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Joukolla pohjoisen
parhaaksi
Pohjoiskirkkonummelaisille kirkonkylä, rantarata ja
Porkkalan saaristo ovat kaukana, kun taas rannalta
katsoen Pohjois-Kirkkonummi ja Nuuksion erämaa
ovat etäällä. Täältä Kirkkonummen kaikki palvelut
voivat olla pitkän matkan päässä, jollei niitä saa
omalta kylältä. Esimerkiksi terveyskeskuksen päivystykseen on 50 kilometrin matka ja mutkainen tie.
Veikkolalaisetkin tarvitsevat kunnalliset peruspalvelut likeltä kotia.
Veikkolan terveyspalveluita on moitittu. Hyvinvointikeskus on Vuorenmäen koulun ja päiväkodin jälkeen seuraava tavoite. Tontti on varattu, nyt tarvitaan
sille talo, vaikkapa sitten rakennuttajamallilla. Siinä
tehtävä Pohjois-Kirkkonummen uusille kunnanvaltuutetuille. Kun kolmannes valtuutetuista on kunnan
pohjoisosista, hyvinvointikeskuksen saaminen ei ole
yhteistyötä tehden mahdotonta. Seurataan kaikki,
mitä tuo iso joukko saa tällä valtuustokaudella aikaan.
Turunväylän varren nauhakaupunki on Veikkolan
kannalta järkevä kehittämisvaihtoehto. Pitkässä ja
kapeassa kunnassa keskustaan on kymmeniä kilometrejä. Töihin täältä mennään Helsingin suuntaan,
kaupassa käydään työmatkalla, kylällä tai sitten Nummelassa. Tässä taloustilanteessa on tärkeää keskittää
ostot omalle kylälle ja tukea lähiyrittäjiä.
Kunnalliset luottamushenkilöt on valittu. Lautakuntiin ja kunnanhallitukseen valittujen nimet löytyvät tästä
lehdestä. Valtuutetut olivat jo edellisessä. Toivottavaa on, että he toimivat pohjoisen parhaaksi eivätkä ole pelkästään oman puolueen pelinappuloita.
Raija Kari
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Vanhatie 29, 02880 Veikkola
Kylätalolta mm. Veikkolatuotteita. Talkoopäivystys
maanantaisin klo 16-18.
Yhdistykset voivat varata kylätalolta kotoisaa kokoustilaa hyvin edullisesti: 10 e/ilta tai
kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.
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tai sähköpostitse veikkola@gmail.com.
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Ompelimo Paula ottaa yläkerrassa töitä vastaan sopimuksen
mukaan, puh. 050 370 6587.
Tutkija Laura Henriksson tekee yläkerrassa Junnu Vainion
musiikillista elämänkertaa.
Kääntäjä (ranska-suomi) Niina Saikkonen työskentelee alakerran työhuoneessa ma, ke ja pe, puh. 050 5710 312.
Veikkolaverkosta Pohjois-Kirkkonummen kuulumiset
www.veikkola.net ja www.veikkola.fi.
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Pikkurahalla paljon – liity
kyläyhdistykseen!
Veikkola on kumma kylä: Väkeä tulee koko ajan lisää, mutta
veikkolalaisuus säilyy. Veikkolan kyläyhdistys on kohta kuusikymppinen mutta silti voimissaan. Kaksi vuotta sitten tuli
toinen sija valtakunnallisessa
kyläkilpailussa, ja Länsi-Uudellamaalla olimme tietysti ensimmäisiä.
Oletko huomannut, mitä kyläyhdistys tekee?
Onko tietoa? Kylänraitti, neljä
kertaa vuodessa ilmestyvä sitoutumaton pohjois-kirkkonummelaisten oma lehti, tuo esille tämän
alueen asukkaita kiinnostavia aiheita ja ihmisiä. Lehteä tehdään
talkootyönä ja kustannetaan paikallisilla ilmoituksilla.
Oletko jäänyt verkkoon? Veikkolaverkko osoitteessa www.veikkola.fi on koko kylän viestintäväline.
Saatko Kyläkirjeen?
Kaikki halukkaat saavat Kyläkirjeen sähköpostiinsa kuusi kertaa
vuodessa.
Ilmoitettavaa? Kyläyhdistys sai
ilmoitustaulun 50-vuotislahjaksi.
Se on kaikkien yhdistysten käytössä.
Kiinnostaako hyinen hurmio?
Avantouintisauna lämpiää sunnuntaisin Lammaskallion rannassa. Muina aikoina saunaa voi
vuokrata yksityiskäyttöön. Kunta
tuo talveksi lämpimän pukukopin
uimareiden käyttöön.

Juhlissa tavataan!
Veikkolaan muuttavat tuntevat
kylän omakseen, viihtyvät ja jäävät tänne pysyvästi asumaan. Tätä
edistävät juhannusjuhlat, elojuhlat
ja joka kolmas vuosi järjestettävät
Veikkola-päivät.

ja kylän edustajiin kunnan elimissä ovat hyvät.
Kyläsuunnitelma
Kirkkonummen kunta lähettää
Veikkolan uusimman kyläsuunnitelman jokaiselle uudelle kyläläiselle Tervetuloa kuntaan -paketissa.

Nuorille skeittiramppi ja frisbeegolfrata
Kolmannes kyläläisistä on alaikäisiä. Skeittiramppi ja frisbeegolfrata ovat syntyneet nuorten
ja vanhempien yhteistyöllä ja kyläyhdistyksen tuella.

Kuntosalilla kerran viikossa
Veikkolan kyläyhdistyksen kuntosalivuoro on löytänyt käyttäjänsä,
mutta vielä mahtuu mukaan torstai-iltaisin klo 19.30–21. Tämä
on se ainoa jäsenetu. Kaiken
muun saa koko kylä – olipa jäsen
tai ei.

Näitkö kukat
liikenneympyrässä?
Kyläyhdistys on istuttanut tuhansia kukkia liikenteenjakajiin. Ne
ovat saaneet kyläläisiltä paljon
kiitosta. Siivouspäivä järjestetään
tänäkin keväänä.

sp

maksun tai 50 euron yhteisöjäsenmaksun tuet Veikkolan kyläyhdistyksen työtä suoraan mutta myös
välillisesti, koska saamme kunnalta toiminta-avustusta jäsenmäärän
perusteella. Rahallinen tuki on tarpeen, mutta talkoissakin tarvitaan
väkeä.

Kannattaa kannattaa
Maksamalla 15 euron perhejäsen-

Oletko käynyt kylätalolla?
Veikkolassa on kylätalo, jonka
tiloja vuokrataan yhdistyksille.
Vuoden verran siellä toimi EUvaroin kyläpiika. Nyt päivystetään
maanantaisin alkuillasta. Käy katsomassa.

Raija Kari

Vuorenmäen kupeeseen koulu

Vaalivoitto tuli taas!
Kyläyhdistys tukee Veikkolan ja
muun Pohjois-Kirkkonummen ehdokkaita kunnallisvaaleissa. Nyt
kunnanvaltuutetuista kolmannes
on Pohjois-Kirkkonummelta. Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Se antaa lausuntoja ja ottaa kantaa kylän kehittämiseen. Yhteistyösuhteet ja vuorovaikutuskanavat kunnalliseen päätöksentekoon

Kysy lisää, asiantuntijat vastaavat
Yleisötilaisuus Veikkolan koululla 11.3. klo 18.30. Kouluasioista alustavat arkkitehti Seppo Järvenpää koulua suunnittelevasta Vahtera Arkkitehdit -toimistosta, ja suunnittelupäällikkö Eeva Viitala
Kirkkonummen sivistyspalvelukeskuksesta.
Tule kuuntelemaan ja kysymään!
Koulutilaisuuden jälkeen samassa paikassa Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous.
Tervetuloa!
Kukkaistutuksia

Ihanan
kylmääää!

Äiti, katso
miten kaunista!

Tervetuloa jokaisen
kyläläisen
olohuoneeseen!

Skeittiramppi

Jippii!

Kannat kattoon!

Koko kylän juhlia

02 2009 Tupuli.fi

Kyläyhdistyksessä
on hauskaa!

Kylätalo

Veikkolassa on jo vuosikaudet
nähty liikuskelevan lempeä
olento, joka järjestää
kyläläisille kaikenlaista
kivaa...

Olennon nimi on VEIKY
eli Veikkolan Kyläyhdistys ry.

Kyläyhdistys tekee Kirkkonummen kunnankin kannalta tärkeää
työtä, kunnalle halpaan hintaan,
jollei suorastaan ilmaiseksi. Laajan ja monipuolisen, jatkuvasti kehittyvän toiminnan tukeminen on
kunnankin etu.

Vahtera Arkkitehtien näkemys tulevasta koulusta.

Avantouintia

kol
k
i
Ve ecia

VEIKKOLAN KYLÄYHDISTYS

Noin joka neljäs
Pohjois-Kirkkonummen
perheistä on jo
jäsenemme!

Tulkaa tekin kaikki mukaan
Kyläyhdistykseen! Mitä useampi
meitä on, sitä enemmän
saamme aikaiseksi!!

HEI, KUNTA, EIPÄS
RYPPYILLÄ, MUUTEN
MEIKÄ SUUTTUU!!

Joo, joo, kyllä
me kuunnellaan!

AJASSA

4

Kylänraitti 1/2009

Ravintola Vesper avasi näyttävästi ovensa Veikkolassa

Vesperin valot kutsuvat.

