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Hyvää, jos ei jotain huonoakin
Tänä syksynä on nautittu auringosta, lämmöstä sekä hyvästä marja- ja
sienisadosta. On ollut mukavaa asua
maalla Veikkolassa. Kesällä tehdyssä kyläkyselyssä vastaajat kehuivat
neuvolapalveluja erinomaisiksi. Sen
sijaan erikoisliikkeitä kaivattiin, ja
terveyspalvelut saivat moitteita. Pohjois-Kirkkonummen asukkaat tarvitsivat liikenneyhteyksiä ja kevyen liikenteen väyliä.
Veikkola on saanut uuden lounasravintolan, Pikkirillin, ja pizzeria Med
Life on laajentunut KukkaPirjon entisiin tiloihin. Vuorenmäen koulun
urakkatarjouksia jätetään parhaillaan,
ja uusi uljas koulu näyttää rakentuvan
aikataulussa. Latupohjiin käytetään
koulun tontilta kaivettua maata. Veikkolalaisten nuorten tekemä frisbeegolfrata vetää koko ajan lisää väkeä.
Metsästä kuuluu korien kettinkien
kilinä.
Kylässä on rakennettu kunnallistekniikkaa uhkasakkojen uhalla. Nyt ollaan loppusuoralla, ja työ on parissa
vuodessa tehty. Edessä on uusi ongelma: Pumppujen teho ei riitä lisääntyneille jätevesimäärille, eikä kunnalla
ole varaa pumppujen uusimiseen. Sen sijaan aiotaan ottaa käyttöön jätevesien tasausaltaat, joihin vettä kerätään pumpattavaksi Ämmässuolle öiseen aikaan.
Veikkolan toiveet uuden hyvinvointikeskuksen saamiseksi näyttävät siirtyvän koko ajan kauemmaksi. Tontti
on, mutta rakennusvuotta ei tiedä kukaan.
Veikkolassa järjestettiin äskettäin Espoo-Salo -radan ympäristövaikutusten arviointitilaisuus. Itse rataa aletaan rakentaa 30 vuoden päästä. Se näkee, joka on elossa, pysähtyykö juna Veikkolassa vai ajaako se ohi.
Kaunista syksyn jatkoa!
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Oikoradan suunnittelu käynnissä
Espoo-Salo -oikoradan ympäristövaikutusten arviointitilaisuus oli
Veikkolan koululla 14.9. Ratahanketta selvittivät Tuomas Autere
Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Jussi Lindberg Ratahallintokeskuksesta ja Jari Mannila rataa
suunnittelevasta Rambollista .
Lisäksi paikalla olivat arkkitehdit
Kristiina Rinkinen Uudenmaan
maakuntaliitosta ja Seppo Mäkinen Kirkkonummen kunnasta.
Radan alustava yleissuunnitelma
ja ympäristövaikutusten arviointi
valmistuvat toukokuussa 2010.
Tämän hankkeen tavoitteena on
löytää radalle paras linjaus ja samalla varmistaa radan toteutettavuus ja alustava kustannusarvio.
Käytännössä linjaus on jo varmistunut Espoosta Lohjalle saakka.
Veikkolan kohdalla radan ja moottoritien on suunniteltu kulkevan
rinnakkain. Radan toteuttaminen
alkaa aikaisintaan vuonna 2030.

Ratahallintokeskus järjesti syyskuun puolivälissä Veikkolan koululla yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin tulevan Länsiradan linjausta ja
ympäristövaikutusten arviointia. Kartoista Espoo-Lohja-Salo erityisesti Veikkolan pää kiinnosti kuulijakuntaa. Kuva ja kuvateksti:
Marjokaisa Piironen.

Palautetta
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi antaa palautetta ja
esittää mielipiteitä koko sen nähtävillä oloajan perjantaihin 13.11.
asti. Arviointiohjelma on nähtävillä Kirkkonummen kirjastossa, ja
se luvattiin 14.9. tilaisuudessa toimittaa myös Veikkolan kirjastoon.
Kirjalliset palautteet on toimitetta-

va joko sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@uus@ymparisto.fi tai
postitse osoitteeseen Uudenmaan
ympäristökeskus, PL 36, 00521
Helsinki.
Internetissä olevan karttapalautejärjestelmän osoite on www.
rhk.fi/esa. Ratahallintokeskuksen

kotisivuilla
www.rhk.fi/espoosalo-oikorata on päivitettyä tietoa
hankkeesta. Sieltä voi myös ladata Veikkolassa esittelyssä olleen
YVA-ohjelman ja kartat maastokäytävävaihtoehdoista.
Teksti: Raija Kari

Vuorenmäen koulun ja päiväkodin
rakennustyöt alkamassa

Uuden koulun tontilta maa-aines on kaivettu pois kallioon asti. Maasta on tehty erinomaista uutta latupohjaa Eerikinkartanoon päin.
Pian kyläläiset pääsevät omin
silmin todistamaan uuden Vuorenmäen koulun ja päiväkodin
ilmaantumista Veikkolan keskustan maisemaan.

T:mi

Rakennushankkeiden tarjousten
jättöaika oli syyskuun lopulla.
Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden
puolella, vahvistaa kunnan yhdys-

kuntatekniikan
toimialajohtaja
Ewa Forstén. Uudet tilat valmistuvat kesällä 2011.
Teksti: Anu Halme
Kuva: Tapani Iivari

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Jätevesialtaat keskelle
kylää?

Veikkolan vanhat jätevesialtaat ympäristöineen ovat huonossa kunnossa. Allas vasemmalla ja kapean kannaksen toisella puolelle Lamminoja, joka laskee Kalljärveen.
Kunnan selvityksen mukaan Veikkolan, Kuuselan ja Hauklammen
kolmen pumppaamon kapasiteetti
ylittyy kulutushuippujen aikaan jo
ensi vuonna. Sen sijaan Veikkolan
siirtoviemärin putkistot riittävät
vuoteen 2020. Kirkkonummen
vesihuoltolaitos on varannut ensi
vuoden talousarvioon 100 000
euroa Veikkolan jätevesien tasausaltaiden rakentamiseen. Kunta sijoittaa altaat keskelle kylää
Veikkolan entisen puhdistamon
altaiden paikalle, Lamminjärven
ja Kalljärven yhdistävän Lamminojan kupeeseen, matonpesupaikan eteläpuolelle.
Kunnan vesihuoltolaitoksen edustajat tarkensivat allassuunnitelmaa
2.9. Veikkolan koululla seuraavasti:
– perusongelma on, että nykyiset
pumput eivät riitä huippuvirtaaman aikana
– pumput on uusittava, mutta kunnalla ei ole varaa yli 300 000 euron investointiin
– sen sijaan katetut jätevesien tasausaltaat rakennetaan pysyviksi
uusien pumppujen hankinnan jälkeenkin
– entisen jätevedenpuhdistamon
paikalle rakennetaan betoniset
altaat, jotka katetaan ja maisemoidaan.

Veikkolan kyläyhdistyksen ja
Veikkolan
vesiensuojeluyhdistyksen KIRVES ry:n keräämän
kansalaisadressin allekirjoittajat
vastustavat altaiden rakentamista
Veikkolan keskustaan, koska:
– veikkolalaiset ovat tehneet vuosia töitä Kalljärven veden laadun
parantamiseksi entisen jätevesilaitoksen jäljiltä; emme halua uusia
ongelmia puroon ja Kalljärveen.
– suunniteltu jätevesiallas on keskellä kylää, lähellä uusia asuintaloja, järvien välisen puron varrella.
– tasausallas ja sille mahdollisesti
sallittava ylivuotomahdollisuus
on sijoitettava keskustan asutusalueen ulkopuolelle, vaikkapa tulevan teollisuusalueen lähelle, ei
herkkään järviympäristöön.
– hajutonta jätevesiallasta ei ole
olemassa.
– vanhan puhdistamon alue on
maisemoitava ja puhdistettava.
– suunniteltu ratkaisu ei poista
uusien pumppujen tarvetta, joten
rahat on käytettävä pumppujen
uusintaan, pumppu per vuosi.
– VASTUSTAMME ALTAIDEN
RAKENTAMISTA.

Teksti: Pirkko Kautto
Kuva: Marjokaisa Piironen

TORJU TAANTUMAA
- OSTA OMALTA KYLÄLTÄ!
Katso www.veikkola.net/yritykset.htm
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Reipasta mieltä
talviuinnista
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Kohtaamme
kymppikioskilla

palatsista?
– Ihan ok. Sisällä olen käynyt apteekissa ja kahvila Pikkirillissä.
Mitä mieltä olet tulevasta junaradasta, joka kasvattaa Veikkolan väkilukua melkoisesti?
– En kannata, koska se tuo liikaa
liikennettä ja rauhattomuutta.

Veikkolassa on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa talviuintia.
Lammaskallion uimarannalla,
keskellä kylää, on talviuintipaikka, jossa on lämmin pukukoppi
ja saunakin sunnuntaisin.
Virkistä itseäsi talven pimeinä
kuukausina avantouinnilla!

Kunta toimittaa pukukopin,
avantopumpun ja lämpömaton
Kunnan liikuntatoimi tuo lokakuun puolivälissä lämpimän pukukopin rantaan. Pukukopissa on
verholla erotetut osat miehille ja
naisille. Talven tullessa rantaan
tuodaan pumppu, joka pitää yllä
avantoa laiturien välissä. Kulkureitti pukukopista laiturille pysyy
sulana lämpömatolla. Pukukopin
ulkoseinässä on myös valot iltauimareita varten. Oman turvallisuutesi vuoksi: Älä ui yksin! Onneksi harrastus on niin suosittu,
että yleensä pienen odottamisen
jälkeen saa uintiseuraa.
Pukukopin avaimen voi tilata kunnalta numerosta (09) 29672379
tai sähköpostitse osoitteesta kia.
forsell@kirkkonummi.fi. Avaimen saa maksamalla 25 e. Palautettaessa siitä saa takaisin pantin
15 e. Avaimen voi noutaa Veikkolasta kirjaston alakerrassa olevasta nuorisotilasta sovittuna aikana.
Avainta ei tarvitse luovuttaa kauden lopussa, vaan vasta kun lopettaa harrastuksen.

Saunaa lämmitetään talkoilla
sunnuntaisin
Kyläyhdistyksen omistamaa rantasaunaa lämmitetään sunnuntaisin talkoilla. Ensimmäinen
saunomiskerta on tänä syksynä
24.10. Saunomisaika on pimeinä
talvikuukausina klo 15–16. Kevättalvella aikaa myöhennetään,
kun valoisa aika jatkuu iltaan.
Lämmittäjäksi ja saunan sulkijak-

si voi ilmoittautua pukuhuoneessa
olevaan listaan. Pukuhuoneen seinältä voi katsoa myös saunomisajan. Sauna lämpiää vain, mikäli
talkoohenkisiä lämmittäjiä löytyy.
Kertamaksu on 3 e ja koko kauden
maksu 20 e. Toivotaan, että nämä
maksetaan Veikkolan kyläyhdistyksen talviuintijaoksen tilille
529745-216331. Kirjoita viestiin
saunojien nimet tai määrä ja saunamaksu. Pukuhuoneessa on tilillepanokortteja.
Saunan lämmityksestä saa palkkioksi
yksityissaunavuoroja.
Kahdesta lämmityskerrasta saa
yhden saunasetelin, jolla voi varata saunan omaan käyttönsä neljäksi tunniksi. Varaus on tehtävä
Kymppikioskilta päällekkäisyyksien välttämiseksi. Saunasetelin
saa Pirkko-Liisa Iivarilta.

Saunan vuokraus yksityistilaisuuksiin Kymppikioskilta
Saunaa voi vuokrata yksityiskäyttöön (paitsi sunnuntai-iltapäivisin). Saunan varauksen voi tehdä
Kymppikioskilta Koskentorilta.
Varaukset tehdään kioskissa olevaan kalenteriin ja maksetaan
käteisellä varausta tehtäessä. Varauksia ei voi tehdä puhelimitse.
Avain noudetaan kioskilta ja palautetaan sinne.
Vuokra on 20 e/4 tuntia (seuraavat
tunnit 20 e/2 t). Vuokraaja lämmittää saunan, kantaa vedet ja siistii
jäljet. Saunan vuokraaja huolehtii
myös puiden kantamisesta niin,
että seuraavalla lämmittäjällä on
kuivat puut saunassa odottamassa.
Puuvajan avain on pukuhuoneen
naulakossa. On tärkeää, että vuokraaja lukitsee puuvajan ja saunan
huolellisesti käytön jälkeen. Saunan lämmitysohjeet ovat myös pukuhuoneessa.
Teksti ja kuva:
Pirkko-Liisa Iivari

Kuka olet ja mistä tulet?
– Tapani Sorsa. Tulin hakemaan
vaimoani töistä päiväkodista.

Millä alalla työskentelet?
– Olen eläkkeellä pankkihommista.

Missä asut?
– Täällä Veikkolassa, Nevatiellä.
Muutimme sinne Helsingistä v.
1980.

Mitä harrastat?
– Kuntoilua, remonttihommia ja
pihatöitä.

Millainen perhe sinulla on?
– Vaimo ja kolme lasta, jotka eivät enää asu meidän huushollissamme. Kaksi asuu Veikkolassa ja
kolmas Espoossa.

Miten meni kesä?
– Mukavasti. Pääasiassa olin täällä Veikkolassa. Viikko oltiin reissussa Espanjassa.
Mitä mieltä olet uudesta liike-

Parasta Veikkolassa?
– Luonnonläheisyys, rauhallisuus,
lyhyet etäisyydet ja palvelut lähellä.
Käytkö usein Kympillä?
– Päivittäin.
Mitä tilasit?
– Kahvin ja iltapäivälehden.
Maistuiko kahvi?
– Hyvää oli.
Teksti ja kuva: Matti Saartamo

Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys 30
vuotta
Yhteistyötä pohjoiskirkkonummelaisten viihtyvyyden sekä
luonnon ja ympäristön hyväksi
Tämän vuoden marraskuussa Föreningen för Norra Kyrkslätt rf.
– Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys
ry. täyttää 30 vuotta. Vuosijuhlaa
vietetään työn merkeissä. Vuosien saatossa yhdistyksen toimintaan on kuulunut niin pieniä kuin
suuriakin projekteja. Suurimpia
lienee 90-luvun POMO-projekti Lapinkylänjärven, Petäjärven
sekä Heparin kunnostamiseksi.
Ämmässuon kaatopaikan toimintaa seurataan, ja tarvittaessa
toimenpide- ja laajennussuunnitelmiin otetaan kantaa Ämmässuo-liikkeen kautta. Yhdistyksellä
on siinä oma edustaja.
Yhdistykseltä on lainattavissa hapetuslaite alueen järvien tilapäiseen hapetustarpeeseen. Jaetuista
avustuksista tärkeimpiä on Oitbackan vapaapalokunnalle annettu avustus defibrillaattoriin. Viime
vuosien toiminta on keskittynyt
tammikuun Nuutin päivän keittolounaaseen Furuhedissä sekä keväisiin kylien tienvarsien siivoustalkoisiin.
Kevyen liikenteen väylä Veikkolasta Haapajärven kautta Lapinkylään ja edelleen Oitmäkeen on
mielestämme saatava pian. Viime
vuonna viestimme kirjeitse asiasta niin kuntaan kuin Tiehallinnon
Uudenmaan piiriin.

Tunnelmia tämän syksyn suunnittelupalaverista.
Uusin projekti on tänä syksynä alkava Albin Bromanin tammilehdon siivous Haapajärven
itäpuolella. Työn tarkoituksena
on poistaa alueelta ylimääräiset
pihlajat ja haavat. Näin saadaan
tammille lisää kasvutilaa ja näkyvyyttä maisemassa. Samalla taustalla oleva kaunis kalliojyrkänne
tulee esille. Niin kunta kuin Uudenmaan ympäristökeskuskin piti
hanketta aiheellisena. Tällä työllä
voimme vaikuttaa ympäristömme
viihtyvyyteen ja osaltaan auttaa
kuntaa.

pajärveltä. Yhteistyötä teemme
mm. Veikkolan kyläyhdistyksen,
Pohjois-Kirkkonummen nuorisoseuran ja pohjois-Kirkkonummen
vapaapalokuntalaisten
kanssa.
Olemme Länsi-Uudenmaan Kylät
ry:n jäsen.
Kiinnostaisiko sinua tulla mukaan
toimintaamme, kenties talkoisiin?
Haluatko tietää toiminnastamme
enemmän? Jos vastasit KYLLÄ,
ota yhteyttä sähköpostitse merja.
malmstrom@suomi24.fi.
Hyvää alkanutta syksyä!

Nykyisen hallituksen jäsenet
ovat Kylmälästä, Juusjärveltä,
Lapinkylästä, Kauhalasta ja Haa-

Merja Malmström
puheenjohtaja
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Leiki autoturistia!
Osaatko Veikkolasta Kirkkonummen keskustaan tai sieltä Veikkolaan?
Kuvittele olevasi Kirkkonummea
tuntematon autoturisti. Kokeile
ajaa Veikkolasta kunnan keskustaan ilman karttaa ja matkaseuraa
pelkkien opasteiden mukaan. Tai
yritä selvitä samoilla avuilla keskustasta Veikkolaan.

Itsestäänselvyys: Opasteet on tarkoitettu niille, jotka eivät muuten
osaa mennä paikasta toiseen. Viitoituksen peruste on aina se, että
on ajettava suoraan, ellei muuta
neuvota.
Lähtöpaikkani Veikkolassa on
liityntäpysäköintialue Kylmälään
johtavan tien tuntumassa. Ennen
idänpuoleista kiertoliittymää on
opastetaulu, jonka perusteella
minua neuvotaan kääntymään
ympyrästä oikealle Lapinkylän
suuntaan Lapinkyläntielle. Siitä
kunnan keskustassa olevaan T-risteykseen, josta näkyy Kirkkonummen kirkko, on 20,5 kilometriä.
Tie on mutkainen, piennar yhtä
kapea kuin reunaviiva. Monen
mutkan ja yhden hautausmaan jälkeen tulen Lapinkylään. Olen ajanut kiertoliittymästä runsaat viisi
kilometriä. Opastetaulu kertoo,
että suoraan mennään Espoonlah-

Kumpaa kautta pääsee Veikkolaan?
teen ja oikealle Siuntioon. Arvaan
ilmansuunnan perusteella ja käännyn Siuntioon päin.
Epävarmana ajan kylän läpi, kyläkaupan ohi. Oikealle johtaa opaste ”Kylmälä”. Parin kilometrin ja
monen mutkan jälkeen alkaa nopeusrajoitus 80 km/h, joka alenee
pian 60:een. Tasan 10 kilometrin
päässä Veikkolan ympyrästä on
huojentava opaste vasemmalle
”Kirkkonummi/Vols”. Käännyn
parinsadan metrin päässä risteyksessä Juusjärventielle.
Jälleen monia tiukkojakin mutkia, golfkenttä, Volskoti, mäkisyyttä, jossain yllättäen Suomen
ja Neuvostoliiton entisaikojen
rajapaalut. 19,6 kilometrin pääs-

on myös muutama ennakoltakin
merkitty suojatie. Volskoti, golfkenttä, tiukkojen mutkien jälkeen
peltoaukealla opaste vasemmalle
”Evitskog”. Jos olisin risteyksessä
oikealla havainnut tiensuuntaisen
opasteen ”Juusjärvi”, olisin alkanut epäillä Volsintien uskottavuutta.
Kummasta suunnasta löytyy Kirkkonummen keskusta?
sä kiertoliittymästä tulen risteykseen, jossa taas pitää arvata, koska
opasteita ei ole. Oikealle näyttää
pieni kaksikielinen kyltti ”Volsintie”. Käännyn sinne. 900 metrin
päässä tulen T-risteykseen, jossa
on opaste ”Helsinki/Sepänkylä”
vasemmalle ja ”Pikkala” oikealle.
Etelän suunnalla muutaman koivun takana häämöttävät kirkko ja
kellotapuli. Olen perillä – arvattuani oikein kahdesti.

