4 / 2009

pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

Veikkola-peli saapuu
kirjastoon 19.12.

PÄÄKIRJOITUS

2

Egojoulusta ekojouluun!

Kylänraitti 4/2009

Sisällysluettelo
AJASSA..............................................................................3–5, 7
Kylänratti ...................................................................................3
Kyläluuta heiluu ........................................................................4

Olen sota-ajan lapsi, syntynyt kolme päivää ennen rauhaa. Mietin usein, miten sukupolvemme suhtautuu tämän
päivän kulutushysteeriseen yhteiskuntaamme. Valistunut
kansalainen vaatii meitä säästämään energiaa, kierrättämään ja elämään vain todellisten tarpeittemme mukaan.
Näin tehtiin viisikymmentäluvulla, jolloin koko kansa
oli talkoohengessä rakentamassa maatamme. Ei silloin
jätetty lautaselle ruokaa tai valoja päälle, kun lähdettiin
ulos. Silloin säästettiin energiaa, vaikka kukaan ei puhunut ilmastonmuutoksesta tai maapallon tuhoutumisesta
sanaakaan. Oli aivan luonnollista, että nuoremmat lapset
perivät vanhempien sisarustensa vaatteet, lelut ja urheiluvälineet. Kaikki kierrätettiin ja mitään sellaista, joka
oli mahdollista korjata, ei viety kaatopaikalle.
Tämän päivän kielenkäytössä haukutaan pihiksi sellaista henkilöä, joka säästää, säilyttää ja kierrättää. On aika
nostaa pihtarit kunniaan. He ovat todellisia ekoihmisiä.
USA:ssa ruokakaupat ja ravintolat kaatavat vuosittain
roskiksiin ruokaa 27 miljoonaa tonnia. Kun tähän lisätään maatalouden ja tukkukaupan hukkakulut, summa
kasvaa yli sataan miljardiin vuosittain. Euroopan luvut
lienevät lähes samaa luokkaa. Luvut ovat lukuja: kaiken
takana on kuitenkin ihminen, yksilö, individi, josta muutos lähtee. Vai lähteekö?
Joulu on kulutuksen suurjuhlaa. Alkuaan kristillinen juhla on muuttunut ylensyönniksi, turhan krääsän hankinnaksi ja tyhjänpäiväiseksi joulukorttien lähettelyksi. Kerran vuodessa paikataan omaatuntoa ja sitten jatketaan
entiseen malliin. Ehdotan kaikille joululahjaksi muuttumisleikkiä: ennen jokaista ostopäätöstä mietitään, onko
tämä tarpeellista ja välttämätöntä. Uskon, että seulan jälkeen jää runsaasti aitoja, luovia asioita, jotka tekevät
joulun rauhasta iloisen yhdessäolon juhlan. Nautitaan kynttilöiden valosta ja sen tuomasta tunnelmasta. Ja
toisistamme.
Hyvää ja tunnelmallista Joulua kaikille kansalaisille Veikkolasta Vanatuun!

Matti Saartamo
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Koska meillä on joulu

Torilla tavataan la 19.12.
Kyläläisten yhteisessä joulunalustapahtumassa ovat Veikkolan
liikekeskuksen kaikki yritykset mukana. On glögiä, pipareita,
puuroa, arvontoja...
Nouda joulupassisi Kymppikiskalta kyseisenä päivänä. Hae liikkeistä vähintään kolme leimaa tai puumerkkiä ja palauta kympille! Näin osallistut tuotepalkintojen arvontaan.
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Oma kylä leikiten tutuksi

Veikkola-peli ilmestyy jouluksi
koottu aikuis-lapsiryhmä ja muutkin pikkuporukat. Ryhmä sai runsaasti arvokasta palautetta niin
pelin toimivuudesta, säännöistä,
ohjeiden luettavuudesta kuin sisällöstäkin.

Veikkola lähikylineen on virkeää,
ripeästi kasvavaa pohjoista Kirkkonummea. Ennemmin tai myöhemmin tänne juurtuvia ihmisiä
alkaa kiinnostaa, minne he oikein
ovatkaan asettuneet asumaan.
Juuri valmistunut Veikkola-peli
on tutustumisretki Veikkolan ja
sen lähiympäristön luontoon,
menneisyyteen ja nykypäivään.
Peli soveltuu sekä perhepeliksi
että opetuspeliksi kaikenikäisille
peliporukoille. Peruslautapelin
lisäksi se sisältää tehtäväkortteja
sekä tyhjiä kortteja omia tehtäviä
varten.

Peli-idea syntyi kyläkävelyllä
Veikkolan kyläyhdistys toteutti
kesällä 2007 kävelyretkiä, joiden
tarkoituksena oli tutustuttaa ihmisiä oman kylän historiaan, rakennuksiin ja tapahtumiin. Lautapeli-idea pulpahti esille tällaisella
kävelyretkellä, tarkalleen ottaen
käveltäessä Eerikinkartanolta Navalanpuistoon johdattavaa viehättävää polkua.
Hanke päätettiin toteuttaa paikallisin voimin. Idean äiti on paljasjalkainen veikkolalainen Pirkko
Kautto, laskenta-alan ammattilainen ja Veikkolan kyläyhdistyksen
hallituksen jäsen. Kauton lisäksi
pelityöryhmän jäseniksi tulivat
Veikkolaan kymmenisen vuotta
sitten Itävallasta muuttanut arkkitehti Franz Raschbacher sekä
tämän jutun kirjoittaja, luokanopettaja Seija Kivilaakso, haapajärveläinen ja veikkolalainen vuodesta 1973 alkaen.

Kullanarvoiset
yhteistyökumppanit
Peliprojektin hallinnasta lupautui
vastaamaan Pirkko Kautto, joka

otti vastatakseen rahoitusjärjestelyistä, taustatuki- ja apujoukkojen
yhteyksien hoitamisesta sekä työnjaosta. Yhteyksiä luotaessa työryhmä sai lisäpontta aikeelleen, kun
se sai varauksetta kannatusta tarpeellisuudestaan. Ryhmän jäsenet
sitoutuivat yhdessä päättämään
pelin lopullisesta koostumuksesta
sääntöineen ja ulkoasuineen sekä
vastaamaan painatusprosessista ja
markkinonnista.
Pelikokonaisuutta
pohdittaessa
lähtökohtana oli, että perheet ja
muutkin peliporukat viihtyisivät
pitkään yhdessä Veikkola-pelin
ääressä ja parhaassa tapauksessa
vieläpä ottaisivat jalat alleen tutustuakseen pelin kohteisiin aidossa
ympäristössä. Tärkeiksi arvoiksi
nousivat myös lapsilähtöinen näkökulma ja yhteisöllisyys.
Veikkolan kyläyhdistys lupautui
vastaamaan pelin väliaikaisesta
rahoituksesta. Lisäksi se antoi
työryhmälle käyttöön työtilat Kylätalolta.
Työprosessissa oli mukana Veikkolan koulun oppilaita ja veikkolalaisten päiväkotien lapsia, joiden

piirroksia pelin graafikko Franz
Raschbacher sijoitti runsaasti sekä
pelilaudan että -laatikon kuvitukseen.
Kirkkonummen kirjaston ystävien
ylläpitämän Sanapajan oppilasryhmä kehitti noppapelin fantasiatarinat ja työsti ideoita helpompia
tehtäväkortteja varten Seija Kivilaakson ohjauksessa.
Lukuisat vuosikymmeniä tai koko
ikänsä Pohjois-Kirkkonummella
asuneet henkilöt antoivat arvokkaita tietoja, joista työryhmän
naisjäsenet saivat paljon aiheita
tehtäväkortteihin omien tietolähteittensä ohella.

