
joukkuetta.
Tänä vuonna taitoaineiden osaajien kisan teemana oli kestävä
kehitys. Tehtävissä korostettiin
kekseliäisyyttä, luovuutta sekä
ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitoja.
Veikkolan koulun joukkue, Senni
Huotari, Nina Nikola ja Miikka
Vesamäki, meni alkueristä neljänneksi parhaana 16 joukkueen
semifinaaliin. Tästä Veikkolan trio

Veikkolan koulun joukkue on ehtinyt finaalin päätöstehtävään, kolmijalan rakentamiseen, selvässä johtoasemassa.

Pokaalilla ja pronssimitaleilla palkittu Veikkolan koulun joukkue:
Nina Nikola, Senni Huotari ja Miikka Vesamäki.

eränsä voittajana selviytyi neljän
joukkueen tiukkaan finaaliin.

ja hermojen hallintaa. Kahteen
ommeltavaan pussiin piti punnita
tarkka määrä ruuveja. Tämän jälkeen kapeista lankuista sekä sidosnaruista oli rakennettava tukeva kolmijalka ja sen jälkeen talja,
jonka varassa kahden pussin piti
liikkua esteettömästi.

Mielenkiintoisia kilpailutehtäviä
Alkukilpailussa joukkueen piti
koota isoista levynkappaleista
tehty palapeli. Sen jälkeen Länsiväylä-lehdestä oli suunniteltava
määräkorkuinen torni, joka kesti
tietyn painon. Kolmas tehtävä oli
”raastava”: bataatista piti tehdä
400 grammaa raastetta.
Semifinaalissa joukkueen oli teh-

tävä muoviputkista ja kulmakappaleista määrättyyn kehikkoon
tarkasti sopiva 5-kulmio. Tämän
jälkeen oli muotoiltava paperinen ramppi, jota pitkin pingispallo piti pyörittää tietynlaiseen
pesään. Viimeisenä tehtävänä piti
rakentaa lankuista sukset, joissa
oli jokaiselle kilpailijalle vanhasta paloletkusta tehdyt mäystimet.
Joukkueen piti onnistuneesti hiihtää lyhyt matka.
Finaalin tehtävät vaativat tarkkuutta, näppäryyttä, päättelykykyä

Veikkolalaisilla tiimityö hallussa
Veikkolan kolmikko johti finaalia
selvästi alkaessaan kasata kolmijalkaa. Taljan teossa Miikan, Ninan ja Sennin työskentely takel-

teli, ja kaksi joukkuetta kiri ohi.
Voittajaksi selviytyi Meri-Porin
koulu ja hopealle Patalahden koulu Joensuusta. Voittajajoukkueen
jokainen jäsen sai palkinnoksi
moposkootterin.
Kisan kaikissa vaiheissa Veikkolan koulun joukkue osoitti hyvää
henkeä ja tiimityön hallintaa. Näiden varaan voi rakentaa valoisaa
tulevaisuutta.
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

Royal Monitor – funkrokkia Veikkolasta
ten. Royal Monitor osallistui Espoossa Kannusillan teatterisalissa
19.4. osakilpailuun. Menestystä ei
tullut, mutta kokemusta karttui, ja
ensi vuonna yritetään uudestaan.

Kylätalolla kävijä kuulee usein
naapurin, Kari Lankisen, autotallista laadukasta rummutusta: Tatu
treenaa. Ennen vanhaan soittajat
itse vinoilivat, että rumpali on
muusikon paras ystävä. Minä sanon nyt: Tatulla on bändissä neljä
hyvää kaveria, Aleksi, Eero, Jori
ja Riku.

Vapun tienoilla Lankisen Tatu kertoi, että bändi alkaa panna demoa
purkkiin. Toukokuun 13. päivänä
bändi esiintyi Espan lavalla Helsingissä. Siellä ne mainitsemani
steelpannutkin ovat paukkuneet
suoraan kuulijoittensa sydämeen.

Jäsentensä nuoruudesta huolimatta bändillä on jo menneisyys:
Se tunnettiin aikaisemmin nimillä The Crusaders (mm. Masalan
Melu -festareilla vuonna 2005) ja
Airborne. Useimmat viime vuosina Veikkolan yläastetta käyneistä
muistanevat bändin soittajat monista esiintymisistä koulun juhlissa eri solistien kanssa.
Tämän jutun tekijä olisi ehkä pitänyt diskata heti alussa: Mitä vanha ukko, joka on muutamat vuosikymmenet harrastanut klassista
musiikkia ja laulua, ymmärtää rokista? Hieman apua tarjoaa ehkä
se, että olen yli 10 vuoden aikana
usein kuunnellut bändissä soittavan nuorukaisen äidin sovittamia
kirkkonummelaisten steelbändien
esittämiä Karibia-henkisiä biisejä.
Ikärajaton keikka Weicossa
Royal Monitor -yhtye antoi hienon työnäytteen ikärajattomalla
keikalla El Weicossa maanantaina huhtikuun 14. päivänä. Kello

Tatu on Kari-isän mukaan treenikämpän ”isäntänä” bändin sisäinen koordinaattori. Kari kutsuu
itseään ”eräänlaiseksi manageriksi” tarjotessaan bändille harrastukseen ja harjoitteluun liittyvät
puitteet. Toistaiseksi hän myös
vastaa keikkamyynnistä yms. järjestelyistä.

Royal Monitor -yhtyeen jäsenet El Weicossa, vasemmalta kitaristit Eero Saarela ja Riku Kananoja,
rumpali Tatu Lankinen, laulaja Aleksi Homanen ja basisti Jori Jämsä.
19–21 pubin sisätiloissa alkoholin
anniskelu oli kielletty. Koska tilaisuus oli sallittu myös senioreille,
sain olla paikalla toteamassa, että
funkrock svengasi ja nuoret rokkarit olivat tosissaan.
He ovat 16–17-vuotiaita. Viime
syksynä yhtyeen laulusolistiksi

tullut espoolainen Aleksi Homanen on myös bändin biisien tekijä.
Sinistä kitaraa soittaa Riku Kananoja, toista kitaraa Eero Saarela
ja bassoa Jori Jämsä. Bändi aloitti
vuonna 2004. Eero, Riku ja Tatu
olivat samalla luokalla, Jori luokkaa ylempänä. Nyt pojat opiskelevat eri lukioissa.

