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Elämä on hauskempaa
kun on kivaa
Esittelemme tässä lehdessä lyhyesti teoksen Viisas arki
- opas yhteisöllisyyteen. Kirjoittaja on Meri Lähteenoksa,
jonka omakohtainen perehtyminen aiheeseen on Tampereen keskustassa olevan puutalokorttelin selviytymistarina. Teos on näppärä pokkari, jonka soisi jokaisen lukevan.
Kirjoittaja sai viisi vuotta sitten ystävältään lahjaksi kirjan,
joka muutti hänen elämänsä suunnan. Se kertoo burkinafasolaisen dagara-heimon yhteisö- ja yhteiskuntakäsityksestä ja sen yhteisöllisyyttä synnyttävästä, ylläpitävästä ja
muokkaavasta voimasta.
Seuraavassa lainaus kirjasta, joka on pitkähkö, mutta
ei lyhennettävissä:
”Yhteiskunta ja yhteisö on tietä näyttävä valo, jonka
hohteeseen ihmiset kerääntyvät saavuttaakseen erityisen
tavoitteensa, auttaakseen toisiaan saavuttamaan omat tavoitteensa ja pitääkseen huolta toisistaan. Yhteiskunnan
ja yhteisön tehtävä on pitää huolta siitä, että sen jokainen
jäsen tulee kuulluksi ja että he oikealla tavalla antavat
eteenpäin tähän maailmaan mukanaan tuomansa lahjat.
Ilman antamista yhteiskunta ja yhteisöt kuolevat. Ja ilman
yhteiskuntaa ja yhteisöä jää ihminen ilman paikkaa, jossa
hän voi olla jotakin. Yhteiskunta ja yhteisöt ovat perustuvaa laatua oleva paikka, jossa ihmiset kokoontuvat, jakavat ja ottavat vastaan lahjoja.
Jos sinulla ei ole yhteisöä, ei sinulla ole ketään, joka kuuntelisi sinua, eikä paikkaa minne mennä tunteaksesi
itsesi tervetulleeksi. Sinulla ei ole ihmisiä, jotka voivat vaalia sitä mitä olet ja tukea sinua antamissesasi. Siksi
monet ihmiset, joilla on upeita lahjoja, pidättäytyvät antamasta niitä, koska eivät tiedä minne ne laittaisivat.
Jollemme voi antaa lahjojamme, menemme sisäisesti lukkoon, lukkiintuminen vaikuttaa meihin henkisesti
ja ruumiillisesti, se vie voimat. Jäämme ilman kotia, paikkaa minne voimme mennä, kun haluamme tulla
nähdyksi.” Viisaita sanoja, joihin ei ole paljon lisättävää. Jotain kuitenkin: Pitäkäämme huolta toisistamme,
katsokaamme toisiamme silmiin ja muistakaamme nuorena oppimamme periaate: kaveria ei jätetä.
Matti Saartamo

www.kylanraitti.fi
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Tilaa
Veikkolatuotteita
kesäksi!

Veikkolan kyläyhdistys tilaa jälleen Veikkola-tuotteita ennakkotilausten perusteella. Tilauslomake
löytyy Veikkolaverkosta www.
veikkola.net. Tee siellä tilaus juhannukseen mennessä.
Tilattavana on T-paitoja, lakkeja,
huppareita ja reppuja. Tuotteissa
on joko Veikkola-kyltti tai myös
teksti ”Pieni voittamaton kylä”.
Tuotteet toimitetaan heinäkuun
puolivälissä.

Kyläkysely
2009
Tällä kertaa kyläkyselyn tekevät
Veikkolan kyläyhdistys ja Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys yhdessä. Voit vastata kyselyyn Veikkolaverkossa www.veikkola.net.
Vastausaikaa on juhannukseen
saakka.

Nimienkeruu
hyvinvointikeskuksen
puolesta käynnistyy
Veikkolalaiset ovat jo pitkään olleet tyytymättömiä Veikkolan terveysaseman tiloihin. Helmikuussa
kunnanvaltuutetut Miilukangas,
Kjerin ja Kaurila vaativat Veikkolan terveyskeskuksen ”hyvinvointikeskuksen” hankesuunnitelman
päivittämistä vuoden 2009 aikana.
Aloitteen allekirjoitti kaikkiaan
23 valtuutettua.
”Hankkeen suunnittelun yhteydessä pitää selvittää, voidaanko
hankkeen toteuttamista nopeuttaa
taseen ulkopuolisin hankintavaihtoehdoin, jolloin rakentaminen
olisi mahdollista vuonna 2010.
Jos ulkopuolista rahoitusta ei löydy, rakentamiseen tarvittavat varat
varataan tulevasta taloussuunnitelmasta. Hanke on ollut kauan
kunnan
rakentamisohjelmassa.
Siitä on toteutettu ensimmäinen
vaihe ’Koskentorin päiväkoti’.
Toisella vaiheella, terveysasemalla, on kiire. Vuoden alussa osa
pohjoiskirkkonummen asukkaista siirrettiin johtavan ylilääkärin
Helena Varosen päätöksellä keskustan terveyskeskuksen asiakkaiksi, koska Veikkolassa ei ole
tilaa uusille lääkäreille. Nykyiset
tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölli-

set. Oli kohtuutonta siirtää neljän
kilometrin päässä Veikkolan terveyskeskuksesta asuvia potilaita
20 kilometrin päähän keskustan
terveyskeskukseen. Kaikilla ei
ole käytössään autoa, eikä julkista liikennettä käytännössä ole.
Hanketta on siirretty rakentamisohjelmassa. Siirtoa on perusteltu
muun muassa kuntien välisellä
yhteistyöllä. Nyt on kuitenkin tultu tilanteeseen, että tilat ovat loppuneet. Hanke on kiireellinen”,
adressissa todetaan.
Me tämän adressin allekirjoittajat
haluamme tukea Veikkolan hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman päivittämistä ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä vielä
tänä vuonna. Tavoitteena on, että
hyvinvointikeskuksen rakentaminen sille varatulla paikalla Koskentorin laidalla saadaan käyntiin
mahdollisimman nopeasti.
Kansalaisadressin voi allekirjoittaa netissä osoitteessa: www.
adressit.com/hyvinvointikeskus.
Adressiin kerätään nimiä elokuun
puoliväliin saakka. Adressi luovutetaan Kirkkonummen kunnanvaltuustolle elokuun kokouksessa.
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Vaikuta Veikkolan
Veitikan valintaan!

Kyselyssä kysytään palveluista ja
julkisen liikenteen käyttämisestä.
Vastaajien kesken arvotaan Veikkola-tuotteita.
Vastaamalla vaikutat Veikkolan
kyläsuunnitelman sisältöön. Kyselyn tuloksista kerrotaan Kylänraitissa 3/2009 ja Veikkolaverkossa.

Lukijakysely
Kylänraitin toimitus haluaa kehittää lehteä. Ole ystävällinen ja
vastaa lukijakyselyyn Kylänraitin
nettisivulla.
Pääset kyselyyn:
Kylänraitin etusivu www.kylanraitti.fi linkki lukijakyselyyn tai
suoraan osoitteesta www.kylanraitti.fi/lukijakysely.htm
Vastaa kyselyyn kesäkuun loppuun mennessä. Julkaisemme tuloksia Kylänraitissa 3/2009 sekä
Kylänraitin nettisivuilla.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Nokian kännykkä ja Veikkola-lippis.

Tee ehdotus Veikkolan veitikasta
juhannukseen mennessä osoitteeseen veikkola@gmail.com
Veikkolan kyläyhdistys tekee lopullisen valinnan Veitikasta ja tulos julkistetaan perinteisesti Elojuhlassa.

Aikaisemmat veitikat:
Eija Ahvo, Terttu Blom, Arimo
Bäckman, Herbert Hjelt, Tuija
Kaurila, Seija Kivilaakso, Jouni
Kiviniitty, Matti Knuuttila, Pentti Laakso, Raili Leidenius, Paavo
Liimatainen, Harald Nurmi, Arja
Puikkonen, Franz Raschbacher,
Risto Sonninen, Erkki Tuunainen,
Ville Åstrand.

Lauantaina 15.8. klo 20-01
Navalan kartanon ladolla
Solistina Susanna Haavisto,
säestäjänä Jukka Haaviston
tanssiorkesteri
Jive tanssikurssi, opettajina
Aulis ja Tuire Liljeström
Veikkolan Veitikan 2009 valinta
Arpajaiset, ketjunheittoa.
Olutta, siideriä, paistettuja silakoita, pyttipannua jne.

Öljy- ja Kaasupolttimet

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

Liput: Aikuiset 10 e, alle 18 v. 3 e
ja alle 7 v. ilmainen.
Tervetuloa viihtymään!
Veikkolan kyläyhdistys
www.veikkola.fi
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Liikennesilmä toden näkee
Kun aistihavaintoihin lisätään
kokemus ja jatkuva harjoittelu
liikenteessä, voidaan puhua liikennesilmästä. Tästä kuljettajan ajouran mittaisesta aiheesta
on ohessa muutamia mietteitä,
joista voi virittää kehittävää
keskustelua.
Arkisissa tilanteissa tarvitaan ajotaitoa, pelisilmää, ymmärtäväisiä
asenteita ja oikeassa olemisen
vimmasta luopumista. Kuljettajan
on omaksuttava puolustuksellinen
asenne: on ehdottomasti parempi
välttää kuin kokea vaaratilanne,
vaikka olisikin oikeassa.
Liikennesilmän voi määritellä
monella tavalla, esimerkiksi näin:
Se on taitotietoa turvallisten ja
huomaavaisten ratkaisujen tekemiseksi.
Liikennesilmää ei voi hallita muuten kuin jatkuvasti harjoittelemalla. Jokainen ajo on seuraavan ajokerran harjoitus. Jokainen läheltä
piti -tilanne osoittaa alueen, jonka
harjoittelua on lisättävä.
Kuljettajan on pidettävä ajamista
erityisenä, keskittymistä vaativana tehtävänä. Sen aikana radion
tai muun laitteen kuuntelu, kännykän luvallinenkin käyttö tai muu

helposti tule. Ajaessa pitää aina
olla valmiina hidastamiseen, pysähtymiseen, kiihdyttämiseen ja
väistämiseen sekä näiden yhdistelmiin.

Ja sillä sipuli!
askartelu, autoseurueen juttuihin
osallistuminen, tupakointi tms.
ovat ehdottomasti sivuseikkoja.
Ajo vaatii varautumista myös etukäteen kaikkeen mahdolliseen.
Pitkiä matkoja varten on syytä
tehdä tarkistuslista, joka käydään
huolellisesti läpi ennen lähtöä. Jos
ajokkina on vieras auto, on varattava ajoaikaa ja kärsivällisyyttä
sen ajotuntuman, hallintalaitteiden ja ominaisuuksien tunnusteluun. Se on ajon henkistä ja fyysistä verryttelyä.
Kun ajattelee matkalla tapahtuvaksi mitä tahansa, ei yllätyksiä

Törmäyksissä tuhoisana vaikuttavan jatkuvuuden lain lisäksi
liikenteessä pätee myös ei-jatkuvuuden lainalaisuus: tilanne ei
välttämättä jatku sellaisena kuin
miltä se hetkellisesti näyttää. Liikennesilmän ydintä on havaita se
ero, mitä muut tienkäyttäjät näyttävät tekevän ja mitä he silti tekevät. Vaikka joku näyttäisi vilkkua
oikealle, hän saattaa kääntyä vasemmalle.
Liikenne muistuttaa hieman shakkia, ajattelun, älyn ja havaintokyvyn yhdistelmäpeliä. Siinä ei
pärjää osaamalla vain siirrot tai
siirtämällä mahdollisimman nopeasti. Pelialue muuttuu koko ajan,
eivätkä lukemattomat nappulat
pysy ruuduissaan eivätkä ole aina
ole näkyvissä. Liikenteessä on
vältettävä mattia, toisen kukistamista, ja pattia eli tilannetta, jossa
osapuolet eivät voi enää liikkua.
Ennakoivalla ajolla saa aina toiminta-aikaa. Ennakoiva kuljettaja
ajaa ikään kuin itsensä edellä: hän
tunnustelee tulevia tilanteita näky-

vissä, pääteltävissä, ajateltavissa
ja jopa arvattavissa olevien seikkojen ja tapahtumien perusteella.
Fiksu kuljettaja ottaa ajaessaan
huomioon kaikki mahdolliset
näkö-, kuulo-, tunto- ja hajuhavainnot. Viidettäkään aistia ei tarvitse unohtaa; hyvä maku näkyy
myös ajotavoissa.
Kuljettaja voi kehittää ajoaan yhä
esteettisemmäksi ja huomaavaisemmaksi. Ajon kohteliaisuus- ja
kauneusarvot sekä tasapainoisuus
eivät heikennä liikenteen turvallisuuden muita perusteita. Hyvät
tavat ovat liikennesilmän kehittämisen välttämätön edellytys.
Monet arvostavat ralliajajia ja
ratakuskeja, mutta eivät oikein
välitä kehittää omia tietojaan, taitojaan ja asenteitaan. Erityisesti
nuorille kuljettajille saattaa käydä
jopa päinvastoin: Suljetulla radalla sallitusta ajotavasta otetaan
yleiseen liikenteeseen järjettömiä
ja hengenvaarallisia jäljitelmiä.
Vaikka ajamista pidetään helppona, siitä löytyy paljon epäonnistumisen mahdollisuuksia:
– fysiikan lakien ja luonnonlakien
kunnioittamattomuus
– arviointi- ja havainnointivirheet,

liian pienet varmuusmarginaalit
– itsepintainen säännöistä kiinni
pitäminen, väärät luulot ja uskomukset
– epäkohteliaisuus: liian lähellä
ajaminen, painostaminen, kiilaaminen, vihaiset eleet
– joustamattomuus: ns. etuajo-oikeuden ja oman tilan liioittelu
– valojen käytön virheet: unohtaminen, ei sallittu käyttö (sumuvalot, takasumuvalo), liian myöhäinen vaihtaminen, virheellinen
suuntaus, vilkun kytkeminen liian
myöhään
Itseään kehittävä ja toisia kunnioittava kuljettaja myöntää usein
epäonnistuvansa jollakin näistä
alueista. Hän käyttää hyväkseen
havaitsemansa puutteet ja opettelee poistamaan niitä aina, kun se
on mahdollista.
Tapani Iivari

Kohtaamme
Kymppikioskilla

KESÄKUU
ke
ke
ke
pe

3.6.09
10.6.09
24.6.09
26.6.09

Duo XXL klo 20 - 0.30
Juhani Rautiainen klo 20 - 0.30
J.Eskelinen & Onnen kulkurit klo 20 -0.30
Karaoke tanssit klo 19 - 23.30

HEINÄKUU
ke
pe
ke
pe
ke
pe
ke
pe
ke
pe

1.7.09
3.7.09
8.7.09
10.7.09
15.7.09
17.7.09
22.7.09
24.7.09
29.7.09
31.7.09

Ismo Halkola & Stardust klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 19 -23.30
Duo Ulla - Jaana klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 19 -23.30
Janne Ahonen klo 20 - 0.30
Karaoketanssit klo 19 -23.30
Tino & Sway klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 19 -23.30
Päivi Hoffren klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 19 -23.30

ELOKUU
ke

5.8.09

pe
ke
pe
ke
ke

7.8.09
12.8.09
14.8.09
19.8.09
26.8.09

J.Eskelinen & H.Nuutinen &
Onnen kulkurit klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 19- 23.30
Eija Kourimo klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 19-23.30
Duo Pavet klo 20 -0.30
Tero Kyrölä klo 20 -0.30

Kesän tansseihin ei pääsymaksua siis vapaa pääsy.
Yhteystiedot: puh. 09-86791, myynti@lepolampi.fi
www.fontana.fi/lepolampi

Kim Grönlund Kristian-poikansa kanssa.
Kuka olet ja mistä tulet?
– Kim Grönlund. Tulen töistä
Leppävaarasta, jonka jälkeen hain
poikani hoitopaikasta Testamenttitieltä.
Missä ja miten asut?
– Veikkolassa, erillistalossa.
Onko sinulla perhettä?
– Vaimo ja poika, Kristian 5 v.

T:mi

Mitä teet työksesi?
– Olen IT-alalla.
Onko lama vaikuttanut työsuhteeseesi?
– Ei ole.
Mitä harrastat?
– Penkkiurheilua ja mökkeilyä.
Mitä pidät Koskitorin uudesta
liiketalosta?
– Ihan hyvältä näyttää.

Mitä Veikkolasta puuttuu?
– Ei tule mitään mieleen.
Miten vietät lomasi?
– Mökillä Keski-Suomessa.
Mitä kysyt kunnanjohtaja Tarmo Aarniolta, jos hän istuu viereesi Kympillä?
– Miten hän näkee Veikkolan
kymmenen vuoden kuluttua?
Mikä on viimeinen ekotekosi?
– Laitoin lehdet kompostiin.
Käytkö usein 10-Kioskilla?
– Ehkä kerran kuussa.
Mitä tilasit?
– Parit hampurilaiset ja ranskalaiset sekä kokiksen.
Maistuiko?
– En tiedä vielä, kun syömme ne
vasta kotona.
Teksti ja kuva: Matti Saartamo

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

VUODENAIKA
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Vielä on neljä upeaa vuodenaikaa
Valokuvatkaa kotoiset miljöömme!
Tämä on jatkoa Kylänraitin
Vuodenaika-sivulle, jossa
valokuvat kertovat kotiseudustamme neljänä vuodenaikana. Oheiset kuvat
maalis-, huhti- ja toukokuulta ovat Sirpa Luoman
ja Markku Jämsän ottamia.
Vuodenaika-sivu
kuvitetaan jatkossakin teidän, arvoisat lukijat, otoksillanne.
Samalla haluamme kerä-

tä 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
kotikulmiltamme. Taiteellista kunnianhimoa ei tie-

tenkään 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. Sopiva resoluutio kuville on 175 dpi.
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.

Ella Luoma on pilkkimässä ensimmäistä kertaa
elämässään Kalljärvellä
maaliskuussa 2009. Valokuvaaja Sirpa Luoma.

Talitiaisten kylpy on kuvattu Veikkolanpurolla Vanhan
turuntien pohjoispuolella 8.3.2009.
Kuva: Markku Jämsä.

Veistos Lamminjärvellä. Kuva: Markku Jämsä.

Valkovuokot Lamminjärven rannalla sateen jälkeen. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Haapajärven hoitokalastus lokakuulta 2008. Kuva:
Markku Jämsä.

Kevätkeliä on näkymä
Lamminjärvelle 1.3.2009.
Aurinko paistoi vihdoin
ja ihmiset osasivat nauttia siitä. Kuva: Markku
Jämsä.

Mistä
Lamminjärven
rannassa oleva tervaleppä alkaa oikeasti? Järven
pinnasta heijastuu puun
lisäksi taivas. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Syreenin pienet lehdenalut sateen jälkeen. Taustalla Lamminjärvi. Kuva: Marjokaisa
Piironen.