Sanamuotoja hiottiin, tehtäväkortteja muokattiin, odoteltiin lisää
piirroksia. Koululaisten lisäksi
pyydettiin kuvia myös päiväkotilapsilta. Keväällä 2009 tuli ilouutinen: Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto oli myöntänyt
Veikkola-pelin työryhmälle apurahan. Oli tullut aika saattaa suunnitelmat valmiiksi. Pelin tuotantokustannustukea antoivat myös
Pa-Hu Oy sekä tehtäväkortit ja peliohjeet painanut kauklahtelainen
Hannun Tasapaino Oy.

Veikkola-pelin ensimmäinen painos valmistuu joulukuun puolivälissä. Perusnoppapelin lisäksi
pelilaatikossa on helppoja trivialpursuit -tyyppisiä tehtäväkortteja
n. 80 ja vaativampia puolestaan n.
160. Jatkossa peliä voidaan ajantasaistaa ja laajentaa uusilla tehtäväkorteilla ja -muodoilla. Onkin
toivottavaa, että pohjoiskirkkonummelaiset välittäisivät peliryhmälle lisämateriaalia ja ideoitaan
pelin kehittämiseksi. Sisältöjen
laadinnassa on huomioitava, että
peliä tullaan käyttämään opetusmateriaalina oman kylän kouluissa. Ideat voi lähettää sähköpostitse
osoitteeseen: veikkolapeli@gmail.
com .
Teksti: työryhmän puolesta
Seija Kivilaakso

Veikkola-pelin
julkistamistilaisuus
kirjastossa
Veikkolan kirjastolla on lauantaina 19.12.2009 klo
14-16 Veikkola-pelin julkistamistilaisuus, jossa tekijät
esittelevät pelin erilaisia pelivaihtoehtoja. Peliin voi
tutustua lähemmin myös pelaamalla sitä kirjastossa,
erikseen varatussa pelitilassa.

Koekappaleita ja aikalisä

Veikkola-pelin materiaalit laadukkaita

Syksyllä 2008 pelilaudan ensimmäinen, Veikkolan karttaa väljästi muistuttava versio tulostettiin
tietokoneelta A4-arkkeina ja liimattiin taustapahville. Joitakin
arkkeja tehtäväsarjojakin oli valmiina. Koepelaajiksi pyydettiin
yksi Veikkolan koulun 3-luokka.
Lisäksi peliä testasivat sanapajalaiset, kyläyhdistyksen kautta

Pelilauta kootaan palapelimäisesti lovitetuista neljästä osasta, ja pinta on laminoitu. Puiset pelikeilat ovat
kauttaaltaan lakatut ja arpanopat painavat ja hajoamattomat. Peliä myydään julkistamistilaisuudessa. Sen
jälkeen sitä voi ostaa peliryhmän jäseniltä sekä Sirpan
Vintillä 19.12.09 alkaen. Pelin hinta on 24 euroa.

Leppoisuutta liikenteeseen
Take it easy! Relax! Relaa! Ota
rennosti! Nämä ovat tuttuja, lausujansa iän mukaan vaihtelevia
toivotuksia. Äskettäin on alettu
puhua ”slow life” -asenteesta,
elämänmenon hidastamisesta,
arkipäivän leppoistamisesta.

torijarrutuksessa nolla. Ajo on
leppoisaa, kun antaa auton rullata
tilanteisiin, joissa pitää hidastaa
tai jopa pysähtyä.
Pääteiden ruuhkajonoissa leppoisa ajotapa näkyy takana tuleville
siinä, etteivät jarruvalot jatkuvasti välähtele. Tämä todistaa myös
sen, että turvaväli edellä ajavaan
on oikea.

Kaikkein helpoimmin – työtehtävistä lipsumatta – tahtia voi leppoistaa liikenteessä. Tämä asenne
sopii yhtä hyvin motorisoitujen
ajoneuvojen kuljettajille kuin kevyen liikenteen edustajille.

Kylämme kevyen liikenteen väylillä kulkee hyvin monenlainen
joukko. Paremmuusjärjestystä ei
ole. Siksi kaikkien on saatava oma
tilansa, mutta sen valloittaminen
ei ole oikein.

Kiireettä suojatielle
Tilanteita tarkkaillen

Rennosti istuen
Turvavyö on syytä kiinnittää, ennen kuin starttaa. Se rauhoittaa ja
myös säästää vuoden mittaan polttonestettä – yllättävän paljon. Ja
jokaiselle kyytiläiselle on autossa
oltava sään ja kelin mukainen vaatetus. Autoa, joka ei joskus tekisi
tenää, ei ole vielä keksitty.

on hidas, lyhyt ja epävarma eivätkä aistit enää toimi oikein kunnolla.

Säästeliäästi ajellen
Kaksi polttonesteen säästövinkkiä
tiedoksi tai muistutukseksi: 1. Auton lohkolämmitintä kannattaa alkaa käyttää, kun lämpötila painuu
alle viiden plus-asteen. 2. Tämän
päivän autojen kulutus on moot-

Kun luopuu ajaessaan turhasta
revittelystä, säästää merkittävästi
polttonestettä ja erityisesti hermojaan. Samalla liikenteen muut osapuolet säästyvät säikähdyksiltä ja
riskitilanteilta.
Annetaan meistä heikoimmille aikaa ja tilaa. Nuoren, menevän ja
ripeäkulkuisen on hyvä kuvitella,
miltä liikenne vaikuttaa, kun askel

Kukaan meistä ei voi ratkaista aikatauluaan kaahaamalla ajokillaan
suojatien kohdalle tai ryntäämällä
suojatielle. Syksyn aikana on ollut paljon aihetta kiittää Veikkolan
ympyröissä ajavia kohteliaasta
käyttäytymisestä suojateiden kohdalla.