Avajaisiltana Vesperiin oli yli tunnin mittainen jono, vaikka pakkasta oli liki 10 astetta. Kuva: Marjokaisa Piironen
Raketit paukkuivat, kun ravintola Vesper avasi ovensa entisissä
El Weiccon tiloissa tammikuun
viidentenä päivänä. Avajaisia
edelsi mittava remontti, joka
vietiin läpi ennätysnopeassa
aikataulussa. Alle viikossa suoritettuun urakkaan osalistui yli
30 ammattimiestä.
Pitipä hieraista oikein silmiään
kerran jos toisenkin; niin suuren
muutoksen olivat entisen ravinto-

lan tilat kokeneet. Pöytiä peittivät
tyylikkäät lehmäntaljat, katosta
roikkuivat monet kattokruunut, ja
koko ravintolatila oli saanut aistikkaan tumman sävyn. Remontin
myötä asiakaspaikkojen lukumäärä nousi 150:een. Ravintoloitsija
Kari Tuominen kertoo, että kevään kuluessa myös terassi saa
uuden ilmeen. Laajennettavaan
terassiin tulee 100 asiakaspaikkaa. Terassille tulee myös toinen
uloskäynti.

Oilonissa on erityist lmp

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

Valtteina asiakaslähtöisyys ja
monipuolisuus
Vesperin ”isäntä” Kari Tuominen
korostaa
ravintolatoiminnassa
asiakaslähtöisyyden merkitystä.
Tämä on hänen mukaansa otettu
huomioon jopa ovimiehiä valittaessa. Asiakas on aina etusijalla ja
ravintolan tärkein voimavara.
Ravintola Vesperissä panostetaan
laatuun, aineiden puhtauteen ja
tuotevalikoimien monipuolisuuteen. Talosta löytyy tällä hetkellä
38 olut-, 15 viski- ja 17 siiderimerkkiä. Drinkkilista on pitkä,
jossa ovat mukana suuren suosion
saavuttaneet mojito-juomat. Ravintolasta löytyy myös ”hiukopalaa”. Listalla on saksalaistyyppistä makkara-ateriaa Eedwardin
Evästä sekä Lyypekkiläistä Löytöä, joka sisältää myös hapankaalia ja verkkoperunoita. Löytyy
myös Puskarosvon Leipää, Maantierosvon Makkaraperunoita ja tulisia Siipiveikon Siipiä. Päivittäin
vaihtuvalta lounaslistalta löytyy
Janssonin Kiusausta, lasagnea ja
riistapyöryköitä, muun muassa.
Kari Tuominen kertoo, että yritys
panostaa erityisesti viikonloppuihin, jolloin on tarkoitus saada monipuolista ohjelmaa mm. stand-up
-koomikoiden myötä. Musiikista
vastaa joko DJ tai elävä orkesteri

Ravintoloitsija Kari Tuominen - Vesperin ehtoisa isäntä.
artisteineen. Myös tanssiparketti on käytössä. Perjantaina 30.1.
Vesperissä esiintyi Virve Rosti,
joka vetikin ravintolan tupaten
täyteen kyläläisiä. Ravintolaan on
asennettu asiakkaiden viihdykkeeksi ”screeni”, joka mahdollistaa esim. lätkän MM-kisojen, jalkapalloturnausten, Euroviisujen
ja formulakisojen seuraamisen
isommallakin porukalla.
Paljasjalkainen stadilainen
Kari Tuominen on ”Katajanokan
kundi”, ei kuitenkaan sen hotelliksi muutetun ”epämukavuuslaitoksen”. Toimittuaan 14 vuotta
liikkeenjohdon ja markkinoinnin
konsulttina hän toteutti puolisonsa kanssa pitkäaikaisen haaveensa
perustamalla Nummelaan kolme

vuotta sitten Ned Kelly’s -ravintolan. Ajatus ravintolan perustamisesta Veikkolaan syntyi noin vuosi
sitten, kun panimon edustaja suositteli tätä vaihtoehtoa. 42-vuotias
yrittäjä muutti viime vappuna perheineen Ojakkalan Nuottakodon
maisemiin Nuuksion kainaloon.
- Me ollaan pieni perheyritys, jossa työt jaetaan tasapuolisesti puolisoiden kesken, Kari vakuuttaa.
Molemmat ovat vuoroin Nummelan ja Veikkolan toimipaikoissa.
Mikäli vapaa-aikaa sattuu perheyrittäjillä jäämään, se kuluu yhteisen harrastuksen, golfin, parissa.
Teksti: Paavo Sortti
Kuvat: Tapani Iivari

OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY
Kysy meiltä lisätietoja. Autamme sinua löytämään sinulle parhaan lämmitysratkaisun.

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

☎ 2568 265
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Tarkkailuajo Veikkolasta
Helsingin Huopalahdentielle

Tarinankertoja on poissa

Toimittaja Miisa Sassi menehtyi
7. joulukuuta yllättäen sairaskohtaukseen kotonaan Veikkolassa.
Hän oli kuollessaan 52-vuotias.
Miisa Sassi oli suuri persoona,
jonka luovuus ja sosiaalisuus olivat tuttuja asioita hänen laajalle
ystäväpiirilleen. Avoimuutensa ja
persoonallisen huumorintajunsa
ansiosta hänen seurassaan oli aina
lämmin tunnelma.

Fiksu osaa valita myös toisin: oma auto liityntäpysäköintialueelle entisen SEO:n kohdalle ja matkaan
bussilla.
Keväästä 1975 alkaen olen ajanut useita tuhansia kertoja
kotoa Rantatieltä Helsinkiin.
Reittini ja tiestö ovat hieman
muuttuneet. Veikkolassa käytetään nopeusrajoituksia 30, 40,
50 ja 60 km/h.
Muistatko, mihin liittyy 20 km/
h? Se selviää jutun lopussa.
Rantatiellä on 30 km/h aluenopeusrajoitus.
GSM-maston
kohdalla Puronsuuntiellä aluenopeusrajoitus on 40 km/h. Turuntiellä rajoitus on 50 ja kiertoliittymissä 40.
Ennen moottoritietä ajan seitsemän suojatien poikki. Kiertoliittymien neljän suojatien kohdalla
olen ehdottomasti väistämisvelvollinen.
Liikenneympyröitten
välillä on kaksi suojatietä, joiden
kohdalla istutukset aiheuttavat
katvetta. Tämä pitäisi poistaa.
Moottoritielle johtavalla Veikkolantiellä on pian ympyrästä lähdön
jälkeen 60 km/h -rajoitusmerkki. Sen kohdalta taajaman päättymismerkkiin on vähän matkaa
vastakkain ajaville eri nopeusrajoitus, sillä taajamamerkiltä alkaa
taajamaan tuleville 50 km/h.
Moottoritiellä on talviajan perusrajoituksena 100 km/h. Heti Helsinkiin päin johtavalla rampilla on
ensimmäinen sähköisesti muutettava nopeusrajoitusmerkki,
jossa melko usein huonon kelin
aikana on ollut 80 km/h.

Moottoritiellä saa ohittaa vain
vasemmalta, mutta ”ohi ajaminen” oikealta on tietyin edellytyksin sallittua.
Histan suoran länsipäässä ja Nupurin levähdysalueitten itäpuolella on sähköinen tiedotustaulu,
jossa yleensä kerrotaan ajoajat
kehäteitten liittymiin ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Joskus
taulussa on lumihiutale-merkki
varoittamassa liukkaudesta tai varoitus ruuhkasta. Teksti muistuttaa turvavälin tärkeydestä.
Milloin Tiehallinnossa tajutaan,
että näissä tauluissa voitaisiin kertoa paljosta muustakin?
Moottoritien liittymien kohdalla
kannattaa olla valpas. Jos ajaa oikeanpuoleista kaistaa, on hyvissä
ajoin tarkkailtava, miten rampista ja liittymiskaistalta tullaan
moottoritielle. Jos itse ohittaa
liittymän kohdalla, ei kannata
palata ohituksesta liittymäkaistan kohdalla. Varsinkin ison ajoneuvon katveeseen mahtuu joku
moottoritielle liittyvä, jonka kanssa voi syntyä riskialtis konflikti
tai epäkohtelias kiilaustilanne.
Kilon liittymästä Kehä Ykköselle
on kolme kaistaa rinnakkain.
Kesät talvet on oikeanpuoleisen
kaistan nopeusrajoitus 80 km/
h, muilla kahdella kaistalla 100
km/h. Ylinopeus 80:n kaistalla on
yleistä, eikä sille osata sujuvasti
liittyä Kehä Ykköselle ajoa varten.

Kehä Ykköseltä Huopalahdentielle on jälleen kolme kaistaa
rinnakkain. Oikeanpuoleista eli
bussikaistaa saavat käyttää vain
bussit ja taksit. Jos esimerkiksi
taksi menee bussikaistaa pitkin
muiden ohi, se ei ole ohittamista
vaan sitä sallittua ”ohi ajamista”
– kaistaa vaihtamatta.
Ennen Huopalahdentietä satasen
rajoitus putoaa ensin 80:aan, sitten
60:een. Hyvin harvat noudattavat
näitä. Lainkuuliainen saa yleensä
aina taakseen hermostuneen roikkujan.
Huopalahdentiellä on 40 km/h nopeusrajoitus, joka tuli muutamia
vuosia sitten hyvin murheellisen
tapahtuman jälkeen. Malttamattomat eivät hyödy ylinopeudestaan mitään, sillä kiirehtiminen
tyssää liikennevaloihin. Yhdessä
niistä on keskustaan päin ajettaessa pitkä vihreä jalankulkuvalo
ja sen jälkeen ajoneuvoille vielä
pitkään punainen. Tämä johtuu
lähistön vanhustentalosta ja sen
asukkaille tarpeellisesta kulkuajasta.
Kun annamme liikenteessä toisillemme aikaa ja tilaa, se ei ole
taantumaa vaan edistystä.
PS. 20 km/h nopeusrajoitus kuuluu pihakatuun, jonka alueella
kuljetaan jalankulkijoitten ehdoilla.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Vuonna 1986 Miisa osti Kurkistojärven rannalta huvilan, jonka
huono kunto teki hänestä rakentamisen ammattilaisen. Pikkuhiljaa
hän remontoi siitä persoonallisen
kodin, jossa vietettiin usein mukavia illanistujaisia sukulaisten ja
tuttavien kesken. Yliopisto-opiskelut jäivät kesken, kun hän siirtyi
päätoimiseksi toimittajaksi.
Kotivinkki-lehden toimituksessa
hänen asumista ja sisustamista
koskevat juttunsa muistetaan suurella lämmöllä. Vuonna 2003 hän
jäi freelanceriksi jatkaen juttujen
tekemistä useisiin lehtiin. Samalla hän päätti jatkaa keskeytyneitä
taidehistorian opintojaan ja valmistui hum.kandiksi. Juuri ennen
menehtymistään hän oli viimeistelemässä lopputyötään maisterin
tutkintoa varten.