Miten osaan Veikkolaan?
Yritän ajaa keskustasta Veikkolaan. Lähden kirkon pohjoispuolella sijaitsevalta suurelta
pysäköintialueelta. Olen saanut
tärkeän vihjeen: Käänny parkki-

alueen pohjoispuolelta Volsintielle ja pysy sillä. Tästä risteyksestä
on Veikkolan ensimmäiseen kiertoliittymään 20,5 kilometriä.
Ilman tätä vihjettä olisin saattanut
ajaa Gesterbyhyn. Olisin nähnyt
siellä opasteet ”Evitskog/Vols”
vasemmalle enkä olisi tullut hullua hurskaammaksi.
Volsintien risteyksessä ei ole
muuta opastetta kuin kaksikielinen tiekyltti. Ajettuani 900 metriä
tulen T-risteykseen, jossa pienet
kaksikieliset viitat kertovat, että
Volsintie jatkuu vasemmalle, Vilhonkummuntie vie oikealle.
Tie on todella mutkainen ja alussa
myös mäkinen. Alkukilometreillä

Tiukkojen mutkien ja muutamien
kilometrien jälkeen tulen T-risteykseen, jossa vasemmalle on
”Siuntio” ja oikealle ”Lapinkylä”.
Tie on Evitskogintie. En lähde vieraan kunnan suuntaan vaan käännyn oikealle. Ajettuani noin neljä
kilometriä ja melkein Lapinkylän
läpi näkyy ensimmäisen kerran
opasteessa ”Veikkola” vasemmalle ja ”Espoonlahti” oikealle.
Noin 300 metrin päässä käännyn
risteyksestä Veikkolan suuntaan ja
olen 5,5 kilometrin jälkeen perillä
kiertoliittymässä.
Mitä tästä opimme? Ainakin sen,
että opasteiden laitto ei koskaan
saisi olla vain sen työtä, joka tuntee paikkakunnan.
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

Veikkolassa onnistunut suojatiepäivystys
MLL:n Pohjois-Kirkkonummen
yhdistys ry. sai puheenjohtajansa Nea Merosen vetämänä ensimmäisen kerran Veikkolassa
liikkeelle koulun alkamispäivänä, maanantaina elokuun 17.
päivänä, suojatiepäivystyksen.
Jokaiselle ensimmäisen kouluviikon aamulle saatiin tehtävään
vähintään neljä henkilöä. Tämä
oli erittäin hyvä suoritus. Joillakin paikkakunnilla päivystystä ei
voitu toteuttaa, koska tekijöitä ei
saatu.
Maanantaiaamuna kello 7.30
maissa ensimmäiset meistä päivystäjistä asettuivat heijastinliiveihin sonnustautuneina Veikkolan kiertoliittymien suojateiden
tuntumaan. Katsoimme, että koululaiset pääsevät turvallisesti tien
yli. Meillä ei ollut mitään liikenteenvalvojien valtuuksia, esimerkiksi pieniä kieltomerkkejä, joilla
vapaaehtoiset valvojat voivat poliisien kanssa yhteistyössä tarpeen
vaatiessa pysäyttää liikennettä.
Olimme suojatievahteina noin
kello kahdeksaan (torstaina klo
8.30–9), jolloin koululaisten ja
heidän vanhempiensa tienylitykset loppuivat.
Autoilijoille on annettava lämpimät kiitokset hyvästä käytöksestä. Tietooni ei ole tullut tilanteita,

Raitin kiertoliittymien välisen osuuden molemmissa päissä oli juliste, jossa lukee: ”Hidasta! Koulu alkaa!” Uuden päällysteen ajoratamerkintöjen maalaajien olisi pitänyt ajoittaa työnsä niin, että
suojatien viivoitukset olisivat olleet valmiina koulun alkaessa.

Tästä kuvaparista näkee selkeästi, miten hyvissä ajoin autoilija on
valmistautunut antamaan jalankulkijoille esteettömän pääsyn suojatielle.
joissa pienten koululaisten suojatielle pääsy tai sillä kulkeminen
olisi ollut hankalaa tai riskialtista.
Päinvastoin. Hyvin keskieurooppalaiseen tai amerikkalaiseen ta-

paan kuljettajat alkoivat suojateitä
lähestyessään hiljentää jo kaukaa
niin, että yhden, kahden tai useamman pikku koululaisen kulku
olisi täysin häiriötöntä.

Sateisena tiistaiaamuna pieni koulutyttö tulee turvallisesti yli tien.
Päivystäjillä oli heijastinliivit, jotka varmasti vaikuttivat autoilijoiden myönteiseen käyttäytymiseen.

Toivottavasti tästä käyttäytymisestä on se sydänosa yhä jäljellä.
Myöhemmin syksyllä suojatiepäivystystä on ollut tarkoitus vielä
joinakin aamuina jatkaa. Toivottavasti kaikki on mennyt yhtä hienosti kuin kouluvuoden ensimmäisellä viikolla.
MLL:n Pohjois-Kirkkonummen
osasto ja tämän jutun kirjoittaja
kiittävät hienosta päivystyksestä
seuraavia henkilöitä:

Katriina Aatsalo
Hanna Donner
Pirkko-Liisa Iivari
Seppo Karvonen
Antero Kokkonen
Jaana Laurila
Kimmo Markkanen
Paula Mattila
Nea Meronen
Nelli Nurmela
Kimmo Oinonen
Kaisa Telilä
Tommi Virtanen
Ville Westerholm
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari
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Kyläkysely 2009: puutteita, huonoa hoitoa mutta myös kehuja

Veikkolalaiset kaipaavat
erikoisliikkeitä.
Pohjois-Kirkkonummi tarvitsee liikenneyhteyksiä ja
kevyen liikenteen väyliä.
Terveydenhoito on huonoiten hoidettu.
Neuvola ansaitsee erityiskiitoksen.
Melkein kaikki käyttivät
ainakin satunnaisesti bussia.
Kyläkysely tehtiin yhdessä Föreningen för Norra
Kyrkslätt - Pohjois-Kirkkonummi Yhdistyksen kans-

sa. Vastaajia oli 102. Tällä
kertaa kysyttiin, mitkä palvelut puuttuvat kokonaan
ja mitkä taas ovat huonosti
hoidetut. Lisäksi kysyttiin
liikenneyhteyksien käyttämisestä. Kysely toteutettiin
nettikyselynä.

kaipaama pesulapalvelu on
olemassa.
Ruokaravintolan mainitsi 18
%. Kyselyn jälkeen uuteen
liiketaloon on tullut Pikkirilli-kahvila, joka tarjoaa
lounasruokaa. Pizzeriakin
avasi remontin jälkeen laajennettuna, joten tilanne on
parantunut.

Puuttuu kokonaan
Veikkolan keskustassa asuvat kaipasivat erikoisliikkeitä (34 %). Niistä eniten
kannatusta sai Alko. Rautakauppa oli hyvänä kakkosena. Pesulakin mainittiin. Ilmeisesti ei ole tiedossa, että
Sirpan Vintillä on pesulan
vastaanottopiste, eli monien

Pohjois-Kirkkonummen
kylien pahimmat puutteet
olivat liikenneyhteyksien ja
kevyen liikenteen väylien
puuttuminen.

Huonolla tolalla
Terveydenhoitopalvelut

ovat työssäkäyvien viidenneksen mielestä huonosti
hoidettu, kun taas työssä
käymättömistä = henkilöistä, jotka käyttävät kunnallisia terveydenhoitopalveluja, jopa 42 prosenttia piti
terveydenhoitoa huonosti
hoidettuna. Sen sijaan Veikkolan neuvola sai jo viime
kyselyssä käyttäjiltä erinomaiset tai hyvät pisteet.

Liikenneyhteydet
Veikkolalaisista vastaajista ylivoimainen enemmistö käyttää nykyistä reittiä
Veikkolasta Helsinkiin ainakin satunnaisesti. Reitti

Veikkolasta Kauklahteen
ei juuri saanut kannatusta.
Espoon asema-vaihtoehtoa
kannatettiin jossain määrin
enemmän.
Pohjois-Kirkkonummen
kylissä asuvista useimmat
käyttäisivät tarjottuja bussireittejä vain satunnaisesti.
Ilmeisesti maaseudulla asuvilla on yleensä käytössään
oma auto. Kyselyn mukaan
poikittaiseen julkiseen liikenteeseen kahden moottoritien, Turunväylän ja Länsiväylän, välillä on jossain
määrin tarvetta. Kyselyn
liikenneyhteenvedot käyvät
ilmi kaavakuvista.

Kyläkysely tehdään vuosittain. Vaikka sen tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, ne kertovat kyselyyn
vastanneiden kannan kysyttyihin asioihin. Vastaaminen on keino saada oma
mielipiteensä kuuluville.
Kyläkyselyn tuloksia käytetään Veikkolan kyläsuunnitelman teossa.
Jos sinulla on ideoita seuraavan kyselyn aiheiksi, laita postia osoitteella
veikkola@gmail.com. Voit
myös soittaa minulle numeroon 050 381 6124.
Raija Kari
Veikkolan kyläyhdistyksen
puheenjohtaja

Byenkät 2009 – ris och ros

Invånarna i Veikkola saknar specialaffärer.
I norra Kyrkslätt saknas
trafikförbindelser och lättrafikleder.
Hälsovården
sämst.

ce som upplevs som dåligt
ordnad. Dessutom innehöll
enkäten frågor gällande användning av trafikförbindelser. Enkäten fanns att tillgå
på nätet både på finska och
svenska.

ombesörjs
Service som efterfrågas

Barnrådgivningen får extra beröm.
Nästan alla invånare använder åtminstone ibland
buss.
Enkäten gjordes tillsammans med Föreningen för
Norra Kyrkslätt r.f. – Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys
ry. 102 invånare besvarade
enkäten. Den här gången
gällde enkäten service som
invånarna saknar och servi-

Invånarna i Veikkola centrum saknar specialaffärer
(34 %). Mest understöd
fick en Alko-butik, på andra
plats en järnaffär. Även önskemål gällande en kemtvätt
förekom. Tydligen känner
invånarna inte till att Sirpan
Vintti tar emot tvätt, således
finns denna service redan i
Veikkola.
18 % önskade en restaurang. Under sensommaren

har man i det nya affärshuset öppnat café Pikkurilli-kahvila som erbjuder
lunchmåltider. Efter en
renovering har pizzerian
öppnat på nytt i större utrymmen, således har situationen redan förbättrats.

anser hela 42 % att hälsovården är dåligt ordnad. Däremot får barnrådgivningen
i Veikkola ett berömligt eller
ett gott betyg av invånarna,
detta framgick även av den
föregående enkäten.

Invånarna i byarna i norra
Kyrkslätt upplever att
avsaknaden av trafikförbindelser och lättrafikleder utgör de största bristerna.

Trafikförbindelser

Service som upplevs som
dåligt ombesörjd
Av dem som är i arbetslivet
upplever 20 % att hälsovården är dåligt ordnad. Av
dem som inte är i arbetslivet
d.v.s. de som använder kommunala hälsovårdstjänster

En klar majoritet av dem
i Veikkola som svarat på
enkäten använder bussförbindelsen mellan Veikkola
och Helsingfors åtminstone ibland. Rutten mellan
Veikkola och Köklax fick
endast ett svagt understöd,
understödet för alternativet
Veikkola-Esbo -station var
lite större.
Av dem som bor i byarna
i norra Kyrkslätt skulle de

flesta använda sig av de
ovan nämnda bussförbindelserna endast sporadiskt.
Det förefaller som om de
som bor på landsbygden
oftast använder sig av den
egna bilen. Enligt enkäten
finns det ett visst behov av
en tvärgående bussförbindelse mellan de två motorvägarna, Åboleden och Västerleden. Ett sammandrag
av de olika trafikförbindelserna framgår av bilderna.

enkäten en hänvisning om
de svarandes hållning i de
olika frågorna. Att besvara
enkäten är ett sätt att föra
fram den egna åsikten.

Byenkäten görs årligen.
Även om resultatet inte är
statistiskt betydande ger

Raija Kari
ordförande för
byföreningen i Veikkola

Resultatet av enkäten används i planeringsarbetet
gällande Veikkola. Om du
har idéer gällande innehållet i nästa byenkät så skicka
email till Veikkola@gmail.
com. Du kan även ta kontakt
per telefon 050 3816124.
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Lukijakyselyn tuloksia
Kylänraitin lukijakysely antoi
arvokasta tietoa siitä, mitä aihepiirejä asukkaiden mielestä tulisi
lehdessä käsitellä. Pyrimme huomioimaan näitä toiveita tulevissa
numeroissamme.
Tärkeimmiksi katsotut aiheet ovat
sellaisia, joiden kanssa asukkaat
väistämättä ovat jatkuvasti kosketuksessa, niin hyvässä kuin pahassa.
Lukijat kaipaavat tietoa Veikkolan
ja sen lähialueita koskevista kaavoitus- ja rakentamispäätöksistä
sekä poliittisista päätöksistä ylipäätään. Palstatilaa kaipaavat lukijoiden mielestä myös vanhusten- ja
lastenhoito sekä terveyspalvelut ja
kouluasiat.
Lähialueiden ympäristön tila tuntuu kiinnostavan lukijoita. Ympäristöaiheista kirjoittelua on toivottu
muun muassa melusta, jätehuollosta, vesiasioista, ilmastonmuutoksesta ja liikenteestä. Ehdotettiin
myös juttuja lähialueista ja niiden
tarjoamista palveluista.
Huolestuneisuutta tuntuu herättävän alueella tapahtuva ilkivalta ja
häiriökäyttäytyminen. Toivotaan
lapsia ja nuoria koskettavaa ja kiinnostavaa kirjoittelua: mitä harrastuksia on tarjolla ja mitä Veikkolassa on tarjolla teini-ikäisille?
Asukkaat kaipaavat tietoa myös
asuinympäristönsä menneisyydestä. Aiheen innoittamana alkaa tässä
numerossa alueen historiaa käsittelevä juttusarja Pala historiaa.

Taustatietoja lukijakyselystä
Kyselyyn vastanneista puolet oli 40
- 59-vuotiaita, yli 60-vuotiaita 26
%, 19-39-vuotiaita 23%. Vain yksi
vastaaja oli alle 18-vuotias. Lukemisen jälkeen 13 % arkistoi lehdet,
60% säilyttää lyhyen aikaa ja 27%
heittää paperinkeräykseen.
Lehti luetaan melko huolellisesti,
sillä 24 % vastaajista lukee kaikki
jutut huolellisesti, 56% lukee suurimman osan jutuista, mutta 19 %
lukee vain osan jutuista. Ainoastaan
yksi lukijoista vastasi lukevansa
lehden selaillen, kuvia katsellen.
Kylänraitista saadaan hyödyllistä
tietoa: 56 % on täysin samaa mieltä
ja 43 jokseenkin samaa mieltä. Vain
yksi % on jokseenkin eri mieltä.
Lehden artikkelit koettiin mielen-

kiintoisina: 62% oli täysin samaa
mieltä, 32 % jokseenkin samaa
mieltä, vain 6 % oli jokseenkin eri
mieltä.

Kylänraitin nettiversiota lukee
usein vain 4 % ja 56 % joskus,
mutta peräti 40 % ei lue nettilehteä lainkaan.

Lehden sisällön monipuolisuudesta on 43 % täysin samaa mieltä, 51
% jokseenkin samaa mieltä, vain
6 % oli jokseenkin eri mieltä.

Päätellen mainosten lukemisesta,
niin lehdessä mainostaminen ei
ilmeisesti mene hukkaan, katso
kaavio 1.

Kylänraitti herättää keskustelua
ainakin 76% mielestä.
Kahdeksan ja puoli lukijaa kymmenestä antoi lehdelle arvosanan
kahdeksan tai vielä paremman.
Toimitus kiittää ja kumartaa!
Koonta Anu Halme ja Marjokaisa
Piironen

Jopa 98 prosentin mielestä lehdessä käsitellään sellaisia asioita,
joita ei voi lukea muualta.
90% lukijoista oli sitä mieltä, että
lehden ulkoasu on selkeä.
Jopa 90% lukijoista odottaa innolla seuraavaa lehteä. Yhdenkään
lukijan mielestä lehti ei ilmesty
liian harvoin. Sen sijaan 34 % oli
sitä mieltä, että lehti ilmestyy liian
harvoin ja 66 % mielestä sopivasti.

Lukijakyselyn palkintojen saajat
Kevään lehdessä lupasimme arpoa lukijakyselyyn vastanneiden kesken Nokian matkapuhelimen ja Veikkola-lippiksen.
Arpaonni suosi Anu Mäkistä, joka saa matkapuhelimen ja
Lessa Savónia, joka saa Veikkola-lippiksen. Kiitos kaikille
lukijakyselyyn vastanneille!
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Kasvu veikkolalaiseksi
Vanhemmuus on kasvua ihmisenä, sanotaan. Veikkolalaisuus on
kasvua yhteisön jäsenenä, ainakin minulle.
Oma urani veikkolalaisena alkoi
suunnittelemattomasti syksyllä
1997. Kiersimme mieheni kanssa
omakotitalojen näyttöjä ihan uteliaisuuttamme. Ajateltiin, että on
hyvä tietää mitä haluamme, sitten
kun oikeasti ostamme omakotitalon. Viisi päivää näytön jälkeen
pieni talo pienen järven rannalla
oli meidän. Sen kasvattaminen
isoksi taloksi on ollut vaiherikkaan ja välillä kovankin työn takana. Silti sen ostaminen on ollut
yksi elämäni parhaita päätöksiä.
Veikkolalaistumiseni on myös vaiherikkaan ja välillä kovankin työn
takana, nimittäin vapaaehtoistyön.
Vanhana partiolaisena en kai sitten osannut olla ilman yhdistys-

toimintaa, toimintaa, jossa näkee
työnsä tulokset. Olen toiminut
monessa veikkolalaisessa yhdistyksessä ja muutamassa kunnan
lautakunnassa. Niiden kautta olen
tutustunut useaan upeaan ihmiseen, joista jokainen on kietonut
minua entistä syvemmälle Veikkolaan. Olen myös kuullut paljon
tarinoita pitkienkin aikojen takaa,
jopa 1930-luvulta.
Olen ollut tekemässä Kylänraitti-lehteä, juhannus- ja elojuhlia,
puhdistamassa järviä ja mahdollistamassa esim. skeittirampin ja
frisbeegolfradan
rakentamista.
Olen ollut käynnistämässä MLL:
n toimintaa, perhekahvilaa, leikkipuiston uudistamista, lastentarvikekirppistä, lastentapahtumia ja
retkiä, liikuntaa ja paljon muuta.
Lasten koulutien myötä olen ollut järjestämässä koulun kerhoja,
tapahtumia ym. kodin ja koulun

yhteistyöhön liittyvää. Olen tehnyt asioita, joita en olisi voinut
tehdä yksin. Ne on tehty yhdessä.
On vaikutettu ja toimittu – imetty voimaa onnistumisen hetkistä.
Edelleen jaksan hämmästellä ja
iloita siitä, kuinka paljon voi saada aikaiseksi, kun samanhenkiset
ihmiset puhaltavat yhteen hiileen.

taloudenhallintaa, kunnan päätöksentekoon sekä tiedotukseen ja
viestintään. Olen oppinut taitoja,
joita kysellään lähes jokaisessa
työpaikkailmoituksessa. Taitoja,
jotka merkittävästi vaikuttivat siihen, että minut valittiin nykyiseen
työtehtävääni yli neljän kotiäitivuoden jälkeen.