Huomaavaisesti pysäköiden
Parkkipaikoilla – ulkona tai yleensä ahtaissa halleissa – on hyvä antaa toisen parkkeerata rauhassa tai
tulla ruudusta pois. Maksullisella
parkkialueella kannattaa kokeilla pikku kohteliaisuutta, joka
usein tepsii. Kun tulen autolleni
ja havaitsen, että lipukkeestani on
jäänyt reilusti aikaa käyttämättä,
tarjoan sitä lähelle pysäköineelle
tulijalle.
Leppoisaa liikennettä myös joulun jälkeen!
Teksti ja kuva: Tapani Iivari
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Kohtaamme Kymppikioskilla
Mitä hommaat?
- Koulua ja kyläaktiviteetteja.
Mitä mieltä olet lamasta?
- Viisas mies Tiibetistä. Jos tarkoitat ahdinkoa, niin se on ahneuden
hinta, jonka maksumiehinä ovat
tavalliset kansalaiset.

Miten vietät joulusi?
- Rauhallisesti perheen parissa.

Kuka olet ja mistä tulet?
- Olen Paavo Sortti ja olen kotoisin Oulusta.
Missä ja miten asut?
- Veikkolassa rivitalossa.
Kauanko olet asunut Veikkolassa?
- Yhdeksän vuotta.

Kerro kolme herkkua, mitä joulupöytääsi kuuluu?
- Kinkku, rosolli ja joulutortut.
Mitä toivot kunnalta joululahjaksi?
- Myönteistä päätöstä hyvinvointikeskuksen rakentamisesta Veikkolaan.
Olet kuulemma lausujamiehiä.
Anna näyte?

- Akka kylään laskit kantoi, joka
murun läävään antoi; sika lihoi,
akka laihtui. Joulun alla vuoro
vaihtui.
Käytkö usein Kympillä?
- Vähintään kerran päivässä.
Mitä ostit? Maistuiko?
- Jätin raviveikkauksen, ostin kahvin ja voisilmäpullan.
Maistuiko?
- Maistui, mut ei pysynyt suussa.
Teksti: Matti Saartamo
Kuva: Tapani Iivari

MONIPUOLISET HOITOPALVELUT
VEIKKOLASSA!
–
–
–
–
–

Joulua
joulua
joo
Ahmii possu ruokaa lätissään
on niin onnellinen omasta mielestään.
Ei ruokaa niin paljoa koskaan saaneensa muista
on nahka karannut kauaksi luista.
Mutta miksi isäntä kirvestä hioo sitä vilkuillen?
Pian possu kyllä arvaakin sen.
Isäntä sen syödä aikoo kärsästä saparoon.
Joulua joulua joo.

Tuleeko teille pukki?
- Pukkeli killistellee meillä joka
joulu.
Mitä harrastat?
- Mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta.

Kylänraitti 4/2009

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

Ei paljoa iloisempi mieli ole kalkkunallakaan
vaikkei järkeä päässä lie ollenkaan.
Jotkin vaistot senkin elämää ohjaa
ja nyt pelko kourii jo mahanpohjaa.
Se lentoon pyrkii siiventyngillään
sitä väki katsoo silmät selällään.
Mitähän se tahtoo pakoon kun noin siivillään takoo?
Joulua joulua joo.
Kulkee isäntä metsään pokasaha kädessään
vastaantulijoille pysähtyy selittämään.
Kun puut noin nuorina kaataa saan
en tarvitse moottorisahaakaan.
Nurin puut pikkuiset, muksista vain
saan siitä rahaa tonneittain.
Yltään palttoon kiskoo, loikkii kuusikkoon.
Joulua joulua joo.
Posteljoonille päivät kiireisiä lienee
se mistähän kaikkien osoitteen tiennee?
Joulupostin varmasti perille vie
vaikka selkää särkee ja liukas on tie.
Tuulee, sataa räntää, on loskaa
kiroaa: eikö tää helvetti lopu koskaan.
Kilokaupalla survoo joulukortteja postilaatikkoon.
Joulua joulua joo.
Kävi myös työtön kaupoissa kaikissa noissa
nyt ovat rahat kaikki lompakosta poissa.
On kauppakassissa pottuja, reikäleipiä kaksi
on lipeäkalakin vaihtunut silakaksi.
On tuvassa sentään kuusi, noin puolimetrinen.
Hän naapurintontilta näpisti sen.
Jouluaattona sulloo suuhunsa silakanraatoo.
Joulua joulua joo.
Ja possu, no se joulun alla kohtasi teurastajansa
nyt kaivaa isäntä tikulla possua irti hampaistansa.
On pöydällä tähteet kinkun, kalkkunan ja lipeäkalan
on viinapullo piilossa takana pöydänjalan.
On isäntä kylläinen ja niin tyytyväinen
pyytää tupaan myös työttömän, sen nälkäisen.
Isäntä työttömälle tarjoo ryypyn vinettoo.
Joulua joulua joo.
Mutta onhan lysti nähdä näin kylläinen kansa
ei se aina itse huomaa turpoavansa.
Mutta alkuvuonna astuvat puntariin
ukot ja akat ja kauhistuvat niin.
Menevät ukot punttisalille, emännät jumppaamaan
ja kaikki he ryhtyvät paastoamaan.
Kevääseen asti syödään vaan puuroo ja maksalaatikkoo.
Joulua joulua joo.
Pekka Lempiäinen

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

Öljy- ja Kaasupolttimet
Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman!
Myös lahjakortit.

Veikkola Puh: 0400 445 834
Sähköposti: aulis.liljestrom@elisanet.fi
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Föreningen för Norra Kyrkslätt –
Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys 30 år
Ett samarbete för att skapa
trivsel för invånarna och värna
om naturen och miljön i norra
Kyrkslätt.
I november fyllde Föreningen för
Norra Kyrkslätt r.f. – PohjoisKirkkonummi Yhdistys ry. 30 år,
ett jubileum som firades i arbetets
tecken. Under årens lopp har föreningens verksamhet innefattat
såväl stora som små projekt. Ett
av de största projekten är nog det
s.k. POMO-projektet på 90-talet.
Projektet innebar restaurering och
vård av Lappböleträsket, Petäjärvi
och Hepari. Idag följer föreningen
med verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral
och vid behov tas ställning till
verksamhets- och utvidgningsplaner genom Ämmässuo-liike, föreningen har en egen representant i
rörelsen.
Föreningen kan vid behov låna ut
en syresättningspump om det finns
ett tillfälligt syresättningsbehov i
områdets vattendrag. Bidraget till
Oitbacka frivilliga brandkår för
anskaffning av en defribillator utgör ett av de viktigaste bland de
bidrag som föreningen delat ut.
Under de senaste åren har föreningen firat Tjugondag Knut med en
uppskattad sopplunch på Furuhed
och under våren arrangerar föreningen årligen ett städtalko då
vägrenarna i byarna städas upp.
Föreningen har påtalat behovet
av att en lättrafikled bör byg-