Bändikilpailuun omia kappaleita
El Weicossa kuultiin Royal Monitorin ensimmäisenä julkisena
esityksenä bändin Ääni & Vimma
-bändikilpailua varten tekemät
omat kappaleet legendaaristen
rock cover -biisien ohella. Tämä
oli hyvää treeniä tosipaikkaa var-

Lopuksi vanha ukko kiittää Royal
Monitoria sykähdyttävistä ja korville puhdistavan ”vaikutuksen”
tehneistä esityksistä. Jos olisin
muutamia kymmeniä vuosia nuorempi, ostaisin kitaraani siitä nyt
puuttuvan d-kielen ja ilmoittautuisin koesoittoon Eeron tai Rikun
tuuraajaksi. Tai jos Aleksilla olisi
muuta menoa, voisin tulla laulaa
luikauttamaan jopa ilman mikrofonia. Kysykää yksityiskohtia basistin lähipiiriltä.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari
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Mopolla matkaan – ja mieluiten myös takaisin
Kun talvi on ohi ja kevät koittanut, on myös mopot ja skootterit
kaivettu esiin talvisäilytyspaikkojen perukoilta. Mopojen kuten
muidenkin moottoriajoneuvojen
määrä on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Mopoja oli
vuonna 2007 rekisterissä lähes
187 000. Suosituimpia tyyppejä
ovat skootterit ja endurot. Määrän
kasvu on johtanut myös onnettomuuksien lisääntymiseen. Vuonna 2007 poliisin tietoon tulleita
mopo-onnettomuuksia oli lähes
900, kuolemia kymmenen. Osan
niistä olisi voinut välttää.
Keväthuoltoon kannattaa panostaa
Kun kulkukaveri on kaivettu kamojen keskeltä päivänvaloon,
kannattaa kiillottamisen ohessa
katsastaa myös muut kuin ulkonäköseikat. Ovatko mopon jarrut
kunnossa? Onko renkaissa riittävästi kulutuspintaa, ja miten on
rengaspaineiden laita? Toimivatko vilkut ja valot? Ovatko mopon ketjut ja rattaat kunnossa?
Karkaako kaasu käsistä, vai onko
vauhdin kiihtyminen tasaisesti
lisättävissä? Ja kannattaako niitä
virityksiä viilata väkisin vireämmäksi, niin että tosipaikan tullen
mopon hallinta on vain haave? Yli
50 km/h nopeudessa sattuneissa onnettomuuksissa vammojen
määrä ja laatu on paheneva.
Kulkupelin lisäksi katse kannattaa
kohdistaa myös kypärään. Onko se

on hyvä käydä erikseen harjoittelemassa pitkän talven jälkeen.
Myös hiekka- ja asfalttitien mutkissa on eroa.
Ennakoi, ennakoi, ennakoi
Ennakoimisen taito tuntuu unohtuneen monen muunkin ajoneuvon kuljettajalta. Riittävän pitkä
välimatka edellä ajavaan antaa
todelliset mahdollisuudet reagointiin. Ihmisen aivoilla kestää
hetken, ennen kuin ne pistävät kehon toimimaan. Olo edellä ajavan
auton peräluukun päältä herätessä
ei ole aina välttämättä paras mahdollinen.
Valtava vastuu itsestä ja muista
Moottoriajoneuvon kuljettajalla
on lisääntynyt vastuu itsensä lisäksi myös muista. Koulumatkoilla ja
muilla reissuilla kulkiessa mopolla liikkuva varoo (muita) kevyen
liikenteen kulkijoita.

Mopokurssi 8.5.2008
ehjä? Yllättävän pienikin kolahdus
tai pudotus saattaa rikkoa kypärän
pinnan jännityksen ja laskea sen
kestävyyttä tosi tilanteessa. Onhan
kypärän kiinnitys kunnossa? Ja onhan se kypärä kunnolla kiinni ajon
aikana? Leuan ja remmin väliin
saa jäädä vain sormen verran tilaa.
Kunnollisiin ajovaatteisiin kannattaa panostaa, jo asfaltti-ihottuman
vähentämiseksi.

Liikennesäännöt haltuun
Yleisimmät mopo-onnettomuudet
tapahtuvat risteyksissä, tai ne ovat
tieltä suistumisia. Liikennesääntöjä kannattaa siis ylläpitää takaraivossa, myös teoriakokeen jälkeen.
Mopo on onnettomuuksissa aina
heikompana osapuolena, ja kannattaakin huomioida, että autoilija
ei aina välttämättä edes huomaa

takanaan tai rinnallaan kulkevaa
pienempää mopoilijaa. Huomioi,
että sinut huomataan.
Tieltä suistumiset johtuvat pääsääntöisesti liian suuresta tilannenopeudesta. Kaasukahvasta kannattaakin hiukan hellittää mutkan
tullessa matkaan. Oikeanlaista
jarruttamista ja mopon hallintaa

Mopoturvallisuuskurssi Veikkolan koulun kasiluokille
Lions Club Veikkola, MLL Pohjois-Kirkkonummi,
Veikkolan
Koti ja koulu -yhdistys sekä Veikkolan kyläyhdistys tarjosivat jälleen yhdessä Veikkolan koulun
kasiluokkalaisille 8.5. Helsingin
Liikenneturvayhdistyksen pitämän mopoturvallisuuskurssin.
Lähde: www.liikenneturva.fi
Teksti: Johanna Artola
Kuva: Marjokaisa Piironen

Merirosvoja ja metsäretki Aktiivissa
Metsässä tehtiin kolme tehtävää,
joista runo koottiin.
1. Kirjoitettiin metsäisiä oli kerran
-tyyppisiä lauseita oman etu- tai
sukunimen alkukirjaimella alkavista asioista.
2. Kirjoitettiin havaintoja metsän
vihreästä.

Evitskogin sanapajaryhmä esitti
yhdessä ohjaajansa Arja Puikkosen kanssa koulunsa kolmos- ja
nelosluokkalaisille draamapohjaisen kirjavinkkauksen merirosvoaiheisista kirjoista. Vinkkaus
toteutettiin koulujen lukuviikolla.
Viikon teemana oli tänä vuonna
Kirjan maantiede. ”Uskalikkoherrasmiehiksi” itseään kutsuneet
merirosvot olivat melkoisia maailmanmatkaajia.
Suomalainen maailmanmatkaaja
Jukka Virtanen lähetti aikoinaan
pojantyttärelleen Sinnalle runomuotoisen matkakirjeen Samoan
saarelta. Runossa kerrottiin, miten
”tusitala” tarkoitti Samoalla tarinoiden kertojaa:

3. Kirjoitettiin lauseita keväästä.
Mukana runontekoretkellä olivat
Antti, Ilmo, Jenna, Marikki, Markus, Olivia, Salla ja Taija.
Teksti: Arja Puikkonen
Kuva: Juha Puikkonen

Kevätruno

Sanapajan merirosvot kuuntelivat yleisön joukossa mitä Arjalla oli
kerrottavaa merirosvokirjoista.