Olen saanut paljon hyviä, pitkäaikaisia ystäviä. Heidän kanssaan
vietetyt monet hetket, myös perheiden kanssa, ovat kiinnittäneet
minut lopullisesti Veikkolaan. On
ilo huomata, että myös lapset (ja
muutamat koirat) ovat ystävystyneet keskenään.

Olen myös oppinut täyttämään
vappupalloja
heliumkaasulla,
maalaamaan kasvoväreillä, keittämään kahvia Kestin kahvinkeittimellä, leikkaamaan rehevöitynyttä
vesikasvillisuutta veneen laidassa
roikkuvalla leikkurilla, laskemaan
tieyksiköitä, toimimaan liputtajana lasten motocross-kilpailussa
ja taluttamaan ponia. Näistäkin
voi joskus olla hyötyä tai sitten ei.
Hauskoja taitoja ne silti ovat.

Olenko oppinut mitään? Olen
oppinut paljon: verkostoitumaan,
organisoimaan, joustamaan, neuvottelemaan, toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Olen perehtynyt paremmin yhdistysten

Minulla on myös rauhallinen mieli. Tiedän voivani vaikuttaa siihen,

että lapsilla on hyvä kasvaa veikkolalaisina, syntyperäisinä sellaisina. Yhdistysten kautta siihen on
monipuoliset mahdollisuudet. En
voi tehdä ihmeitä enkä voi tehdä
sitä yksin, mutta ainakin voin yrittää. Kunhan mukana on riittävästi
niitä yhteen hiileen puhaltajia.
Odotan jännityksellä, mitä Veikkolalla on minulle vielä tarjottavana.
Johanna Artola

Ateljee Sallisen kesänäyttelyt
Raimo Sallinen on erittäin monipuolinen kuvittaja ja kuvataiteilija. Hänen laaja tuotantonsa
ulottuu
lyijykynäpiirroksista,
akvarelleista sekä realistisista ja
naivistisista maalauksista postimerkkeihin. Kymmenistä kirjankuvituksista viimeisin, Arto
Paasilinnan kirjoittama kulttuurihistoriallinen kuvakirjatrilogia,
valmistui viime syksynä.
Kuluneena kesänä Raimo Sallinen järjesti ensimmäisen kerran
taiteilijatalonsa ateljeessa kaksi
taidenäyttelyä. Kesäkuun 5. päivänä avautuneessa näyttelyssä oli
hänen maalauksiaan ja grafiikkaansa. Heinäkuun puolivälistä
elokuun puoliväliin ateljeessa oli
kolmen Sallisen, Raimon, hänen
Mikko-poikansa ja Mikon Terhivaimon yhteisnäyttely.
Raimon esitteli akvarelli- ja lyijykynäkuvituksia. Mikon teokset

Taiteilija-aviopari Mikko ja Terhi Sallinen. Vasemmalla Mikon
eläinaiheinen puupiirros ja oikealla Terhin maalaama maisema.

Sallisen pariskuntien potretissa Terhi, Mikko, Raimon vaimo Tuula
ja Raimo, jonka teoksia näkyy taustalla.

olivat eläinaiheisia puupiirroksia
sekä tussi- ja akvarellimaalauksia, joissa toistuvat ornamenttiset
teemat. Mikko on opiskellut Taideteollisen korkeakoulun lisäksi
Musashino Universityssä Tokiossa. Hänen grafiikkatekniikkaansa

Vaikka kuluneena kesänä vain
pienehkö yleisömäärä tutustui
Raimon ateljeetalon hienoihin
teoksiin, hän lupailee näyttelyä
jälleen ensi kesäksi.

voidaan pitää Suomessa ainutlaatuisena. Terhi Sallisen öljymaalausten teemana olivat maisema ja
puutarha. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Alfa-Art -taideoppilaitoksesta.

Taide on vuorovaikutusta. Niinpä
upeat taiteilijat tarvitsevat yleisönsä, ja Ateljee Sallisessa yleisö saa
ansaitsemansa taide-elämyksen.
Teksti ja kuvat:
Tapani 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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Tartuin pikkirilliin – vei koko käden
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ProGames

Pääkaupunkiseutu on viime vuosina kohentanut kahvilakulttuuriaan.
Tästä iloisesta asiasta saa nauttia
myös Veikkolan väki, kun Cafe
Pikkirilli avasi ovensa toukokuussa. Eikä kyse ole mistään Nesteen
kuppilasta, vaan tyylikkäästä, persoonallisesta ja raikkaasta kahvihuoneesta, jossa voi myös nauttia
maukkaita lounaita päivisin. Ne
ovatkin saavuttaneet jo suuren suosion, kertoo Mari, toinen Pikkirillin
omistajasisaruksista.
– Myymme runsaat sata lounasta
päivittäin.
Yrittäjä Anders Hedberg luottaa värikuula-asepelien tulevaisuuteen. Kyseisiä pelitapahtumia ja -välineitä myyvä ja vuokraava liike, ProGames, toimii Veikkolan uuden liiketalon alakerrassa. Yrityksellä on pelipuisto neljä kilometriä Lapinkyläntietä etelään päin.
Tulossa on myös halli Tuusulaan.
Teksti Paavo Sortti, kuva Tapani Iivari.

Palaute on ollut pelkästään kiittävää. Ja mikä ettei olisi: kaikki ateriat tehdään tuoreista raaka-aineista
paikan päällä, ja lista vaihtuu päivittäin.
Sisarukset Mona Hörman ja Mari
Lepistö avasivat oman kahvilan
Vihdin kirkonkylään vuonna 2005.
Molemmilla on pitkä tausta kahvila- ja ravintola-alalta, jolla he ovat
tehneet töitä niin tarjoilijana kuin
ravintolapäällikkönäkin. Sisarukset
ovat kulkeneet käsi kädessä: heillä
on viisi yhteistä työpaikkaa. Siksi
oli luonnollista, että kun Veikkolassa avautui mahdollisuus omaan
yritykseen, he tarttuivat heti kiinni
tarjoukseen.
– Meille tämä oli sikäli tärkeä, että
olemme molemmat asuneet koko
lapsuutemme Veikkolassa Solbackan alueella.

Kahvila Pikkirillin yrittäjäsiskokset, vasemmalta Mari Lepistö ja
Mona Hörman.
Sisarukset ovat naimisissa yrittäjien kanssa. Monalla on 1-, 5- ja
7-vuotiaat lapset, Marilla 4-vuotias tyttö. Kun tiedämme, että heillä
on kahvilan yhteydessä pitopalveluyritys, herää kysymys, miten
aika riittää kaikkeen tähän.
– Kun viideltä herää, niin ehtii
paljon, toteaa Mona pirteänä. Hän
vastaa pääasiassa keittiöpuolesta.
Mari hoitaa salin. Catering-hommat tehdään yhdessä, apuna ovat
omat puolisot ja vakituisia apulaisia. Sisarusten lisäksi kahvilassa
on yksi vakituinen työntekijä.

Kylänraitti toivottaa onnea ja
menestystä uudelle yritykselle.
Ystävällinen palvelu, mukava,
rento ilmapiiri ja ”kotona” tehdyt,
tuoreet leivonnaiset ovat kahvilan tavaramerkki. Toivottavasti
Veikkolan väki pitää huolen siitä,
että saamme nauttia tästä kaikesta
mahdollisimman pitkään.

KukkaPirjo

Aukioloajat:
Ma-pe 8-19, La 10-15
Teksti: Matti Saartamo
Kuva: Tapani Iivari

Pizzerian tilat kasvoivat

Pirjo Vuohenoja kukkien keskellä. KukkaPirjon avajaisia vietettiin
uuden liiketalon tiloissa kesäkuun 11. päivänä. Kuva Tapani Iivari.

Kukka-Pirjon siirryttyä uuteen
liikekeskukseen tarjoutui Pizzeria
Med-Lifelle mahdollisuus laajentaa tilojaan. Remontin valmistuttua syyskuun puolessa välissä
pizzeria on kokenut täydellisen
muodonmuutoksen:
ravintolapaikkoja on 25 sisällä ja 16 terassilla.

4Service Racing

Tuotevalikoimassa ovat edelleen
pizzojen lisäksi pidet, salaatit ja
kebabit. Uusia tuotteita ovat leikkeet, pihvit ja pastat.
Akyun Sehmus saapui Suomeen
viiden poikansa kanssa Turkin Istanbulista viisitoista vuotta sitten.
Ensimmäisen pizzeriansa hän avasi Helsingissä. Veikkolassa hän on
ollut kymmenisen vuotta.
Yritys pyörii perinteisellä menetelmällä: kaikki pojat ovat mukana auttamassa, vaikka suuntautuvat opiskeluissaan muille aloille.
Kotiinkuljetuspalvelun yritys on

DeyDey ja Ciya.
valitettavasti lopettanut johtuen
Veikkolan laajasta alueesta.
Janonsa voi sammuttaa myös keskioluella, sillä yritys sai ns.
C-oikeudet remontin yhteydessä.

Pizzerian aukioloajat:
Ma–to 10–21.30, Pe 10–22,
La 11–22, Su 11–21.30
Puhelinnumero: (09) 256 0006.
Maksuvälineet: käteinen, lounassetelit ja pankkikortit.

Mika Virtanen on ”Veikkolan poikia”. Pärinäpoikien ja -tyttöjen ei
enää tarvitse lähteä Veikkolaa edemmäs kalaan. Kaikki mp-varusteet ja -varaosat ovat löytyneet kylästämme kesäkuun 5. päivästä
lähtien, jolloin 4Service Racing aloitti toimintansa uudessa liiketalossa. Mika Virtasen vastuulla on 4Service Oy:n toiminta. Yritys tarjoaa kiinteistöpalveluja, esim. viheralueiden hoitoa, piha-alueiden
talvikunnossapitoa yms. Teksti Paavo Sortti, kuva Tapani Iivari.

Teksti ja kuva: Matti Saartamo

Nikkarin putki- ja peltityö
- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
- Rakennuspeltityöt
- Piipunpellit
- Saumaton kouru
- Valmispiiput
- Palotikkaat
- Putkityöt

050-344 4918
- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Öljy- ja Kaasupolttimet

Veikkola Puh: 0400 445 834
Sähköposti: aulis.liljestrom@elisanet.fi
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Elojuhlan kuvasatoa
Veikkolan kyläyhdistys järjesti elojuhlan nyt 18. kerran. Navalan puisto Haapajärven rannalla täyttyi jälleen tanssivasta juhlakansasta.

Shingo Masuda, Maria Feldt ja Tero Strand jakoivat kansalle kaljaa kohtuullisin
kustannuksin.

Ohjelmalliset tuokiot herättivät yleisön.

Illan kovimmat suosionosoitukset imaisi beatboxaaja Michael Dawkins.

Susanna Haavisto lauloi kuin enkeli.
Illan juontaja Matti Saartamo porotti kahvilla tanssilattian.

Hyvin menivät opit perille
alkuillan jiveopetuksessa.
Opettajina olivat jälleen
Aulis ja Tuire Liljeström.

VEIKKOLAN KYLÄYHDISTYS

Eija Ahvo hoiteli tanssimusiikin Jukka Haaaviston bändin kanssa.

Lämpimässä elokuun illassa Haapajärven rannalla on
mukava seurustella ja juoda vaikka olutta.

Kuvatekstit:
Matti Saartamo
Kuvat:
Marjokaisa Piironen

KESÄJUHLAT
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Juhannusjuhlassa pidettiin sadetta
Viime juhannusaattona se nähtiin, kuinka herkkä kyläjuhlien
suosion mittaaja on sää. Sade
alkoi juuri silloin, kun ihmiset
päättävät, lähdetäänkö Navalan
puistoon vai ei. Yleisöä oli vähän, mutta kaikki juhlaan tulleet
ansaitsevat kyläyhdistyksen kiitokset.
Navalan juhlakentällä, ”Maan
kaikkien hedelmien” näyttämöllä, oli kesäteatterista jäljellä enää
vain lavasteitten painamat jäljet
tantereessa. Juhla päätettiin pitää
ladossa. Sitä ennen nostettiin juhannussalko paikalleen kentälle.
Salkoa koristivat juhannuksen
aatonaattona sidotut koivunoksat,
sydänkulkueen hetkeä aikaisemmin ladon läpi kantamat sydämenmuotoiset seppeleet ja lasten
viimeisinä salkoon kiinnittämät
kukkaset. Sujuvaan tapaansa Jouni-Näkki pelotteli lapsia ja puhalteli saippuakuplia. Vesa Kari veteli

Juhannusjuhlan tärkeitä esiintyjiä: hanuristi Tauno Helminen,
vaihteeksi yhteislaulua vetänyt Vesa Kari, mukavat juontajat Ida
Axelson ja Joel Huhta sekä Heidi Leidenius.

Sydänkulkue kuljetti ladon läpi sydämenmuotoiset kukkaseppeleet,
jotka kiinnitettiin kentällä juhannussalkoon.

haitarillaan salon kukitus- ja pystytysmusiikkia sadekatoksessa.

Vielä ei ole varmaa, tapaammeko
ensi kesänä koko perheen juhannusjuhlassa. Jokainen tapahtuma
vaatii tekijänsä, eikä talkoolaisia
ole yhtään liikaa, ei oikeastaan
edes riittävästi.

Ladossa toimivat sujuvina juontajina suomeksi Joel Huhta ja
ruotsiksi Ida Axelson. Suorastaan
kodikkaan pienellä joukolla nau-

tittiin tutun ja turvallisen hanuristin Tauno Helmisen soitosta,
Vesan johtamasta yhteislaulusta,
Petkeleen mainiosta esityksestä
ja Kati Lyytikäisen vetämästä leikistä.

Olisitko sinä valmis tulemaan mukaan iloiseen ja kiitolliseen talkooporukkaan?
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

Veikkolan Veitikka 2009
Jalkkarien perustaja Ulla Räntilä
Tämänvuotinen Veikkolan Veitikka on Ulla Räntilä, joka on
vetänyt kylällä patikoivaa Jalkkarit-ryhmää kolme vuotta. Ulla
polkaisi toiminnan käyntiin vappuna 2006.
– Kaikki alkoi omasta tarpeesta. Nuorempi poika oli silloin
13-vuotias ja keskimmäinen 17.
Nuoriso kokoontui silloinkin isoin
joukoin kylälle, Ulla kertoo.
Alkuperäisestä ryhmästä on muutama lopettanut, mutta uusia on
saatu mukaan, kun toimintaa on
esitelty koulun tilaisuuksissa ja
julkisuudessa. Jalkkarit kuuluu
Koti- ja koulu -yhdistykseen. Työ
on vapaaehtoistyötä. Ryhmä ei saa
eikä käytä rahaa. Ainoa rahanarvoinen etu on ensiapukoulutus ja
koulutus, jossa opetetaan nuorten
kohtaamiseen. Leijonat on lahjoittanut Jalkkareille turvaliivit.
– En rahaa odotakaan, vapaaehtoistyö itse palkitsee. Vuoron aikana tulee kuljetuksi reipas kuntolenkki. Askelia kertyy mittariin
14 000, Ulla toteaa.
Jalkkarit partioivat pareittain kouluviikonloppuisin. Kierros alkaa
aina 10-kioskilta. Käydään paikoissa, joissa nuoriso kokoontuu,
pururadalla, vanhan päiväkodin
katoksessa ja koulun takana. Jokainen pari tekee omasta vuorostaan raportin. Ennen vuoron
vaihtumista kerrotaan kuulumiset
jatkoon tuleville.
Jalkkarien partiointi rauhoittaa
nuorisoa, mutta kaikkialla ja koko
ajan ei olla läsnä. Kesällä jalkka-

Veikkolan
kyläyhdistys
kiittää
juhannusjuhlan
ja elojuhlan
arpajaisvoittojen
lahjoittajia:

Tämän vuoden Veikkolan Veitikaksi julistettiin Ulla Räntilä,
joka sai päähänsä kahvipannupipon. Ullan vieressä
Nelli Nurmela, Jalkkareiden ahkera toimija.
rit pitävät taukoa. Loppukesästä
nuorison hulinointi riistäytyikin
käsistä.
– Nuoriso löysi Koskentorin päiväkodin pihasta uuden kokoontumispaikan. Yhtenä viikonloppuna
tarhan pöydälle kerättiin 60 olutpulloa.

Ulla ja kaikki Jalkkarit tekevät
hienoa työtä. Jos olet kiinnostunut
nuorten hyväksi tehtävästä Jalkkarit-työstä, lähetä sähköpostia
osoitteella jalkkarit@luukku.com.
Teksti: Raija Kari
Kuva: Marjokaisa Piironen

Eija Ahvo,
Anident,
Jontten kyläkauppa,
K-Market Tuulensuu,
Kukkakauppa Sinikello,
Kukkapirjo,
Kymppikioski,
Lapinkylän leipomo ja kahvila,
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki,
Mariannen Salonki,
Navalan ratsutila,
Nokia,
Onnelan puutarha,
Otava,
Pikkirilli,
Plastex,
Sirpan vintti,
S-Market,
Leena Suomalainen,
Pirkko Taberman,
Trebs-puutarha,
Veikkolan apteekki,
Veikkolan jäätelökioskit

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

VUODENAIKA
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Salamointia Lamminjärvellä. Kuva: Markku Jämsä.

Matkalla Helsinkiin. Kuva: Markku Jämsä.

Syyskuun linturetkellä nähtiin nämäkin metsähanhet.
Kuva: Markku Jämsä.

Parantolan liikuntasali on purettu. Kuva: Markku Jämsä.

Kauneusnurkka

Kalljärven Maansiirto Oy

Kauneudenhoitoaammattitaidolla

Olenperustanutkotiniyhteyteenkauneushoitolan.



Tarjoanlaadukkaita: 











x Kasvohoitoja/Nuorisopuhdistuksia(ihonhoidonohjausta)

x Vartalonerikoishierontoja(joogahieronta,aromaterapia,
lämminkivihieronta,yrttipussihieronta)


x Kosmeettistajalkahoitoa(terveillejaloille) 
Koulutuksenikauneudenhoitoalallaonerittäinlaaja.Olenkouluttanutitseäniuseaan
otteeseenulkomailla. Koulutanitseäniedelleenlisää. 

Hintatiedustelut/tiedustelut:nina.sipilalatovehmas@gmail.com

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

Ajanvaraukset:arkisinklo1618,lauantaisin1013p.0505645909

Kosmetologi,estenomi,kauneudenhoitoalanlehtori,kansainvälinen
CIDESCOdelegaattiNinaSipiläLatovehmas


20 vuoden kokemuksella

SOITA JA KYSY LISÄÄ !
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Sahtituomarin tuntemuksia
Elokuussa sahdinvalmistuksen
suomenmestaruuskilpailussa
Kankaanpäässä oli 36 sahtinäytettä ja saman verran tuomareita,
sillä kustakin osallistuvasta kunnasta tulee yksi tuomari.
Sahdit jaettiin satunnaisesti kuuteen ryhmään kuten myös tuomarit. Ensimmäisellä maistelukierroksella kukin ryhmä sai kuusi
sahtia arvioitavakseen. Kustakin
kuuden sahdin ryhmästä pääsi
kaksi parasta jatkoon. Jatkoon
päässeet kaksitoista sahtia jaettiin
kahteen kuuden sahdin ryhmään.
Toista kuuden sahdin erää maisteli puolet tuomareista ja toista sahtiryhmää toinen puoli tuomareista. Viimeiseen maisteluun pääsi
mukaan kuusi parasta sahtia, joita
maistelivat kaikki tuomarit.