Hiljainen haavanlehti
Veikkolan kyläyhdistykselle tunnustus taistelusta liikennemelua
vastaan
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on myöntänyt vuoden 2009
Hiljainen haavanlehti -palkinnon
Kirkkonummen Veikkolan kyläyhdistykselle. Perustelut olivat
seuraavat:

Trevlig samvaro på höstens planeringsmöte.
gas från Veikkola via Haapajärvi
och Lappböle till Oitbacka. Både
Kyrkslätts kommun och Vägförvaltningens Nylands distrikt har
kontaktats i denna sak.
Det senaste projektet som startade nu i höst är upprensningen av
Albin Bromans ekdunge öster om
Haapajärvi. Avsikten är att minska
slyn i området så att ekarna får ett
större växtutrymme och ökad synlighet i landskapet, samtidigt synliggörs även den vackra bergsväggen. Projektet påverkar trivseln i
området och föreningens initiativ
fick ett positiv mottagande från
såväl kommunen som Nylands
miljöcentral.
I föreningens nuvarande styrelse
ingår medlemmar från Kylmälä,

Juusjärvi, Lappböle, Kauhala och
Haapajärvi. Vi samarbetar med
bl.a. byaföreningen i Veikkola,
Norra Kyrkslätts Ungdomsförening r.f. och Norra Kyrkslätts
frivilliga brandkårer. Föreningen
för Norra Kyrkslätt r.f. - Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry. är
medlem i föreningen Västnylands
Byar r.f.
Är du intresserad av föreningens
verksamhet, kanske av att delta i
vårt talkoarbete? Vill du veta mera
om vår verksamhet? Har du svarat JA, ta kontakt via email merja.
malmstrom@suomi24.fi.
Trevlig fortsättning på året!
Merja Malmström
ordförande

Kunnan maltillinen budjetti ja
Pohjois-Kirkkonummi
Tulevan vuoden talousarviota
odotellaan aina pientä jännitystä
tuntien - vuotta 2010 erityisesti.
Talouden tiedettiin olevan laskusuunnassa, ja saimme vain kielteisiä viestejä: investointeja on
liikaa, rahat ovat lopussa, koululuokkien oppilasmääriä pitää
lisätä (sen sijaan että vähennettäisiin) jne. Kun tuon opuksen
sai käsiinsä, ei se niin masentava
ollutkaan. Tosiasiassa talousarvio on hyvin maltillinen. Alkuperäisistä lautakuntien ehdotuksista on pystytty hyväksymään vain
kaikkein välttämättömimmät.
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kielisillä luokilla 107 oppilasta.
Pulpetinpaikoista alkaa olla kova
pula.

Sivistystoimi pyrkii tulevaisuudessa koulu- ja päiväkotirakennusten
tarveselvitysten oikea-aikaiseen
ja -laajuiseen esittämiseen. Rakenteilla on jo VUORENMÄEN
KOULU, josta tulee 2-sarjainen,
1-6 -luokkien oppilaille rakennettu 12 perusopetusryhmän koulu,
jonka hyötyneliömäärä on 3 186.

Kunnan väestö 31.12.2008 oli 35
981 henkeä, näistä Veikkolassa 4
913 henkeä (lisäystä ed. vuoteen
513), Pohjois-Kirkkonummella 3
525 henkeä (lisäystä 139). Koska
ikärakenne on nuorisopainotteinen, investoinneissa ovat ensi sijalla koulun ja päiväkodin rakentamiset.

VUORENMÄEN PÄIVÄKOTI on
105-paikkainen, ja se toteutetaan
yhtenä hankkeena koulun kanssa.
Molempia palvelee yhteinen 705
neliön suuruinen jakelukeittiö.
Suunnitelmissa on. että molemmat otetaan käyttöön 1.8.2011.
Koulun yhteyteen rakennetaan
myös urheilupuistoa palvelevia
aputiloja 170 hyötyneliötä (puku-,
pesu-, huolto- ja varastotiloja).

Vuonna 2009 on Veikkolan koulussa oppilaita 816, Evitskogin
suomenkielisillä luokilla 110 sekä
Oitbackan ja Sjökullan ruotsin-

Muita kohteita:
- Veikkolan asemakaava-alueen 9c ja 8d katujen rakentaminen valmiiksi ja alueiden 1 ja 2

katujen (Suonsyrjä) rakentaminen
1 600 000 e
- Veikkolan asemakaava-alueet,
Suonsyrjän vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen
-- Vuorenmäen koulun vesihuoltojärjestelyt 900 000 e
-- kaava-alueiden katujen perusparannus 100 000 e
-- Veikkolan siirtoviemäri, lisäraha 100 000 e
- Lapinkylän vedenottamon saneeraus 20 000 e
- Nuuksiohanke (kunnan kustannusosuus) 28 000 e
-- Veikkola-Nuuksio -keskus,
yhteyspolku 9,2 km (toteutuu vuosina 2010-2011)
-- Kaislammen kierros -luontopolku
Vuodelle 2011 on budjetoitu Veikkolan asukas- ja lähiliikuntapuistoa varten 18 000 e.

Paljon tärkeää ja tarpeellista tälle
kunnan 1/4 väestölle on luvassa,
mutta uuden terveyskeskuksen,
hyvinvointikeskuksen ja nuorison
nettikahvilan suunnittelua varten
ei ole vielä riviäkään.
Raili Leidenius

”Veikkolan kyläyhdistys on pitkään vaatinut meluestettä moottoritielle, jonka melutasot ylittävät
kaikki ohjearvot. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri pitää veikkolalaisten aktiivien sitkeää työtä ansiokkaana ja tärkänä. Tutkimukset
ovat osoittaneet melun aiheuttavan
muun muassa unihäiriöitä ja muita terveysongelmia. Kyläyhdistys
on tehnyt toimenpidevaatimuksia
entiselle Tielaitokselle ja kunnan
päättäville elimille. Vuoden 2008
kesällä kyläyhdistys teki kantelun oikeuskanslerille siitä, että
viranomaiset ovat laiminlyöneet
asukkaiden terveydensuojelun jät-

Palkintotaulu on nähtävissä
Veikkolan kylätalon seinällä.
tämällä meluntorjunnan hoitamatta. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ihmettelee viranomaisten
ja Tiehallinnon hitautta ja välinpitämättömyyttä Veikkolan melusuojauksessa. Suojelupiiri vaatii
nopeita toimia Veikkolassa. Piiri
huomauttaa viranomaisten vastuusta ja vaatii meluntorjuntaan
lisää voimavaroja. Meluisia hankkeita ei pidä toteuttaa, jos melusuojaus ei ole kunnossa.”

