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Kunnallisvaaleissa pitää
nähdä lähelle
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Yleensä meitä totutetaan ajattelemaan maailmanlaajuisesti, hallitsemaan isoja kokonaisuuksia,
ajattelemaan vaikkapa Amerikan pankkikriisiä ja
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Täällä asuvien ehdokkaiden luulisi vähintään tietävän paikalliset tarpeet. Toivottavasti valituksi
tulleet ponnistelevat yhdessä yli puoluerajojen
sen puolesta, että meitä kohdellaan tasavertaisesti kunnan muiden asukkaiden kanssa. Kukahan
meidän asioitamme ajaa, jos omat valtuutettumme
kulkevat laajemmissa ympyröissä ja karttavat ”kyläpolitikointia”?
Rantaradan varren ratkaisut, 51–tien muuttaminen
moottoritieksi Kirkkonummelle saakka, kuntakeskuksen rakentaminen ja uusi kunnantalo ovat
kirkkonummelaisittain tärkeitä, mutta ovatko ne
sinulle. Vuorenmäen koulu, terveys-/hyvinvointikeskus, kunnallistekniikan loppuunsaattaminen ja Turunväylän kuntien yhteistyö kuulostavat varmasti tutummilta.
On alkanut tuntua siltä, että Kirkkonummi on jo niin suuri, että monet ehdokkaat,
valtuutetut ja muu kunnalliset vaikuttajat näkevät asioita vain ja ainoastaan oman puolueensa kannalta. Onkohan kukaan vai onko joku kenties vielä kotoisin vaikkapa Veikkolasta? Vai onko joukko lähtöään milloin mistäkin puolueesta ja kokee saman kylän
ehdokkaan pahimmaksi vastustajakseen? Vanhasta Veikkola-puolueesta saisi olla edes
jotain jäljellä.
On tärkeää, että menet äänestämään kunnallisvaaleissa. Jokaiselle teistä löytyy poliittisesti sopiva pohjoiskirkkonummelainen ehdokas. Viime vaaleissa saimme täältä
16 valtuutettua. Se oli hyvä tulos. Yritetään vieläkin parempaa. Pelkkä valtuutettujen
määrä ei riitä, vaan heiltä on syytä vaatia laatua – nykyistä enemmän yhteistyökykyä.
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Koko perheen Veikkolapeli valmistuu jouluksi
Veikkolan lapset ja nuoret työstävät aikuisryhmän kanssa jouluksi
hauskaa koko perheen lautapeliä,
jossa kyselykorttien avulla tutustutaan Veikkolan historiaan ja
luontoon. Pelilaudalla kuljetaan
kylän monessa tutussa kohteessa.
Perheen pienimmille tarkoitetut
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Uusi liiketalo harjassa

kyselykortit ovat lasten itsensä
laatimia. Nuorille ja aikuisille tarkoitetut kyselykortit perehdyttävät pelaajan Veikkolan historiaan.
Peli on mainio joululahja koko
perheelle ja ystäville!
Lisätietoja seuraavassa Kylänraitissa, joka ilmestyy 15.12.

Veikkola-tuotteita
jouluksi

Veikkolan liiketalo on harjakorkeudessa. Töitä on tehty jopa viikonloppuisinkin, ja talo valmistunee aikataulussa heti vuoden
vaihduttua.

Franz tutkii sienimetsän aarteita yllään vetoketjullinen Veikkolahuppari, päässään Veikkola-lippis. Etualalla on Veikkola-reppu,
kätevä 20-litrainen perusreppu, jossa on pehmustetut olkahihnat,
vetoketjutasku ja heijastava terenauha.
Kyläyhdistys on tekemässä jälleen
uusien Veikkola-tuotteiden tilausta
ja tarjoaa niitä tilattavaksi VAIN
ennakkoon. Syynä on edelleen se,
ettei kyläyhdistyksellä ole varaa
pitää suuria tuotevarastoja.
Muista tehdä Veikkola-tuotteiden
ennakkotilaukset Veikkolaverkossa www.veikkola.net perjantaihin
7.11.2008 klo 16.00 mennessä.
Tuotteita saa siis vain tilaamalla niitä ennakkoon. Tilattavana on
lapsille ja aikuisille pitkähihaisia Tpaitoja, fleece-pusakoita, pipoja, vetoketjullisia huppareita ja reppuja.

Muista myös Piparkakku-Veikkolan joulukortit ja Veikkola-kirjat,
joita saa kylätalolta päivystysaikana ma 16-18. Veikkola-pelin toivotaan myös valmistuvan jouluksi. Lisätietoja näistä sähköpostitse
veikkola@gmail.com ja Veikkolaverkosta sivuilta www.freewebs.
com/veikkolaverkko/joulukortti.
htm ja www.freewebs.com/veikkolaverkko/veikkolakirja.htm.
Teksti: Marjokaisa Piironen
Kuva: Tupuli

Kiitokset Veikkolan
kirjastolle
Kiitos Veikkolan kirjastolle ihanasta palvelusta. Käyn siellä aina,
kun käyn Veikkolassa. Tytöt ovat
ihania.

Torbjörn Åhman
Helsinki, Oulunkylä

Kunta ja Veikkola
Suuri vaalitilaisuus 23.10. klo
18.30 Veikkolan koululla
Kirkkonummen
kunnanjohtaja
Tarmo Aarnio alustaa yleisemmin
Veikkolan asioista, ja ylilääkäri
Helena Varonen selvittää terveydenhuollon näkymiä. Näiden alustusten jälkeen vaalipaneeli, johon
kaikki puolueet ovat voineet valita
omat pohjoiskirkkonummelaiset

edustajansa. Kaikki paikalla olevat ehdokkaat saavat käyttää minuutin puheenvuoron.
Auditorion aulassa on ennen tilaisuutta mehu ja hedelmätarjoilu.
Tervetuloa!
Veikkolan kyläyhdistys

Rakennukseen muuttaa viereisestä
rakennuksesta apteekki. Veikkolan
apteekki ei ole enää Lohjan apteekin sivuapteekki vaan itsenäinen

Kirkkonummen kolmas apteekki.
Apteekista kiinnostuneita oli 39.
Apteekkioikeudet sai entinen Perniön apteekkari, joka hoitaa apteekkia proviisorityttärensä kanssa, Raimo Nikola Veikkolankoski
Oy:stä kertoo.

Mariannen Salonki, kahvila Pikkirilli ja Kukka-Pirjo, joka muuttaa
uuteen rakennukseen katutasolle.
Neuvottelut Sampo Pankin kanssa
kariutuivat, joten toista pankkia ei
kylälle tule. Moni on Nikolan mukaan kiinnostunut vanhasta liikekiinteistöstä vapautuvista tiloista.

Muita yrittäjiä ovat muun muassa

Raija Kari

Lämmittävä teko kyläsaunan puolesta
Haluatko lahjoittaa polttopuuta
kyläsaunalle? Onko pihassasi kaadettu puita, etkä tarvitse kaikkia
omaan käyttöön?
Kyläyhdistyksen saunalle voi lahjoittaa lehti- tai havupuuta. Emme
ota purkujätettä tai muuta nau-

laista puuta. Sen sijaan toivomme
saavamme puuta pölleinä, rungonpätkinä tai risua paksumpina
oksina. Tämä saa olla mielellään
sen kokoista, että sitä voi kuljettaa
henkilöauton peräkärryssä. Olisi
mukava saada puut jo pienittynä,
koska talkoolaisia on vaikea saa-

da. Tietysti voit ilmoittautua myös
puutalkoisiin alla olevaan numeroon!
Polttopuulahjoituksista voi soittaa tai lähettää tekstiviestiä 050
3540836 Pirkko-Liisa Iivari tai ottaa yhteyttä sähköpostilla Pirkko.
Iivari@kolumbus.fi .

Uuden koulun ja päiväkodin hanke
etenee
Veikkolan kouluhanke on edennyt
teknisen suunnittelun vaiheeseen.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että
uusi Vuorenmäen koulu ja päiväkoti valmistuu vuonna 2011. Rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2009.

sia myös tielinjauksiin ja kevyen
liikenteen väylään. Koulun valmistuttua
henkilöautoliikenne
liityntäpysäköintipaikalla saattaa
hankaloitua, sillä bussikuljetukset
kouluun käyttävät samaa parkkipaikkaa.

– Aikataulu on päättäjistä kiinni,
kertoo suunnittelupäällikkö Eeva
Viitala Kirkkonummen kunnasta.

Tavallisen koulu- ja päiväkotitoiminnan lisäksi Vuorenmäen kouluun on suunniteltu tiloja myös
koululaisten
iltapäiväkerhotoiminnalle.

Vuorenmäen koulun ja päiväkodin
rakennustyöt aiheuttavat muutok-

– Kuten kaikkiin muihinkin uusiin
kouluihin, lisää suunnittelupäällikkö Viitala.
Uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen on suunnitellut Vahtera
Arkkitehdit. Kouluun tulee tilaa
noin 340 oppilaalle ja päiväkotiin
noin 105 lapselle.
Kirsi Suni

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

☎ 2568 265
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Kirjasto juhlisti lauantain Veikkolan omat sinkkuäidit
aukioloa

Tunnin välein kuultiin satuteltassa kartanoteatterilaisten lukemia
satuja. Lukijana tällä kertaa Niina Saikkonen. Kuva: Tarja Kokko.
Syyskuun alusta lähtien Veikkolassakin on ollut auki lauantaisin. Kirjasto ja Kirjaston ystävät
juhlivat ensimmäistä lauantaita
6.9. Kirjasto muuttui todella yhteiseksi olohuoneeksi, sillä kirjaston yläkerrassa nähtiin Bojan
Baricin lumoava Pinokkio-nukkenäytelmä. Keskelle lastenosastoa
kohonneessa satuteltassa kuunneltiin kartanoteatterilaisten lukemia satuja, ja lukusalissa pidettiin
koru&tarina-työpajaa. Puffetista
sai kahvia ja omenapiirakkaa, ja
runsaasta poistokirjojen kirppiksestä pystyi tekemään löytöjä pikkukolikoilla.
Paikalla oli myös C.F. von Wahlbergin vuonna 1912 saksaksi
kirjoittaman
omaelämänkerran
käännöstyöryhmä eli kääntäjä
Eija Kulkki, historialliseen puoleen paneutunut Aino Tamsi ja
kuvittaja Franz Raschbacher. von
Wahlbergin kirjaa Elämäni kulku on mahdollista myös jatkossa
ostaa kirjastosta 10 euron hintaan. Franzin kuvituksia nähtiin
kehyksissä kirjaston eteisessä, ja
samoissa tiloissa oli Jussi Puikkosen valokuvia hänen lokakuussa
ilmestyvästä valokuvakirjastaan
On vacation.
Marraskuussa kirjastossa tapahtuu
taas. Kaikissa Kirkkonummen kirjastoissa vietetään yhteistä kirjallisuusviikkoa. Veikkolan kirjailijavieraaksi on keskiviikkona 12.11.
klo 18 tulossa Sofi Oksanen. Jo

Sinkkuäitien kevätkauden päättäjäiset kylätalolla grillauksen merkeissä.

Sofi Oksanen on Veikkolan kirjaston vieraana 12.11. Kuva:
Toni Härkönen/WSOY.

MLL:n pohjoiskirkkonummen yhdistys on järjestänyt viime keväästä alkaen oman kahvitteluhetken
yksinhuoltajille. Kevään aikana
kokoonnuimme Veikkolan kylätalolla joka toinen tiistai. Ryhmä
sai ”kannatusta” ja kesän jälkeen
jatkoimme. Nyt kokoontumispaikkana on Koskentorin esikoulu
joka toinen maanantai (parillisilla

viikoilla) klo 18.00 - 19.30.
Ryhmän tarkoitus ja tavoite on
suoda yksinhuoltajaäideille oma
yhteinen hetki, mahdollisuus jakaa
tuntemuksiaan ja kokemuksiaan
vertaistensa kanssa. Ja tietenkin
ryhmän kantava voima / punainen
lanka on hauska ja leppoisa hetki aikuisten kesken ilman lapsia.
Lapsia, ihania kullannuppujam-

me, ei tietenkään ole unohdettu.
Heidän seuranaan on Eila-mummu
vankalla kokemuksella ja suurella
sydämellä. Tervetuloa mukaan,
joukkoon mahtuu ja isätkin ovat
oikein paljon tervetulleita!
Teksti ja kuva: Heli Lindgren

Palvelu avattu veikkolalaisille
Oksasen esikoisteos, vuonna 2003
ilmestynyt Stalinin lehmät, herätti
huomiota. Kantaesityksensä keväällä 2007 Kansallisteatterissa
saanut näytelmä Puhdistus keräsi
sekä kiitosta että yleisöä. Saman,
Viron lähihistoriaa käsittelevän aineiston pohjalta kirjailija julkaisi
tänä vuonna myös romaanin Puhdistus. Sofi Oksasta Veikkolan kirjastossa haastattelee Aino Tamsi.
Kirjallisuusviikon
perjantaina
14.11. Kirjaston ystävät tarjoaa
kirjastossa Veikkolan koulun neljäsluokkalaisille Timo Parvelan
vierailun.
Arja Puikkon

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

Kiinnostaako kimppakyyti?
Oletko miettinyt, kuinka paljon
voisit säästää rahaa ja miten
paljon ympäristöystävällisempää olisi, kun kulkisit työmatkat
kimpassa?
Vaatii vain hieman viitseliäisyyttä kulkea kimpassa. Usein omalla
autolla yksin kulkemista puolletaan sillä, että kulkeminen on
epäsäännöllistä, on omia menoja
jne. Näin varmaan on useimmilla
meistä. On pidempiä työpäiviä,
lapsia täytyy viedä milloin mihinkin, täytyy käydä omilla asioilla,
mutta varmaan suurimmalla osalla on viikossa muutama päivä, jolloin kimppakyyti onnistuu. Nykyteknologian puitteissa on helppoa
viestiä muutoksista.
Veikkolan kotisivuille on avattu
kimppakyytisivu. Palvelun tar-

koituksena on tarjota veikkolalaisille mahdollisuus tarjota sekä
löytää kimppakyytimahdollisuuksia niin työpaikkaliikenteen kuin
vapaa-ajan liikenteenkin osalta.
Kunnasta pendelöidään monen
sadan hengen voimin pääkaupunkiseudulle päivittäin. Tämä pendelöivien osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi kunnan
asukasluvun kasvun myötä.
Kylänraitti yhdessä Veikkolan sivuston kanssa haluaa olla mukana
ilmastonlämpenemistä
hillitsevissä talkoissa edistämällä ekologisempaa liikennöintiä. Huolen
yksityisautoilun lisääntymisestä
väestönkasvun myötä tulisi koskettaa kaikkia.
Tarkoitus on kehittää sivustolle
helppokäyttöinen, osittain auto-

matisoitu kimppakyytipalvelu lähitulevaisuudessa, mutta liikkeelle
lähdetään aluksi oman sivuston
puitteissa talkootyöllä.
Tutustu, tarjoa ja etsi kyytiä. Löydät palvelun Veikkolaverkosta
osoitteesta:
www.veikkola.net/
kimppakyyti.htm
Älä mieti vaan lähde liikkeelle ja
tee päivän hyvä työ!
Veikkolan kyläyhdistyksen kimppakyytityöryhmän ja Veikkolaverkon talkoopäivittäjien puolesta
Nina Kuusisto ja Marjokaisa Piironen
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Veikkola VPK-FBK laajentaa

Kuten moni on varmasti huomannutkin, Veikkolan palokunta on
aloittanut paloaseman laajennustyöt tämän kesän aikana. Toiminnan ollessa nykyisellään hyvin
vilkasta, noin 150 hälytystä vuodessa, vanhat 150 neliön tallitilat
ovat käyneet ahtaiksi. Edellinen
laina saatiin maksetuksi vuonna
2007, joten oli mahdollista hakea
uutta lainaa 200 neliön laajennusosaa varten.
Projektiin haettiin avustusta Palonsuojelurahastolta, joka on maksimissaan 40 % kustannuksista.
Omarahoitusosalle saatiin lainatakaus Kirkkonummen kunnalta,
mikä oli hieno osoitus palokuntamme tarpeellisuudesta kunnan
johdon silmissä.
Uuteen osaan tulevat tilat paloautolle, miehistöautolle ja miehistön
haalareille sekä varustehuoltotilat.
Vanha talli saneerataan kokonaan
uuteen uskoon uusien tilojen valmistuttua. Vanhaan talliin tulee öljyntorjuntavarasto ja toimistotilat.
Samalla uusitaan saunaosasto, mi-

käli pysytään budjetissa. Yläkerran kohtaloa mietitään myöhemmin, jopa vuokraamisesta esim.
lounasravintolan käyttöön on keskusteltu. Ainakin on selvää, että
palokuntalaisten käyttöön valmistuu uuden osan katolle Veikkolan
suurin kattoterassi.
Laajennuksen aikaansaaminen on
vaatinut melkoisia ponnisteluja
normaalin
palokuntatoiminnan
ohella. Erityiset kiitokset ansaitsevat palokuntalaisista projektin
vetäjä Riku Stenius ja kaikentaitaja Joni Oramies. Heidän on välillä luultukin asuvan paloasemalla
(vaimojen kertomaa). Laajennuksen etenemistä on ollut tukemassa
myös suuri joukko yrittäjiä Veikkolasta tai muutoin palokuntalaisten tuttuja. Monet yritykset ovat
tähän mennessä myyneet palveluksiaan hyvälle asialle ”asevelihintaan” tai jopa ilmaiseksi, joten
seuraaville kuuluu suurkiitos:
Suunnittelu Rami Ovaskainen,
ET-suunnittelu Oy, Porkkalan valo
Oy, TRX-balanssi Oy, K.T. Help

T:mi, Teräskynsi Oy, Pauli Nevalainen Oy, Setpal Oy, Kuljetusliike E&J Nordqvist Oy, Kallonen
Riitta-Liisa T:mi, Kallonen Terho
T:mi, Rakennustapsa Oy, Lammi
kivitalot Oy, Lemminkäinen katto
Oy, Cronvall Oy, Lämpöässä/Jan
Paajes SMC Oy, UV-Putki Oy,
Veikkolan sähköpalvelu Ky, T:
mi Team Kädentaidolla, Pikityö
Kivijärvi Pekka, Rautia Nummela, WD kuivaus Oy, Ramirent Oy,
Ruskon betoni Oy, Saajos Oy,
EAB Finland Oy, 4 Service Oy.
Avajaisia uudistuneella paloasemalla voi odottaa pidettäväksi
Veikkolan suurimmalla terassilla
ensi kesän aikana. Paloautot lähtenevät hälytyksiin uusista talleista
ensi helmikuussa.
Veikkola VPK–FBK, Turuntie
555, 02880 VEIKKOLA, puh.
(09) 2568 234, kotisivu: www.
veikkolavpk-fbk.net

Teksti ja kuvat:
Sami Viholainen

Niemisen
Antti 81

Veikkolan VPK-FBK
tarjoaa vuokratilaa
Paloaseman
piharakennuksesta (vihreäksi rapattu) vapautuu
vuoden 2009 alussa n. 50 neliötä
liiketilaa (Veikkolan Perinnejuus-

to). Tiedustelut ja vuokratarjoukset hallituksen pj. Samu Rouhe,
samu.rouhe@a-vakuutus.fi

Veikkolan
perinnejuustola muuttaa
Lohjalle
Veikkolan Perinnejuustot Oy
muuttaa Lohjalle ensi vuoden
alussa. Yrittäjä Hannu Nikander
kertoo syynä olevan EU:n tiukentuneet määräykset, joita nykyinen
tila VPK:n talossa ei täytä. Yritys
toimii normaalisti vuoden loppuun
saakka Veikkolassa ja sen jälkeen
viimeistään 15.1.2009 alkaen

Lohjalla Mäntynummentie 8:ssa.
Siellä yritys jatkaa toimintaansa
samalla nimellä ja muutoinkin
kuin ennen. Eli jatkossakin Veikkolan K-kaupasta saa tätä Veikkolan perinnejuustoa.
Marjokaisa Piironen

Tikkasen
Seppo 93

Käytä ää

niin että

ntäsi

tuntuu!
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Tero 91
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Viihdettä Sjökullan
kulttuuriravintolassa

Kylänraitti 3/2008

Sjökullan ravintoloitsijat
la tuottaa yhdessä Veikkolan Kartanoteatterin kanssa.
Ensimmäinen esitys on lauantaina
11.10. klo 20.30. Teatterikappaleena on Matti-Juhani Karilan kirjoittama monologi ”Leninki”, joka
kuuluu sarjaan ”unohtumattomat
teatterielämykset”. Sisällöstä voi
kertoa sen verran, että tragikoomisuus on parhaimmillaan tässä esityksessä. Syvältä kumpuava nauru
ja iloisesti etenevä empatia
kohtaavat.
Tämän tarinan kertoo näyttelijä
Ilkka Heiskanen, teatteritaiteen
moni-ilmeinen osaaja, vakava komeljantti ja hauska traagikko samassa kehossa. Ohjaajana on Vesa
Vierikko.
Tässä erään katsojan kommentti esityksestä:
”Näin Leningin Raumalla, jossa
kasikymppisen äitini kanssa ihasteltiin päivä pitsejä ja päätettiinkin käydä vielä päivän kunniaksi
teatterissa. Harvoin, niin todella
harvoin, saa nähdä sellaista teatteria! Loistava teksti, hienoa näyttelijätyötä. Me nauroimme niin, että
kyyneleet valuivat ja meitä liikutti
niin että taas olivat vedet silmissä.
Tämä näytelmä pitäisi kaikkien
keski-ikäisten miesten ja heidän
vaimojensa nähdä.”
Teatterilipun hinta on 15 euroa.
Liput, menuvaihtoehdot ja pöytävaraukset suoraan ravintolasta, puh. (09) 464 100 tai netistä:
tilaukset@sjokulla.com

Tilausravintola Sjökullan remontti on valmistunut ja avajaisia vietettiin kesäkuun alussa. Kesä oli
vielä hiljaista aikaa, mutta syksyn
tullessa ravintola on lähtenyt liikkeelle uusilla ideoilla ja ajatuksilla. Ravintola haluaa profiloitua
kulttuuriravintolana, joka kunni-

oittaa perinteistä sijaintiaan Kiseleffin kartanon miljöössä.
Syksyn suunnitelmassa on tarjota yleisölle musiikkia, teatteria ja
viihdettä. Ohjelmistosta löytyy
niin jazz-iltaa, Oktoberfestiä kuin
perinteistä teatteria, jonka ravinto-

Syksyn muu ohjelma:
La 18.10. Tangoilta
La 25.10. Oktoberfest
Pe 31.10. Kreikkalainen ilta
Teksti: Matti Saartamo
Kuva: Janne Saloranta

Rakentavaa yhteistyötä kotikylän parhaaksi!
Väestön kasvu on
ennakoitava paremmin
Veikkolan päivähoito- ja
koulupalveluissa. Luokkakoot kohtuulliseiksi ja
voimavaroja oppilashuoltoon.

123

Eero
Lankia
Veikkola
Agrologi, johtaja

119

Marjut
Frantsi-Lankia
Veikkola
Lääkäri

Äänestä kotiasi.

Ravintola Sjökullan ravintoloitsijapariskunnan isäntä Svetoslav Stojanov syntyi Bulgariassa
rakennusmestari-isän ja metereologiäidin ainoana lapsena
52 vuotta sitten. Aikanaan hän
valmistui diplomi-insinööriksi pääaineenaan mekaaninen
puunjalostus.
Svetoslav kohtasi suomalaisen
vaimonsa Hennan Unkarin kulttuurikeskuksessa Sofiassa syksyllä 1982, ja avioliitto solmittiin
seuraavana vuonna. Kesällä 1986
perhe muutti Bulgariasta Suomeen. Sveto opiskeli suomen kielen ja perusti vuonna 1990 konsulttiyrityksen, jonka asiakkaita
olivat mm. Ekono Oy ja Jaakko
Pöyry Oy. Sitä ennen pariskunnan
oli jo onnistunut kirjoittaa Otavan
kustantamana Balkanilainen keittokirja, joka julkaistiin vuonna
1989.
Vuonna 1992 Sveto suuntasi
katseensa jälleen kotimaahansa
Bulgariaan ja perusti sinne elintarvikealan yrityksen yhdessä
eläkkeellä olevan entisen Valion
teknisen johtajan kanssa. Hän otti
pankista lainaa, jonka lupasi maksaa takaisin seuraavan kahdeksan
vuoden aikana. Hän maksoi sen
takaisin kuudessa kuukaudessa.
Yritys alkoi ensimmäisenä valmistaa maustettua jogurttia Bulgariassa. Se oli myös edelläkävijä
pastöroidun purkkimaidon ja kestomaidon valmistajana. Sama yritys, Ideal Food, toi maahan myös
suomalaisia lastenruokia sekä
muita ruokasäilykkeitä, joiden
maahantuontia ja levitystä Sveto

hoiti yhdessä vaimonsa kanssa.
Yritys harjoitti lisäksi myös elintarviketeollisuuden laitteistojen ja
linjastojen maahantuontia. Sveto
oli mukana perustamassa Bulgariassa myös Tetrapakin haarakonttoria, jonka koordinointi hoidettiin
Kreikasta käsin.
Suomeen Sveto palasi perheineen
vuonna 1996. Yhdessä vaimonsa
Hennan kanssa hän perusti vuonna
1997 H&S International School nimisen yrityksen, jonka toimialana olivat aluksi englanninkieliset
päiväkodit, myöhemmin myös
lounas- ja pitopalvelu sekä koululaisten iltapäivätoiminta.
Catering-toiminta palvelee päivittäin noin 600 asiakasta, joista yksi
on ollut Kylmälässä asuva liikeenharjoittaja Markku Nikola. Tästä
kontaktista syntyi ajatus perustaa
entisen Arsene Flipon paikalle ravintola, joka sai nimensä sijaintinsa mukaan: Sjökulla. Kiinnostuksensa ravintolatoimintaan Sveto
kertoo perineensä isoisältään, joka
oli lihamestari ja mainio kokki.
Perheen jälkikasvu käsittää kaksi
poikaa, Iivo 23 ja Stefan 16 v. Pojista Stefan opiskelee hotelli- ja ravintola-alaa, ja kaupalliselle alalle
suuntautunut isoveli kuluttaa Helsingin Kauppakorkeakoulun penkkejä. Kumpikin auttaa opiskeluilta
ehtiessään ravintoloitsijavanhempiaan Sjökullassa. Vapaa-aikanaan
nuorena bändeissä soittanut Sveto
paukuttelee rumpuja yksin kellarissaan Espoon Tuomarilassa.
Teksti: Matti Saartamo
kuva: Juha Puikkonen

Ravintola Sjökullan tapahtumia
syksyllä 2008 sivulla 35.
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Kaunista Syksyä A-Tyylistä!