Miisa Sassi oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka ei epäröinyt ryhtyä toimiin havaitessaan
epäkohtia ympäristössään. Konkreettisin esimerkki on 1980-luvun
lopulla Kirkkonummen kunnanvaltuuston tekemä päätös, jonka
perusteella kunta voisi kaavoittaa
viisi teollisuustonttia Eerikinkartanon ja Kurkistojärven väliselle
alueelle. Miisa pani alulle nimienkeräyslistan, jolla ympäristön
asukkaat vastustivat tätä mielipuolista suunnitelmaa. Pitkän taistelun
jälkeen Korkein Hallinto-oikeus
päätti kumota kunnan päätöksen,
ja näin alue sai säilyttää luonnollisen tilansa Miisan ansiosta.
Miisa kirjoitti myös silloin tällöin
Kylänraittiin. Hänen kirjoituksensa olivat yleensä kriittisiä mutta
aiheellisia. Viimeisin käsitteli Eerikinkartanon sepän pajan kattoa,
jota ollaankin jo korjaamassa.
Miisa Sassin äkillinen poismeno
on suuri menetys kaikille hänen
ystävilleen ja sukulaisilleen. Leveä lierihattu, käheä, ilkikurinen
naurunremakka ja aina avulias
naapuri jätti jälkeensä tyhjiön,
jonka täyttäjää on vaikea löytää.
Matti Saartamo
Naapuri ja ystävä

TILITOIMISTO VEIKKOLASSA
Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!
Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959
satu.nerola@tilipalvelunerola.fi, www.tilipalvelunerola.fi
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Vielä on neljä upeaa vuodenaikaa. Valokuvatkaa kotoiset
miljöömme!
Tämä on Kylänraitin uusi sivu, jossa valokuvat kertovat kotiseudustamme neljänä vuodenaikana. Oheiset kuvat ovat
joulu-, tammi- ja helmikuulta. Tästä lähtien tämän sivun
kuvat kertovat niistä kuukausista, jotka ovat kuluneet edellisen lehden ilmestymisestä.
Oheiset kuvat ovat Eija Ahvon, Tapani Iivarin ja Marjokaisa
Piirosen ottamia, mutta seuraavien lehtien Vuodenaika-sivu
kuvitetaan teidän, arvoisat lukijat, otoksillanne. Samalla
haluamme kerätä lehtemme jakoalueelta vuodenaikojen
koko kirjoa edustavan kuvaston, josta voimme tehdä oman
kotiseutumme kalenterin jo ensi vuodeksi.
Kuvatkaa rohkeasti ja runsaasti. On tärkeää, että kuvista voi
kiistattomasti todeta niiden olevan omilta kotikulmiltam-

me. Taiteellista kunnianhimoa ei tietenkään pidä unohtaa, mutta ihmisten yksityisyyttä ja kuvaamista koskevia
sääntöjä on noudatettava.
Kun lähetätte kuvia, kertokaa aina, missä ja milloin ne
on otettu. Mainitkaa myös kuvaajan nimi. Kylänraitin toimitus valitsee huolellisesti harkiten kuvistanne kaikkein
kertovimmat ja tunnelmallisimmat – kutakin vuodenaikaa
parhaiten kuvaavat. Tämä kaikki tehdään talkoohengessä,
kuten niin monet muutkin hienot asiat meidän kyläyhteisöissämme.

Lähettäkää kuvanne osoitteella toimitus@kylanraitti.fi.
Kuurankukkia kylmän rantasaunan ikkunassa tammikuun alussa.

Rohkeasti luistimilla jo kaksivuotiaana.

Lamminjärvellä liukui hyvin myös potkukelkka. Vasemmalta Satu Jämsä, Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Moila Ant-Wuorinen, Maria Feldt ja Miina ant-wuorinen.

Lamminpuro Turuntien tuntumassa maanantaina aamupäivällä helmikuun 9. päivänä.

Lumisia puita Kurkistonrantatiellä.

Elina Vahtera esittelee Tom-kalejaan eli Tom-nimisen
pojan tekemiä jäänaskaleita. Vahvallekaan jäälle ei ole
syytä mennä ilman naskaleita ja seuraa.

Lamminjärvellä voi kokeilla myös napakelkkaa.

Peli on 2 - 1.

Perheen lapset saavat vaunuissa kyytiä, kun molemmat vanhemmat ovat luistimilla.

VUODENAIKA
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Vuoden ensimmäisenä päivänä Lamminjärvi oli peilikirkas. Jää
värjäytyi vaaleanpunaiseksi auringonlaskun aikaan.
Eerikinkartanon Vaahterakuja.

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

Parvi pyrstötiaisia talipötkön kimpussa Rantatiellä tammikuun puolivälissä.

Artolan perhe makkaranpaistotauolla. Huomaa
Johannan komeat punaiset luistimet.

-autokorjaamo

UUTTA!

Atskin Autohuolto oy

öljynvaihdot,
rengastyöt,
pakoputket,
jarrut,
ilmastointi
------------------------------------------Eerikinkartanon pihapiiri.

Matalan auringon silta Kalljärvellä sunnuntaina
tammikuun 4. päivänä.

Kesä tulee!
Tilaa ajoissa aika ilmastointihuoltoon.
Huom. tuo autosi ilmaiseen ilmastoinnin
kunnon tarkistukseen
AD Atskin Autohuolto Oy
Nupurinkalliontie 1, 02820 Espoo
(09) 8635 945 / 0400 447080
Avoinna: ma-pe 8.00-16.00

VEIKKOLAN KYLÄYHDISTYS

AJASSA
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Merkitse avanto kunnolla!
Vuoden alussa vuosisadan paras luonnonjää houkutteli väkeä
sankoin joukoin jäälle. Näissä
kuvissa on esimerkkejä siitä, miten Lamminjärvellä merkittiin
avantoja. Joku käytti jääpalikoita,
toinen puupalikoita ja kolmas lippusiimaa ja varoituslappua. Mutta
murheen kryyni on kunnan avanto
Lammaskallion uimarannalla: se

on merkitty aivan riittämättömästi lippusiimalla. Siimaa on ehkä
vain noin puolet avannon koosta.
Toivottavasti Kylänraitin ilmestyessä kunta on saanut merkittyä
avannon koko siltä alueelta, kun
se heikentää jäätä.
Teksti ja kuvat Marjokaisa Piironen

+AIKKI PALVELUT
SAMAN KATON ALTA
Opi tanssitaito kesäksi.

Paritanssikurssi Veikkolan koululla
Tiistaisin alkaen 3.3.2009 klo 18–20 10x2h. Opeteltavat tanssit:
hidas valssi, tango, quickstep, samba, cha cha ja jive. Opettajina Elojuhlilta
tutut Tuire ja Aulis Liljeström.
Ilmoittautumiset Tuirelle puh. 040 482 8300 tai paikan päällä
puoli tuntia ennen kurssin alkua. Huom. Sisäkengät.
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Pohjoiskirkkonummelaiset luottamushenkilöt
Pohjois-Kirkkonummelta, joka tässä käsittää Veikkolan, Kylmälän, Lapinkylän ja
Evitskogin, saatiin kunnanvaltuustoon 17 jäsentä. Tammikuun valtuustossa päätettiin myös eri lautakuntien jäsenistä, ja pohjoiskirkkonummelaisia luottamushenki-

Varavaltuutetut
Gunnel Hellström, RKP, Evitskog
Tuovi Hyvärinen, KOK, Veikkola
Katja Juuti, SDP, Veikkola
Hanna-Kaisa Mettälä, VIHR, Lapinkylä
Pirjo Salmi, KD, Veikkola
Aapeli Savola, VIHR, Lapinkylä
Mika Selänne, KOK, Kylmälä
Jarmo Uimonen, KOK, Veikkol

Kunnanhallitus
Ulf Kjerin, RKP, Lapinkylä
Matti Kaurila, KOK, Veikkola
Ulla Seppälä, KOK, Veikkola
Pekka Sinisalo, PS, Veikkola
Varajäsenet
Maria Feldt, SDP, Veikkola
Kaarle Lehmus, KOK, Veikkola
Marjokaisa Piironen, VIHR, Veikkola
Kristo Savola, VIHR, Lapinkylä
Kunnanvaltuusto
Maria Feldt, SDP, Veikkola
Marjut Frantsi-Lankia, KESK, Veikkola
Hans Hedberg RKP, Lapinkylä
Kristina Holmlund-Pursti, PS, Evitskog
Pauliina Juntunen, VIHR, Evitskog
Matti Kaurila, KOK, Veikkola
Ulf Kjerin RKP, Lapinkylä
Eero Lankia, KESK, Veikkola
Raija Lautanen-Eloranta, KOK, Veikkola
Kaarle Lehmus, KOK, Veikkola
Janne Miilukangas, SDP, Veikkola
Marjokaisa Piironen, VIHR, Veikkola
Antti Salonen, KESK, Veikkola
Kristo Savola, VIHR, Lapinkylä
Ulla Seppälä, KOK, Veikkola
Pekka M. Sinisalo, PS, Veikkola
Heli Yli-Knuuttila VIHR, Kylmälä