Kuva ei ole ylösalaisin:
rantakoivu telkänpönttöineen heijastuu Lamminjärvestä. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Äitienpäivän jälkeisenä päivänä satoi rakeita ja lemmikki avasi ensimmäiset kukat. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Milloin pisara tipahtaa? 11.5.2009 katajalla oli pienet
kukat ja hieman erilainen marja: vesipisara. Kuva:
Marjokaisa Piironen.
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Kudonnan opetuksesta palkittu Kerttu Stroja:

”Ihmisikä ei riitä kaiken oppimiseen”
Kävin
keskustelemassa
Kerttu Strojan kanssa
kudontapiirin vaiheista
Veikkolassa. Kerttu on
pitkäaikainen opettaja ja
nyt jäämässä ansaitulle
eläkkeelle opetustehtävästä.
Kerttu Stroja on opettanut
Veikkolassa kansalaisopiston kudontapiirissä vuodesta 1975 lähtien. Yhteys
kansalaisopistoon syntyi,
kun Kerttu otti yhteyttä
Veikkolaan
muutettuaan
ja tarjosi omia kudontatöitään kevätnäyttelyyn. Töitä
ei voinut ottaa näyttelyyn,
koska se oli tarkoitettu
kansalaisopiston opintopiireissä valmistetuille töille,
mutta Bo Lundell tarjosi
jonkin ajan päästä Kertulle
työtä Veikkolan kudontapiirin opettajana.
Pihamökistä Haapajärven
koululle
Ihan aluksi kudontapiiri
opiskeli Kertun pihamökissä, mutta siirtyi sitten Haapajärven koululle, kun sieltä
vapautui tilaa. Kudontapiiri
toimi yläkerran luokkahuoneessa. Kutominen on
hauskempaa, jos on käytettävissä monet kangaspuut.
Silloin voidaan laittaa erilaisia loimia ja useammalla
on mahdollisuus kutoa yhtä
aikaa.
Kysyin Kertulta, mistä
saatiin uuteen toimintaan
kangaspuita. Haapajärven
koululla oli kahdet kunnan omistamat kangaspuut,
Martat lainasivat kangaspuitaan, ja Kerttu sekä monet muut yksityiset henkilöt
ovat lainanneet kangaspuitaan kudontapiirin käyttöön.

Kudontatilat Eerikinkartanossa
Kun Haapajärven koulu tarvittiin kokonaan muuhun
käyttöön, kudontapiiri sai
tilat Eerikinkartanosta.
Kudontapiirissä on vuosien
varrella kudottu hyvin monenlaisia tekstiilejä. Haapajärven koululla kudottiin
isoja ryijyjä. Koko ajan on
ollut ohjelmassa eri levyisiä
mattoja, pyyhkeitä, pöytäliinoja, poppanatuotteita.
Lisäksi on kudottu huopia,
peitteitä ja pukukankaita.
Kuultokudos on ollut viime
vuosina myös aina ohjelmassa.
Vanhoja kudontamalleja
kunnioittaen
Kudontapiirissä on kudottu paljon vanhojen mallien
mukaan. Kutojien tuomat
vanhat tekstiilit, mummon,
äidin tai tädin valmistamat
pyyhkeet tai pöytäliinat ovat
olleet mielenkiintoisia. Näiden mallin Kerttu on selvittänyt, sitten on luotu loimi
ja kudottu uusia tekstiilejä
vanhan mallin mukaan. Uudempia malleja on otettu
alan lehdistä tai kirjoista.
Eerikinkartanon
kudontapiiri on aina ollut hyvin
suosittu. Monena vuonna
kaikki halukkaat eivät ole
edes mahtuneet kurssille.
Kerttu Stroja sai huhtikuussa kansalaisopiston 40-vuotisjuhlassa Kansalais- ja
työväenopistojen liiton ansiomerkin 30 vuoden opetustyöstä.
Koulutus ei luovuutta
kuihduta
Kysyin Kertulta, miten hän
itse on aloittanut kutomisen
ja kiinnostunut kutomisesta.

Kerttu Stroja sai huhtikuussa kansalaisopiston 40-vuotisjuhlassa Kansalais- ja työväenopistojen liiton ansiomerkin 30 vuoden opetustyöstä. Kuva: Liisa Kosonen
Kertun äiti oli käynyt käsityökoulun, ja kotona kudottiin aina kankaita. Kerttu
on siis nähnyt kankaan kutomista ihan pienestä pitäen kotona. Sen ajan tavan
mukaan lapset osallistuivat
työhön heti, kun kykenivät
auttamaan.
Kerttu on opiskellut Kuopiossa Naiskotiteollisuuskoulussa. Jatko-opinnot jäivät,
kun hän rakastui ja meni
naimisiin Olli Strojan kanssa. Kerttu itse sanoi, että
liiallinen koulutus ei ole
tappanut hänestä luovuutta.

Hän sanoi myös, että ihmisikä ei riitä kaiken oppimiseen. Kudonnassa on niin
paljon opittavaa ja kokeiltavaa. Lankoja on hyvin monenlaisia, samoin sidoksia
muunnelmineen.
Kodin kangaspuut ahkerassa käytössä
Kerttu ja Olli Stroja muuttivat Veikkolaan vuonna
1962. Kertulla on kotona
monet kangaspuut, jotka
ovat edelleen ahkerassa
käytössä. Hän sanoo haluavansa vaihtelua ja voi
näin tehdä vuorotellen

Kertun kädentaidon ja opetustyön kaunista jälkeä
Kirkkonummen kansalaisopiston 40-vuotisjuhlassa
huhtikuussa. Kuva: Tapani Iivari
raskaampia ja kevyempiä
kudontatöitä. Kerttu kutoo
edelleen monenlaisia ja kokoisia pöytäliinoja, peitteitä
ja mattoja. Seinille sopivien
ryijyjen ja täkänöiden mallit hän on itse suunnitellut.
Kertulla on myös paljon
kauniita kuultokudoksia.
Kertun kudonnaisia voi ostaa häneltä kotoa. Hän on
käynyt myös erilaisilla messuilla myymässä tuotteita
ja samalla esittelemässä
perinteisiä työmenetelmiä,
kuten kehräämistä ja kutomista kangaspuilla. Kerttu

on osallistunut Kädentaitomessuille, Harrastemessuille. Joka vuosi hän on myynyt tuotteitaan Nummelassa
Lions Ladyjen Naistenmessuilla.
Me Kertun oppilaat toivotamme hänelle hyviä eläkepäiviä rakkaan harrastuksen
parissa ja kiitämme monista
hyvistä hetkistä kangaspuiden ääressä.

Teksti:
Pirkko-Liisa Iivari

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 6-20,
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
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”Kyläluuta” ja kyläluuta
Lapsuuteni itähämäläisen kotikylän kyläluuta ei 1950-luvulla
ollut kovinkaan suosittu henkilö,
olkoonkin ettei siellä juurikaan
ollut taloissa puhelimia. Leikki
leikkinä, mutta pahimmillaan kyläluudat ennemminkin sotkivat
kuin siivosivat. Veikkolassa olen
asunut 1970-luvun alkupuolelta asti, mutta täytyy tunnustaa,
että pahoja juorupuheita ei näinä
vuosina korviini ole kantautunut.
Kyläluuta-palstan nimenkeksijälle ruusu (tämä teksti syntyi
Kirjan ja ruusun päivänä 5.5.)
neronleimauksesta käyttää luuta-sanaa kertomaan, mitä kylässä
tapahtuu. Alunperinhän luuta oli
varsin yksinkertainen työkalu.
Uuniluudalla siivottiin tuhkat
arinalta leipomispäivinä. Varpuluudalla lakaistiin portaat, siivottiin pihapiiri, ulkorakennusten
ja pirtinkin lattiat. Hyvä luudantekijä oli arvostettu henkilö kylällään. Tällaiset arjen sankarit,
jotka kyläkutsun saatuaan veivät
vitsaksilla sitomansa luudan tu-

liaisiksi, levittivät hyvää mieltä
kotikonnuillaan.
2000-luvun kyläluutia täällä Pohjois-Kirkkonummella ovat takuuvarmasti ihmiset, jotka kotikylissämme tekevät työtä kaikkien
yhteiseksi hyväksi, olipa se sitten
palkattua tai talkooluontoista vapaaehtoistyötä. En harrasta lintubongausta, mutta voihan pieniä
hyviä tekoja ja asioitakin bongailla. Sitäpaitsi on varsin terveellistä
tarkastella lähiympäristöään aika
ajoin turistin silmin. Silloin havaitsee helposti sekä lakaistavat
roskat että luudat lakaisijoineen.
Palasin äskettäin Ylläksen puolimetrisiltä hangilta ja loistokuntoisilta laduilta ja odotin löytäväni Veikkolan raitit kuraisina ja
roinaa väärällään. Olin väärässä!
Tienvarsiroskien määrä on kovasti
vähentynyt. Papukaijamerkki kaikille, jotka ovatkin jaksaneet kuljettaa tyhjentyneen mehupurkkinsa roskikseen asti, tai niille, jotka
ovat poimineet muiden heittämän

roskan maasta. Havainto numero
1 on siis tehty ennen kyläyhdistyksen roskankeräystalkoita!
Jokainen laatii tai jättää laatimatta
listansa vastaamaan omaa arvomaailmaansa. En kuitenkaan malta olla mainitsematta muutamia,
osittain kylällä vastaantulleilta
ihmisiltäkin saamiani vinkkejä
arjen hyvistä havainnoista näillä
kulmilla.
2. Kunnan palveluksessa on henkilö, joka tekee yhteisillä piha-alueilla, parkkipaikoilla ja pysäkeillä
puhtaampaa jälkeä kuin kukaan
koskaan ennen - ja takuulla enemmän kuin työnantaja voisi edellyttää. Hatunnosto hänelle!
3. Veikkolan kirjaston erinomainen palvelu hämmästyttää vuosi
toisensa jälkeen.
4. Turuntien varren Siwassa on
aina ystävällinen palvelu, ja siellä
on helppo hoitaa pienet arkiostokset. Myymälässä kahdeksan

vuotta työskennellyt rouva kertoi
viihtyvänsä työssään hyvin. Kysyin, mitä hän sillä tarkoittaa, ja
sain vastaukseksi, että on mukavat
työtoverit ja hyvä henki sekä mukavat asiakkaat, jotka kaikki ovat
samanarvoisia.
5. Hyvät, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, virkeä seura- ja
yhdistystoiminta.
6. Naapuruussuhteet toimivat tämänkokoisessa kylässä, esimerkiksi vastavuoroisena lasten kuljettamisena harrastuksiin toimii
hyvin.
7. Turvallinen kasvuympäristö,
paljon yhteisvastuullista lasten ja
nuorten hyvinvoinnista välittämistä.
8. Resurssipulasta huolimatta
koulun ja lasten päivähoidon ammattilaiset jaksavat päivästä päivään. Sen huomaa kylällä lasten ja
nuorten iloisista ilmeistä!

9. Luonto on lähellä Veikkolassa:
Kiivetkääpä alkukesällä Vuorenmäelle koko perheen yhteiselle
eväsretkelle!
10. Vihreää valoa Veikkola-pelille: Työryhmä taustavoimineen
pääsee ihan pian lähettämään pitkään vireillä olleen peliaineiston
painoon! Palataanpa siis Kyläluuta-teemaan: Pohjoiskirkkonummelaiset pääsevät kohtapuoliin
ihan luvallisesti luutimaan pölyt
pois jo unohtuneista menneistä
ajoista. Jossakin pelikortissa saatetaan kertoa jokin mehevä juttu,
jota on juoruksi luultu, mutta onkin TOTTA!
Seija Kivilaakso

Nautitaan kylän yhteisestä
rantasaunasta

Suunnittele koko
kylälle logo!

Lammaskallion uimarannan
reunamilla on Veikkolan kyläyhdistyksen
rantasauna,
jota avantouimarit käyttävät
talvella sunnuntaisin lämmittelyyn uimakertojen välillä.
Saunaa voi vuokrata omaan
käyttöön.

Veikkolan kyläyhdistys julistaa kaikille avoimen logosuunnittelukilpailun, jossa etsitään
koko Veikkolaa kuvaavaa logoa. Suunnitelmat tulee lähettää
15.9.2009 mennessä osoitteeseen
veikkola@gmail.com tai toimittaa Veikkolan kylätalon postilaatikkoon, os. Vanhatie 29, 02880
Veikkola.

Vuokraus tapahtuu 10-kioskilta
Koskentorilta, jossa on kalenteri, mihin varauksen voi tehdä.
Vuokraus maksaa 20 euroa /
neljä (4) tuntia. Avain haetaan ja
palautetaan 10-kioskille. Vuokra
maksetaan varausta tehtäessä.
Saunan vuokraaja huolehtii itse
saunan lämmittämisestä ja veden kantamisesta saunaan. On
tärkeää huolehtia myös korvaavat lämmityspuut puuvajasta ja
sauna siistiin kuntoon seuraavien saunojien iloksi.
Lisätietoja on Veikkolaverkossa,
www.veikkola.fi/palvelut/kyläsauna. Veikkolaverkossa on
myös kuvia saunan löylyhuoneesta ja pukuhuoneesta.
Saunan historiaa
Sauna on Veikkolan kylän vanhimpia rakennuksia. Se on rakennettu luultavasti aivan 1800-luvun lopussa kylän saunattomien
asukkaiden yhteiseksi saunaksi.
Vielä 1950-luvulla saunaa käytettiin veikkolalaisten perheiden
yhteisenä saunana, koska kaikilla ei ollut silloin vielä omaa saunaa. Saunaa käytettiin myös pyykinpesuun. Siellä on ollut mm.
yhteinen
pulsaattorimallinen
pyykinpesukone. Myöhemmin
saunalla oli vaihtelevia vaiheita
ja se rapistui käyttökelvottomaksi. Tulipalo täydensi tuhoa.

Logon suunnittelussa ja valinnassa tulee kiinnittää huomiota logon
monikäyttöisyyteen. Sitä pitää
pystyä käyttämään paidoissa, vii-

reissä ynnä muissa tuotteissa (kuten kunnan vaakunaa).
Julkaisemme lehdessä 3/09 kaikki
ehdotukset, joista lehden lukijat
saavat äänestää parhaan. Tulos julistetaan lehdessä 4/09.
Palkinnot: Jos suunnittelukilpailun voittaa yritys, se saa ilmaisen
mainostilan Kylänraittiin 4/09.
Jos kilpailun voittaa yksityinen
henkilö, hän saa tällä uudella logolla varustetun logopaidan ja
lipun Veikkolan Kartanoteatterin
seuraavan esityksen ensi-iltaan.

Veikkolan kirjasto
on avoinna Kesä –
elokuussa
2000-luvun alussa osa kyläläisistä kävi ahkerasti uimassa
Palojärvellä sikäläisen avantouintiseuran saunalla. Pienessä
saunassa oli ahdasta; naapurikylän väki ehdotti veikkolalaisille
oman avantouimapaikan järjestämistä. Osa uimareista halusi
jatkaa avantouintia saunoen.
Siksi katseltiin ihmetellen Lammaskallion rannassa kyyhöttävää tosi huonokuntoista saunaa.
Perustettiin kyläyhdistykseen
talviuintijaos ja ryhdyttiin korjaamaan vanhaa saunaa. Samalla oltiin yhteydessä Kirkkonummen kuntaan avantopumpun ja
pukukopin saamiseksi Lammaskallion uimarannalle.
Sauna korjattiin talkootyöllä.
Tarvikkeisiin ja ammattimiesten

palkkoihin saatiin avustusta Kirkkonummen kunnalta.
Saunaa on heti sen korjauksen jälkeen alettu vuokrata myös yksityiskäyttöön tai pienille ryhmille.
Siellä on vietetty syntymäpäiviä,
valmistujaisjuhlia jne. Toiveena
olisi saada saunan ympäristöön
kiinteä pöytä ja penkit ja muutenkin ympäristöä viihtyisämmäksi.
Nykyisen talkooväen voimat eivät
vain oikein riitä lisärakentamiseen.
Nautitaan kuitenkin nykyisistä varusteista. Saunan löylyt ovat hyvät
ja saunasta on mukava pulahtaa
Lamminjärveen vilvoittelemaan
löylyjen välillä.
Teksti: Pirkko-Liisa Iivari
Kuva: Tapani Iivari

ma 15 – 20
ti, to 14 – 19
ke, pe, 10 – 15
Syyskuusta alkaen Veikkolan
kirjasto on avoinna myös lauantaisin.
p. (09) 2967 2100
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi
www.kirkkonummi.fi/kirjasto, www.pegasos.kirjas.to

Raitti kukkii kun on
tekijöitä
Iloiset työillat tiistaisin klo 18 alkaen keskustan
liikenneympyröiden tuntumassa.
Tule mukaan - juurtumaan Veikkolaan!
Suunnittelutapaaminen ti 26.5.09 klo 18 Kylätalolla.
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Veikkolan uusi liikekeskus
Veikkolan uusi liikekeskus on
viimein, ainakin osittain avattu alkuperäisestä aikataulusta
myöhässä. Vielä on keskeneräistä, puuttuvat kaidepleksit on
toistaiseksi korvattu vanerilla
ja lopputöitä tehdään kovalla vauhdilla. Vihkiäispäivä on
23.5.
Viivästys johtui siitä, että rakennusaikana oli erityisen kosteaa ja
betoni kuivui hitaasti. Oli pakko
varmuuden vuoksi odottaa, Markku Nikola kertoo.
Kaikki yrittäjät ovat kylältä.
Alakerran Turuntien puoleiseen
kulmaan muuttaa Kukka-Pirjo.
Toinen alakertaan muuttavista yrityksistä on Progames, joka järjestää värikuula-ammuntaa. Sillä on
harjoitusrata Kauhalassa. Lisäksi
yritys myy nuorisotarvikkeita.
Kolmas on 4service, joka myy
mopo- ja mönkijätarvikkeita. Lisäksi yritys huolehtii aurauksesta

Uusi liikekeskus sateen jälkeen ilta-auringossa 11.5.2009. Kuva:
Marjokaisa Piironen.
ja isännöinnistä Veikkolassa. Yläkerrasta puuttui vielä Pikkirilli,
joka pitää kahvilaa ja koti- ja juhlapalvelua.
Apteekki, kuntosali ja Mariannen
salonki avasivat ovensa jo vapun
jälkeen. Niistä on jutut tässä leh-

dessä, muista kerrotaan seuraavassa lehdessä.
Ympäristöäkin on ajateltu; molemmilla liiketaloilla on yhteinen
puupelleteillä toimiva lämpölaitos
ja uudessa rakennuksessa on energiaa säästävät ikkunat.

Uusi, iloinen apteekki
lisempään suuntaan: ns. vapaan
kaupan tuotteiden hintoja on
laskettu. Näitä ei-lääkkeellisiä
tuotteita ovat mm. vitamiinit, sideharsot ja kosmetiikkasarjat.
Lääkkeiden hinnat määräytyvät
valtioneuvoston päättämän virallisen lääketaksan mukaan. Apteekkari Maritta Kivijärvi lupaa myös,
että tarjouksia ja tuote-esittelyjä
tulee olemaan aiempaa enemmän.

Lohjan II apteekin apteekkari
Aimo Vidgren perusti Veikkolaan
sivuapteekin vuonna 1986. Apteekin hoitajana toimi perustamisesta
lähtien aina tämän vuoden tammikuuhun saakka farmaseutti Seija
Sahiluoto. Apteekkari Vidgrenin
luovuttua apteekkiluvasta lääkelaitos julisti Veikkolan apteekin
haettavaksi itsenäisenä Kirkkonummen III apteekkina. Lääkelaitos myönsi apteekkiluvan 39 hakijan joukosta proviisori Maritta
Kivijärvelle. Hän siirtyi Veikkolaan Perniöstä, jossa hän oli toiminut apteekkarina kuusi vuotta.
”Oli kiva päästä tänne töihin, sillä palasin samalla juurilleni. Olen
kotoisin Vihdin Tervalammelta,
jossa myös asun nykyisin.”
Toteutunut unelma
Maritta valmistui proviisoriksi
Helsingin Yliopistosta v. 1979.
Työuransa hän aloitti ensin farmaseuttina Nummelan apteekissa ja
v. 1986–1995 proviisorina samassa apteekissa. Ensimmäinen oma
apteekki sijaitsi Lieksassa, josta
hän siirtyi Laitilan kautta Perniöön.
”Opiskeluaikana
1970-luvulla
Tervalampi–Helsinki -väliä bussilla körötellessäni ajattelin, että
jos Veikkolaan tulisi apteekki, niin

Takana, vas. Seija Sahiluoto, Anne Kivijärvi, Johanna Ahokas,
Minna Niemelä. Edessä vas. Anne Kivijärvi, Pia Söderholm ja Aino
Kylmä
olisi kiva päästä sinne töihin. Nyt
unelmani on toteutunut.”

koski Oy:lle, ja sen omistajalle,
Nikolan perheelle.