Kohtaamme
Kymppikioskilla

Hieronnat uudelta tulokkaaltamme urheiluhierojaltamme
Sirpa Nurmelta tututustumistarjouksena todella edullisesti :
Niska/hartiahieronnat 20,00
Kokovartalohieronta
49,00
Jalkahieronta
18,00
Arkisin Klo. 9.00-19.00 välisenä aikana.
Lisäksi Rakennekynnet 68,00 sekä omienkynsien vahvistukset
(Pedicit)Tarjouksena Lokakuussa 55,00.
Extreme-Lashes Rakenneripset : Kosmetologimessutarjouksena
Loka-marraskuun ajan Puoleen Hintaan!

09-466 266 www.a-tyyli.fi
Avoinna ark 9.00-20.00 ja la 9.00-17.00
Sjökullantie 425 Kylmälässä
- Syksyn uudet Method-Putkistokurssit ovat alkaneet
ja uusia kursseja alkaa tasaisesti läpi syksyn A-tyylissä.
Ohjaajana valtuutettu Putkisto-ohjaaja Jonna Beckman.
- Parturi-kampaamomme on myös saanut lisävahvistusta
Joten nyt taas myös ilta-aikoja hyvin saatavilla.
Värjäykset loka-marraskuussa –15%
-Kauneushoitolassamme syystarjouksena jalkahoidot -20%
Tervetuloa Hemmoteltavaksi A-tyyliin toivottavat
Anne, Katja, Tia, Susanna, Pauliina ja Jonna.

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

Kuka olet ja mistä tulet?
- Lasse Nyholm, 61 v. Tulen kalasta.

Mitä harrastat?
- Kalastan, seuraan luontoa ja ilmastoa.

Missä ja miten asut?
- Veikkolassa ollaan asuttu vuodesta 1972 lähtien, jolloin menin
naimisiin. Ostin tontin täältä ja
rakensin pienen mökin. Muutaman vuoden kuluttua sitten isomman hartiapankkimenetelmällä.
Siihen meni kolme vuotta.

Millainen talvi tulee?
- Ei tule ollenkaan!

Millainen perhe sinulla on?
- Nyt ollaan vaimon kanssa kaksistaan. Molemmat pojat, Tane ja
Teemu, ovat jo omillaan.

Mikä oli viikon vihertekosi?
- Olen ottanut töpselin pois taulu-tv:stä ja digiboksista, kun en
katsele.

Mitä teet työksesi?
- Olen vapaa-ajan tuotteiden
yrittäjä/edustaja. Mulla on toimisto kotona.

Mikä oli viimeisin ulkomaan
matkasi?
- Kun täytin 50 v. ja olimme olleet
aviossa 25 v., kävimme Färsaarilla.

Miten vietit kesäsi?
- Keväällä olin neljä viikkoa Turun
ulkosaaristossa mökillä. Kesällä
kävin kalastamassa Tornionjoella.
Pienin lohi painoi 6 kg ja 250 g.

Mitä hyvää Veikkolassa?
- Paljonkin. Varsinkin hyvät
liikenneyhteydet Helsinkiin.
Toivottavasti säilyvät.
Aiotko äänestää?
- Vaalisalaisuus.
Jos äänestät, niin kumpi on
tärkeämpi: puolue vai Veikkola?
- Ehdottomasti Veikkola.
Käytkö usein Kymppikioskilla?
- Kerran päivässä.
Mitä tilasit?
- Kupin kahvia ja pullan.
Maistuiko?
- Kahvi oli hyvää ja pulla tuoretta.
Teksti ja kuva: Matti Saartamo

Berliini - Tukholma - Veikkola
Näin siinä sitten taas kävi. Iso
muuttoauto ajoi Berliinin-kotimme eteen ja vei tavarat ensin kuukaudeksi säilytykseen,
ennen kuin uusi koti löytyi ja
pintaremontoitiin Tukholmassa. Olemme siis perheen kanssa
runsaan kymmenen Saksa-vuoden jälkeen siirtyneet takaisin
Pohjolaan.
Masan tilaaman pakinan kirjoittaminen osui juuri laatikkojen
tyhjentämisajankohtaan, joten ei
oikein ole mitään muuta päässä
kuin nämä muuttoasiat...sitä tavaramäärää, voi sitä tavaramäärää.
Onko sitä tavaraa oltava niin paljon ja oliko niitä tavaroita pakko
rahdata maasta toiseen - Ikeasta
ostetut muovimukit, pesussa haalistuneet pöytäliinat, Kreikan-lomalta kauan sitten hankitut parvekelyhdyt, muovailuvahan sotkema
rikkinäinen lasten keinutuoli...
Näkemiin, rosoinen Berliini!
Kymmenen ihanaa vuotta Berliinissä on siis takana. Jotta tähän tekstiin tulisi muutakin kuin
muuttoahdistusta, yritän tiivistää
joitain ajatuksia Euroopan ehkä
mielenkiintoisimmasta kaupun-

gista. Berliinissä ei koskaan voi
olla varma siitä, mitä kulman takana tapahtuu. Kaupunki vetää
puoleensa luovia ihmisiä, myös
paljon suomalaisia opiskelijoita ja
taiteilijoita, jotka ovat tulleet rosoiseen kaupunkiin kokeilemaan
siipiään tai vain olemaan. Luovat
ihmiset taas perustavat yhteisöjä
ja hyvät yhteisöt levittävät hyvää
henkeä ja hyvä henki tekee kaupungista tai kylästä kivan ja mielenkiintoisen.
No, ehkä tämä kuulosti vähän
romanttiselta, mutta totta se ainakin osittain on. Berliinin imu
on myös siinä, että se on hyvin
salliva kaupunki. Ihmisten ei
tarvitse olla tietynnäköisiä
tai esimerkiksi tietyllä tavalla
pukeutuvia. Kaupunki on tottunut siihen, ettei merkkivaatteita välttämättä ole tai niihin
ei ole varaa, mutta se ei onneksi
ole meininkiä haitannut. Olihan
kaupunki vielä 20 vuotta sitten
muurin jakama, ja sama kansa
eli lähes 30 vuoden ajan ihan
erinäköistä elämää riippuen siitä, millä puolella muuria koti sattui olemaan. Edelleen Berlinissä
vasta opetellaan elämään yhdessä.

Moni itäisten ja läntisten kaupunginosien asukas ei välttämättä
koskaan edes kohtaa, sillä vanhan
rajan yli ei juuri arkielämässä liikuta.
Taakse
jää
nyt sodan
tuhoista jälleenrakennettu suurkaupunki
histori-

allisine paikkoineen ja muistomerkkeineen:
Brandenburgin
portti, Alexanderplatz, juutalainen
hautausmaa,
Kurfürstendamm,
Unter den Linden ja tietenkin
kotikatumme Brandenburgische
Strasse, jossa tuoksuvia croissantteja myyvä turkkilainen lähikahvilanpitäjä aina tervehti
iloisesti, kun kävelimme ohi.
Hej, Stockholm ja meidän
Veikkola!
Hej, jag heter Uffe, sa en man
i blå overall i vår nya hemtrappa i Stockholm. Hej, sa
jag tillbaka och kände mig
välkommen. Det visade sig
senare, att Uffe äger huset vi
bor i och är en person, som bryr
sig och tar väl hand om sina hyresgäster. Om ni behöver nåt så
ring, sa han och lufsade vidare
med skruvmejseln i högsta hugg.
Att komma till Stockholm är lite
som att komma hem. Den svenska vardagshövligheten är trevlig,
och jag ser fram emot, att se hur
landet har ändrat sig sen sist.
Men hemma, riktigt hemma det
är för mig Veikkola. Där har jag
mitt hus, mina vänner och den
underbara naturen.

Kaikenkielisille veikkolalaisille
hyvää syksyä toivoo muuttorumbasta pikaista toipumista odottava
Cita Högnabba.
PS. Myöhäiset kiitokset sille tuntemattomalle nuorelle miehelle,
joka vei minut pakullaan Veikkolan keskustasta kotiovelle viime
keväänä. Olin tullut linja-autolla
Helsingistä, ja ennakkotilattua
taksia ei näkynyt missään. Korkokengissä kahden kilometrin
taittaminen olisi ollut hankalaa.
Pelastus tuli oikealla hetkellä - se
on sitä oikeaa Veikkola-henkeä!
Cita Högnabba on Yleisradion entinen kirjeenvaihtaja Tukholmassa
ja Berliinissä. Viime vuodet hän
työskenteli lehdistöneuvoksena
Suomen
Berliinin-suurlähetystössä ja jatkaa nyt samaa työtä
Suomen suurlähetystössä Tukholmassa.
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Laatuvaatteita kotisohvalla
Ruotsalainen,
laatuvaatteita valmistava kotimyyntiyritys
Lingon&Blåbär on rantautunut
nyt myös Veikkolaan. Veikkolalainen Minna Tormilainen aloitti
syksyllä vaate-esittelyjen pitämisen ja on ollut iloisesti yllättynyt
innostuneesta vastaanotosta.

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 !

Helppo tapa tehdä ostoksia
Vaateostosmatka omaan olohuoneeseen on mukava ja vaivaton
tapa tehdä ostoksia. Ei tarvitse
kuljettaa väsyneitä ja nälkäisiä
lapsia kaupungilla, eikä rynniä
kauppojen iltaruuhkissa. Voit
kutsua ystäväsi kotiisi kahvikupposen äärelle ja me esittelemme
teille sesongin trendit ja erilaiset
tavat yhdistellä vaatteita.; kertoo
Minna Tormilainen.
Esittelyssä voi tunnustella erilaisia materiaaleja ja sovittaa kokoja.
Kutsuilla on usein mukana myös
lapsia ja heiltä vanhemmat saavat
saman tien palautteen, mikä vaate
erityisesti miellyttää ja miltä vaate
tuntuu päällä.
Ystävien tapaamista ja hyviä
vinkkejä
Tuire Katajamäki piti elokuussa
ensimmäiset Lingon&Blåbär –
vaatekutsut. Kutsut ovat mukava,
erilainen tapa tavata ystäviä ja kylännaisia; kertoo Tuire. On hauskaa keskustella vaateostoksista
muiden kanssa. Ystävien tapaaminen ja mukava tunnelma ovatkin
olennainen osa vaate-esittelyjen
antia. Esittelyissä kuulee myös
muiden kokemuksia vaatteista ja
vinkkejä käyttöön.

T:mi

Minna Tormilainen esittelee syksyn suosikkipuseroita.
Lasten ja nuorten vaatteita on
saatavilla vauvasta teini-ikäiseen
saakka ja myös aikuisille on oma
mallistonsa. Koululaisten mieleen
on ollut erityisesti tämän syksyn
muotiväri harmaa. Äidit puolestaan ovat ihastuneet yöpukuihin ja
leninkeihin. Isille yleisin tuliainen
ovat aina tarpeelliset, kestävät ja

laadukkaat sukat. Ota rohkeasti
yhteyttä ja sovi esittelystä. Ostopakkoa ei ole!; kehoittaa Minna.
Tilaa ilmainen kuvasto tai sovi
esittelystä!
Minna Tormilainen: 041-5471
875 tai minna.tormilainen@fi.lingonblabar.com.

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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 8-21, su 9-21

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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Harhauttavat mielikuvat
ja humpuuki
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Terveisiä Kiinaan

pakkauksen, jossa oli kaksi auton
etuosaan, esimerkiksi tuulilasin
alareunan tuntumaan, kiinnitettävää muovista tai alumiinista pilliä. Niiden oli määrä tuottaa korkeataajuista ääntä, joka pelottaisi
hirviä niin, etteivät ne tulisi tielle.

Liikenne vaatii sekä moottoriajoneuvojen kuljettajilta että
kevyen liikenteen edustajilta
selkeää pelisääntöjen tuntemusta, hyvää vireyttä ja tervettä
järkeä. Salakavalana vaarana
ovat harhaanjohtavat mielikuvia ja ilmiöt, jotka hämärtävät
erityisesti lasten kokemaa todellisuutta ja ruokkivat nuorten
riskipitoista käyttäytymistä.

Lentävät autot ja törmäykset
Monet muistavat TV-mainokset,
joissa autot lähtevät lentoon kesken ajon. Toisessa mainoksessa
jättiläinen astelee kaupunkimiljöössä, astuu auton päälle ja käyttää sitä ikään kuin skeittilautana. Eräässä mainosfilmissä auto
muuttuu robotiksi. On myös erittäin paljon hurjia ajokohtauksia,
joissa liikennesäännöistä ei ole
tietoakaan.
Kaikkina vuosina jotkin formula-autot törmäävät rajusti joko
toisiinsa tai radan reunuksiin ja
rusentuvat niin, että lähes vain
kuljettajan paikka, monokokki,
jää ehjäksi. Kuljettaja huoahtaa
hetken ja nousee romusta ulos.
Syntyy mielikuva tietokonepelistä, jonka voi aina aloittaa alusta.
Ralliauton sisään asennettu incarcamera näyttää suorana lähetyk-

senä hurjan ulosajon. Jonkin aikaa
sadateltuaan kuski ja kartturi irrottavat monipisteiset turvavyöt ja
nousevat romuttuneesta autosta.
Moottoripyörien rata-ajoissa kuskit luikertelevat hurjalla nopeudella kaarteissa polvi asfalttia viistäen. Kun tapahtuu kaatuminen tai
törmäys, pyörä lentää ties minne,
kuski tekee voltteja ja nousee jaloilleen päätä pudistellen. Arkielämässä kadulla liukastuminen
voi muuttaa loppuelämän.
Humpuukia myytävänä
Teittemme varsilla käytettiin pitkään pieniin keppeihin kiinnitettyjä hirvipeilejä. Valon välähdyksen peilissä piti pelästyttää hirviä
tulemasta tielle. Peilit poistettiin,
koska niillä ei ollut mitään tehoa.
80-luvun alussa markkinoitiin ns.
hirvipillejä. Järjettömän kalliilla
hinnalla sai huoltoasemilta ostaa

Olin itse järjestämässä laboratoriomittausta, jossa pillit todettiin
humpuukiksi. Vaikka ne olisivatkin tuottaneet korkeataajuista
ääntä, se olisi pysähtynyt puiden
lehtiin, pensaisiin tai muihin esteisiin. Hirvipillien markkinointi
loppui isoon uhkasakkoon. Uskomatonta mutta totta: Muutama
vuosi sitten hirvipilli ilmestyi jälleen myyntiin.
Varo antamasta väärää viestiä!
Kun aikuinen ryntää viime tingassa kadun yli, hän antaa pienille lapsille väärän viestin. Vasta 10–12-vuotias osaa arvioida
kutakuinkin totuudenmukaisesti
ajoneuvojen nopeuksia ja etäisyyksiä. Olen 5-vuotiaana jäänyt
kuorma-auton alle kontattuani sen
eteen. Toivottavasti suhtaudutte
silti tähän juttuuni vakavasti.
Vaikka meillä olisi kuinka kiire,
käytössä mikä hyvänsä kulkuväline tai asema yhteisössä mikä
tahansa, pitäisi liikenteessä metri
metriltä ja sekunti sekunnilta olla
aina sama velvollisuus: suojella
erityisesti meistä kaikkein heikoimpien kulkua, turvallisuutta ja
elämää.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Aikaisemmin julkaistut Kylänratti-jutut:
Turvallisuutta meidän ympyröihimme (4/2006)
Näe, näy, katso oikein ja ennakoi! (1/07)
Veikkolan elämän ja liikenteen tärkeät merkit (2/07)
Liikenteen vaativa roolipeli (3/07)
Liukkauden salakavala monipuolisuus (4/07)
Varomisen filosofia (1/08)
Fiksuus kannattaa aina (2/08)

Kiinan suurlähettiläs, rouva Ma Keqing, vieraili kesäkuun alussa
Loviisassa Itä-Uudenmaan Paasikivi-Seuran lounastilaisuudessa.
Kylänraitti-lehden toimittaja Tapani Iivari (käsi vasemmalla) oli
paikalla esiintymässä Vossiilit-nimisen lauluyhtyeen jäsenenä ja
ojensi kylämme lehden suurlähettilään luettavaksi. Mainittakoon,
että viehättävä rouva Ma Keqing osaa suomea lähes täydellisesti.
Kuva: Veli-Matti Hynninen.

LVI- JA
ÖLJYPOLTINHUOLTOA
Öljypoltinhuolto
Aulis Liljeström T:mi
Veikkola
0400 445 834
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Kyläkyselyn tulos:

Terveyskeskuksen tilat ovat surkeat
Tämän vuoden kyläkyselyssä
kunnan terveys- ja sosiaalipalveluiden laatua, kehittymistä,
koulun merkitystä sekä valtuutettujen työskentelyä koskevia
mielipiteitä ja odotuksia Kysely
julkaistiin Kylänraitti 2/2008
lehdessä ja Veikkolaverkossa.
Siihen saatiin 64 vastausta.

Mari Vartiainen vastasi kyläkyselyyn ja sai vastanneiden kesken
arvotuista palkinnoista sen arvokkaimman. Mari ja lapsensa ovat
kylätalon keittiössä vastaanottamassa digikameraa kyläpäällikkö
Raija Karilta.

Terveyspalvelut

Kuva: Marjokaisa Piironen

Koulun tärkeys
Asukkaiden kommentteja:
“Koulu antaa lapsille elämän
eväät, siksi ryhmäkokoja tulisi
pienentää, isossa ryhmässä oppimistulokset heikkenevät. Emmehän halua antaa veikkolalaisille
lapsille huonoja eväitä elämään!”
“Toisen koulun valmistumisen jälkeen on alettava selvittää lukion
perustamista Veikkolaan. Nuorten
koululaisten matkat muihin kuntiin ja Kirkkonummen keskustaan
ovat liian pitkät.”
“Ainoa iso kokoontumispaikka.”
Koulu koettiin erittäin tärkeäksi
kylän elävyyden ja kehittymisen kannalta. Kylällä sijaitsevan
koulun eduiksi katsottiin lyhyet
ja turvalliset koulumatkat. Kylän
sijainti takaa ammattitaitoisten ja

pätevien opettajien saannin. Korkeatasoinen opetus todettiin tärkeäksi asiaksi. Usea harrastus- ja
liikuntakerho sekä muu yhdistys
käyttää koulutiloja iltaisin.

“Hyvä koulu pitää ihmiset paikkakunnalla, myös muut palvelut
pysyvät.”
“Liikuntatilat ovat tärkeitä harrastuskäytössä.”

Kylän kehittäminen

Neuvolapalvelut saivat eniten kiitosta.
Lääkärin- ja hammaslääkärin ajanvarauspalvelut ja aikojen saanti
ovat parantuneet. Kuusi prosenttia
vastaajista totesi laboratoriopalvelujen parantuneen. Osa muualla
työssäkäyvistä ei käytä terveysaseman palveluita hankalien aukioloaikojen takia.
Otteita asukkaiden sanallisista
kommenteista:
“Omalääkärini on ollut Veikkolassa muutaman vuoden, hän on pätevä, kuunteleva ja osaava”.
“Nykyinen terveyskeskus ei palvele tätä asukasmäärää. Lääkäriin
pitää päästä silloin kun on tarvis,
eikä vasta monen viikon kuluttua.”

“Kunnallinen terveydenhoito on
meidän perheellemme ollut paras
vaihtoehto ja aina saatavilla joustavasti ja hyvin hoidettuna.”
“Terveyskeskuslääkärille pitäisi
päästä nopeammin. Myös vanhempien ihmisten pitäisi päästä
kunnan hammaslääkärille.”
“Jos puhutaan omalääkäri-järjestelmästä, ei se ainakaan ole koskaan Veikkolan alueella toteutunut. Akuuttiaikoja saa kohtalaisen
hyvin, mutta kiireettömät ajanvaraukset menevät yli kuukauden
päähän, siinä ajassa voi kiireettömästä vaivasta kehittyä huomattavasti vaativampi.”
Seuraavassa kaaviossa on vertailu
vuoden 2007 kyläkyselyn lääkärin
ajanvarauspalvelun kyselytuloksiin.

Terveyskeskuksen tilat
Nykyiset kunnanvaltuutetut saivat seuraavat
arvosanat Veikkolan asioiden hoidosta:
Tuleville valtuutetuille kyläläiset
lähettivät seuraavanlaisia viestejä:
“Jämäkämpää otetta Veikkolan
alueeseen liittyvistä asioista ja
muutoksista. On saatava peruspalvelut asukkaille, rakennettava
uutta ja kehitettävä vanhaa nopeammin ja tehokkaammin.”
“Ei olla erityisesti Veikkolan puolella. Se on huono. Veikkolalaisten

Veikkolan kehittämisestä Kirkkonummen kunta
sai seuraavat arvosanat:

valtuutettujen tulee olla kirkkonummelaisia valtuutettuja, jotka
huolehtivat koko Kirkkonummen
väestöstä. Ei kyläpolitiikalle”
“Tahtoa ja keinoja saada Veikkolan asioita läpi, siirtymistä puheista tekoihin, tasa-arvoistamista
keskustan asukkaiden ja palveluiden suhteen”
“Erityisesti panostusta Veikkolan

järvialueisiin sekä lasten ja nuorten palveluihin. Lisäksi tarvitaan
tasaisempaa laatua ja palveluasennetta rakennus- ja lupapuolen
toimintaan. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että palvelu perustuu liikaa
subjektiiviseen vallankäyttöön.”
“Tulisi muistaa, että sijainnistaan
huolimatta Veikkola on osa Kirkkonummea -> palvelut samalle
tasolle!”

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

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Asukkaat pitävät terveysaseman
tiloja surkeina. Kukaan ei kokenut
terveysaseman tiloja erinomaisiksi tai hyviksi.

“Terveyskeskus tarvitsee ehdottomasti uudet ja toimivammat tilat.
amoin hammashoitola ja vanhustenpalvelut tarvitsevat kunnon tilat.“

Asukkaiden kommentteja:
“Minkäänlaista intimiteettisuojaa
ei nykyisessä terveyskeskuksessa
ole.”
“Veikkolan
terveyskeskukselle
tulee osoittaa ajanmukaiset tilat
ja koululaisten terveydenhuollon
resursseja on lisättävä!”

“Veikkolaan täytyy rakentaa uusi
hyvinvointikeskus. Keskus turvaa
julkisia palveluja kaikille kuntalaisille. Mukana pitää olla ainakin
terveys- ja sosiaalipalvelut. Lisäksi muutakin kunnan toimintaa voi
keskukseen laittaa. Paikkakin on
jo olemassa päiväkodin ja torin välissä. Ei muuta kuin tekemään!”
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Sahtimestaria jututtamassa
Tätä juttua tehdessäni istuin
Kaisan kanssa nenätysten miettimässä, että mitä ensin kertoisimme sahdista? Kaikki eivät
ole tutustuneet sahtiin missään
muodossa tai ovat tutustuneet
sahdinkaltaiseen juomaan, joka
ei ole lähelläkään sitä herkkua,
jota sahti parhaimmillaan on.

salle sahdin teon salat. Sittemmin
Kaisa innostui kisaamaan sahdin
valmistuksessa
suomenmestaruustasolla, tänä vuonna viidettä
kertaa.
Sahtiseuramme puitteissa on Kaisa ollut melkoinen ideanikkari.
Olemme kehitelleet erilaisia omia
tapahtumia ja tehneet sahtia tunnetuksi esim. Bembölen sahtikierroksella. Olemme osallistuneet
Veikkolan toiminnalliseen joulukalenteriin joulusahtitapahtumalla
ja pitäneet omat SM-aluekarsinnat
vuosittain. Karsintakisoihimme
ovat tervetulleita kaikki pääkaupunkiseudun sahdinpanijat.

Sahti on saanut Euroopan Unionin alkuperäistuotteen nimisuojan
vuonna 2002, ennen karjalanpiirakkaa ja kalakukkoa. Joten mitä
tahansa juomaa ei sahdiksi saa
edes sanoa. Lyhyesti sahti on vettä, viljaa (yleensä ohraa ja ruista)
ja hiivaa, maustettuna katajalla ja
joskus humalalla. Kaikki sahdit
ovat erilaisia, tekijästä ja paikkakunnan ”sahtityylistä” riippuen.
Kaikki sahdit eivät edes onnistu,
jos ilmassa on ollut ukkosta sahdin käydessä.
Kerran ilmestyi Kylänraittiin ja
Länsiväylään ilmoitus, että olisiko innostuneita sahtiseuran
perustajia lehtien jakelualueella.
Ilmoittauduin välittömästi! Kaisa
oli sinä vuonna hämmästyttänyt
perinteisten sahtipitäjien väen
suut ammolleen, sijoittuen sahdivalmistuksen SM-kisoissa peräti
neljänneksi. Pääkaupunkiseudun
sahtiseura SahtiPäät ry. perustettiin Veikkolassa 15.5.2004. Jos
ette arvanneet, niin maistelimme
perustamiskokouksessamme sahtia.

Sahdinvalmistuksen SM-kisan iltana Suomen sahtiseuran puheenjohtaja Pekka Kääriäinen ja sihteeri Sirpa Kääriäinen ottivat osaa
uuden mestarin Marjokaisa Piirosen riemuun.
Olen tuntenut Kaisan jo joitakin
vuosia, sahdin olen tuntenut paljon kauemmin. Itseasiassa se on
sukuvika. Sukujuureni ovat syvällä Itä-Hämeessä. Ensimmäisen
kerran tutustuin tähän jaloon aineeseen jo lapsuudessani. Muistikuvia on kun nelivuotiaana tein
kiperiä kysymyksiä sahtia laittaneelle mummille.