Haluamme kiittää
Kirkkonummen edustajat Mika Pasonen ja Marjokaisa Piironen
peräronkkikierroksella sahdinvalmistuksen SM-kilpailuissa elokuussa Kankaanpäässä. Kuva: Sahtipäät ry:n arkisto.

Yhteensä yhdelle tuomarille tuli
kahdeksantoista puolikasta sahtilasillista kisan aikana. Aikamoinen annos, jos kaiken olisi kumonnut. Itse päätin harrastaa vain
pintaryystöä, jotta maistelu pysyi
hallinnassa. Jotkut tuomarit kuitenkin horasivat kipot tyhjiksi ja
väliajalla kävivät vielä ”varikkoalueella” peräronkkimaisteilla.
Kaiken kaikkiaan maistelu oli helpompaa kuin ennakkoon arvelin,
sillä vaihtelu erän sahtien välillä
oli joka kierroksella suuri. Joka
erästä pikaisella maistelulla pystyi kolme sahtia siirtämään takariviin, ja loput kolmekin oli helppo
laittaa järjestykseen.
Ensimmäisessä erässä oli yksi
sahti selvästi ylitse muiden – sahti numero 3. Arvelin silloin, että
se saattaisi olla Kirkkonummen
edustajan Mika Pasosen sahti.
Naapurina ollut Hämeenkyrön
tuomarikin oli ihastunut siihen, ja
olimmekin aivan ymmällämme,
kun se ei päässytkään jatkoon.
Arvelimme, että ryhmässämme
on ollut vaaleamman sahdin kannustajia, joilta ei herunut pisteitä
tummemmalle sahdille.

Kirkkonummen tuomari Tuomo Rautavirta (keskellä) maisteli sahteja kaksin käsin tämän vuoden sahdinvalmistuksen SM-kilpailuissa. Kuva: Marjokaisa Piironen.
Näin putosi kaikista maistamistani
sahdeista paras heti ensimmäisellä
kierroksella. Se tuntui vääryydeltä
varsinkin, kun seuraavalle kierrokselle oli päässyt näytteitä, joita
en sahdiksi kutsuisi.

Marjokaisa Piirosen sahti Kirkkonummelta.
Jos Mikan sahti olisi päässyt alkuryminästä jatkoon, niin se olisi varmasti ollut aivan kärjessä,
koska se oli mielestäni parempaa
kuin Marjokaisan sahti, jolla irtosi
hopeaa. Olisipa Veikkolaan tullut
kulta ja hopea!

Viimeisellä kierroksella oli kolme
sahtia pitkään nokkani alla pyörityksessä. Sahdit numero 8, 19 ja
22. Tähän järjestykseen ne laitoin.
Sahti numero 8 oli Lammilta (kotipitäjäni). Toiseksi laitoin sahdin
19, joka oli tämän vuoden mestaruussahti Hämeenkyröstä, ja
kolmanneksi sahdin 22, joka oli

Ensi vuonna on SM-kisat Lahdessa. Tästä on hyvä jatkaa, vai kuinka ne urheilijat tapaavat sanoa.
Teksti: Tuomo Rautavirta
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Samalla haluamme kiittää niitä, jotka eri tavoin ovat tukeneet
Kartanoteatteria, Kirkkonummen
Uimaseuraa ja muita mielenkiintoisia ja asiallisia hankkeita.
Raili ja Hans Leidenius

In memoriam
Kalamies uisteli viimeisen
kerran
Elokuun 6. päivänä poistui joukostamme Lasse Nyholm, veikkolalainen yrittäjä ja perheenisä.
Lassella todettiin kymmenisen
vuotta sitten harvinainen Myelooma-kasvain, joka saatiin taltutetuksi jonkin ajan kuluttua. Valitettavasti se uusiutui pari vuotta
sitten, ja kuvaan astui myös diabetes.
Lasse syntyi 27.6.1947 Vihdissä
mutta asui koko lapsuutensa ja
nuoruutensa Espoossa. Veikkolaan hän muutti v. 1974 pieneen
lautamökkiin, kunnes muutaman
vuoden jälkeen rakensi komean
omakotitalon samalle paikalle
timpuri-isänsä kanssa.

+AIKKI PALVELUT
SAMAN KATON ALTA

OPl

kaikkia, jotka muistivat meitä
160-vuotispäivänä
katsomalla
kanssamme Kartanoteatterin antoisaa näytelmää ”Kaikki maan
hedelmät” 13.6. Navalan kartanon
puistossa ja tämän jälkeen nauttivat kakkukahvit ladossa ukonilman säestyksellä.

Kaupallisen uransa Lasse aloitti lihatiskillä, mutta aktiivisen
opiskelun jälkeen hän työskenteli
edustajana myyden mm. kosmetiikkaa ja kynttilöitä. Yrityksensä
”Lassen markkinointipalvelu Ky
Nyholm” hän perusti 1980-luvun
vaihteessa. Se myi ja markkinoi
kalastustarvikkeita, mikä oli mieluinen työ Lasselle, koska hänet
tunnettiin oivana kalamiehenä.
Lasse oli myös kehittämässä uistimen ominaisuuksia ja oli hyvin
arvostettu kalastuspiireissä. Muita merkittäviä edustuksia olivat

mm. ilotulitustuotteet, joista myös
Veikkolan väki sai nauttia useamman vuoden ajan Lassen hoitaessa
Elojuhlien ilotulituksen.
Lasse rakasti metsässä liikkumista
ja luonnon seuraamista. Kunnostaan hän piti huolta pelaamalla
lentopalloa Veikkolan Huru-ukkojen porukassa. Erityisen rakas
paikka Lasselle oli Kustavin mökki, jossa hän sai nauttia meren
läheisyydestä ja kalastamisen riemuista. Lasse oli reilu, mutkaton
ja puhelias henkilö, jota jäivät kaipaamaan lukuisten ystävien lisäksi vaimo Tuire sekä pojat Taneli ja
Teemu.
Teksti: Matti Saartamo

KULTTUURI
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Pala historiaa

- Veikkolan palokunnantalo
Turuntien varrella, keskeisellä paikalla Veikkolan vanhassa
keskustassa, on Pohjois-Kirkkonummen komea palokunnantalo. Alueella oli ennen Someron liikenteen linja-autotalli ja
viereisessä, kaksikerroksisessa
rakennuksessa olivat huolto-,
kerho- ja asuintilat. Kylän vanhempi väestö kutsuu taloa edelleenkin Someron talliksi, vaikka
se on ollut palokunnan käytössä
jo yli 40 vuotta. Parempaa sijaintia ei palokunnalle olisi voinut
ajatellakaan - pääsy suoraan silloiselle valtaväylälle, Turuntielle,
oli esteetön ja nopea. Tarvontie =
Turunväylä rakentui vasta 1970luvun alkupuolella.

Paloaseman toivotaan valmistuvan vielä tämän syksyn kuluessa,
mutta rahoitus tekee tiukkaa. Lauantaina 19.9. oli joukko talkoolaisia töissä, jotta asema saataisiin
käyttökuntoon. Rakentamatta ovat
vielä muun muassa tuiki tärkeät
pesutilat ja sauna. Ulkoisesti paloasema näyttää melko valmiilta.
Molemmat paloautojen tallit ovat
kunnossa. Niissä on nykyajan
vaatimukset otettu huomioon, on

Kartanoteatterin
kuulumisia

Nukketeatterin johtaja (Joonas Saartamo) julistaa ilosanomaa.
Miehistöhuoneessa vas. Riku Stenius ja Samu Rouhe. Taustalla haalarinaulakot, joissa kaikkien 40 palomiehen omat haalarit.

Kiinnostus
vapaapalokuntatoimintaa kohtaan oli virinnyt ja sen
toimintaa tukeva yhdistys perustettiin vuonna 1961. Sen priimusmoottoreina olivat yhdistyksen
puheenjohtaja Vilho Suominen
ja myöhemmin palopäällikkönä
toiminut Vilho Åstrand. Vuosien
myötä taloa korjailtiin ja uudistettiin. Uutta kalustoa oli hankittava.
Vuonna 1962 kyläläisten tuella
hankittu paloauto, LandRover
”Lantikka”, oli jo tullut tiensä
päähän ja pääsi vanhuuden lepoon
Espoon Automuseoon. Vuosien
varrella on tehty kerhohuone ja
laajennettu autotallia, talo kasvoi
lisäkerroksella, jonne keittiö, kokous- ja juhlatilat saivat ihka uudet alueensa.
Asukasmäärän ja tehtävien kasvaessa ovat entiset tilat käyneet
pieniksi ja epäkäytännöllisiksi.
Taas oli perusteellisten uudistusten aika. Niitä tehdään parhaillaan. Uusien tilojen suunnittelu on
tehty tiimityönä. Suunnittelijoina
ovat olleet arkkitehti Rami Ovaskaisen lisäksi käyttäjät eli palomiehet, jotka tietävät minkälaisia
ovat toimivat tilat, mitkä ovat olleet puutteet ja mitä toivotaan uudisrakennukselta.
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Veikkolan Kartanoteatteri on
ponkaissut itsensä kyläläisten ja
myös ulkopuolisten tietoisuuteen
hyvällä menestyksellä. Kahtena
menneenä kesänä Raija Orasen
kirjoittama ja Hannu Virolaisen
ohjaama näytelmä ”Kaikki maan
hedelmät” valloitti katsojat mielenkiintoisella ja tunnepitoisella
näkökulmalla alueen paikallishistoriaan. Kahden kesän aikana
esityksen näki yli 3000 katsojaa.
Tästä on hyvä jatkaa.
Syksyn 2009 toiminnan aloittaa
ohjaaja, säveltäjä Bojan Baricin
maanantaiklubi, jossa valmistetaan Kartanoteatterin oman näyttelijän Maria Grönqist–Liorin kirjoittama nukkenäytelmä Pomelo.
Ryhmä harjoittelee maanantaisin
Furuhedin seuratalolla ja esityk-

sen ensi-ilta tullaan näkemään samassa paikassa joulukuussa.
Syksyn jälkeen ajatukset pyörivät jo tulevassa kesässä ja monet
ovat jo kyselleet, mitä mukavaa
Kartanoteatteri tuottaa kesälle
2010. Tulossa on koko perheen
musikaali, jossa monet eläimet
seikkailevat Kartanon puistossa.
Eläinten yhteisö muistuttaa tutulla
tavalla meidän ihmisten yhteisöjä kaikkine iloineen ja suruineen.
Esityksen ohjaa Eija Ahvo assistenttinaan Niina Saikkonen sekä
kapellimestarina Tuija Rantalainen. Kesänäytelmän harjoitukset
alkavat tammikuussa 2010. Mukaan mahtuu myös uusia teatterin
harrastajia, sekä aikuisia että lapsia. Lisätietoja toiminnasta löytyy
osoitteesta www.kartanoteatteri.
net.

Veikkolan paloauto ja vieressä Riku Stenius.
riittävästi korkeutta ja leveyttä, ilmanpuhdistus ja tilaa huoltoa varten. Miehistötilassa on jokaisella
palomiehellä oma naulakkonsa,
jossa on suojahaalarit ja hyllyllä
varustelaatikko. Hälytysten vastaanottoa varten on oma pieni
huoneensa. Tänä vuonna on ollut
jo 103 hälytysajoneuvolähtöä. Arvion mukaan niitä oletetaan olevan tänä vuonna noin 150 kertaa.
Kaikki näistä hälytyksistä eivät
onneksi ole tulipalojen sammutuksia, vaan Veikkolan VPK hälytetään vuosittain kymmeniä
kertoja avustamaan kiireellisissä
sairaankuljetustehtävissä, joissa
palokunnan arvioidaan pääsevän
hätätilapotilaan luokse ambulanssia nopeammin. Myös liikenneonnettomuudet työllistävät

VEIKKOLAN
TAKSI
✁ leikkaa talteen

Veikkolan palokuntaa, kulkeehan
Veikkolan läpi yksi Suomen liikennöidyimmistä moottoriteistä.
Vuoden lopulla VPK:n talliin saapuu uusin tulokas, historiassaan
Veikkolan viides paloauto. Pääsemme tulustumaan siihen Kylänraitin alkuvuoden numerossa.
Veikkolan VPK:n historiasta ja
toiminnasta saatte lisätietoja Internetistä www.veikkolavpk-fbk.
net
Lopuksi, haluan haastaa kaikki
veikkolalaiset kantamaan vastuuta yhteisestä edusta ja liitymään
Veikkolan VPK:n kannatusjäseneksi.
Teksti ja kuvat:
Raili Leidenius

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

Kirkkonummen kirjaston
videovinkkaukset
verkossa
Ensimmäisenä Suomessa Kirkkonummen kirjasto on julkaissut sarjan videovinkkauksia eli
videokuvattuja kirjaesittelyjä internetissä.
Esiteltyjen kirjojen yhteisenä tekijänä on Kirkkonummi. Haloo,
kuuleeko kaupunki -kirjan tekijä
Arja Puikkonen ja Ella-kirjojen
Timo Parvela ovat molemmat
kirkkonummelaisia. He ovat myös
molemmat saaneet Finlandia Junior -palkinnon. Joel Haahtela
on kirkkonummelainen, ja hänen
Naiset katsovat vastavaloon -kirjansa tapahtumapaikkana on myös
Kirkkonummi. Kirkkonummi on
tapahtumapaikkana myös Monika
Fagerholmin romaanissa Amerikkalainen tyttö. Leena Lehtolaisen
Veren vimma -kirjassa ruumis
löytyy Kirkkonummen Humaljärven rannalta.
Kahdessa nuorten kirjassa, Ansu
Kivekkään Päin Porkkalaa ja Ben
Kallandin Villihaukka, tapahtumat
sijoittuvat Porkkalan niemelle.
Porkkalan kylästä kertoo Sigbritt
Backmanin ruotsinkielinen kirja
Porkala – byn vid havet. Pork-

kalan vuokra-ajasta kertoo Sten
Björkmanin, Nina Hjeltin ja Liisa
Ropposen Käännekohta – Porkkala ja Espoo 1944-1956.
Videovinkkaukset on tehty kirkkonummelaisvoimin. Arja Puikkonen on tehnyt käsikirjoitukset
suomeksi ja Tove Fagerholm
ruotsiksi. Vinkkaajina esiintyvät
Masalan nuorisoteatterista Minerva Peijari ja Tuukka Martiskainen
sekä Kirkkonummen kirjastosta
Tove Fagerholm ja Laura Sunila.
Kirkkonummen videoharrastajat
vastaavat ohjauksesta ja teknisestä
toteutuksesta.
Videot on kuvattu Kirkkonummen
luonnossa Porkkalan kallioilta
Pohjois-Kirkkonummen järvimaiseman hevoshakoihin.
Videoita voi käydä katsomassa
Kirkkonummen kirjaston kotisivulla www.kirkkonummi.fi/kirjasto sekä www.youtube.com . Vinkkauksista on myös tehty DVD,
joka on lainattavissa kirjastosta.
Videovinkkaukset on toteutettu
Opetusministeriön tuella.

KULTTUURI
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Veikkola DADA – kokoisekseen Suuri Festivaali
Syyskuussa järjestetty Veikkola DADA oli jo kolmas kerta. Ja
se sanoi toden: Kamarimusiikki
on todella nautinnollista kuultavaa, kun teokset ovat rohkeasti
sekä taitavasti valittuja ja esittäjät huippuluokan ammattilaisia.
Ja järjestäjät saivat, mitä tilasivat
– merkittävältä nuorelta säveltäjältä nerokkaan teoksen kantaesityksen. Emmekä tietenkään saa
unohtaa, kuka lohduttaisi Nyytiä.

Koulun akustisesti ongelmallinen
juhlasalin osa, Piiparilan ainutlaatuinen tupa, jossa on katto korkealla ja musiikilliset seinät leveällä,
sekä historiallisen Eerikinkartanon sielukas sali. Näissä raameissa innostunut ja ennakkoluuloton
yleisö keskittyi nauttimaan läpisävelletystä kevyen musiikin satutarinasta, maestro Jorma Panulan
johdattelemista iltamista ja DADAn dynamon, GT-ensemblen,
taatun laadukkaasta musiikkimatkailusta.
On pakko uskoa niitä, jotka vakuuttavat, että musiikilliset ja
kulinaariset nautinnot ovat monesti lähellä toisiaan. Ei mikään
ihme, että moneen musiikkityyliin ja kokoonpanoon taipuva, intohimoisen kulinarismin ystävien
GT-ensemble on saanut nimensä
virtuoosisen kondiittorin ja suuren musiikin rakastajan, Göran
Tuunaisen, mukaan.
Tervetuloa, kaikki musiikin amatöörit eli rakastajat, kiehtovalle
musiikkimatkalle!
Päärooleissa ovat: Petri Aarnio,
Maaria Leino ja Mirka Malmi,
viulu, Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu, Miika Uuksulainen, Veikkolan DADAn taiteellinen johtaja,
sello, Mari Kunnari, huilu ja Tuulia Ylönen, klarinetti. Säveltäjät:
Jorma Panula, Bernhard Crusell,
Bela Bartok, Riikka Talvitie, Alfred Schnittke, Sampsa Ertamo ja
Johannes Brahms.
Kuka lohduttaisi Nyytiä – samma på svenska
Ruotsalainen Peter Lundblad sävelsi Tove Janssonin rakastetun
tarinan ”Kuka lohduttaisi Nyytiä?” v. 1978. Konsertin työryhmä
on sovittanut musiikin uudelleen

Eerikinkartanon salissa soi väkevästi Johannes Brahmsin klarinettikvintetto. Yhtyeen jäsenet vasemmalta Petri Aarnio, Mirka Malmi, Riitta-Liisa Ristiluoma, Miika Uuksulainen ja Tuulia Ylönen.

Piiparilan tunnelmallisessa tuvassa soi Bernhard Crusellin huilukvartetto D-duuri. GT-ensemblen soittajat vasemmalta Mirka
Malmi, viulu, Mari Kunnari, huilu, Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu ja Miika Uuksulainen, sello.

Dramatisoitu lastenkonsertti vauhdissa Veikkolan koulun salissa. Vasemmalta Daniela Fogelholm, soittajia, Minna Nyberg ja Jan Korander. Bändissä soittivat Jusu Heinonen, O-P. Kankimäki, Juha Kujanpää, Mikael Seire ja Pasi Vuoti. Lavalla Veikkolan sanapajalaisia.

käyttämällä mm. vaikutteita jazzista ja kansanmusiikista.