”Ansainnut tuon nimen on
Robert Louis Stevenson,
kuvaaja sen saariston.
Hän loi miehet kirjoihin.
Muistan Long John Silverin,
jota vähän pelkäsin.
John on roisto tunnetun
suuren meriseikkailun.
Taas sen lumoon unohdun…”

sekä joukko aarrelaivan miehistöä. Kirjavinkkarimerirosvot esittivät still-kuvina Stevensonin Aarresaaren juonesta pari kohtausta.
Esitystä oli valmisteltu etukäteen
Emma Puikkosen pitämässä draamatyöpajassa.

John Silver kainalosauvoineen
nähtiin Aktiivin auditorion lavallakin. Hänen lisäkseen mukana
olivat aarretta etsivä Jim-poika,
Jimin ystävät Tohtori ja Patruuna

Sanapajaohjaaja Arja Puikkonen
esitteli Aarresaaren seuraksi muutaman muunkin merirosvokirjan.
Kaikkiaan niitä olisi Kirkkonummen kirjastosta löytynyt 83, mutta

vain muutamaan ehdittiin tutustua lähemmin. Maailmankartalle
merkittiin samalla merirosvojen
purjehtimia matkoja.
Kevätlukukauden päätteeksi Sanapaja pistäytyi läheisessä metsikössä ja kokosi sieltä lauseet yhteiseen kevätrunoon.
Kevätruno
Yhteisruno on tehty Evitskogin
sanapajalaisten
metsäretkellä.

Oli kerran
taivas, joka oli pilvetön.
Oli aurinko, joka oli pilvessä.
Oli oksa, joka tosi pitkä,
Oli multapallo, joka oli äksy.
Oli itikka, joka lensi nenään.
Oli orava, joka puri.
Oli käpy, joka halusi olla kuusen kaveri.
Oli sammal, joka oli kirkkaan vihreä.
Vihreä tuntuu luonnolta ja metsältä.
Vihreä tuntuu pistävältä ja kutittavalta.
Vihreä tuntuu pehmeältä ja maistuu hyvältä.
Kevät on kaunista ja aika vihreää.
Kevät on ihana paikka ja aika.
Kevät on ihana,
on. on, on, on.
On kevät, on.

AJANVIETE
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellisen ristikon teemana oli vuoden turhake. Sehän on mönkijä, tämä ”outo tuholainen” ja ”vaarallinen lelu”, jota yleensä ajaa ”pöljä naapuri”. Ristikko oli kokonaisuudessaan enintään keskivaikea. Mukaan mahtui kuitenkin kaksi sanaharvinaisuutta, jotka kuitenkin Nykysuomen sanakirja tuntee. Nämä kauniisti sointuvat sanat
ovat NIOVA ja OIUS. Niova on se, joka nioo eli nivoo, nitoo, sitoo, kietoo. Oius on
sama kuin oikaisu ja esiintyy yhdyssanassa oiustie eli oikotie.

Suomen Luonnon vuotuinen markkinakatsaus

Tällä kertaa palataan takaisin jo aiemmin kokeiltuun ristikkotyyppiin, jossa ratkaisusanoiksi hyväksytään sanat kaikissa taivutusmuodoissaan. Tässähän kantavana ajatuksena on ottaa käyttöön suomen kieli kaikessa rikkaudessaan. Toisaalta tavoitteena
on vapauttaa ristikko kaavoista, joihin se on kangistunut. Mitään direktiiviä, jonka
mukaan sanojen tulee olla perusmuodossaan, ei siis ole olemassa. Kysymyksessä
on vain vakiintunut käytäntö, joka siirtyy ristikontekijältä toiselle ilman, että sen
tarpeellisuutta osataan perustella.

10 oC keskikesällä

K
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H
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Paitsi että ristikko rikastuu ratkaisusanojen osalta, myös vihjeen ja ratkaisusanan
suhde muuttuu monivivahteiseksi. Esimerkiksi vihje ”Kirosana nykyisin” voi saada nyt ratkaisusanakseen TYTÖLTÄKIN. Vihje ”Juhlitaan Pekingissä?” voisi saada
ratkaisusanakseen TEROA (siis Pitkämäkeä) ja vihje ”Pitkämäki” ratkaisusanakseen
vaikka KISKAISEE tai VOITTANEE. Nämä suhteet vihjeen ja sanan välillä eivät ole
kieliopillisia, vaan ne nousevat elävästä elämästä pikemminkin kuin sanakirjoista.
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Uusi koulu, jossa raha ei ratkaise
Veikkolassa toimivien Sanapajan perusopetusryhmien oppilaat
kehittelivät pienryhminä tai yksin sellaista koulua, jossa aika saisi siivet. Ennen tositoimiin ryhtymistä juteltiin kaikenlaista koulun
arkipäivästä. Olisi esimerkiksi kiva päästä aamuisin sisälle puuhailemaan pihalla värjöttelemisen sijaan. Joittenkin mielestä oppitunteja ei lainkaan tarvittaisi. Päälle naurettiin makeat naurut! Eikä
sellaista lasta ollutkaan, joka ei olisi halunnut pitempiä välitunteja,
ainakin kerran päivässä. Tuotokset osoittavat, ettei kekseliäisyydellä todellakaan ole rajoja.
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Kartanoteatterin nuket
kirjaston yläkerrassa

alkavat hyppiä ja pomppia. Lapset
kutsuvat opettajia rauhoittamaan
eläimet. Opettajat vievät eläimet
häkkeihin ja antavat ruokaa ja vettä. Silleen eläimet rauhoittuvat. He
kutsuvat heinäsirkan laulamaan
tuutulaulun. Sirkka kyllästyi soittamaan ja torkahti, mutta siili oli
vielä hereillä. Siinä oli eläinhuoneen kuulumiset.

Teksti ja kuva: Seija Kivilaakso
Anni Hytönen ja Elli Koukkari
Peililabyrintti
Peililabyrintissä olisi kiva harhailla, eikä sieltä pääsisi helposti
pois. Jos rehtori eksyisi sinne, sulkisimme labyrintin ja jättäisimme
hänet sinne itsensä seuraan. Kun
hän pääsisi pois, hän olisi täynnä
itseään.
Lotta Hytönen ja Siri Kerola

Sanapajan perusopetusryhmäläisiä ja Seija-ohjaaja huhtikuussa
2007.
Erilainen välitunti
Olisi kiva, jos olis sellainen välituntipiha, jossa olis kaikkii kivoja
laitteita. Keskellä pihaa olisi ratsastuspaikka. Siellä voisi hoitaa
hevosia, ruokkia niitä ja tietysti
ratsastaa. Siellä olisi pieniä hevosia ja yksi iso, joka potkii robottikoiraa. Koira on ohjelmoitu niin,
että se menee hevosen taakse ja
hevonen melkein potkaisee koiran
päin kuusta.

lä olisi pelikoneita, karkkihylly ja
osasto omille eläimille. Siellä olisi myös telkkari. Vihreällä hirveän pehmeällä sohvalla voi levätä,
jos on ollut vaikka liikuntaa ja on
hengästynyt. Jääkaapista voi ottaa
kylmiä juomia. Seinällä jääkaapin
vieressä olisi lista, johon voisi lisätä toiveita. Huoneessa saisi viettää aikaa tunnin joka päivä.