Kaisa itse on tutustunut sahtiin
vasta aikuisiällään elämäntoverinsa Tommin kautta. Kaisa joutui sahdin lumoihin vähitellen,
ensimmäinen maistokerta ei vielä
vakuuttanut sahdin erinomaisuudesta. Tommin kotipitäjässä Lammilla kaikissa juhlissa oli tarjolla
sahtia. Tommi ja hänen setänsä
Veikko Rautavirta opettivat Kai-

Elokuussa Kuhmoisten Sahanrannassa oli kisailijoiden sankka
joukko, peräti 37:n kunnan parhaat
sahdipanijat sekä edellisvuoden
mestari puolustamassa titteliään.
Sahdintekijät olivat tuoneet mukanaan asiantuntevat tuomarit, joista
lähes kaikki osaavat tehdä sahtia.
Useasti mukana olleena Kaisa ei
osannut edes jännittää tuloksia.
Tuomareista yksi tykkää tummasta sahdista, toinen katajaisesta,
mutta loppuerässä kaikki sahdit
alkavat olla samankaltaisia. Minä
tiedän, olin tuomarina! Vaikka kisassa olisi mukana elämäsi paras
ja maukkain sahti, voi olla ettei
se pääse edes semifinaalikierrokselle, loppukilpailusta puhumattakaan. Sillä sahti voi joutua sellaisen tuomarijoukon eteen, jonka

makutottumukset sahdin suhteen
eroavat omastasi todella paljon.
Ylituomari valvoi kisaa, jakoi
arviointikaavakkeet ja ylin tuomaristo laski pisteet. Pistelasku
rytmitti kisaa mukavasti, sillä
sahtien maistaminen ja arviointi
on melko jännä toimitus. Kilpailijat saivat olla kisapaikalla tuomaroinnin ajan kuka mitenkin
aikaansa halusi viettää. Kaisa kävi
aina välillä tuomariteltan liepeillä
jännäämässä, miten tuomarointi
edistyi. Oheisohjelmassa oli tänä
vuonna Sahanrantaan sopivasti tukkilaisperinteen esittelyä ja
tukkilaisnäytös. Myös vanhanajan
”autonperäkonttikulttuuri”
on
tässä tapahtumassa riemastuttavasti esillä. Monilla tuntuu kontin kätköistä löytyvän kylmäkassi
tai jopa matkajääkaappi sulostutettuna herkullisilla sahdeilla. Ja
maistiaisia riittää! Kisailijatkin
pääsevät maistelemaan kanssakilpailijoiden tuotoksia.
Kaisa tuotti meille seuran jäsenille
todellisen riemun aiheen, kun tänä
vuonna tuli ”kultaa ja kunniaa”
tänne Kirkkonummen laitamille.
Ensi vuonna yritämme pitää palkintohaarikan edelleen täällä, perinteisten sahtipitäjien ulkopuolella. Kaikki osaajat mukaan kisaan!
Lisätietoja www.sahti.org.
Teksti: Tarja Suhonen
Kuva: Sahtipäät ry:n arkistosta
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Presidentti-Soutu ja Suomalaisen Leenan tekemä lahja

Kunniakas aironlapa presidentti Tarja Haloselle
Tämä juttu on hyvin suomalainen. Sankareita ovat Suomalaisen Leena, Presidentti-Soudun
tukijat ja Nesteen Soutajien
kunniakkaasti Suomea olympialaisissa edustaneet airot.
Veikkolassa Suomalaisen Leena
tunnetaan monipuolisen kuvataiteen tekijänä ja erityisesti lasten
kuvataidekerhojen lämminsydämisenä, kannustavana vetäjänä.
Juuri kun viime juhannusviikko
oli alkamassa, Leena joutui luovaan tulikokeeseen.
Kirkkoveneillä Kultarantaan
Leif Buss, Akademiska Roddklubbin (ARK) eli akateemisen soutuklubin puheenjohtaja ja Soudun
Tuki Säätiö rf:n varapuheenjohtaja otti hyvin tuntemaansa Leenaan yhteyttä ja pyysi arvokasta
palvelusta. Kesäkuun 24. päivänä
soudettaisiin neljännen kerran
Presidentti-Soutu
Naantalista
Kultarantaan. Jälleen presidentti
Tarja Haloselle vietäisiin lahja.
Tällä ARK:n järjestämällä tapahtumalla on kerätty varoja Soudun
Tuki Säätiön kautta nuorten soutajien tukemiseksi. Nyt soudettaisiin neljällä kirkkoveneellä, jonka
yksi soutupaikka oli tukijalleen
800 euron hintainen.
Leif itse kävi tuomassa Leenalle
kaksi aironlapaa, jotka olivat porvoolaisen Nesteen Soutajat -seuran olympiakisoissa käyttämistä
airoista. Leif antoi löyhiä ohjeita
siitä, minkälainen lahja näistä pitäisi tehdä. Presidentti-Soutu olisi
24. päivänä kesäkuuta. Leenalla
oli viikko ja yksi päivä aikaa loihtia aironlavoista esille edustava
lahja.
Vaativa työ
Leena kertoo, että työ ei todellakaan ollut niin yksinkertainen
kuin miltä se saattoi tuntua. Ensin
oli poistettava airoihin vuosien ja
vuosikymmenien aikana tarttuneet mönjät ja myrkyt. Puhdistetut pinnat piti hioa ja maalata sekä

Leena näyttää soutuliiton juhlavuodeksi suunnittelemaansa logoa.
Tähän versioon tehtiin vielä pari pientä parannusta.

Presidentti Tarja Halonen vastaanottamassa lahjaansa, veikkolalaisen Leena Suomalainen tekemää aironlapaa.
lapojen päät lakata. Leena itse sai
valita lapojen värin. Hän päätyi
kuninkaalliseen siniseen, jolla on
oma näkyvä paikkansa Leenan
kodin sisustuksessa. Lapoihin piti
kirjoittaa seuraava teksti:
”Nuoriso- ja koululiikunnan puolesta
Presidentti-Soutu 24.6.2008
Soudun tuki r.s.”
Leenan piti kehitellä menetelmä,
millä koveraan aironlapaan saisi kauniin tekstin. Hän teki sapluunan, jolla työ kokeilujen jälkeen onnistui.
Aironlavat presidentille ja
maaherralle
Itse tapahtumassa myös soutajia
koeteltiin, sillä melkoisessa tuu-

lessa aallot löivät silloin tällöin
veneitten yli. Soudun jälkeen Kultarannassa luovutettiin kaksi diplomia. Niiden jälkeen presidentti
Tarja Haloselle ja Länsi-Suomen
maaherra Rauno Saarelle ojennettiin Leenan tekemät arvokkaat
aironlapateokset. Tilaisuudessa
presidentille kohdistettiin myös
Soudun Tuki Säätiön vetoomus
nuorison fyysisen kunnon kohottamisen ja koululiikunnan lisäämisen puolesta.
Vetoomuksessa on kohta, joka
juuri tätä tekstiä editoidessa hätkähdyttää. Kauhajoelta on kiirinyt
hirvittävä uutinen ammattikoulussa tapahtuneesta ampumistragediasta. Vetoomuksessa sanotaan:
”Jos nuoren ainoana sosiaalisena

kontaktina ja seurustelukumppanina on netti ja sen tuoma arvomaailma, niin ainut polku sieltä
johtaa yksinäisyyteen ja sitä kautta syntyvään masennustilaan.”
Tukisäätiö toteaa, että soutu-urheilu on valmis mittaviinkin yhteistyömahdollisuuksiin koulujen
kanssa.
Soutuliiton juhlavuoden logo
Leena on edustanut Presidentti-Soudun järjestäjänä toimivaa
ARK:ia pitkään kilpa- ja edustussoutajana sekä tuomarin tehtävissä. Edustussoutajan tehtävät hän
jätti vuonna 1972, mutta on edelleen klubin jäsen.
Niin sitten kävi, että kun osoittaa
taitonsa, sitä tarvitaan uudelleen.
Suomen Soutuliitto täyttää 100
vuotta 20.11.2010. Juhlien valmistelut aloitettiin elokuussa, ja
Leena otettiin mukaan. Syyskuun
18. päivänä hyväksyttiin hänen
suunnittelemansa soutuliiton juh-

lavuoden logo. Ensi vuoden alusta
alkaen sitä käytetään liiton 100vuotisjuhlia koskevassa viestinnässä pinsseistä kirjekuoriin.
Leena on pitänyt omasta kilpasoutajan, soutuvalmentajan ja
kansainvälisen
soututuomarin
urastaan turhan matalaa profiilia.
Hän on sentään edustanut Suomea
kunniakkaasti myös EM-kisoissa.
Siihen aikaan naisilla ei vielä ollut olympia- eikä MM-kisoja eikä
myöskään kevyttä soutuluokkaa,
jossa Suomen naiskaksikko otti
Pekingissä hopeaa.
Me jotka olemme nähneet Leenan
kodin olohuoneessa pyöreän pöydän, voimme vain hämmästellä
lasilevyn alla kiilteleviä Leenan
mestarillisten saavutusten mitaleita. Niiden kuninkaallisen sinisestä
alustasta hän sai idean aironlapojen väritykseen.
Teksti ja Leenan kuva:
Tapani Iivari

Kirjojen vapautusliike aloittaa
Kirkkonummen kirjastossa

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

Kirkkonummen kirjastossa aloittaa toimintansa kaikkien käyttöön
tarkoitettu BookCrossing eli kirjojen vapautusliike. Kiinnostuneet
saavat ottaa vapautuspöydältä
kirjan ja vastineeksi jättää toisen
kirjan tilalle. Kirjojen vapautuspöydälle voi kuka tahansa tuoda
omia kirjojaan kotihyllystä muiden hyväksi ja samanaikaisesti
löytää itse uutta luettavaa.
Lähtökohtana BookCrossingissa
on kirjojen vapauttaminen. Jos on
jo lukenut kirjan tai jos on samaa
kirjaa toinenkin kappale, tietää
ettei tule lukeneeksi kirjaa tai jos
vain yksinkertaisesti haluaa antaa
toisillekin lukuilon tietystä kirjas-

ta, silloin voi rekisteröidä kirjan
sivulla www.BookCrossing.com.
Kirjalle saa yksilöidyn numeron,
joka kirjoitetaan kannen sisäpuolelle. Kirjan seuraava omistaja voi
hyödyntää numeroa rekisteröidäkseen löytönsä, ja kirjan luettuaan
sen voi uudelleen vapauttaa – samaan paikkaan, mistä sen löysi,
tai aivan uuteen paikkaan. Sillä
tavoin voi seurata kirjan matkaa
kädestä käteen.
Kirkkonummen kirjastossa on tähän tarkoitukseen varattu pöytä
heti pääsisäänkäynnistä vasemmalle. Sinne voi tuoda kirjoja ja
sieltä voi ottaa omakseen muiden
tuomia kirjoja. Pöydältä voi myös

hakea lapun, johon voi kirjoittaa kirjan yksilöidyn numeron
ja liimata sen kirjaan. Lapussa
selitetään lyhyesti BookCrossingin idea, mikä tekee toiminnasta
yksinkertaista. Uuden kirjan rekisteröiminen nettisivulla ei ole
vaikeaa.
Lisää tietoa BookCrossingistä
löydät sivulta www.BookCrossing.com. Kysymyksiä voi esittää
Johan Dahlbergille (jozii@pp.
inet.fi), puh.(09) 61500307, jonka aloite BookCrossing Kirkkonummen kirjastossa on, samaten
kuin Carola Sundströmille (carola.sundstrom@kirkkonummi.fi),
puh. (09) 2967 2467, jonka vastuulla asia on kirjastossa.
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Milana valloitti elojuhlassa

Arpajaispöydässä oli sutinaa pitkin iltaa. Myynti ja voittojen luovutus sujuivat hallitusti Eva Sipilän, Raili Leideniuksen ja Pirkkoli
Iivarin komennossa. Takaseinän julisteet kertoivat jälleen arpajaisvoittoja lahjoittaneitten yritysten myötämielisyydestä.

Elokuun puolivälin lauantain
sateisuus verotti rajusti kyläyhdistyksen 17. elojuhlan yleisömäärää, vaikka illalla enää vain
johonkin aikaan piskotteli. Kun
viime vuonna oli yli 400 juhlijaa
eli 100 vähemmän kuin vuonna
2006, paikalle tuli nyt vajaa 300
ihmistä. Silti tunnelma oli erinomainen ja järjestys pysyi hyvänä.
Tänä vuonna kaikki kahdeksan
järjestysmiestä olivat alan ammattilaisia.
Aulis ja Tuire Liljeström opettivat jälleen uuden tanssin, jiven.
Upean orkesterin houkuttelema
tanssijoitten joukko sai ladon

Hurmaava Milana Misic valloitti tanssikansan
sydämet muun muassa äitinsä, Laila Kinnusen,
tunnetuilla lauluilla. Upeassa orkesterissa soittivat
koskettimia ”Tumppu” Kesälä, rumpuja Vesa Aaltonen, bassoa Juha Tikka ja kitaraa Jarmo Nikku.

Terhi Summa tuli myymään arpoja lipunmyyntikatokselle, jossa Pirkko Kautto ja Tuovi Hyvärinen pitivät huolen siitä, että juhlijat saivat
oikean rannekkeen.

Vaikka päivä oli ollut sateinen, nurmikenttä ei liikaa upottanut, ja juomatarjoilu sujui mukavasti
kesäteatterin upeiden lavasteiden keskellä.

Pauliina Ruhanen on heittämässä ketjua. Oikealla tämän paikan valvoja, Sortin Paavo, kesäteatterin Puukon-roolin parrassaan seuraa,
miten hyvin tanssipedagogi heittonsa saattaa.

Viime vuoden tapaan Aulis ja Tuire Liljeström
opettivat juhlien aluksi tanssia. Nyt oli vuorossa letkeä jive. He tulivat lähes suoraan Veikkolan
koululta, jossa pidetyissä tanssikilpailuissa he tulivat kovassa sarjassaan toiseksi.

Saartamon Masa on ojentanut huomionosoituksesta hämmentyneelle Risto Sonniselle tämän
vuoden Veikkolan Veitikan upean pipon ja kesäisen kukkapuskan.

lankkuparketin
perinteikkäästi
notkumaan. Milana Misic valloitti
herttaisella olemuksellaan, eivätkä hänen upeat tulkintansa muun
muassa äiti-Lailan tunnetuksi tekemistä sävelmistä jättäneet ketään kylmäksi.
Arvat tekivät hyvin kauppansa.
Voittojen lahjoittajat ansaitsevat
sulimmat kiitokset. Päävoiton
saaneen myöhemmistä vaiheista
tiedetään, että hän osaa jo hieman
käyttää uutta hienoa Nokia-puhelintaan.
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

Juhannus- ja elojuhlien arpajaisvoittojen lahjoittajat
Juhannusjuhlan päävoitot lahjoittivat K-Market Tuulensuu, Veikkolan S-market ja Elohovi.
Elojuhlan päävoitoiksi saatiin
Nokialta älypuhelin, K-Market
Tuulensuulta ja Veikkolan S-marketilta herkkukorit sekä Tilausravintola Sjökullasta lahjakortti.

Muut lahjoittajat:
A&S Laine
Anident
Åstrand Ville
A-tyyli
Delipap
Elohovi
Farmos
Fysiolymfa Hernetkoski

Hinkkanen Riitta
Hoitola Energiatupa
Jontten kyläkauppa
Kukka-Pirjo
Kymppikioski
Laatikainen Kyösti
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Lapinkylän leipomo ja kahvila
Mariannen Salonki

Multisport
Navalan ratsutila
Ompelimo Lalisa
Onnelan puutarha
Otava
Pizzeria Med Life
Plastex
Sirpan vintti
Sisustusnurkkaus

Stall Sandbacken
Stroja Kerttu
Suomalainen Leena
Taberman Pirkko
Teos
Trebs-puutarha
Veikkolan Apteekki
Veikkolan jäätelökioskit
Veikkolan Neste
Veikkolan S-market

Veikkolan kyläyhdistys kiittää arpajaisvoittojen lahjoittajia!
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Juhannusjuhlilla paistoi
aurinko

Ferdinand von Wahlberg:
Elämäni kulku
Carl Ferdinand von Wahlbergillä, aron pojalla, joksi hän itseään
kutsui, oli maailmankansalaisen
vaiheikas elämä. Sattuman tai
johdatuksen ja oman päättäväisyyden kautta kulkevat polut
yhdistävät ”Suomeen koko elämän ajan juurtuneen Venäjän
lapsen” vaiheet mieltä kiehtovaksi kokonaisuudeksi.
Carl Ferdinand syntyi 30.9.1847
ja vietti varhaislapsuuden saksalaisessa Katharinenstadtin siirtokunnassa Volgan varrella. Sekä
äidin että isän puolella oli papillisia juuria. Luumäellä syntynyt
isä Carl Fredrik oli Viipurista
määrätty tämän saksalaisen siirtokunnan papiksi. Äiti Dorothea
Buck oli Saksasta siirtokuntaan
tulleen papin tytär. Perheen kaikki
13 lasta, joista Carl Ferdinand oli
nuorimpia, syntyivät siirtokunnan
pappilassa.
Ferdinand kasvoi jo kotona eräänlaiseksi kosmopoliitiksi, maailmankansalaiseksi. Kotikieli oli
saksa. Ympäristössä käytettiin
lisäksi ranskaa ja venäjää. Latina
oli oppineiden kieli. Niinpä Ferdinand osasi 9-vuotiaana melko
hyvin latinan pienen kieliopin.

Veikkolan juhannusjuhlan kestosuosikki on Haapajärvestä nouseva
Näkki, jota esitti tänä vuonna Jouni Leidenius.
Kuva: Veini Nupponen
Navalan puiston perinteisiä juhannusjuhlia vietettiin aurinkoisessa juhannussäässä. Rantakatsomo oli ääriään myöten
täynnä juhlakansaa. Yhteislaulu
raikui voimakkaana, olihan paikalla Kartanoteatterin väkeä.
Kartanoteatterilaiset esittivät katkelmia sunnuntaina ensi-iltaansa
ehtivästä, paikallishistoriaan perustuvasta näytelmästä ”Kaikki

maan hedelmät”. Näkkinäytelmä
ja juhannussalon pystytys olivat
sitä perinteekkäämpää ohjelmistoa.
Ensi kesänä juhannusaattona 19.6.
klo 13-17 ovat taas Navalan puiston juhannusjuhlat, jollaisia et
varmasti koe muualla.
Raija Kari

Dadan lomasävel

Veikkola DADA 2009 ohjelmisto
on vielä työn alla, mutta heinäkuussa järjestettiin Eerikinkartanon salissa pienimuotoinen kesäkonsertti, DADAn Lomasävel,
jossa kuultiin Mozartin huilukvartetot. Kuvan muusikoiden Mari
Kunnari (huilu) ja Miika Uuksulainen (sello) lisäksi kokoon-

panossa soittivat Maaria Leino
(viulu) ja Riitta-Liisa Ristiluoma
(alttoviulu). Kesäinen konsertti oli
upea, kartanon sali mainio ympäristö ja kaikki halukkaat kuulijat
saatiin juuri ja juuri mahtumaan
sisään.
Teksti: Arja Puikkonen
Kuva: Juha Puikkonen
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Suomeen ja kouluun
Jo 9-vuotiaana Ferdinand lähti
veljensä kanssa Suomeen. Ensin
oltiin jonkin aikaa Valkealassa sedän luona – pappi hänkin. Täällä
nuori poika oppi muutamassa viikossa auttavasti ruotsin. Kun veljellä alkoivat opinnot yliopistossa,
matkattiin Helsinkiin.
Koulunkäynnin alkuvuosien kuvauksessa on myös itseironiaa.
Veljen kehotuksesta Ferdinand
meni Suomen kadettikuntaan pääsyä varten kapteeni Collianderin
valmistavaan kouluun Lappeenrantaan. Sisäoppilaitoksen ilmapiiri kuitenkin imi aron pojasta
työnteon tarmon. Hän vain teki
kaikenlaisia kepposia ja alkoi
tupakoida. Niinpä Colliander ei
pitänytkään häntä soveliaana sotilasammattiin.
Opiskelu ja Maria Sinebrychoff
Kulttuurikodit leimasivat koulu- ja opiskeluaikaa Helsingissä
sekä loma-aikoja Sortavalassa.
Kohtalonomainen oli Suomen
Taideyhdistyksen perustamiseksi
pidetty juhla, joka vei Ferdinandin venäläistä syntyperää olevan
tehtailija Sinebrychoffin kotiin ja
saattoi hänet yhteen perheen tyttären, Marian, kanssa. Häät pidettiin
heinäkuussa 1871. Vuonna 1794
syntynyt isäkin tuli Volgalta 3 000
kilometrin uskaliaan matkan takaa
ja sai nähdä, minkälaisen kehityksen pyörteissä isänmaa oli.
Tyypillistä uratietoiselle nuorelle miehelle oli se, että häämatka
venähti miltei vuoden pituiseksi,
koska siihen yhdistettiin lääketieteen opintoja Saksassa ja Wienissä.

Sotilaslääkäristä pääjohtajaksi
Ferdinand opiskeli tiiviisti, saavutti ylioppilaslyyran ja kolmen
vuoden kuluttua maisterinseppeleen. Hän jatkoi lääketieteelliseen
tiedekuntaan, vaikka äiti toivoi
pojasta pappia. Tohtorinväitös ihmisille verenmyrkytyksen aiheuttavasta sienitaudista hyväksyttiin,
ja Ferdinand vihittiin lääketieteen
ja kirurgian tohtoriksi.

lankumouksellinen lakko muutti
kaikkia olosuhteita. Helsingin
kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt
rakennuspaikkojen luovuttamista
klinikoille. Aatelisarvon vuonna
1904 saanut von Wahlberg ilmoitti
erovansa virasta. Ero myönnettiin
kesäkuussa 1906. Näin päättyi hänen julkinen palvelunsa, joka oli
kestänyt 30 vuotta elämän siihenastisista 59:stä vuodesta.

Dosentinväitöskirjan hylkääminen
äänestyksessä yhden äänen enemmistöllä päätti yliopistouran. Piti
löytyä uusi työ. Vaikka Wahlbergillä oli koti, vaimo, pieni poika
ja perheenlisäystä tulossa, hän piti
aiemmin antamansa lupauksen ja
oli koko Turkin sodan ajan – vuosina 1877–1878 – suomalaisen
tarkk´ampujapataljoonan apulaislääkärinä. Muutamien vaiheiden
kautta hänestä tuli Suomen sotaväen ylilääkäri, kunnes vuonna
1902 koko Suomen armeija lakkautettiin.

Kirjoituspöydän lisäksi von Wahlbergiä oli lähimpänä maa. Vuonna
1889 oli hankittu Kirkkonummen
pitäjästä Koskis-niminen tila, jonka Wahlberg yhdisti vuonna 1894
Navalan tilaan. Perheen kolmesta
pojasta nuorin, Erik, osoitti taipumuksia maanviljelyyn. Niinpä tila sai nimen Eerikinkartano.
Vieläkin kohtalo puuttui julmasti
perheen elämään. Vuoden 1899
ensimmäisinä päivinä Erik haavoittui luodista metsästäessään ja
kuoli 5. tammikuuta.

Wahlberg oli tutustunut Bobrikoviin jo tämän ollessa Pietarin sotilaspiirin esikuntapäällikkö ja kävi
usein tämän kotona. Huhtikuussa
1902 Wahlberg vakinaistettiin
lääkintöhallituksen pääjohtajaksi.
Vuoden 1904 toukokuussa hän
kävi hyvästelemässä Bobrikovin. Kesäkuun 16. päivänä Eugen
Schauman murhasi kenraalikuvernöörin.
Kirjoituspöytä ja maa – Eerikinkartano
Kirjalliset työt alkoivat Turkinsodan muistoista. Muutamassa
vuodessa Wahlberg kirjoitti sotilasaikakauslehdessä julkaistujen
kirjoitusten lisäksi kuusi näytelmää ja novellikokoelman.
Vuoden 1905 marraskuun val-

Aron pojan usko
Volgan varrella oli Ferdinandille
tullut isän kautta tutuksi mennoniittien uskonyhteisö. Muistot kodin lämpimästä hengestä ja erityisesti arosta kulkivat mukana läpi
hänen elämänsä. Vuonna 1908
alkaneen uuden luomiskauden
tuloksena hänen kynästään syntyi
saksaksi vielä seitsemän teosta.
Ensisijaisesti omalle rakkaalle
Maria-vaimolle mutta myös ystäville osoitetun kirjan lopussa
on kuin tänään kirjoitettu rukous: ”Jumala siunatkoon Venäjää
ja Suomea, hän pitäköön kätensä
kansojen yllä ja antakoon tulla
valtakuntansa, rakkauden ja rauhan valtakunnan”.

Tapani Iivari

”Mein Lebenslauf” –
hieno suomennos
Ferdinand von Wahlberg

Elämäni
kulku

Tämä Ferdinand von Wahlbergin
vuonna 1912 julkaisema kirja on
saanut arvoisensa suomenkieli-

sen asun. Työn alullepanija on
Aino Tamsi, joka hankki alkuperäisteoksen käsikirjalainaksi
Åbo Akademin kirjastosta.
Kirjan on taitavasti ajan hengen
mukaisesti suomentanut Eija
Kulkki. Piirrokset on tehnyt
Kylänraitin arvostettu taiteilija Franz Raschbacher. Hänen
kommenttinsa kirjan lopussa
ovat vertaansa vailla.
Elämäni kulku -teoksesta on
otettu 2. painos. Kirjaa on 10
euron hintaan saatavana ainakin Veikkolan kirjastosta ja
keskustan Info-kirjakaupasta.
Jokunen kappale saattaa löytyä
myös suomenkielisen laitoksen
tekijäkolmikolta.
Tapani Iivari
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Kirkkonummen III
musiikkipäivät
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Muusikko, yrittäjä, isä

Teemu moni-Raita
Teemu Raita on veikkolalainen
biisinkirjoittaja, muusikko ja yrittäjä. Tällä hetkellä hän työllistää
itsensä oman firmansa kautta tekemällä järjestyksessä toista levyään
omassa studiossaan Nummelassa.