Jorma Panulan melkein parttenkoliaaset

Daniela Fogelholm, kertoja ja Tuittu, sekä Minna Nyberg, kertoja ja
Mörkö, ovat kaunisäänisiä laulajia
ja luontevia esiintyjiä, kuten myös
Jan Korander, Nyyti. Emma Puikkosen ohjaus on sekoitus liikuttavaa tarinaa ja työryhmän omaa
satumaailmaa. Nyytin maja toimii
mainiosti vaihtuvana asuna. Mukana on yhtyeellinen taidokkaita
soittajia. Äänet, valot ja liikkeet
sulautuvat runsaan puolen tunnin
saduksi, jonka jännittävästä seurasta yksikään pikkulapsista ei
pyrkinyt kesken pois. Myöskään
vanhemmille ei musiikillinen annos Tove Janssonia ollut kiusausta.

Mitä? Eteläpohjalaisena opin tämän Jorma Panulan mainitseman
sanan jo pikkupoikana. Se tarkoittaa riihessä kuivatettujen lyhteitten puimista lyömällä niitä puisilla varstoilla jyvien irrottamiseksi
tähkistä. Tässä hommassa riihen
parret kolisevat. Varsinaisesti
”parttenkoliaaset” tarkoitti sadonkorjuun jälkeisiä elojuhlia, joita
meillä päin vietettiin nuorisoseuran talolla.

kää sitte osien välis taputtako!”
Virtuoosiklarinetisti Tuulia Ylönen. Bela Bartokin duosävellyksiä
kahdelle viululle. Vimmaa, sulokkuutta, pizzicato-näppäilyä. Riikka Talvitien Riimunvarsia, jossa
huilisti Mari Kunnari soittaessaan
kuiskii Helena Sinervon runoja!

molta tilaama teos ”Hive mind”
tarkoittaa ”yhteistä mieltä” tai
”kollektiivista tietoisuutta”. 15minuuttinen esitys on GT-ensemblen hurjaa svengiä, jossa huilu ja
klarinetti viestittävät väkevästi
rinnakkain ja sello antaa soitolle
lähes maagisen poljennon.

Iltamien yllätyksenä on kansanmusiikilla säestetty mykkäelokuva
”Haapoja. Nyt.” Se on valmistunut
edellisenä päivänä! Haapojaa esittää hänen kaimansa Matti Onnismaa, joka on läsnä iltamissa.

Lopuksi Johannes Brahmsin klarinettikvinteton hurjuutta, kauneutta ja harmoniaa. Varreltaan
melko vähäinen Tuulia Ylönen
on klarinettinsa kanssa atleetti.
Jatkuvasti joutuu ihmettelemään
sitäkin, milloin hän hengittää.

Runsaan tunnin kuluttua nämä
hurmaavat hahmot esittivät saman
ruotsiksi!

Ensi vuonna 80:een ikävuoteen
yltävä maestro Panula on aivan
oma tarinansa. Piiparilan isäntä on
hauska, leppoisa, terävä ja taitava.
Kuulemme hänen kiehtovia kansanmusiikkisovituksiaan.
Bernhard Crusell ja 4-osainen
huilukvartetto B-duuri. Panulan
huomautus ennen esitystä: ”Älä-

Mestari-Laulajat
Ensi vuonna 95 vuotta täyttävä
Mestari-Laulajat on pitkän linjan
mieskuoro, jonka kantavia voimia
on Kylmälässä asuva rakennusmestari Risto Louhos, yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.
Risto on ollut mukana kuorossa 42 vuotta. Siitä on tosin vielä
matkaa hänen isäukkonsa, Venni
Louhoksen, suoritukseen: hänen
kuorolaisuutensa oli 56 vuoden
mittainen.
Mestari-Laulajat on esiintynyt
laajalti Suomessa sekä ulkomailla

Pelokas Nyyti Jan Korander.

mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Espanjassa, Ranskassa, Brysselissä, Luxemburgissa ja Englannissa. Suomessa
heidän joulukonserttinsa eri kirkoissa ovat olleet kovin suosittuja.
Ohjelmisto sisältää perinteisten
joululaulujen lisäksi myös modernimpaa kuoromusiikkia, tuttuja
sävelmiä ja yhteislaulua. Kuoronjohtajana on ollut vuodesta 1993
Märt Ratassepp. Ensi jouluna he
esiintyvät toistamiseen Kirkkonummen pääkirkossa.

Lauantaina 12.12. kello 18 alkavaan joulukonserttiin voi varata lippuja netistä osoitteella
louhos@konmes.fi tai puhelimitse
040 706 7647.
Lipun hinta on 15 euroa.
Jos haluaa jatkaa iltaa Cafe Babylonissa, jossa Petteri Sallinen
esittää noin tunnin mittaisen, koomisen monologin ”Figaron häät”,
niin yhteislipun hinta on 27 euroa.

Eerikinkartanon salissa
Alfred Schnittken 2-osainen Jousitrio vuodelta 1985 repii korvat ja
tajunnan auki. Tämän teoksen alakulo, jossa silti on virkeyttä, voi
aiheuttaa koti-ikävää mutta myös
lisätä ennakkoluulottomuutta.
Veikkolan DADAn Sampsa Erta-

Erehdynkö, vai katsahtavatko salin seinällä Carl von Wahlberg ja
vaimonsa Maria merkitsevästi toisiinsa? ”Tämä on kulttuuria.”
Teksti: Tapani Iivari
Kuvat: Piiparila Jussi Puikkonen,
muut Juha Puikkonen.
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GAISSA PEÄLGIS 2009

Valmiina lähtöön!
Kolme kirkkonummelaista partiolippukuntaa toteutti yhdessä
tunturivaellusmatkan
Lapissa
Ylläksen maisemissa elokuun
ensimmäisellä viikolla. Matkaan
lähti yhteensä 41 partiolaista
Veikkolan Eräveikoista ja Haltioista, Kantvikin Tulentekijöistä
sekä Kuninkaantien Kipinöistä.

Kauas on pitkä matka
Kukin huolehti ja pakkasi omat
varusteensa ja suuntasi rinkkoineen Helsingin rautatieasemalle
yhteistä kokoontumista varten.
Matkan ensimmäinen etappi yöjunalla Kolariin kestäisi noin 13
tuntia. Junamatka meni mukavasti; kuka lepäsi enemmän, kuka vähemmän. Pienistä
veturiongelmista huolimatta pääsimme perille Kolariin – tosin
aikataulusta myöhässä noin puolitoista tuntia. Eipä tuo juuri haitannut, sillä nyt alkoi matkasta se
vaihe, jolloin aikatauluilla ja ajan
kulumisella ei sinänsä ollut merkitystä, näet seuraava kelloon sidottu tapahtuma olisi edessä vasta
viikon päästä patikoinnin jälkeen.

Kohti tunturipolkua
Ylläksellä vaihdoimme matkavaatteet vaellusasuihin. Samalla
muodostettiin teltta- ja ruokakunnat sekä jaettiin keittimet, teltat,
ruuat ja muut tarvikkeet rinkkoihin pakattaviksi. Tavaran määrää
hieman ihmeteltiin ja kummeksuttiin, mutta kokeneemmat tiesivät kertoa, että niitä viikon
vaelluksella tarvitaan ja kaikki
ruoka tulee kyllä tarpeeseen, vaikka rinkka tuntuisikin painavalta.
Matkavaatteet säilytykseen, reittikartat jakoon, rinkkojen säätöä,
yhteiskuva ja matkaan. Matkalla
opeteltaisiin vaelluksen perusasioita ja -taitoja.

Tunturipolulla

Hulppeita maisemia

Reittimme kulki Ylläksen itäpuolitse kohti pohjoista, josta paluu
takaisin Ylläkselle eri reittejä.
Vaelsimme sopivia päivätaipaleita ihastellen tunturimaisemaa;
toki suot ja metsät tulivat myös
tutuiksi. Ympärillämme kauniina
kohosivat Kesänki, Lainio, Kukastunturi, Pyhätunturi, Aakenustunturi, Kellostapuli sekä Ylläs.
Patikointia kertyi kaikille ainakin
n. 60 kilometriä. Hurjimmat eivät
tyytyneet päivätaipaleisiin, vaan
jatkoivat ”huiputtamalla” tunturin
toisensa jälkeen. Joillekin matkaa
saattoi kertyä yli 100 kilometriä.

Maisemat olivat todella kauniit. Erityisesti jäivät mieleen
kapuaminen Aakenustunturille.
Siellä oli hienoa pitää taukoa ja tähyillä pohjoiseen aina Pallakselle
ja idän suuntaan Leville saakka tai
alas jängälle. Jokunen porokin viipyi seuranamme. Toinen mahtava
kokemus oli Pirunkuru – jyrkkä
ja kivinen mutta karu ja kaunis.
Korkeuseron puolesta sokerina
pohjalla oli tietysti viimeisen päivän etappimme eli Ylläksen ylitys
(718 m) Varkaankurun kautta tai
laen kautta. Avautuva maisema
oli huikea: Koko Ylläksen alueen
tunturijono vesistöineen ja jänkineen oli edessä kuin tarjottimella
ihasteltavana.

Sää helli meitä todellakin päivälämpötilojen ollessa koko viikon
yli 20 astetta. Ehkä oli vähän liiankin lämmintä patikoida rinkka
selässä pilvettömältä taivaalta
paahtavan auringon alla. Yhtä
kaikki, keli oli mitä parhain – sateeksi luokiteltava sääilmiö taisi
häiritä meitä eräänä iltana noin
kymmenen minuutin ajan. Nesteja energiatasapainosta huolehtiminen korostui; se onnistuikin, sillä
vakavaa nestehukkaa tai lämpöuupumusta ei kenellekään tullut.
Illoiksi kokoonnuimme yhteisille
yöpymisalueille, jonne teltat pystytettiin. Jos sattui laavu olemaan
tarjolla, sitä toki käytettiin. Tauot
ja illat menivät hikisten varusteiden kuivaamiseen – erityisesti jalat ja kengät – sekä ruuan valmistukseen. Ja yhdessä oloon tietysti!
Naurua ja iloisia kiljahduksia kuului sieltä täältä joka ilta – välillä
päivälläkin. Valkoisen poron ja
Mustanaamion muistavat varmaan
kaikki…
Meillä oli kivaa! Kaksi kertaa kokoonnuimme tulistelun merkeissä
yhteiseen nuotioiltaan pohtimaan
vaelluksen vaiheita ja tuntemuksia
sekä kokemuksia.

Tunturipolun päässä
Rinkka ei enää tuntunut painavan
lainkaan, kun laskeuduimme alas
vaelluksen lähtöpaikalle, jossa
pääsimme ansaitusti peseytymään
kunnolla ja saunaan, nauttimaan
lounaan seisovasta pöydästä ja
pukemaan puhtaat vaatteet ylle
– ahh! Samalla oli mukava pohtia,
mitä kaikkea olimmekaan oppineet matkan varrella: muun muassa kantamaan rinkkaa ja pakkaamaan sen sopivasti,
ymmärtämään, että ruokaa ja vettä
kuluu paljon, käyttämään retkikeitintä ja valmistamaan ruokaa sillä,
huolehtimaan omasta hygieniasta,
jalkineiden tulee olla kunnolliset
ja tarkoitukseen sopivat, huolehtimaan nestetasapainosta, suunnistamaan tunturissa, huolehtimaan
luonnosta tuomalla omat roskat
mukana pois metsästä jäteastioihin, ”matka ei tapa – vauhti tappaa”, yhdessä on kivaa, Lappi on
kaunis ja Suomi hieno maa.

Taipaleella.

Yllästunturi Aakenuksen huipulta nähtynä.

Tulilla viihtyy aina.
Lopuksi tarkastimme varusteet
ja suuntasimme Helsingin yöjunaan. Tällä kertaa yöjunassa
moni lepäsi enemmän…
Tunturipolku 2009 oli kokemisen
arvoinen. Se vangitsi otteeseensa
ja tempaisi itselleen palasen jokai-

sen vaeltamassa olleen sydämestä
– seuraavaa kertaa varten.
Partiovasemmalla
Petteri ”Köpi” Tarkio
Kuvat: Petteri Tarkio
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Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys täyttää 25 vuotta
Vuoden 1984 syksyllä perustettiin
Veikkolan koululle oma vanhempainyhdistys, Veikkolan Koti ja
koulu- yhdistys. Koulu ja Veikkola olivat silloin hieman pienempiä.
Vanhempainyhdistyksen toiminta
on muotoutunut koulun ja seudun
kasvun myötä. Tarkoitus on pysynyt samana: edistää oppilaiden
vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja toimia oppilaiden
vanhempien yhteistyöelimenä.

Tekijöitä ja tuloksia
”Odotin koulun luona tuttavaani,
satoi kaatamalla. Menin koululle
pitämään sadetta ja totesin, että
siellä perustetaan uutta yhdistystä. Minut pyydettiin mukaan
ja minusta tuli tuon yhdistyksen
hallituksen jäsen”, kertoo Veikkola Kyläyhdistyksen nykyinen
puheenjohtaja Raija Kari. Moni

muukin on kulkenut kappaleen
matkaa koulun ja omien lastensa
koulunkäynnin rinnalla ja saanut
vuosien varrella paljon aikaan.
Yhdistyksen vuosia pyörineeseen
kerhotoimintaan osallistuu tänä
syksynä yli 160 oppilasta. Vanhemmille ja perheille on järjestetty runsaasti luentoja ja tapahtumia
eri teemoilla. Laskiaisjuhla on
koonnut kylän väkeä yhteen. Taloudellista tukea on voitu antaa
mm. stipendeihin, ysiluokkien
Helsinki-retkeen, mopoturvallisuuskurssiin sekä koulun välituntiliikuntavälineisiin.

Luokkatoimintaa ja tiedotusta
Veikkolan koulussa opiskelee lähes tuhat lasta. Se tarkoittaa montaa sataa vanhempaa ja huoltajaa.
On tärkeää tuntea lapsen koulu

ja kaverit sekä kavereiden vanhemmat. Tässä olisi hyvä paikka
luokkatason toiminnalle. Esimerkiksi perheiden syysretki järjestyy
muutamalla sähköpostiviestillä ja
puhelulla. Lapset voivat valmistella retkeä vaikkapa osana luonnontiedon opetusta. Joulujuhlan
voi järjestää nyyttäriperiaatteella
joululaulujen kera.
Tiedonkulku on merkittävässä
roolissa suuressa koulussa. Tästä
syystä Koti ja koulu -yhdistys on
pyytänyt luokkia muodostamaan
sähköpostiringin luokan vanhempien keskinäistä yhteydenpitoa
varten. Sähköpostirinki toimii
vastuuvanhemman kautta myös
Koti ja koulu -yhdistyksen viestien välittämisessä. Onhan lapsesi
luokalla jo oma sähköpostirinki?

Avoimet ovet Veikkolan
koululla
Lokakuun toisena tiistaina, 13.10.,
juhlitaan Vanhempien ja Koulun
Päivää. Silloin vanhemmat ovat
tervetulleita osallistumaan lastensa koulupäivään. Illalla Veikkolan
koulun Kestissä esitellään lasten
töitä ja ajatuksia kylästämme.
Miltä kylä lasten silmissä näyttää?
Ja miten me aikuiset voisimme
toimia lasten toiveiden pohjalta?
Juhlistamme yhdistyksen 25-vuotispäivää kakkukahvien kera.

Vanhempien3varttia antaa mahdollisuuden tietää lisää ja tavata
koulun vanhempia joka kuukauden 1. tiistaina kello 18.30 Veikkolan koulun Kestissä.
Tiistaina 6.10. Kirkkonummen
terveydenhoitaja Tuula Kuha
kertoi Kirkkonummen koulujen
yhteisestä terveellisen ruuan kampanjasta – kouluruuasta ja ruokavalion vaikutuksesta oppimiseen.
Muiden tapaamisten aiheet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta
http://www.freewebs.com/kotijakouluveikkola/. Ehdotuksia otetaan vastaan.

Vanhempien3varttia
Mitä sinä haluaisit tietää koulusta? Mitä haluaisit kysyä koulun
muilta vanhemmilta? Miten vanhemmat voisivat toimia kodin ja
koulun yhteistyön edistämiseksi?

Johanna Artola
puheenjohtaja
050 3011922,
artolat@gmail.com

MONIPUOLISET HOITOPALVELUT
VEIKKOLASSA!

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

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä
Omakotitalot
Laajennukset
Remontit
Poikkeusluvat

–
–
–
–
–

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

Hieroja Kyösti Laatikainen
vastaanotto ke ja pe iltaisin, puh. 0400-476347
Voice Massage –hierontaa käytetään:
• ääniammattilaisten äänihäiriöiden ennaltaehkäisynä
• puhe- ja ääniterapian sekä laulunopiskelun tukihoitona sekä
puhallinsoittajan hengitys- ja ansatsiongelmien poistamiseen
• purentalihasjännitys- ja kiputilojen poistamiseen
• refluksitaudin lisähoitona
• hengitysongelmiin; nielemisen ja puhumisen helpottamiseen
(esim. astma, Parkinson-tauti)
• poistamaan lihasjännityksiä (mm. päätetyötä tekevät)
• urheilijoiden hoidossa hengitysfunktion parantamiseksi

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

Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko
Metsäkalliontie 5, 02880 Veikkola
050-336 4898 jussi.aulanko.@bene.fi

Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman!
Myös lahjakortit.

LIITY SINÄKIN KYLÄYHDISTYKSEEN
Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 15 euroa/talous
Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529 745-43368.
Viite: 650049
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellisessä ristikossa kohtasivat afrikkalaisen maaseudun arki ja suunnistusturismi. Ristikossa havainnollistettiin, kuinka
suomalaissuunnistajat tutustuivat realiteetteihin paikan päällä. Olisiko päivittäinen
kuokinta muutaman aarin aavikolla perustellumpaa kuntoliikuntaa kuin kirmaaminen kartan ja kompassin kanssa rastilta
toiselle? Voisiko suunnistajan peruskuntoharjoitteluun sisällyttää muutaman viikon
kuokintaleirin Afrikassa? Siis talvella.
Tämänkertainen ristikko on saanut teemakseen päiväperhoset. Kuluneena kesänä suuria määriä monia meillä harvinaisinakin pidettyjä päiväperhosia suunnisti
Suomeen. Luultavasti siksi, ettei missään
voi niin riemuita kuin Suomessa vain voi.
Ristikossa esiintyvät helposti tunnistettavat perhoset on kuvattu luonnollisissa olosuhteissa naapurimme perhospuutarhassa.
Ristikon ratkaisijalta edellytetään siis näiden valioyksilöiden tunnistus ja nimeäminen ja lisäksi joukko kyseisiä perhosia
koskevia luonnehdintoja.