V

Perusturvalautakunta
Kaarle Lehmus, KOK, Veikkola
Heli Yli-Knuuttila, VIHR, Kylmälä
Varajäsenet
Tuovi Hyvärinen, KOK, Veikkola
Pauliina Ruhanen, VIHR, Oitmäki
Varajäsen
Heli Yli-Knuuttila, VIHR, Kylmälä

Varajäsen
Gunnel Hellström, RKP, Evitskog

Nuorisolautakunta
Janne Miilukangas, SDP, Veikkola

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Hans Hedberg, RKP, Lapinkylä

Tarkastuslautakunta
Raili Leidenius, SDP, Veikkola
Varajäsen
Pirjo Salmi, KD, Veikkola

Sivistyslautakunta
Tero Strand (pj), SDP, Veikkola
Päivi Mäkinen, KOK, Veikkola
Aapeli Savola, VIHR, Lapinkylä
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Raija Lautanen-Eloranta, KOK, Veikkola
Pauliina Juntunen, VIHR, Evitskog
Maria Feldt, SDP, Veikkola
Tero Strand, SDP, Veikkola
Pirjo Salmi, KD, Veikkola
Varajäsen
Kristiina Ahonen, SDP, Veikkola
Ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsen
Raili Leidenius, SDP, Veikkola
Liikuntalautakunta
Katja Juuti, SDP, Veikkola

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Jarmo Uimonen, KOK, Veikkola

Vesihuoltolaitoksen johtokunta
Mika Selänne, KOK, Kylmälä
Palvelutuotannon johtokunta
Kristo Savola (pj), VIHR, Lapinkylä
Janne Miilukangas, SDP, Veikkola
Eerikinkartanon johtokunta
Marjokaisa Piironen (pj), VIHR, Veikkola
Marjo Huotari, KOK, Veikkola
Pekka M. Sinisalo, PS, Veikkola
Varajäsenet
Jarmo Uimonen, KOK, Veikkola
Kristina Holmlund-Pursti, PS, Evitskog
Henkilöstöjaosto
Kristo Savola (pj), VIHR, Lapinkylä
Hanna-Kaisa Mettälä (vpj), VIHR, Lapinkylä
Varajäsen
Hans Hedberg, RKP, Lapinkylä

Kaunis Veikkolamme

le

te
kar

As
on
eik

Kehittämistyöryhmä
Matti Kaurila, KOK, Veikkola
Ulf Kjerin, RKP, Lapinkylä
Pekka M. Sinisalo, PS, Veikkola
Varajäsen
Maria Feldt, SDP, Veikkola

löitä saatiin lähes jokaiseen lautakuntaan. Mikäli listalta puuttuu pohjoiskirkkonummelainen henkilö, niin ilmoitathan asiasta sähköpostiin toimitus@kylanraitti.
fi ja virhe korjataan seuraavassa Kylänraitti-lehdessä.

OSA 26: Uusi liikerakennus

ssa

kan

Rakkaat lapset,

PIZZA

oletteko jo huomanneet, että Veikkolan
keskustaan ollaan rakentamassa aivan
uutta, isoa taloa? Se kuulemma
valmistuu vielä tämän vuosikymmenen
aikana. Ja arvatkaapa, mitä tuosta
talosta tulee löytymään?
Kokonainen kerros lapsille ja nuorille
lämpimine oleskelutiloineen - auki 24h
päivässä ja vielä leppoisine valvojineen!
Kioski, josta kaikki alle 18-vuotiaat
saavat ilmaista pikaruokaa, karkkia ja
limsaa.
Pankki, josta lapset voivat lainata niin
paljon viikkorahaa kuin haluavat - ilman
takaisinmaksua!
Pelisali, jossa kaikki saavat pelata
uusimpia pleikkari- ja tietokonepelejä

ilman ikärajoituksia.
...Hetkinen, taisinkin erehdyksessä
lukea teidän vanhaa toivomuslistaanne
Kirkkonummen kunnalle jouluksi...
Ja tässä se oikea paperi löytyikin:
Valitettavasti uuteen liikerakennukseen
tulee taas vain niitä tavallisia aikuisten
liikkeitä, joista saa tylsiä ja kalliita
tuotteita! - Syvä huokaus Lapset, luvatkaa, että kun te kasvatte
aikuisiksi ja voitte itse päättää kylän
kehityksestä, laitatte etusijalle aina
lasten asiat, ja sen jälkeen vasta tylsät
talousasiat.

KULTTUURI
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Eero Aarnion valloittavaa muotoilua
Kaikista kuudesta miljardista ihmisestä, jotka tuntevat
suomalaisen huippumuotoilija Eero Aarnion, ehkä ei edes
miljardi tiedä, että hän asuu
täällä keskellämme Veikkolassa. Kylänraitin toimitus pääsi
jo toisen kerran kylään Eeron
luo. Ensimmäinen juttu ilmestyi
Kylänraitissa 3/2005 sarjassa
Näin täällä asutaan. Kerroimme silloin talosta, jossa Aarniot
asuvat. Nyt kerromme hieman,
mitä talon ahkera asukas tällä
hetkellä tekee.
Palkittu kansainvälinen
muotoilija
Vuoden 2008 Kaj Franck -muotoilupalkinto myönnettiin uutta
luovasta teollisesti valmistetusta
tuotteesta Eero Aarniolle. Palkintolautakunnan mukaan ”yli 50
vuotta kestäneen uransa aikana
Eero Aarnio on omalle tyylilleen
uskollisena luonut laajan tuotannon, jolle ovat tunnusomaisia selkeät linjat, kirkkaat värit ja muotojen vapaa ja yllätyksellinenkin
käyttö. Vain harva suomalainen
on yltänyt tuotteillaan sellaiseen
maailmanmaineeseen kuin Aarnio. Hänen kädenjälkeään ovat
useat suomalaisen muotoilun ikoneiksi muodostuneet esineet Pallotuolista ja Kuplasta Tupla Kupla
-valaisimeen ja Puppy-koiraan.”
Keväällä 2008 Eero sai tähän asti
mieluisimman palkintonsa: kolmantena suomalaisena kautta aikojen arvostetun Compasso d’Oro
-palkinnon italialaiselle Magisille
suunnitellusta Trioli-lastentuolista. (Katso kuva Kylänraitin kannessa.) Värikkäissä tuoleissa on
kaksi istuinkorkeutta, ne toimivat
myös keinuina ja sopivat ulkokäyttöönkin. Tuolit on saatu lapsiperheillekin järkevään hintaan:
215 euroa. Vertailun vuoksi: Kupla-tuoli maksaa 3 540 e.
Vuodenvaihteessa Helsingissä Desing Forum Finlandin tiloissa oli

Toimitus testasi kaikki tuolit. Tässä Kaisa ja 37-vuotias
Kupla-tuoli.

Työhuone, jossa tärkein työkalu on lyijykynä.
Eero Aarnio -näyttely kuukauden
ajan. 15 000 kävijää näki näyttelyn, joka jatkaa matkaa Turkkiin
ja Italiaan. Näyttelyssä oli esilllä
muun muassa eri puolilta maailmaa kaikki lehdet, joissa on kerrottu Eero Aarnion töistä (yhteensä 800 sivua). Huhtikuussa Eeron
töitä on esillä Tampereella Finlaysonin tiloissa, ja samassa kuussa
hän itse on Milanossa huonekalumessuilla. Syyskuussa Eeron töitä

Mieluisin palkinto on Kultainen kompassi.

on Habitare 09 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Eeron töitä on esillä pysyvästi
merkittävissä kokoelmissa, kuten
New Yorkin MoMAssa ja Lontoon
Victoria and Albert Museumissa.

keväisyysjärjestö Plan Suomen
keräyslippaan myötä. Lippaan
valmistamisen jälkeen Eero kävi
Plastexin tehtaalla tutustumassa
erilaisiin valmistusmenetelmiin.
Pian syntyi idea Evergreen-kastelukannusta. Hauskasti kallellaan
olevan näköistä kannua saa nyt
2- ja 5-litraisena, syksyllä tulee
10-litrainen.
Jälleen Eero mietti, mitä puhalluskoneella voisi tehdä. Syntyi

idea henkarista, jossa on hameelle ripustuskoukut. Nyt henkaria
saa kolmea eri väriä keltainen
valkoinen ja vihrea. Henkarit saa
tarkoituksella lomittain: niistä on
rakennettu näyttelyihin eri värisiä
mobilepuita.
Plastex on ollut myös mukana toteuttamassa Eero Aarnion suunnittelemaa Origo-kirkasvalolaitetta.
Origon runko on valmistettu polyeteenistä puhallusmuovaamal-

Yhteistyökumppaneita
läheltä myös sattumalta
Yhteistyö Lohjalla sijaitsevan
Plastexin kanssa syntyi hyvänte-

Jopa kirpputorilla ymmärretään Design Eero
Aarnio -tuotteiden arvo: Konjakkituoli maksoi kirpparilla 500 euroa, kun muut kalusteet
maksoivat 10-30 euroa. Uutena kyseinen tuoli
maksaa noin 4 500 euroa.

Lehtiseinä, joka on täynnä juttuja Eero Aarniosta.

Kylänraitti 1/2009
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la Plastexin tehtaalla Lohjalla.
Origossa on himmennyssäädin ja
kantokahva.
Plastexin toimitusjohtaja Jyrki
Ant-Wuorinen on Eeron mukaan
iloinen yhteistyöstä. Sillä Eero luo
työtä kotimaahan: Se on Eeronkin
mielestä suurin asia tässä.