Masalan kirkossa 2 x siigojeff, Tiina Rekki, Jens, Iris ja Jouni.
Kirkkonummen Musiikkipäivät
ovat elo-syyskuussa jo kolmannen
kerran tuoneet odotetun musikaalisen kulttuurilisän kotikuntaamme.
Ohjelmistossa oli tälläkin kerralla
ammattimuusikoiden esittäminä
sävellyksiä usean vuosisadan ajalta. Oli varhaista kamarimusiikkia
aitoine barokkiajan soittimineen.
Oli flyygelin kimmellystä, urku-,
lied- ja kuorokonsertit sekä uutena aluevaltauksena Lastenmusiikkipäivät. Oli hieno aluevaltaus ot-

taa lapsetkin huomioon musiikin
ymmärtämisessä. Lasten musiikkimatkat kertoivat lapsille säveltäjien näkemyksiä eri eläimistä. Ohjaaja Tiina Rekki kertoi, lauloi ja
musisoi mukaansatempaavastti eri
eläimistä, mm pollesta, etanasta ja
apinasta. Lapset innostuivat leikkiin mukaan ja lopuksi piirtelivät
Pollen kuvia.
Teksti RL
Kuva Christa Martikainen

Veikkolan skeittiriramppi
näytteillä Istanbulissa

Teemun ensimmäinen albumi
”Kuuleeko maa?” ilmestyi 2004
keväällä Sony Music Finlandin
julkaisemana. Siltä tiuhaan radiosoittoon päätyivät mm. kappaleet ”Meidän maailma”, ”Naura
vaan” ja ”Kesää on enää jäljellä vain muutama päivä.” Viime
vuonna hänen yrityksensä Skogbacka Recordsin ja Neomusic Oy:
n yhteistuotantona radiosoittoon
ilmestyi radiosingle SOS, joka soi
tiuhaan radio Suomipopilla.
Medianomin monipuolinen äänimaailma
Musiikin lisäksi Teemu on tehnyt
uraa juontajana radio NRJ:ssä ja
opintojen ohessa Radio Novassa äänituottajana. Lisäksi hän on
opiskellut äänisuunnittelua sekä
äänen- ja musiikin tuottamista
ja valmistunut medianomiksi.
Työkseen hän on myös tuottanut
ja äänittänyt radiomainoksia sekä
äänisuunnitellut tv-mainoksia ja
säveltänyt musiikkia mainoksiin.
Musiikin lisäksi teatteri ja näytteleminen ovat olleet aina lähellä
hänen sydäntään. Helsingissä asuessaan hän näytteli jonkin aikaa
paikallisessa Kellariteatterissa ja
nyt viimeksi Veikkolan Kartanoteatterissa, jonka kesän näytelmässä
hän oli mukana. Liikuntapuolelta
uusin löytö on golf, jonka parissa
hän on viihtynyt aina, kun perheen
yhteinen aika on antanut myöden.
Teemu on syntynyt Helsingissä
ja asunut varhaislapsuutensa Vantaalla. Koulun hän kävi lukion
loppuun asti Nummelassa, minne
hänen perheensä muutti 80-luvun
alussa. Heti lukion jälkeen Teemu
muutti Helsinkiin opiskelemaan.
Tavattuaan nykyisen vaimonsa,
joka on syntyperäinen helsinkiläinen, hän jäi kaupunkiin asumaan
yli 12 vuodeksi.
Veikkolaan muutosta Teemu
kertoi, että vuonna 2004 hän oli
kyläilemässä vaimonsa kanssa

Vanhaan voimalaan on rakennettu massiiviset näyttelytilat. Jussi
Puikkosella oli käytössään noin sadan neliön sali.
Istanbulin vanhaan voimalaan rakennetussa modernin taiteen museossa on syksyn ajan ollut seinällä kuva Veikkolan skeittirampista.
Kyse on Jussi Puikkosen valokuvasarjasta On vacation valokuvataiteen museon kuratoroimassa
yhteisnäyttelyssä.
Kylmälästä kotoisin oleva Jussi
Puikkonen on yksi kutsunäyttelyn
viidestä taiteilijasta, joista kolme
on suomalaisia, yksi ruotsalainen
ja yksi amerikkalainen. Näyttely
avattiin heinäkuussa, ja se päättyy

lokakuun lopussa. On vacation sarjan lisäksi Jussi Puikkosella on
sellä sarjat Helsinki ja Masku.
On vacation -sarja kuvaa vapaaajan viettoon ja lomailuun rakennettuja paikkoja silloin, kun ne
ovat itse vapaalla ja ilman ihmisiä.
Sarjan kuvat ilmestyvät lokakuussa 2008 valokuvateoksiin erikoistuneen sveitsiläisen Edition Patrick Freyn kustantamana kirjana.
Teksti: ?
Kuvat: Jussi Puikkonen (?)

Musiikin monitoimimies Teemu Raita ja kitara.
ystäviensä luona Veikkolan Takkumäentiellä. Yhteisen kävelyretken päätteeksi he löysivät ihastuttavan tontin, jolle he myöhemmin
rakensivat kotinsa. Toisin sanoen
päätyminen Veikkolaan oli niin
sanottu onnekas sattuma. He olivat pidemmän aikaa suunnitelleet omakotitalon ostoa jostain
pääkaupunkiseudulta, mutta eivät
osanneet ajatella asuvansa näinkin
”kaukana” Helsingistä.
Isänä lapsiystävällisessä kylässä
Teemu perheineen on viihtynyt
hyvin Veikkolassa. Hänestä on
pienen pojan vanhempana ilo
todeta, että Veikkola on todella
lapsiystävällinen kylä. Kylällä ja
naapurustossa liikkuessa hän on
tutustunut mukaviin ihmisiin. Pienet lapset kyllä murtavat jään vanhempienkin väliltä, kun rattailla
liikuskelee pitkin kylänraittia.
Ainoana huolenaiheena haasteellisen hoitopaikkatilanteen lisäksi
ovat pikkukatuja hirvittävän lujaa
ajavat autoilijat ja mopoilijat. Näiden olisi syytä muistaa, että tällä
kylällä on todella paljon pieniä
pilttejä, jotka eivät ymmärrä kaduilla kirmaamisen vaaroja.

Tärkeimmiksi asioiksi elämässään
Teemu luokittelee tietysti perheen.
Hän onkin jäänyt hoitovapaalle
poikansa kanssa syksyksi, joten
kylänraitti tulee varmasti entistä
tutummaksi. Pihan rakentamistakin olisi tarkoitus edistää, kunhan
vain aika antaa myöden.
Uusi albumi jouluksi?
Tulevaisuudesta Teemu kertoo,
että uuden levyn äänitykset etenevät hyvällä mallilla ja syksyn
aikana olisi tarkoitus saada levy
valmiiksi. Julkaisuajankohdasta
ei vielä ole kuitenkaan ihan tarkkaa tietoa. Liki vuoden kestäneen
keikkatauon jälkeen hän tekee
nyt duettokeikkoja soitellen omia
ja lainakappaleita. Myöhemmin,
kun levyn julkaisuajankohta varmistuu, tulee varmasti myös lisää
keikkoja.
Keikkojen ajankohtia voi käydä
katsomassa ensisijaisesti www.
myspace.com/teemuraita -sivulta
ja myöhemmin www.teemuraita.
com –sivulta.
Teksti: Maria Feldt
Kuva: Arttu Volanto
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Kolme kysymystä
ehdokkaille
Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta:
1. Miksi olet ehdokkaana?
2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella?
3. Mitä aiot tehdä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
Vaalikirje valtuustoryhmill
Kyläyhdistys lähetti 3.
syyskuuta
vaalikirjeen

kaikkien valtuustoryhmien
puheenjohtajille. Siinä Veikkolan kyläyhdistys kertoi
tukevansa kaikkia pohjoiskirkkonummelaisia kunnallisvaaliehdokkaita ja toivoi
hyvää yhteistyötä valtuustoon valittujen kanssa. Lisäksi yhdistys toivoi, että viestin
vastaanottaja välittäisi viestin kaikille kyseisen ryhmän
pohjoiskirkkonummelaisille
ehdokkaille. Yhdistys pyysi
siinä 16.9. mennessä pohjoiskirkkonummelaisten kunnal-

lisvaaliehdokkaiden nimet
yhteystietoineen. Kirjeessä
Pohjois-Kirkkonummella
tarkoitettiin tilastoalueita 1,
2 ja 3, jolla ovat Veikkola,
Kylmälä, Haapajärvi, Lapinkylä, Eviskog ja Vols. Lisäksi toivottiin jokaisen ehdokkaan vastaavan kolmeen
kysymykseen ja lähettävän
vastauksensa ja värivalokuvansa 22.9. klo 24.00 mennessä. Myöhästyneitä vastauksia ja valokuvia ei luvattu
julkaista. Ehdokkaille luvat-

tiin vastauksiin välilyönteineen enintään tuhat (1000)
merkkiä. Myös sähköpostitse
20.9. lähetetyssä kyläkirjeessä kerrottiin kyselystä.
Kirje ei tavoittanut kaikki
ehdokkaita
Joidenkin puolueiden ehdokkaiden yhteystiedot saatiin
ja heille lähetettiin vaalikirje, jos heidän vastaustaan ei
saatu määräpäivään mennessä. Muutamia ehdokkaita patisteltiin useaan kertaan, siitä

huolimatta vastauksia ja kuvia ei saatu. Kaikista ehdokkaista ei ole tiedossa, miltä
kylältä he ovat, sillä osoite-,
saati kylätietoja ei ole kaikkien puolueiden nettisivuilla.
Kokosimme tähän Kylänraittiin kaikki vastaukset ja
kuvat, jotka suinkin saimme
kovalla työllä metsästetyksi.
Kaikki eivät halunneet vastata
Muutama ehdokas ilmoitti,
että ei vastaa kysymyksiin.

Osalla syynä oli ehdokkuus vain lautakuntapaikan vuoksi, koska ilman
ehdokkuutta henkilöllä ei
ole sijaa lautakuntapaikkoja jaettaessa. Joku kertoi,
että kuvan saa silti laittaa.
Muutama kuva on haettu
netistä, kun ehdokasta ei
ole tavoitettu sähköpostitse
eikä puhelimitse.
Raija Kari

Kunnallisvaalit 26.10. Muista äänestää!
Mettälä Hanna-Kaisa, VIHR
Miilukangas Janne, SDP
Lönnberg Ann , RKP
Multanen Tuomo, VIHR
Leidenius Raili, SDP
Mäkinen Päivi, KOK
Lehmus Kalle, KOK
Nieminen Antti, SDP
Lautanen-Eloranta Raija, KOK
Piironen Marjokaisa, VIHR
Lappalainen Silja, KOK
Ruhanen Pauliina, VIHR
Lankia Eero, KESK
Salmi Pirjo, KD
Kjerin Ulf, RKP

Salonen Antti, KESK

Kaurila Matti, KOK

Saloranta-Eriksson Outi, VIHR

Juuti Katja, SDP
Juntunen Pauliina,VIHR
Hyvärinen Tuovi, KOK
Huutola Pasi, VAS
Huotari Marjo, KOK
Holmlund-Pursti Kristina, PS
Herlevi Harri, SDP
Gellin Jens, VIHR
Frantsi Marjut, KESK
Feldt Maria, SDP
Erä-Vuoma Soili, KOK

Savola Aapeli, VIHR

Vuoden 2008
kunnallisvaalien
äänestyspaikat
ja -ajat PohjoisKirkkonummella
Kunnallisvaalien varsinainen äänestys toimitetaan sunnuntaina 26.10. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20.
Pohjois-Kirkkonummella äänestyspaikat ovat
Veikkolan koulu, Kisapolku 7 ja Lapinkylässä Stor-Raula, Evitskogintie 150. Kannattaa
huomioida, että äänioikeutettu saa äänestää
vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa
15-21.10. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä riippumatta
kotipaikkakunnasta. Veikkolassa ennakkoon
voi äänestää Veikkolan kirjastossa, Allastie
6, perjantaina 17.10. klo 14-20 ja lauantaina
18.10. klo 10-16.

Savola Kristo, VIHR
Selänne Mika, KOK
Seppälä Ulla, KOK
Sinisalo Pekka, PS
Solin Pirjo, VIHR
Strand Tero, SDP
Tikkanen Seppo, SDP
Troberg Martti, KESK
Uimonen Jarmo, KOK
Yli-Knuuttila Heli, VIHR
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Suomen Kristillisdemokraatit

5 Pirjo Salmi,
pankkitoimihenkilö, Veikkola
1. Haluan edistää kuntalaisten hyvinvointia kristillisen
arvomaailman pohjalta.
3. Tulen toimimaan Veikkolan ja Pohjois-Kirkkonummen lasten ja erityisesti koululaisten puolesta.
Heille on taattava riittävät
opetustilat ja koululaisille
sopivat koulukuljetukset.
Myös Veikkolan terveyskeskuksen palveluja on
parannettava ja tilat uudistettava. Lisäksi ihmisten
terveydenhoitoa on kehitettävä ja pyrittävä siihen,
että vanhukset voivat asua

mahdollisimman pitkään
omassa kodissaan.
3. Jos tulen valituksi kunnanvaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi, pyrin vaikuttamaan näiden tavoitteiden
toteuttamiseksi valtuustossa
sekä KD:n ja vaaliliittokumppanimme kokoomuksen valtuustoryhmien kautta.
Pääsinpä valtuustoon tai en
- senhän äänestäjät ratkaisevat, pyrin kaikin käytettävissä olevin keinoin toimimaan Veikkolalaisten ja
Pohjois-Kirkkonummelais-
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Kansallinen Kokoomus

11 Soili Erävuoma, yo.merk,
vakuutussihteeri,
Veikkola
Halu vaikuttaa Veikkolan ja sen lähiympäristön kehitykseen
sekä kuntapalveluihin
1. Tasa-arvoa palveluihin kunnan eri alueiden välille
2. Katujen/teiden rakentamisessa huomioitava asukkaiden
näkökannat
3. Voimakkaammin mukaan Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön (ympäristöhaitat, joukkoliikenne)
Olla aktiivinen valtuutettu!

ten aseman ja palvelujen
parantamiseksi.

Kansallinen Kokoomus
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20 Hyvärinen, Tuovi,
terveydenhuollon
sosiaalityöntekijä

32 Silja Lappalainen,
palvelupäällikkö, tradenomi,
Evitskog

1.Suostuin
ehdokkaaksi
kun pyydettiin. Olin kolme
kautta valtuustossa. Luottamustehtävinä mm. .terveyslautakunnan, suomenkielisen opetuslautakunnan ja
henkilöstöjaoston puheenjohtaja. Haluan vaikuttaa
ja olla päättämässä asioista,
olen ahkera ja luotettava.
Kuntapolitiikassa tarvitaan
sosiaali-ja terveydenhuollon osaamista, hyvinvoinnin ja peruspalvelujen puolestapuhujaa.
2.Veikkolan terveysaseman
tilat ovat surkeat Tarvitsem-

1. Haluan tehdä Kirkkonummesta kunnan, jossa
meillä kaikilla on omien
valintojemme ja taloudellisten edellytysten mukaisesti mahdollisuus elää ja
kasvattaa lapsemme turvallisesti.
Huolehdimme
ikäihmisten yksilöä kunnioittavista ja laadukkaista
palveluista.

me kiireesti asianmukaiset
ja siistimmät tilat. Uusi
terveysasema? Peruspalveluista ei tingitä, päiväkoti ja
koulu lähellä kotia. Tarvitsemme yhteistyötä naapurikuntien kanssa liikenteen
sekä palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Veikkolasta voisi mennä
päivystykseen joko Jorviin
tai Nummelaan.
3.Vaalilupauksia en anna.
Hoidan minulle uskotut
luottamustehtävät tunnollisesti.
Kuuntelen
veikkolalais-

ten mielipiteitä ja tuon ne
esiin, silloin kun asioita
valmistellaan ja niistä päätetään. Aktiivista yhteistyötä ja vaikuttamista, yksin on vaikea toimia.

Kansallinen Kokoomus

tärkeää,että yhteistyö muiden luottamushenkilöiden
kanssa sujuu. Toivon,että
edustamani puolue on vaalien jälkeen mahdollisimman
suuri, jolloin vaikutusmahdollisuuteni ryhmän kautta ovat parhaimmat. Myös
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat minulle tärkeitä. Veikkolaan on
saatava tekonurmikenttä ja
urheilupuiston latuverkkoa
tulee kehittää. Veikkolan
vanhojen alueiden kunnallistekniikan rakentaminen
on saatettava pikaisesti
loppuun myös katujen ja

3. Mitä aiot tehdä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
-Selvittää eri vaihtoehtojen
toteutus ja rahoitustarpeet.
- Selvittää rakennuslupakäytäntöä.

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella?

Kansallinen Kokoomus

27 Kaurila, Matti,
rakennusinsinööri
Ehdokkaana olen, koska
uskon pystyväni ja minulla on halu vaikuttaa Veikkolan ja Kirkkonummen
kehitykseen.
Veikkolan
uuden koulun rakentaminen on aloitettava ensi
vuonna ja uuden terveysaseman rakentaminen ensi
vaalikaudella. Lähiaikoina
käynnistetään Veikkolan
yleiskaavoittaminen, jolloin tulen vaikuttamaan
siihen, että kylämme säilyy
viihtyisänä pientaloalueena. Tavoitteiden saavuttamiseksi olen valmis luottamustehtäviin, jolloin on

- Pienten lasten päivähoito
- Perusterveydenpalvelujen
kohentaminen.
- Kaavoitusasiat

33 Raija LautanenEloranta, toiminnallinen
musiikkiterapeutti,
erityisluokanopettaja,
Veikkola

kävelyteiden osalta. Myös
meillä on oikeus asianmukaisesti rakennettuihin ja
turvallisiin katuihin.

Haluan olla vaikuttamassa Kirkkonummelaisten ja
erityisesti Veikkolalaisten
lapsia ja nuoria koskevissa
asioissa, kuten mm. monipuolisen päivähoidon järjestämisen suunnittelussa,
toimivan iltapäivähoidon
kehittämisessä sekä lasten
ja nuorten koulu- sekä va-

paa-ajan olosuhteiden parantamiseksi.
Haluan tehdä aktiivisesti
selvitystyötä kuuntelemalla,
keskustelemalla sekä huolellisesti perehtymällä e.m.
asioihin, koska hyvinvoivista lapsista ja nuorista kasvaa
hyvinvoivia aikuisia.

VAALIT
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35 Kaarle Lehmus,
ylikonstaapeli, Veikkola
1. Tuon aktiivisen, ennakkoluulottoman panokseni
jokapäiväiseen
elämään
vaikuttaviin asioihin. Kehitän Kirkkonummesta entistäkin viihtyisämpää, turvallisempaa ja idyllisempää
asuinkuntaa.
2. Kunta pidettävä kaikin
puolin ja kaikille asukkaille
turvallisena ja viihtyisänä
asuin- ja elinympäristönä.
Kunnan taattava ja kehitettävä päivähoito-, koulu-,
nuorisotoiminta- terveyden/sairaanhoito- ja vanhusten
palveluja. Lisäksi huomioi-

tava ympäristönäkökohdat.
Kunnan talous pidettävä
erinomaisessa kunnossa ja
sitä kehitettävä uusin ratkaisuin ja toimenpitein, jotta
edellisiin kehittämiskohteisiin voidaan kohdentaa entistä paremmin määrärahoja
samaten kuin pitää mm.
kunnallisvero houkuttelevalla tasolla.
3. Tulen toimimaan rohkealla, ennakkoluulottomalla
ja rakentavalla tavalla, jatkuvalla yhteistyöllä muiden
kuntalaisten kanssa, käyttäen monipuolista tietotaitoa-

2. Meluvalli, Koirapuisto Veikkolaan...olen kiinnostunut kulttuurielämän ohella laajasti ”miten maa
makaa”peruspalvelujen ja asenteiden suhteen.
3. Olen joukkuepelaaja. Käärin hihat. En kävele kenenkään
päältä, muttei minunkaan ylitseni kävellä.
ni ja verkostoani. Älä nosta
käsiä ylös, tehdään työtä
yhdessä!

Kansallinen Kokoomus

53 Mika Selänne,
kehityspäällikkö, Kylmälä
ja perhepäivähoidon tukeminen. Päiväkoti on vain
yksi vaihtoehto muiden joukossa.
-Jokaisella pohjoiskirkkonummelaisella koululaisella tulee olla hyvä ja sopiva
oppimisympäristö. Uuden
koulurakennuksen
tulee
olla riittävän suuri vielä
vuosienkin kuluttua.
-Vaikuttaminen
kunnan
asioihin tapahtuu lautakuntatyön ja valtuustoaloitteiden avulla. Olen toiminut
kuluneella kaudella varajäsenenä varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunnassa sekä
terveyslautakunnassa. Toi-

von pääseväni varsinaiseksi jäseneksi näihin lautakuntiin.

2-3. - Verorahat tulee ehdottomasti käyttää huolellisesti niin kuin ne olisivat omaa
rahaa eikä muiden rahaa.

- Kunnan tuottamat palvelut
pitää toteuttaa tehokkaasti.
Esim. Raision kuuluisaksi
tekemä tilaaja-tuottajamalli
on yksi tehokas tapa hallita
ja johtaa asioita uudella tavalla.
-Asuinalueen tulee olla
myös turvallinen ja viihtyisä kaikille ikäryhmille.
Kahden pienen lapsen äitinä ja koulutuksenikin (sairaanhoitaja, terveystieteiden
maisteri) puolesta minulla
on halua ja kykyä toimia tavoitteen saavuttamiseksi.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

62 Jarmo Uimonen, yrittäjä,
Veikkola
haluaisin viedä eteenpäin.
2. - Uuden koulun rakentaminen tulee aloittaa ensitilassa jotta oppilaille
saadaan asianmukaiset tilat
sekä luokkakoot.
- Terveysaseman tilat tulisi
saattaa ajanmukaisiksi ja
kokoisiksi, sekä palvelukapasiteetti riittäväksi asukasmäärään nähden.
- Nuorisolle suunnattua harrastustoimintaa tulisi olla
tarjolla riittävästi ja monipuolisesti.
3. Pyrin valtuustoon jossa voin olla vaikuttamassa

54 Ulla Seppälä, sairaanhoitaja,
terveystiet. maist., Veikkola
1. Minut on valittu valtuustoon kahdesti Raisiossa
(1992 & 1996) ja kahdesti Nurmijärvellä (2000 &
2004). Kun nyt olen asettunut tänä keväänä Kirkkonummelle Veikkolaan,
haluan edelleenkin olla
vaikuttamassa oman kotikuntani ja asuinalueeni asioihin.

Kansallinen Kokoomus

1.Vaikuttamisen halu pohjoiskirkkonummen asioihin.
Olen asunut Veikkolassa
8-vuotta ja sitä ennen ollut
kesäasukkaana syntymästäni lähtien. Olen siis seurannut Veikkolan alueen kehittymistä hyvinkin pitkään,
se ei valitettavasti aina ole
ollut kovinkaan suotuisaa.
Onneksi viime aikoina on
kuitenkin jo ollut havaittavissa muutosta hieman
parempaan päin ja huomio
on keskittynyt tänne pohjoiseenkin, tätä kehitystä

40 Päivi Mäkinen, taiteilija,
toimitusjohtaja,
Veikkola
1. Olen ehdokkaana, koska mielestäni se on kansalaisvelvollisuus. Haluan tehdä oman osani toivotalkoissa ja Kokoomuslaisten arvojen puolesta. Nyt olen täällä Veikkolassa...
tämä on hyvä paikka asua.

Kansallinen Kokoomus

Olen ehdokkaana, koska
haluan vaikuttaa oman kuntani asioihin.
- Turvallisuuden lisääminen. Tämä lähtee pienistä
asioista: lisää kevyenliikenteen väyliä myös Veikkolan
keskustan
ulkopuolelle.
Parempi valaistus olemassa oleville alueille, joissa
lapset ja nuoret liikkuvat.
Ja valitettavasti myös lisää
valvontakameroita Veikkolan koulun alueelle.
-Pienten lasten vanhempien
valinnan mahdollisuuksia
päivähoidon suhteen tulee
lisätä entisestään. Tässä on
avainasemassa kotihoidon

Kylänraitti 3/2008

68 Maria Feldt, assistentti,
Veikkola
1. Haluan vaikuttaa kotikuntani peruspalveluihin,
varsinkin päivähoito-, koulu- ja terveydenhuoltopalveluihin. Olen näissä
asioissa tällä vaalikaudella
onnistunut
(esimerkiksi
olemme saaneet lisää terveydenhoitajia neuvolapalveluihin sekä ruotsinkielisen
päivähoitoryhmän Veikkolaan) ja toivon pääseväni
jatkamaan vaikuttamista.

niillä kaikilla mahdollisilla
tavoilla joita valtuutetulla
on käytettävissään.

2.- Päivähoitopalveluiden
lisääminen
- Veikkolan koulun rakentaminen aikataulussaan

- Veikkolan terveydenhuoltopalveluiden parantaminen
3.Olen aktiivisesti kanssakäymisissä niin kunnan
virkamiesten kuin luottamushenkilöidenkin kanssa. Kuuntelen kuntalaisten
mielipiteitä ja niiden perusteella tarvittaessa teen esimerkiksi valtuustoaloitteita
ja seuraan että asiat myös
etenevät virkamiesportaassa. Eri tahojen kanssa yhteistyötä tekemällä saamme
aikaan parempia ratkaisuja
ja reilumman Kirkkonummen. Lue lisää kotisivuiltani

www.feldt.fi ja blogistani
http://mariafeldt.blogspot.
com/
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70 Harri Herlevi, rakennuttaja,
Veikkola
Asun vaimoni ja kahden
kouluikäisen lapseni kanssa Veikkolassa. Olen kuluvalla valtuustokaudella
kantanut syvää huolta Veikkolan koulun tilanpuutteesta. Suunnitteilla oleva uusi
koulurakennus valmistuu
vasta 2011-12 ja siihen asti
täytyy Veikkolassa ratkoa
tilapulmat tilapäisratkaisuin. Nyt on syytä tehdä
päätökset harkitusti eikä
paniikissa. Kaikki vaihtoehdot tulee harkita ja
päätetty toteutus on oltava tasapuolinen lasten etu
huomioiden.

Pyrin edesauttamaan uuden
koulurakennuksen valmistumista mahdollisimman
nopeasti.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

72 Katja Juuti, lastenhoitaja,
Veikkola
Päätin pyrkiä Kirkkonummen kunnanvaltuustoon, koska haluan päästä vaikuttamaan päiväkoteihin, kouluihin sekä terveyskeskuspalveluihin liittyviin asioihin.

Tilapäisratkaisut Veikkolassa tulee tehdä harkitusti ja
tasapuolisesti.

Tavoitteeni tälle vaalikaudelle on päivittää kunnallisten palveluiden taso. On aika saada lisää resursseja päivähoidolle,
kouluille sekä terveyskeskuspalveluihin.

Pohjois-Kirkkonummen
painoarvo tulee säilyttää
päätettäessä kunnan määrärahojen jaosta.
Laitan itseni likoon, kyseenalaistan huonot päätösehdotukset. Menemällä asioiden
ytimeen pystyn löytämään

19

ratkaisumallit vaikeisiinkin ongelmiin. Äänestäjien
tuella saan painoarvoa esittämilleni laskelmille.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

81 Antti Nieminen,
muurari, kirvesmies,
Veikkola

Tavoitteitteni saavuttamiseksi aion tehdä niiden saavuttamista tukevia aloitteita sekä tehdä yhteistyötä valtuustoryhmien
sekä sidosryhmien kanssa.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

91 Tero Strand, kouluttaja,
Veikkola
Luonteeni on välittää yhteisistä asioista. Haluan
kuunnella ja auttaa ihmisiä
arkipäivän elämässä. Sitähän tämä kunnallispolitiikka on.

1. Olen ehdokkaana, koska pyydettiin ja haluan saada tietoa
kunnallishallinnon sisältä, en toisen tai kolmannen kertojan
kautta.