Kylätalo
Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29, 02880 Veikkola
Kylätalolta Veikkola-tuotteita.
Kylätalo on avoinna
sopimuksesta.
Yhdistykset voivat varata
kylätalolta kotoisaa kokoustilaa hyvin edullisesti: 15 e/ilta
tai kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.
Katso varaustilanne kylätalon kalenterista:
www.freewebs.com/veikkolaverkko/kyltalonkalenteri.htm
Kylätalon kokoushuoneen varaukset nettilomakkeella:
www.freewebs.com/veikkolaverkko/kylatalonvaraus.htm
tai sähköpostitse veikkola@gmail.com.
Veikkolaverkosta Pohjois-Kirkkonummen kuulumiset
www.veikkola.net ja www.veikkola.fi.

TILITOIMISTO VEIKKOLASSA
Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!
Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959
satu.nerola@tilipalvelunerola.fi, www.tilipalvelunerola.fi
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Ninan hellässä huomassa
Nina Sipilä-Latovehmas aloitti
Kauneusnurkkansa toiminnan
syyskuun lopussa. Hänellä on
monipuolinen koulutus ja kokemus erikoiskosmetologiasta.
Opetustyöhönsä liittyen hän
kiertää maailmalla arvioimassa
kansainvälisiä CIDESCO -tutkintoja.

Pärinäpoikien ja -tyttöjen ei enää tarvitse lähteä Veikkolaa edemmäs kalaan. Kaikki moottoripyörien varusteet ja varaosat sekä työkalut ovat löytyneet kylästämme kesäkuun 5. päivästä lähtien, jolloin 4Service Racing aloitti toimintansa uudessa liiketalossa. Kari
Kaukonen on vastaa 4Service Oy:n toiminnasta. Yritys tarjoaa
myös kiinteistöpalveluja, esim. viheralueiden hoitoa, piha-alueiden
talvikunnossapitoa. Mika Virtanen (kuvassa) on ”Veikkolan poikia”
ja hän vastaa 4Service Oy:ssä kiinteistönhuollosta.

Erikoiskosmetologiksi ja estenomiksi kouluttautunut kaunedenhoitoalan lehtori Nina SipiläLatovehmas on Suomen lisäksi
hakenut alansa oppia mm. Ranskasta, Saksasta, Sveitsistä, Italiasta ja Kreikasta. Kouluttautumisensa ohella hän on säilyttänyt
kosketuksen kaunedenhoitoalan
käytännön työhön tekemällä hoitoja ekstrana neljäntoista vuoden
ajan Salón Marja Sipilässä.
Lapset olivat kasvaneet sen verran suuriksi, että oli aika pistää
oma yritys pystyyn. Nina pyörittää Kauneusnurkkaa opetustyönsä
ohessa kotonaan. Yritys on lähtenyt mukavasti käyntiin, ja Ninalla
on käynyt asiakkaita pääkaupungista asti.

Monipuoliset hoidot

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.
Viime Kylänraitissa 3/2009 sivulla 9 olivat 4Service Oy:n ja
ProGames kuvatekstit vaihtaneet
paikkaa. Lisäksi kuvatekstissä oli
virhe: 4Service Oy:n toiminnasta vastaa Kari Kaukonen ja Mika
Virtanen vastaa kiinteistöhuollosta. 4Service Oy:ltä löytyy varaosien lisäksi myös työkaluja.

Kylän kesäisten juhlien arpajaispalkintojen lahjoittajalistasta oli
jäänyt pois 4Service Oy.
Toimitus pahoittelee virheitä ja
julkaisee ohessa näiden kahden
yrityksen kuvat uudelleen korjatuin kuvatekstein.

Asiakkailla on mahdollisuus nauttia Ninan tekemistä perinteisistä
kasvohoidoista tai erikoiskasvohoidoista. Ihonhoitoon liittyvissä
tuotevalinnoissa Nina auttaa myös
mielellään. Erityisesti atopiasta
ja aknesta kärsivät saavat häneltä
varmasti apua iho-ongelmiinsa.
Ninan valikoimasta löytyy myös
erikoishierontoja: joogahieronta, Hot Stones, yrttinyyttihieronta, aromaterapia ja tämän hetken
kuumin uutuus TIMANTTIHIERONTA. Kysytyimpiä hoitoja
ovat tähän mennessä olleet joogahieronta, lämminkiviterapia ja
mainittu timanttihieronta.

Asiakkaan tuntemuksia lämminkivihieronnasta
– Kivet olivat kauniiksi soikeaksi
ja tasaiseksi hiottuja laavakiviä,
jotka säilyttävät lämmön miellyttävänä pitkään.

Nina ja melkein nirvanassa lepäävä asiakas.
Ensin säärien ja käsivarsien iholle siveltiin Jojoba-öljyä, jonka
jälkeen hierottiin lämpökivien
kanssa, kiviä jätettiin paikoilleen
lisäämään vaikutusta. Vaikutus
olikin ihmeellisen miellyttävä ja
täydellisesti lihakset rentouttava.
Tuon tuostakin kuului kysymys:
”Tuntuuko missään liian kuumalta?” Ei tuntunut, vaan se suloinen
lämpö tuntui saavuttavan luut ja
ytimetkin...
Verenkierto ja aineenvaihdunta
saivat uutta vauhtia kauniin musiikin ja tunnelmavalaistuksen siivittäminä ja aika kuluikin aivan liian
nopeasti :-( Lopuksi muutama lasillinen raikasta sitruunavettä. Olo
oli täysin uudistunut, joten kaamospimeyttä on helpompi kestää!
Voin suositella sydämellisesti kaikille! Miksei joululahjaksi

tai muuten vain hemmotteluhoidoksi? :-)

Pukin konttiin
Nina on valinnut hoitolansa tuotteet luonnonkosmetiikan puolelta,
jossa arvomaailma ja hinta-laatu
-suhde ovat kunnossa. Hänellä on
Primaveran edustus. Kyseistä tuotemerkkiä pidetään kosmetiikan
luomukuningattarena. Hoitolassa
on avoimet ovet 16.12. klo 1318 glögittelyn merkeissä. Silloin
on myös mahdollista ostaa lahjakortteja pukin konttiin. Ajanvaraukset voit tehdä arkisin 13-18 ja
lauantaisin 10-13 numerosta 050
5645909. Lisätietoa löytyy myös,
kun klikkaat http://sites.google.
com/site/kauneusnurkka.
Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Pikantti Pikkukirppis
Entisen Mariannen Salongin tiloissa, Turuntie 561, lokakuun
lopussa avattu Pikkukirppis huokuu pikanttia tunnelmaa. Tuotteet
on taidokkaasti ja hyvällä maulla
aseteltu omille paikoilleen. Sieltä
löytyy myös taidokkaita käsitöitä
sekä ihka uusia nukkekodin kalusteita ja esineitä. Siinäpä mahtava
vinkki joulupukille. Myyntipaikan hinta on 20-25 euroa viikko.
Pikkukirppis on avoinna ti-pe 1018 ja la-su 10-15.