Muutto uusiin tiloihin Veikkolan
uuteen liiketaloon on onnenpotku sekä Veikkolalle että apteekille. Tilat ovat avarat ja selkeät:
kaikki tuoteryhmät ovat hyvin
otsikoitu. Reseptiasiakkaille on
neljä palvelupistettä, ja erillinen
kassa nopeuttaa työskentelyä.
Myös henkilökunnan sosiaaliset
tilat ovat hyvin mitoitettu noin
kymmenelle työntekijälle. Uusi
apteekkari on syystäkin kiitollinen rakennuttajalle, Veikkolan-

”Mikäli isompia, lääkelain vaatimukset täyttäviä toimitiloja
ei olisi saatu, uhkana olisi ollut
apteekin sulkeminen. Uudet tilat tuntuvat todella mukavilta ja
toimivilta. Rakennuttaja otti huomioon jo suunnitteluvaiheessa
kaikki apteekin tiloilta vaadittavat
erityistarpeet.”

VEIKKOLAN
TAKSI
✁ leikkaa talteen

Tuotevalikoima laajenee
Veikkolan apteekki ottaa myös
kunnon loikan kuluttajaystäväl-

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

”Aiomme panostaa myös eläintuotteisiin, koska Veikkolan alueella ja lähiympäristössä on paljon lemmikkieläimiä ja hevosia.
Esimerkiksi valikoimassa on ja
tilattavissa hevostuotteita, joita aiemmin on saanut lähinnä maatalouskaupoista. Muutenkin haluamme huomioida Veikkolan asukkaat
ja heidän tarpeittensa erikoisluonteen. Tästä syystä myös lastentuotteita tullaan lisäämään.”
Parempaa sijaintia uudelle apteekille ei voi olla. Mutta riittävätkö
parkkipaikat?
Pohjois-Kirkkonummella auto on välttämätön
liikuntaväline useimmille asukkaille.
”Parkkipaikkojen toimivuudesta ei
ole vielä kokemusta, mutta yleensä niitä ei ole koskaan liikaa.”
Toiveena uusi, uljas terveysasema
Veikkolan alueen kasvu on tosiasia, joka jatkuu vielä pitkään.
Uusia asuinalueita kaavoitetaan,
ja varsinkin lapsiperheitä muuttaa
tänne koko ajan.
Mikä on apteekkarin ensisijainen
toive, mitä tarvitaan seuraavaksi?
”Veikkolaan pitäisi saada pian
uusi, uljas terveysasema. Apteekkikin olisi auki illalla, jos terveyskeskuksessa olisi iltavastaanotto. Sitä varten on jo rakennettu
päivystysluukkukin! Ja lisää lii-

Apteekkari Maritta Kivijärvi.
ketiloja, jotta oman kylän palvelutarjonta olisi mahdollisimman
monipuolinen.”
Mitä tekee Provanom?
Veikkolan apteekin yhteydessä
toimii myös yritys nimeltä Provanom. Sen toimitusjohtajana on
apteekkarin tytär Anne Kivijärvi,
proviisori hänkin.
– Ensisijainen tehtävämme on ns.
vapaan kaupan tuotteiden myynti. Hallinnoimme ei-lääkkeellisiä
tuotteita, kuten vitamiineja, kosmetiikkaa jne. Asiakkaalle tämä
ei näy muuten kuin kassakuitissa.
Toiseksi teemme tietoturvasuunnittelua ja -palvelua apteekeille.
Kolmas tehtävämme on apteekkialan työntekijöiden vuokraus.
Se on kovin pienimuotoista: tällä
hetkellä meillä on listalla kaksi
henkilöä.
Teksti: Matti Saartamo
Kuvat: Tapani Iivari

KYLÄ YRITTÄÄ
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Balanssiklubilta hyvän kunnon avaimet
lä olevaan tietokoneeseen, eikä
asiakkaan tarvitse muuta kuin
noudattaa koneen ohjeita ja siirtyä
laitteelta toiselle.
Sali on tarkoitettu kaikille, sekä
miehille että naisille. Erillisiä
aikoja ei ole tarkoitus järjestää.
Kuntosaliohjaaja Laura Saarinen
opettaa asiakkaille kuntosalilaitteiden käyttöä, järjestää halukkaille ohjausta ja suunnittelee
ohjelmia.

Vasemmalta kuntosaliohjaaja Laura Saarinen, asiakasvastaava
Jaana Ylinen ja talkkariksi itseään kutsuva Johanna Hellgren.

Turuntien puolella sijaitsevaa kuntoklubin tilaa

Kuntosalin varsinainen yrittäjä on
Sami Hellgren. Hänen vaimonsa Johanna Hellgren, joka kutsui
itseään talkkariksi, hoitaa Veikkolan toimipistettä. Nyt heillä on
viisi kuntosalia: ennen Veikkolan pistettä perustetut klubit ovat
Tampereella, Lohjalla, Vihdin

Aluksi kausikortti on 12 kuukautta; uusinta on aina kuukauden
mittainen. Hinta on 49 e /kk.
Tulevaisuudessa pyritään järjestämään jumppa- ja kuntoryhmiä,
mahdollisesti ulkoliikuntaakin.

Veikkolasta sopivia tiloja kuntosalille. Uusi liiketalo tuli kuin
tilauksesta. Kaikki uudet, italialaiset TechnoGym-laitteet oli jo
tuotu paikoilleen, sosiaalitilat,
sauna ja suihku ovat viittä vaille
valmiita.

Sali ja sen henkilökunta antoivat
erittäin myönteisen ja energisen
kuvan. Toivotamme heille hyvää
jatkoa.

kirkonkylässä ja Nummelassa.
Kun asiakas lunastaa vuoden kausikortin, hänellä on mahdollisuus
käydä myös näissä muissa kuntosaleissa.
Sami Hellgren oli kierrellyt jo
pitemmän aikaa etsiskelemässä

Sali on avoinna klo 06–23. Jokaisella asiakkaalla on oma keltainen
avainkorttinsa, johon myös ladataan hänen henkilökohtainen harjoitteluohjelmansa. Avainkortilla
pääsee haluamaansa aikaan sisälle; kameravalvonta on. Avainkortti painetaan sisääntulo-oven lähel-

Teksti: Raili Leidenius
Kuva: Tapani Iivari

Parturi-kampaamo Mariannen Salonki Luttanat lemmikit
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä
Marianne Oramiehen kampaamolla olisi tullut 10 vuotta täyteen
Turuntie 561:ssä, VPK:n ja Vesperin välissä. Nyt kun yritys siirtyi uuden liikekeskuksen toiseen
kerrokseen, 10-vuotispäivää vietetään upeissa tiloissa Turuntien
liikenteen soljuessa pohjoisten
ikkunoitten takana. Osoite on nyt
Eerikinkartanontie 2.
Marianne oli kaksivuotias, kun
hänen perheensä muutti Espoosta
Veikkolaan. Hän työskenteli Vantaalla puolisen vuotta osa-aikaisena kampaajana ennen paluutaan
yrittäjäksi Veikkolaan. Uudet 74
neliömetrin tilat ovat Mariannen
mielestä mahtavat. Mitään moitteita ei vielä ole mieleen tullut.
Asiakkaatkin löysivät heti uuteen
paikkaan, jossa parturi-kampaamo avattiin lauantaina toukokuun
toisena päivänä.

Toiminimi Luttanat Lemmikit
aloitti toimintansa Veikkolassa
21.3. entisen juustolan tiloissa
osoitteessa Turuntie 555. Päävastuun yrityksen toiminnasta
kantaa Merja Ahtola kumppaninaan Katja Syrjä.
Liikkeestä löytyy muonaa ja
lemmikkieläintarvikkeita koirille, kissoille ja jyrsijöille.
Tuotevalikoimaa on tarkoitus
myöhemmin laajentaa myös
kaloille ja linnuille.

Mariannen Salongin neljästä parturista kolme: vasemmalta Helena
Österlund, Katja Hassi ja Marianne Oramies. Kuvaan eivät päässeet Satu Karling-Uusiheimo eikä Mikaela Hynninen, jonka erikoisalana ovat manikyyrit ja rakennekynnet.

Liikkeessä on laaja valokoima
koirille tarkoitettuja poronluita. Tuote on luomua ja tulee
suoraan Inarista. Se sopii hyvin
myös herkkävatsaisille hauveleille.

Liikkeen sisustuksessa päätettiin
käyttää oman taajaman tienoilla
toimivien yritysten tuotteita, mm.
Jussi-Keittiöitten kalusteita ja Sisustus-Nurkkauksen valaisimia.
Perinteisten kampaamopalveluiden lisäksi Mariannen salongista
saa myös ripsien ja kulmien värjäykset, korvien rei’itykset, rakennekynnet sekä laadukkaat hiustenhoitotuotteet.
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

Kampaamon ikkunat antavat pohjoista valoa ja vieressä sykkii
kiertoliittymien rytmittämän kylänraitin liikenne.

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

Ajatus kaupan perustamisesta
syntyi Merjan ja Katjan yhteisillä reissuilla koiranäyttelyihin.
Yrittäjien johtavana ideana on
tarjota laadukkaita ja luonnonmukaisia tuotteita, jotka sopivat myös allergioista kärsiville
lemmikeille.

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Katja Syrjä Luttanoista Lemmikeistä.
Tuotemyynnin lisäksi Merja Ahtola suorittaa koirille ”kotitrimmausta”.
Liike on avoinna ma-ti 10-18, kepe 11-19, la 9-15.
Teksti: Paavo Sortti
Kuva: Tapani Iivari

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

Aino Tamsi in memoriam
sukujuuret ulottuvat osittain heimoveljiemme maille Viroon, ja
näin hänellä oli jo lähtökohtaisesti
kansainvälinen ote asioihin. Tästä yhdistelmästä poiki uteliaisuus
monenlaisiin asioihin ja aktiivinen
pyrkimys vaikuttaa oman ja läheisten ihmisten elämän laatuun.

Lämmin kiitos kaikille teille, tutut ja
”tuntemattomat”, jotka tuitte minua sairastuessani
vakavasti.
Anna-Liisa Orkokari

1948-2009
Ystävämme Aino on poissa keskuudestamme. Silti hän on yhä
monessa läsnä. Vaikean sairauden
vuoksi lähtö tiedettiin tulevaksi,
mutta kuitenkin se tuli yllättäen.
Lohtunamme on, että Aino nukkui
rauhallisesti pois.

Olemme muuttaneet uusiin, nykyaikaisiin tiloihin
osoitteeseen Eerikinkartanontie 2.
Nyt saat meiltä resepti- ja itsehoitolääkkeiden
lisäksi muun muassa laadukasta apteekkikosmetiikkaa (Vichy, Avene, Eucerin, Aco…)
Palvelemme
ma – pe 9 – 18 ja la 9 – 14.
Tervetuloa tutustumaan laajentuneeseen
tuotevalikoimaamme!

Kylänraitti 2/2009

Aino oli hämmästyttävä ihminen,
laaja-alainen, universaali henki.
Mikään inhimillinen ei ollut hänelle vierasta. Lapsuudenkodissa
Etelä-Pohjanmaalla hän oli saanut
nähdä sekä voimakasta uskonnollisuutta että poliittista vasemmistolaisuutta. Erilaiset henkiset
aatesuunnat kiinnostivat häntä,
mutta hän omaksui niistä itselleen
luontevimmin sopivat. Hänen mielensä oli avoin kaikelle mitä maailmassa tapahtuu, ja ymmärrystä
riitti erilaisille ajatuksille. Ainon

Aino valmistui kemian diplomiinsinööriksi 1973 TKK:lta Helsingistä. Perhe perustettiin ja lyhyehkön Ruotsin vaiheen jälkeen
asetuttiin elämään Veikkolan lähelle Kylmälään, jonne suunniteltiin ja rakennettiin aikaansa edellä
oleva ekotalo. Varsinaisen leipätyönsä Aino teki Lääkintöhallituksessa ja ympäristöhallinnossa.
Yhteisöllisyys oli Ainon voimavara. Vapaa-aikanaan hän toimi aktiivisesti moninaisten yhdistysten
piirissä, joista useita hän oli ollut
perustamassa: Veikkolan koti- ja
kouluyhdistys, Ainonpiiri, Kirjaston ystävät, Kartanoteatteri jne.
Hänen harrastuksiaan olivat mm.
kansainvälinen lapsileiritoiminta (C.I.S.V.), luomuruoka, runot,
taekwondo, uiminen ja näytteleminen. Aino kannusti toisen orastavaa taitoa tai pientäkin tiedonhalua osallistuvalla keskustelulla tai
mukaantulollaan.
Kirjallisuus ja historian tutkiminen olivat Ainon intohimoja. Alun
perin hänen ansiotaan on sekin,
että Veikkolan kylällä saatiin viime kesänä nauttia paikallishistori-

aan perustuvasta kesäteatterinäytelmästä ja että lähes koko kylä
aktivoitui uuden teatterin myötä
toimimaan monella tasolla yhdessä. Jo kuutisen vuotta sitten Aino
tutki päättäväisesti Eerikinkartanon entisten asukkaiden historiaa
ja kävi mm. Helsingin ortodoksiseurakunnan mikrofilmiarkistoa
tutkimassa tässä tarkoituksessa.
Hän oli sitä mieltä, että asiaa kannatti tutkia ja saattaa laajempaan
tietoisuuteen. Ainon löytämästä
aineistosta tuli vastaan myös saksankielinen kirjanen Carl Ferdinand von Wahlbergin elämästä,
joka sitten käännettiin ja ilmestyi
viime kesänä suomeksi. Ainon
keräämän aineiston pohjalta Raija Oranen innostui kirjoittamaan
näytelmän ja myöhemmin vielä
Fanny-kirjan tästä aiheesta. Aino
esiintyi itse Kaikki maan hedelmät -näytelmässä Sinebrychoffin Anna-mammana. Ja kun Sofi
Oksanen tuli Veikkolan kirjaston
kirjatreffeille marraskuussa kertomaan Puhdistus-kirjastaan, Aino
oli häntä haastattelemassa.
Aino syttyi asioista ja sai toisetkin
innostumaan. Hän käytti elämän
antaman 15 vuoden jatkoajan taitavasti. Muistamme yhdistyksemme kunniajäsentä kiitollisina yhteisistä vuosista.
Ainonpiiri ry:n puolesta
Tuula Äärelä
Kuva: Tuula Ä.

puh. (09) 8874 2810

-autokorjaamo

UUTTA!

Atskin Autohuolto oy

öljynvaihdot,
rengastyöt,
pakoputket,
jarrut,
ilmastointi
-------------------------------------------

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

Kirjekyyhkystä kirjeenvaihtajaksi –
Kari Lumikero 60 vuotta
”Täs ois yksi kuuluisimmista toimittajista. Tää houmissi
on käyny luultavasti jokases
maailman maassa. Kartsa on
pistänyt myös oman henkensä
alttiiksi menemällä paikkoihin
missä on täys sota päällä, vain
sen takia et mies saa raportoida meil tänne pohjoseen maailman menosta. Tää jannu on
nähny kaikki irakin sodat sun
muut konflikkit, ihan vierest.”
(Karin ihailija netissä)
Toimittaja Kari Lumikero
syntyi Kemissä 28. tammikuuta 1949 ja kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen Lyseosta
1967. Ensimmäinen työpaikka vei hänet heti median valloittavaan maailmaan: hän
työskenteli 1967–68 Ruotsin
Postilaitoksen kirjeenkantajana. Sieltä hän siirtyi Ruotsin
Radion suomenkielisen toimituksen uutistoimittajaksi.
Vuonna 1986 Kari Lumikero nimitettiin MTV3:n Skandinavian
kirjeenvaihtajaksi, josta hän siirtyi v. 1997 yhtiön Keski-Euroopan kirjeenvaihtajaksi Berliiniin.
Näin hän jatkoi legendaarisen
isänsä, Berliinissä työskennelleen Yleisradion uutistoimittajan
Esko Lumikeron, viitoittamaa

Aasian maita koetellut tsunami osoittivat Karin loistavan ja nopean ammatillisen
osaamisen tiukoissa tilanteissa. Tsunamiraportointi
toi hänelle myös Bonnierin
arvostetun palkinnon: hänet
valittiin vuoden 2004 parhaaksi journalistiksi.
Kari Lumikero on ensimmäisiä kirjeenvaihtajia Suomessa, joka sekä kuvaa että
editoi yksin juttunsa. Näin
hän on täysin riippumaton
ulkopuolisista toimijoista raporttiensa työstämisessä.

tietä. Berliinistä Kari palasi takaisin Tukholmaan viime vuonna
MTV3:n kirjeenvaihtajaksi toimialueenaan muu Pohjola ja siinä
ohessa koko maailma.
Kari Lumikero lienee tunnetuin
toimittajamme ulkomailla. Kansainvälisen kriisin puhjetessa ei
kestä kauan, ennen kuin Karin
ensimmäinen raportti kriisialueelta on kuvaruudussa. Estonian
surulliset tapahtumat ja varsinkin

Karin Suomen-koti on Veikkolassa, jossa perheellä on
ollut talo vuodesta 1988
lähtien. Kesäisin ei voi välttyä näkemästä Karin iloista
ja aina positiivista hahmoa
liikkumassa Veikkolan raitilla.
”Toimittajan työ on vaihtelevaa
kuin dementiapotilaan elämä. Joka
päivä tapaa uusia mielenkiintoisia
ihmisiä. On ihmeellistä tehdä tällaista työtä. Saan matkustella ja
todistaa historiallisia tapahtumia,
ja joku vielä maksaa siitä.”
Teksti: Matti Saartamo
Kuva: Iiro Vaniala.
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Matti Knuuttila 80 vuotta
– Oli muutettava, kun iso perhe tarvitsi enemmän tilaa. Kesti
kymmenisen vuotta, ennen kuin
katse ylsi oman tontin rajojen
ulkopuolelle, Matti Knuuttila
kertoo.

Matti Knuuttila muutti Veikkolaan
samaan taloon, jossa asuu vieläkin, vuonna 1961.

Sitten Knuuttilan Matin elämään
tulivat Lamminjärven tiekunnan
asiat ja Yhdyskunta Veikkolakin,
jonka toiminta oli silloin Matin mukaan hyvin vaatimatonta. Lamminjärventielle saatiin
Matin toimeliaisuuden ansiosta
ensimmäiset
yksityistievalot
Veikkolassa. Ja sitä myötä tie ja
kiinnostus olivat auki kunnallisiin luottamustehtäviin. Matti
oli Kirkkonummen kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 vuoteen
2003.

Kunnassa Matti Knuuttila tunnettiin jääräpäisenä Veikkolan asioiden ajajana.
– Veikkolaa on aina pidetty käenpoikasena kunnan elimissä. Entinen kunnansihteeri valitti sitä, että
veikkolalaisia on liian paljon kunnan päätöksen teossa, hän väittää.
Tärkeimpänä
saavutuksenaan
Matti Knuuttila pitää sitä, että hän
ja toinen veikkolainen valtuutettu,
Outi Ojala, saivat kirjelmöinnillään ympäristökeskukseen vauhtia
kylän kunnallistekniikan rakentamiseen. Kunnallistekniikan rakentaminen uhkasakkojen uhalla
on loppusuoralla.

Rea Mauranen 60 vuotta

Teksti ja kuva:
Raija Kari

josta palasi takaisin Helsinkiin 14
vuotiaana.
Ylioppilaaksi Rea kirjoitti v. 1968
Meilahden yhteiskoulusta.
Teatterikoulussa hänen vuosikurssinsa oli vv.1969-1973.
Ensimmäinen kiinnitys oli KOMteatteriin, jonka kanssa hän kiersi
Suomea lähes kymmenen vuotta
ristiin rastiin.
Oltuaan muutaman vuoden freelancerina
hänet
kiinnitettiin
Helsingin
Kaupunginteatteriin
1985-95, jonka jälkeen hän ollut
vapaana näyttelijänä.