Vaikeaa rajata kolme…
Terveydenhuolto ja sen toimivuus Veikkolan alueella.
Terveyskeskuspäivystyksen pitää olla joustavaa.
Pohjois-kirkkonummelaisille luontevat paikat ovat
Nummela ja Jorvi.
Veikkolaan on rakennettava terveys- tai hyvinvointikeskus kuntalaisille. Missä
meidän kunnalliset palve-

2. Yritän olla lähidemokratian välikappale kuntalaisten ja
päättäjien välillä. En anna minkäänlaisia vaalilupauksia,
koska jalat pitää pysyä maassa. Saada asuinalueemme vesiosuuskunnan rakennushanke toteutettua.
3. Osallistua kunnalliseen päätöksentekoon ottamalla kantaa
niihin asioihin, jotka vastaan tulevat. Vastaan puhelimeen
(0400 303209) ja kuuntelen, mitä asioita pitää kiirehtiä/
edistää.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

lumme ovat tällä hetkellä?
Kevyenliikenteenväylät
kuntoon. Lasten turvallisuudesta ei pidä tinkiä, eikä
muidenkaan. Taajama-alueilta puuttuu kävelyteitä,
minkä takia pitää järjestää
koulukuljetuksia.
Ainoa vaalilupaus jonka
voin antaa, on se, että teen
parhaani näiden tavoitteiden toteutumiseksi. Tiedän
asioiden etenevän joskus
hitaasti, mutta loppujen
lopuksi ne etenevät. Päättäjillä pitää olla tavoitteet,
joita seurataan. Lupausten
toteutuminen vaatii monien

yhteistyötä. Lupaan kaikille äänestäjille, että kerron
mitä teen tavoitteideni toteutumisen eteen.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

93 Seppo Tikkanen, eläkeläinen,
Veikkola

99 Raili Leidenius, fil.kand.,
simlärare

1. Ehdokkaaksi ryhdyin
kun tunsin tarvetta vaikuttaa muutamiin epäkohtiin
joita on tullut vuosien varrella esiin.

1. Olen ollut pari kautta poissa valtuustotyöstä,
mutta useiden eri tahoilta
tulleiden pyyntöjen jälkeen
päätin kuitenkin lähteä jälleen mukaan. Pohjois-Kirkkonummella tehtäväkenttää
riittää.
2. Kysymykseen tärkeimmistä tavoitteista on vaikea
vastata lyhyesti.
- Tilanpuute. Tulen toimimaan hyvinvointikeskuksen saamiseksi Veikkolaan.
Siinä tulee terveyspuolen
tilojen lisäksi olla palveluasuntoja pohjois-kirkkonummelaisille.

2. Mm. nuorisotiloja Pohjois-Kirkkonummelle
ja
ohjattua nuorisotoimintaa
ympäri vuoden sekä nuorisodisco Veikkolaan.
On ikävää havaita kuinka
julkisia paikkoja sotketaan
ja vahingoitetaan kyläyhteisössämme. Se on oire siitä,
että nuorillamme ei ole tarpeeksi järkevää ajanvietettä
joten se purkautuu ikävinä

tuhoamisilmiöinä.
Kunnan tulee hankkia maata vuokratonttien tarjontaan
omakotitalo
rakentajille
ja tontti koot suuremmiksi kuin mitä tähän saakka
kaavoitetuilla alueilla on.
Tonttien pinta-ala vähintään
2500 m2.
3. Kuinka näihin tavoitteisiin sitten päästäisiin, se on
pitkänajan ” maratonijuoksu
”, mutta yhteistyössä niiden
tahojen kanssa joilla on samansuuntaiset näkökannat
em. asioista se varmaankin
onnistuu.

Asioita joiden pitäisi olla
toisin, voi muuttaa vain
sitkeällä vaikuttamisella.

- Monitoimitalo Veikkolan
keskustaan. Sinne
tulee
sijoittaa erilaisia harrastetiloja, uimahalli sekä kahviotilat nuorisolle ja kokoontumistiloja niin järjestöille
kuin kyläläisillekin.
- Poikittais- ja raideliikenne
kuntoon. Tähän liittyvät aukottomasti meluvallit.
3. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan pitkäjännitteisyyttä, neuvottelutaitoa
ja yhteistyökykyä. Yksinään kukaan ei saa tavoitteitaan läpi. Hankkeiden läpiviemiseksi teen aloitteita,
esitän rahaa talousarvioon,

anotaan varoja EU:lta ja
neuvottelen eri yhteistyökumppaneiden kanssa
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102 Pasi Huutola,
kirvesmies,
Veikkola

119 Marjut Frantsi-Lankia,
lääkäri,
Veikkola

1. Koska haluan olla vaikuttamassa kunnan asioihin Veikkolalaisena.

1. Haluan vaikuttaa asioihin - en vain valittaa niistä.

- Joukkoliikenteen tehostaminen
- Toimiva terveydenhuolto
- Perheiden lasten ja nuorten hyvinvointi

2. - Kunnan tasapuolinen kehittäminen
- Kasvavan väestön tarpeisiin nähden riittävien ja laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen (erityisesti koulu-, päivähoito- ja terveydenhuollon palvelut)
- Yhteistyön kehittäminen ja sitoutuminen pitkäjänteiseen
päätöksentekoon

3. Haluan olla mukana tukemassa päätöksiä jotka vaikuttavat kuntalaisten toimivampaan arkeen.

3. Vaikutan pitkäjänteisesti kaikissa eteen tulevissa tilanteissa ja eri tasoilla em. asioihin.

2. Kolme tärkeintä tavoitetta

Suomen Keskusta

Suomen Keskusta

123 Eero Lankia, agrologi,
johtaja, Veikkola
1. Haluan osaltani vaikuttaa
kotikuntani elämänpiirin
muotoutumiseen. Arvostan
kuntapolitiikkaa sen vuoksi, että siinä tehtävät päätökset koskettavat ihmisten
arkielämää. Politiikka on
myös ”verissä” aikaisemman työurani johdosta.
2. Haluan Kirkkonummea
kehitettävän tasapainoisesti,
kauttaaltaan. Kirkkonummi
on laaja-alainen, monista
kylistä ja taajamista koostuva kunta, joka mahdollistaa väljän, luonnonläheisen
asumisen.

Kasvavan kunnan peruspalveluiden tarjonta tulee pitää
väestön kasvun vaatimalla
tasolla. Kuntalaisten arkipäivän palvelut tulee saada
läheltä, tarvittaessa kuntarajat ylittäen, yhteistyötä naapurikuntien kanssa tehden.
Kolmanneksi, kunnan taloutta on hoidettava vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Jatkuvuutta päätöksentekoon
Ehdokkaaksi
lupauduin
koska yhteisten asioiden
hoito on mielenkiintoista
ja haasteellista työtä. Nyt
on tunne, että kahden valtuustokauden aikana opitut taidot kannattaa asettaa
kuntalaisten käyttöön.
Ensi vaalikaudella on tärkeää saada Pohjois-Kirkkonummen terveydenhuollon
palveluiden tilat ja päivystysasiat kuntoon, pitää huoli

3. Aion vaikuttaa asioihin jo
niiden valmisteluvaiheessa.
Haluan rakentaa hyvää yhteistyötä eri poliittisten ryhmien kesken.

132 Matti Troberg, fil.maist,
lehtori, Veikkola

2. Helsingin Sanomat yrittää ajaa voimakkaasti kuntaliitosta pääkaupunkiseudulle. Päätösvaltaa ei pidä
viedä liian kauas kuntalaisista. Kuntien välistä vapaaehtoista yhteistyötä on
lisättävä, mutta ensi vaalikaudella on pidettävä huo-

li siitä, ettei Kirkkonummi
putoa Espoon syliin Espoon
kaavoitusreserviksi.

Yllä luettelemiani asioita olen halukas viemään
eteenpäin laajalla yhteistyöllä yli kuntarajojen.
Yhteistyössä on voima jolla saamme Pohjois-Kirkkonummen asioita kehitettyä!
Lue asioista lisää www.
anttisalonen.fi

133 Kristina Holmlund-Pursti,
yrittäjä, opiskelija,
Evitskog
Kunnan taloutta on jo budjetointivaiheessa osattava ja tahdottava mitoittaa siten että

Koulujen ryhmäkoot on
saatava pidettyä inhimmillisinä. Varsinkin täällä
Pohjois-Kirkkonummella
ryhmäkoot ovat olleet muuta kuntaa suurempia. Uuden
koulun tulo ei saa viivästyä
enää enempää.
3. Yksittäisen valtuutetun
mahdollisuudet vaikuttaa
suoraan asioihin ovat. Asioita on kuitenkin pidettävä
jatkuvasti esillä. Jos pohjois-kirkkonummelaiset

uuden koulun ja päiväkodin
laadukkaasta
toteuttamisesta sekä saada Vihdin ja
Espoon kanssa yhteistyö
käyntiin, erityisesti maankäytön ja liikenteen kehittämisen osalta.
Tärkeintä näiden asioiden
eteenpäin viemisessä on se,
että Pohjois-Kirkkonummen valtuutetut puhaltavat
yhteen hiileen. Näin viestintä muille valtuutetuille
olisi mahdollisimman yhtenäistä.

Perussuomalaiset

Suomen Keskusta

1. Veikkolassa asuu runsaasti monilapsisia lapsiperheitä. Uskon tuntevani
minkälaisia asioita kunnan
toiminnassa nämä perheet
pitävät tärkeinä. Opettajana
minulla on lisäksi ammatillista tietämystä kouluasioista.

128 Antti Salonen,
projektipäällikkö,
kunnanvaltuutettu,
Veikkola

1. Terveyskeskus palvelut saadaan kuntoon.
2. Budjettia laadittaessa otettava riitävästi huomioon vanhusten, vammaisten ja lasten tarpeet.

eivät pidä puoliaan heille
tärkeissä asioissa, eivät sitä
kyllä muutkaan meidän
puolestamme tee.

3. Pienet kyläkoulut säilytettävä. Sydäntäni lähellä ovat kohdat 1,2 ja 3.
Päästäksemme tavoitteeseen on niihin myös varattava rahaa
riittävästi!!!
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139 Pekka M. Sinisalo, fil. maist., 148 Jens Gellin, sovittelija,
erityisluokanopettaja, Veikkola
terapeutti, Veklahti
1. Olen ehdokkaana, koska
yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat minua ja yhteiskuntaopin opettajana sekä
pitkään EU:ssa työskennelleenä koen, että minulla on
paljon annettavaa Kirkkonummelaisille.
2. Ajan Veikkolaan kunnon
nuorisotaloa ja sen yhteyteen musiikkiopistoa, jotta
ruumiin kulttuurin ohella
olisi paikka myös muullekin nuorison toiminnalle.
Leikkipuistoja on Veikkolan alueella vähän ja ne ovat
pääsääntöisesti
kurjassa
kunnossa. Niistä tulisi huo-

lehtia, leikkitelineitä lisättävä sekä pyrittävä saamaan
leikkipuistonohjaaja. Turun
moottoritien varteen on saatava meluaidat. Veikkolan
koululle myös ulkovalvontakamerat, jotta ilkivaltaa
voidaan torjua.
3. Ongelmiin on ratkaisuna
yksinkertaisesti raha. Sitä
tulisi saada kunnan lisäksi
valtiolta sekä EU:lta. Veikkolalaisten olisi jälleen
kerran puhallettava yhteen
hiileen ja valittava Veikkolalaisia ehdokkaita ajamaan
alueen asioita. Talkootöidenkään arvoa ei voi liiaksi

1. Minua kiinnostaa keskeisesti kirkkonummelaisten
turvallisuus kouluissa, työpaikoilla, kotona, kaduilla
ja myös kun kyse on ihmisen ja ympäristön välisestä
suhteesta.
2. - Haavoittuvassa asemassa olevien perheiden
tilanteen koheneminen ja
kaikkinaisen väkivallan väheneminen myös kouluissaturvallisuuden lisääminen.
korostaa, mikäli esim. kunta tarjoaisi materiaalista
apuaan.

Vihreä liitto

- Kuntalaisten osallisuuden
lisääminen kaikessa mikä
koskettaa heitä välittömästi
ja palveluiden turvaaminen.
3. Rakennan, tuen ja kehitän kaikkea sitä mikä lisää
turvallisuutta, niiden ihmisten kanssa, jotka työn,
harrastuksen tai politiikan
keinoin pyrkivät samoihin
päämääriin.

Vihreä liitto

150 Pauliina Juntunen,
terveystiet. maisteri,
opettaja, Evitskog
1. Olen ehdokkaana, sillä
tahdon olla mukana kehittämässä kuntamme asioita.
Etenkin niiden näkemyksistä, joiden elämään päätökset eniten vaikuttavat,
olen kiinnostunut. Oikeustajuni on vahva, samoin pitkäjänteisyys. Vien loppuun
aloittamani ja teen asioiden
edistämiseksi paljon töitä.
2. Tärkeimmät tavoitteeni
liittyvät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen, sekä moniin
terveydenhuollon
kysymyksiin. Valtakunnallisia

- Järkevä kestävää kehitystä
tukeva yhdyskuntarakentaminen.

suosituksia ja kehittämisohjelmia tulee toteuttaa ja seurata myös Kirkkonummella.
Päätöksenteossa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida myös vihreät arvot.
3. Verkostoitumisessa on
voimaa, eli tulen työskentelemään sen eteen, että
puoluerajat ylittävässä yhteistyössä voidaan päättää
kuntalaisten edun mukaisesti. Nojaan näkemyksissäni suurelta osin tutkittuun
tietoon. Neuvottelemalla,
perustelemalla, tekemällä
selvitystöitä ja keskustele-

malla kuntalaisten kanssa
löytyvät parhaat vaihtoehdot, joita tulen pitämään
voimakkaasti esillä päätöksiä tehtäessä.

Vihreä liitto

160 Hanna-Kaisa Mettälä,
kotiäiti, kasvatust. yo, Lapinkylä
1. Minua pyydettiin mukaan,
kuten
varmaan
montaa muutakin nyt ehdokkaana olevaa, ja uteliaana ihmisenä päätin ottaa
haasteen vastaan. Jos minut valitaan, aion perehtyä
kuntamme asioihin parhaan
kykyni mukaan ja toimia
vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti.
2. Itselleni tärkeitä tavoitteita ovat kotivanhemmuuden
tasaveroisuus muihin päivähoitomuotoihin nähden
ja siihen liittyen kotihoidon
kuntalisän
säilyttäminen

alle esiopetusikäisillä lapsilla, metsien säästäminen
eläinten kodiksi ja ihmisten virkistyskäyttöön sekä
asuntokaavoitukseen jonkinlaisen tolkun saaminen,
sillä eihän Kirkkonummi
voi loputtomasti kasvaa
ympäristön ja palveluntarjonnan kärsimättä.
3. Työkalujani tavoitteiden saavuttamisessa ovat
tiedon etsiminen, kysyminen ja kyseenalaistaminen,
avoimuus ja keskustelu eri
näkemyksen omaavien ihmisten kanssa sekä oman

arvomaailmani puolustaminen päätöksiä tehtäessä
kunnan toimielimissä.

Vihreä liitto

166 Marjokaisa Piironen,
käsityönopettaja, luonto-opas,
Veikkola

172 Aapeli Savola, yo-datanomi,
varusmies,
Lapinkylä

1. Veikkola-fanina haluan
kyläpoliitikoksi Turunväylälle eli saada veikkolalaisten äänen kuulumaan omassa kunnassa, myös Vihdissä
ja Espoossa erityisesti kaavayhteistyössä.
2. Suunnitelmallinen järvien kunnostus ja metsien
säilyttäminen osaksi elinkeinopolitiikkaakin. Kalljärvestä malliesimerkki.
Ilmastotalkoot
kuntaankin: olemassa olevat keinot
käyttöön, kuten tietoisempi
syöminen ja kuluttaminen,
lähiruoka, kompostointi,

1. Olen asunut koko ikäni
Kirkkonummella. Tunnen
kunnan melko hyvin ja haluan olla mukana vaikuttamassa yhteisiin asioihin.
Aktiivinen olen ollut jo
kouluaikoina: koulun johtokunnassa, oppilaskunnan
hallituksessa, nuorisofoorumin varapuheenjohtajana.
Luonto ja ympäristö ovat
olleet minulle aina tärkeitä
ja siksi olen vihreiden eh-

joukkoliikenne,
kimppakyydit, kevyen liikenteen
väylät, rekat raiteille jo
melunkin vähentämiseksi
(ELVI-radan vauhdittaminen).
Suunnittelun ja päätöksenteon kehittäminen ja avaaminen. Kyläsuunnitelman
toteuttaminen.
3. Valmistaudun ja olen aktiivinen kokouksissa. Otan
selvää ja jaan tietoa. Kyselen asukkaiden, yhdistysten,
yritysten ja alueen muiden
valtuutettujen mielipiteitä,
järjestän yhteisiä keskuste-

lutilaisuuksia ja tempauksia. Toimin yhdistyksissä
ja talkoilen. Tsekkaa tilanne www.tupuli.fi/kaisa.
htm.

dokkaana. Monet muut asiat ovat minulle taloudellista
kehitystä tärkeämpiä.
2. - kohtuuhintainen ja toimiva joukkoliikenne
- vuokra-asuntoja nuorille
- ympäristön huomiointi
kaikessa päätöksenteossa
3. Olemalla aktiivinen ja
tekemällä yhteistyötä mahdollisimman laajasti.
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171 Outi Saloranta-Eriksson,
kasvatust. maisteri,
kehittämispäällikkö,
Veikkola
1. Haluan antaa oman panokseni Kirkkonummen kunnallisten palveluiden kehittämiseen.
2. - lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien saaminen
nykyistä paremmin päätöksenteon pohjaksi
- joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen järkevöittäminen
- pohjois-kirkkonummelaisten tarpeiden tasapuolinen huomioiminen kunnassa
3. Osallistua aktiivisesti - myös nykyisten ja tulevien verkostojen kautta.

173 Kristo Savola, hum. kand.,
linja-autoliikennöitsijä,
Lapinkylä
Olen ollut nyt lähes 8
vuotta valtuutettuna. Työskentely valtuustossa, kunnanhallituksessa ja muissa
toimielimissä on ollut erittäin kiinnostavaa. Olemalla
aktiivinen,
perehtymällä
hyvin, selvittämällä taustoja, keskustelemalla ja ennen
muuta tekemällä yhteistyötä pystyy vaikuttamaan asioihin. Olen oppinut näinä
vuosina paljon ja uskon,
että olisin hyödyllinen yhteisten asioiden hoidossa
tulevallakin valtuustokaudella.

- Toimiva koko kunnan kattava joukkoliikenne
- Ympäristön, mm. metsien,
säilyttäminen luonnonarvot
ja ihmisten virkistyskäyttö
huomioon ottaen
- Päätöksenteon avoimuuden kehittäminen
Näiden asioiden puolesta olen jo tähän mennessä
työskennellyt tiiviisti mm.
kunnanhallituksessa. Päätöksenteon avoimuus on
kehittynyt kunnan sähköisiä
työ- ja tiedotustapoja kehitettäessä, jonka projektin
ohjausryhmän puheenjoh-

taja olen ollut n. 6 vuotta.
Valtuustossa ja muissa
toimielimissä pystyn vaikuttamaan paitsi aseman
myös noista kysymyksistä minulla olevan tiedon
avulla.

Vihreä liitto

Vihreä liitto

178 Heli Yli-Knuuttila, hammaslääket. lis., erikoishammaslääkäri, Kylmälä
Haluan olla kehittämässä
yhteistä Kirkkonummeamme, jossa kuntalaisella on
hyvä elää ja lasten kasvaa.
Kunnan päätöksenteossa
vaikutetaan moniin kuntalaisen arkeen vaikuttaviin
asioihin.
1.Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vahvistaminen. Terveyden edistäminen
ja sairauksien ennaltaehkäisy on hyvinvointipolitiikan
keskeinen tehtävä. Ylipaino,
alkoholinkäyttö, vähäinen
liikunta ja ravintotouttu-

mukset aiheuttavat suurimmat
kansansairautemme.
Vastuu ennaltaehkäisystä on
kaikilla. Ennaltaehkäisevää
toimintaa tulisi kohdentaa
etenkin lapsille ja nuorille.
2. Palvelutarpeen ennakointi ja laadukkaiden palveluiden tasa-arvoinen saatavuus. Kirkkonummella
palvelut laahaavat perässä,
kun väestö kasvaa. Toimivat
päivähoito- ja koulupalvelut
vaativat hyvää suunnittelua
ja ennakointia. Lapsilla täytyy olla turvallinen kasvuympäristö.

Ruotsalainen kansanpuolue

206 Lönnberg Ann,
utbildad massör,
Oitbacka
1. Jos ei yritä muuttaa asioita paremmaksi, ei myöskään pitäisi valittaa. ”Kolmas kerta toden sanoen”.
Ajattelutapani on kokonaisvaltainen.
2. - Jotta palvelutaso pysyisi nykyisessä on korotettava hieman veroäyriä. Investoinnit vaativat rahaa.
- Pyrin siihen että ainakin
kunnantyöntekijät saisivat
enemmän ennaltaehkäise-

vää hoitoa jotta ne jaksaisivat paremmin tehdä arvokasta työtä. Sairaslomat
y.m. maksavat liikaa. Keskustelen valtuustojäsenten
kanssa ja yhteisymmärryksellä budjetoimme tähän
tarkoitukseen rahaa.
- Liikenneväylät kevyeelle liikenteelle, myös keskustan ulkopuolelle. Tämä
vaatii yhteistyötä kunnan ja
Tielaitoksen kanssa.

3. Ympäristöstämme huolehtiminen.
Ympäristökasvatuksen ja tietouden
lisääminen lapsille.
Aktiivisella lautakuntatyöllä on mahdollista vaikuttaa
yllä mainittuihin asioihin.

161 Tuomo
Multanen,

169 Pauliina Ruhanen,

yrittäjä, Evitskog

tanssitaiteilija, aikuiskouluttaja, Lapinkylä

174 Pirjo Solin,
tietokantaylläpitäjä,
skog

Kansallinen Kokoomus
19 Marjo Huotari, HR Controller, Veikkola

Ruotsalainen kansanpuolue

202 Ulf Kjerin,
försäkringsmäklare,
Lappböle
1. Haluan vaikuttaa ja kehittää Pohjoista Kirkkonummea.
Palvelut on kehitettävä oikeudenmukaisesti kunnan eri alueilla
2. - Kehittää Veikkolan terveyskeskuksen toiminnan. Meidän on myöskin saatava asianmukaiset tilat.
- Tarvitsemme ruotsinkielisen päiväkodin Veikkolaan.
- Vesi ja jäteveliverkosto on laajennettava Pohjois Kirkkonummella.
3. Olemalla aktiivinen ja pitämällä yhteyttä kuntalaisiin.

Evit-
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Lähileipomo Aholeipä

3-5. Aholeivän leivät tehdään luomujauhoista. Kuvassa ruisrouhelimppu ja luomupatonki sekä munkit,
joita tehdään kinuski-, suklaa- ja pumadapäällysteellä.

Aholeivän leipuri Olli Saarni aloittelee juuri ruisleipätaikinan tekoa lisäämällä taikinajuuren ja jauhojen joukkoon juuri oikean
lämpöistä vettä. Aholeivän leipomossa on isot ikkunat, joista näkyy
kaunis kallio.
Torju ilmastonmuutosta,
osta lähileipää!
Aholeipä, Aholantie 48,
Huhmari, puhelin (09) 227 3260,
suoramyynti ti-to 11.30-3.00.
Tuotteita on myynnissä Veikkolan
S-Marketissa ja K-Tuulensuussa sekä Nummelassa, Vihdissä,
Lohjalla, Karkkilassa että Espoon
Olarissa ja Tapiolassa.
Lähin leipomo
Aholeipä on Veikkolan lähin leipomo, joka sijaitsee alle viiden
kilometrin päässä kylän keskustasta, Vihdin puolella. Hieman
ennen Tervalammentietä kääntyy
oikealle Aholantie, joka on saanut
nimensä Aholan torpasta. Torpan
rakensi Marita Saarnin isoisän
isä. Tilaa myöhemmin jaettaessa
uudet tontit saivat Aho-alkuisia
nimiä. Sieltä juontaa myös nimi
yritykselle, jonka Marita yhdessä miehensä Ollin kanssa perusti
vuonna 1987 osoitteeseen Aholantie 48.
Jo 21 vuotta työtä ahkerasti
Aholeivän rakennus on suunniteltu ja rakennettu leipomoksi jo 21
vuotta sitten. Valoisassa tilassa
työskentelee vain kaksi henkilöä,
omistajapariskunta Olli ja Marita
Saarni. Olli on leipuriperheestä,
jossa isä ja kolme veljeäkin olivat
leipureita. Olli leipoo ja huoltaa
kaikki koneet, Marita hoitaa tilaukset, hallinnon sekä pakkauksen.
Yhdessä he vielä toimittavat tuotteet tilaajille. Erikoisten työaikojen vuoksi harjoittelijoita ei ole
tulossa. Hyvin suunniteltujen työvaiheiden ja työnjaon sekä toimivien koneiden ansiosta pariskunta
pärjää leipomon kaikkien töiden
hoidossa kahdestaan. Lomalle he

pääsevät vain siten, että sulkevat
leipomon. Tällöin asiakaskaupoissa ei ole Aholeivän tuotteita.
Ilman koneita homma ei hoituisi
niin näppärästi. Yrityksellä on
- taikinakoneita, joissa sekoitetaan erilaiset taikinat
- palakone, jolla paloitellaan taikinat
- pitkärullaaja, jolla tehdään patongit
- pullanpyörittäjä, jolla paloitellaan ja pyöritetään munkit
- viipalointikoneet tummalle ja
vaalealle leivälle
- kaksi suurta sähköuunia, johon
mahtuu kerralla esim 90 ruislimppua pinnavaunuissa.
Leipurin eli Ollin työaika alkaa
yöllä yhden aikaan ja päättyy 1213 tunnin kuluttua. Väliin mahtuu
pieni lepotauko. Maritan työaika
alkaa vasta kolmen-viiden aikaan
ja päättyy samoihin aikoihin kuin
leipurinkin. Olli toivoo jaksavansa leipurina vielä kymmenen
vuotta ja että sitten löytyisi nuori,
innokas leipuripariskunta, joka
ostaisi leipomon jatkaakseen sen
perinteitä. Pariskunnan neljästä aikuisesta lapsesta kukaan ei
ole jatkamassa yritystä. Tytär on
työharjoittelun jälkeen todennut,
ettei halua näin rankkaa työtä ja
omituisia työaikoja.
Erikoistuminen luomuleipiin
Aholeipä leipoo kaikki leipänsä kotimaisista luomujauhoista.
Jauhoja käytetään yhteensä noin
3 000 kiloa kuukaudessa. Tässä
luvussa ovat mukana myös pullapuolen vaaleat jauhot, joista
tehdään täytemunkkeja ja herkkupitkoja. Pullapuoli on nykyään

6. Leipurin työasennot ovat moninaiset. Välillä pitää kiivetä jakkaralle, jotta yltää laittaa taikinan palakoneeseen. Vaatteet ovat
valkoiset mm. siksi, että jauhopölyn vuoksi
muun väriset vaatteet olisivat
leivottu suuria leipiä ja kransseja, kuitenkin päivän lopuksi valvaikkapa asiakkaan tarjottimen koiset. Leipomo siivotaan huokoon mukaan. Ideoimme nimipäi- lellisesti joka työpäivä ja koneet
väleipiä ja hääleipiä, joissa käytet- huolletaan viikottain.
täisiin ruisleipäkirjaimia. Erikoistilaukset on hyvä tehdä ajoissa,
vähintään kaksi vuorokautta ennen kuin on tarvis. Tilatut
Tuovi Hyvärinen
tuotteet saa noutaa leipomolta
Arkielämän
elämänkokemusta
erikseen sovittavana aikana.