Pihalla on ketjukaruselli ratsastuspaikan vieressä ja lähellä ulkoovea Raketti-niminen laite. Kun
istahdat sen penkille, saatat säikähtää, koska se lähtee kohti taivasta. Kyllästyt pian, kun se alkaa
laskeutua alas. Mutta pian raketti
nousee huimaa vauhtia ylöspäin.

Robottihuone
Koulussa pitäisi olla robotteja, joilla 1–6 -luokkalaiset voisi
leikkiä ja rakentaa niitä. Isommat
ei saisi, koska ne on liian isoja.
Opettajatkin saisi leikkiä, paitsi ei
7–8–9 -luokkalaiset. Joskus saisi
leikkiä koko päivän eli neljä tuntia.

Saara Törmä, Nea Koskinen ja
Noora Marttila
Viidakkohuone
Haluaisimme uuteen kouluun viidakkohuoneen, jossa olisi meri.
Meressä uiskentelisi kaloja. Meren alla olevassa liukumäessä
voisi ihastella niitä. Palmujen
yläpuolella lentelisi papukaijoja,
ja yhden puun latvassa olisi apina
pomppimassa trampoliinilla. Jossain kiemurtelisi käärme. Puusta
roikkuvalla köydellä voisi liitää
huoneen halki. Sellainen olisi viidakkohuone.
Anni ja Emma Kivilaakso
Hauskanpitohuone
Uuteen kouluun haluaisimme
myös Hauskanpitohuoneen. Siel-

Alice Lindström ja Iina Taimi

Akusti Kukkonen ja Sampo Westerholm
Akvaario
Haluaisin että joissain kouluissa
olisi akvaario. Akvaariossa olisi
delfiinejä, jotka tekevät temppuja.
Merirosvolaivasta menee liukumäki. Samalla kun laskee liukumäkeä, voi katsella maisemia.
Satu Westerholm
Eläinhuone
Koulussa pitäisi olla Eläinhuone
ja siellä kaikenlaisia eläimiä. Niitä
ruokitaan, hoidetaan, ja joskus ne
riehaantuvat. Silloin eläimet hyppelevät ja ovat ihan sikin sokin.
Kun vaikkapa kissa riehaantuu,
niin kaikki muutkin pelästyvät,

Elokuvahuone
Tottakai koulussa olisi Elokuvahuone. Siellä olisi aina eri elokuva. Oppilaat myöhästelisivät
todella paljon tunneilta, koska
elokuvat kestäisivät ainakin kaksi tuntia. Elokuvissa olisi yleensä
pääroolissa Bruno, joka on ruskea
villakoira. Hän on fiksu, söpö ja
kaikin tavoin upea elokuvasankari. Elokuvahuoneen tuolit olisi
kuin lintsikinon penkit, niin että
voisi eläytyä elokuvaan. Opettajatkin voisi olla katsomassa elokuvia, ja kaikki.

Nyt on kaikilla niillä, jotka eivät
ehtineet Lionsien Lastenpäivän
ensi-iltaan, tilaisuus nähdä kartanoteatterin nukketeatteriryhmän
näytelmä Kekkerit omenatarhassa. Sanapaja on kutsunut teatterin
pitämään toivotun uusintaesityksen kirjaston yläkerrassa tiistaina
27.5. klo 17. Bojan Baricin ohjauksessa valmistuneen näytelmän

napakka teksti on Pekka Lempiäisen käsialaa, ja nukkekekkereiden visuaalisesta ilmeestä vastaa
Franz Raschbacher. Näyttelijöinä
nukkehahmojen takana ovat Maria
Grönqvist-Lior, Raisa Lehtiranta
ja Laura Henriksson. Vapaalippuja
esitykseen kannattaa käydä pikaisesti kysymässä kirjaston tiskiltä.

Itse Iv Nenia las!

Natalie Pirttinen
Tähtitorni
Koulussa pitäisi tietysti olla tähtitorni! Sen parissa unohtuu helposti koulu ja muu arki. Talviaamuisin kaukoputkella näkisi kaikista
parhaiten. Tähtitorni ei ole vain
hupitila, vaan myös opetuspaikka. Opettaja voisi käyttää sitä
astronomian tunneilla. Tietysti
tähtitorni olisi suosittu oppilaiden
ja opettajien keskuudessa. Oppilaille lähinnä siksi, että opettajat
jatkuvasti myöhästyisivät tunneilta, koska he koko ajan uskoisivat
löytäneensä uuden planeetan!
Emilie Pirttinen
Palmusaari
Veikkolan koulussa oli Palmusaari. Siellä oli viidakon eläimiä:
apina, riikinkukko, etana, kaksi
käärmettä ja sammakko. Siellä
oli myös kissa ja delfiini. Eräänä
päivänä riikinkukko lauloi todella
kauniin laulun.
- Kriik kriik kriiikkrii.
- Todella hieno laulu, sanoi sammakko.
- Kiitos, riikinkukko sanoi.
Samassa kuului loiskahdus, kun
delfiini hyppäsi.
- Apua! Minä kastun, huusi apina,
joka oli ollut altaan yläpuolella.
Käärme luikerteli puussa ja sanoi:
- Outoja nuo delfiinit.
Aurinko porotti taivaan täydeltä,
ja eläimet menivät nukkumaan.
Saara Hakkarainen ja Noora Koski

Ensi kesänä järjestävät Sanapaja, Vantaan Sanataidekoulu ja Suomen Sanataideopetuksen Seura Vihdin Palajärvellä viidennen valtakunnallisen sanataideleirin 9–15-vuotiaille. Tämä ryhmäkuva
on otettu viime kesän leiriltä. Leirit ovat aina olleet täynnä, mutta
mahdollisia vapaita paikkoja voi kysellä Vantaan Sanataidekoulusta, p. 050 328 4332.
Sanataideleiri 7.–11.8. Palajärven leirikeskuksessa Veikkolassa
10–14-vuotiaille. Aiemmin leirillä olleet, nyt 9- tai 15-v. konkarit,
ovat tervetulleita.
Perinteisellä, valtakunnallisella
sanataideleirillä syntyy dekkarin
juoni, joka tarjoaa elokuun pimeneviin iltoihin jännitystä ja vauhtia - ehkä hiukan romantiikkaakin,

kuten dekkareissa aina. Leiripaketti 150 e, sisältää mökkimajoituksen, ruoan, opetuksen, materiaalit ja vakuutuksen.
Ilmoittautumiset
1.6.
mennessä puh. 050 328 4332 tai
opetus@sanataide.com. Järj. Vantaan Sanataidekoulu, Kirkkonummen Sanapaja, Suomen Sanataideopetuksen Seura.