Hans Leidenius 80 vuotta
Harvinainen ikä uimahyppyjen
Suomen mestarille. Hän lähtee
myös puolustamaan mestaruuttaan 13. kesäkuuta, jolloin vietämme 160-vuotissynttäreitämme Navalassa.
Suurin osa veikkolalaisista tuntee
hänet uimaopettajana ja valmentajana Lamminjärven rannassa
ja uimahalleilla sekä Näkkinä.
Oikeasti hän on koulutukseltaan
metsäasiantuntija. Siihen liittyy
myös ympäristönsuojelu. Hän on
ollut ottamassa kantaa Kopparnäsin ydinvoimalan rakentamiseen,
Barösundin syväväylä- ja Elsarata-hankkeiden vastustamiseen jo
1970-luvulla.
Kahdeksaankymmeneen ikävuoteen mahtuu elämän koko kirjo
sekä paljon ystäviä ja yhteistyökumppaneita. PÄIVÄNSANKARI
OSTI KARTANOTEATTERIN
NÄYTÖKSEN lauantaina 13. 6.
klo 18.00, jotta kaikki meidän ystävämme voisivat tavata toisensa.
Veikkolasta tuli asuinpaikkamme
40 vuotta sitten. Me stadilaiset

sopeuduimme hyvin tähän välittömään ja ystävälliseen kylään.
Perhe: vaimo Raili, lapset Ilse,
Kim, Heidi ja Jouni sekä heidän
avullaan 8 lastenlasta + kissat.
Veikkolassa on urheiltu, tanssittu,
runoiltu, lausuttu ja näytelty. On
oltu eri mieltä ja samaa mieltä.
Aina joskus on juhlittukin.
Vuonna 2000 perustettu Kirkkonummen Uimaseura ry - Kyrkslätts Simsällskap rf on miltei
muodostunut Hansin kokopäi-

vätyöksi. Hän ohjaa uimahallissa
sekä perheuimakoulua, tekniikkaa
että uimahyppyjä. Seuran vuoroilla ui lapsia ja aikuisia (3–80-vuotiaita). Harrastetaan vesipalloa,
taitouintia, kunto- ja kilpauintia
sekä tietysti uimahyppyjä.
Kaiken kaikkiaan elämänmyönteinen ja huumorintajuinen kaveri,
jonka kanssa olen tullut juttuun jo
yli 56 vuotta. (Tähän päivänsankarin huomautus: Juttuun tulemiseen
tarvitaan molemmat yhdessä.)
Raili

Tarja Lindholm 50 vuotta
koulun kemian tekniikan koulutusohjelmassa hän valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1987.

Tarja Lindholm syntyi 26.4.1959
Porissa, jossa hän asui lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa. Ylioppilaaksi hän kirjoitti v. 1979
Kuninkaanhaan lukiosta eli entisestä perinteisestä Tyttölyseosta.
Opiskeltuaan Teknillisen Korkea-

Tarjan sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä kuvaa hyvin se, että hän
on edelleen töissä Planar Systems
Oy:ssä (ent. Lohjan Näyttöelektroniikka, Finlux), jossa hän aloitti heti valmistumisensa jälkeen.
Aluksi hän työskenteli prosessiinsinöörinä ja myöhemmin kansainvälisissä hankintatehtävissä.
Tarja harrastaa murtomaahiihtoa,
metsässä samoilua, Lapin-matkailua, kuorolaulua ja teatteria.
Monet Veikkolan Kartanoteatterin ystävät muistavat Tarjan
mainion roolisuorituksen viime
kesältä ”Kaikki maan hedelmät”

-näytelmässä, jossa hän näytteli
valtioneuvos von Wahlbergin vanhimman pojan, Williamin, vulgaaria vaimoa, Berthaa. Jos joku
ei ehtinyt nähdä näytelmää, niin ei
hätää, sillä se esitetään myös tulevana kesänä samassa paikassa,
Navalan puistossa.
Veikkolassa Tarja kertoo asuneensa pian 22 vuotta ja viihtyneensä
hyvin.
”Minulla on ihanat muistot täältä
molempien tyttärieni muskareista,
kerhoista ja koulun vanhempainilloista. Yhdessä aherrettiin erilaisten projektien toteutuksissa ja
tutustuttiin uusiin ihmisiin. Veikkolaan on ollut helppo juurtua.”
Teksti: Matti Saartamo

Rea Mauranen palkittiin Jussi patsaalla Honkasalo-Lehdon ”Tulipää”-elokuvan pääroolista ja sivuosajussilla v. 1997 Auli Mantilan
ohjaamassa ”Neitoperho”- elokuvassa.
Rea Mauranen syntyi Helsingissä
25.4.1949, jossa hän asui varhaislapsuutensa.
Koulunsa hän aloitti Tampereella,

Rea on asunut Veikkolassa vuodesta 1984.
Matti Saartamo

Synttäri-kutsu !
Tervetuloa katsomaan Kartanoteatterin esittämää, Raija Orasen dramatisoiman näytelmän ” Kaikki maan hedelmät”esitystä lauantaina 13.6.2009 klo 18.00 Navalan Kartanopuistossa, sekä näytöksen jälkeen vapaaseen seurusteluun
pullakahvin ja musiikin parissa ladossa n. 20.30 alkaen.
Paikanvaraus teatteriin: perhe.leidenius@kolumbus.fi tai
puh. 050 5716469.
Olisi todella hauska tavata kaikkia niitä ihania ihmisiä, joihin
vuosien mittaan eri yhteyksissä olemme saaneet tutustua ja
ystävystyä. Tärkeämpää kuitenkin on tarjota tilaisuus, jossa
ystävämme voivat ystävystyä toinen toisiinsa. Tämä ei toistu!
Pukeutukaa lämpimästi ja varautukaa sateen varalta.
Älkää tuoko kukkia älkääkä pohtiko lahjoja meille. Tuokaa
vain itsenne ja jos mahdollista jonkin henkilökohtaisen muistelun menneeltä ajalta liitettäväksi ”Omat Jutut” suunnitteilla
olevaan antologiaan. (Esim. kuvaa ja/tai tarinaa.)
Raili ja Hans Leidenius
Yhdessä 56vuotta + 220 vrk. Ikä yhteensä:
161 vuotta + 440 vrk. TASAN !
Jos haluatte voitte tukea mielestämme tärkeitä
hankkeita:
Veikkolan Kartanoteatteri: LUOP 529745-233385
Kirkkonummen Uimaseura KIS: LUOP 529745-218352
Kirkkonummen Henkilöhistoria: LUOP 529745-41719
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”Kaikki maan hedelmät” jälleen
kesällä Navalan puistossa
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”Viisas arki” – oivaltava
opas kyläytymiseen

Veikkolan Kartanoteatterin keskeinen päämäärä on antaa yleisölle hyviä, laadukkaita ja virikkeellisiä esityksiä. Toinen keskeinen
periaate on yhteisöllisyys: teatterin toimintaan osallistuminen on
kaikille mahdollista ja toiminta
jalostaa meistä esiin parhaita puolia. Kuten jääkiekkovalmentaja
Alpo Suhonen (oli myös Turun
kaupunginteatterin johtaja jonkin
aikaa) on todennut joukkuepelistä: kaikkien pelaajien on tunnettava koko ajan, että he nauttivat
pelaamisesta. Näin olkoon myös
yhteisöteatterissa, joksi Veikkolan
Kartanoteatteri haluaa kehittyä.
Kartanoteatterin eli Kartsun viime
kesän näytelmä, Raija Orasen kirjoittama ”Kaikki maan hedelmät”
ylitti kaikki odotukset sekä laadun
että yleisömäärien suhteen. Palaute on ollut pelkästään positiivista,
ja käytännöllisesti katsoen kaikki
esitykset olivat loppuunmyytyjä. Erityisen tärkeää monelle oli
saada historiallista tietoa asuinalueensa ympäristöstä. Ovathan
Eerikinkartanon ja sitä isännöineen valtioneuvos von Wahlbergin vaiheet 1900-luvun vaihteessa
olleet maamme historian kannalta
erittäin merkittävää aikaa. Venäjän vallan aika sortokausineen,
jääkäriliikkeen synty, maamme
itsenäistyminen ja raskas sisällissota ovat kaikki vaikuttaneet Suomen tulevaisuuteen varsin merkittävästi. Kun tämä kaikki esitetään
niin, että huumori ja vakavat asiat
vuorottelevat sopivassa suhteessa,
lopputulos oli sekä viihdyttävä
että koskettava.
Koska saimme runsaasti yhteydenottoja, joissa toivottiin näytelmän esittämistä myös tänä kesänä,
päätimme ottaa haasteen vastaan.
Aloitimme näytelmän uudelleen
lämmityksen ja harjoitukset jo
helmikuun alussa, jonka jälkeen
joka maanantai on hiottu kesän tulevaa esitystä. Toukokuun alussa
pääsimme harjoittelemaan esitys-

Vasemmalta Nicholas eli Teemu Raita ja William eli Veini Nupponen. Nicholas on tullut kartanoon hieman maistissa.
ja esitykset alkavat kello 18.
Lippujen hinnat 15 euroa. Ryhmille erikoishinnat.
Lipunmyynti: Veikkolassa 10Kioski, Sirpan vintti ja Kirkkonummen keskustassa Luckan,
Kirkkotorin aukio (kirjastoa vinosti vastapäätä).
Tiedustelut: 050 3007720 tai
email: ella.makinen@hotmail.com
mailto:ella.makinen@hotmail.
com>
tai netistä: www.kartanoteatteri.
net <http://www.kartanoteatteri.
net>, josta löytyvät myös ajo-ohjeet.
Tervetuloa!

paikalle, ja mukaan tuli myös ohjaaja Hannu Virolainen Liperistä.
Lämmitysharjoituksia on vetänyt
Eija Ahvo.
Toivomme näkevämme jälleen
tänä kesänä sekä uusia että jo esityksen nähneitä henkilöitä katsomossa.
Esityspäivät:
ti 9.6. ennakko
ke 10.6. ensi-ilta
to 11.6.
pe 12.6.
la 13.6. loppuunmyyty
ti 16.6.
ke 17.6.

Matti Saartamo
Esityspaikka on Navalan puisto,
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ennen poliisia)
– MIP (minä itse pärjään) ja
sen parisielu YH (yhteiskunta
hoitaa)
– pyhyyden kehät
– haluhaavi

Heti aluksi kirjoittaja antaa omalle lapsuuden kylälleen, Vehmaan
Puotilalle, mainion tunnustuksen:
”Kylässä oli kunniallisuuden lisäksi
riittävästi outoutta, jotta elämä pysyi
rikkaana.”

Erittäin suositeltava opas rohkaisee ällistyttäviinkin toimiin
ja sisältää paljon aforismin
kaltaisia toteamuksia, joista
seuraavassa on muutama esimerkki.
”Katseiden kohdatessa me tulemme toisillemme näkyviksi,
olemassa oleviksi.”
”Tervehtiminen on hyväksynnän jakamista.”
”Tavallisissa taidoissa on paljon neroutta, epätavallisista puhumattakaan.”
”Huolenpito on ihmisyyden
korkein aste.”
”Vaihtakaa joskus viikonlopuksi koteja keskenänne, niin
siivoamattomat kaapit ja muut
tekemättömät työt jättävät teidät rauhaan.”
”Ongelmat osoittavat meille,
milloin on aika siirtyä eteenpäin ajatuksissa, tunteissa ja
teoissa.”
”Hyvin toimiva kylä on kuin
pelikenttä, jossa jokainen on
kykyjään vastaavalla paikalla.”
”Päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin on puututtava
silloin, kun ne ovat vielä nupullaan.”
”Kyläytymisen ehdoton edellytys on vapaus. Ei voi olla pakotettua yhteisöllisyyttä.”
”Juhlat ja seremoniat ankkuroivat mieliimme merkityksiä.”
”Yksi tärkeimmistä juhlallisuuden aiheista on seremoniallinen tila, joka ilmaisee, että
meillä kaikilla on lupa olla
oma itsemme.”

Meri Lähteenoksa on erityispedagogi, joka on muun muassa kuntouttanut puhumattomia kehitysvammaisia
kommunikoimaan. Hänen omassa
perheessäänkin eletään kuntouttavaa
arkea: kolmesta lapsesta kahdella
on neurologista poikkeamaa. Myös
tämän Meri Lähteenoksa käyttää
luovasti kirjan lukijoitten hyväksi. Hänen kehittämänsä ”tunnehissi”-käsitteen toimivuudesta omassa
perheessä on hieno kertomus, jonka
looginen juoni jääköön herättämään
uteliaisuutta.
Kirja on muutenkin juonikkaasti
kirjoitettu. Lyhyisiin naseviin kappaleisiin on lastattu suuret annokset
koettua ja koeteltua viisautta. Hienosti punnittujen ja jaoteltujen kokonaisuuksien lopussa on runsaasti
”toimintavinkkejä”-osioita. Niissä
kerrataan lyhyesti tekstin pointit ja
annetaan avaimia asioitten, pulmien ja ongelmien ratkomiseksi sekä
henkilöitten – myös jokaisen itsensä
– kehittämiseksi.
Kirjassa on ”tunnehissin” lisäksi paljon muitakin uudenlaisia käsitteitä,
jotka selvitetään hyvin mieleenpainuvasti. Näitä ovat mm.
– myönteisten juorujen laatikko
– osaamisen kierrätyspäivä
– tulevaisuusverstas
– kylän gorillat (tuttu ihmisjoukko
hätiin väkivaltaisiin häiriötilanteisiin

L
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Umpipihainen, tiukasti kerrostalojen vartioima 100-vuotias puutalokortteli Annikki on Meri Lähteenoksan pienen, viisaan kirjan ydin
ja uuden alku. Nyt monen vuoden
jälkeen korttelin talot on suojeltu.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari
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Ateljee Sallinen
Ateljee Sallinen on mielenkiintoinen vierailukohde kesän kulttuurinälkään. Ateljee Sallinen on taiteilija Raimo Sallisen yksityinen
ateljeetalo Veikkolan Kurkistossa.
Ympärivuotisena
työhuoneena
toimivassa studiossa aloitetaan
näyttelytoiminta tänä kesänä. Toiminnan avaa taiteilijan oma kesänäyttely.
Ajatus ateljeen ja näyttelytilan
yhdistämisestä syntyi taiteilija
Raimo Salliselle jo aikaa sitten.
Upeat tilat valmistuivat muutama
vuosi sitten Kurkistoon koivikon
katveeseen. Kesänäyttelytoiminta
alkaa vihdoin pitkän suunnittelun
jälkeen.
– Kyselyitä on tullut paljon, taiteilija kertoo. – Tällä alueella kuvataiteen kulttuuritarjonta on aika
vähäistä.
– Ensimmäinen kausi toteutetaan
omin voimin. Kesällä 2010 mukana on enemmän taiteilijoita,
mahdollisesti myös Suomen ulkopuolelta. Tulevina vuosina ateljeetalon puistossa saatetaan nähdä
myös veistoksia.
Pitkä ura kuvittajana
Raimo Sallinen (s. 1939) on tehnyt elämäntyönsä kuvittajana ja
kuvataiteilijana. Hän työskenteli
20 vuotta kuvittajana A-lehdissä
ja Yhtyneissä kuvalehdissä. Hän
on tehnyt kymmeniä kirjankuvituksia, joista viimeisin, Arto
Paasilinnan kirjoittama kulttuurihistoriallinen kuvakirjatrilogia,
valmistui viime syksynä. Sallisen
kuvituksia on julkaistu useissa
Euroopan maissa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Suomen Postille hän on suunnitellut ja piirtänyt
noin 30 postimerkkiä.
Kesän kaksi näyttelyä
Kesäkuun alussa avautuva näyttely koostuu Raimo Sallisen maalauksista ja puupiirroksista. Osa
töistä on 1970-luvun tuotantoa,

Ateljeetalo kohoaa Kurkiston kauniissa maisemissa.
uusimmat öljymaalaukset ovat
viime talven satoa. Tekijänä Sallinen on monipuolinen. Realistisista
lintuaiheisista maalauksistaan ja
yksityiskohtaisista kuvituksistaan
tunnettu taiteilija on maalannut
myös naivistisia teoksia. Viimeisimmissä töissä on symbolistinen
ote.

Kesäkuussa avautuvassa näyttelyssä nähdään myös Raimo Sallisen
musiikki ja luonto -aiheisia maalauksia.

– Musiikilla ja luonnolla on suuri
vaikutus maalauksiini. Eri soittimista syntyy erilaisia mielleyhtymiä. Esimerkiksi sellolla ja viululla on aivan tietynlainen tuntunsa.
Huilun hentoisesta äänestä taas
syntyy mielikuva koivumetsästä,
joka on lähellä avaruutta ja taivasta.
Kesän toinen näyttely avautuu
heinäkuun puolessa välissä. Esillä on Raimo Sallisen kuvituksia,
Mikko Sallisen akvarelleja ja puukaiverruksia ja Terhi Sallisen öljymaalauksia.

Ateljee Sallinen
Kurjenpolku 15
02880 Veikkola
p. 040 555 1964
Avoinna: ke–su klo 12–17 (suljettu 19.–21.6.2009)

Taiteilija Raimo Sallinen toivoo,
että taiteenystävät Kirkkonummelta ja kauempaakin löytävät
Ateljee Salliseen.

Kesänäyttelyt 2009:
7.6.–12.7. Raimo Sallinen
19.7.–16.8. Raimo Sallinen, Mikko Sallinen ja
Terhi Sallinen

Veikkola DADA 2009 soi jo syyskuussa
Kolmatta kertaa järjestettävä
Veikkola DADA pidetään tänä
vuonna jo alkusyksystä eli 19.20.9. Festivaalille mukaan lupautuneen maestro Jorma Panulan
sekä GT-ensemblen muusikoiden
aikataulujen yhteensovittamisessa oli nimittäin miettimistä. Joka
toinen vuosi järjestettävä DADAfestivaali yhdistää tuttuun tapaan
virtuoosimaisen GT-ensemblen
esittämää uutta ja vanhaa kamarimusiikkia ja kaunokirjallista tekstiä, tarjolla on suomalainen kantaesitys sekä lastenkonsertti. Tällä
kertaa lastenkonsertteja on peräti
kaksi, sillä Daniela Fogelholmin
työryhmä esittää Tove Janssonin
tarinaan Kuka lohduttaisi Nyytiä
sävelletyn konsertin lauluineen
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jorma Panula isännöi Piiparilassa
toteutettavia Iltamia. GT-ensemble soittaa siellä Panulan kansanmusiikkisovituksia, Bela Bartokin Duoja kahdelle viululle sekä
suomalaisen nykysäveltäjä Riikka
Talvitien teoksen Riimunvarsia.
Iltamissa esiintyvät pohjalaisittain
myös Rea Mauranen ja Vesa Vierikko.

GT Ensamblen musisointia edellisessä Veikkola DADAssa.