2. Leipurin kädet käyvät tottuneen sukkelasti: Kun
takana näkyvästä palakoneesta syöksähtää oikean
kokoinen taikinan palanen, hän tarkistaa sen painon,
kieräyttää sen ruisjauhossa ja siirtää paistovuokaan.
melko vähäistä, sillä Olli haluaa
ennemmin tehdä leipiä. Suosituin
tuote on luomuruisviipaleet, jotka
on tehty perinteiseen ruisjuureen
ja valmistamiseen käytetään pelkästään luomuruisjauhoa, vettä ja
mineraalisuolaa. Muut
leipätuotteet: pikkuruisviipaleet,
ruisrouhelimput, ruisvuoka, ohraleipä, moniviljaleipä, kauraleipä,
paahtoleipä ja patongit. Pullapuolella vakiotuotteita ovat herkkupitko, kinuski-, suklaa- ja kreemimunkit.
Leipuri Olli ihmetteli, kuinka
Ranskasta ja Belgiasta tulee välillä kymmenenkin rekkaa perättäin
tuomassa Suomeen esipaistettuja
ja pakastettujakin patonkeja. Meidän haastattelijoidenkaan järkeen
ei oikein mahdu se, kuinka suomalaiset voivat vielä ostaa tällaisia valtavan suuren ekologisen
jalanjäljen tuottavia patonkeja!
Kun lähikaupasta saisi muutaman
kilometrin päässä valmistettuja,
suomalaisia LUOMUpatonkeja.
Tilaa erikoisleipä lahjaksi!
Lähileipomo tekee myös tilaustuotteita. Ristiäisiin ja häihin on

Suoramyyntiäkin
Aholeivällä
on, mutta vain tiistaista torstaisin kello 11.30-13. Marita kertoi
suoramyynnin valikoiman olevan
hyvin suppea ja toivoi siksi kaikkien suoramyyntiostajien tekevän
tilauksen viimeistään edellisenä
päivänä.
Lisätietoa:
www.ruisleipa.net
www.lahileipa.fi
hyvää Suomesta -joutsenlippu:
http://www.finfood.fi/hs
Teksti: Tupuli/Marjokaisa Piironen ja Franz Raschbacher
Kuvat: tuotekuvat Aholeipä Oy:n
arkistosta, leipomokuvat Tupuli/
Kaisa ja Franz

Vahva vaikuttaja
Veikkolasta
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Kartanoteatterin esitys kesän kohokohta

Lähikuva näytelmän yleisöstä keskiviikkona
25.6.2008.

Eerik on ihastunut Sofia-sisäkköön (Niina
Saikkonen), joka koettaa tässä nuoren kartanonherran hauista.

Vauhdikkaasti eri rooleissa esiintyi Joonas Saartamo, joka tässä riemuitsee sokerista.

Näytelmän aikana moni sai surmansa. Tässä vouti Teuvo (Ari Roininen) kuolee ajomies Puukon
(Paavo Sortti) puukoniskusta. Tapahtuman näkevät voudin lapset ja vaimo Martta (Satu Jämsä).

Vouti Teuvon (Ari Roininen) ihastus ei vähene, vaikka meijerskä
Martta (Satu Jämsä) kastelee hänet läpimäräksi.
Kuluneen kesän aikana syntyi
Veikkolaan kesäteatteri, joka
on saanut kiitosta laidasta laitaan. Innostunut, vapaaehtoisista koostunut näyttelijäryhmä
toteutti Raija Orasen kirjoittaman ”Kaikki maan hedelmät”
sellaisella intensiteetillä ja energialla, että moni ammattiteatteri voi vain olla kateellinen. Siitä
on kiittäminen koko ensembleä
sekä ohjaaja Hannu Virolaista
ja näyttelijä Eija Ahvoa, jotka
vastasivat esityksen dramaturgiasta ja ohjauksesta.
Myös yleisö otti esityksen omakseen: lähes kaikki esitykset olivat
loppuunmyytyjä. Koska esityksiä
oli vain yhdeksän ja ne näyteltiin
putkeen eli kesäkuun viimeisen

viikon aikana, monelta veikkolalaiselta jäi kokematta tämä kulttuurielämys. Siksi teatteriin on
tullut laajasti tiedusteluja, eikö
kartanoteatteri voisi esittää näytelmää vielä ensi kesänä. Myös moni
olisi valmis näkemään esityksen
uudemmankin kerran.
Tämän johdosta kartanoteatteri
teki syysseminaarissaan päätöksen jatkaa näytelmän esittämistä
vielä ensi kesän aikana. Näin yhä
useampi vanha ja uusi veikkolalainen pääsee tutustumaan asuinseutunsa paikallishistorian saloihin
ja nauttimaan samalla kesäisestä
kulttuurielämyksestä.
Teksti: Matti Saartamo
Kuvat: Tupuli

Herrasväki saapuu kartanolle. Yleisöä riemastuttivat myös näytelmän eläinnäyttelijät, tässä kuvassa hevonen ja koira.

Eerikinkartanon herrasväki tiukassa paikassa, kun pyssyillä osoitetaan.

Kartanoteatteri valloitti yleisönsä

- katsojien kommentteja
”Esityksestä huokui vahva, suuren
ja innokkaan tiimin yhteen hiileen puhaltamisen meininki, joka
välittyi myös katsojille. Oman
lumonsa kokonaisuudella loi se,
että näytelmän tapahtumat sijoittuvat esityspaikan tienoon historiaan. Puitteet olivat upeat ja niitä
oli hyödynnetty taitavasti. Puut
kesävihreässään sekä taustalla
kimalteleva järvi muodostivat esitykselle upeat raamit – lähestyvä
soutuvenekin oli osa näytelmää.”

”Näytelmässä oli huumoria ja dramatiikkaa. Esityksessä oli taitavaa
ajankuvaa, ja siitä sai todentuntuisen käsityksen kylän elämästä
ja oloista Venäjän vallan alaisuudessa. Siirtymiset historiallisten
virstanpylväiden välillä esitettiin
kekseliäästi ja hauskasti nukketeatteriseurueen taidoin ja voimin.
Koskettavimmillaan esitys sai kaivamaan esiin nenäliinan ja pyyhkäisemään silmäkulmia.”

YMPÄRISTÖ

Kylänraitti 3/2008

25

Järvien hoito ja maalämpöputket

Kalljärven hoitokalastus jatkuu

Lähiseudun minkkitarhuri hakee tuoreet kalat
monelta hoitokalastusjärveltä. Saavathan minkkiparat edes joskus tuoretta ruokaa. Muutama
kala saatiin Nummelan koululle opetusvälineiksi, kun Veikkolassa asuva biologianopettaja haki
ne. Minkkitarhuri ja Petri Savola katsovat, kun
Kiiskisen Asko lapioi kaloja saaviin. Taustalla
häämöttää Kalljärvi.

Ari Harinen

Syyskuun neljässä nuotanvedossa oli peräti 185
haukea, jotka palautettiin takaisin Kalljärveen.
Haukien etsinnästä muodostui liki kisa: kuka saa
eniten haukia palautettua järveen. Suuri hauki on
talkoolaisen Marjokaisa Piirosen käsissä. Vonkaletta ihastelevat Uudenmaan ympäristökeskuksesta Petri Savola ja Asko Kiiskinen.

www.ari.harinen.fi

PIHA
KUNTOON
Nuotta kiskotaan melkein kokonaan lautalle. Ainoastaan rysän perä kaloineen jätetään järveen.
Tässä Iivarin Tapsa kiskoo rysänperää vielä vähän lautalle, jotta kalat saadaan helpommin nuotasta pois: roskakalat (särjet, lahnat, kiisket) veneeseen ja arvokalat takaisin Kalljärveen.
Hoitokalastuksen alussa kalaparvia kaikuluodattiin ajelemalla
moottoriveneellä Kalljärveä ristiin
rastiin. Parvien paikantamisen jälkeen viritettiin 8 metriä korkea ja
satoja metrejä pitkä nuottaverkko
siten, että suurimmat parvet saataisiin nuottaan. Yhden työpäivän
aikana ehtii vetää korkeintaan
kaksi apajaa eli nuotanvetoa.
Tänä vuonna Kalljärvi nuotataan
kahteen eri otteeseen. Ensimmäisen kerran se tehtiin syyskuun
puolivälissä: kahtena nuottauspäivänä vedettiin yhteensä neljä
apajaa, joista tuli kaikkiaan 1050
kiloa roskakalaa. Ne luovutettiin
minkkifarmarille, joka haki kalat
rannasta. Tämän lisäksi vapautettiin haukia 185 kpl, ahvenia 30
kpl ja kuhia 7 kpl. Kuhat olivat
pieniä, ja niiden arveltiin tulleen
alajuoksua Lamminjärvestä, jonne kuhia on istutettu ja jossa ne
ovat alkaneet lisääntyä.
Lokakuun nuottauksia tehtiin to 9.
ja pe 10.10. (eli silloin, kun tämä
Kylänraitti oli matkalla painosta
Veikkolaan). Tänä vuonna talkoolaisia oli yllättävän vaikea saada.
Hoitokalastus on kuitenkin tällä
hetkellä lähes ainoa keino, jolla
pystymme antamaan ensiapua tälle yhdelle kolmesta Uudenmaan
huonokuntoisimmasta järvestä.
Odotamme vieläkin Uudenmaan
ympäristökeskuksen
raporttia

Syyskuussa talkoolainen Tapani Iivari ja hoitokalastusryhmän vetäjä Petri Savola kiskoivat nuottaa lautalle Kalljärvellä.

Kalljärven perustilan selvityksestä. Sen avulla vasta pystytään
laatimaan järvelle kunnostussuunnitelma.
Maalämpöputket järvien pohjassa estävät järvien hoitoa
Kalljärvessä on jo nyt satoja metrejä maalämpöputkia, jotka hankaloittavat hoitokalastusnuottausta: niiden kohdalta ei voi nuotata.
Tämän vuoksi Kirkkonummen
Veikkolan vesiensuojeluyhdistys
KIRVES ry:n hallitus päätyi suosittamaan kaikille Pohjois-Kirkkonummen vesialueiden omistajille eli kalastuskunnille ja järvien
osakaskunnille seuraavaa:
Maalämpöputkien asentamislupia
on syytä pohtia tapaus tapaukselta. Luvan voi antaa ehdollisena
siten, että jos putket haittaavat järven kunnostustoimia, niin putkien
omistaja nostaa ne kunnostuksen
ajaksi pois omin kustannuksin.
Jos ehdollinen lupa myönnetään,
niin järven hoitajat tarvitsevat
tarkan kartan maalämpöputkien
sijainnista.
Esimerkiksi Kalljärvellä ehdolliset luvat ovat olennaisia ainakin
siihen asti, kunnes Uudenmaan
ympäristökeskus on laatinut Kalljärven kunnostussuunnitelman ja
kunta tehnyt päätökset siitä, miten
ja milloin järvi kunnostetaan.

Maalämpöputkien vaikutus järville = monimutkainen systeemi
Tehokalastusryhmän vetäjä Petri
Savola Uudenmaan ympäristökeskuksesta kertoi järvissä olevien
maalämpöputkien vaikutuksesta
seuraavaa.
”Maalämpöputket vievät järvestä
lämpöä, joten ne voivat olla hyödyksi sellaisina talvina, jolloin
vedet jäävät lämpimiksi ja olisi
happikadon vaara (kylmempi vesi
=> vähemmän hajotustoimintaa
ja vähemmän hapen kulutusta).
Toisaalta järven pohjan kylmetessä hajotustoiminta hidastuu,
jolloin pohjalle saattaa jäädä/jää
enemmän eloperäistä materiaalia hajoamatta. Joissain paikoissa
lämpöputkia käytetään kesäisin
ilmastoinnista syntyvän lämpöenergian poistoon, joten silloin
järveen tuodaan lisää energiaa.
Tämä nopeuttaa hajotustoimintaa,
jolloin hapenkulutus järvessä lisääntyy. Kesäaikana ei yleensä ole
matalilla alueilla happiongelmia,
mutta syvemmällä kylläkin.”
Teksti:
Marjokaisa
Piironen, KIRVES ry:n sihteeri,
kirves@saunalahti.fi
Kuvat: Tapani Iivari ja Marjokaisa
Piironen
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Pohjavesialueista

Kartta Kirkkonummen pohjavesialueista löytyy netistä seuraavasti:
www.ymparisto.fi > Uusimaa >
Vesihuolto > Pohjavesialueet >
Kirkkonummen pohjavesialueet
Kyseisen kartan mukaan kunnassa on vedenhankintaa varten kymmenen tärkeää pohjavesialuetta.
Näistä kaksi on Veikkolassa, jossa
on lisäksi kaksi kallioporakaivoottamoa. SEO-huoltamo sijaitsi
toisella näistä tärkeistä pohjavesialueista.

Pohjavesialueiden suojelun valvonnasta vastaavat alueelliset
ympäristökeskukset yhteistyössä
kuntien kanssa.
Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräys on netissä tämän polun
päässä:
Etusivu » Palvelut » Ympäristö
ja luonto » Ympäristönsuojelu »
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräyksessä
on monessa kohdassa mainintoja

Sorat
Hiekat
Murskeet
Sepelit
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pohjavesialueen suojelemisesta.

SEOn maat joudutaan
vaihtamaan

§ 9: Pohjavesialueilla sijaitsevilla
kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ym. pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen
rakennetulla tiivispohjaisella pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon
kautta yleiseen viemäriin. Perusteluna on estää pesusta muodostuvien jätevesien ja pohjavettä pilaavien aineiden pääsy maaperään ja
sitä kautta pohjaveteen (talousvesikaivoihin) ja vesistöihin.

Huoltoasematontin
saaminen
parkkialueeksi etenee hitaasti.
Maan vuokrasopimuksen päätyttyä toukokuussa 2007 kiisteltiin
siitä, kuka purkaa rakennuksen ja
siivoaa tontin. Kunta purki, siivosi
ja perii kuluja vuokraajalta. Sen
jälkeen ovat vuorossa olleet maaperätutkimukset, joilla selvitetään,
missä kunnossa 50 vuotta huoltoasema-alueena toiminut tontti on.
Kunta otti maaperätutkimuksetkin
hoitaakseen.

§ 10: Mattojen ja vastaavien tekstiilien pesu ja huuhtelu talousvedenottoon käytettävissä järvissä ja
joissa on kiellettyä. Pesu on kielletty myös tärkeillä pohjavesialueilla, jos pesu- ja huuhteluvedet
imeytetään maaperään.

Ensimmäiset kairaukset entisen
SEOn alueella tehtiin elokuussa.
Yritys, joka tekee työn, on ollut
yhteydessä ympäristökeskukseen.
Sen ohjeiden mukaan kairauksia
jatkettiin vielä syyskuun puolivälin jälkeen.

§ 13: Pohjavesialueilla ja järvien
ja meren läheisyydessä sijaitsevat
maanalaiset öljysäiliöt ja putkistot
tulee kiinteistön omistajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa 5 vuoden välein.
§ 16: Lumenkaatopaikkaa ei saa
sijoittaa pohjavesialueelle (luokat
I-II) niin, että sulamisvedet pääsevät imeytymään pohjaveteen.

Kuljetus
Suominen Oy
Jukka Suominen
Puh. 0400-471 887

- Maita joudutaan varmasti vaihtamaan. Pahimmin saastunut on
vanhojen tankkien paikka noin 15
metriä SEOn rakennuksen paikasta alamäkeen päin. Keskellä tonttia, rasvamontun kohdallakaan,
maa ei ole yhtä pilaantunut, kertoi
Kirkkonummen kunnan talonrakennusmestari Ralf Lönngren.
Lain mukaan likaaja on vastuussa
maiden puhdistamisesta. SEOn
tontilla huoltoaseman pitäjiä on
ollut niin monta, että yhtä vastuullista saattaa olla vaikea löytää,
joten tämäkin lasku langennee
kunnalle. Tutkimuksiin ja maan
vaihtoihin menee kuukausia, joten
parkkipaikan rakentamisen aloittaminen kestää…
Raija Kari

Tampajan uimarannan kesä

Sadetta ja siivottomuutta
mutta ei sinilevää
Kesä 2008 tuntui kovasti viileältä
ja sateiseltakin, mutta oli kuitenkin varsin tavanomainen. Tampajan ranta-asukas Erkki Santala on
merkinnyt muistiin sademääriä
Tampajalla viimeisten kahdeksan
vuoden aikana. Keskiarvoksi hän
on saanut noin 216 mm. Kesän
2008 sademäärä oli 205 mm eli
hyvin lähellä keskiarvoa. Havaitut
ääriarvot ovat olleet kesä 2006,
jolloin satoi vain 42 mm, sekä
kesä 2004, jolloin sadetta kertyi
yli 407 mm, eli mittari valui yli
muutaman kerran.
Kesän 2008 yleinen viileys, lyhyet lämpimät jaksot ja tuulisuus
saivat aikaan sen, että Tampajan
uimarannalla ei kuluneena kesänä havaittu sinilevää ollenkaan.
Sinilevän muodostumisen koko
prosessia ei vielä tunneta, mutta
Tampajan olosuhteissa syynä ei
ainakaan ole järven veden laatu.
Päinvastoin, Tampajan veden laadun on Länsi-Uudenmaan Vesi
ja Ympäristö ry:n vedenlaatututkimuksessa todettu olevan hyvä.
Rehevyys on vähäistä, ja näkösyvyys on 2,5 metriä.
Myös naapurijärven, Särkijärven,
tila on ollut moitteeton, vaikka
näkösyvyys on Tampajaa hieman
pienempi, mutta ravinnepitoisuudet olivat pienet.
Näytteiden otosta ja analysoinnista ovat huolehtineet toisaalta
Kirkkonummen kunta ja toisaalta Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys, joka on valumaalueen asukkaiden muodostama
vapaaehtoinen järvien kuntoa
vaaliva yhteisö. Se on jo toista-

kymmentä vuotta seurannut järvien tilaa ja vaikuttanut siihen, että
alueen tonttien jätevesihuoltoon
on kiinnitetty kasvavaa huomiota. Lisäksi yhdistys järjestää joka
kesä heinäkuussa kesäjuhlan, joka
on toiminut alueen kanta- ja kesäasukkaiden yhteishengen ylläpitäjänä ja edistäjänä. Kun ihmiset
tuntevat toisensa, yhteisen edun
tunnistaminen ja edistäminen tulevat yhteiseksi asiaksi.
Vuonna 2007 yhdistys kustansi
kalastuskunnan kanssa Tampajalla roskakalan nuottauksen, jolla
on ollut myönteistä vaikutusta järven tilaan.
Kesän 2008 saldon miinuspuolelta on mainittava, että Tampajan
uimarannan vesiltä otetuissa näytteissä on ollut myös huolestuttavia
piirteitä. Heinäkuun alussa otetussa näytteessä havaittiin suolistoperäisä E. coli -bakteereita peräti
200 kpl/100 ml ja enterokokkeja
30 kpl/100 ml. Tähän ei ole mitään muuta selitystä kuin että uimareiden joukossa on edelleenkin
henkilöitä, jotka ovat ulostaneet
järveen. Tämä on todella käsittämätöntä piittaamattomuutta. Syyllisiä voivat olla yhtä hyvin lapset
kuin aikuiset; sen selvittäminen
ei ole mahdollista. Uimaranta on
melko kapeassa ja matalavetisessä lahdessa, jonka vesi ei kovin
nopeasti vaihdu. Tällaisesta siivottomuudesta – suoranaisesta sivistymättömyydestä – on päästävä
eroon. Ei ole mieltä ylentävää uida
muiden uimarannan käyttäjien jätösten keskellä!
Jyrki K. Talvitie
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Pekka Borg:

Jätevesien käsittely
kuntoon!

Saadaanko puhdistamalla
puhtaampia vesiä?
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen vaatimukset vuoden 2013 loppuun
mennessä. Tavallisen hajotuskaivon omistavat omakotiasukkaat
ovat nyt miettimässä, millä tavoin
jätevedet pitäisi käsitellä. Monet ovat jo ratkaisunsa tehneet ja
hankkineet helpoksi mainostetun
pienpuhdistamon – ja pettyneet.
Pienpuhdistamo ei aina toimikaan kunnolla tai vaatii jatkuvaa
käyttöä ja kemikaalien lisäystä tai
muuta huoltoa, joka on kallista.
Pienpuhdistamon läpäissyt jätevesi ei olekaan niin puhdasta kuin
oli tarkoitus.
Kirkkonummen kunta järjesti
kesäkuussa vesiensuojelun yhteistyökokouksen, jossa varsinkin paikalliset järviyhdistykset,
kalastuskunnat ja vesiensuojeluyhdistykset kertoivat omista
näkemyksistään vesien puhdistamistarpeesta. Tältä pohjalta syntyi
ajatus viedä asiaa pitemmälle esittelemällä erilaisia muita mahdollisuuksia kuin pienpuhdistamoa
jätevesien puhdistamiseksi.
Lokakuun 11 päivänä on tarkoitus valottaa näitä mahdollisuuksia
usean asiantuntijan voimin. Tilaisuuden järjestävät Kirkkonummen
Vihreät ry yhteistyössä kunnassa
toimivien ympäristöyhdistysten
kanssa. Laajempaa kantavuutta
antavat kunnanjohtajan ja ympäristöpäällikön esiintyminen tilaisuudessa. Tilaisuuden pääorganisaattorina on ahertanut Carina
Jaatinen, jonka omakin jätevesien
käsittelyjärjestelmä on kokemassa
suuren mullistuksen. Toisena jär-

jestäjänä toimii Pekka Borg, joka
vastaa erityisesti tiedottamisesta
ja mediayhteyksistä.
Tervetuloa jätevesitilaisuuteen!
Seuraavassa esitetään tiivistelmät
tilaisuudessa kuultavista alustuksista:

Erkki Selin
– Haja-asutusalueen asukkaan on
jätevesiselvityksen pohjalta aloitettava järjestelmän kunnostaminen.
– Muutostarpeen selvittäminen ja
lopullinen suunnitelma edellyttävät vanhan järjestelmän tarkastamista ja vaatimukset täyttävän järjestelmän mukauttamista alueelle.
– Lopullisen suunnitelman laadinnassa on syytä käyttää asiantuntijaa.
Minttu Peuraniemi
- Jätevesiasetus pähkinänkuoressa
- Ratkaisuvaihtoehdot
muusjärjestyksessä

parem-

erittäin vähän vettä käyttävää
vaihtoehtoa

Info- ja keskustelutilaisuus haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä

– Kuivakäymälä on monin tavoin
edullinen vaihtoehto.

Lauantai 11.10. klo 13 - 16
Kirkkoharjun koulu, D-ruokala, Kirkkotie 6
(sisäänkäynti Poliisiasemaa vastapäätä)

Asko Särkelä
– Kiinteistökohtaista jäteveden
käsittelyjärjestelmää valittaessa
tulee kiinnittää huomiota järjestelmän varmuuteen, helppohoitoisuuteen, toiminnan riskeihin,
elinkaariajatteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin
- Käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittely on haja-asutusalueiden
kiinteistöille paras vaihtoehto
– Mökkiolosuhteisiin perinteistä
vesikäymälää ei tulisi edes sallia
– Valitettavan usein pienpuhdistamo on tavallinen rutiiniratkaisu
kiinteistön jätevesien käsittelyssä
pienen kokonsa vuoksi
– Vesiensuojeluyhdistyksen mielestä pienpuhdistamon valitseminen jätevesien puhdistusmenetelmäksi vaatii aina erillisen
perustelun

Tilaisuus järjestetään suomenkielellä
Avaussanat
Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio
Alustajat
Kiinteistökohtaiset jätevesiratkaisut
Projektisihteeri Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö
Kunnan rooli haja-asutuksen jätevesikysymyksessä
Ympäristöpäällikkö Erkki Selin, Kirkkonummen kunta
Erottelemalla täytät asetuksen vaatimukset
Ympäristöasiantuntija Asko Särkelä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.
Vaihtoehtoja vesivessalle
Raini Kiukas, Käymäläseura Huussi ry.
Vesiosuuskunta – ratkaisu haja-asutusalueen vesihuoltoon?
Juha Voipio, Tolsan vesiosuuskunta
Keskustelua
Kahvit tarjoaa Patakukko!

- Tavallisimmat kiinteistökohtaiset jätevesienkäsittelyjärjestelmät
- Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen esittely
Raini Kiukas
– Kuivakäymälät tekevät tuloaan
sisätiloihin.
– Kuivakäymälä sisätiloissa on
vielä harvinainen, mutta yhä useampi harkitsee vedetöntä tai vain

– Suunnittelijoilla tulisi olla valmiudet esitellä ja ehdottaa kiinteistön
omistajalle kaikki käytössä olevat
mahdollisuudet asianmukaiseen,
varmatoimiseen ja ympäristöystävälliseen jäteveden käsittelyyn
Juha Voipio
Usean kiinteistön muodostamasta
vesiosuuskunnasta on saatu hyviä
kokemuksia Kirkkonummen Tolsassa.