URHEILU
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Jalkapallokesä 2008
Millainen kesä odottaakaan Veikkolan jalkapalloilijoita: Navalan
nurmikenttä on ollut käytössä
vappuviikolta asti, uusia joukkueita perustetaan, toimintaa ja pelaajia on enemmän kuin koskaan.
Veikkolan Veikot on jo Kirkkonummen toiseksi suurin jalkapalloseura, ja kasvu jatkuu. Kilpailu
pitää liikkeessä, niin meidät kuin
naapuriseurat, mikä onkin sekä lajin että liikunnan etu.
Jalkapallokoulu 9.-13.6.
Jalkapallokouluun kesäkuun 9.
päivä alkavalla viikolla on tätä
kirjoitettaessa satakunta ilmoittautunutta. Jos ilmoittautuminen
on jäänyt viimetippaan, kannattaa
tarkistaa VeVe:n netistä www.veikkolanveikot.fi tai Tapio Keräseltä,
p. 040 5045904, vieläkö mukaan
mahtuu – yhdelle on aina tilaa.
Koulu on tarkoitettu jalkapallosta
kiinnostuneille junioreille, ikään
ja harrastustaustaan katsomatta.
Viimevuotisten kokemusten perusteella on hauska viikko tulossa
ja taas uusia pelureita mukaan.
Taidosta kaikki alkaa
Pelitaidon perusta on taitavassa pallonkäsittelyssä. Käsittely
opitaan juniorivuosina ja taitoa
harjoitetaan läpi pelaajavuosien.
Joukkueena pelaaminen sujuu,
ja taktiset kuviot on mahdollista
toteuttaa vasta, kun pallo tottelee pelaajaa vaivattomasti. VeVe
järjestää kahdesti vuodessa taitotapahtuman, jossa omia taitoja
pääsee mittaamaan ja kehitystään
seuraamaan. Seuraava tapahtuma
järjestetään alkusyksystä, jolloin

on hyvä tilaisuus nähdä kesän
harjoittelun tulokset
Taitotapahtuman lajit ovat Palloliiton taitokisalajeja: pujottelua,
pomputtelua, puskua, pituuspotkua ja monia muita. Tulosrajat ja
osin lajit vaihtuvat ikäluokittain.
Parhailla, tietyn tason saavuttaneilla on mahdollisuus osallistua
piirin ja edelleen valtakunnallisiin kisoihin. Rima on korkealla mutta ei mahdoton ylittää.
Tärkeintä on kuitenkin jokaisen
kilpailla itseään vastaan ja saada
yhteinen tapa oman edistymisen
mittaamiseen.
Joukkueita joka lähtöön
Veikkolassa harjoittelee tänä
kesänä parikymmentä jalkapallojoukkuetta ja muuta ryhmää:
alkaen 2002 syntyneiden ja nuorempien joukkueesta taito- ja
maalivahtikoulun kautta harrasteryhmään ja kahteen miesten
joukkueeseen. Tyttöjoukkueita
on vähintään neljä. Naisten harrasteryhmä syntynee myös.
Joukkueiden yhteystiedot ja harjoitusaikataulut löytyvät VeVe:n
netistä www.veikkolanveikot.fi.
Jokaiselle löytyy joukkue, eikä
milloinkaan ole liian myöhäistä
tulla mukaan, ei juniorin eikä
aikuisen. Uuden oppiminen on
hauskaa, vaikka ei maailman
huipulle tähtäisikään: jokainen
ponnistelee kohti omaa huippuaan, ja siihen on seurassa eväät
tarjolla.
Heikki Lahdensuo

Veikkolan Veikkojen
yleisurheilukoulut
Kevät on koittanut ja upouusi urheilukenttä täyttyy käyttäjistä.
Veikkolan Veikkojen yleisurheilukoulut alkoivat huhtikuun lopulla
urheilukentällä. Ryhmiin mahtuu
vielä mukaan. Mikäli haluatte
mukavan harrastuksen pariin, ottakaa rohkeasti yhteyttä! Lisäksi
tarjoamme jäsenistöllemme to-

della monipuolista
liikuntaa, kuten mm.
aerobic, kuntoaerobic, rytminen voimistelu, baletti,
salibandy, aikuisten yleisurheilukoulu ja maratonkoulu.
Tiedustelut:
Atte Pettinen 0400 807 285.