Kaksi perättäistä Nyyti-konserttia kuullaan Veikkolan koululla.
Daniela Fogelholmin työryhmä
on sovittanut ruotsalaisen Peter
Lundbladin musiikin lisäämällä
siihen vaikutteita jazzista ja kansanmusiikista. Laulajina Nyytin,
Tuitun ja Mörön rooleissa esiintyvät Jan Korander, Daniela Fogelholm ja Minna Nyberg. Mukana

on viisihenkinen orkesteri. Esityksen ohjaa Emma Puikkonen, ja
siinä on tärkeä rooli myös Kirkkonummen sanapajan lapsilla.
Festivaalin päättää sunnuntaina iltapäivällä Eerikinkartanon kamarikonsertti, jossa kuullaan Sampsa
Ertamon Veikkola DADAlle säveltämä tilausteos. Lisäksi GTensemble soittaa tunnelmallisessa
kartanonsalissa Alfred Schnittken
Jousitrion sekä Johannes Brahmsin Klarinettikvinteton.
Teksti: Arja Puikkonen
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Elokuvanteon yhteistyöpaja Eerikinkartanossa
Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna heräsi Eerikinkartanon arvokas menneisyys hetkeksi henkiin, kun
Veikkolan Kartanoteatteri
ja Kirkkonummen Videoharrastajat
kokoontuivat
sinne harjoittelemaan elokuvan tekoa.
Kahden päivän aikana perehdyttiin elokuvanäyttelemisen ja kuvaustekniikkojen
ihmeelliseen maailmaan,
joka on kuin Liisan ihmemaa, täynnä yllätyksiä ja
haasteita. Aurinko antoi
koko viikonlopun ajan lisää loistokkuutta kartanon
viime vuosisadan alun viehättävälle tunnelmalle. Sen
kartanomiljöön soisi säilyvän täällä Veikkolassa pitkään muistuttamassa niistä
ajoista, jolloin luonto oli
vielä tärkeässä asemassa ihmisten arvomaailmassa.
Eerikinkartanon alkuperäinen henki oli vakaasti läsnä
luovan ihmisjoukon uurastaessa elokuvaharjoitteiden
kimpussa. Aiheenahan oli
viime kesänä suuren suosion saanut Veikkolan Kartanoteatterin kesänäytelmä
Kaikki maan hedelmät, jonka esityksiä jatketaan nyt
kesällä yleisön pyynnöstä.
Kohtausten repliikit olivat
siis näyttelijöille tuttuja ja
voitiin täysin innoin keskittyä elokuvailmaisun toteuttamiseen.
Viikonlopun koulutuksen
päävastuun kantoi kartanoteatterin ohjaaja Eija Ahvo,
joka on itse monipuolinen
taiteilija ja tuntee sekä teatteri- että elokuvanäyttelemisen ongelmat ja erot. Hän
piti tiukan lempeästi ohjat
käsissään ja sai hienosti
harjoitteisiin valitut kohtaukset toimimaan uudella
tavalla. Kesäteatterissa eletään isossa näyttämötilassa ja repliikit kohdistetaan
voimakkaalla äänellä kymmenien metrien päässä olevalle yleisölle läpi tuulen ja
lentokoneiden ujelluksen.
Elokuvassa taas tila on rajattu hyvin tiukasti ja henkilöt
ovat ihan lähellä toisiaan.
Häiriöitä ei ole, ja näyttelijä
voi käyttää ääntään paljon
vivahteikkaammin. Myös
liikkeet ovat paljon pienempiä ja tarkempia.
Kirkkonummen Videoharrastajat ry on toiminut nuorison videokuvaus-harrastuksen kehittäjänä jo lähes
20 vuotta. 1990-luvulla oli
toiminta erittäin aktiivista.
Kuvaukseen ja editointiin
sai opastusta reilusti toistasataa nuorta. Videopaja oli
silloin ammattioppilaitoksen suojissa. Kun talossa

2. ”Sinebrychoffit saapuvat Eerikinkartanoon”. Etualalla kartanon ajomiestä esittävä Paavo Sortti. Kuva:
Veini Nupponen.

1. Kartanon isäntä von Wahlberg (pöydän päässä istumassa): ”Erik-poikani, minä
yhdistän Navalan ja Kosken maat ja nimeän kartanon sinun mukaasi, Eerikinkartanoksi.” Kohtaukseen valmistautumassa: kameroiden takana Päivi Mäkelä ja Ossi
Salminen, mikrofonia pitelee Pekka Kröger, taustalla ohjaaja Eija Ahvo. Näyttelijät
vasemmalta Veini Nupponen (istumassa peilin edessä), Marianne Laakso, Matti Malinen, Raisa Lahtiranta, Otto Kuukka, Teija Saarinen ja Vuokko Tenhunen. Kuva:
Leena Lähteenmäki.
tehtiin remontti, ei videopajaan enää ollutkaan tilaa,
ja yhdistys joutui evakkoon
lähes kymmeneksi vuodeksi. Toimintaa pidettiin yllä
lähinnä hoitamalla kuvauskeikkoja Kirkkonummen
kunnan ja eri yhdistysten
tilaisuuksissa. Yksi suuritöisimpiä on ollut kolmisen
vuotta sitten Porkkala-oopperan kuvaus neljällä kameralla.
Viime syksynä Videoharrastajat sai vuokratuksi
oman studiotilan Munkinmäestä, ja toiminta on
vilkastumassa taas entistä
monipuolisemmaksi. Viime
kesänä kuvattiin kartanoteatterin esitys Kaikki maan
hedelmät. Siitä alkoi keskinäinen yhteistyö, jota nyt
elokuvatyöpajassa edelleen
tiivistetään.
Viikonlopun
alkajaisiksi
esiteltiin näyttelijöille monipuolista kuvauskalustoa
ja kerrottiin eri kuvakokojen
merkitys näyttelijän työssä.
Esimerkiksi jos olet aivan
tiiviissä kasvokuvassa, voit
yhdellä kulmakarvan kohotuksella osoittaa suunnattoman suurta tunnetilaa, tai
jos käännät liikaa päätäsi,
voit joutua kokonaan ulos
kuvasta, ja niin edelleen.
Valaisu teetti töitä tavallista
enemmän näin aurinkoisella
säällä. Kun aurinko toi ikkunasta voimakkaan valon
henkilön toiselle puolelle,
oli vastaavasti varjoon jäävä puoli valaistava keinovalon avulla. Ja miten paljon
tottumista vaatikaan äänenkäyttö eri kuvaustilanteissa,
huh huh!

5. ”Tee nyt sitten näitten kanssa töitä”, tokaisee kartanon vouti, näyttelijänä Ari Roininen. Piiat Niina Saikkonen, vas., ja Raisa Lahtiranta. Kuva: Veini Nupponen.

3. Videoharrastajat esittelevät rollaattoria, joka on valjastettu kameran ajolaitteeksi. Oranssissa neuleessa
Ulla-Maija Lilja ja valkoisessa neuleessa Kari Karppinen. Kuva: Veini Nupponen.

6. Tytöt kaffeepaussilla kartanon isäntäväen Maria ja
Carl von Wahlbergin kuvien alla. Vasemmalta Raisa
Lahtiranta, Teija Saarinen, Vuokko Tenhunen ja Marianne Laakso. Kuva: Eija Ahvo.
Täytyy todella ihailla sekä
Eija Ahvon monipuolisuutta
ja valoisaa kärsivällisyyttä
ohjaustyössä että koko porukan aktiivista talkoohenkeä omaksua nopeasti uusia
asioita. Se teki viikonlopus-

ta nautittavan ja kehittävän
yhteisötilaisuuden, jollaisia
todella kaipaa nykyisinä
tiukkoina pipon ja vyön kiristysaikoina.
Matti Malinen

4. Myös lapset olivat innostuneesti mukana sekä näyttelemässä että teknisinä apulaisina. Tässä ”klaffityttö”
Pirkko (6 v.). Kuva: Veini Nupponen.
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LAPSET JA NUORET

Välitä nuoresta -tempaus
Veikkolassa
Hyväksytkö sinä alle 18vuotiaiden alkoholikokeilut? Entä mitä mieltä olet
siitä, että täysi-ikäinen ostaa alaikäiselle alkoholia?
Tätä kyseltiin Välitä nuoresta – älä välitä alkoholia
alaikäiselle -kampanjassa
Veikkolan
keskustassa
perjantaina 3.4. Mukana
menossa olivat Veikkolan
katupartio Jalkkarit ja
MLL:n ehkäisevän päihdetyön hanke.
Kampanjassa jaettiin ohikulkijoille Mannerheimin
Lastensuojeluliiton, Terveys ry:n ja A-klinikkasäätiön tuottamaa flyeria, jonka
viestinä oli, että alkoholia
alle 18-vuotiaalle välittävä
täysi-ikäinen toimii lainvastaisesti. Kampanjalla pyrittiin herättämään täysi-ikäisten mutta myös nuorten
aikuisten ja juuri 18 vuotta
täyttäneiden huomio.
Illan aikana teimme pikagallupia, jossa kysyimme,
hyväksyvätkö veikkolalaiset alle 18-vuotiaan päihteiden käytön. Kysymykseen
voi minimissään vastata
kyllä tai ei. Monia ihmisiä
asia kuitenkin askarrutti, ja
aiheesta virisi vilkkaita keskusteluja.
Aiheiksi nousivat mm.:
Miksi ikäraja 18 vuotta on
asetettu? Mikä merkitys
alkoholinmyynnin ikärajoilla on ja miten aikuisina suhtaudumme niiden
noudattamiseen?
Miten
minä vanhempana suhtaudun alaikäisten päihteiden
käyttöön? Sallinko oman
lapseni alkoholinkäytön?
Kuka on vastuussa, jos käy
huonosti? Vedämmekö yhtä
köyttä puolison ja muiden vanhempien kanssa, ja
onko antamamme viesti samansuuntainen? Voidaanko
asiasta keskustella kotona
jo hieman aiemmin ennen
kokeiluja? Mikä on sopiva
ikä ja luonteva tapa kokeilla
alkoholia?
Aikuisista vastaajista suurin osa ei hyväksynyt alle
18-vuotiaiden
alkoholin
käyttöä. Nuorten asenteet
olivat sallivampia; yleensä 16-vuotiaiden alkoholin
käyttöä pidettiin hyväksyt-

tävänä. Muutamat aikuiset
olivat valmiita antamaan
nuorelleen vähän alkoholia
kotona valvotusti, mutta
eivät laskisi nuoriaan sen
jälkeen kavereiden kanssa
ulos.
Osa aikuisista oli huolissaan hyvin nuorten lasten
alkoholin käytöstä. Haluttiin tietää, miten yleistä se
on nuorten keskuudessa
verrattuna muihin alueisiin.
Uusimman, vuonna 2008
tehdyn kouluterveyskyselyn
mukaan Veikkolan koulun
8. ja 9. luokkien oppilaiden
päihteiden käyttö oli hieman lisääntynyt edellisestä mittauskerrasta (2006),
mutta se oli vielä Uudenmaan keskiarvoa harvinaisempaa.
Tapasimme myös joukon
nuoria, joiden mielestä aikuiset eivät voi nuorten alkoholin käytölle mitään. He
saavat sitä ”hinnalla millä
hyvänsä”. Useiden tutkimusten mukaan tiedämme
kuitenkin, että aikuisten
huolenpito ja kauppojen
alkoholin omavalvonta vähentävät nuorten päihteiden
saatavuutta ja näin myös
päihteiden käyttöä. Näiden lisäksi tarvitaan myös
aikuisten nuoria arvostavaa ja välittävää kulttuuria. Perheen yhdessäolo ja
kiireetön aika ovat tärkeitä
nuorten päihteettömyyttä
tukevia tekijöitä. Lisäksi
meidän aikuisten on hyvä
muistaa, että voimme vaikuttaa nuorten päihdekult-

tuurin
muodostumiseen
omalla käytöksellämme ja
mielipiteillämme.
Mielestämme ilta onnistui
hienosti ja tunnelma oli rento ja mukava. Veikkolalaiset
suhtautuivat tempauksen
toteuttajiin hyvin myönteisesti. Asiaa pidettiin tärkeänä ja ajankohtaisena.
Illan päätteeksi pohdimmekin, että voisimme toteuttaa tempauksen uudelleen.
Ajankohtana on koulujen
alku syksyllä, jolloin Jalkkarit aloittavat partioinnin
ja perheet palaavat kesälaitumiltaan. Mukaan tempaukseen ovat tervetulleita
kaikki asiasta kiinnostuneet
aikuiset.
Katupartio Jalkkareihin ovat
tervetulleita
täysi-ikäiset
veikkolalaiset. Lisätietoa
partiointityöstä saat osoitteesta Jalkkarit@luukku.
com tai 040 507 6956/Ulla
Räntilä.
Jalkkarilaiset kiittävät taas
Veikkolan Leijonia, joiden
avustuksella Jalkkarilaiset
saivat lisää partiointiliivejä
mukaan toimintaan tulleille
vanhemmille sekä parille
aktiiviselle partiointikoiralle. Oheisessa kuvassa on
osa partiolaisista kerääntynyt yhteiskuvaan Veikkolan
torille.
Paula Mattila
Projektityöntekijä
MLL:n ehkäisevän päihdetyön hanke
www.mll.fi/paihdetyo

Vauhtia välituntiliikuntaan
Veikkolan Koti ja koulu
-yhdistys lahjoitti Veikkolan koululle kori- ja jalkapalloja, hyppynaruja sekä
pehmofrisbeitä välitunteja
varten. Välineet ovat luokkakohtaisia, ja niiden säi-

lyminen ehjänä vaatikin
luokkalaisten yhteistä huolenpitoa, jotta niistä pääsee
nauttimaan mahdollisimman pitkään. Liikunnalla, terveellisellä ruualla ja
riittävällä unella on valtava

vaikutus lasten jaksamiseen
ja koulumenestykseen.
Yhdistys toivottaa kaikille
kyläläisille, sekä pienille
että isoille, pomppivaista,
liikkuvaista ja iloista kesää!
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Viime ristikko ajoittui aikaan, jolloin Nuuksiossa retkeilijöitä pelästyttäneet karhut osoittautuivatkin ilveksiksi. Ilves on helppo tunnistaa jäljistään lumella. Niissä päkiä erottuu
neljästä varpaasta, joiden kynnenjäljet eivät näy. Tämä sympaattinen kissaeläin on lisääntymään päin ja metsästäjien taholta esitettyjä toiveita tai vaatimuksia sen tappamisen laillistamiseksi on vain ihmeteltävä. Ilveksen jalanjälki päihittää metsästäjänsä jalanjäljen
kaikilla ekologisilla ja eettisillä mittareilla.
Tämänkertaisen ristikon teema on suunnistus. Suunnistusta tarkastellaan kuitenkin epätavallisesta näkökulmasta: miltä laji näyttää kun sitä harrastetaan Afrikassa? Erilaisuus on
nimittäin paljon muutakin kuin toisenlainen maasto ja ilmasto. Maaseudulla suunnistaja
törmää väistämättä kulttuurieroihin, jotka panevat pohtimaan lajia suhteessa laajempiin
kysymyksiin.

RubinSärkyjä stein
Kiiski

Ratkaisuteknisesti tämä ristikko on ehkä vaikeammasta päästä, mutta joukossa on helppoja vihjeitä ja lyhyitä sanoja, joista pääsee hyvin alkuun. Ja sitten hyvillä mielin suunnistamaan suomalaismetsiin.
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Suomalainen suunnistajaryhmä, joka raportoi kokemuksistaan viime vuonna Suunnistajalehdessä, kohtasi Afrikan maaseudulla tietysti köyhyyttä ja alkukantaisuutta. Juostessaan
moderneissa trikoissaan alkeellisten asumusten ja viljelmien lomitse arkisissa askareissaan puuhailevan paikallisen väestön ihmetellessä, suuunnistaja ei voinut välttyä häiritsevältä tunteelta, että kaikki siinä näytelmässä ei ole ihan kohdallaan. Myös läheisempi
kanssakäynti paikallisten kanssa toi uutta ajateltavaa. Tuotteita myytiin kylissä hinnalla,
joka oli huikea paikallisille, mutta pikkuraha turistille. Hyvän tahdon eleenä luovutetut
kartat ja kompassit ja opastus kuinka niitä käytetään herättivät ihmetystä: ”Miksi tulisi
tietää, missä kohdassa kulloinkin on?”
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Kuvataidekerhon näyttely kirjastolla

Edustava joukko ryhmän II tyttöjä. Jokaiselta heistä on oma huovutustyö edessä olevalla pöydällä.
Veikkolan kirjastolla pidettiin
huhtikuun lopulta toukokuun 11.
päivään värikylläinen ja monipuolinen kuvataidenäyttely. Ajatuksia herättävien, herttaisten ja
tasokkaiden töittensä kautta esittäytyivät Veikkolan koti ja koulu
-yhdistyksen
kuvataidekerhon
nuoret taiteilijat. Heitä ohjaa tuttu
ja turvallinen Leena Suomalainen,
jonka oma näyttely alkoi kirjastolla pian kuvislaisten näyttelyn
jälkeen.

Kuvataidekerhossa on peräti 41
lasta, jotka on jaettu kahteen
ryhmään: I-ryhmäläiset ovat
7–9-vuotiaita ja II-ryhmäläiset
9–14-vuotiaita. Ykkösryhmäläisten apuna on Leenan lisäksi
Sari Marttila. Leena mainitsi
suorastaan liikuttavana tietona sen, että tähän mennessä 40
kuuttia oli selvinnyt hengissä.
Tämä uhanalainen söpöliini oli
yksi teosten aiheista.

Lapset kuvasivat näyttelyn teemaa, vesielämää, monin eri tekniikoin. Käytössä olivat savi, huovutus, pastelli- ja vesivärit sekä
akryyli ja akvarelli. Leena lasitti
keramiikkatyöt, jotka poltettiin
Riitta Hinkkasen Ritityy-keramiikkapajassa Espoossa.
Juhlalliseksi lopuksi lapset saivat
näyttelyn päätöspäivänä uurastuksestaan todistuksen ja arvosanan.
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

Pienten lasten koulutien
turvaaminen
Liikennepäivystystempaus koulun alkaessa elokuussa
Muistatko ensimmäisen koulupäiväsi? Oliko koulutaipaleen
aloitus jännittävää?
Jotta pienet koululaiset pääsevät turvallisesti suojatien yli aamuruuhkan aikaan Veikkolan
kouluun, Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL järjestää liikennepäivystystempauksen elokuussa
koulun alettua.
Olemme päättäneet lähteä mukaan tempaukseen Lions Clubin,
Koti ja koulu -yhdistyksen ja
Veikkolan kyläyhdistyksen kanssa. Koulua lähimmillä suojateillä
koululaisten turvallista tien ylittämistä varmistetaan syyslukukauden ensimmäisen viikon ajan
maanantaista 17.8. perjantaihin
21.8. klo 7.45–8.00. Jokainen yhdistys saa valvottavakseen yhden
suojatien koulun lähellä. Vapaa-

ehtoiset pukevat päälleen näkyvän
huomioliivin, jotta autoilijat huomaavat antaa tilaa pienille koululaisille suojatiellä.
Haluaisitko sinä osallistua liikennepäivystystempaukseemme
yhtenä tai useampana aamuna?
Ilmoittaudu Veikkolan MLL:n
puheenjohtajalle Nea Meroselle
sähköpostitse osoitteeseen nea.
meronen@kolumbus.fi tai puhelimitse numeroon 050 330 8232
viimeistään 10.8.2009. Kerro
ilmoittautuessasi, minä päivinä
pääsisit osallistumaan ja minkä
yhdistyksen suojatielle tulisit.
Mervi Sandkvist

Noora Marttila, 10 v., voitti Pienoismallimessuilla olleen koristetöiden kilpailuluokan alle 12-vuotiaitten parhaan juniorin palkinnon.
Hänen voittotyönsä oli taulusarja ”Merihevoset” (huovutus, puuvärikynä ja pastelliliitutyö). Teokset näkyvät Nooran takana pöydältä
alkaen alhaalta vasemmalta ylös oikealle.

Mopokoulutusta 8-luokkalaisille
Helsingin
liikenneturvallisuusyhdistyksen 8.5. koululla pitämä
mopoturvallisuuspäivä
sisälsi
sekä teoriaa että käytäntöä. Koko
luokkatasolle tarkoitetussa teoriaosuudessa käytiin läpi tärkeimmät
liikennesäännöt sekä turvallisen
ajamisen perusteita. Nämä asiat
koskivat myös muulla tavoin kuin
mopolla liikkuvia. Halukkaat pääsivät koulun pihalle harjoittelemaan. Ajoharjoitteluosuus sisälsi
mm. mopon perushallintalaitteiden käyttöä sekä hidasajo-, pujottelu- ja jarrutusharjoituksia.