Olemme mukana Veikkolan joulutapahtumassa lauantaina 19.12. Tule hakemaan meiltä pukinkonttiin esimerkiksi verenpainemittari, sähköhammasharja tai laadukasta kosmetiikkaa!
Iloista ja kiireetöntä Joulua ja onnea vuodelle 2010 toivottavat Veikkolan apteekin tytöt
Jouluaattona, torstaina 24.12. palvelemme 912. Avaamme jälleen maanantaina 27.12. klo 9.

puh. (09) 8874 2810
Palvelemme ma-pe 9-18, la 9-14.

Teksti Paavo Sortti
Kuva: Anton Raschbacher

Yrittäjä Anne Laakkonen on kirppari-ihminen viimeisen päälle.

AJASSA
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Mielikuvitus riittää, vetäjistä puutetta

Monitoiminen seuraintalo Furuhed
Norra Kyrkslätt u.f:n eli PohjoisKirkkonummen nuorisoseuran
seuraintalo, Furuhed, on Haapajärven kylässä vain 4 km etelään
Veikkolasta. Nuorisoseura on
yli 100-vuotias ja seuraintalokin
lähes 80-vuotias. Vuosien kuluessa Furuhed on ollut ahkerassa
käytössä. Tanssi, teatteri ja laulukuoro muodostivat perustan
ensi vuosikymmenten toiminnalle. Porkkalan vuokra-aikana,
jolloin Haapajärvi oli kunnan
hallinnollinen keskus, toiminta
oli erityisen vilkasta. Mukaan tulivat mm. harrastusillat erilaisine
peleineen.
Viime vuosikymmeninä nuorisoseura on kokeillut joukoittain
erilaisia toimintoja ja tapahtumia.
Moni kyläläinen muistaa vielä
tanhuillat, shakki- ja bridgeillat,
radio-ohjatut autot, sählyillat ja
eriaiheiset illallistanssiaiset, rusettiluistelut jne. Viime vuosina
ala-asteen discot, joihin oppilaita
sekä suomen- että ruotsinkielisistä
kouluista on kutsuttu, sekä harrasteillat ovat muodostuneet keskeisiksi toiminta-alueiksi.

vuotena keskiviikkoillat ovat olleet vuokrattuina yksityiselle kuntoliikunnan järjestäjälle.
Yksityinen päiväkoti, Rödluvan,
toimii myös Furuhedissä. Sekä
lapset että vanhemmat arvostavat
rauhallista ja turvallista ympäristöä. Suureksi iloksemme on myös
yhteistyö Kartanoteatterin kanssa
käynnistynyt. Sillä on talviharjoituksensa ja -esityksensä Furuhedissä. Voisi ehkä sanoa, että vanha
perinteinen toiminta on jälleen
käynnistynyt. Odotamme paljon
tältä yhteistoiminnalta.

Furuhed maaliskuussa 2009. Kuva: Marjokaisa Piironen.
Kirkkonummen kansalaisopistollakin on vuosikaudet ollut toimintaa Furuhedissä. Mm. tanhut ja
jooga kuuluivat opiston ohjelmiin.
Jostain syystä kansalaisopistolla
ei ole ollut mitään toimintaa viime
vuosina. Toivomme, että yhteistyö käynnistyy taas pikapuoliin.
Uudet toimintamuodot ovat aina
tervetulleita seuraintaloomme.

Viime vuosikymmeninä hääjuhlien pito Furuhedissä on lisääntynyt
jatkuvasti. Käytännöllisesti katsoen joka viikonloppu kesäkuukausina on vuokrattuna yksityistilaisuuksiin, ennen muuta hääjuhlien
järjestelyihin. Saadakseen vuokrattua tietyn viikonlopun Furuhedistä on syytä tehdä varauksensa
jo vuosi etukäteen. Muutamana

Vuosien kuluessa nuorisoseura
on ollut valmis kokeilemaan mitä
moninaisimpia toimintamuotoja.
Voisi ehkä sanoa, että vain mielikuvitus ja vetäjien puute ovat
rajoittavia tekijöitä. Tarkemmin
ajateltuna rajoituksen muodostaa
vain vetäjien puute, mielikuvitusta
meiltä kyllä löytyy. Jos sinua kiinnosta jonkin toiminnan vetäminen Furuhedissä, on nuorisoseura
kyllä kiinnostunut osallistumaan
toimintaan. Ei edes kieli muodosta estettä. Vaikka nuorisoseura on

virallisesti ruotsinkielinen, ovat
suomenkieliset osallistuneet toimintaan jo vuosikymmenten ajan.
Suurena rajoittavana tekijänä on
tietysti talous. Suurella seuraintalolla on merkittävät käyttö- ja
ylläpitokustannukset. Siitä syystä
suuri osa jäsenten energiasta suuntautuu seuraintalon tulevaisuuden
turvaamiseen, ja vain pienempi
osa on jäänyt eri toiminnoille.
Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. On osoittautunut, että
useat nuoret, kylän kasvatit, perheen muodostettuaan hakeutuvat
takaisin kotikyläänsä. Olemme
varmoja, että he muistavat Furuhedissä viettämänsä toiminnalliset
illat. Uskomme, että he haluavat
suoda samat ikimuistoiset hetket
myös omille lapsilleen. Luonnollisesti myös muut, sekä vanhat että
uudet pohjoiskirkkonummelaiset,
ovat tervetulleita osallistumaan
nuorisoseuran toimintaan.
Kari Christensen
kari.christensen@kolumbus.fi

Ungdomsföreningshuset Furuhed
Norra Kyrkslätt u.f:s föreningshus Furuhed ligger i Haapajärvi by endast 4 km söderut från
Veikkola. Ungdomsföreningen
är över 100 år gammal och föreningshuset närmar sig 80 års
ålder.
Genom åren har Furuhed varit i
flitigt bruk. Dans, teater och sångkör bildade grunden för verksamheten under de första årtiondena.
Under Porkala parentesen, då
Haapajärvi var centrum för kommunens administration, var verksamheten särskilt livlig. Med kom
t.ex. hobbykvällsverksamheten
med olika spel.
Under de senaste årtiondena har
ungdomsföreningen prövat på
massvis med olika slags verksamhet och evenemang. Många i byn
kommer ännu ihåg folkdansen,
schack- och bridge-kvällarna,
radiostyrda bilarna, sählykvällar
och supéerna med olika teman,
rosettskrinningarna mm.
Under de senaste åren har lågstadiediscona, dit elever från både
finska och svenska skolor inbju-

dits, samt hobbykvällar varit de
centrala delarna i verksamheten.

att uppskattas av både barn och
förädrar.