Ryhmien vetäjät:
4-5-vuotiaat
6-7-vuotiaat
8-9-vuotiaat
10-11-vuotiaat

Kirsi Penttilä
Tuija Kaurila
Saana Salonen
Katri Tulonen

050 353 3356
040 545 4630
050 412 5294
044 281 9809

Yli 12-vuotiaat
pojat
tytöt

Kim Källman
Tiina Kaurila

050 512 4349
050 553 9158

Pirjo Lifländer
Riikka Salokoski
Anne Rontu

040 506 4412
040 501 5844
041 533 5309

Atte Pettinen

0400 807 285

Valmennusryhmät
10-13-vuotiaat

14-19-vuotiaat

Kaikki ohjaajamme ovat koulutettuja. Tervetuloa mukaan mukavaan joukkoon!
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VEVE:n KOULUFUTISpäivä liikutti 800
koululaista Veikkolassa
VEVE:n jalkapallojaoksen, Veikkolan koulun ja Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin yhteistyössä järjestämä KOULUFUTISpäivä
toteutettiin jo toisen kerran Veikkolan urheilupuiston hiekkakentällä 23.4. Iloiset ilmeet kisasivat
kilpaa auringon kanssa – upea sää
suosi tapahtumaa.
Viime kerrasta poiketen mukana
olivat nyt ala-asteen luokkien lisäksi Evitskogin 3–6 -luokat sekä
yläkoulun oppilaat, yhteensä 35
luokkaa. Tapahtuma otettiin hyvin
vastaan myös yläasteen oppilaiden
keskuudessa. Yhdeksännen luokan
tytön kommentti ”tämä oli koko
kouluaikani paras päivä” kuvaa
toivottavasti myös monien muiden
tuntemuksia. Lisäväriä otteluihin
toi opettajien joukkue, joka pelasi
innolla 9-luokkia vastaan, rehtoria myöten. Kaikilla tuntui olevan
kivaa. Futispäivän teema toteutui
onnistuneesti; kaikki pelaa.
Koko luokka pelaa
Kaikki Pelissä -koulufutispäivä on
Palloliiton, piirien ja seurojen yhteinen hanke koulujalkapallotoiminnan tukemiseksi. Vuoden 2008
aikana pelataan yli 120 Kaikki Pelissä - jalkapalloturnausta Suomen
kouluissa. Tavoitteena on koko
luokan yhteinen osallistuminen.
Kokemukset Veikkolan tapahtumista ovat olleet hienoja. Luokat
olivat tehneet omia banderolleja
ja kylttejä. Oppilaat ja opettajat
kannustivat pelaajia upealla tavalla. Pelin ideana on, että otteluihin
osallistuvat koko luokan tytöt ja
pojat. Peliaika on 4x5 minuuttia.
Tytöt pelaavat ensin vastakkain
5 minuuttia, sitten pojat, ja taas
vaihdetaan. Kokonaispeliaika on
20 minuuttia. Jokainen joukkue
pelasi kolme ottelua. Koulufutiksessa ei ratkaista sijoituksia. Tärkeintä on kaikkien osallistuminen,
yhteinen peli ja reilu kannustus
kaikille pelaajille.

Koulufutis on paitsi hauskanpitoa, myös erinomainen mahdollisuus
saada tuntumaa uuteen lajiin. Jalkapallokipinä pysyy helposti päällä: liikunnan riemua, uusia taitoja, hyviä kavereita ja matkaa kohti
omaa huippua ei moni vaihtaisi mihinkään
Vuosittaiseksi perinteeksi?
Tapahtumasta on tulossa jo odotettu perinne, josta suunnitellaan
jokavuotista. Toiveissa on jopa
syksyn ja kevään oma koulufutispäivä. Vähintään kerran vuodessa
tapahtuma tullaan varmasti järjestämään. Palautteen perusteella
päivä oli onnistunut ja kaikki osapuolet enemmän kuin tyytyväisiä
yhteisen ponnistelun tuloksista.
Joukossa on voimaa, ja isokin porukka toimii ketterästi.
Uusilta innokkailta pelaajilta on
tullut jo kyselyitä VEVE:n jalkapallojaoksen toiminnasta. Lisätietoja antaa Tapio Keränen, 040 504
5904. Mukaan mahtuu, ja uudet
pelaajat toivotetaan sydämellisesti
tervetulleiksi kaikkiin ikäryhmiin.

Toiveena futisporukka naisille
Naisopettajat olivat niin innoissaan, että kyselivät, onko VEVE:
llä harrasteporukkaa naisille?
Haaste on otettu vastaan, ja parhaillaan etsitään vetäjää. Toivottavasti saamme pian porukan yhteen,
niin veikkolalainen naisjalkapallo
ampaisee uuteen ulottuvuuteen.
Lisätietoja kaikille veikkolalaisesta jalkapallosta kiinnostuneille
löytyy osoitteesta www.veikkolanveikot.fi. Tervetuloa mukavan
harrastuksen pariin!
Entä osallistujien kommentit päivän jälkeen? ”Futis on just best!”
Teksti ja kuva: Sari Selkälä

Uuden yleisurheilukentän
vihkiäiskilpailut 28.5.
Viralliset uuden yleisurheilukentän vihkiäiskilpailut järjestetään
Helsingin piirin 9-15-v. viestijuoksumestaruuskilpailujen toisena päivänä keskiviikkona 28.5.
klo 18. Veikkolan Veikkojen
yleisurheilujaoston
isännöimät
kaksipäiväiset kisat alkavat jo tiistaina ja kisoihin odotetaan yli 300
osallistujaa. Luvassa on tiukkoja
taistoja upouudella kentällä. Samalla katsojilla on hyvä tilaisuus
päästä kannustamaan VeVe:n junioriurheilijoita. Sarjojen 14-15-v.
parhaimmisto osallistuu myös kesäkuussa Leppävaarassa järjestettäviin SM-viesteihin, joiden yhtenä järjestäjäseurana VeVe toimii.
Aivan kuten itse kentän saaminen
Veikkolaan, niin myös työ ja tais-

telu asianmukaisen välineistön ja
kisakaluston saamiseksi Veikkolaan on ollut suunnaton. Siitä voisi tehdä romaanin, josta itse Kalle
Päätalokin olisi kateellinen. Tätäkin kirjoittaessa uskomaton määrä
sovittuja asioita on vielä tekemättä, ja voi vain toivoa, että kaikki
on siedettävästi kunnossa, kun arvovaltainen kutsuvierasjoukko ja
tulosnälkäiset urheilijat saapuvat
paikalle.
Veikkolan kentällä on kesän mittaan tarjolla peräti 28 yleisurheilukilpailua. Suositut seurakisat
muuttuvat samalla perusidealla
toimiviin viikkokisoihin, joita järjestetään 15 kpl. Näissä kisaavat
kaikki ikäluokat taaperoista veteraaneihin. Palkinnot jaetaan osal-

listumisahkeruuden perusteella,
jolloin kaikilla on mahdollisuus
voittoon ja kultamitaliin.
Perinteinen nuorisourheilua tukeva valtakunnallinen Kunniakierros-tapahtuma
järjestetään
9.6., jolloin voi testata kuntonsa
vaikkapa Cooperin juoksussa.
Päivittäisten harjoitus- ja valmennustapahtumien lisäksi tarjolla
on kaksi lasten yleisurheiluleiriä,
joista ensimmäinen kaksiviikkoinen alkaa heti kesäkuun alussa ja
toinen viikon leiri elokuun alussa.
Kaikki VeVe yu-jaoston toimintaa
koskeva tieto löytyy osoitteesta
www.veve.net.
Arimo Bäckman
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Kunnan koululaismaastoissa mukana lähes 400 oppilasta
Veikkolan Veikot ja Veikkolan
koulu järjestivät yhdessä ensimmäiset ala- ja yläkoulujen maastokisat huhtikuun puolessa välissä.
Koulu järjesti puitteet ja palkinnot, ja seuran harteille jäi itse tapahtuman järjestäminen. Kaikki
sujui erinomaisesti toimitsijoiden
ja opettajien hyvässä yhteistyössä,
ja lapset nauttivat kisasta. Mukaan tuli peräti 372 juoksijaa viidestä koulusta.

Palkintokorokkeella tyytyväiset mitalistit

Monissa luokien lähdöistä oli peräti 40 osallistujaa.