Ajatus koulutuksen järjestämiseksi nousi kolme vuotta sitten
huolesta oman kylän nuorten
turvallisuudesta. Pääosin mopolla ajaminen kylällä sujuu hyvin,
mutta valitettaviakin esimerkkejä löytyy. Muutaman mopoilijan
ajotyyliin on kuulunut mm. kovalla vauhdilla ajo ja keulittelu
koulun pääovien edessä samaan
aikaan, kun koulun liikuntasalista
purkautuu lapsia ja aikuisia iltaharrastuksistaan. Myös torilla ja
kävelyteillä ajetaan kovaa. Kannattaakin tässä vaiheessa elämää

miettiä, onko aikuisena valmis
maksamaan vuosia korvauksia
toiselle aiheuttamastaan vammasta tai kuolemasta. Vai käyttäisikö
rahansa mieluummin esimerkiksi
moottoripyörän hankkimiseen?
Koulutuksen mahdollisti Veikkolan Koti ja koulu -yhdistyksen,
kyläyhdistyksen, Lionsien ja MLL
Pohjois-kirkkonummen yhdistyksen yhteistyö.
Johanna Artola

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

☎ 2568 265

LIITY SINÄKIN KYLÄYHDISTYKSEEN
Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 15 euroa/talous
Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529 745-43368.
Viite: 650049
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Kyläkysely 2009
Tällä kertaa kyläkyselyn tekevät Veikkolan kyläyhdistys ja
Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys yhdessä. Voit vastata kyselyyn
Veikkolaverkossa www.veikkola.net. Vastausaikaa on juhannukseen saakka.
Kyselyssä kysytään palveluista ja julkisen liikenteen käyttämisestä.
Vastaajien kesken arvotaan Veikkola-tuotteita.
Vastaamalla vaikutat Veikkolan kyläsuunnitelman sisältöön. Kyselyn tuloksista kerrotaan Kylänraitissa 3/2009 ja Veikkolaverkossa.

www.veikkola.net

SANAPAJA
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Peukalopottien kirjat,
kevätrunoja
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Kirjaston ystävien ja
Sanapajan paitoja

Maisa ja Julius Sivula peukalopottien iltaryhmästä. Keskellä
äiti Marja Sivula.
Veikkolan kirjastosta voi hankkia teepaidan, jota koristaa lasten
piirtämä Kirjaston ystävien tai Sanapajan logo. Kirjaston ystävien
lukevan koiran piirsivät yhdessä
Beata Silander ja Elviira Teppo,
ja Sanapajan Pegasos on Sampo

Peukalopottilaisten kuvakirjasatoa
Jokainen peukalopotti eli 4-7vuotias teki ikioman kuvakirjan.
Tarinoita syntyi kuvituksen yhteydessä ”kilometrikaupalla”, ja ne
kirjoitettiin kansien väliin yhteistyössä lasten vanhempien ja isovanhempien kanssa. Hauskaa oli!
Seija Kivilaakso
Julius
YKSINÄINEN ORAVA
Orava kävi hakemassa tammenterhoja ja vei ne kotiin. Se huomasi
marjapuskan ja meni maistamaan
marjoja. Orava tapaa myös Villenimisen oravan ja siilin. Niistä tulee ystäviä.

sotkuseks, kun se on lähtenyt aamukävelylle.Se aina nukkuu päiväunet alakerroksessa ja yöunet
yläkerroksessa.
Helmi
Tämä on hanhen koti. Suomessa.
Se löysi sen sillä tavalla että se
lähti vaan katselemaan, koska se
tykkäsi uimisesta.
Meeri
KOIRAN KOTI
Koti missä on sen tavarat.
Silja
PORKKANAN KOTI
Emilia
HIIREN KOTI

Maisa
NALLEN TALO
Nalle asuu metsässä. Ruskeita tavallisia puita. Pihlajoita.
Tuure
SIILIN KOTI
Siellä asuu siili ja minä. Sit me
leikitään.
Sanna
KISSAN TALO
Talo on metsässä.

Venla
Tää on enkelin koti. Se enkeli ei o
siellä paikalla. Se tulee kohta kotiin takasin.
Vanessa
LINNUN KOTI
Linnun koti on metsässä. Se on
normaali lintu. Se tykkää asua
siellä.
KEVÄTRUNOJA

Nonna
KILPIKONNAN KOTI
Kilpikonna on jättänyt peiton

”Kevät tuli, lumi suli, puro sanoi
puli puli.”

Omien kuvakirjojen julkistamisjuhlan väkeä. Päiväryhmäläisistä kuvassa näkyvät Meri
Jumisko, Helmi Ojaluoma, Venja Pajukangas ja Nonna Isoaho.

”Tuo loru ei ole nuori”, sanoi pikkulintu ja sulkia suori.
”Tahtoisin muodokseni linnun, en
tällaisen pikkuisen murkun.”
”Minä tahtoisin laulavan kurkun”,
kastemato koitti laulaa.
Sillä ainakin riitti kaulaa!
Puut meinasivat murtua padolta.
Ei onnistu laulu kastemadolta.
”Vain linnuilla on sävelkorva!”
huusivat madot
kuin murtuvat padot.
Elli Koukkari 9 v
Ampiainen lentelee
Maan pinnalla haistelee
Parhaita kevättuoksuja
Iloisia lintujen lurituksia
Ampiainen nousee ylös
Ilmaan korkealle
Näkyy pelkkä varjo
En näe sitä enää, vai
Näenkö kuitenkin?

Jokisen käsialaa. Paitoja on useita
värejä ja kokoja. Aikuisten paidat
maksavat 10 euroa ja lasten paidat
7 euroa. Kirjaston ystävien kangaskassin saa kirjastosta kolmella
eurolla.

Syksyn sanapajoissa
lohdutetaan Nyytiä
Sanapaja tekee syksyllä yhteistyötä Veikkola DADAn kanssa ja
osallistuu Tove Janssonin Kuka
lohduttaisi Nyytiä -tarinaan pohjaavan lastenkonsertin toteuttamiseen. Konsertin ohjaa Emma
Puikkonen, joka vetää myös alkusyksyn sanapajaryhmiä.
Draamaa ja kirjoittamista yhdistävissä ryhmissä valmistaudutaan
sekä 19.9. tapahtuvan konsertin
esiintymisosuuteen että kirjoitetaan tekstejä konserttia varten kirjoitettavaan antologiaan. Loppusyksyn teema ja ohjaaja ratkeavat
myöhemmin.

Autom

Elokuun 4.–8. päivinä on Vihdin
Palajärvellä perinteinen valtakunnallinen sanataideleiri. Leirin
nimenä on Arvaamaton matka ja
erään tuntemattoman tyypin saappaat. Kirkkonummen sanapajan,
Vantaan sanataidekoulun ja Suomen sanataideopetuksen seuran
järjestämä leiri täyttyy yleensä jo
keväällä, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysellä Vantaan sanataidekoulusta puh. 050
3284332.
Seija Kivilaakso

aalaamo Salonen Ruosteenestoliike Mr. Mick
AMMATTITAIDOLLA - LUOTETTAVASTI

KOLARIKORJAUKSET
MAALAUKSET
TUULILASIT

Saara Törmä 10 v.

RUOSTESUOJAUKSET
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.

kolarikorjaukset, maalaukset
ja tuulilasit p. 0400-215 394

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

ruostesuojaukset
p. 09-222 3709, 045-127 6338

Terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi

Myynti ainoastaan
sunnuntaina 11-16

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

Rata

tti.ﬁ
stie 13 t
03100 NUMMELA t automaalaamo.salonen@ne

YMPÄRISTÖ
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Ei jätevesialtaille
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ja
Veikkolan kyläyhdistys lähettivät
toukokuun alussa kunnan vesihuoltopäällikölle, vesilaitoksen
johtokunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnan kirjaamoon kuntalaisaloitteen nimeltään Veikkolan
jätevesialtaiden maisemointi ja
uusien jäteveden tasausaltaiden
rakentamissuunnitelmista luopuminen.
Aloitteen tekijät kertovat odottaneensa Veikkolan jätevesialtaiden
maisemointia jo pitkään. Koska
mitään ei näy tapahtuvan, niin he
haluavat tällä kuntalaisaloitteella
kiirehtiä vanhojen altaiden maisemoimista ja estää mahdollisten
uusien altaiden rakentaminen.
Vanhat jätevesialtaat sijaitsevat
Kalljärven pohjoispuolella, Veikkolan matonpesupaikan eteläpuolella, Lamminojan vieressä.
Vanhat altaat ovat kesäisin vihreän levän peitossa ja niissä on pohjalla vettä tai vastaavaa. Altaita
ei ole aidattu. Näitä altaita ei ole
käytetty vuosikymmeniin, ja ne
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Arjen pienet ekoteot

tulee kuntalaisaloitteen mukaan
maisemoida mitä pikimmin.
Paikallisen sanomalehden mukaan
Kalljärven pohjoisosaan kaavaillaan jätevesien tasausaltaita. Aloitteessa vastustetaan jyrkästi uusien
altaiden rakentamista, perusteluna: ”hajuttomia jätevesialtaita ei
ole”. Lisäksi aloitteen mukaan
on suuri riski siitä, että jätevedet
valuvat Kalljärveen, joka jo ennestään kärsii 70-luvun jätevesien
ongelmista.
Ratkaisuksi tasausaltaiden tilalle
ehdotetaan, että jätevesipumppaamoiden kapasiteettia lisätään niin,
ettei tasausaltaita tarvita. Myös
hulevesien päätyminen jätevesiverkostoon tulee estää. Aloitteen
tekijät viittaavat SITO Oy:n tekemään kapasiteettitarkasteluun
kesäkuussa 2008.
Allekirjoita kuntalaisaloite netissä
http://www.adressit.com/veikkolan_jatevesialtaat. Tämä adressi
allekirjoituksineen
luovutetaan
Kirkkonummen kunnan edustajille 3.6.2009 ”Vesiemme puhtauden
puolesta” -tilaisuudessa.

Kylätalo
Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29, 02880 Veikkola
Kylätalolta mm. Veikkolatuotteita. Kylätalo on avoinna
sopimuksesta.
Yhdistykset voivat varata kylätalolta kotoisaa kokoustilaa hyvin edullisesti: 10 e/ilta tai
kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.
Katso varaustilanne kylätalon kalenterista:
www.freewebs.com/veikkolaverkko/kyltalonkalenteri.htm
Kylätalon kokoushuoneen varaukset nettilomakkeella:
www.freewebs.com/veikkolaverkko/kylatalonvaraus.htm
tai sähköpostitse veikkola@gmail.com.

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 !

Kevät ja kesä saavat usein aikaan mahtavan innostuksen
siivota kotia, pihaa ja ympäristöä. Lumen alta paljastuu mitä
ihmeellisimpiä asioita. Pääosin
yllätykset Veikkolassa ovat vain
koirankakkaa, sillä me veikkolalaiset olemme varmasti
keskimääräistä innokkaampia
kierrättämään ja lajittelemaan
jätteet.
Kehitettävää silti riittää. Kartonkikeräykseen ilmestyy välillä
sinne kuulumatonta materiaalia
tai pahvilaatikoita jätetään kokonaisina. Ilmaa ei kannata säilöä
jätelavoilla, vaan kaikki pakkaukset pitää taitella, pakata sisäkkäin tai pomppia kasaan. Napakka
pakkaaminen estää myös sen, että
linnut tai muut eläimet eivät niitä
pääse levittelemään. Meidän omista verorahoista maksetaan myös

nämä palvelut ja huonosti pakatut
lavat joudutaan tyhjentämään useammin. Tyhjentämisväleistä voi
soittaa suoraan YTV:lle, jos lava
on epäsiisti. Toki myös kyläyhdistyksen aktiiviväki seuraa tilannetta
ja ilmoittaa eteenpäin aina silloin
kun huomaa tyhjennysväleissä jotain epätavallista.
Koirankakka on luonnontuote,
joka maatuu. Silti yleisen siisteyden ja hygieenisyyden vuoksi jokaisen koiran ulkoiluttajan tulee
siivota jätökset. Vähintäänkin siirtää ne yleisiltä kulkuväyliltä pois.
Veikkola on koira- ja lapsiperheiden kylä. Koirat eivät osaa itse
siirtää jätöksiään, eivätkä pienet
lapset osaa niitä kiertää. Aikuiset
ovat vastuussa molemmista ryhmistä, niin lapsista kuin koirista.
Tsempataan siis kesää kohti ja pidetään kylä siistinä.

Tietoa eri jäte- ja kierrätysastioihin sopivista materiaaleista kannattaa kerrata www.ytv.fi. Pakkausmateriaaleja muutetaan koko
ajan ympäristöystävällisempään
suuntaan ja iloksesi saatat oppia
kierrättämään jotain sellaista,
jonka aiemmin olet laittanut sekajätteeseen. Pienillä arjen teoilla
pienennät sitä kekoa, jonka jätät
Ämmässuolla perinnöksi tuleville
sukupolville.
Veikkolan kyläyhdistyksen ja Pohjois-Kirkkonummi yhdistyksen
järjestämät perinteiset kylänraitin
siivoustalkoot olivat sunnuntaina
3. toukokuuta, mutta kylää voi siivota muinakin päivinä. Jokainen
kantakoon kortensa kekoon!
Teksti: Elina Mäkinen ja Tuovi
Hyvärinen
Kuva: Matti Saartamo

KUTSU keskustelutilaisuuteen
yhteisten vesiemme puolesta
Keskustelutilaisuus keskiviikkona 3.6.2009 klo 18 Eerikinkartanossa, Eerikinkartanontie
164, Veikkola.
Ohjelma
Kahvia ja suolapalaa
Anne-Marie Hagman Uudenmaan
ympäristökeskuksesta
kertoo
lyhyesti järvien kunnostuksesta yleensä ja erityisesti Kirkkonummen Veikkolan Kalljärven
kunnostussuunnitelmista ja Kauniaisten Hannusjärven geotuubikokeilusta.
Kuullaan osallistujien lyhyet esittelyt ja osallistujatahojen viimeisimmistä ponnisteluista vesien
puolesta.
Käydään läpi edellisen vuoden
muistion asiat: miten muistios-

sa mainitut asiat ovat edenneet.
Paikalla kunnan puolesta kysymyksiin vastaamassa vesihuoltolaitoksen edustaja, ympäristönsuojelupuolelta Merja Puromies
ja Erkki Selin sekä kunnanjohtaja
Tarmo Aarnio.
Lopuksi sovitaan, milloin ja missä
pidetään seuraava vastaavanlainen
keskustelutilaisuus.
Ilmoittautuminen
Tilaisuuteen
tulee
ilmoittautua 25.5. mennessä os.
kirves@saunalahti.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 5058058.
Ilmoita osallistujan nimi, sähköpostiosoite sekä taho, jota osallistuja edustaa.
Pyydämme, että kukin osallistuva yhdistys/osakaskunta lähettää
25.5. mennessä lyhyen esittelyn

(enintään 10 kalvoa) toiminnastaan etukäteen sähköisesti KIRVES ry:n sihteerille Marjokaisa
Piiroselle osoitteeseen
kirves@saunalahti.fi. Alustuksen
esitysmuotona mieluiten powerpoint, mutta pelkkä teksti ja valokuvat käyvät myös. Alustukset
kootaan esityskoneelle ja heijastetaan valkokankaalle. Yhdistyksen
edustajan
toivotaan esittelevän yhdistyksensä viimeaikaiset toimet vesien
puolesta lyhyesti alustuskalvojen avulla. Etukäteen lähetetyistä
alustuksista kootaan tiedosto, joka
toimitetaan osallistujille sähköpostitse tilaisuuden jälkeen.
Tervetuloa!
Tarmo Aarnio,
Kirkkonummi

kunnanjohtaja,
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30 vuotta
talvilintulaskentaa

Veikkolassa
Lamminjärven rannalla asuva Tommi Rautavirta on kiertänyt
Lammilla kuuden kilometrin lintulaskentareittiään jo
90 kierrosta eli 30 vuotta.
Kierroksella kirjataan ylös
lintulaji, lukumäärä, elinympäristö ja sää. Merkinnät tehdään kuulo- ja näköhavaintojen perusteella
kolmesti talvessa. Suomen
noin viidensadan talvilintulaskijan havainnot löytyvät
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä rekisteristä.
Näiden laskentavuosien aikana Tommi on havainnut
selkeitä muutoksia tiettyjen
lintulajien määrissä. Varpusia oli reitillä aiemmin 150,
nyt enää muutama. Samaan

Tommi tikkailla virittelemässä telkänpönttöjä, kun järvi oli vielä pääosin jäässä.
Rautavirran Tommi viritteli tänä vuonna kaksi telkänpönttöä päällekkäin
Veikkolan Lamminjärven
rantaan.
Molemmissa
pöntöissä on nettikamera, joiden kuva päivittyy
30 sekunnin välein. Sivu
löytyy osoitteesta www.
saunalahti.fi/trautavi/lintu.html. Kuvien lisäksi sivuilta löytyy videopätkiä
telkkien touhuilusta pöntöissä.
Videopätkillä on kuvaavia
nimiä: T4 kaivaa valkolakin
esiin, Untuvien nyppimistä
ja Kämpän siivous.
Syy kahteen päällekkäiseen
pönttöön oli halu kokeilla,
miten pöntöstä kilpailevat
naaraat suhtautuvat ”kerrostaloasumiseen”:
kuka
munii, mihin munii, ja kuka
hautoo kenenkin munat.

Viime vuonna hautominen
alkoi 23.4., ja telkän pojat
kuoriutuivat tasan kuukausi
myöhemmin. Tänä vuonna
haudonta alkoi yläpöntössä
vasta huhtikuun viimeisenä
päivänä, joten kuoriutuminen on odotettavissa toukokuun viimeisinä päivinä.
Pöntöissä on vieraillut peräti neljä telkkänaarasta, joista kolme on muninut. Lehtemme painoon mennessä
alapöntössä on viisi munaa,
mutta yksikään telkkänaaraista ei näytä ottaneen niistä haudontavastuuta.
Kim Jaatinen väitteli telkkien loismuninnasta toukokuun alussa. Helsingin
yliopiston biotieteellisessä
tiedekunnassa tarkastetun
väitöstutkimuksen mukaan
kyseessä näyttää olevan sukulaisten välinen yhteistyö,
sillä telkkäemot suhtautuvat

aikaan reitille on ilmaantunut uusi laji, pikkuvarpunen. Myös korppi, naakka
ja viherpeippo ovat lisääntyneet kovasti.
Tommin lintuharrastus alkoi mummolta joululahjaksi
saadusta lintukirjasta. Tuttavat Lammin biologisella
asemalla opastivat lisää,
ja sieltä lainatuilta vinyylilevyiltä hän opetteli tunnistamaan lintujen äänet.
Veikkolassa Tommi huolehtii lintujen talviruokinnasta
ja seuraa keväällä telkkien
pesintää nettikameroiden
avulla: yhden päivän kuvaja videoaineiston läpikäynti
vie vähintään kaksi tuntia.
Teksti: Marjokaisa Piironen
Kaavio Tommi Rautavirran
aineistosta

Tilaa
Veikkola-tuotteita
kesäksi!
Yläpöntön kuusi munaa näkyvät selvästi. Emolla lienee
tullut kiire tauolle, kun munat on niin huonosti peitelty.
suopeammin sukulaistensa
loismuniin.
Veikkolan nettitelkänpöntöt herättävät kiinnostusta
muuallakin. Esimerkiksi
Lahden leijonat (Wellamot)
myivät yli 800 arpaa, joissa
osallistujat arvasivat: Minä
päivänä tulee ensimmäinen

muna, montako munaa tulee kaikkiaan ja minä päivänä ensimmäiset poikaset
kuoriutuvat?
Tervetuloa mukaan jännittämään!
Teksti ja kuva:
Marjokaisa Piironen

perusteella. Tilauslomake
löytyy Veikkolaverkosta
www.veikkola.net. Tee
siellä tilaus juhannukseen mennessä.
Tilattavana on T-paitoja, lakkeja, huppareita
ja reppuja. Tuotteissa on
joko Veikkola-kyltti tai
myös teksti ”Pieni voitVeikkolan kyläyhdistys tamaton kylä”. Tuotteet
tilaa jälleen Veikkola- toimitetaan heinäkuun
tuotteita ennakkotilausten puolivälissä.
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Kesä tuoksuu linnuilta!
Reilun viikon ajan olemme
saaneet nauttia lämpimistä ilmoista. Yli pääsiäisen
kestänyt kylmempi kausi
jarrutti muuttolintujen rantautumista tehokkaasti. Kevätmuuton aloittavat linnut
ovat säämuuttajia. Hyvien
säiden ja suotuisten tuulien
vallitessa lähdetään ylittämään Suomenlahtea. Meren
ylittäminen on pienemmille
linnuille koettelemus, jonka
onnistumisen edellytyksenä ovat suotuiset sääolot ja
mahdollisuus pysähtyä keräämään voimia. Jos jäitä
ei merellä ole, niin silloin
pysähdyspaikaksi käyvät
saaret, luodot ja laivat.
Jäät lähtivät Pohjois-Kirkkonummen järvistä 25.28.4. eli vajaan viikon
myöhemmin kuin keskimääräisesti
viimeisten
kymmenen vuoden aikana.
Viime talvena jääpeitteen
vahvuus oli vaihteeksi normaali. Tämä tarkoittaa yli
30 cm vahvuutta paikoissa,
joissa ei ole jään paksuun-

tumista heikentäviä tekijöitä, kuten virtapaikkoja,
sillanalusia ym.

sähköpostitse kuvan kanssa
eräältä lukijaltamme. Kiitos
tiedosta.