Tilaisuuden järjestää Kirkkonummen Vihreät ry yhteistyössä Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry:n sekä Kyrkslätts Natur och Miljö
rf:n kanssa.
Tilaisuuden jälkeen klo 16.30 Tilausravintola Patakukossa, Jeppaksenhaka 19, Raini Kiukas esittelee yleisökäymäläratkaisua, jonka
Käymäläseura Huussi ry on palkinnut vuoden 2008 Kultaisella talikolla.
Lisätietoja: Carina Jaatinen 040 737 5848 tai Pekka Borg 0500 192
526

Syksy on tullut!
Istun työpöytäni ääressä katsoen
vaahteran lehvästön lävitse harmaata sateista syyskuun päivää.
Hetki sitten oli kesä. Säässä ei
ole tapahtunut vielä merkittävää
muutosta. Lämpötila on pudonnut
parilla asteella. Ei sateessa mitään
vikaa ole, mutta kun on satanut
lähes joka päivä, se saa jo lämpimiin kesiin tottuneen veikkolalaisen mietteliääksi: ”Onko minua
huijattu?“ Saamme siis totutella
siihen, että lämpimistä talvista ja
kesistä huolimatta silloin tällöin
tulee kylmempiä kausia.
Onnistunut pesintä
Veikkolan leveyspiirin tuntumassa sateista huolimatta oli lintujen
pesintätulos hyvä. Hyönteisiä riitti, ja myös isommat linnut pärjäsivät melko hyvin. Juttelin ystäväni
Kari Aholan kanssa, joka lähes
päätoimisesti kiertää alueella lintuja seuraillen ja pönttöjä tarkistaen. Hän kertoi, että lehtopöllöjen
pönttö-/kolopesinnässä tuli alueen
uusi ennätys, 33 pesivää paria.
Alue lähtee Veikkolasta ja päättyy
Lohjaan. Sarvipöllöjen pesintöjä
varmistui ainakin yhdeksän, tuuli-

haukkoja kaksi. Tämän lajin poikastuotto oli hyvä koko Suomen
alueella. Veikkolan pelloilla lajia
voisi nähdä selvästi runsaamminkin. Onkin odotettavissa, että tuulihaukka tulee lähivuosina Veikkolan vakituiseksi pesimälinnuksi.
Sen saalistuslekuttelua olisi hauska seurata peltoaukeilla. Ruokaa
olisi tarjolla, vaikka myyräkannat
eivät olisi aivan huipussakaan.
Harvinaisuuksia
Harvinaisuuksista voidaan mainita ruokosirkkalintu, joka lauleskeli työpöytäni maisemassa
Petäjärven pohjukassa 7.-8.7.
Samassa paikassa on pesinyt kaulushaikara sekä ruskosuohaukka,
joka ilmeisesti on pesinyt tänä
kesänä Lapinjärvellä. Pariskunta
on tehnyt pyyntilentoja aina Eerikinkartanon pelloille asti ja ehkä
kauemmaksikin. Kaulushaikara
on jokavuotinen vieras alueella
ja on lisääntymään päin. Ilokseni
huomasin peltolintujen laji- ja yksilömäärien lisääntyneen viimeaikaisiin kesiin verrattuna. Pensastaskukin onnistui pesinnässään
Eerikinkartanon pellolla pitkästä

aikaa. Laji on ollut lähes kateissa
jo vuosia. Peltosirkun surumielistä mutta niin kesäistä säettä jäin
edelleen odottamaan. Kiurujen
lukumäärä oli hieman kasvanut, ja
pikkulepinkäinen saalisteli vielä
syyskuun alkupuolella kyseisillä
pelloilla.
Laulujoutsen vie reviirin kyhmyjoutsenelta
Laulujoutsenpari ei alkanut vielä
pesiä Haapajärvellä, mutta tulevina kesinä näin voi hyvin tapahtua. Ilmeistä on, että yksilöt ovat
jo pariutuneet, mutta ovat sen
verran nuoria, että pesintää ei ole
vielä aloitettu. Isona lintuna laulujoutsen on pariuskollinen läpi
elämänsä, mikä tarkoittaa sitä,
että toisen kuoltua toinen viettää
loppuelämän todennäköisesti yksin. Muuttoaikoina se kuitenkin
voi parveutua muiden lajikumppniensa kanssa. Pesimäjärven ollessa riittävän pieni laulujoutsen
karkoittaa hieman isomman sukulaisensa, kyhmyjoutsenen, alueelta. Tämä tuntuu erikoiselta, koska
kyhmyjoutsen on ihmistä kohtaan
pelottomampi ja äkäisempi. Äkäi-

syys ilmenee suhisevasta äänestä,
jos lintua hätistää vaikkapa silloin,
kun sillä on poikaset.
Vaikka alueella havaittiin aikaisemmin mainitsemani yölaulajaharvinaisuus (ruokosirkkalintu),
niin muuten sateisen ja kylmähkön kesän johdosta yölaulajien
arsenaali ei ollut kovin hyvä. Haapajärvellä kesäkuun loppupuolella
tekemäni retken anti oli pääasiassa
pelkkiä ruokokerttusia. Ei yhtään
rytikerttusta eikä yhtää satakieltä
enää. Tämä laji lauleskeli kuitenkin aikaisemmin kesällä useassa
paikassa.
Harmaahaikaroiden pesintä odottaa vielä. Lajia näkee yleisesti jo
keväästä lähtien, mikä voi viitata
siihen, että koska hyvänsä jokin
pari päättää aloittaa pesimisen.
Tämä rohkaisisi muutkin parit pesintään. Laji pesii yhdyskunnissa
aiheuttamatta mitään vahinkoa
ympäristölle.
Merimetson ahdinko
Oli surullista lukea Tammisaaren
edustan merimetsoyhdyskuntien

tuhosta. Alueella oli tuhottu 1 500
munaa ja poikasta. Vahingontekijöitä odottaa noin 30 000 euron
sakko. Kun vain joku maksaisi
vihjepalkkion, niin eiköhän paikkakuntalaisten salailu loppuisi.
Laji on saanut turhaan ikävää julkisuutta, koska pesimäluodoilta
häviää kasvillisuus voimakkaan
ulosteen johdosta. Suomenlahdella riittää paljon luotoja vielä
merimetsoille. Kalastajille laji ei
ole kilpailija. Ihmisten asenteet
muokkautuvat tässä kiireisessä
elämänrytmissä niin helposti itsekkäiksi, että sitä ei enää huomata: “Kaikki minulle ja heti!“
Nauttikaa tulevista kuulaista syyspäivistä ja olkaa suvaitsevaisia!
Terveisin
Topi
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Veikkolan partiolaiset Kohinalla

Leiriarkea.

Avajaisjuhliin menossa.
Kauniina heinäkuisena aamuna
kapuaa 52 innokasta partiolaista Veikkolan srk-talolla bussiin,
matkan kohteena Hanko ja
kauniit hiekkarannat Syndalenissa. Kohina 2008, Uudenmaan partiopiirin 6. piirileiri,
on alkamassa. Yhteensä 1 600
partiolaista ympäri Uuttamaata on kerääntynyt viettämään
yhteistä kesäleiriä meriaiheisen
ohjelman tiimoille.
Leiri oli jakaantunut viiteen eri
alaleiriin. Veikkolan Eräveikot ja
-haltiat olivat Haaksirikko-alaleirin Fokka-savussa. Fokassa olivat
myös vanhat tutut – Kantvikin Tulentekijät ja Kuninkaantien Kipinät Masalasta.
Yli 100-vuotisen partiohistorian aikana juuri leirit ovat partiolaisten odotetuin tapahtuma, ja

varsinkin suurleirit ovat jääneet
jokaisen partiolaisen mieleen tapahtumarikkaina kokemuksina.
Uusiin ikäkausiin tutustuttin
leirillä
Kohinalla saatiin nauttia viime
kesän helteet ja kaikki saman
viikon aikana. Uimaan piti päästä aina, kun ohjelma antoi siihen
myöden. Leirin ohjelmavastaavat
olivatkin todella nähneet aikaa ja
vaivaa koko leirin aikaisen ohjelman rakentamiseen kaikille
uusille ikäryhmille. Sudenpennut
laumanjohtajineen saivat tutustua
Kaarnavenhossa eli kädentaitojen radalla nahkapussintekoon ja
leirimerkin painamiseen nahkaalustalle. Hiukan vanhemmat eli
Seikkailijat ja Tarpojat kävivät
läpi oman ”ohjelmapurtensa” suorittaen samalla pelastuspalvelutai viestitystaitomerkin.

Perinteinen ”Haikki” eli yön yli
kestävä vaellus oman vartion kesken aluksi hiukan jännitti ensikertalaisia, mutta kun seuraavana
päivänä saavuttiin takaisin leirille
”kotiin”, olivat ilmeet iloisia hyvin suoritetun, vaativankin reissun
jälkeen. Jokainen varmasti tunsi
olonsa voittajaksi!

Savumme Fokka-merkin tekoa.

Vaeltajat ja johtajat pääosin osallistuivat leirin arkirutiinien ja
ohjelmien hoitoon ja näin omalta
osaltaan vaikuttivat leirin onnistumiseen. Seuraava Uudenmaan
piirileiri on jo päätetty pidettäväksi vuonna 2011, mutta sitä ennen
meillä Veikkolan alueen partiolaisilla on monen monta jännittävää
kokemusta edessä.
Köpi
Kaatuuko!?

Arja Puikkosen neljäs lasten ja nuorten romaani
kertoo minä-muodossa elämästään 12-vuotiaan silmin. Henri on
asunut vanhempien erottua välillä
mummonsa luona ja muuttaa nyt
äidin kanssa lähelle mummon
hoivakotia. Isän uusperheessä
on Juuli-niminen Henrin ikäinen
tyttö, joka on esiintynyt jo Puikkosen edellisessä Minä ja Mozart
-kirjassa.

Zum zum
Kylmälässä asuvan kirjailija Arja
Puikkosen uusin romaani (Otavan
Pultti-sarja) valloittaa jo kansikuvallaan. Kirjan päähenkilö Henri

Sivulliseksi itsensä tunteva Henri menee pelonsekaisin tuntein
uuteen suureen kouluun keskellä
kevätlukukautta. Opettaja nappaa
pojan vampyyrin ottein silmätikukseen, ja luokan pahis, muita
pari vuotta muita vanhempi Noronen, päättää nitistää tulokkaan
hinnalla millä hyvänsä. Pian Henri huomaa jäävänsä ilman kavereita, sillä Norosta pelkäävät kaikki.
Henrin elämä olisi totaalisesti sol-

mussa ilman erästä Emiliaa sekä
Maire-mummoa ja vanhempia,
jotka omista arkipulmistaan huolimatta jaksavat välittää Henristä.
Kirja alkaa sanoilla: ”Mitäs täällä
teen. Mitä mä nyt teen. Mä haluun
lähtee. Mä haluun lähtee meneen.
Zumzudum. Lähtee meneen.”
Henrin itsetunnon avaimet löytyvät musiikista. Hän haaveilee
omista rummuista ja soittamisesta bändissä. Eikä ujolta ja peruskiltiltä Henriltä puutu luovuutta
muutenkaan: Kun äiti ei ole ehtinyt käydä kaupassa, Henri penkoo
muuttolaatikoista kaakaota, margariinia ja sokeria ja hieroo siitä
ruskean tahnan. ”Se oli minun
karkkireseptini, Henrin herkku.
Nuolin kieli mykkyrällä lusikasta
pehmokarkkia.”

Puikkosen taito eläytyä syvälle
lapsen sisäiseen maailmaan on
vahva. Jo hänen ensimmäisessä
lastenkirjassaan, F.Jokinen ja vintin väki, lapsen arkielämä iloineen
ja suruineen kietoitui luontevasti
mielikuvitusmaailman,
haaveiden ja toiveiden vyyhdiksi. Arja
Puikkonen ei selitä eikä kerro itsestäänselvyyksiä. Selkeä mutta
samalla rikas kieli tekee kirjasta
helppolukuisen jo alakoululaisellekin, mutta aikuinenkaan ei malta
lopettaa kirjaa kesken. Zum zum
on varmasti myös mukava ääneen
luettavaksi. Lukujen alussa ei ole
turhan pitkiä kuvailujaksoja, joita esimerkiksi opettajan olisi tarvis lyhentää luokan vilkkaimpien
mielenkiinnon ylläpitämistä ajatellen.

Puikkonen osuu napakymppiin
kiusaamisteeman
ajoituksessa.
Koulumaailman peikkona vaaniva
sanallinen kiusaaminen on alkaneen kouluvuodenkin keskeinen
kanssakäymisteema. Hurtin huumorin ja karrikoinnin avulla kirjailija onnistuu kuitenkin luomaan
Zum zumiin empatiaa huokuvan
kokonaisilmeen.
Huonomman
huomisen pelko katoaa, eikä lukija ahdistu. Ennen kaikkea kysymys on kuitenkin itsetunnosta.
Arja Puikkonen on kirjoittanut
selviämistarinan varhaisnuoresta
Henristä, jollaisia Suomi on pullollaan. Kirja välittää myös kasvattajille tärkeän viestin siitä, ettei elämä siihen kaadu, jos joskus
myöntää erehtyneensäkin.
Seija Kivilaakso
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Meillä on Metsämörri -laatutunnus
Kaurilan Tuijalle
Ensimmäiset laatutunnus-sertifikaatit on myönnetty viidelle Metsämörri-toimintaa toteuttavalle:
Sertifikaatin saivat suomenkielisistä hakijoista Melalahden päiväkoti Riistavedeltä, Kaurilan perhepäivähoitoVeikkolasta ja Kotilon
päiväkoti Kotkasta sekä ruotsinkielisistä Isnäs Skola ja Smedsby
päiväkoti Mustasaaresta.

Palokuntatoimintaa
nuorille
Veikkola VPK-FBK
Nuoriso-osasto 10-16 -vuotiaat
kokoontumiset joka tiistai 17.30-18.30 palotalleilla,
Turuntie 555
Nuoriso-osaston johtaja Mika Virtanen mika.
virtanen@delta-es.com 050 589 7355
Hälytysosasto 16-vuotiaat
kokoontumiset joka tiistai 18.30-21.00 palotalleilla,
Turuntie 555
Palokunnan päällikkö Sami Viholainen
ksp@veikkolavpk-fbk.net 040 522 6061

Metsämörritoiminnassa
lapset
kiintyvät luontoon leikin, laulun ja
omakohtaisen kokemuksen kautta. Metsämörri on mielenkiintoinen hahmo, johon varmasti haluaa
tutustua. Hän on metsässä asuva
eläinten ja lasten ystävä, satu- ja
leikkihahmo. Mörritoiminnassa
lapset kokevat luonnon itse omien kokemusten, aistielämysten
ja vuorovaikutteisen toiminnan
kautta ja he oppivat viihtymään
luonnossa säällä kuin säällä.

www.veikkolavk-fbk.net

Viisaasti verkossa tilaisuuksia nuorille ja
vanhemmille

Metsämörritoimintaa toteuttavat
Suomen Ladun Metsämörriohjaajat, joita on koulutettu jo lähes 7
000. Toimintaa järjestetään mm.
lasten päivähoidossa, Suomen
Ladun paikallisyhdistyksissä sekä
Ulkoilukeskuksissa, muissa yhdistyksissä ja seuroissa.
Vuodesta 2007 alkaen Metsämörritoimijat ympäri Suomen ovat
voineet hakea Meillä on Metsämörri -laatutunnusta. Laatutunnusjärjestelmällä pyritään jatkuvaan laadun parannukseen ja koko
yhteisöä aktivoivaan ympäristökasvatukseen, jonka tavoitteena
on yksilön elinikäinen tunnesuhde
luontoon. Järjestelmässä nousee
esille toiminnan keskeiset arvot,
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Metsämörriretkiä luontoon tehdään säässä kuin säässä. Tuure,
Emil, Juho ja Leanna ovat retkellä takapihalla syyskuussa.
Kuva: Tuija Kaurila
tavoitteet ja toimintamallit, jotta
ne tiedostetaan ja otetaan yhdenmukaisesti käyttöön. Järjestelmän
kannustamana pidämme huolta
50-vuotiaan, Suomessakin liki 20
vuotta toimineen, Metsämörrin
hyvinvoinnista ja toiminnan laadukkaasta toteutuksesta.

Kaksikielistä laatutunnusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Latu ry,
Metsämörriohjaajat ry, Luonnossa
kotonaan ry sekä Konditionsfrämjandet rf.
Lisätietoja: www.suomenlatu.fi

Veikkolan koulussa toteutettavassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) ehkäisevän
päihdetyön hankkeessa käynnistyy toinen toimintavuosi. Tänä
vuonna suuntaamme mielenkiintomme nuorten mediamaailmaan.
Pidämme syyslukukaudella neljä
Viisaasti verkossa -oppituntia
turvallisesta netinkäytöstä. Perehdymme aiheeseen toiminnallisin
menetelmin, joiden tavoitteena on
lisätä verkkoviisautta nuorten oma
pohdinnan ja tekemisen kautta.
Vanhemmilla ja kasvattajilla on
mahdollisuus osallistua Viisaasti
verkossa -vanhempainiltaan kes-

kiviikkona 22.10. klo 18–20 Veikkolan koulun auditoriossa. Mediasuunnittelija Teemu Kammonen
MLL:stä johdattelee nuorten nettikulttuureihin ja siihen, mitä on
viisas ja turvallinen netinkäyttö.
Illassa keskustellaan siitä, mitä
hyvää nuorten netinkäytössä on,
milloin siitä on syytä huolestua ja
mitä riskejä netissä on. Opettajille on aiheesta oma koulutustilaisuus.
Lisätietoja: MLL:n ehkäisevän
päihdetyön hanke, projektityöntekijä Paula Mattila, p. 075 3245
603 tai 040 591 6737, paula.
mattila@mll.fi

Vauvakahvila katkaisee arkea
Keskiviikkoisin Veikkolan seurakuntatalolla kokoontuu alle 1-vuotiaita lapsia äiteineen vaihtamaan
ajatuksia vauvaperheen elämästä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämään vauvakahvilaan.

Syksyn aikana vauvakahvilassa on käynyt 5–10 äitiä. Mukaan
mahtuu vielä. Joukkoon voi liittyä
milloin vain, kesken syyskaudenkin. Ryhmän nuorin vauva on 4 kk
ja vanhimmat melkein 11 kk, joten
ryhmään uskaltaa tulla pienenkin
vauvan kanssa. Yhdessä pidämme
huolen siitä, että nuorimmat eivät
jää liikkuvaisten lasten jalkoihin.

Lapset saavat leikkiä, vanhemmat
tavata toisiaan ja nauttia kupin
kahvia. Joku tuli paikalle neuvolasta kerrotun vinkin perusteella,
toinen löysi vauvakahvilasta tietoa
neuvolasta saadusta rotinakassista,
ja jonkun oli tuttu houkutellut mukaansa. ”Tuttu pyysi, tule sinäkin,
muuten ei olisi tullut lähdettyä,”
kertoo Miia Barlow, Mean äiti.

”Kun tapaa isompien lasten äitejä,
saa samalla vinkkejä, miten kannattaa toimia oman lapsen kasvaessa,” Miia Barlow pohtii.
Kahvilamme toiminta muotoutuu
kävijöiden toiveiden mukaiseksi. Syksyllä ohjelmassamme on
ainakin valokuvaus, lastenvaateesittely ja ajankohtaisista aiheista
keskustelua.

Tapaamisista iloa ja hyötyä
”Minulla ei ollut etukäteen käsitystä, mitä täällä tapahtuu, ja päätin tulla katsomaan”, kertoo Mari
Agge, Eevin äiti.
”Tulen vauvakahvilaan tapaamaan
muita äitejä, vaihtamaan kuulumisia. Säännöllinen kokoontuminen
katkaisee arkea ja tuo vaihtelua
viikkoon”, miettii Annemari Alho,
Ellin äiti. ”Lisäksi täällä tapaa uusia ihmisiä ja tutustuu samoilla
kulmilla asuviin perheisiin, mikä

Vauvakahvilassa (vasemmalta) Mari Agge ja Eevi, Annemari Alho
ja Elli sekä Miia Barlow ja Mea.
on uudelle veikkolalaiselle tervetullutta,” hän jatkaa.
”On hyvä, että vauvat tottuvat
näkemään muita ihmisiä”, Mari
Agge miettii. Monet vauvakahvi-

lassa käyvät ovat esikoisen äitejä
ja kotipäivät voivat olla hiljaisia.
Vaihteeksi on kiva käydä leikkimässä kahvilan leluilla.”
Mukaan mahtuu

Tervetuloa mukaan: kokoonnumme keskiviikkoisin klo 13–15
Veikkolan seurakuntatalossa pääovea vastapäätä olevassa salissa,
Tuvassa.
Teksti ja kuvat: Mervi Sandkvist,
Saran äiti, vauvakahvilaohjaaja

Tiesitkö, että
- voit tulla vauvakahvilaan jo
odotusaikana
- toiminta on maksutonta; keräämme vapaaehtoisen kahvirahan 1–1,5 euroa/kerta.
Veikkolan
seurakuntatalolla
kokoontuu avoin perhekerho
torstaisin klo 9.30–11 ja taaperokahvila yli 1-vuotiaiden
vanhemmille perjantaisin klo
9.30–11. Kohtaamispaikkaan
ovat lämpimästi tervetulleita
lapset, äidit, isät, isovanhemmat tai muut lasta kotona hoitavat. Kahviloiden toimintaan
osallistuminen ei edellytä Mannerheimin Lastensuojeluliiton
jäsenyyttä.
Lue lisää Pohjois-Kirkkonummen MLL:n tapahtumista ja
halutessasi jäseneksi liittymisestä:
http://www.geocities.
com/pkirkkonummi_mll/index.
html
Mannerheimin Lastensuojeluliitto edistää perhekahvilatoiminnallaan lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.

AJANVIETE

30

Kylänraitti 3/2008

VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellinen ristikko oli teemaltaan
kesäinen. Kuovien ilmeisen onnistuneiden pesintäpuuhien lisäksi onnistuneeksi vihjemalliksi
osoittautui myös ”Juhlitaan Pekingissä”, jonka ratkaisusanaksi
ehdotettiin TEROA. Edellinen
ristikko oli siis tyyppiä, jossa ratkaisusanoiksi hyväksytään sanat
kaikissa taivutusmuodoissaan ja
jonka kantavana ajatuksena on ottaa käyttöön suomenkieli kaikessa
rikkaudessaan. Syntyy aivan uudenlaisia vihje/ratkaisusana-pareja kuten ”Moni Leo” LEKSAKSI
tai ”Kolari poistaa” NOEN tai ”FIAan väläytetty” VATASTA. Kun
kielenkäyttö rikastuu, se muuttuu
samalla vaativammaksi. Myös
ristikko muuttuu tällöin hieman
vaikeammaksi. Toisaalta sanojen

taivuttelu on hyvää lisätreeniä aivoille samaan tapaan kuin taivuttelu ja venyttely keholle varsinaisen liikuntaharrastuksen lisäksi.

Edellisestä päästään luontevasti
uusimpiin aivojumppaa koskeviin
tutkimustuloksiin. On tiedetty jo
joitakin vuosikymmeniä, että ihmisen aivot kehittyvät myös aikuisiällä ja ristikoiden ratkonta
on hyvää aivojumppaa. Kuitenkin
nykykäsityksen mukaan tehokkainta on ”älyllinen” liikunta,
jossa aivoja kuormitetaan samanaikaisesti pohdinnalla ja raajojen
aivoihin välittämällä informaatiolla. Esimerkiksi soittamaan opettelu aivan uudella soittimella ja
suunnistus metsämaastossa ovat
ihanteellista aivojumppaa.

TUOSSA
KYMPPITONNI
KAMPANJAAN!

Kesä on nyt takana ja syksyn
kunnallisvaalit ovella. Tämän numeron teemaa noudattaen myös
Veikkola-ristikkoon on poimittu
joitakin vaaliteemaan liittyviä sanoja. Näitä vihjeyttävät ristikon
vasemman reunan karrikoidut vaaliehdokkaat. Ratkaisusanat tulevat
paksuilla nuolilla merkittyihin
kohtiin. Ristikko on samalla luultavasti ensimmäinen Veikkola-ristikko, jota voi luonnehtia helpoksi
eli yhden tähden ristikoksi. Ristikon sanat ovat jälleen perusmuotoisia totuttuun tapaan.
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Liikuntapolitiikkaa
hetkeksi, mutta samalla nykyinen
jalkapallokenttä pienenee alimittaiseksi. Hyvin pienellä työllä
kenttä olisi laajennettavissa jalkapallolle sopivaksi. Sosiaalitilat
urheilutapahtumien läpivientiin
ja kuntoliikkujien tarpeisiin läpi
vuoden tulee myös varmistaa uuden koulun ja päiväkodin rakentamisessa. Sama koskee kenttien
välineistön varastotiloja. Seuratoimintojen kokouspaikkana toimiva
Veikkolan Veikkojen parakki puretaan, joten sen tilalle tulee saada
myös koulujen loma-aikoina käytettävissä oleva tila.

Syksyn kunnallisvaalit ovat
ovella ja ehdokkaat kehuvat
kilvan itseään, miten yksi ja toinenkin asia laitetaan kuntoon,
kunhan juuri hän tulisi valituksi. Äänestäjien kuntoon saattamisesta ja kunnossa pitämisestä puhutaankin jo vähemmän,
vaikka senhän juuri luulisi meitä äänestäjiä kiinnostavan.
Pysähdy siis miettimään, löytyykö ehdokaslistoilta avarakatseisia
liikunnan
kokonaisvaikutusten
merkitykset ymmärtäviä kandidaatteja. Heitä, jotka tajuavat terveysliikkumisen, kuntoliikunnan
ja urheilun merkittävät positiiviset
vaikutukset myös kasvatuksen ja
sosiaalisten asioiden osalta läpi
koko ihmisen elinkaareen ja jotka
jaksavat innostua tästä asiasta vielä vaalien jälkeenkin.
Kirkkonummella liikuntapuolelle
on totuttu antamaan vain armopaloja ja tingittyjä murusia ymmärtämättä, että näin sahataan
omaa oksaa, jonka murtumisesta
maksetaan vielä moninkertaisesti.
Täällä liikuntatointa halvaannuttaa lisäksi pirstaloitunut hallinto
ja huonosti toimiva, osin epäpätevä organisaatio. Pieniä määrärahoja hukataan päällekkäisyyksiin
ja byrokratiaan. Jo kerran lakkauttamisuhan alta pelastettu liikuntalautakunta on ehdottomasti säilytettävä itsenäisenä, virkamiehiä
valvovana ja päätöksiä tekevänä
elimenä. Sen ja virkamiesten on
kuunneltava myös kuntalaisia ja
käytettävä seurojen asiantuntemusta.
Pohjois-Kirkkonummella tavallinen kuntoilija ja terveysliikkuja

Liikuntapaikkojen hoidon ja päivystyksen osittainen ulkoistaminen seuroille korvausta vastaan
tulisi toteuttaa. Espoossa tämä
on toiminut mainiosti jo vuosia.
Näin säästyisi verovaroja ja niitä ohjattaisiin seuratoimintaan ja
työllistämiseen. Samalla hoituisivat kenttäpäivystys, vartiointi ja
vapaa ohjattu pääsy harjoituspaikoille kaikille halukkaille.
Yleisurheilukentän vihkiäisissä luvattua asvalttia kaivataan pikaisesti ratojen ja katsomoalueen väliin,
jotta pinnoite ei menisi pilalle. Kuva: Arimo Bäckman
on vähään tyytyväinen. Hän kaipaa ensisijaisesti kevyenliikenteen väyliä, kuntopolkuja ja hiihtolatuja. Hän olettaa kuntoradalla
mopoja väistellessään, että niiden
ajo siellä ja laduilla kiellettäisiin.
Hän toivoo luvattuja lähiliikuntapaikkoja odotellessaan, että yli
kymmenen vuotta sitten tuhotut
pururadan kuntoilulaitteet vihdoinkin korjattaisiin, eikä hän voi
ymmärtää, miksi verorahoin rakennettu koulun sali on pidettävä
kiinni lomien aikana. Muutamiin
uimahallikuljetuksiin hän ehtii
harvoin, mutta soisi järviä täyn-

nä olevalta alueelta uimapaikkoja
löytyvän enemmänkin.
Aikuisten tapaan lapsilla ja nuorilla arkiliikunnan väheneminen
ja yksilöiden suuret erot liikunnan
harrastamisessa ovat omiaan lisäämään eriarvoisuutta, joka korostuu
iän karttuessa. Tämän estämiseksi
liikunnallinen elämäntapa tulisi
istuttaa koulujen liikuntatunneilla.
Välituntiliikuntapaikkojen tasoon
päättäjät voivat vaikuttaa ja suoda
ne myös koulujen ulkopuoliseen
käyttöön.