Tilausta siis oli tällaiselle tapahtumalle, vaikka informaatio lähti
kouluille melko myöhään. Kunnan päättäjätkin olivat mielissään
valtavasta osallistujajoukosta, ja
jatkossa kouluja kehotetaan varaamaan kuljetusmahdollisuuksia
isommille määrille. Muista kouluista olisi tullut toistasataa osallistujaa, jos vain resurssit olisivat
antaneet periksi.
Eniten osallistujia keräsivät kakkosluokat, joissa sekä tytöissä
että pojissa maaliin juoksi 47 oppilasta. Alakouluista paras oli eittämättä Gesterby, joka voitti viisi
mestaruutta ja peräti 17 mitalia.
Koululla oli järjestetty karsinta,
jolloin parhaat pääsivät mukaan
kisaan. Innokasta joukkoa oli paljon enemmän kuin mukaan mahtui. Masalan koulu metsästi kahdeksan mitalia. Veikkolan koulu
sai kuusi mitalia, mutta toi paikallisena kouluna ylivoimaisesti eniten juoksijoita mukaan. Evitskogin saalis oli kolme mitalia.

Yläkoulut eivät tällä kertaa saaneet kuin kaksi koulua mukaan.
Veikkolan koulun lisäksi yksi oppilas oli Kirkkoharjun koululta.

kolan koulun alaluokille järjestettävällä yleisurheilupäivällä (5.5.)
ja yläkoulujen yleisurheilumestaruuskisoilla (13.5.).

Yleisurheilun koululaistapahtumat jatkuivat toukokuussa Veik-

Teksti: Atte Pettinen
Kuvat: Tapio Keränen

Tulokset
POJAT 1. LUOKKA
1. Oiva Kylliäinen, Masalan koulu, 3.17
2. Elias Järvenpää, Gesterbyn
koulu, 3.19
3. Tony Mollberg, Gesterbyn koulu, 3.22
TYTÖT 1. LUOKKA
1. Enni Kanerva, Gesterby, 3.38
2. Tiia Saarinen, Masala, 3.44
3. Oona Salonen, Veikkola, 3.46
POJAT 2. LUOKKA
1. Jeremias Pöysti, Veikkola, 2.59
2. Tommi Kuutsa, Gesterby, 3.01
3. Timo Sfavitski, Gesterby, 3.03
TYTÖT 2. LUOKKA
1. Erika Sinitsyna, Masala, 2.59
2. Riikka Pitkänen, Gesterby,
3.01
3. Lotta Hovi, Veikkola, 3.03
POJAT 3. LUOKKA
1. Emil Oksanen, Gesterby, 2.57
2. Lasse Tammela, Gesterby, 3.02
3. Markus Veranen, Evitskog,
3.06
TYTÖT 3. LUOKKA
1. Annika Hokkanen, Veikkola,
3.09
2. Emilia Kanerva, Gesterby, 3.15

3. Satu Nissilä, Masala, 3.24
POJAT 4. LUOKKA
1. Joona Puhakka, Gesterby, 5.48
2. Rami Kallio, Gesterby, 5.58
3. Anton Kalliokoski, Evitskog,
5.58
TYTÖT 4. LUOKKA
1. Veera Tulonen, Evitskog, 6.20
2. Enni Leppälä, Veikkola, 6.52
3. Marikki Pitkänen, Gesterby,
7.03
POJAT 5. LUOKKA
1. Lauri Alkki, Gesterby, 5.37
2. Tuomo Kaurila, Veikkola, 6.00
3. Niko Pasonen, Veikkola, 6.01
TYTÖT 5. LUOKKA
1. Heidi Mehtälä, Masala, 5.54
2. Sallamari Mehtälä, Masala,
5.55
3. Miina Peltonen, Gesterby, 6.00
POJAT 6. LUOKKA
1. Miska Myllynen, Masala, 5.34
2. Tuomas Mäki, Masala, 5.52
3. Lauri Kettunen, Gesterby, 5.54
TYTÖT 6. LUOKKA
1. Katja Hakala, Gesterby, 5.59
2. Heidi Hyvärinen, Gesterby,
6.01
3. Pinja Pöyhönen, Gesterby, 6.59

Juhlavuosi, partioviikko ja Yrjön päivä

Veikkolan Eräveikot ja -haltiat ry sai itselleen vuoden alusta uudet
logot, joita käytettiin saman tien uusiin yhteisiin fleece-paitoihin.

Veikkolan (50 v.) sekä maailman
(100 v.) partiolaisten juhlavuosi päättyi veikkolalaisten osalta
omaan joulujuhlaan. Siitä oli hyvä
startata vuoteen 2008, jonka aluksi saatiin lippukunnalle uusi logo.
Logo saatiin heti käyttöön, kun
lippukunnalle teetettiin omat fleece-paidat.
Normaalien lauma- sekä vartioiltojen lisäksi tähän mennessä on
järjestetty oma viikonlopun talviretki Vihdin pirtillä helmikuussa.
Veikkolan partiolaiset osallistuivat
6.4. myös Lionsien järjestämään
lastenjuhlaan, jossa partiolaiset
järjestivät ohjattua askartelua (kilpikonnia nahan palasista) partiokololla.

Partioviikkoa (vko 17) edelsi
Nuukuus-viikko, jonka aikana
partiossa tehtiin teemaan liittyviä
asioita. Partioviikko on partiolaisilla perinteisesti Yrjön päivää
(Pyhä Yrjö on partiolaisten pyhimys) vietettävällä viikolla. Tänä
vuonna veikkolalaiset osallistuivat partiopiirin sudenpentukisoihin sekä Helsingissä järjestettyyn
partioparaatiin.
Vuoden kohokohta on vielä tuloillaan eli Uudenmaan partiopiirin piirileiri Kohina 2008, josta
voi lukea lisää sekä lippukunnan
omilta (www.veh.partio.net) että
piirin
(www.uusimaa.partio.fi)
nettisivuilta.
Teksti ja kuva: Antti Rautiainen

Lippukunnan 50-vuotisjoulujuhlaa vietettiin seurakuntatalolla 16.12.2007. Vieraita oli n. 70. Ohjelmassa oli runsaasti ansiomerkkejä ja muita palkitsemisia, jouluisia esityksiä, lippukunnan historiaa ja
kakkukahvit. Piirin hopeinen ansiomitali myönnettiin Antti Rautiaiselle ja pronssinen ansiomitali Anna
Niemiselle. Jouni Tuunaselle myönnettiin Collanin solki ja Louhisuden solki Laura Veromaalle sekä
Salla Tuunaselle. Lippukunnan pronssisia ansiomerkkejä myönnettiin seitsemän. Saajat olivat: Rebecca Bergström, Miikka Mäenpää, Paula Mäenpää, Tomi Rantala, Fanny-Sofia Tarkio, Elisa Troberg ja
Akseli Uuranmäki. Lippukunnan hopeinen ansiomerkki myönnettiin Petteri Tarkiolle.