Pesiikö laulujoutsenpari
tänä kesänä?
Telkät aloittivat osin muninnan jo ennen jäiden lähtöä.
Telkkien läsnäolon kuulee
iltaisin hämärän tultua siipien tunnusomaisesta vihellyksestä, kun telkkäemo
hakeutuu pesäkoloon munimaan ja hautomaan. Nyt
jäiden lähdettyä vesilinnut
pysähtyvät jälleen mataliin
järvien osiin ruokailemaan
ennen muuton jatkoa. Paikalliset vesilinnut ovat jo
valtaosin saapuneet. Näyttää siltä, että laulujoutsenpari voi jälleen yrittää pesintää Haapajärvellä. Viime
vuonna kerroin palstallani
siitä, että odottelemme laulujoutsenen aloittavan pesinnän Haapajärvellä. En
tiennyt silloin, että kyseinen laji oli pesinyt järvellä
ja poikaset olivat hävinneet
jo muutaman päivän vanhoina. Sain asiasta tiedon

Poikueitten
verottajat
minkki ja iso hauki
Palaan vielä vanhaan asiaan eli lintukantoja verottaviin eläimiin, joiden haitat
mahdollistuvat osin ihmisen virheellisestä ja ajattelemattomasta toiminnasta.
Vesilintujen poikasten katoamiseen on alueellamme
oikeastaan vain kaksi mahdollista syytä, minkki ja
hauki. Vapaana luonnossa
minkki on peto, joka tappaa
kaiken minkä voi, kaiken
mitä eteen sattuu. Vesilintujen poikasia minkki saa
saalikseen yöaikaan, kun
poikueet asettuvat yölevolle rantaviivan tuntumaan.
Minkit ovat luonnossa turkistarhakarkureita. Missä
päin Veikkolaa niitä on
havaittu viime aikoina?
Toinen poikueita verottava
laji ovat isot hauet. Niitä on
järvissämme pääosin kalastuksen puutteen johdosta.

Hauen maukkain saaliskoko ruokakalana ihmiselle
lienee parin kilon paikkeilla. Myös isoja haukia pitäisi
kalastaa. Tämä voi onnistua
harvasilmäisillä verkoilla ja
isoilla uistimilla veneistä
uistinta vetäen. Jos hauki on
kuusikiloinen, se syö kilon
painoisia
lajitovereitaan.
Nämä käyttävät saaliinaan
pieniä särkiä, sorvia ym.
kaloja, jotka isoina määrinä
rehevöittävät järviä.
Haikarat ja lehtopöllö
Keskiviikkona 29.4. kaulushaikara aloitti huutelunsa Petäjärven pohjukassa.
Tämä yksilö lienee jatkanut
muuttoa, koska sitä en sen
koommin enää kuullut. Toivottavasti järvelle asettuisi
pesimään myös paikallinen
huutelija. Harmaahaikaroita
odotellaan edelleen alueella
pesiviksi. Tänäkään vuonna se ei ole todennäköistä,
koska lajia ei ole näkynyt
paikallisena syksyn pesintäajan jälkeen. Lehtopöllöt
ovat olleet melko vaisuja

huutajia, vaikka pesinnän on
aloittanut todennäköisesti
ennätysmäärä pareja. Myös
munien lukumäärät pesissä
ovat olleet suuria. Tähän
asiaan palaan seuraavassa
lehdessä, kun tiedetään pesintöjen onnistuminen.
Haarapääskyt ja räystäspääskyt saapuivat heti toukokuun puolella eli nyt
pitäisi vanhan sanonnan
mukaan olla kesä. Lämpötila toukokuun ensimmäisellä
viikolla on edelleen melko
kesäinen, vaikka heti vapun
jälkeen ilma hieman viileni.
Koivuissa ja vaahteroissa
on 5.5. pienet hiirenkorvat,
ja Kylänraitin ilmestymisen
aikaan puiden lehdet lienevät täydessä mitassaan.

Tervetuloa, peltosirkku!
Lopuksi haluan kertoa, että
peltolintujen kato on tänä
keväänä kääntynyt parempaan suuntaan. Kiurujen
ja töyhtöhyyppien määrät
ovat pelloillamme suurempia kuin moneen vuoteen.
Olisiko niin, että peltosirkun ääntäkin voisi kulla
pitkästä aikaa Veikkolan
alueella? Jos näin kävisi,
niin ajallisesti siihen tarjoutuisi mahdollisuus kuluvan
kuun puolenvälin jälkeen.
On se vaan niin hienoa, kun
on jälleen lämmintä ja linnut laulavat. Ammennetaan
tästä vuodenajasta voimia
tulevaan talveen, sitä varmaan tarvitaan!
Hauskaa kesää toivottaa
Topi

Miksi kalastuskunnat yhdistyvät?

Yhdistymiskokous pidettiin Eerikinkartanossa. Kuvassa (vasemmalta) Hannu Kanto,
Erkki Väisänen, Eero Salenius, Timo Ranne, Marko Pääjärvi ja kokouksen puheenjohtajana toiminut Pekka Nuru.
Veikkolan ja Kalljärven
kalastuskunnat
päättivät
yhdentyä Koskis-Navalan
osakaskunnan kanssa Eerikinkartanossa 27.4. pidetyssä kokouksessa. KoskisNavalan osakaskunta on
tehnyt vastaavan päätöksen
jo viime vuoden puolella.
Kokouksen sihteerinä toimi
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liiton toiminnanjohtaja Erkki Virtanen, jolta
saa lisätietoja yhdistymisen
etenemisestä
osoitteesta
toimisto@uudenmaankalat
alous.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä toukokuun loppuun asti
Veikkolan kirjastossa ja sen
jälkeen netissä osoitteessa
www.freewebs.com/veikkolanvedet.

Virallisesti
kokouksessa
päätettiin hakea kiinteistötoimitusta uuden yhteisen
alueen muodostamiseksi.
Se tarkoittaa, että (toivottavasti vielä tämän vuoden puolella) Uudenmaan
maanmittaustoimistosta
tulee vesialueiden omistajille henkilökohtainen kutsu
saapua kiinteistötoimitukseen, jossa uusi yhteinen
alue perustetaan ja jossa
uuden yhteisen alueen osakaskiinteistöt ja osakaskiinteistöjen osuuksien suuruudet määritellään. Samassa
kokouksessa lienee järkevintä, että uusi osakaskunta
hyväksyy itselleen uudet
säännöt ja järjestäytyy eli
valitsee asioita hoitamaan
hoitokunnan.

Yhdistymiseen ryhdyttiin
toimintojen järkeistämiseksi
1750-luvulla alkaneen isojaon jäljiltä vesialueiden
omistus on erittäin pirstaloitunutta. Esimerkiksi Kalljärvellä operoi kolme eri
kalastuskuntaa. Lisäksi kalastuskunnat omistavat osia
vesialueista useilta järviltä.
Yhden järven hoitopäätöksiin tarvitaan siis useiden
kalastuskuntien päätökset.
Jotta tarpeettomaksi koettuja rajoja ja rakenteita saadaan puretuksi pysyvästi,
ryhdyttiin Pohjois-Kirkkonummellakin tähän useiden
kalastuskuntien yhdistymiseen. Tällä tavoin voidaan
yhtenäisiä hoitotoimia vaativan vesistön tai sen osan

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunta vuoden 2009 lopulla.
osalta varmentaa toteutettavan hoidon ja kalastuksen
järjestämisen yhdenmukaisuus. Yhdentymistä puolsi
sekin, että aktiivisten toimijoiden joukon vähennyttyä
on tarpeen harkita keinoja,
joilla voidaan järkevästi keventää hallintoa.
Haapajärven osakaskunta
ei vielä ollut valmis yhdentymiseen. Se on harmillista
sikälikin, että yhdentymiseen saadut valtionavut ovat
käytettävissä enää tämän
vuoden loppuun.
Kalastusalueet laajenevat
Uuden yhteenliittymän nimeksi on tulossa PohjoisKirkkonummen yhteisten

vesialueiden osakaskunta.
Yhdistymisen jälkeen uusi
osakaskunta tulee hallinnoimaan yksinään Perälänjärveä, Lamminjärveä, Pikaraisia, Kalljärveä, Simo- ja
Paskalampea sekä suurinta
osaa Ahvenlammesta. Yhteisiä vesiä jää vieläkin hoidettavaksi muiden osakaskuntien kanssa yllättävän
monta: Kurkisto, Haapajärvi, Klemetti, Siikajärvi ja
Kaislampi.
Vesialueiden arvo nousee
Yhdistymisen jälkeen kalastusalue on suurempi eli
vesialueiden arvo nousee,
kun kalastusalueena onkin
puolet enemmän järviä ja

lampia. Yhdellä kalastusluvalla pääsee yhä useammalle vesialueelle kalastamaan.
Kalastuslupamaksut yhdentyvät ja lupien myynti selkeytynee. Tällä tietämällä
isommalla kalastusalueella
on myös mahdollisuus saada valtion keräämistä kalastusmaksuista osa takaisin
itselleen.
Lisätietoja:
www.ahven.net/suomi/osakaskunta.php
www.freewebs.com/veikkolanvedet

Teksti ja kuvat: Marjokaisa
Piironen
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FC WILD – Pohjois-Kirkkonummen uusi jalkapalloseura

pelaajia on kolmatta sataa ja lisää
tulossa. Joukkueet harjoittelevat
Veikkolan alueen hiekkakentillä,
Solvallassa ja kesäisin ennen kaikkea Navalan nurmikentällä. Seura
kilpailee palloliiton Uudenmaan
piirin sarjoissa, monet ikäluokat
usealla joukkueella. Lisäksi käydään turnauksissa ja pelataan ystävyysotteluita.

Tammikuussa perustettiin Veikkolassa uusi jalkapalloseura.
FC WILD on muutaman kuukauden ikäisenä jo hyvässä
vauhdissa, kiitos muutaman
viime vuoden aikana lajin eteen
Veikkolassa tehdyn työn ja sen
tuloksena alueella rajusti kasvaneen harrastajamäärän.
Uusi seura mahdollistaa toiminnan kehittämisen jalkapallon ehdoilla ja yhteistyön muiden alueen
toimijoiden kanssa omalla nimellä. Alkaneella kaudella lisenssi-

Sininen tuulipuku pysyy
FC WILD kertoo seuran juurista
Nuuksion villin erämaan laidalla.
Nimi on lyhyempi kuin monen
seuran lyhenne, helppo käyttää
ja helppo muistaa. Nimen ympärille syntyy monenlaista näkyvää,
alueen omaa juttua ja miksei laajemmaltikin – seura on valmis
vastaamaan myös naapurikuntien
kasvuun. Siniset tuulipuvut pysyvät, ja FC WILD erottuu edukseen
kylän raitilla ja pelikentillä.
Toiminnan käynnistäminen vaatii
paljon työtä: Vaikka alku on ollut
vauhdikas, kaiken vakiinnuttami-

nen ei tapahdu käden käänteessä.
Seuran toimijat ovat työhönsä sitoutuneet ja toivottavat jokaisen
asiasta innostuneen ja kiinnostuneen mukaan antoisalle taipaleelle. Tuorein esimerkki innostuksesta on työ Navalan nurmikentän
kunnostamiseksi. Tätä kirjoitettaessa kenttätalkoot ovat vajaan viikon päässä ja tätä lukiessasi tulokset kaikkien ihailtavissa.
Joukkue jokaiselle
Lasten ja nuorten liikuttaminen on
FC WILD:in päätavoite. Jokaiselle nappulalle ja juniorille löytyy
joukkue, ja lisää perustetaan useita
vuodessa. Juuri nyt vuorossa ovat
vuonna 2004 syntyneiden poikien
ja 2002–2003 syntyneiden tyttöjen joukkueet. Mukaan haluavat,
seuratkaa ilmoittelua tai ottakaa
yhteys seuran puheenjohtajaan.
Tapio Keränen vastaa puhelinnumerossa 040 504 5904.
Aikuisillekin on toimintaa. Seuran miesten joukkue toimii, ikä-

miesfutis on käynnistymässä, ja
naisten harrastejoukkue jo toimii. Syksyllä Suomessa pelattava naisten jalkapallon Euroopan
mestaruusturnaus tuo lajille lisää
näkyvyyttä. FC WILD on mukana
ja hyvässä seurassa mukana myös
palloliiton tyttöjalkapallon seurakehityshankkeessa. Laadukkaan
toiminnan varmistamiseksi seura
kouluttaa valmentajiaan ja toimihenkilöitään: jalkapalloilijalla on
oikeus taitavaan valmennukseen
ja hyvin hoidettuun joukkueeseen
harrastuksen alusta alkaen.
Jalkapallokouluviikko ja koulufutispäivät
Kesäkuun 8. päivä alkaa jo perinteinen jalkapallokouluviikko
Navalan nurmikentällä. Seuraa
ilmoittelua ja ilmoittaudu Tapiolle
numerossa 040 504 5904.

mista maanantaiset seuraharjoitukset keräävät eri-ikäiset futarit
parantamaan pallotaitoja, ja taitotapahtumissa kahdesti vuodessa
mitataan missä mennään. Toukokuun alun tapahtuman parhaat
menestyjät nähdään myöhemmin
palloliiton piirin taitokisoissa.
Paikka piirin kisoihin täytyy ansaita ensiluokkaisilla suorituksilla,
ja vastasyntyneen seuran edustajat
sen ylpeänä käyttävät.
Nykäise sinituulipukuista hihasta,
tule kannustamaan vaaleansinivalkoraidallisia joukkueita futiskentillä ja ole mukana tekemässä FC
WILD:ista tulevaisuuden seuraa!
Heikki Lahdensuo

FC WILD tekee yhteistyötä alueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Koulufutispäivät ovat jo tuttuja
tapauksia. Seuran omista tapahtu-

Taitoluistelu veikkolalaistenkin harrastus
joista myös kilpailee. Luistelijoita
on tällä hetkellä n. 120, 4-vuotiaista parikymppisiin. Luistelijat
jaetaan ohjaajien toimesta tasolleen parhaiten sopiviin ryhmiin
luistelukouluun, kehitysryhmiin
ja harrastajiin. Seurassa on myös
kehitysvammaisten luistelijoiden
erityisryhmä. Syksyllä ja keväällä
järjestetään neljän luistelukerran
miniluistelukoulut.

Ainakin viisitoista veikkolalaista
tyttöä on löytänyt tiensä luistelun
maailmaan taitoluisteluseurassa
Vihdissä. Tytöt käyvät luisteluharkoissa kerran tai kaksi viikossa
Nummelan jäähallilla. Pahimmallakin räntäkelillä päästään luistelemaan hallin valoihin hyvälle
jäälle. Kauden päätapahtuma on
kevätnäytös, jossa kaikki seuran
luistelijat esiintyvät. Taitoluistelussa mm. kehon hallinta ja tasapaino kehittyvät. Opitaan ryhmässä toimimista ja saadaan iloisia
kokemuksia liikunnasta.
Vuonna 2000 perustettu Vihdin
Taitoluistelijat ry on pääosin harrastajaseura. Luistelijat voivat
halutessaan jatkaa vielä taitojen
karttuessakin
harrastajatasolla,
eikä ole pakko sitoutua moniin
harkkoihin viikossa. Osa luisteli-

Veikkolan tyttöjä kenraaliharjoituksessa. Vasemmalta ylhäältä Kirsi, Elisa, Terhi, Lilja, Nadine, Salla, Sirkku, Anni, Laura, Meeri ja
Henna.

Tervetuloa uudet luistelijat
Ensi syksynä Nummelaan valmistuu toinenkin jäähalli. Myös
Vihdin Taitoluistelijat saa lisää
jääaikaa, ja siten seuran kokoa on
mahdollista kasvattaa. Uusia luistelijoita otetaan taas syksyn alussa. Jos ilmenee kysyntää vähän
isompien aloittelijoiden ryhmälle
(n. 10–12-vuotiaat), sellainenkin
voidaan perustaa.

Mitä tytöt haluavat kertoa taitoluistelusta harrastuksena?
– Pystyy tapaamaan kavereita.
– Kaikki opettajat ja valmentajat
on kivoja.
– Mä tykkään esiintyä.
– Saa pukeutua naamiaisiin ja
näytökseen.
– Luistelu on niin kivaa.
Lisää tietoa seurasta, kauden alusta ja ilmoittautumisesta löytyy vaivattomimmin nettisivuilta www.
vihdintaitoluistelijat.net.
Sivut
ovat uudistumassa. Ajankohtaisista asioista ilmoitetaan lisäksi Vihdin Uutisissa, joka jaetaan Veikkolaankin. Tervetuloa mukaan!

Teksti ja kuva:
Marja-Helena Kunnas
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Veikkolan Veikot valitsi uuden toiminnanjohtajan

Kun talvella on harjoiteltu sisällä, ulospääsyä odotellaan suurella
innolla. Välillä ei meinaa kuvaan mahtua. Kuva: VeVe

VeVen uusin jumppatulokas on Yhdysvalloissa suuren suosion saavuttanut Zumba-jumppa. Latinorytmeihin perustuvan jumpan kehittäjä, kolumbialainen Beto Perez kuvassa uuden toiminnanjohtajan
Johanna Aatsalo-Sallisen kanssa.
Veikkolan Veikot kuuluu Suomen
suurimpiin yleisurheiluseuroihin.
Monipuolinen toiminta on laajasti
palkittua, ja seura kehittyy entisestään uuden toiminnanjohtajan
valinnan myötä.
Veikkolan Veikkojen johtokunta
on valinnut seuran uudeksi toiminnanjohtajaksi liikuntatieteiden
maisteri Johanna Aatsalo-Sallisen. Hän aloitti työnsä huhtikuun
alusta.
– VeVe on perinteikäs ja vahvaan
vapaaehtoistyöhön perustuva aktiivinen seura, joka on hyvässä
kehitysvauhdissa. Seuran aktiivien joukossa vallitsee hyvä henki.
Haluan olla omalta osaltani kehittämässä seurasta yhä parempaa
matalan kynnyksen liikunta- ja urheiluseuraa, joka voi hoitaa oman
osansa kyläyhteisön kunnosta ja
tekee oman osansa yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi,
Johanna Aatsalo-Sallinen kertoo.
Jo ensi syksyksi VeVellä on suunnitteilla uusia aikuisille ja nuorille
tarkoitettuja kursseja. Syksyksi
luvassa on kokonaan uusia ryhmiä
ja lajeja kaikkiin VeVen alaisuudessa toimiviin jaostoihin. Lasten
ja nuorten liikuntatoiminta jatkuu
vahvana, ja alkukevään sisällä saleissa harjoittelevat ryhmät ovat
päässeet jo harjoittelemaan uudelle kentälle.
– Olimme iloisesti yllättyneitä,
kun saimme kaikkiaan viiden pätevän hakijan paperit käsiteltäväksemme, kertoo seuran puheenjohtaja Arimo Bäckman.