Eero Aarnio
sisustusarkkitehti, professori

Ideasta tuotteeksi
Muotoilija luo koko tuotantoketjun itse: hän hakee idealleen sopivat yhteistyökumppanit. Jos niitä
ei löydy Suomesta, niin hän hakee
muualta. Esimerkiksi lampuille
saa parhaat muotit vielä toistaiseksi Italiasta, vaikka nummelalainen Merocap on hyvää vauhtia
löytämässä hyvän muotinteon salaisuudet.
Aarnio-tuotteita myydään nykyään paljon verkkokauppan kautta. Katso www.designeeroaarnio.
com: Pienet esineet kuten lamput
ovat valmina Tapiolan varastossa,
mistä niitä postitetaan eri puolille
maailmaa. isommat tuotteet kuten
Pastilli-tuolit, valmistetaan tilauksesta, jolloin ne eivät vie varastotilaa.
Pallotuolit tehdään edelleenkin
käsityönä: 1,5 pv kestää yhden
pallon tekeminen yhdeltä henkilöltä, tuolin jalka tehdään muualla
ja verhoilut Lahdessa. Vaikka pallotuolin perusmuoto syntyi 1960
luvulla, niin Aarnion kuuluisin
tuoli edelleenkin kehittyy; viimeisin versio on Audiopallotuoli,
johon saa liitettyä kannettavan
tioetojoneen, musiikkipuhelimen,

Swan-lamppuja, joiden takana näkyy vihreä Pastilli-tuoli ja kaksi
vaaleaa Pony-tuolia.
IPoDin tai jonkin muun MP3soittimen. Tämä uusi teknikka on
upotettu tuolin käsinojaan. Pallotuolia varten tehtiin uusi muotti,
jossa lukee kohokirjaimin Ball
Chair Audio Design Eero Aarnio.
Siihen olisi pitänyt laittaa myös
Made in Finland, koska kiinalaiset todennäköisesti kopioivat sitä.
Kopioisivatko he myös sen Made
in Finland -tekstin?
Toiveita
Kysyimme, mitä Eero toivoo veikkolalaisilta poliitikoilta. Vastaus
tuli kuin apteekin hyllyltä: Mölyaitaa Veikkolaan. Paljon ihmisiä asuu mölyalueella, ja nyt kun

tarvitaan töitä, voisi tehdä ensiksi
maavallia ääniesteeksi ja sen jälkeen aitaa.
Kierroksemme päättyy kolmen
kuvakehyksen eteen. Kaiken maailman desingn-palkintoja saaneen
Eero Arnion suuri ilo on Amerikassa asuvan tyttärensa lähettämät kolme New York Times -lehden sanaristikkoa, joissa kysytään
maailmankuulun huippumuotoilijan etunimeä ja vastaukseksi tulee
Eero.

Teksti ja kuvat:
Tupuli / Kaisa ja Franz

syntynyt 1932 Helsingissä
Taideteollinen oppilaitos, sisustustaiteen osasto
1954-1957
Puoliso logonomi Pirkko Attila1956
Lapset Marja-Leena 1959 ja Rea 1961
Suunnittelijana Asko Oy:ssä Lahdessa 1960-62
Oma sisustussuunnitteluun ja teolliseen muotoiluun erikoistunut toimisto 1962
Eero Aarnio Design Studio GmbH, Köln 1978-82
Design studio, Tapiola 1982
Eero Aarnio T:mi, Veikkola 1992
Aarnio Design Oy, Veikkola 2001

Lisätietoja:
www.eeroaarnio.com
info@)designeeroaarnio.com
kauppa www.designeeroaarnio.com
www.designforum.fi/kaj_franck2008
www.finnishdesignshop.com - valitse suunnittelija
- Eero Aarnio
www.plastex.fi/evergreen.htm
www.eero-aarnio.com, jossa vientimallisto

KULTTUURI
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Monipuolista ohjelmaa kulttuurin
ystäville
Veikkolan
Kartanoteatterin
vuosikokous
Veikkolan Kartanoteatterin
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään Veikkolan koululla
keskiviikkona 22. päivänä
huhtikuuta kello 18. Esillä
sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kartanoteatteri jatkaa
kesänäytelmällä ”Kaikki
maan hedelmät”

Kirkkonummen
Kansallinen
Kulttuuri ry:n kevään ohjelmisto tarjoaa monenlaisia
kulttuurinautintoja. Lähde siis
kanssamme tutustumaan monipuoliseen kulttuuriin samanhenkisten, mukavien ihmisten
kanssa. Me hoidamme kaikki
käytännön järjestelyt, sinä voit
keskittyä nauttimaan.
Silmän ja mielen iloa taiteesta
Kevään ensimmäisen retken teemme 21.3. Sinebrychoffin ja Didrichsenin taidemuseoihin. Molemmissa jo itse rakennukset ovat
nähtävyyksiä sinänsä. Museoiden
taideteokset ovat ainutlaatuisia.
Kummassakin museossa on myös
vaihtuvia näyttelyitä.
Sinebrychoffin taidemuseossa on
Auringonjumalattaren tyttäret –
Japanilainen naisellisuus -näyttely. Sen keskeisen kokonaisuuden
muodostavat Valtion taidemuseon
kokoelmiin kuuluvat vanhat japanilaiset puupiirrokset. Näyttelyssä
on lisäksi esillä Euroopassa ensimmäistä kertaa samurai-luokkaan
kuuluneen morsiamen 14-osainen
kauneudenhoitovälineistö. Esillä
on myös nykytaiteilijoiden teoksia sekä japanilaista teekulttuuria
esittelevä näyttely.
Didrichsenin taidemuseossa on
Rafael Wardin 80-vuotisjuhlanäyttely Värin sielu. Se esittelee
taiteilijan tuotantoa 1950-luvulta
tähän päivään. Näyttelyssä ovat
esillä muun muassa tasavallan
presidentti Tarja Halosen muotokuva ja Helsingin kaupunginteatterille tehty Kvartetti-teos.
Retken yhteydessä pidämme myös
sääntömääräisen kevätkokouksen.
Kevätkokouksessa voit vaikuttaa
mm. syksyn ohjelmistoon.

Raija Orasen kirjoittama ja Hannu
Virolaisen ohjaama, Eerikinkartanon historiasta kertova näytelmä saavutti viime kesänä suuren
suosion, ja lähes kaikki esitykset
olivat loppuunmyytyjä. Suuren
kysynnän vuoksi Kartanoteatteri
päätti jatkaa näytelmän esittämistä vielä kesällä 2009.
Lippujen myynti on jo alkanut
Kymppikioskilla, Sirpan vintillä
ja Kirkkonummen keskustassa
Luckanin myyntipisteessä.
Näytelmä esitetään Navalan puistossa seuraavina päivinä:

Ti 9.6. klo 18 (ennakkonäytös)
Ke 10.6. klo 18
To 11.6. klo 18
Pe 12.6. klo 18
La 13.6. klo 18
Ti 16.6. klo 18
Ke 17.6. klo 18
Lipun hinta 15 euroa.
Ryhmille erikoisalennukset.
Varaukset:
veikkolankartano@gmail.com
Tiedustelut ja ryhmävaraukset:
046 6561930.
Tervetuloa!

Laulu soi ja soitto raikaa
Kansallisteatteri esittää Kulkurin
laulut – Tauno Palo 100 vuotta.
Tätä esitystä lähdemme katsomaan 4.4. Kulkurin laulut on kunnianosoitus Tauno Palolle ja hänen
unohtumattomalle elämäntyölleen
suomalaisen teatterin, elokuvan ja
musiikin saralla. Kulkurin laulut
muodostaa esityskokonaisuuden,
jossa laulut kertovat kukin oman
tunnelmallisen tarinansa niin musiikin kuin näyttämötaiteen keinoin. Upeina, tuoreina sovituksina
ja näyttelijöiden komeasti tulkitsemina kuultavien laulujen kautta
esitys taittaa matkaa maaseudulta
kaupunkiin, halki itsenäisen Suomen historian. Suuren näyttämön
lämpiössä voi myös tutustua näyttelyyn rooliasuista, joita Tauno
Palo käytti.
Toukokuussa suuntaamme Kotkaan
Maapalloilua-revyy on Kotkan
Kaupunginteatterin ja Tahtiteatterin yhteistuotantoa, jonka ensi-ilta
oli 17.1. Tämä hulvattoman hauska revyy ilottelee turismin ja glo-

Maapalloilua-revyy: Unkarilainen asetelma. Kuva: Kalevi Horsti/
Pedacom Oy.
baalin elämämme vauhdikkaassa
väännössä. Rytmikkään musiikin
säestyksellä matkataan ilmiöstä
toiseen ja koti-Suomesta aina laajemmille aluevesille. Lavalla ovat
Tahtiteatterin ammattilaiset sekä
loistavat muusikot.
Teatterin jälkeen poikkeamme
vielä Akvaariotalo Maretariumiin,
joka on suomalaisten kalojen
luonnonmukainen akvaario. Maretariumissa on myös esillä kokoelma Seppo Keräsen valokuvia:
”Itämerennorppa ja ilmastonmuutos”. Tähän merelliseen kaupunkiin suuntaamme 9.5.
Linja-autossa on tunnelmaa
Järjestämme aina yhteiskuljetuksen ja otamme matkalaiset kyytiin
Kirkkonummen pääteiden varsilta. Voimme myös varata puolestasi teatteriin väliaikatarjoilun.
Pidemmillä retkillä on myös muuta oheisohjelmaa. Retkillemme
voivat osallistua myös muut kuin
yhdistyksen jäsenet.
Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta ja retkistä saat puheen-

johtaja Hellevi Varpiolta, puh. 040
733 0081. Voit myös ilmoittautua
mukaan retkillemme soittamalla
Helleville. Seuraa myös ilmoitteluamme Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyrissä.
Kirkkonummen Kansallinen Kulttuuri ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää
monipuolista kulttuuriajattelua.
Yhdistyksen toiminta on alkanut jo vuonna 1979. Yhdistyksen
toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain
yhdistyksen
syyskokouksessa.
Pääsääntöisesti Kirkkonummen
Kansallinen Kulttuuri ry tekee
teatteri- ja konserttiretkiä, mutta
pyrimme yhdistämään retken yhteyteen myös muuta toimintaa.
Tervetuloa kanssamme matkalle
kohti mieleenpainuvia kulttuurikokemuksia!
Tuula Andersson
Kirkkonummen Kansallinen Kulttuuri ry
sihteeri
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Kohtaamme
Kymppikioskilla
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Veikkolan apteekki
Hyvät asiakkaamme!
Muutamme huhtikuun aikana uusiin tiloihin
osoitteeseen Eerikinkartanontie 2.
Puhelinnumero pysyy toistaiseksi ennallaan.
Tiedotamme aikataulusta sen tarkennuttua.
1.3. alkaen apteekin aukioloajat ovat seuraavat:
Ma – Pe 9 – 18
La 9 – 14
Iloisin terveisin Veikkolan apteekin tytöt
Mitä olette tehneet ilmastotorjunnan eteen?
Aki: Lajittelen talousjätteet, sammutan turhat valot, olen vähentänyt turhaa autoilua.
Juhana: Samoja asioita ja kierrätystä.