Även Medborgarinstitutet i Kyrkslätt har i åratal haft verksamhet på
Furuhed. Bl.a. folkdans och joga
har gått i deras regi. Av någon orsak har Medborgarinstitutet inte
haft någon verksamhet på Furuhed de senaste åren. Vi hoppas att
samarbetet kommer igång igen i
en nära framtid. Nya aktiviteter är
alltid välkomna till vårt föreningshus.

För vår stor glädje har vi även fått
igång samarbetet med Kartanoteatteri. De har sina vinterövningar
och föreställningar på Furuhed.
Man kunde kanske säga att den
gamla traditionella verksamheten
har kommit igång igen. Vi väntar
oss mycket av samarbetet.

Under det senaste årtiondet har
antalet bröllopsfester på Furuhed ökat stadigt. Så gott som alla
veckoskiften under sommarmånaderna är reserverade för privata
tillställningar, främst bröllop. Redan ett år i förväg är det orsak att
göra sin beställning av lokalen om
man vill vara säker på att få hyra
just ett visst veckoslut.
I några år har det en gång i veckan
varit motionsgymnastik på onsdagskvällarna i privat regi.
Det privata daghemmet Rödluvan
är också stationerat på Furuhed.
En lugn och trygg miljö verkar

Under årens lopp har Norra
Kyrkslätt ungdomsförening visat
sig vara öppen för att pröva sig
på alla möjliga nya verksamheter.
Man kan nästan säga, att det är endast fantasin och brist på dragare
som utgör begränsningar. Vid närmare eftertanke är det nog endast

dragarna som fattas, fantasi har vi
nog. Om du har intresse av att börja dra en verksamhet på Furuhed,
är ungdomsföreningen nog redo
att delta i verksamheten. Inte äns
språket utgör någon begränsning.
Trots att föreningen är officiellt
svenskspråkig, har finskspråkiga
deltagit i verksamheten redan i
årtionden.
En stor begränsning är naturligtvis de ekonomiska resursserna.
Ett stort föreningshus har betydliga drift- och underhållskostnader.
Det är orsaken till att en stor del
av medlemmarnas energi har riktats till att trygga föreningshusets
framtid och endast en mindre del

har funnits kvar till att dra olika
verksamheter.
Vi ser med tilltro på framtiden.
Det har visat sig att en stor del
av ungdomarna som vuxit upp
i byn söker sig tillbaka hit då de
bildar familj. Vi är övertygade, att
de kommer ihåg sina verksamhetsfyllda kvällar på Furuhed. Vi
tror, att de vill även lämna samma
oförglömliga stunder till sina egna
barn. Naturligtvis är också alla
andra, både gamla och nya norra
kyrkslättbor, hjärtligt välkomna att
delta i föreningens verksamhet.
Kari Christensen
kari.christensen@kolumbus.fi

Kauneusnurkka
Tervetuloa Jouluglögille/ tutustumaan hoitolaani
16.12.2009 klo 13-18 välisenä aikana.
lisäetoja yrityksestä:
hp://sites.google.com/site/kauneusnurkka/
LAADUKKAITA KAUNEUDENHOITOJA* LAHJAKORTTEJA
* LUONNON KOSMETIIKKAA
Huomioithan:
22.12-29.12.2009 Kauneusnurkka rauhoiuu Joulun
vieoon, jolloin hoitola on kokonaan SULJETTU!

Ajanvaraukset:
arkisin klo 16-18,
lauantaisin 10-13
p. 050-56 45 909
Huuhkajane 9,
02880 Veikkola
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Syksy on kustantajan kulta-aikaa
Kuluneena syksynä on julkaistu ennätysmäinen määrä julkisuuden henkilöiden muistelmia.
Jotkin niistä ovat synnyttäneet
ns. skandaalinpoikasia, joilla
iltapäivälehdet ovat lihottaneet

talouttaan. Kirkkonummella vaikuttaneiden Pekka Herlinin ja
Paavo Haavikon elämästä kertoneet teokset olivat julkisuuden
kärjessä. Molemmat henkilöt
olivat aikansa vaikuttajia: Herlin

talouden ja Haavikko kulttuurin
sektorilla. Kylänraitti on kahlannut läpi syksyn satoa ja esittelee
tässä lyhyesti mielenkiintoisia
elämänkertoja.

John Simon:
KONEEN RUHTINAS
Pekka Herlinin elämä

si Antin että omat välinsä muihin
lapsiin. Hinta oli kova - ei niinkään rahallisesti vaan henkisesti.

Kirkkonummen
Thorsvikissä
asunut suomalainen yritysjohtaja
Pekka Herlin oli niin yritysjohtajna kuin ihmisenä kovin ristiriitainen persoona. Kun yhtiön
pitkäaikainen tiedotusjohtaja John
Simon julkaisi hänen elämänkertansa, niin julkisuuteen astuivat
lapset, joiden lausunnot isästään
kirjassa olivat vähemmän mairittelevia. Varsinkin alkoholismi, joka
paljasti Pekka Herlinin narsistisen
ja maanis-deprsessiivisen luonteen, on melko suuressa roolissa.
Samaan hengenvetoon kirjoittaja
toteaa aikalaistensa haastattelujen
kautta, että - siitä huolimatta - hän
hoiti työnsä mallikelpoisesti. Näin
ei kuitenkaan käynyt perheen suhteen, vaikka Pekka Herlin korostikin jatkuvasti perheen merkitystä
elämässään.

Matti Saartamo

teatterin näytelmä ”Valtakunnan
häirikkö” valottaa hänen rooliaan
enemmän. Ainakin se sai Pekan
tarttumaan kynään ja kritisoimaan
siinä esitettyjä ”faktoja” Helsingin Sanomissa.