– Tämä oli hyvä osoitus arvostuksesta ja luottamuksesta Veikkolan
Veikkoihin liikuntavaikuttajana
ja työnantajana. Johtokunnan
valintaprosessissa Aatsalo-Sallisen vaakakuppiin lisäarvoa toivat
hänen mittava kokemuksensa ja
tunnettuus seurassa. Uuden toiminnanjohtajan myötä saamme
varmasti aivan uutta lisäpotkua ja
menestystä koko Pohjois-Kirkkonummen liikuntatyölle, Bäckman
jatkaa.
Johanna Aatsalo-Sallisella on pitkä ja monipuolinen kokemus niin
liikunta- kuin yritysmaailmastakin. VeVen toiminnassa hän on
ollut mukana vuodesta 1996 lähtien.
– Oma motivaationi tehdä työtä
kylän ja veikkolalaisten hyväksi kumpuaa siitä tunnelmasta,
jonka kohtaan ohjatessani omia
ryhmiäni esimerkiksi koululla
järjestettävissä jumpissa. Toivon,
että lähitulevaisuudessa voimme
tarjota upeita liikuntakokemuksia
yhä useammalle veikkolalaiselle,
Aatsalo-Sallinen toivoo.
Reipasta menoa kesäharkoissa
Liikuntafysiologina
AatsaloSallinen on sitä mieltä, että vanhempien kannattaisi ehdottomasti
tarjota lapsilleen erilaisia liikuntakokemuksia, sillä lasten ja nuorten kasvamisessa leikeillä ja liikunnalla on tärkeä rooli. Niiden
ohessa tapahtuu myös älyllisten
ja taiteellisten ominaisuuksien
kehittymistä. Uusimpien liikuntasuositusten mukaan lasten pitäisi

liikkua päivässä vähintään kaksi
tuntia, ja tänä aikana pitäisi reilusti hengästyä ja hikoilla.
Ryhmässä on hauska liikkua, lasten mielestä kimpassa touhuilu on
mukavaa, ja samalla oppii huomioimaan muita ihmisiä sekä käsittelemään erilaisia tilanteita. Kun
ryhmässä on samanikäisiä lapsia,
yhteiset touhut sujuvat.
– VeVen Nuori Suomi -sinettiseura -arvonimi on minulle tärkeä
asia. Sen avulla vanhemmat voivat
varmistua siitä, että meillä kaikki
lapset ja nuoret huomioidaan ja
jokaiselle tarjotaan mahdollisuus
liikkua omien kykyjensä mukaisesti. Kukaan ei joudu niin sanotusti vaihtopenkille, vaan kaikki
voivat osallistua toimintaan juuri
niin pitkälle kuin oma into antaa
myöden. Meillä valmennusryhmiinkin mahtuvat kaikki halukkaat ja innokkaat. Suvaitsevaisuus
lisää liikunnan iloa, ja vaihtoehtoja löytyy niin tietokone-eksperteille kuin pitkien matkojen juoksijoillekin.
– Urheilu on lasten ja nuorten oma
juttu, joka edistää kuin salaa henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Usein lapsena ja nuorena
opittu urheiluharrastus innostaa
elinikäiseen liikuntaan, ja se on
kuin pistäisi oman hyvinvointinsa
puolesta euroja säästöön, liikuntafysiologi Aatsalo-Sallinen kertoo.
Aatsalo-Sallisen mukaan lapselle
ja nuorelle urheilu on usein mieluisaa leikkiä, jonka parissa jak-

Pojat näyttävät mallia, miten oikeaoppiminen alkuvenyttely suoritetaan. Kuva: VeVe.
saisi touhuta vaikka kuinka kauan.
Motivaatio ruokkii itse itseään ja
kasvaa onnistumisten kautta. Onnistumisen elämykset ja positiivinen kannustus rakentavat lasten
itsetuntoa hyvinkin kauaskantoisesti.
– Kaiken lasten ja vielä nuortenkin urheilun pitäisi pohjautua
leikkiin. Leikissä tunteet ja kokemukset ovat tärkeitä, ja ne vaihtelevat ilosta mielihyvään, jännityksestä onnistumiseen ja tunteeseen
vapaudesta.
VeVen yleisurheilukouluissa lapsi
voi aloittaa liikuntaharrastuksen
helposti ja turvallisesti. Yleisurheilukouluissa liikunta on ohjattua, hauskaa ja monipuolista.
– Yleisurheilukouluissa oppii liikkumisen perustaitoja juoksemista hyppäämiseen, heittämisestä
työntämiseen ja venyttelyyn. Se
on erinomainen valinta ja avaa

monipuoliset liikunnalliset mahdollisuudet harrastaa vaikka ihan
kilpatasolle saakka. Perusliikuntataitojen karttuminen näkyy ja tuntuu suoran lapsen arjessa ja kantaa
mummoksi ja vaariksi saakka.
Yleisurheilukoulun säännöllisissä
treeneissä opitaan uusia liikuntataitoja, omasta terveydestä huolehtimista sekä monia elämässä
tärkeitä sosiaalisia taitoja, ja kaveripiirikin kasvaa kivan harrastuksen kautta. Lisäksi yleisurheilukoulutoiminta sisältää paljon
kivoja teematapahtumia, leirejä ja
kisoja, joihin voi osallistua vaikka
koko perhe.
– Tervetuloa mukaan hyvään seuraan! Meillä on myös aina tilaa
uusille vapaaehtoisille, ja tarjolla
on kivoja tehtäviä hyvähenkisessä
porukassa, Johanna Aatsalo-Sallinen toivottaa.
Kuva:Maaria Ahlfors
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VeVen kesä
Yu-koulut maanantaisin ja torstaisin Veikkolan yleisurheilukentällä
seuraavasti: 4–7 v. klo 17.30–
18.15, 8–9 v. klo 18.15–19.30, 10
v.–vanhemmat ja harrasteryhmät
klo 18.15 alkaen.
Ilmoittautuminen suoraan ryhmiin
paikan päällä. Lisätiedot: www.
veve.net tai toiminnanjohtaja Johanna Aatsalo-Sallinen 040 861
8564.
Koko perheen juoksuralli-harjoitukset alkavat. Kaikenikäisille juoksemisesta kiinnostuneille
tarkoitetut Veikkolan Veikkojen
Juoksurallit ovat alkaneet lauantaisin klo 17.00 Veikkolan uudella
urheilukentällä. Reilun 1–1,5 tuntia kestävät juoksutreenit tuovat
uutta intoa ja vinkkejä aikuisten
juoksuharjoitteluun ja kehittävät
monipuolisesti lasten juoksutaitoja.

Juoksurallissa on yhteinen alkuverryttely. Eri-ikäisille lapsille Juoksurallissa on innostavia
ja kivoja juoksemiseen liittyviä
leikkejä, harjoitteita ja esteratoja.
Juoksurallin ”piilovaikutuksena”
osallistujien kestävyyskunto kohenee.
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Lisätiedot: VeVe toiminnanjohtaja
Johanna Aatsalo-Sallinen 040 861
8564 tai www.veve.net.
Lähde mukaan vauhdikkaalle
yleisurheiluleirille!
Veikkolan Veikkojen yleisurheilujaos järjestää pätevien kouluttajien vetäminä kaksi 7–12-vuotiaille
tarkoitettua leiriä Veikkolan uudella kentällä ja sen lähimaastossa. Teoriaopetuksen tukikohtana
toimii seuran klubi. Leireillä on
tarjolla monipuolista liikuntaa,

riemukkaita retkiä, hauskoja nokkeluustehtäviä ja huipentumana
loppubanketti. Leirien vastaavina
ohjaajina toimivat Saana Salonen
ja Katri Tulonen.
Ensimmäinen leiri järjestetään
1.–12.6. arkisin klo 10.00–13.00
ja toinen loppukesän leiri 3.8.–
7.8. klo 09.30–14.00. Leirimaksu
45 euroa ja veveläisille 35 euroa.
Ajoissa ilmoittautuminen kannattaa, sillä paikkoja on rajoitetusti.
Ilmoittautumiset: Saana Salonen,
puhelin 050 412 5294 tai saana.
salonen@suomi24.fi
tai Katri
Tulonen puhelin 044 281 9809 tai
katri.tulonen@hotmail.com.
Leirille otetaan mukaan säänmukainen varustus, juomapullo ja
elokuun leirille eväät sekä tietysti
repullinen sporttista mieltä.

Veikkolan yleisurheilukentällä vilkas
kilpailukausi
Veikkolan uuden kentän käyttö
jatkuu vilkkaana myös alkavana
kesänä. Runsaan harjoitteluohjelman lisäksi VeVe järjestää kentällä 16 avointa piirikunnallista
viikkokisaa, piirinmestaruus- ja
koululaiskisoja sekä alla luettelossa mainitut kilpailut. Heinäkuun
nuorisokansalliset ja elokuun Aktia GP kiinnostavat myös maan
huippuja ja mahdollisesti myös
viime kesän tapaan ulkomaalaisia
kisaajia. Katsojille tarjotaan näin
jännittäviä kamppailuja ja tilaisuus kannustaa omia urheilijoita
hyviin suorituksiin.
Ke 15.7. Veikkolan Veikkojen
nuorisokansalliset
Veikkolan urheilukenttä klo
17:00

Sarjat: M19: 100 m, korkeus,
kuula. N19: 100 m, pituus, kuula. M17: 300 m, korkeus, kuula.
N17: 100 m, 300 m, pituus. P15:
100 m, 800 m, keihäs. T15: 100
m, 800 m, pituus. P13: 60 m, 1000
m, keihäs. T13: 60 m, 1000 m, 3loikka. P/T11: 60 m, 1000 m, korkeus, moukari. P/T9: 40 m, pituus,
kuula.
Ti 11.8. Aktia GP 3
Veikkolan urheilukenttä klo 18:00
Sarjat: M: 100 m, 400 m, 5000 m,
200 m aj, korkeus, keihäs
N: 100 m, 400 m, 5000 m, 200 m
aj, pituus, kiekko
To 13.8. Hippokisat
Veikkolan urheilukenttä

Sarjat: T/P 5-15v. Tarkemmat tiedot netissä
La 12.9. Kunnanmestaruuskisat
Veikkolan urheilukenttä
Sarjat: T/P5-N/M19. Tarkemmat
tiedot netissä
Su 13.9. Kunnanmestaruuskisat
Veikkolan urheilukenttä
Sarjat: N/M ja veteraanisarjat.
Tarkemmat tiedot netissä
La 17.10. Lamminjärven Ympärijuoksu
Veikkolan koulu klo 14:00
Sarjat: M/N, kuntosarja: 9,2 km,
4,6 km. M/N17, P/T15: 4,6 km.
T/P13, T/P11, T/P9: 1,0 km.
Teksti: Arimo Bäckman

Viikkokisat 2009
Yleisurheilu on monipuolista liikuntaa, rehtiä kilpailemista ja
sääntöjen noudattamista. Runsaan
harjoitustarjonnan lisäksi VeVe
yu-jaosto järjestää kesän aikana
16 suosittua viikkokisaa, joihin
voivat osallistua kaikki lapsista
vanhempiin ja veteraaneihin. Kisat ovat tilastokelpoiset. Aikataulu ja tulokset nettisivuilla www.
veve.net. Ulkopuolisilta perimme
5 euroa/laji osallistumismaksuna.

Pelisäännöt ja idea:
- 16 kisaa, joissa 1-2 lajia/sarja
- ilmoittautuminen ennen kisaa
kentällä
- klo 17.30 alkaen sarjat T/P5 (-04
ja myöh. synt.) ja T/P7 (-02/-03
synt.)
- klo 18.15 alkaen sarjat T/P9 ja
sitä vanhemmat
- vanhemmat ja kisaajat ovat mukana toimitsijoina ja järjestelyissä
- opitaan noudattamaan sääntöjä

- kannustetaan kaikkia
- kauden lopussa palkitaan ahkerat kisaajat
• kulta vähintään 12 osallistumista
• hopea vähintään 9 osallistumista
• pronssi vähintään 6 osallistumista
Arimo Bäckman

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

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

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY
www.sementtivalimothaapanen.fi

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

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

Grilliherkut edullisesti
Grilldelikatesser förmånligt
HK
Porsaan fileeleike/
Gris filébiff, 1 kg

Palvelemme
kesäsunnuntaisin
klo 12–21.
Tervetuloa!

5

49

Vi håller öppet
sommarsöndagar
kl. 12–21.
Välkommen!

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

2

49
Saarioinen
Jyväbroilerin filesuikaleet/Kornbroiler filéstrimlor
300 g (8,30/kg)

13

1

95

Perheleipurit
Salonen Delica
patongit/batonger
280 g (6,96/kg)

5

99

X-tra
Cola tai/eller
Appelsiini/Apelsin
virvoitusjuoma/
läskedryck,
6-pack, 9 l (2,40/l)
(sis./inneh. 3,59 +
pantti/pant 2,40)

2

10

Primula
Grillileipä/
Grillbröd
400 g (5,25/kg)

HK
Grillihärkä/
Grill oxe
marinoidut naudan paistipihvit/
marinerade nöt biffar

www.s-kanava.ﬁ

6

95

HK
Broilerin filepihvit/
Broiler filébiffar
hunajamarinoidut/
i honungsmarinad
1 kg

18

50/kg

Atria Naudan entrecoté
pihvi/ Nöt entrecoté biff
marinoitu/marinerad
n./ca 700 g

3

80

1

99
HK
Kabanossi
grillimakkarat/
grillkorvar,
400 g (4,98/kg)

2

29
HK
Grilliryynäri
ryynimakkara/
grynkorv
375 g (6,11/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

90/kg

S-gruppen –
Den tillförlitligaste
dagligvaruhandelskedjan i Finland

0

99
Atria
Atrilli
grillimakkara/
grillkorv
400 g (2,47/kg)

2

19
Rainbow
Grillaus ja marinointikastike/
Grillnings- och
marineringssås
520 g (4,21/kg)

Rainbow
Grillihiili/Grillkol
2,5 kg (1,52/kg)

230

Rainbow
Sytytysneste/
Tändningsvätska
1l

1

85

Ingman
Maustetut
kermajäätelöt/
Smaksatt
gräddglass, 1 l

039

Ingman
Jäätelötuutit/
Glasstrutar,
66 g (5,91/kg)

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

Veikkola, Koskentie/Koskisvägen 2, puh/tfn. 010 442 6420
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ti 26.5.09 klo 18 Kylätalolla Raitti kukkii -suunnittelutapaaminen

Raitti kukkii kun on
tekijöitä

ke 3.6. klo 18 Vesiemme puhtauden puolesta -keskustelutilaisuus
kirkkonummelaisille vesiensuojeluyhdistysten edustajille ja kalastus/osakaskuntien edustajille Eerikinkartanossa, ks. s. 20

Iloiset työillat tiistaisin klo 18 alkaen keskustan
liikenneympyröiden tuntumassa.
Tule mukaan - juurtumaan Veikkolaan!
Suunnittelutapaaminen ti 26.5.09 klo 18 Kylätalolla.

la 6.6. klo 12. Frisbeegolfradan talkookokous
pe 19.6. klo 13–17 Juhannusjuhla Navalan puistossa,
järj. Veikkolan kyläyhdistys
ke 15.7. klo 17 Veikkolan Veikkojen nuorisokansalliset, järj. VeVe
su 2.8. klo 14 Lamminojan perkuutalkoot jatkuvat: Ilmoittaudu mukaan
Lamminojan siivous- ja raivaustalkoisiin os. kirves@saunalahti.fi
ti 11.8. klo 18 Aktia GP 3 -kisa Veikkolan urheilukentällä,
järj. VeVe

Ateljee Sallinen
Kurjenpolku 15
02880 Veikkola
p. 040 555 1964
Avoinna: ke–su klo 12–17 (suljettu 19.–21.6.2009)
Kesänäyttelyt 2009:
7.6.–12.7. Raimo Sallinen
19.7.–16.8. Raimo Sallinen, Mikko Sallinen ja
Terhi Sallinen

to 13.8. Hippokisat Veikkolan urheilukentällä, järj. VeVe
la 15.8. klo 20–01 Elojuhla Navalan puistossa,
järj. Veikkolan kyläyhdistys
la 12.9. - su 13.9. Kunnanmestaruuskisat Veikkolan urheilukentällä
Syyskuussa nuottaukset Kalljärvellä ja Lamminjärvellä jatkuvat. Taas
tarvitaan talkoolaisia. Jos pääset nuottauslautalle jonain arkipäivänä
klo 8–16 välillä, ilmoittaudu: kirves@saunalahti.fi tai 040 5058 058.
su 20.9. klo 11–13 linturetki Haapajärvelle, ilmoittaudu mukaan
kirves@saunalahti.fi
la 17.10. Lamminjärven Ympärijuoksu, lähtö Veikkolan koululta klo 14,
järj. VeVe

Median synnyttämä hysteerisyysepidemia
on levinnyt räjähdysmäisesti kaikkialle
maailmaan...
APUA,
SIKAINFLUENSSA
TULEE!!

Veikkolalaisetkin ovat tainneet
unohtaa kaikessa tässä
hässäkässä sen todellisen
sensaation, jonka taloustutkijat
ennustivat jo aikoja sitten:

Loistava Aika
Muuttaa Arkielämäsi!

L.A.M.A

”Kaikki maan
hedelmät” kesällä
Navalan puistossa
Esityspäivät:
ti 9.6. ennakko
ke 10.6. ensi-ilta
to 11.6.
pe 12.6.
la 13.6. loppuunmyyty
ti 16.6.
ke 17.6.

L.A.M.A. vapauttaa puolet
suomalaisista työvelvollisuudesta ja
mahdollistaa näin isien ja äitien
omistautumisen kodille ja perheelle.

Ai, sä
oletkin
kotona??

Valmiiden einesruokien menekki
romahtaa ja rakkaudella
valmistettu kotiruoka (usein
oman pihan antimista) nousee
uuteen arvoon.

...ja sunnuntaisin
luomulihaa:

Runsaskuituista
kasvisruokaa arkena:

Tästä
lähin
aina!

höyrystetyt koivunoksat
nokkospedillä
maistuvaa (naapurin)
Mustista

Päiväkoteja ja vanhainkoteja ei enää ole
varaa ylläpitää, joten koko suurperhe elää
saman katon alla ja nauttii ateriat yhdessä.
Huomenna
paistetaan
mummo!

Ylihinnoitellut muotilelut ja muu
muovikrääsä katoavat vähitellen
kaupan hyllyiltä ja lapset alkavat
jälleen leikkiä ulkona.

Myös aikuiset alkavat viettää
enemmän aikaa ulkona ja
massaurheilutapahtumat ovat
kovassa suosiossa.
Päivittäinen
Veikkola-Helsinkimaraton.

Toimiiko
jo?

Ei vielä...

Kenelläkään ei lopulta ole varaa
matkustamiseenkaan, joten kaiken maailman
taudit lakkaavat kiinnostamasta ketään.
KAUHISTUTTAVA
SIILINUHAEPIDEMIA
ON TAPPANUT JO
KYMMENEN IHMISTÄ
ETELÄ-GRÖNLANNISSA!

Meidän eväillä
Suomi nousuun
Valitsemalla suomalaisia
elintarvikkeita tuet suomalaisia
tuottajia, maaseutua ja työllisyyttä.
Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan
laadukkaiksi tunnustetut tuotteet
ovat lähituotantoa maukkaimmillaan.
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on
voimakkaasti kasvava Suomen toiseksi
suurin kotimaisessa omistuksessa
oleva panimo, jonka tuotteissa
maistuvat parhaat raaka-aineet ja
hyvä meininki.
Ajattele itseäsi ja osta paikallista,
sillä parhaat asiat löytyvät läheltäsi.
Aina hyvällä tuulella!
Näidenkin tuotteiden
tuotantoon on
käytetty tuulisähköä
jo vuodesta 2001.

Kukko Lager

Into

12x0,33 l tlk (2,82 l)
sis. pantin 1,80

0,5 l tlk (4,68 l)
sis. pantin 0,15

III-OLUT

12

45

LONKEROT

2

12-pack

Laitilan

Herra Hakkaraisen

0,33 l (2,55 l)
sis. pantin 0,15

0,33 l (6,03 l)

0

tlk

LIMONAADI

LIMUTÖLKIT

99

1

99

tlk

Tarjoukset voimassa pe 8.5. - ke 8.7.2009 ellei toisin mainita

Palvelemme:
ma-pe
7-21
la
8-18
su
12-21

15

TUULENSUU

plo
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