Kuvassa Aki Martinkauppi ja Juhana Erä.
Keitä olette?
– Aki Martinkauppi.
– Juhana Erä.

Juhana: Opiskelen talousasioita.

Missä asutte?
Aki: Veikkolan keskustassa, rivarissa.
Juhana: Veikkolassa, omakotitalossa.
Onko perhettä?
Aki: Yksin elelen.
Juhana: Mulla on avovaimo ja 8
vuotta vanha Nadja-tyttö.
Mitä hommaatte?
Aki: Mä olen kirvesmies.

Mitä harrastatte?
Aki: Musaa. Soitan useammassakin bändissä, mm. Killer Wolves
-coverbändissä.
Juhana: Musaa. Studiolla teen
miksaus- ja tuottajahommia.
Mitä Veikkolaan tarvittaisiin lisää?
Molemmat: Lunta.
Mikä Veikkolasta puuttuu?
Juhana: Toinen grillikioski. Voisi
olla lähellä Vihdin rajaa.

Käyttekö usein Kymppikioskilla?
Aki: Joka toinen päivä.
Juhana: Ehkä kerran viikossa.
Mitä tilasitte?
Molemmat: Kahvit.
Maistuiko?
Molemmat: Totta kai. Täällä on
Suomen toiseksi parhaat kahvit.
Missä ne parhaat on?
Molemmat: Kotona.
Moccamaster!

Eläköön

Teksti ja kuvat: Matti Saartamo

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

VEIKKOLAN
TAKSI

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

✁ leikkaa talteen

www.aana.fi

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

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

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

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

Myynti:
sunnuntaina 11-16

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

Kirpputori
Veikkolan
keskustassa
Onko varastoosi kertynyt tavaraa,
jota et ole tarvinnut enää moneen vuoteen?
Olisiko paikallaan pienet ansiot näin laman
kynnyksellä?
Jos vastaat myöntävästi molempiin kysymyksiin,
niin Veikkolan Kyläyhdistys tarjoaa sinulle
auttavan kätensä:

KIRPPUTORI
Veikkolan Toripuistossa Taksikopin takana
Lauantaina 16.5. kello 10 - 14.
Mahdollisuus varata pöytä, hinta 15 e tai
tuoda mukanaan oma pöytä, hinta 10 e.
Ilmoittautumiset sähköpostilla: maria@feldt.fi
Tiedustelut: puh. 050 482 0731
Toimi nopeasti, sillä pöytiä on rajoitettu määrä.
Myynnin päätyttyä Sininauhan auto noutaa
myymättömän vaatetavaran lahjoitettavaksi
hyväntekeväisyyteen.
Veikkolan Kyläyhdistys

AJASSA
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MONIPUOLISET HOITOPALVELUT
VEIKKOLASSA!
Öljy- ja Kaasupolttimet

Veikkola Puh: 0400 445 834
Sähköposti: aulis.liljestrom@elisanet.fi

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

–
–
–
–
–

FYSIOTERAPEUTTISET HOIDOT
LYMFATERAPIA
HIERONTA
VOICE MASSAGE –HIERONTA
VYÖHYKETERAPIA (myös vauvat)

Hieroja Kyösti Laatikainen vastaanotto ke ja pe iltaisin, puh. 0400-476347

Voice Massage –hierontaa käytetään:
• ääniammattilaisten äänihäiriöiden ennaltaehkäisynä
• puhe- ja ääniterapian sekä laulunopiskelun tukihoitona sekä
puhallinsoittajan hengitys- ja ansatsiongelmien poistamiseen
• purentalihasjännitys- ja kiputilojen poistamiseen
• refluksitaudin lisähoitona
• hengitysongelmiin; nielemisen ja puhumisen helpottamiseen
(esim. astma, Parkinson-tauti)
• poistamaan lihasjännityksiä (mm. päätetyötä tekevät)
• urheilijoiden hoidossa hengitysfunktion parantamiseksi

FYSIO-LYMFA
RITVA HERNETKOSKI
Vanhatie 26, 02880 Veikkola
09-2565 065, 050-464 6661
ritva.hernetkoski@suomi24.fi

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY

Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman!
Myös lahjakortit.

www.sementtivalimothaapanen.fi

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

T:mi

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 talviaikaan:
ma-pe 6-20,
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

LAPSET JA NUORET
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Tohtori Orff hauskutti
yleisöä

Lapset odottivat malttamattomina MLL:n järjestämän
konsertin alkua Veikkolan koulun aulassa sunnuntaina 25.1.
Hyvä kuuntelu- tai tanssipaikka
löytyi jumppasalista patjalta.
Tohtori Orff ja Herra Dalcroze
-lastenmusiikkiyhtyeen jäsenet
Kimmo, Hannu ja Matti saivat
lämpimän vastaanoton. Monelle
yleisössä heidän musiikkinsa oli
selvästikin tuttua.
Yhtye väritti laulujaan mainiolla
pienimuotoisella ja mutkattomalla esiintymisellään. Siinä ei juuri
rekvisiittaa tarvittu. Jokainen ymmärsi, kuinka pieni on pieni leikkiauto, kuinka paljon posteljooni
pelkäsi koiraa ja kuinka vihainen
kannel voi olla. Yleisö jammaili
mukana, taputti, nauroi ja tanssi.
Opimme myös irlantilaisen taskutanssin: kädet taskuun ja reippaat
hypyt oikealle ja vasemmalle tina-

Tenavajumppaa ja jumppaavia tenavia

pillin soiton tahtiin.
Soittimina lavalla nähtiin kitaran
ja pahvilaatikkorumpujen lisäksi
lukuisa joukko puhaltimia. Tunnin mittainen konsertti sopi sylivauvalle, taaperolle, tenavalle
ja vanhemmille, eikä kenenkään
tarvinnut suojata korviaan liian
kovilta ääniltä. Konsertin lopuksi
orkesteri pyysi apua viimeiseen
kappaleeseen ja sai kymmenkunta innokasta soittajaa. Kitarana ja
bassona toimivat sulkapallomailat
ja vappuviuhkat.
Meillä kotona on jälkeenpäin iloisesti lauleskeltu ja taputeltu tarttuvia kertosäkeitä ”no onko koira
kotona, no ei oo, ei oo, ei oo, ei”.
Kiitos orkesterille kivasta konsertista!
Teksti: Mervi Sandkvist
Kuva: Mari Kukkonen.

MLL:n luentosarja
MLL järjestää luentosarjan lasten
ja nuorten vanhemmille. Ensimmäisen luennon piti lastentautien erikoislääkäri Petteri Hovi
4.2. Veikkolan koululla. Yksi
luennnon tavoitteista oli helpottaa lääkärissäkäyntiä puhumalla
potilaan, vanhemman ja lääkärin
rooleista. Lääkärikäynnillä nämä
kolme ”ammattilaista” kohtaavat,
ja on hyvä, jos ymmärrämme toisiamme. Saattajan pitää osata kertoa tarkkaan, mitä tapahtui, missä
järjestyksessä oireita tuli, kauanko ne on kestäneet. Lääkärin olisi
hankalaa diagnosoida potilas vain
vastaanotolla näkemänsä perusteella. Kuulijoilla oli sekä alle
että yli 7-vuotiaita lapsia, joten
kysymyksiä esitettiin vauvojen
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ja leikki-ikäisten sairauksien hoidosta.
Seuraavat luennot Veikkolan
koulun auditoriossa:
Ke 4.3. klo 18-19.30 Päihteet
- jokaisen oma asia? Ilta vanhemmille ja nuorille, järj. MLL
ehkäisevä päihdetyö. Tervetuloa
keskustelemaan keinoista tukea
nuorten päihteettömyyttä.
Ke 1.4. klo 18-19.30 Vanhemmuuden mahdollisuudet ja haasteet
lapsen hyvinvoinnin tukemisessa,
perheterapeutti, psyk.sairaanhoitaja Ulla Ingman-Ronkainen.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Talvitunnelmia Tenavajumpassa.
Vuodenvaihteessa lapsiperheiden
liikuntamahdollisuudet
lisääntyivät jälleen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tenavajumppa pyörähti käyntiin
Veikkolan koululla torstai-iltapäisin. Tenavajumppa on
perheliikuntaryhmä, jossa 1–6vuotiaat lapset vanhempineen
liikkuvat, leikkivät ja laulavat.

tavälineisiin, leikitään uusia ja
perinteisiä liikuntaleikkejä sekä
temppuillaan telineillä. Monipuolisten liikuntataitojen lisäksi harjoitellaan ryhmässä toimimista,
tavaroiden vaihtamista ja oman
vuoron odottamista. Tenavajumppa jatkuu toukokuun puoleen väliin asti, ja sään salliessa keväällä
liikutaan myös ulkona.