Paitsi perhosia, tässä ristikossa on myös
jonkin verran tyypillistä ristikkokamaa,
joka on tuttua niille, jotka ratkovat enemmän. Yksi tällainen on Volgan entinen nimi,
joka esiintyy noin joka viidennessä Hesarin
ristikossa. Tätä kamaa kutsutaan ammattipiireissä ristikoiden fakkisanastoksi. Laatija yrittää välttää näitä usein toistuvia sanoja, mutta ne tunkeutuvat ristikoihin kuin
loiset. Niillä ei ole yleensä mitään elävää
yhteyttä jokapäiväiseen kielenkäyttöön, ja
tuntuukin, että ne jatkavat elämäänsä vain
ristikoissa. Lähes kaikki tietävät, että ratkaisusana vihjeeseen ”Onsilo” on KAAR,
mutta kovin moni näistäkään ei tiedä, mikä
sellainen tarkasti ottaen on.
Koeratkojien mielestä ristikko on taas kerran keskivaikea, mitä se sitten tarkoittaakaan. Mutta perhosten tunnistus koettiin
helpoksi.
Veikko Pohjola
veikko@nordem.fi
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Ristikko: Olavi Kivalo, Kuvat: Olavi Niemi
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Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys
Pohjois-Kirkkonummelta
Talkoohenkeä ja vesiensuojeluopastusta jo 15 vuoden ajan
Ikävät uutiset ainutlaatuisten vesistöjemme rehevöitymisestä ovat
muodostuneet viime vuosina miltei osaksi arkipäiväämme. Itämeri
on maailman saastunein meri, ja
sinilevälautat vellovat myös järvissä yhä enenevässä määrin. 15
vuotta sitten Tampajan ja Särkijärven asukkaat päättivät tehdä
asialle jotakin ja kantaa oman
kortensa kekoon vesien suojelemiseksi. Alueelle perustettiin
vesiensuojeluyhdistys, jonka kantavana voimana on ollut yhteistyö
asukkaiden, kunnan ja kalastuskuntien kesken.
Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys seuraa vesinäyttein
jatkuvasti alueensa järvien ja niihin laskevien purojen tilaa. Kirkkonummen kunta puolestaan on
analysoinut laajemmalla otannalla järviensä kuntoa jo 1960-luvulta lähtien. Vesiensuojeluyhdistys
mittauttaa näytteet omalla kustannuksellaan niinä vuosina, jolloin
kunta ei niitä ota.
Yhdistettynä nämä seurannat
muodostavat ainutlaatuisen, pitkän ja kattavan tilaston järvien
vedenlaadusta. Järvien kunnon
seuraamiseksi ja muutosten havaitsemiseksi hyvissä ajoin on
hyvä olla pitkäaikaisia mittaustuloksia. Tänä kesänä vesiensuojeluyhdistys seuraa uutuutena järvien
klorofyllipitoisuutta, joka kertoo
vesistön rehevöitymisestä.

Jäsenkirjeitä ja opastusta
Valuma-alueen asukkaita informoidaan kahdesti vuodessa jäsenkirjein ja opastetaan tarvittaessa
jätevesijärjestelmien asentamisessa tai parannuksessa. Nykyinen
haja-asutusalueiden jätevesiasetus
edellyttää, että mitään likavesiä
ei tule laskea suoraan vesistöihin.
Yhdistys on mm. laatinut selkeän
’Jokamiehen
vesiensuojeluoppaan’, jota saa ostaa yhdistyksen
sihteerin Maarit Haavikko-Sjöstrandin kautta.
Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys oli myös mukana
aloittelemassa kunnan haja-asutusalueen jätevesiselvityskaavakkeen kehittelyä. Viime vuosina
uimarantojen hygieniaan ja käyttäytymissääntöihin on kiinnitetty
huomiota. Roskakaloja nuotattiin
järvistä yhdessä Haapajärven osakaskunnan kanssa vuonna 2008.
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä jo legendaarisiksi
muodostuneilla kesäjuhlilla Tampajan kannaksella, Kukkumäellä.
Pelimannien säestämät juhlat puhtaitten vesien puolesta toteutetaan
vuosittain talkoovoimin. Louhoksen pariskunta, Risto ja Marjatta,

Vuosituhannen sateisimmasta kesäkuusta huolimatta vesi vetää
puoleensa. Kuva: Jan Nurminen.
ovat tarjonneet komeat puitteet
pihamaallaan.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti vuosien
ajan toiminut Risto Louhos vetäytyi tehtävästään kesäkuussa.
Hänen tilallaan jatkaa Virpi Eloranta. Varapuheenjohtajana toimii
SYKEn vesivarayksikön johtava
asiantuntija Erkki Santala, jonka
ansiosta yhdistyksellä on aina saatavilla ajankohtaista tieto-taitoa.
Vuosikokouksissa on saatu kuulla
eri alojen asiantuntijoiden esitelmiä vesiensuojeluun liittyvissä
kysymyksissä.

Ulosteperäiset kolibakteerit, hapenpuute ja rankkasateet riesana kesällä 2009
Tampaja ja Särkijärvi ovat suhteellisen hyväkuntoisia järviä, joiden rehevöitymisaste on ollut tähän asti melko vähäinen. Sinileviä
on Tampajassa esiintynyt joinakin
kesinä. Hapenpuute etenkin syvänteissä on vaivannut kumpaakin
järveä. Happipitoisuuden väheneminen liuottaa veteen ravinteita ja
rautaa.
Kuluneena kesänä Veikkolan seudulla satoi paikoitellen rankasti.
Tampajan ympäristössä kesäkuu
oli vuosituhannen sateisin. Osa
massiivisten saderyöpsäysten vesimassoista valui suoraan vesistöihin liuottaen mukanaan ravinteita
eri muodoissaan. Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen
teettämistä vesianalyyseista ilmenee, että kumpaiseenkin järveen
laskevien purojen ulosteperäiset
kolibakteeripitoisuudet olivat suuria ja rehevöitymistä ruokkiva fosforipitoisuus oli korkeampi kuin
ennen.

Pienissä teoissa muutoksen
henki
Bakteerit ja ravinteet ovat peräisin ihmisten jätöksistä sekä
lannoitteista.
Ilmastonmuutos
saattaa tuoda mukanaan entistä

Järviluonto lumoaa kesät talvet. Kurjenmiekkoja Särkijärvellä…

enemmän rankkasateita ja tulvivia
vesimassoja. Samanaikaisesti Etelä-Suomen väestömäärä kasvaa.
Jätevesijärjestelmät ja viemärit
tulisi mitoittaa tämän mukaisesti.
Valumien sisältämät kolibakteerit, typpi ja fosfori voivat helposti
saastuttaa juomaveden, omat ja
naapurien kaivot.
Mökkiläiset voivat miettiä, olisiko
komposteja ja puu-cee:itä mahdollista sijoittaa kauemmas vesirajasta. Hurauttaako loka-auto riittävän
usein sakokaivojen tyhjennykseen
pihamaalle? Entä voisiko nurmikoiden, laidunten, puutarhojen ja
viljelysten lannoitusta vähentää ja
estää ravinteiden valumista vesiin
suojakaistoilla tai laskeutusaltailla? Käyttäisinkö ympäristöystävällisiä pesuaineita? Tarvitseeko
nykyaikana pestä mattoja tai hiuksia vesistöissä?
Uimarannoilla uimarit voivat kunnalta vaatia paikalle asiallisia,
siistejä ja toimivia käymälöitä ja
opettaa myös lapset käyttämään
niitä. Pienikin ravinnelisä suoraan
vesistöön rasittaa jo ennestään
kuormitettua järveä ja saattaa laukaista esim. sinileväkukinnot.
Aikaisemmin Särkijärveen laskevan puron vesinäytteet ovat olleet hyviä. Tampajaan laskevissa
puroissa on ollut huomauttamista
ennenkin. Yhteenvetona vesinäytetutkimuksessa todetaan, että
tänä kesänä kumpaankin järveen
laskevien purojen veden laatu oli
heikko. Raportin laatija kehottaa
tutkimaan heikkenemisen syytä
ja eliminoimaan valuma-alueelta
likaveden lähteet.
Siinä onkin Tampajan-Särkijärven
vesiensuojeluyhdistyksen seuraava haaste. Myös jokainen yksittäinen ihminen voi ottaa haasteen
vastaan. Voimme pieneltä osaltamme vaikuttaa siihen, millaisena jätämme maapallon tuleville
sukupolville.
Teksti: Johanna Vasara-Nurminen
Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry

…ja kuurankukkia Tampajalla. Kuvat: Johanna
Vasara-Nurminen.

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
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Lämmin alkusyksy on enne aikaisesta talvesta,
vai onko?
Tervehdys taas kaikille veikkolalaisille lämpimän ja sopivan
sateisen kesän jälkeen. Kesä on
jatkunut lämpimänä aina syyskuun loppupuolelle asti. Olisiko
tämä enne aikaisesta talvesta?
Kun muistelen menneitä vuosia,
niin lämmin alkusyksy on yleensä tuonut aikaisen talven. Katsotaan, miten tällä kertaa käy.

nummella Veikkolan lähialueella
oli 12 lehtopöllön ja 8 sarvipöllön
pesää, yksi varpuspöllön pesä sekä
yllättäen yksi helmipöllön reviiri.
On ilmeistä, että lehtopöllö kookkaampana syrjäyttää helmipöllön,
joka muuten ympäristön puolesta
voisi olla alueella runsaslukuisempikin.

Lehtopöllö metsästää
Kesää oli kulunut vain 20 minuuttia, kun 1.6. kello 00.20 havaitsin
Kurkiston vedenrajassa yhtä aikaa
viisi lentävää lepakkoa. Samassa
lehtopöllö hyökkäsi pääni yläpuolelta äänettömästi lepakoiden
kimppuun veden pintaa koskettaen. Tuliko saalista vai ei, jäi
arvoitukseksi. Tuntuisi siltä, että
lehtopöllön mahdollisuus saada saaliiksi lepakko, on pieni.
Lepakot ovat pieniä ja vaihtavat
alituiseen lentosuuntaa. Pöllö on
kömpelö, vaikka äänettömästi liikkuukin. Ehkäpä tässä on esimerkki siitä, että ihminen on aisteineen rajallinen. Kaikkia eläinten
aistimahdollisuuksia emme tajua
emmekä ymmärrä. Tiedetään, että
linnut voivat aistia infra-alueen
näkökyvyllä sekä tietoisuudella
maan magneettikenttää.

Perinteisellä syyslinturetkellä kiikaroimassa Haapajärven suuntaan
Merja Malmström ja Topi Tjäder. Taustalla Bertil Malmström yrittää väistellä kameraa.
Onnea ja epäonnea
Loppukevät ja alkukesä antoivat
viitteitä siitä, että monien lintujen
poikastuotto tulisi olemaan hyvä.
Aikaisin pesinnän aloittaneiden
pikkulintujen tilanne saattoi olla
huonompi. Veikkolan alueella yöpakkasia ja kylmiä öitä ei kuitenkaan ollut niin paljon, että tiaisten
poikaset olisivat kuolleet joukolla
kylmyyteen. Paikoin niin on saattanut tapahtua. Näin syksyllä olisi
suositeltavaa, että ensimmäisten
yöpakkasten jälkeen linnunpön-

töt tarkistettaisiin ja mahdolliset
kuolleet poikaset sekä vanhat pesät siivottaisiin pois. Pakkasten
jälkeen siivoaminen on hygieenisempää.
Ystäväni Kari Ahola, joka kuuluu
tutkijaryhmään Kimpari Bird Projects, tutkii 250 neliäkilometrin
aluetta Veikkolan ja Lohjan välillä. Tältä vuodelta tulokset olivat
ennätyksellisiä. Pesintöjä löytyi
seuraavasti: lehtopöllö 42, sarvipöllö 40, helmipöllö 5, varpuspöllö 3, huuhkaja 3. Pohjois-Kirkko-

Ahola raportoi myös hyvästä kehrääjätilanteesta. Veikkolan alueella havaittiin viisi ääntelevää
kehrääjää ja jopa 10 ruisrääkkää.
Molemmat lajit kuuluvat yölaulajiin. Kehrääjän ääni on tasainen
surina, jonka lähdettä on vaikea
paikallistaa. Ruisrääkän ääni on
kaksitavuinen ja yksinkertainen
narina reek-reek . Yksi näistä
“yön narisijoista“ äänteli juhannuksen jälkeen Eerikinkartanon
peltoalueella samoillessani siellä
kesäisessä yössä.
Haapajärvellä pesi laulujoutsenpari, joka sai kuusi poikasta. Jostain syystä 20.9. jäljellä oli vain
yksi poikanen. Joutsenen poikasilla ei ole juuri luontaisia vihollisia Veikkolassa, joten saattaa olla,
että poikasten kato on johtunut
jostain sairaudesta. Perälänjärvellä oli myös laulujoutsenpari, mutta pesinnästä ei ollut merkkejä.

Peltojen ojitusta
Eerikinkartanolla
Veikkolalaisten linturetkellä 20.9.
todettiin, että Eerikinkartanon
peltoja oli koneellisesti ojitettu.
Ojituksen jälkeen ojat olivat täynnä peltojen ravinnerikasta valumavettä, jolla on nyt esteetön pääsy
Haapajärveen.
Voisiko olla niin, että Kirkkonummen virkamiesten ja viranomaisten resurssit eivät riitä valvomaan
ja opastamaan maansiirtotöitä tekeviä, jotta haitallisia vaikutuksia
ympäröivään luontoon ei syntyisi?
Haapajärvestä nuotattiin juuri kuluvana kesänä pikkukalaa, jonka
rehevöittävä vaikutus jo tunnetaan. On turhauttavaa, että samana
kesänä poistetaan nuottaamalla
pikkukalojen aiheuttamaa ravinnekuormitusta ja toisaalta lisäravinteille tehdään vapaa pääsy järveen pelto-ojia pitkin.
Hyvää syksynjatkoa kaikille!
Teksti: Topi Tjäder
Kuva: Marjokaisa Piironen

Moolokit Veikkolassa

Jarmo Uimonen näyttää mallia vastuullisesta yrittäjästä. Keräyskartonkimoolokin suu on myös sen verran kapea, että pahvilaatikot
on oikeasti litistettävä.

Moolokkirivistön molemmissa päissä on keruuastia paristoille. Jokaisessa moolokissa on selkeät ohjeet
siitä, mitä niihin saa laittaa. Kameravalvonta auttaa alueen pysymistä siistinä.
Suomalaisen insinöörin kehittämä
MOLOK-syväkeräysjärjestelmä
on saatu Veikkolan Puronsuuntien
keräyspisteeseen. Menetelmä on
nimensä mukaisesti syvä, säiliöstä näkyy maan pinnalla vain 40
%. MOLOKin kapasiteetti muodostuu pystysuoraan, jolloin säästetään pihapinta-alaa jopa 2,5 kertaisesti. Painovoiman puristaessa
jätteen omalla painollaan kasaan,
on MOLOK teholtaan suurempi
perinteisiin pinta-astioihin verrattuna.

Puronsuuntien keräyspiste on tarkoitettu vapaa-ajan- ja asuinkiinteistöjen nille hyötyjätteille, joille
on oma keräyssäiliönsä. Säiliöiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään irtotavaraa. Alueella on kameravalvonta ja omat keruuastiat
seuraaville: keräyskartonki, kirkas lasi, värillinen lasi, pienmetalli, muovikassit, paperi, paristot ja
vaatteet.

miinivuoat ja -foliot, täysin tyhjät
aerosoli- ja maalipurkit, pantittomat juomatölkit. Sinne ei saa laittaa sähkö- ja elektroniikkaromua,
eikä paristoja tai muuita ongelmajätteitä. Vaatteet ja kengät sekä
kodintekstiilit pitää pakata suljettuihin pusseihin ehjinä, kuivina ja
puhtaina. Lumppua ei saa laittaa!

Pienmetalleihin saa laittaa metallitölkit, -kannet ja -korkit, alu-

Teksti ja kuvat:
Marjokaisa Piironen

Pirkko Kautto esittelee keräysastioiden huonon puolen: Paperinkeruuastian suu on niin matala, että paperikassiin kerätyt paperit
eivät mahdu reijästä sisään.
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Bromanin tammilehto
siistiytyy talkoilla

Mikael Heinrichs kaatoi moottorisahalla sellaisia isoja puita, jotka ympäristösuunnittelja oli merkannut kaadettavaksi. Bromanin
tammilehdon komeat kalliot tulevat nyt paremmin esiin.
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Kartanolta kartanolle
Tiesitkö, että pääset kävellen Eerikinkartanolta Navalan kartanolle kaunista järvenrantareittiä?
Karttatiimi.com/Kirkkonummi
-kartassa reitti näkyy nimellä Navalanpuisto. Vanha kärrypolku
kulkee Eerikinkartanon sikalan
vierestä Haapajärven rantaan ja
siellä kolmen pienen sillan ylitse
Navalan juhlaladolle. Sieltä seikkailijat pääsevät puron yli Navalan kartanon tammikujalle, jossa
on myös lukuisia pähkinäpensaita. Helpompi reitti on toki juhlaladolta Navalantietä pitkin Lapinkyläntielle.
Jos et löydä varsinaista Navalanpuiston reittiä Eerikinkartanon
päästä, niin Sinulla on lupa kulkea kartanon pihan poikki. Maanviljelijälle vuokratut pellot pitää
toki jättää rauhaan. Loppukesästä
matkalle saa vielä evästä Eerikinkartanon omenapuista. Kyläläisten on lupa poimia omenia omaan
käyttöön, mutta myydä niitä ei
saa.

Tässäkin maastokartassa näkyy selkeästi reitti Eerikinkartanolta
Navalaan. Katkoviivalla merkitty reitti juhlaladolta Navalan kartanoon vaatii ainakin syvällä olevan puron ylityksen osalta hyviä
jalkineita ja seikkailumieltä. Paikalla joskus sijainnutta valkoista
kaarisiltaa kaivataan vieläkin.

Kyseinen reitti ei ole ainakaan
vielä virallinen ulkoilureitti, joten
kunta ei ota vastuuta siellä kävelevistä. Virallinen ulkoilureitti vaatii
kuulemma tiettyä leveyttä, pohjaja pinnoitemateriaalia, opasteita ja
muuta, joihin kunnan puutarhurin
mukaan ei nyt ole varaa. Suosittelen silti hyödyntämään kauniita
maisemiamme ihan omalla vastuulla.
Järjestä kokous
Eerikinkartanossa
Bromanin tammilehto rajautuu Lapinkyläntiehen, jolle tämäkin iso
paju rojahti. Raivaamassa Bertil ja Patrik Malmström.
Föreningen för Norra Kyrkslätt
- Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys järjesti syyskuun lopulla ensimmäiset siivoustalkoot Albin
Bromanin tammilehdossa Haapajärven ja Lapinkyläntien itäpuolella. Alueelta poistetaan pihlajia
ja haapoja, jotta tammet saavat lisää kasvutilaa ja näkyvyyttä maisemassa. Samalla alueen rajana
olevat komeat kalliot saadaan näkyviin.
Albin Broman oli Eerikinkartanon
viimeinen metsänvartija. Hänen
muistokseen nimetty tammilehto

on suojeltu ja siellä toimitaan nyt
Kirkkonummen ympäristönsuojeluyksikön luvalla ympäristösuunnittelija Merja Puromiehen
ohjeiden mukaan. Suurin osa kaadettavista puista pitää jättää maatumaan paikoilleen.
Talkoot jatkuvat syksyllä ja taas
keväällä. Jos haluat mukaan talkoisiin tai haluat hakea polttopuita, laita viestiä joko numeroon 050
735 4353 tai sähköpostiin merja.
malmstrom@suomi24.fi.
Teksti ja kuvat:
Marjokaisa Piironen

Eerikinkartanon johtokunta päätti, että myös kartanon päärakennuksen juhlatilat kuuluvat kunnan
toimitila-avustusten piiriin arkipäivisin ja viikonloppuisinkin, mikäli ei ole muuta varausta. Tämä
tarkoittaa, että Kirkkonummella
rekisteröitynyt yhdistys ei joudu
maksamaan tilavuokraa päärakennuksen käytöstä.
Kohtamisiin kartanon maisemissa!
Teksti ja kuvat:
Marjokaisa Piironen,
Eerikinkartanon johtokunnan
puheenjohtaja

Navalan juhlaladolta lähtee puuceen läheltä kävelyreitti Eerikinkartanolle. Tällä matkalla on kolme puista siltaa. Ojat vievät viereiseen Haapajärveen.
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Roskakalat vähissä

Nuotan perää kiskotaan kohti nuottauslauttaa. Vasemmalta Anne Saarikko, Petri Savola (UUS), Heikki
Teljamo ja Asko Kiiskinen (UUS).