Aina yhtä edullinen
Alltid lika förmånligt
HK
Porsaan sisäfilee/
Gris inrefilé, kg
marinoitu tai maustamaton/
marinerad eller naturell

9

95

Hinnat voimassa kesäkuun loppuun/Priserna i kraft till slutet av juni

3

09

Atria
Naudan paistijauheliha/Nöt stek
malet kött
400 g (7,22)

219

Hartwall ED
energiajuoma/
energidryck
0,5 l (3,98/l)
(sis./inneh. 1,99
+ pantti/pant 0,20)

139

Red Bull
Energiajuoma/
Energidryck
0,25 l /tlk/brk
(4,96/l)
(sis./inneh. 1,24
+ pantti/pant 0,15)

105

VIP Rodeo
energiajuoma/
energidryck
0,33 l/tlk/brk
(2,73/l)
(sis./inneh. 0,90
+ pantti/pant 0,15)

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

95

Portti
Ukko Pekka
grillimakkara/
grillkorv
400 g (4,88/kg)

1

09

Arla Ingman
Jogurtit/
Yoghurt
1l

3

15

Pepsi tai/eller
Pepsi Max 2-pack
3 l (1,05/l)
(sis./inneh. 2,35 +
pantti/pant 0,80)

Palautteesi on meille tärkeää!
Din åsikt är viktig!

1

49

0

Arla Ingman
Apetina salaattijuustopalat/
salladsostbitar
200 g (7,45/kg)

27

Arla Ingman
Viili/Fil
kevyt tai 1 %/
lätt eller 1 %
200 g (1,35/kg)

19
Hinta
voimassa/
Priset gäller
1.4–30.6

90

Koff III
24 tlk/brk

7,92 l (2,05/l) (sis/inneh.
16,30 + pantti/pant 3,60)

0
0

79

Kokin Parhaat
Ranskalaiset/
Pommes frites
450 g (1,76/kg)

39

Ingman
Jäätelötuutit/
Glassstrutar
65 g (6,00/kg)

175

Ehrmann
Suklaavanukas/
Chokladpudding
750 g (2,33/kg)

099

Atria
Lihapyörykät/
Köttbullar
400 g
(2,47/kg)

Palvelemme/Vi betjänar:
ma-pe/mån-fre 7-21, la/lör 8-18, su/sön 12-21

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

Veikkola, Koskentie/Koskisvägen 2, puh/tfn. 010 442 6420

TAPAHTUMAKALENTERI
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www.aana.fi

Tapahtumakalenteri
Linturetki Perälänjärvelle su 25.5. klo 10.30. Oppaana Topi Tjäder. Tapaaminen Lamminpääntie 60. Lisätietoja Kirves/Kaisa 040 5058 058.
Kartanoteatterin nuket esittävät ti 27.5. klo 17.00 kirjaston yläkerrassa näytelmän Kekkerit omenatarhassa. Ks. sivu 23.
Viralliset uuden yleisurheilukentän vihkiäiskilpailut
järjestetään ti 27.5. klo 17.30 alkaen sekä ke 28.5.
Bembölen sahtitapahtuma su 8.6.2008. Sahtipäät ry.
järjestää koko päivän sahtitapahtuman, jossa vieraillaan Kaunialan sotavammasairaalassa, Bembölen
kahvituvalla ja Glims talomuseossa. Lisätietoja sahti.
org ja sahti@saunalahti.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!

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

Kunniakierros-tapahtuma ma 9.6. Lisätietoja www.
veve.net.
Veikkola-tuotteiden ennakkotilaukset su 15.6.2008
klo 12.00 mennessä. Ks. sivu 3.
Vols-kodin juhannusjuhla su 15.6. klo 16.00

Nikkarin putki- ja peltityö
050-344 4918

Juhannusjuhla Navalan puistossa juhannusaattona pe
20.6.2008 klo 13-17. Ks. sivu 3. Ole ajoissa paikalla!
Kartanoteatterin esitykset ”Kaikki maan hedelmät”
Navalan puistossa 21-29.6.2008. Ks. sivut 14-15 ja
www.kartanoteatteri.net

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Lamminojan perkuutalkoot pe 25.7.2008 klo
18.00. Tapaaminen Vanhatien sillalla. Lisätietoja
kirves@saunalahti.fi.
Elojuhla Navalan puistossa la 16.8.2008 klo 20-01. Ks.
sivu 3
Kalljärven nuottaustalkoot elo- ja syys-lokakuussa. Talkoolaisia tarvitaan arkipv 8-16. Ilmoittaudu
kirves@saunalahti.fi.

VEIKKOLAN
TAKSI

Seuraavan Kylänraitti-lehden 3/2008 aineistopäivä
ma 8.9.

Veikkolan Koskentori
p. 1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

✁ leikkaa talteen

ko
k
i
Ve

Onnenpesämme.

Tämä talo on viisi
vuotta vanha, eli
todennäköisesti
AVE-luokkaa yksi.

Mitä
tämä on??

esittely

AVE--mitä?

Ikuisen
rakkautemme
suojake.

Kuitenkin kun ensimmäiset lapset on tehty
ja erimielisyydet alkavat vahvistua, puolisot
lähtevät etsimään jotain mehukkaampaa.
Viha kasvaa, avioero haetaan ja talo
myydään pois...

Äitiiii!

Tuolla on talo
myynnissä. Mennään
katsomaan!

esittely

05 2008 Tupuli.fi

...toiselle onnelliselle, viattomalle
nuorelle pariskunnalle.

Tässä
vanhennutaan
yhdessä.

AVE-luokkasysteemi lyhyesti: Veikkolan
omakotitaloista 98,37% on rakentanut
nuori kaupunkilaispariskunta, joka haluaa
perustaa tänne perheen.

Kesä tulee ja sen
mukana halu näyttää
vieraille elämää
kylässämme.

Talossa tapahtuneiden
avioerojen määrä eli
AVE-luokka, merkitään
katunumerokyltin alle.

Loppuun
asti.*

Aivan. Kolmen
avioeron jälkeen
viranomaiset tulevat
polttamaan talon.

Koska rakennusosat ovat imeneet kaikki huijaukset ja
syytteet ja surut ja vihat ja säryt sisäänsä, ne aiheuttavat
myös muille kylälaisille allergiaa, migreeniä, huimausta ja
reumatismiä (ynnä muuta).

Miksi?

?
Sinne mahtuu
vain kolme
rastia!
*tilastojen mukaan 5.3 vuotta...