Perheliikuntaryhmässä aikuiset ja
lapset tapaavat toisiaan ja saavat
näin vertailukohtia toisten samanikäisten lasten taidoista. Pienemmät lapset oppivat seuraamalla
isojen esimerkkiä, ja isommat lapset oppivat ottamaan huomioon
pienempiä. Liikuntakerroilta saa
myös toimintavinkkejä, joita perhe voi hyödyntää kotona ja omaehtoisessa liikkumisessa.

Kesällä liikunnanriemua pääset jakamaan myös toukokuussa
käynnistyvässä Veven PERHISporukassa, johon mukaan ovat
tervetulleita lapsiperheet ikään,
kokoon tai kuntoon katsomatta!

Tenavajumpassa
tutustutaan
omaan kehoon ja erilaisiin liikun-

Veikkolassa on alle kouluikäisille tarjolla liikuntaa lähes joka
päivälle. Maanantaisin Veikkolan
Veikkojen Perheliikuntaryhmässä
vilistetään 1–3 v. lasten perheiden
voimin. Tiistaisin MLL.n salivuorolla klo 17–18 3–8 v. lapset

vanhempineen pelailevat sählyä.
Keskiviikkona Veven Liikuntaleikkikoulussa 3–4 v. sekä 5–6 v.
ryhmissä opetellaan perusliikuntataitoja ja leikitään vauhdikkaita
liikuntaleikkejä. Torstaina 16.30–
17.15 MLL:n Tenavajumppa 1–6
v. lapsille perheineen. Klo 17.30
alkaen Veven yleisurheilukouluissa liikutaan ja urheillaan 4–5 v.
sekä 6–7 v. ryhmissä. Perjantaisin
3–4 v. Liikuntaleikkikoulu-ryhmä
päättää vauhdikkaan viikon.
Lisätietoja ryhmistä www.geocities.com/pkirkkonummi_mll ja
www.veve.net Lehden ilmestyessä kausi on jo hyvässä vauhdissa,
mutta vapaita paikkoja Liikkarija Tenava-ryhmiin voi tiedustella
Tuija Kaurilalta, p. 040 5454630.
Teksti ja kuva: Tuija Kaurila

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

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

LIITY SINÄKIN KYLÄYHDISTYKSEEN
Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 15 euroa/talous
Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529 745-43368.
Viite: 650049

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

AJANVIETE
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellisen ristikon teemana oli pääkuvassa esiintynyt kylpytynnyri tai oikeastaan sen lukuisat synonyymit.
Palautetta ristikosta tuli sangen laajalta joukolta, mukana ratkojia, jotka eivät juurikaan harrasta ristikoita.
Tyytyväisyys selittyy tietysti ratkaisun antamalla elämyksellä. Ristikon elämyksellisyydestä on parhaillaan
käynnissä keskustelu ristikkoharrastajien ja -ammattilaisten keskustelupalstalla. Otsikolla ’Mistä on ristikon
ratkaisu/laadinta-elämys tehty’ käytävään keskusteluun voi käydä tutustumassa osoitteessa www.sanaristikot.
net/keskustelut/. Palsta on avoin ja siellä voi kuka tahansa esittää mielipiteitään. Siitä huolimatta keskustelu
on osin asiallista.

Ei tule
puseroon!

Itarat

Tämänkertaisen ristikon teema näkyy jo ensi vilkaisulla kuvituksesta. Idea ristikkoon syntyi eräällä lenkillä
joitakin viikkoja sitten Nuuksion talvisessa maastossa. Ohuehkossa lumipeitteessä näkyivät eläinten jäljet selvästi. Paitsi kovasti lisääntyneiden valkohäntäkauriiden polkuihin, saattoi tuolloin törmätä myös järviylängön
harvinaisempien otuksien jättämiin jälkiin. Ratkaisijan tehtävä on tietysti ensin tunnistaa, mistä otuksesta on
kysymys.
Ratkaisija kokee ristikkoelämyksen huomatessaan pystyvänsä ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti tukeutuen
omaan tietoonsa, päättelykykyynsä ja intuitioonsa. Mutta elämyksellisyyteen vaikuttaa myös se, että ristikko
on sekä sisällöltään että visuaalisesti tasokas ja tyylikäs. Tärkein reunaehto yksittäisen ratkaisijan kohdalla on
kuitenkin se, että ristikko on hänelle vaikeudeltaan sopiva.
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Laatija kokee elämyksen, kun saa ristikon vihdoin valmiiksi ja on siihen tyytyväinen. Mutta myös laatijan
elämys voi koostua monista ympäröivistä asioista. Tämän ristikon kohdalla elämyksen elementit syntyivät jo
Nuuksiossa. Edellisen ristikon laadintaan liittyviin myönteisiin ajatuksiin sisältyvät omassa kylpytynnyrissä
koetut elämykset.
Veikko Pohjola
veikko@nordem.fi
RubinSärkyjä stein

Pyöriminenkin

Wirtanen

Kiiski
-Cranes

Muinainen
jumala

Lopussa

Hieno

Palkkio
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Onni
tai
Nuotio

Paavalikin

Pysähdy!

Ensimmäinen

Hankkia
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Kutti

One-

Maan tullessa näkyville

Irlanti

Kirkas
Sumea

-ville
Köynnös

Kynttilöistäkin

Raskaita
vasaroita
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Sameat
Epäys
Maljakko
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Muusien
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tuskin menee
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- de France
Kalhun parina muinoin Lisääntyminen
Kohta Suomeen

Vehje
Suomussalmelta

Ottelu

Runomitta

Riiviö

Sirppi

Ilman
piirakkaa !

Idässä
Ässä

Lander tai
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Mimosakin

Yhteenlaskuja
varten

Eeva

Odelma, äpäre,
pääsadon korjuun
jälkeen kasvanut
heinä

Nääntyä

Venäläinen
kuva tee

Sisin

Nuuksio
(ruåts.)

Kannin

Kimmo
Kalevi
Immeri
(kok.)
Pietari

Vedin
(lehmän)

Takaus
Vastaanottaa

Sikke
Olavi Kivalo
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Kevät on aluillaan
Olemme jälleen selviytymässä
talvesta, vaikka juttua kirjoittaessani keväästä ei juuri ole vielä
merkkejä, lukuunottamatta päivien pitenemistä ja käpytikan
soidin-koputtelua, jonka tänään
11.2. ensimmäistä kertaa tänä
vuonna kuulin. Järvemme jäätyivät juuri ennen vuodenvaihdetta. Vaikka kevät olisi etu- tai
takapainotteinen, niin järvet
aukeavat yleensä viikolla 17.
Seuratkaapa vain, kuinka käy.
Syksyllä lintupiireissä puhuttiin
paljon runsaasta myyräkannasta
ja siitä, että se yhdessä lauhkean
syksyn ja alkutalven kanssa jättäisi peltojemme ylle runsaasti
päiväpetolintuja
talvehtimaan.
Lehdissä oli myös juttua tästä asiasta. Jutussa mainittiin myös, että
Kirkkonummella on nähty paljon
petolintuja talvehtimassa. Jostain
syystä nämä linnut ovat karttaneet
Pohjois-Kirkkonummea.
Olen
nähnyt vain yhden talvehtijan, hiirihaukan. Tein havainnon 4.2. ja
joulukuussa.
Isolepinkäisen talvireviiri
Eerikinkartanon pelloilla aloitti
talvireviirinsä myös isolepinkäinen, joka lajina saa ravintonsa
myös hiiristä ja myyristä talviaikaan. Tämä lintulaji ei ole varsinaisesti petolintu, vaikka käyttää
ravintonaan jyrsijöitä. Se ei ole

ma lumen peittäessä peltoaukeat.
Sänkipellon aikana sain jyrsijöistä
helposti näköhavaintoja.
Haapajärvi näyttäisi olevan lokkien
levähdyspaikkana,
kun
ne
matkaavat
Ämmässuon ja
Lohjan kaatopaikojen väliä. Pääkaupunkiseudun
sanomalehdessä
mainittiin,
että
harmaalokkeja aiotaan taas vähentää Ämmässuon
kaatopaikalla.
Harmaalokkien
Kuvan seitsemän pyrstötiaista ruokailee päivit- määrään (jos niitäin muutaman minuutin ajan talipötköllä Veik- tä nyt häiritseväskolan Lamminpääntiellä.
ti jonkun mielestä
Kuva: Tuomo Rautavirta
on liikaa) on vaikuttanut ihminen,
myöskään muuttolintu vaan paik- eli tässä nk. luomakunnan kruunu
ka- ja kiertolintu, joka valitsee tal- käyttää taas itsekkäästi päätäntävella uuden elinpiirin pesimäpii- valtaa säädellessään luontokapristä poiketen. Näkemäni yksilö paleiden lukumäärää. No, se siitä.
katosi vuodenvaihteen kieppeillä Toivotaan kuitenkin, että mahdolmaisemista, vaikka jyrsijöitä oli lisimman moni lokki välttyy antammikuussa pelloilla paljon. Jyr- soilta ja pääsee pesimispuuhiin,
sijäkannan kato saattaa tapahtua kuten evoluution saatossa elämään
muutamassa viikossa, joten helmi- jääneet lajit luonnollisesti tekevät.
kuun tilanteesta en ole aivan var-

Aina kiireinen pyrstötiainen
Linnuilla on ollut melko helppo
talvi. Sen olen huomannut mm.
lintujen vähäisestä lukumäärästä
ruokintapaikalla. Kun lunta ei ollut vielä maassa, jouduin joskus
odottamaan minuuttikaupalla, ennen kuin jokin saapui syömään.
Kun saimme lunta tammikuun
lopulla, se lisäsi yksilömääriä ruokintapaikalla. Lajien lukumäärä ei
kuitenkaan lisääntynyt lukuunottamatta pyrstötiaista. Helmikuun
ensimmäisen viikonlopun sunnuntaina yli 10 yksilön pyrstötiaisparvi tuli säristen ruokintapaikalleni.
Laji on siitä erikoinen, että sillä
on koko ajan kiire. Vaikka se löytää ruokintapaikkoja ja on alkanut
niitä hyödyntää ravinnonlähteenä,
on erikoista, että nämä koreat linnut eivät jää pidemmiksi ajoiksi
löytämänsä ruokintapaikan äärelle vaan kiirehtivät taas eteenpäin.
Jatkuva kiire kylmänä vuodenaikana kuluttaa energiaa, jota täytyy
saada koko ajan lisää. Ehkä on
niin, että vaikka kiire on jatkuvaa,
niin laji löytää kuitenkin suhteessa myös enemmän ruokaa, kun se
tekee ravinnon eteen koko ajan
paljon töitä. Línnun paino on vain
noin 10 g, joten tarvittava päivittäinen ruoka-annos ei ole suuren
suuri. Tämä laji oli aikaisemmin
tunnettu siitä, että hyöntessyöjänä se ei käynyt ruokintapaikoilla.