Nuotan perä on saatu lautan viereen Kalljärvellä. Tästä alkaa arvokalojen etsintä ja palauttaminen järveen. Talkoolainen Heikki
Teljamo keskellä.
Uudenmaan ympäristökeskuksen (UUS) tehokalastusryhmä
oli jälleen elokuussa poistamassa roskakaloja järvistä PohjoisKirkkonummella. Kalljärveltä ja
Lamminjärveltä roskakaloja tuli
nyt vähän; Se on sikäli hyvä uutinen, että nuottauksia voidaan
jatkossa harventaa. Toisaalta
huono, koska käytettävissämme

olevat edulliset järvien hoitokeinot vähentyvät.

Lamminjärvellä
nelikiloisia toutaimia
Lamminjärvellä nuotattiin vain
yksi päivä (yhdellä nuotan vedolla katettiin kahdeksan hehtaarin

Nuottauslautta täyttyy loppuvaiheessa nuottaverkosta. Vasemmalta talkoolainen Anne Saarikko, Petri Savola, talkoolainen Heikki Teljamo ja Asko Kiiskinen.
alue). Koska saalista saatiin vain
280 kiloa, ei nuottausta jatkettu.
Tästäkin saaliista noin puolet palautettiin järveen, sillä joukossa
oli runsaasti arvokkaita petokaloja: mm. parikiloisia kuhia, haukia
ja jopa kolme yli nelikiloista toutainta.
Kalljärvellä nuotattiin kaksi päi-

vää, neljällä nuotan vedolla saatiin 19 hentaarilta 1330 kiloa.
Haapajärvellä nuotattiin kaksi
päivää, neljällä nuotan vedolla
saatiin 23 hehtaarilta 2500 kiloa.
Haapajärvestä tuli eniten petokaloja ja Kalljärvestä vähiten.

tää tarkemmat raportit syksyn aikana. Raportit viedään Veikkolan
vedet -sivustolle, jonne pääsee
helpoimmin valitsemalla Veikkolaverkon (veikkola.fi) yhdistykset-sivulta Kirves-sivut.

Yllä olevat tiedot ovat alustavia.
Tehokalastusryhmän vetäjä lähet-

Teksti: Marjokaisa Piironen
Kuvat: Luontoportti

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

☎ 2568 265

www.aana.fi

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

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

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

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

Myynti ainoastaan
sunnuntaina 11-16

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

Oppilaat tarttuivat innolla lapioihin, kun pääsivät kerrankin tekemään jotain konkreettista oppitunnin aikana.
Veikkolan koulun 9. luokan oppilaat istuttivat kuusen taimia Turuntien ja K-kaupan välille lähelle
bussipysäkkejä. Kimmoke tähän
tehtävään tuli ENO-verkkokoulujen kansainvälisestä puunistutuspäivästä. Tapahtuma on järjestetty
vuodesta 2004 lähtien.
Kyläyhdistys hankki Tielaitokselta ja heidän urakoitsijaltaan istutusluvan kyseiseen paikkaan sekä
osti Serbiankuusen taimia 20 kpl.
Oppilaat istuttivat taimet yhden
tunnin aikana hyvässä yhteistyös-

sä hymy huulilla opettaja Hannele
Suikkasen valvonnassa.
Kuusista toivotaan vuosien mittaan näkösuojaa, jotta kauppojen
takapihan roskikset eivät näkyisi
ensimmäiseksi Veikkolaan tuleville. Kuusien ei anneta kasvaa
täyteen mittaansa, jotteivät ne pimennä aluetta. Ne pidetään noin
kolmen metrin korkuisina, jolloin
ne tuuhentuvat ja antavat suojaa.
Teksti ja kuva:
Marjokaisa Piironen
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Kylmälän ponimestari
Torkon Annilla (14 v.) on tänä
kesänä mennyt lujaa. Anni ja
kuskina toimiva äiti ovat pakanneet kouluponi Charly Brownin traileriin ja matkustaneet
maajoukkueen mukana sekä
PM-kisoihin Tanskaan että EMkisoihin Belgiaan. Suomenmestaruuskisoissa Anni ja Charly
pokkasivat pronssia. Annista tuli
tänä syksynä myös Etelä-Suomen
aluemestari.
Ponivuodet loppuvat 16-vuotiaana, joten Annilla on niitä vielä
kaksi jäljellä, mutta jo nyt hän on
kiilannut Suomen poniratsastajien kärkijoukkoon. Tämän kilpailukauden aikana tulosta on tullut
huimaa vauhtia.
Mikä sinua on vienyt näin vauhdikkaasti eteenpäin?
– Tekijöitä on varmasti useita,
mutta ainakin minulla on hyvä
valmentaja - Maria Colliander.
Maschan tyyli opettaa on kannustavaa ja positiivista. Kehuja ei tule
liikaa mutta tarpeeksi pitämään
innostuksen yllä.
– Lisäksi pidän tosi paljon ratsastuksesta, ja ratsastamaan menen,
vaikka kaverit olisivatkin menossa
juhlimaan. Minulla on usein kilpailuihin lähtö aikaisin viikonloppuaamuina, joten välillä joudun
jättämään kavereiden kutsut väliin,
jotta jaksaisin ratsastaa mahdollisimman hyvin kilpailuissa. Äitini
Airi Hyvönen on onneksi valmis
auttamaan minua Charlyn kanssa,

Sjökullantien varressa olleelle laitumelle syntyi kesällä 2008 poniorivarsa Sunrise Dancer. Useat kyläläiset kävivät pientä varsaa
ihailemassa. Tässä Samu Annin kotipihassa tänään. Se on kasvanut
ja voi hyvin. Varsana saamistaan ihailuistako johtuen vai muuten
vain, se nauttii esiintymisestä ja on erittäin sosiaalinen. Kuva: Juha
Puikkonen.
ja hän esimerkiksi kuskaa minut
kilpailuihin. Harjoittelen paljon ja
valmentaudun kolme–neljä kertaa
viikossa. Lisäksi pyrin harrastamaan jotain muutakin liikuntaa,
uimista, jumppaa tai lenkkeilyä.
Minkä ikäisenä aloitit ratsastuksen?
– Shetlanninponimme Paroni hoiteli jo lastenrattaiden virkaa. Äiti
oli laiska työntämään rattaita, ja
siksi istuin kylä- ynnä muut reissut pienen Paroni-ponin selässä.
Ensimmäiselle ratsastuskurssille

menin yhdeksänvuotiaana Övergårdiin Nina Vallin oppilaaksi.
Kymmenvuotiaana aloin valmentautua Bombadillo-ponilla Tarja
”Tippa” Teräväisen tarkkojen silmien alla.
– Ratsastus ja hevoset ovat tulleet
minulle vähän kuin äidinmaidossa. Kotonani on melkein aina ollut
hevosia. Ensimmäisen kerran kilpailin yksitoistavuotiaana. Kysyin
äidiltäni, saisinko mennä kilpailuihin, ja kilpaileminen oli minusta heti kivaa ja jännittävää.

Anni ja Charly SM-kilpailuissa Lempäälässä. Kuva: Jutta Koivula.
Millainen on kilpakumppanisi
Charly?
– Charly Brown on 11-vuotias
saksalainen poniruuna. Charlyn
luonnetta on vaikea kuvailla, koska se tuntuu vaihtelevan. Se on
sekä kiltti että temperamenttinen.
Parhaimmillaan se on radalla silloin, kun se on energinen ja haluaa
esiintyä.
Mitä muuta ehdit harrastaa?
– Luen. Aikaisemmin luin paljon
hevoskirjoja, mutta tällä hetkellä
on menossa Twilight-sarja. Soitan
pianoa.
Seuraavat tavoitteesi?
– Haluaisin päästä uudelleen
edustamaan Suomea kansainvälisiin kilpailuihin. Lisäksi toivon

löytäväni hevosen, jolla pääsisin
jo harjoittelemaan tulevaa junnukautta varten.
Millainen olisi unelmiesi hevonen?
– Unelmahevoseni olisi energinen, oikein pitkälle koulutettu ja
yhteistyöhaluinen.
Onko sinulla jotain neuvoa niille, jotka vasta aloittavat ratsastusta?
– Ratsastus on siitä kiva laji, että
sitä voi harrastaa monella tapaa.
Jos haluaa kilpailla, kannattaa
keskittyä omaan suoritukseen ja
kehitykseen.
Teksti:
Arja Puikkonen
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KAIKKI HYVIN – KULTAA!
Nämä ”aikuisten” kisat ovat kai
vähän vähemmän tärkeitä kuin
ne ”oikeat” mestaruudet. Mutta
ne kilpaillaan kuitenkin aivan
samalla tavalla FINAn sääntöjä
noudattaen kuin ammattilaisten
ja vammaisten ja lasten/nuorten
skabat.

Nyt ”Kiinan talousihme” huolestutti. Siellä kun mikään ei maksa
juuri mitään. Kaikki tuotto on
sijoitettavissa mahdollisimman
tuottoisasti. Ostokohteina ovat
läntiset taloudet pala palalta. – Ja
ne työpaikat?

Allaskokonaisuudet rakennettiin
Sevillaan joitakin suuria mestaruuksia varten noin 10 vuotta
sitten, mutta ne ovat olleet käyttämättä useita vuosia ja ne kaikki
on tarkoitus purkaa pois näiden
mestaruuksien jälkeen.

Rakkaus on ikuista – jotenkin

Auringon lämpöä Sevillassa
– myrskyt ja tulvat ohittivat
läheltä
Kisatunnelma oli lämminhenkinen, toinen toistaan tukeva, kuten
talkoopohjalla tuppaa olemaan.
Osanottajat olivat suurelta osalta
seurojen valmentajia. He toimivat
samalla tuomareina ja toimitsijoina monen vuoden kokemuksella.
Tämän pienen lajin olemassaolo
on pääosin näiden ihmisten innostuksen varassa. He kokoontuvat
vuosittain eri mestaruuksiin vaihtamaan kokemuksia ja kertoivat
tulevansa MM-kilpailuihin Göteborgiin ensi kesänä.

Hans 80 Kirkkonummen Uimaseura KIS + Marja Salonius 60 Härveli (Hansin valmentaja) + Kati
Ryynänen 25 Härveli.
hypyn liikesarjat on laukaistava
noin sekunnin aikana ja oikeassa
järjestyksessä. Kaikki lapsenakin hankittu osaaminen on silloin
käytettävissä.

Oli rakkauttakin – ja
politiikkaa

Vanhin hyppääjä on 1922 syntynyt Rene Puudifuut Saksasta. Hän
osallistui kaikkiin kolmeen lajiin,
1 m ja 3 m ponnahduslauta ja taso.
Tämän lisäksi huomasin, että hän
oli tarkkasilmäinen tuomari.
Moni osanottaja oli nuorena harrastanut aivan muuta liikuntaa
– balettia, voimistelua, syöksylaskua yms. Joku kertoi ajaneensa
monta autoa romuksi kilpailuissa.
Toisaalta oli useita, jotka nuoruusvuosien hyppykarriäärin jälkeen
työelämään siirryttyään olivat
ryhtyneet omien lastensa valmentajiksi.

Tekniikkaa ja notkeutta
Tämän viikon aikana sain mahdollisuuden poimia minulle aivan
uutta tietoa, kuten että miksi pään

Ilmaan osui samanaikaisesti 2 yli 70v hyppääjää. Molemmilla kierrehyppy.
asento on ilmalennon aikana ratkaiseva. Tasapainoaisti korvien
simpukoissa määrää koko vartalolle suunnan, joten kun pää on
suorassa selkärankaan nähden,
seuraa koko vartalo pään perästä.
Helppoa eikö totta!
Seurasin uteliaana toisten harjoituksia. Kaksi ensimmäistä päivää
oli pyhitetty harjoituksia varten.
Kynttilähyppyjä,
taittokaatoja,
ponnahduslaudan pompottelua.
Helppoja hyppyjä, jotka päätyivät
nippuina veteen. Kokeneet hyp-

pääjät rakensivat hyppysarjojaan
aivan perusteista virheineen päivineen.
Kysymyksessä on aivojemme lyhytmuisti, joka on ladattava uudelleen joka kerta täsmätoimintaa
varten.
Pohjana on pitkäaikainen, jotenkin automaattinen ”lihasmuisti”, johon aikaisempien vuosien
harjoitusten ja kokemusten pohjalta on kerääntynyt tietoa, jota
nyt herätetään käyttöön. Kaikki

Lähes minun ikäiset saksalaiset
purkivat mielellään paineitaan esimerkiksi siitä, miltä tuntuu, kun
koko suku, isältä pojalle, olivat
olleet virkamiehiä. Virkamies periaatteessa noudattaa hallitsevan
johdon sääntöjä. Hitlerin aikaan
oli siis asiallista olla natsi, jos halusi pitää työpaikkansa tai edetä
hississä. Kun Saksan kaupungit
aikanaan pommitettiin maan tasalle ja kaikki muuttui täysin,
moni ei kestänyt. Itsemurhat olivat yleisiä.
Itä-Saksa oli aivan oma lukunsa,
mutta oli eroja muillakin hallintoalueilla. Ranskalaiset olivat suorastaan ilkeitä, ja sen ymmärtää,
kun muistaa, miten natsit käyttäytyivät Ranskassa. Englantilaiset
ja jenkit käyttäytyivät kuulemma
korrektisti. Varsinkin Marshallapu, joka käynnisti ”Saksan talousihmeen”, oli lämpimässä
muistissa.

Nuoruusvuosinaan nyrkkeilijänä
menestynyt Detlef Ryppel (s. 1945)
Saksasta osallistui hyppykilpailuihin Helsingin Uimastadionilla 1996.
Oli ukonilma, ja salamavalossa hän
näki yläpuolellaan ilmassa maailman ihanimmat sääret. Kyseessä
oli Alma-niminen liettualainen nainen, jonka kanssa häitä vietettiin
myöhemmin Vilnassa. Häälahjaksi
Alman seura sai Original Duraflex
- ponnahduslaudat.
Alma voitti 3 m ponnahduslaudan
mestaruuden nyt Sevillassa.
– And still she is so beautiful, sanoi
Detlef.
Myös USA:lainen John Deininger
(s. 1939) löysi Helsingistä liettualaisen vaimon itselleen.
– We will never forget Helsinki, we
met first. Thank you, Härveli, thank
you, Birger (Kivelä).

Kilpailu ja mestaruudet
Jotenkin jälkeenpäin tuntuu, että
tässäkin osanottaminen oli paljon
tärkeämpää kuin voittaminen. Tämä
siitä huolimatta, että minulle tuli
kaksi kultaa + hopea. Mestaruus: 1
m ponnahduslauta ja 5 m taso; hopealle jäin 3 m ponnahduslaudalla.
Voittaja oli Adolf Klover (s. 1925)
Saksasta. Adolfilla on pitkä historia
tarkkana hyppääjänä ja talousmiehenä, mutta Birger Kivelä voitti hänet kuitenkin Tukholmassa 2007.
Kaikkiaan seitsemän suomalaista oli
mukana: Aurajoen Uinti (2), Härveli (3), Helsingfors Simsällskap (1)
ja Kirkkonummen Uimaseura KIS
(1). Mitaleja tuli yhteensä kuusi.
Kaikki hyvin.
Teksti ja kuvat:
Hans Leidenius

FC WILD
Pian taakse jäävä jalkapallokesä oli
Pohjois-Kirkkonummella vilkas.
FC WILD on vakaassa vauhdissa.
Kolmisensataa isompaa junnua
ja pienempää pelaajanalkua liikkuu, hankkii pallotaitoja ja pelaa
Veikkolassa ja ympäristössä. Se
näkyy ja kuuluu vähintään ympäri
Uuttamaata. Naisille ja miehille
on omat joukkueensa. Navalan
nurmikenttää on kunnostettu, ja
kesäiset harjoitteluolosuhteet ovat
siksi entistäkin paremmat. Uusia
joukkueita ja uusia toimintamuotoja on käynnissä. Syksyn tullen
harjoittelu siirtyy hiekkakentille
ja naapurikunnista löytyville te-

konurmialustoille, joilla jatketaan
lumien tuloon asti.
Nettisivuilta www.fcwild.fi löytyvät seuran yhteystiedot ja paljon ajankohtaista asiaa. Pelaajia
otetaan mukaan kaiken aikaa, ja
jokaiselle löytyy joukkue. Loppukesällä perustettiin vuonna 2003
syntyneiden tyttöjen joukkue.
Samanikäisillä pojilla joukkue
on ollut jo jonkin aikaa, ja vuotta nuoremmille pojille oma joukkue syntyy tuota pikaa. Syyskuun
alussa käynnistyi perhepallo:
2004–2005 syntyneet lapset liikkuvat pallon kanssa oman aikuisen

seurassa. Kaikkien joukkueiden
harjoitukset jatkuvat ympäri vuoden – lumiseen aikaan harjoitellaan koulujen saleissa ja lähiseudun jalkapallohalleissa. Mukaan
voi tulla milloin vain. Ahkeran
harjoittelun kruunuksi joukkueet
kilpailevat piirin sarjoissa alkukesästä ja syksyllä sekä seurojen
järjestämissä turnauksissa niin kesällä kuin talvella.
Joukkueiden aktiivisuuden lisäksi
FC WILD toimii, näkyy ja kuuluu
laajemmaltikin. Sunnuntain maalivahtikoulu Wild Cobras -teemoineen, maanantain seuraharjoi-

tukset, keskiviikon juoksutreenit,
puolivuosittaiset taitotapahtumat,
koulufutispäivät, turnaukset, kuten lokakuun alun jo perinteinen
Tuulensuu-turnaus, ovat näkyviä
näytteitä seuran vilkkaasta ja kampittajia kaihtamattomasta tyylistä.
Sinituulipukuisia näkyy kylän
raitilla yhä enemmän. Pelaajien
lisäksi taustajoukot ovat seuralle
välttämättömiä: jokaisen vanhemman osa on kustantaa, kuljettaa ja
kannustaa. Lisäksi kasvava määrä
pelaajien perheenjäsenistä – urheilijataustalla ja ilman – löytää
mielekästä tekemistä joukkueiden

johtamisesta,
valmennuksesta,
huoltamisesta ja tapahtumien järjestelystä. Ohjausta ja koulutusta
saa, yksin ei jää. Palkinnoksi saa
joskus märät vaatteet, useimmiten
oppimisen elämyksiä ja aina hyvän mielen.
Heikki Lahdensuo
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VDGC – Veikkola Disc
Golf Club – vetää väkeä
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Hippouinnit
Lammaskalliolla 20.8.

Veikkolan frisbeegolf-radalla on
tällä hetkellä toista sataa aktiivista käyttäjää, ja joukko kasvaa
koko ajan. Kierroksia pelataan
viikoittain useampi sata. Paikallisten pelaajien lisäksi väkeä on
Espoosta, Helsingistä, Nummelasta ja Vihdin kirkolta.

Kolmen kuukauden
kokemuksella
Kari Pynnönen on uusi, mutta innokas frisbee-golfin pelaaja.
– Pari kaveria pyysi minua mukaan heittämään, ja sillä tiellä
olen. Aluksi lainailin kiekkoja,
mutta nyt olen ostanut omat, Kari
kertoo.
– Pelaan melkein joka päivä, ja
Veikkolan rata on lähellä.