Urheiluseuratoiminta
PohjoisKirkkonummella on harvinaisen
voimakasta, ja sitä on aina sävyttänyt voimakas talkoohenki
asioissa, joihin kunnallinen ja
poliittinen päätöksenteko tai halu
ei ole kyennyt. Näin ovat saaneet
alkunsa kuntorata valaistuksineen,
pallokentät ja viimeksi uusi yleisurheilukenttä, joka odottaa vielä
kipeästi nurmea keskikentälle ja
asvalttipäällystettä katsomoalueille hiekan ja sepelin kulkeutumisen
estämiseksi pinnoitetuille alueille.
Uuden koulun ja päiväkodin myötä piinallinen salitilanne hellittää

Investointi kuntalaisten liikuntaan
vaatii arvovalintoja ja kaukonäköisyyttä, joka palkitaan hyvinvointina, viihtymisenä ja mm. pienentyneinä sairaskuluina. Äänestäjä,
ajattele tätä ja tee vasta sitten oma
valintasi. Ja ehdokas, jos tulet valituksi näillä teeseillä, liputa aina
liikuntapuoluetta.
Arimo Bäckman
Kirjoittaja on Veikkolan Veikkojen puheenjohtaja, joka on toiminut kymmenen vuotta Helsingin
Seudun Yleisurheilu -piirijärjestön puheenjohtajana ja Suomen
Urheiluliiton liittovaltuutettuna

Tervetuloa aloittamaan uusi harrastus

Talviuinti jatkuu Veikkolassa
lenkin jälkeen, kun lihakset ovat
lämpimiä. Samoin uinnin jälkeen
pieni kävelylenkki lämmittää lihakset ja estää vilun tunteen. Heti
uinnin jälkeen on lämmin, mutta
myöhemmin voi tulla viluinen
olo, jos lihakset jäävät viileäksi.
Lämmin juoma auttaa myös.
Avantouinnin aloittaminen on nyt
syksyllä helppoa. Käy lämpiminä
syyspäivinä reippaasti kastautumassa päivittäin vaikkapa kotirannassa tai lähiuimarannassa. Kun
järveen ilmestyy riitettä, voit siirtyä uimaan Lammaskallion rantaan, jossa on lämmin pukukoppi.
Pukukoppi tulee lokakuussa

Talviuimarit voivat astella pukukopista avantoon lämpömattoa pitkin.
Veikkolassa on syksystä 2000 alkaen ollut mahdollisuus harrastaa
talviuintia. Meillä onkin lähes sata
aktiivista talviuimaria. Tervetuloa
mukaan mukavaan harrastukseen
myös uudet talviuimarit!

Avantouintipaikka on keskellä kylää Lammaskallion uimarannalla.
Paikka on sopivan kävelymatkan
päässä monille veikkolalaisille.
Avantouinti on miellyttävintä pienen kävely-, juoksu- tai hiihto-

Kunta tuo lokakuussa Lammaskallion rantaan lämpimän pukukopin. Koppi on mahdollisesti tullut
jo lehden ilmestymisen aikoihin.
Pukukopin avaimen voi tilata
kunnan numerosta (09) 29672379
tai sähköpostitse osoitteesta kia.
forsell@kirkkonummi.fi Avaimen
saa maksamalla 25 e. Palautettaessa siitä saa takaisin pantin 15 e.

Avaimen voi noutaa Veikkolasta
kirjaston alakerrassa olevasta nuorisotilasta sovittuna aikana.
Avantosauna jatkuu sunnuntaisin
Veikkolan
avantouintipaikassa
on mahdollisuus saunomiseen
sunnuntaisin. Ensimmäinen talviuintisauna on kuntavaalipäivänä
26.10. Sauna on lämmin sunnuntaisin klo 16–18, mikäli talkoohenkisiä lämmittäjiä riittää. Saunan lämmittäjäksi tai sulkijaksi
voi ilmoittautua pukukopin seinässä olevaan listaan tai PirkkoLiisa Iivarille, puh. 050 3540836
vaikkapa tekstarilla. Saunan lämmityksestä saa palkkioksi yksityissaunavuoroja.
Saunan vuokraus Kymppikioskilta
Kymppikioskilta, Koskentorilta,
voi vuokrata saunaa myös yksityiskäyttöön tai ryhmille. Sunnuntain iltapäivät on varattu lokakuun
lopusta lähtien talviuimareille,
mutta muina päivinä saunaa voi
vuokrata omaan käyttöön. Maksu

on 20 e/neljä tuntia. Saunan vuokraaja huolehtii itse saunan lämmityksestä ja veden kannosta sekä
siisteydestä saunomisen jälkeen.
Saunan vuokra maksetaan varausta tehtäessä käteisellä. Avain
noudetaan ja palautetaan Kymppikioskille.

Edullinen hinta perustuu omatoimisuuteen ja talkootyöhön. Jokaisen tulisi huolehtia, että sauna on
siisti ja siellä on puita seuraavalle
käyttäjälle. On tärkeätä myös huolehtia, että puuvaja ja sauna tulevat lukituksi saunavuoron lopussa. Syyskuussa puuvaja oli jäänyt
lukitsematta ja vajasta katosi kyläyhdistyksen tavaroita.
Talviuinnista ja kyläsaunasta tarkemmin Veikkolaverkossa, www.
veikkolaverkko.fi/veikkola/palvelut/kyläsauna. Siellä on myös kuvia saunasta ja pukukopista.
Teksti ja kuva: Pirkko-Liisa Iivari
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Vuoden Hippo-uimarit eivät tarvinneet ryömintärataa
Tämän vuoden Hippouinnit uitiin tosi vaihtelevassa säässä:
sadetta ja aurinkoa mutta tyyntä ja lämmintä. Sekä veden että
ilman lämpötila olivat mittarin
mukaan 18.5 C. Vedessä oli aikaisempien myrskyjen jäljiltä
lehtiä ja puuroskaa. Uima-alueen ulkopuolella näkyi leväviiruja, mutta laitureiden välinen
alue oli silminnähden puhdas.
Ennakkoon ilmoittautuneista lapsista oli 14 saapunut, innokkaina
ja valmiina uimaan 25 m millä
hyvänsä tyylillä. Jokin flunssa oli
liikkeellä. Äkillisen sairastumisen
perusteella tuli poissaoloilmoituksia.
Ennen kilpailujen aloittamista
Kirkkonummen Uimaseuran valmentaja Hans Leidenius kutsui
kaikki rantaan keskustelemaan
veden laadusta ja menetelmistä
säilyttää vesistöt kunnossa. Samalla sovittiin Hippo-kilpailujen
säännöistä.
1. Nuorimmat aloittavat kilvan.
Ne jotka haluavat hypätä laiturilta, tekevät starttihyppynsä paikasta, jossa on riittävän syvää.
Varovaisemmat voivat lähteä vedestä pohjassa seisten. Ryömintäradan käyttö on sallittu, mutta tänä
vuonna ei edes pienin (4-vuotias)
Anna Kanerva sitä käyttänyt vaan
ui koko 25 metrin matkan aikaan
yksi minuutti. Nopein, Samuli
Korsow -99, kroolasi matkan aikaan 29.46.
2. Jokaisen uimarin oma aikuinen
ottaa omalla känny-sekkarillaan
ajan, jonka KIS-puheenjohtaja

Hippo-uimarit eivät vettä pelkää!
Raili Leidenius kirjaa pöytäkirjaan.
3. Uinnin jälkeen odottaa kKyläyhdistyksen lämmin rantasauna.
Lisäksi keskusteltiin hengenpelastukseen liittyvistä kysymyksistä.
Nykylapset osaavat tehdä täsmällisiä kysymyksiä. Kilpailujen jälkeen lapset juoksivat saunaan ja
uimaan ja taas saunaan ja uimaan
yhä uudelleen, kunnes todistukset
oli kirjoitettu jokaiselle valmiiksi.

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin
Veikkolan pankinjohtaja Arja Degerman ripusti kulta-, hopea- ja
pronssimitalit uimareiden kaulaan. Lisäksi kaikki saivat valita
osanottolahjansa ja juomansa.
Lopuksi kaikki poseerasivat mitalit kaulassa ja todistukset kädessä
kuvassa, joka on ensi vuoden Hippo-todistuksen kuvana.

2. Maria Koivisto (-03) -50.85
3. Anna Kanerva (-04) -1.00.50

Tulokset:
T 5-6 (2002 ja jälkeen)
1. Helmi Peipinen (-02) -49.85

P 7-8 (2000+2001)
1. Wilhelm Kirjavainen (-00) 46.07

P 5-6 (2002 ja jälkeen)
1. Tomi Popper (-02) -42.63
2. Ville Nenonen (-02) -53.53
T 7-8 (2000 + 2001)
1. Elisa Metsovuori (-00) -44.54
2. Laura Kanerva (-01) -46.50

2. Joona Heinonen (-01) -52.00
T 9-10 (1998+1999)
1. Tiina Metsovuori (-98) -33.26
2. Sonja Markkanen (-99) -42.25
P 9-10 (1998+1999)
1. Samuli Korsow (-99) -29.46
2. Jere Aikio (-99) -45.07
T 11-12 (1996+1997)
1. Silja Markkanen (-97) -34.86
Teksti ja kuva:
KIS/Hans Leidenius

Veikkolan yleisurheilu kehittyy
Oilonissa on erityist lmp

Puhdasta, ilmaista energiaa
ilmasta ja auringosta
Oilonin ilma-vesilämpöpumput ja aurinkolämpökeräimet
ovat toimivia ratkaisuja myös
öljylämmityksen rinnalla
käytettäväksi.

Kysy meiltä lisätietoja. Autamme sinua löytämään sinulle parhaan lämmitysratkaisun.

Kunnan mestaruuskisat urheiltiin
aurinkoisessa syyskelissä Veikkolan uudella kentällä. Urheilijoita
oli mukana jo lauantaina noin 200,
ja lajisuorituksia tehtiin peräti 450
neljän ja puolen tunnin aikana.
Kisa oli jaettu kahteen päivään, eli
lauantaina urheilivat 2-19-vuotiaat, ja sunnuntaina olivat vuorossa
yleisen sarjan ja veteraanien lajit.
Veikkolan Veikot rohmusi valtaosan kunnan mestaruusmitaleista.
Uudella kotikentällä on tehty valtavasti töitä kesän ja syksyn aikana lajitaitojen ja ominaisuuksien
parantamiseksi, tosin paljolti leikinomaisesti ainakin nuorimmilla
ikäluokilla. Lähes jokatiistainen
viikkokisasarja on auttanut lapsia
ns. kilpailukynnyksen ylityksessä. Tänä kesänä on lähdetty huomattavasti aktiivisemmin kilpailemaan myös Veikkolan rajojen
ulkopuolelle. Hyvänä osoituksena tuli elokuun Helsingin piirin
sisulisähuipentumista
seuralle
kaikkien aikojen paras saavutus,
27 mitalia, joista peräti yhdeksän
kultaista.
Kesän aikana Veikkolan Veikkojen junnut ovat menestyneet
erinomaisen hyvin nuorimmasta

Qatarin nuorten maajoukkue kävi 29 urheilijan voimin kirittämässä veveläisiä kesän nuorisokansallisissa.
ikäluokasta lähtien. Aleksanteri
Sonninen on parantanut useaan otteeseen moukarin piirinennätystä
ja lähestyy kovaa vauhtia jopa ikäluokkansa kaikkien aikojen parasta
tulosta (ns. SE-tulos). Nuorista urheilijoista ovat menestyneet hyvin
valtakunnan tilastoissa 15-sarjalainen Sonja Dyhr ja 14-sarjassa urheileva Kristiina Vuorvirta. SM-kisoissa parhaan sijoituksen saavutti
15-sarjan Aki Muhonen olemalla
3 000 metrin kävelyn neljäs. Muutenkin 14- ja 15-ikäluokat ovat kokonaisuutena pärjänneet hyvin. Takana on kaksi vuotta systemaattista
harjoittelua, ja tämä on kovan ikäluokan menestyksen takana.

Ensi kaudelle seuramme saattaa
hieman vahvistua lähipaikoista
tulevista urheilijoista. Valmentajia on edelleen liian vähän muualla, mutta VeVe:n ohjaajatilanne
on vähintäänkin hyvä, ellei jopa
erinomainen. Lisäksi oma urheilukoulu takaa sellaisen laadun,
että jatkossa yhä useampi tulee lähestymään tilastoissa kärkisijoja.
Kaiken takana on ja tulee olemaan
systemaattinen ja säännöllinen
sekä oikeanlainen harjoittelu.
Atte Pettinen
Veikkolan Veikot
yleisurheilun toiminnanjohtaja
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Otimme haasteen vastaan:

Aktiivista toimintaa
hevosten parissa

Lapsille lisää liikuntaa
Veikkolan Veikot on käynnistänyt monipuolisen Löydä liikunta
-kerhon. Vanhemmat etsivät yhä
aktiivisemmin lapsilleen monipuolisia ja kannustavia liikuntamahdollisuuksia. Nuoren Suomen
6-12 -vuotiaille kehittämä Löydä
liikunta -kerhotoimintamalli on
onnistunut vastaamaan toiveisiin:
jo ensimmäisen toimintavuoden
aikana Löydä liikunta -kerhot eri
puolilla Suomea ovat innostaneet
mukaan liikkumaan noin 20 000
lasta. Haluamme osaltamme edistää lasten monipuolisten liikuntataitojen oppimista.Löydä liikunta
-kerhossa löytyy monipuolisen
liikkumisen juju…
Löydä liikunta -kerhot ovat saaneet kiitosta osallistumisen helppoudesta, monipuolisista liikuntasisällöistä sekä kannustavasta
ilmapiiristä, jonka koetaan innostavan mukaan myös lapsia, jotka
eivät aiemmin ole harrastaneet
liikuntaa.
Toimintaan vauhtia liikuntavälineillä
Liikunnan aluejärjestö kehittää
toimintaa paikallisesti vastaamalla mm. uusien kerhojen käynnistämisestä sekä kerhokapteenien
ja ohjaajien jatkuvasta koulutuksesta. Silja Line puolestaan tukee merkittävästi Löydä liikunta
-kerhojen toimintaa lahjoittamalla kerhotoimintaan suunniteltuja
liikuntavälineitä, Spurttisäkkejä,
500 kpl, eri puolille Suomea. Kerho voi hakea Spurttisäkkiä, kun
sen ohjaajat ovat saaneet toimintaan tarvittavan lasten liikunnan
koulutuksen.
Myös meidän kerhomme on saanut Spurttisäkin! Veikkolan Veikot
yu -jaoksen Löydä liikunta -kerho
pyörähti käyntiin elokuussa urheilukentällä, 1-3 lk maanantaisin ja
3-5 lk perjantaisin 16.00-17.00.
Urheilukentällä harjoiteltiin Pekingin olympialaisten innoittama-

na eri yleisurheilulajeja. Jalkapallon kuljetusta ja potkuja kokeiltiin
monitaiturikorttien ohjeiden mukaan. Myös pesiksen alkeisiin
ehdittiin tutustua vähän…koppeja
räpylöiden avulla, syöttöjä ja lyöntejä. Pesäpallo tosin todettiin ihan
liian pieneksi; paljon helpompi oli
pelata isolla pallolla.
Mukaan kerhoon mahtuu vielä.
Tule koululle tutustumaan, mitä
kaikkea hauskaa voi salissa tehdä!
Syksyn aikana liikutaan vielä salissa ja maastossa koulun lähiympäristössä.Talveksi
odotellaan
lunta ja jäätä, jotta päästäisiin harrastamaan myös talvilajeja. Kerholaiset kokoontuvat viikoittain,

joulukuun alkuun saakka. Kuukausittain järjestetään Taitopysäkkejä, ja kausi huipentuu Monitaiturikarnevaaleihin, joihin ovat
myös vanhemmat tervetulleita.
Tervetuloa tutustumaan vauhdikkaaseen toimintaan! Lisätietoja www.veve.net ->lajit
->liikuntaleikkikoulu tai tuija.
kaurila@luukku.com.
Tuija Kaurila

VeVen voimistelu ja
tanssi jatkuu
Ryhmä aloitti toimintansa jo viime syksynä, ja pienellä porukalla
tutustuttiin musiikki-liikuntaan…
tehtiin omia koreografioita sekä
rytmitettiin tuttuja biisejä. Vanteiden ja pallojen kanssa harjoiteltiin
voimistelusarjoja. Osa ryhmän tytöistä esiintyi myös VeVen joulujuhlassa kauden päätteeksi.
Veikkolassa on paljon erilaisia liikuntamahdollisuuksia, mutta varsinaista tanssiryhmää täällä ei ole
aikaisemmin ollut. Monipuolinen
liikunta pitäisi olla mahdollisimman monen lapsen ja nuoren tavoitettavissa. Siksi päätettiin kokeilla
rytmistä voimistelua ja tanssia yhdisteltynä sopivaksi ”sekoituksek-

si”. Kerho-tyyppisellä toiminnalla
pyritään siihen, että kynnys osallistua on mahdollisimman matala.
Varsinkin tytöillä voi liikkuminen
helposti jäädä hyvinkin yksipuoliseksi, mikä voi myöhemmin johtaa erilaisiin niska-hartiaseudun ja
selän ongelmiin. Voimistelulla pyritään kehittämään kehonhallintaa
ja liikkuvuutta. Vauhdikkaan musiikin ja liikkumisen avulla myös
kunto kasvaa kuin huomaamatta.
Ohjaajana tanssikerhossa toimii
liikunnanneuvoja, opiskelija Tiina
Kaurila, jolla on kokemusta sekä
urheilu- että aerobic-ohjauksesta.
Lisätietoja tuija.kaurila@luukku.
com

www.veikkolanveikot.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.
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!

”Mirka ja Jappe toivottavat kaikki tervetulleiksi estekisoihin ja
tallin muihin tapahtumiin.” Kuva Antti Rautiainen, teksti Mirka
Nyyssönen
Stall Sandbackenissa syksy on
jälleen käynnistynyt mukavasti
opetustuntien merkeissä ja hevosten hörähdellessä. Hienoista
syysratsastushetkistä on saatu
nautiskella, ja toivottavasti niitä
piisaa myös jatkossa. Toivomme,
että tallin maneesihanke edistyy
siten, että talvisäillä pääsisimme
jo katon suojiin ratsastusta harrastamaan.
Tallin ohjelmistossa on tämän
syksyn aikana uusien kurssien lisäksi (esteratsastuskilpailut pidettiin 28.9.) mm. perinteinen Hubertus-ratsastus 25.10. sekä Prix De
Eriksgårdin ponileikki-kilpailut
(kts. tarkemmin http://www.kartanonratsastajat.fi/seura.php). Nämä
ovat avoimia tapahtumia, joita

kaikki kiinnostuneet voivat tulla
seuraamaan. Aivan pienimmätkin
lapset pääsivät tutustumaan poneihin ja ponin selässä istumiseen
sunnuntaina 5.10, jolloin ensin
pidettiin puolen tunnin minitunti
ja sen jälkeen vielä talutuskierros
kokeiluhalukkaille.
Marraskuussa 16. päivä on Anne
Porevirran hevosenkäsittelykurssi, ja tallin pikkujouluja vietetään
13. joulukuuta. Lisää tietoa www.
stallsandbacken.fi.
Ilmoittautumiset Mirkalle p. 040
844 1112.
Hyvää syksyn jatkoa toivoo Mirka
ja muu tallin väki.

Jalkapalloa PohjoisKirkkonummella
www.aana.fi

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

33

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

Veikkolalainen jalkapallo kasvaa
ja voi hyvin: pelaajia on jo neljättä sataa ja uusia joukkueita syntyy
tasaiseen tahtiin. Vuonna 2003
syntyneiden joukkue on aloittanut
harjoittelun Pasi Tauriaisen johdolla, ja 2001 syntyneille tytöille on äskettäin muodostettu oma
joukkue.
Taitotapahtuma lokakuun alussa
jatkoi monivuotista perinnettä.
Koulufutistapahtuma järjestettiin
24.9. kaikille Veikkolan koululaisille jo kolmatta kertaa; uusi perinne on syntynyt. Tyttöjen T99-joukkue näytti joukkuehengen voiman
järjestämällä oman turnauksen.
Kasvu-uutisia ja uutta toimintaa
on luvassa pitkälle tulevaisuuteen
– lapsiperheitä ja lapsia tulee lisää. Varauduttiinpa siihen tai ei,
kasvu tuo hyvää toimintaa ja hyvä

toiminta kasvua. Sijaintimme läntisellä Uudellamaalla ei myöskään
kasvua rajoita, vaan näemme kauas kunnan rajojen taakse.
Vaikka meitä on jo paljon – on
kohtuullista väittää, että toista tuhatta kylämme ja lähialueen asukasta on enemmän ja vähemmän
tiiviisti edistämässä alueen jalkapalloa – mukaan mahtuu, tekijöitä
tarvitaan, ja jokaiselle pelaajalle
löytyy joukkue.
Ota yhteyttä jalkapallojaoksen
puheenjohtajaan Tapio Keräseen
puhelimessa 040 504 5904, katso
joukkueiden yhteyshenkilöt VeVe:
n netistä www.veikkolanveikot.fi
tai nykäise sinituulipukuista tyyppiä hihasta kylänraitilla.
Teksti: Tapio Keränen

S-market Veikkola

Synttäreitä ja
uudistuksen
valmistumista
vietetään
torstaina
23.10.2008
kakkukahvien kera

- lisää tilaa ja valikoimaa
- mera utrymme och urval

Atria
Porsaan ulkofilee/
Gris yttrefilé

5

Vi firar födelsedag
i vår förnyade affär
torsdagen den
23.10.2008 med
kaffe och tårta

90

n./ca 1,5 kg

Marketpäällikkö/
Marketchef
Seppo Niklander

/kg

Hinnat voimassa lokakuun loppuun/Priserna i kraft till slutet av oktober

7

95/kg
Pouttu
Porsaan sisäfilee/
Gris inrefilé

kermamarinoitu/gräddmarinerad
alkuperämaa Tanska/ursprungsland Danmark, n./ca 700 g

089

HK
Uunilenkki/
Ugnslänkkorv
400 g (2,23/kg)

069

2

89
Atria
Broilerin fileesuikaleet/Broiler
filéstrimlor

2

49
Atria
Naudan jauheliha/
Nöt malet kött 17 %
400 g (6,23/kg)

6

Valio
Oltermanni
kermajuusto/
gräddost
0,9-1 kg
(6,99-7,77/kg)

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

Pouttu
Porsaan suikaleet/
Gris köttstrimlor
400 g (4,97/kg)

marinoidut/marinerade
400 g (7,23/kg)

8

Hinta voimassa/
Priset gäller
1.9.–31.10.

19

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

8
Hinta voimassa/
Priset gäller
1.9.–31.10.

2

99
Pepsi tai/eller
Pepsi Max 2-pack,
3 l (0,73/l)
(sis./inneh. 2,19 +
pantti/pant 0,80)

19

Olvi Greippi- tai
Kultalonkero/
Long- eller Gold
drink 6-pack, 1,98 l
(3,68/l) (sis./inneh. 7,29
+ pantti/pant 0,90)

Palautteesi on meille tärkeää!
Din åsikt är viktig!

1

1

49

Atria
Pizza
200 g (3,45/kg)

99

1

99

65

Bonaqua
Kivennäisvedet tai
Vichy/Mineralvatten eller Vichy, 1,5 l
(0,83/l) (sis./inneh. 1,25
+ pantti/pant 0,40)

Apetit
Perunakeittokasvikset/
Potatissoppgrönsaker
750 g (1,99/kg)

079

Profood Oy
Mummon
ranskanperunat/
Mormors
pommes frites
450 g (1,76/kg)

115

Ingman
Vaniljakermajäätelö/Vaniljgräddglass
1l

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

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

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

AJASSA

Kylänraitti 3/2008
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Ravintola Sjökullan
tapahtumia
syksyllä 2008
11.10. TEATTERI-ILTA
Ravintola avataan klo 18.00 ja esitys alkaa klo
20.00. Ilkka Heiskanen esittää monologin LENINKI. Se on tragikoominen näytelmä, hauska ja
samalla koskettava kuvaus miehestä, joka alkaa
itsekin uskoa sepitettyihin juttuihinsa.
18.10. TANGOILTA
Klo 18.00 alkaen lisätietoja nettisivuilta. Tarjolla
mm. argentiinalaisia pihvejä.
25.10. OKTOBERFEST
Klo 18.00 alkaen lisätietoja nettisivuilta. Tarjolla
Bayerilaisia herkkuja.
31.10. KREIKKALAINEN ILTA
Klo 18.00 alkaen. Kreikkalaisia herkkuja seisovasta
pöydästä kreikkalaisen musiikin höystämänä.
28.11. PIKKUJOULU
Klo 19.00 alkaen. Perinteistä suomalaista jouluruokaa pitopöydästä. Yllätysviihdettä.
Kaikkiin tilaisuuksiin pöytävaraukset ennakkoon.

VEIKKOLAN
TAKSI

Lisätietoja: www.sjokulla.com
Pöytävaraukset: tilaukset@sjokulla.com
tai 09 - 464 100
Sjökullantie 425, 02540 KYLMÄLÄ

Veikkolan Koskentori
p. 1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

✁ leikkaa talteen

ko
k
i
Ve

UUTISPOMMI TÄMÄN KYLÄNRAITIN
SIVULLA VIISI!

20 vuotta sitten perustettu Veikkolan
perinnejuustola joutuu muuttamaan pois
Veikkolasta, koska yhtäkkiä sen tilat eivät
enää täytäkään EU:n määräyksiä.

Hyvästi
Veikkola!

No no no!
Ei kelpá.
ei kelpá!

Juustola

?

SIIS MITÄ???

No, no,
ei kelpá.

Prüsseli

K-kauppa

Mantereen toisella puolella
joku siis kertoo meille, miten
juusto, joka tehdään ja syödään
omassa kylässämme, pitää
valmistaa! ONKO
ÄLYTTÖMÄMPÄÄ
KUULTU???

EU:n juustonvalmistusdirektiivi

10 2008 Tupuli.fi

Mitä ne mahtavatkaan seuraavaksi
keksiä? Pitääkö kohta leipäkin voidella
EU-säädösten mukaisesti??

No,no,no

EU:n leivänvoiteludirektiivi

Seuraako kohta maastakarkoitus,
jos kroppa ei täytä EU:n
vaatimuksia??

No,no,no

EU:n vatsanympärysdirektiivi

JOS EU-JÄSENYYS OLISI
HENKILÖKOHTAINEN, OLISIN
PALAUTTANUT SEN JO AIKOJA
SITTEN!!!

No,no,no!