Tähän on nyt tullut muutos. Viime
vuosina laji on aloittanut siementen syömisen laajalti esiintymisalueillaan.
Mustarastaan huilu ja peukaloisen retki
Mustarastaita talvehtii vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Se
aloittaa pesinnän ensimmäisenä
rastaana maaliskuun puolella.
Mustarastaan kaunista huiluääntä voidaan kuulla jo helmikuun
lopussa. Ensimmäiset äänet on
todennäköisesti kuultu, kun tämä
Kylänraitti tulee painosta.
Tammikuun alussa Kurkistojärven
lähistöllä talvehtimista yritti ainakin yksi peukaloinen. En nähnyt
yksilöä enää kuun puolivälissä.
Toivottavasti se on kuitenkin selvinnyt talvesta. Mahdollisuudet
ovat olleet melko hyvät. Muita
helmikuussa pesinnän aloittaneita
lajeja ovat korppi, käpylinnut ja
jotkin lehtopöllöpariskunnat.
Kevään jo alkaessa iloista mieltä
toivottaa
Topi

HUOM!
PALVELEMME
MYÖS
SUNNUNTAISIN

12-16

Aina maistuvaa ja edullista
Alltid gott och förmånligt
HK
Iso Sininen lenkki/
Stor Blå länkkorv

2

95

850 g (3,47/kg)

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

17 2
Hinta
voimassa/
Priset gäller
1.1.–31.3.

45

85

Koff III
24 tlk/brk,
7,92 l (1,75/l)

(sis./inneh. 13,85 +
pantti/pant 3,60)

099

Arla Ingman
Brazil
appelsiinitäysmehu/
apelsin juice
1l

035

Myllyn Paras
Makaroni
400 g (0,88/kg)

1

99

Valio
Marjakeitot/
Bärsoppor
1 kg

99

1

Ingman
Creamy
herkkujäätelö/
delikatessglass
0,9 l (3,32/l)

69
Mc Cain
Golden Long
ranskanperunat/
pommes frites
750 g (2,25/kg)

S-ryhmä – Suomen
luotetuin päivittäistavarakauppaketju

Asiakasomistajaksi voit liittyä
myös osoitteessa/Du kan ansluta
dig som ägarkund också på
www.varuboden.fi
Palautteesi on meille tärkeää!
Din åsikt är viktig!
asiakaspalaute.varuboden@sok.fi
kundrespons.varuboden@sok.fi
Puhelinpalvelunumero/
Kundservicenummer: 010 4426 660

2

Pepsi tai/eller
Pepsi Max
2-pack,
3 l (0,68/l)
(sis./inneh. 2,05 +
pantti/pant 0,80)

www.s-kanava.ﬁ

S-gruppen –
Den tillförlitligaste
dagligvaruhandelskedjan i Finland

2

99

Hartwall
Jaffa tai/eller Jaffa
light 2-pack,
3 l (2,19/l)
(sis./inneh. 2,19 +
pantti/pant 0,80)

2

Bonaqua
Kivennäisvedet tai
Vichy/Mineralvatten
eller Vichy, 1,5 l
(0,86/l) (sis./inneh. 1,29 +
pantti/pant 0,40)

1

27

69

1

1

69

Rainbow
Kalapuikot/
Fiskpinnar
900 g (2,99/kg)

Elovena
Kaurahiutaleet/
Havreflingor
1 kg

279

Kellogs
Riisimuroja/
Rice Krispies
375 g (7,44/kg)

49

Apetit
Pakastepizzat/
Djupfrysta pizzor
300 g (4,97/kg)

750

Serla Toilet
WC-paperi/
Toalettpapper
24 rl/st.
(0,31/rl/st.)

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

Veikkola, Koskentie/Koskisvägen 2, puh/tfn. 010 442 6420
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MLL:n kevätkirppis
Veikkolan koululla 15.3.

pidetään ke 25.3.2009 klo 18 kylätalolla, Vanhatie 29, Veikkola.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Lisätietoja kirves@saunalahti.fi ja 040 5058 058.
Veikkolan kalastuskunnan vuosikokous pidetään ke 25.3.2009 klo 19.30 kylätalolla, Vanhatie 29, Veikkola.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat sekä kuullaan, miten etenee kalastuskuntien yhdistäminen.
Lisätietoja kirves@saunalahti.fi.

Näkkitapahtuma ja
avantouintikilpailut 1.4. klo 18
Näkki nostaa joulun alla heittämänsä kiven avannosta Lammaskallion rannassa. Näin julistetaan avantouintikausi päättyväksi. Uintia voi tietenkin jatkaa vielä jäiden sulamisen jälkeenkin. Kylmän veden terveelliset
vaikutukset vähenevät vesien lämmetessä. Aprillipäivänä kuitenkin vielä kerran uidaan kilpaa laitureiden välinen 25 metrin matka.
Tervetuloa uimaan ja kannustamaan! Rantasauna on lämpimänä. Tilaisuuden järjestävät Kirkkonummen Uimaseura ja kyläyhdistys.
Pirkko-Liisa Iivari

Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS

MLL:n kirpputori on veikkolalaisten lapsiperheiden jokakeväinen kohokohta. Kuvassa talkootöissä Sanna Nisula (vas.) ja Maria
Feldt.
MLL:n Pohjois-Kirkkonummen yhdistys järjestää perinteisen kirpputorin sunnuntaina 15.3. klo 10-13 Veikkolan koululla osoitteessa Kisapolku 7.
Kirpputorille voi tuoda myyntiin puhtaita, hyväkuntoisia lasten kevät- ja kesävaatteita, lasten leluja ja tarvikkeita sekä äitiysvaatteita
ja -tarvikkeita. Myyjät ilmoittautuvat Mari Kukkoselle osoitteeseen
kukkonenmari@gmail.com

Tiistaina 3.3.2009 klo 19.00 Furuhedissä, Furuhedintie 8, Haapajärvi. Tervetuloa! Johtokunta
Föreningen för Norra Kyrkslätt rf. ÅRSMÖTE tisdagen den 3.3.2009 kl 19.00 på Furuhed, Furuhedvägen 8,
Haapajärvi. Välkommen! Styrelsen

Tienvarsien siivoustalkoot
Städning av vägrenarna
Su 3.5.2009 klo 10-14 talkoillaan kotikylien siisteyden puolesta. Jätesäkkejä ja suojahanskoja jaetaan lähtöpaikoilta: Haapajärvellä palokunnan piha, Lapinkylän luistelukenttä, Kylmälän palokuntatalo, Veikkolan
kylätalo (Vanhatie 29). Lopuksi makkaran grillausta lähtöpaikoilla.
Lisätietoja ilmoitustauluilta ja www.veikkola.net. Järjestäjät: Veikkolan kyläyhdistys ja Pohjois-Kirkkonummi
Norra Kyrkslätt ry.

MLL:n luentosarja
Seuraavat luennot Veikkolan koulun auditoriossa:
Ke 4.3. klo 18-19.30 Päihteet - jokaisen oma asia? Ilta vanhemmille ja nuorille, järj. MLL ehkäisevä päihdetyö. Tervetuloa keskustelemaan keinoista tukea nuorten päihteettömyyttä.
Ke 1.4. klo 18-19.30 Vanhemmuuden mahdollisuudet ja haasteet lapsen hyvinvoinnin tukemisessa, perheterapeutti, psyk.sairaanhoitaja Ulla Ingman-Ronkainen.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Myytävät tuotteet tulee hinnoitella ja luokitella koon mukaan. Myymättä
jääneet tavarat voi halutessaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Lahjoitukset menevät Kirkkonummen seurakunnan diakoniatyölle.
Kirpputorille kaivataan kipeästi talkooväkeä lajittelemaan tavaroita ja
auttamaan muuten järjestelyissä. Talkootyötä voi tehdä lauantaina 14.3.
klo 12–20 ja sunnuntaina 15.3. klo 9–20 välisenä aikana.
Jos olet halukas tekemään talkootyötä, voit saada alennusta myyntiprovisiosta. Talkoisiin pääsee ottamalla yhteyttä Nea Meroseen osoitteeseen nea.meronen@kolumbus.fi
Kirpputorikäyttöön tarvitaan myös lainaksi pöytiä, vaatetankoja ja henkareita.
Teksti: Aino Pajukangas
Kuva: Nina Heikkonen

Veikkolan
Kartanoteatterin
vuosikokous
Veikkolan Kartanoteatterin sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Veikkolan koululla keskiviikkona 22. päivänä huhtikuuta kello 18.
Esillä sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

TORJU TAANTUMAA
- OSTA OMALTA KYLÄLTÄ!
Katso www.veikkola.net/yritykset.htm