Perinteiset Hippouinnit uitiin
jälleen kylämme viihtyisällä uimarannalla. Ilma oli lämmin,
tuuleton ja aurinkoinen, veden
lämpö 20 astetta. Järjestelyt hoidettiin yhteistyöllä. Arja Degerman osuuspankistamme huolehti
palkinnoista ja juomista. Pirkkoli
Iivari oli lämmittänyt kyläyhdistyksen saunan. Raili ja Hans Leidenius Kirkkonummen Uimaseurasta vastasivat järjestelyistä, ja
lasten vanhemmat toimivat vuorotellen ajanottajina. Lapset uivat
omien taitojensa mukaan loistavasti, mutta osasivat myös pitää
hauskaa.

Kari pitää Veikkolan rataa loistavana aloittelijoille. Rata ei ole helpoimmasta päästä, vaikka väylät
ovat lyhyitä, alle satametrisiä. Se
on ainoa kaikille avoin rata Kirkkonummella.
– Toin siskoni, hänen unkarilaisen
avomiehensä ja äitini pelaamaan,
ja hekin ihastuivat lajiin.

Mitä on tehty?

Tatu Falck puttaa.

Veikkolan frisbeegolf-rataa alettiin suunnitella vuonna 2003.
Kyläyhdistys on ollut radan virallinen selkänoja ja rahoituksen
järjestäjä, mutta ratatyöt on tehnyt
Pyry Ahlfors kumppaneineen. Ensimmäiset yhdeksän koria saatiin
vuonna 2004, ja seuraavana vuonna rata oli täydessä käytössä.

Tytöt 9-10 99-00
1. Sanni Tuohimaa 00 53.27
Pojat 9-10/ 99-00
1. Reko Penttilä 99 35.31
2. Timo Nurmivaara 00 44.69

Tulokset:

Tytöt 11-12 /97-98
1. Tove Nykänen 98 35.27
2. Henna Tuohimaa 98 40.52

Tytöt 5-6 /03 ja jälkeen
1. Anna Kanerva 04 33.33
2. Noora Lohi 04 47.16
3. Maria Koivisto 03 51.91

Pojat 11-12/ 97-98
1.Samu Wallenius 98 35.27

Pojat 5-6/03 ja jälkeen
1. Juuso Alanärä 03 34.05

Teksti ja kuva:
Hans Leidenius

UUTTA!

Atskin Autohuolto oy

Heikki Perttilä on tehnyt todella
paljon töitä tänä kesänä.
Kari Pynnönen heittämässä avausheittoa eli draivia.
Mitä tehdään?

Teksti: Raija Kari
Kuvat: Päivi Falck

Pojat 7-8/01-02
1. Rasmus Lehtamo 01 36.34
2. Joona Heinonen 01 39.25
3. Jesse Alanärä 01 47.86

-autokorjaamo

Kuluneena kesänä on tapahtunut
paljon:
– kyläyhdistys maksoi kaksi uutta
koria (väylät 10 ja 11)
– kesän kolmannen korin maksaa
Lions Club
– aloituspaikat tehtiin kaikille
paitsi 6. väylälle
– väyliä maisemoitiin
– kenttä siivottiin ja karsittiin
– kentän hoitoon tuli mukaan useita talkoolaisia.

Ensi vuonna
– viimeistellään uudet väylät
– jos sponsorirahaa saadaan, rakennetaan lisäväyliä
– maisemointi jatkuu
– seura perustetaan
– järjestetään viikko- tai kuukausikisoja, jos seura saadaan perustetuksi
– tehdään sadekatos 1. väylälle ja
levähdyspaikkoja kaikille väylille.

Tytöt 7-8/01-02
1. Anni Penttilä 01 40.10
2. Laura Kanerva 01 44.30
3. Sirkku Lehtamo 02 56.12

Miten pääsee pelaamaan?
o Osta frisbee, yksi riittää aluksi, halvimmat maksavat kuusi
euroa.
o Alan verkkokauppoja ovat www.discmania.fi ja www.frisbeekauppa.com.
o Lähimmät frisbeet ovat myynnissä 10-kioskilla.
o Frisbeen saa myös Nummelan InterSportista tai Hong
Kongista.
o Rata on kaikkien käytössä ilman varausta, eli pelaamaan
pääsee saman tien.
o Muista olla siististi! Älä roskaa äläkä katko risuja!
o Yksin ei tarvitse pelata, radalta saa helposti peliseuraa.
o Lisää tietoa radasta Veikkola Disc Golf: www.vdgc.org.

öljynvaihdot,
rengastyöt,
pakoputket,
jarrut,
ilmastointi
AD Atskin Autohuolto Oy
Nupurinkalliontie 1, 02820 Espoo
(09) 8635 945 / 0400 447080
Avoinna: ma-pe 8.00-16.00

Aina yhtä edullinen
Alltid lika förmånlig
Atria
Porsaan ulkofileepala/
Gris yttrefilébit
n./ca 1,5 kg

5

Elintarvikkeiden
ALV-kanta laski
17 prosentista 12 prosenttiin.
Elintarvikkeiden kuluttajahinnat
laskivat verokannan muutoksen
vaikutuksesta 4,3 %.

65/kg

Sekä vanha että uusi hinta ovat nähtävissä
hyllynreunaetiketeissä.

Momssatsen på
livsmedel sjönk från
17 procent till 12 procent.

Suomalainen/Finsk

Konsumentpriserna på livsmedel sjönk
med 4,3 % på grund av den ändrade
momssatsen.

Hinta/
Priset 30.9.
90/kg

Både det tidigare och det nya priset
visas på hyllkantsetiketten.

5

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

6

5

/kg

Kariniemi
Fileepihvit/Filébiffar
6 kpl/st.
hunajamarinoitu/
honungsmarinerade

Hinta/
Priset 30.9.

695

199

(4,97/kg)

Hinta/
Priset
30.9.

0

95

(4,75/kg)

Hinta/
Priset
30.9.

1

69

(0,86/l)

1

90

Huhtahyvät
Huhtasavupalvi/
Rökt skinka
400 g (4,76/kg)

091

Valio
Arkijuusto
edamjuusto/
edamost
1,25 kg (4,28/kg)

Hinta/
Priset 30.9.

5

Suomalainen/Finsk

Hinta/
Priset
30.9.

1

35

65

59

(4,47/kg)

0

Atria
Pizzat/
Pizza
200 g (4,55/kg)

163

Bonaqua
Kivennäisvedet tai
Vichy/Mineralvatten
eller Vichy,
1,5 l (0,82/l)
(sis./inneh. 1,23
+ pantti/pant 0,40)

95

Hinta/
Priset 30.9.

0

99

(6,60/kg)

Saarioinen
Hampurilaiset
kastikkeella/
Hamburgare med sås
150 g (6,32/kg)

2

48

Hinta/
Priset 30.9.

259

X-tra
Grillinakki/
Grillknackkorv
900 g (2,75/kg)

(2,88/kg)

90
Pouttu Broilerin
marinoidut fileesuikaleet/Marinerade broiler filéstrimlor, 1,25 kg
(6,35/kg)alkuperämaa

Hinta/
Priset 30.9.

1

99

1

Hinta/
Priset 30.9.

1

20

Brasilia/ursprungsland
Brasilien

(6,63/kg)

(2,67/kg)

15
Rainbow
Ruisleipäpalat/
Rågbrödsbitar
9 kpl/st.
450 g (2,56/kg)

3

18

Hinta/
Priset 30.9.

329

(0,83/l)

Coca Cola
tai/eller Coca Cola
Zero 2-pack
3 l (0,79/l)
(sis./inneh. 2,38 +
pantti/pant 0,80)

2

86

Hinta/
Priset 30.9.

299

(7,48/kg)

0

95

Rainbow
Appelsiinitäysmehu/
Apelsin juice
1l

248

Pågen
Täytemuffinssit/
Fyllda muffins
240-280 g
(10,33-8,86/kg)

249

Fitness
Aamiaismurot/
Frukostflingor
375 g (6,63/kg)

Atria
Naudan paistijauheliha/Nöt stek
malet kött 10%
400 g (7,16/kg)
Suomalainen/Finsk

Hinta/
Priset
30.9.

099

Hinta/
Priset
30.9.

59
2
(10,799,25/kg)

Hinta/
Priset
30.9.

60
2
(6,93/kg)

Yliviivatut hinnat ovat tuotteiden entiset hinnat ennen arvonlisäveron muuttumista 17 prosentista 12 prosenttiin./
Det överstreckade priset är det pris produkten såldes till innan momssatsen ändrades från 17 procent till 12 procent.
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

www.s-kanava.ﬁ

S-gruppen –
Den tillförlitligaste
dagligvaruhandelskedjan i Finland

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

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

Veikkolan urheilukentällä on
kesällä ja alkusyksystä vipinää.
Mitalikahvejakin on nautittu ja
Suomen mestaruuksista iloittu.
Lasten urheilukoulut, nuorten
harjoitusryhmät ja aikuisten
juoksu- sekä jumpparyhmät ovat
täyttäneet kentän lähes joka ilta.
Päivät ja illat ovat rytmittyneet
mukavasti kesän leirien, treenien
ja viikkokisojen merkeissä. Lokakuussa toiminta on jo suurilta
osin siirtynyt kelien viilenemisen
ja iltojen pimenemisen vuoksi
Veikkolan koulun saliin, Otaniemen halliin ja Evitskogin suureen
urheilutilaan.
– Kesä oli loistava. Jostain kummasta syystä Veikkolan yleisurheilukentän yllä ei juuri koskaan
sada, vaikka muualla vettä tulisikin. Jouduimme kesän aikana perumaan jumpan vain pari kertaa
sateen vuoksi, VeVen toiminnanjohtaja Johanna Aatsalo-Sallinen
kertoo.
Tänä kesänä kentällä vietettiin
myös historiallisia hetkiä. Elokuussa seuran tekemä pitkäjänteinen juniorityö alkoi tuottaa tulosta, kun Veven urheilijat palkittiin
Suomen mestaruustason mitaleilla.

Ensimmäiset nuorten
SM-mitalit
Mervi Tulonen ja Kristiina Vuorvirta saavuttivat Veikkolan Veikkojen ensimmäiset nuorten sarjojen SM-mitalit. Kaksikko sijoittui
pituuden joukkuekilpailussa kolmanneksi Harjavallassa järjestelyissä alle 15-vuotiaiden Suomen
mestaruuskisoissa. Suomen mestaruuspronssi tuli tiukassa pituuden joukkuekisassa, jossa lasketaan yhteen kolmen kierroksen
tulokset.

Hyvä kesä takana. Näistä venyttelijöistä kannattaa ottaa mallia!

Pituushypyn Suomen mestarin Sonja Dyhrin tyyliä ihailevat juniorit innostuivat lajista.
si, VeVen ja Kristiina Vuorvirran
valmentaja Alexander Holthoer
kehuu. Mervi Tulosta valmentaa
Atte Pettinen.
Keihäskisassa Veikkolan heittolajien tulevaisuuden lahjakkuus
Visa Mäkinen sijoittui 15. sijalle.
Erittäin vaikeassa säässä kovassa
sateessa ja tuulessa heitetty kisa
oli kilpailijoiden kesken todellista senttipeliä. Mäkisen kilpailu
oli kuitenkin hyvä, sillä hän heitti
uransa toiseksi parhaan kisatuloksensa 50,25.
Harjavallan SM-kisoihin sai kilpailuoikeuden tekemällä ns. Aluokan tuloksen. Veveläisistä kisoihin osallistumisoikeus oli myös
Jakke Anttilalla ja Hanna Lohvalla. Anttila oli pituudessa 33. ja
Hanna Lohva 300 metrin 21. Mervi Tulonen oli kolmiloikassa 25.
Visa Mäkinen oli kiekossa 16.

Ensimmäinen SM-kulta
Mervi Tulonen hyppäsi kisassa
uuden ennätyksensä ja Kristiina
Vuorvirta elämänsä kolme pisintä
hyppyä. Vuorvirran harmiksi hypyt lähtivät kaukaa ponnistuslankun takaa, joten mittauksessa ne
laskettiin lähteväksi lankulta.
– Tytöt kilpailivat hyvin ja jäivät
vain neljä senttiä yleisurheilun
suurseura Lahden Ahkeran hopeamitalista. Kilpailun jälkeen tytöt
olivat tyytyväisiä, ja valmentajana
olen iloinen, sillä he saavuttivat
mitalinsa nimenomaan hyvän kilpailutaitonsa ja hyvyytensä vuok-

Tulosen ja Vuorvirran mitalit olivat ensisoittoa, sillä muutamaa
viikkoa myöhemmin VeVen Sonja Dyhr kilpaili kuten mestarin
pitääkin. Dyhrista tuli samalla
Veikkolan Veikkojen ensimmäinen Suomen mestari. Hän voitti
16-vuotiaiden tyttöjen sarjassa pituushypyn Suomen mestaruuden.
Dyhr hyppäsi Seinäjoella järjestetyissä 16- ja 17-vuotiaiden SM-kisoissa elämänsä kahdeksan pisintä
loikkaa. Kultahyppy oli 584 cm,
joka syntyi viimeisellä loikalla.

Sanomista. Lisäksi seuran uudet
verkkosivut palvelevat seuran toiminnasta kiinnostuneita entistä
paremmin. Syksyllä uusina lajeina ovat alkaneet tenevien Tempputuokio, Zumba Toning ja kunto-combat -ryhmä. Ensi vuoden
alkuun kaavaillaan omaa ryhmä
Babybicille. Babybicissä vauva
on jumppaavan vanhemman ”lisäpaino”.

– Sonja hyppäsi kisassa vain kaksi hyppyä nappiin lankulta. Muut
karsinnan ja finaalin hypyt lähtivät
kaukaa lankun takaa, joten hänellä
oli kisassa todella hyvä vire päällä. Urheilijana hän on kehittynyt
kuluneiden kolmen vuoden aikana
todella vauhdikkaasti, sillä kolme
vuotta sitten hänen ennätyksensä
oli 380, Dyhrin valmentaja Alexander Holthoer kertoo.

– Zumba Toning on jo veikkolalaisille tuttua Zumbaa helppojen
liikkeiden ja latinomusiikin yhdistelmää, mutta nyt siihen on lisäksi
lisätty maksimissaan puolentoista
kilon kädessä pidettävät irtopainot, joiden avulla tuntiin saadaan
vielä enemmän lihaskuntoa lisäävää, kiinteyttävää ja vahvistavaa
liikuntaa, VeVen Zumba-ohjaaja
Johanna Aatsalo-Sallinen kertoo.

Kilpailu oli tiukka ja vaiherikas.
Dyhr varmisti viimeisille kierroksille pääsynsä jo ensimmäisellä
kierroksella eikä hämmentynyt
muiden tuloksista. Viimeinen
hyppy kruunasi kilpailun.
– Olin aivan hämmästynyt voitostani, toisaalta oloni oli todella
hyvä, enkä ottanut mitään paineita kisasta. Kesken kisan pyysin
valmentajaakin luokseni ja kerroin hänelle, että minua ei väsytä
yhtään, joten vireeni oli todella
loistava. Olin todella iloinen edistymisestäni ja sain hyvän tunteen
päälle, Dyhr hehkuttaa.

Syksyllä zumbaajille on luvassa
myös mukava yllätys, sillä VeVe
järjestää Zumba-ohjaajien koulutuksen joulukuun alussa. Sitä ennen Suomessa vieraileva hollantilainen Zumba-kouluttaja Jaromir
Cremers pitää mestaritunnin, jolle pääsevät osallistumaan myös
kaikki VeVen zumbaajat.

VeVen aiemmat nuorten SM-menestykset ovat vuodelta 1991,
jolloin Jarkko Sonninen sijoittui
SM-kisoissa neljänneksi ja hänet
valittiin 17-vuotiaiden maaotteluun. Orimattilassa kisatussa maaottelussa hän varmisti Suomen
joukkueen kaksoisvoiton moukarinheitossa.

Syksyn uutuudet
VeVen viikkokalenteri löytyy
joka keskiviikko Kirkkonummen

– Zumba on iskenyt veikkolalaisten sydämiin täysillä. Ryhmät
ovat täynnä, ja niillä on hyvä fiilis. Zumba tunnetaan erityisesti
siitä, että siinä tulee valtava hiki,
jokainen saa kunnon treenin, ja
kun kaikki tapahtuu makean musiikin tahdissa, stressi vähenee
kuin itsestään, Aatsalo-Sallinen
hehkuttaa.
Sunnuntaisin Veikkolan koulun
liikuntasalissa on alkanut uusi
kunto-combat -ryhmä. Ryhmä sopii kaikille yli 15-vuotiaille mie-

hille ja naisille. Kello 13–14 järjestettävän tunnin tavoitteena on
kohentaa kokonaisvaltaisesti kuntoa esimerkiksi armeijaa varten.
– Tunti koostuu monipuolisesti lihaskunto- ja budotyylisistä
liikkeistä. Pohjansa se on saanut
karatesta, jujutsusta ja potkunyrkkeilytyylisestä harjoittelusta, yli
25 vuotta budolajeja harrastanut
ja opettanut Sami Sallinen kertoo.
Syksyn kurssivalikoimaan kuuluu
myös kuntosaliharjoittelun peruskurssi, josta ilmoitetaan VeVen
kalenterissa ja seuran verkkosivuilla. Kurssi starttaa lokakuussa
ja pitää sisällään kuntosaliharjoittelun perusteet.
Opetustoimen ja urheiluseuran yhteistyönä ovat jo alkaneet VeVen
järjestämät koulun liikuntakerhot.
Valikoimaa riittää alakoululaisten
Liikkis-kerhosta yläkoululaisten
Zumba- ja kuntosalikerhoon. Lisätietoja koulun ilmoitustaululta
ja VeVen verkkosivuilta osoitteesta www.veve.net.

Uudet verkkosivut
avautuvat pian
Veven uudet verkkosivut avataan
lokakuussa, joten aikatauluja ja
eri toimintaryhmiä etsiviä voidaan
palvella jatkossa entistä nopeammin ja paremmin. Sivujen uusi visuaalinen ilme helpottaa tietojen,
aikataulujen ja yhteyshenkilöiden
etsimistä. Ja valokuvista voi bongata itselleen tuttuja treenikavereita. www.veve.net.
Teksti:
Johanna Aatsalo-Sallinen
Kuvat: Nina Dodd

www.veve.net

Primulan Tuore Leipä -valikoima nyt meillä!
Primulan Tuore Leipä -i urval nu hos oss!
Primulan Tuore Leipä -valikoimassa on tarjolla
joka päivä tuoretta ja maistuvaa leipää.
Tuore Leivät ovat ranskalaistyyppisiä,
laadukkaita tuotteita, joista näkyy käsityön leima.
Taikinajuureen leivotuissa leivissä käytetään
ainoastaan ensiluokkaisia viljalajikkeita ja raaka-aineita.

Primulan Tuore Leipä bjuder dagligen på ett urval
av färskt och smakligt bröd.
Alla bröd är franskinspirerade kvalitetsprodukter
med synlig prägel av handarbete.
Enbart högklassiga sädesslag och råvaror används.
Bröden bakas på surdeg.

Tervetuloa tutustumaan
Primulan Tuore Leipä -valikoimaan.

Välkommen och bekanta dig med
Primulan Tuore Leipä -produktfamilj.

TUORETTA LEIPÄÄ
JA DELIHERKKUJA
Palvelemme:
ma-pe 7-21
la
8-18

TUULENSUU
Koskentie 3
p. (09) 819 0700
02880 Veikkola www.k-market.com
timo.laukkanen@k-market.com