Simonin kattava elämänkertateos
käsittelee päähenkilönsä kaikkia
osa-alueita tasaisesti: Herlinin
roolia Kone Oy:n teollisuusjohtajana, Thorsvikin isäntänä, purjehtijana ja koti-isänä.
Haastattelutekniikkaan perustuva
teos on hyvin kirjoitettu, ja kaikesta näkee, että kirjoittaja tuntee
hyvin kohteensa ja on perehtynyt
hänen maailmaansa hyvinkin kattavasti. Samalla se on mielenkiintoinen luku suomalaista yrityshistoriaa, jonka kliimaksi löytyy
julkisuudessakin esillä olleesta
yhtiön tulevan vetäjän valinnasta.
Sillä isä rikkoi sekä perintöprins-

Meri Vennamo
Lähikuvassa
VEIKKO VENNAMO
Kun tytär kirjoittaa elämänkerran
isästään, syntyy joko lämminhenkinen perhekronikka tai kriittinen
perhehelvetti. Tässä tapauksessa kysymys on ensin mainitusta
vaihtoehdosta: Politiikka asettuu
taustalle, ja esiin nousee viime
vuosisadan loppupuoliskon kohutuimman poliitikon yksityiselämä, joka on toki alisteinen hänen
yhteiskunnalliselle toiminnalleen.
Hyvällä syyllä voi sanoa, että
Veikko Vennamon elämä oli äärimmäisen työkeskeinen.
Meri Vennamo on tietoinen niistä
ongelmista, joita isäromaanin kirjoittaminen väkisinkin aiheuttaa.
Lopputulos on kuin hätähuuto
kaikelle kansalle: Yrittäkää ymmärtää isääni, joka taisteli vähävaraisen kansan puolesta ja jota
tavallinen kansa rakasti. Samalla
Meri erittelee suhteitaan ja elämäänsä vanhempiinsa nostaen
myös äitinsä, Sirkka Vennamon,
unohdetun roolin näyttämölle.
SMP - Sirkka, Minä ja Pekka, oli
kansan suussa levinnyt ironinen
slogan, jonka totuudellisuus tulee
teoksessa hyvin todistetuksi. Tosin
Pekan rooli jää kovin vähäiseksi,
mutta ehkä Helsingin Kaupungin-

Matti Saartamo

Juha Numminen
Lähikuvassa
LENITA AIRISTO
”Minua ei pidetä piilossa eikä pimennossa. Minähän loistan kuin
lamppu. Tulen aina pääovesta.”
Lenitan julkinen elämä alkoi 17vuotiaana, kun hän voitti Suomen
Neito -kilpailun vuonna 1954. Palkintona hän sai matkan Miss Universum -kisoihin Yhdysvaltoihin,
jossa hän ei menestynyt. Mutta se
ei ollut oleellista: Sillä matkalla hän
loi tulevan uransa kannalta merkittäviä ihmissuhteita, oppi kansainvälisyyttä ja sai kosolti itseluottamusta.
Veteraanitoimittaja Juha Nummisen
kirjoittama elämänkerta on taitavaa
journalistiikkaa, hyvää perehtymistä aiheeseen ja oman äänen antamista kohteelleen, jonka kaikki luulevat tuntevansa julkisuuden kautta.
Lenita varjelee kuitenkin tietoisen
tarkasti yksityisyyttään ja muuttuu
naarastiikeriksi, jos kokee itseään
loukattavan.
Kirjan ilmestyessä kaikki odottivat suuria paljastuksia hänen
miesystävistään, mutta sen takia ei
kirjaa kannata lukea. Sitä vastoin
mielenkiintoisia tarinoita hänen

tempperamentistaan, suorasukaisuudestaan ja sitkeydestään riittää
kosolti. Kirja käsittelee Lenitaa
silkkihansikkain ja antaa hänelle
mahdollisuuden kertoa oma versionsa monista julkisuudessakin
käsitellyista asioista. Samalla se
esittelee valovoimaisen taistelijan,
joka ei turhaan ujostele saavutuksiaan suomalaisen yritysmaailman
käyntikorttina maailmalla.

heenjohtajaksi, jonka oli tarkoitus
nostaa demarit uuteen nousuun.
Viimeistään Jukka Puotilan imitaatio kertoi, että jos vallan huipulla on hyvä olla, niin kansan
sylkykupiksi joutuminen on tuplasti raskaampaa. Siitä seurasivat
vaikeat sairaudet, joista Uffe on
tarmollaan selviytynyt yllättävän
hyvin.
Matti Saartamo

Matti Saartamo

Ulpu Iivari
Lähikuvassa
ULF SUNDQVIST
Kun 27-vuotias Ulf Sundqvist
nimitettiin vuonna 1972 opetusministeriksi Paasion kakkoshallitukseen, hän oli kaikkien aikojen
nuorin ministeri Suomessa. Ja on
edelleen. Samassa hallituksessa
istui useita muitakin nuoria demareita. Osuvasti hallitusta kutsuttiinkin nappulaliigaksi. Sipoosta
kotoisin olevan suomenruotsalaisen työläisperheen kasvatin nopea
eteneminen uralla ei ollut yllätys
niille, jotka Uffen tunsivat. Tyylikkäästi pukeutuva ja kielitaitoinen
nuordemari oli silloin melkoinen
poikkeus vasemmistoradikaalien
maailmassa. Hän oli poliittinen
broileri, jonka nuoruuteen kuului
vallankäytön suhteuttaminen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.
Siksi ei ole yllätys, että jo nelikymppisenä Uffelle alkoi tulla
mitta täyteen päivänpolitiikassa.
Uudet haasteet odottivat.
Uffe siirtyi liike-elämään, joka
muutti hänen elämänsä täysin.
STS-pankin pääjohtajuudeen aikana luoton antaminen omalle ja
veljensä tappiolliselle yritykselle
vei hänet oikeuteen mahdollisimman huonoon aikaan: Hänet oli
juuri nimitetty SDP:n uudeksi pu-
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Janne Ahonen
Pekka Holopainen
KUNINGASKOTKA
Kuningaskotka on Suomen kansan arvostaman ja loistavan uran
tehneen mäkihyppääjän, Janne
Ahosen, huikea tarina lapsihyppääjästä tähän päivään. Ilmeetön
ja turhia selittelemätön mäkien
jäämies on kuulunut kansan syvien rivien rakastamiin urheilijoihin
läpi uransa.
Ahonen nousi 15-vuotiaana maajoukkueeseen 1992. Ensimmäisen arvokisakultansa Janne voitti
MM-kisoissa 1995. Uransa aikana
hän on saavuttanut 19 arvokisamitalia aikuisten sarjassa. Ahonen
valtasi Keski-Euroopan mäkiviikon viidennen kerran kaudella
2007-2008.
Jannen 2008 keväällä syntynyt lopettamispäätös ei fanien onneksi
pitänyt, vaan upea ura saa jatkoa.
Ahonen meinasi lopettaa uransa
jo vuonna 2007. Syynä oli pitkän
valmennussuhteen katkeaminen
valmentaja Ari Saukon henkilökohtaisten ongelmien takia.
Kirjan toimittanut Pekka Holopainen piirtää eteemme täysin
erilaisen Ahosen, mitä olemme
tottuneet urheilulähetyksissä hänestä saamaan. Ahonen osaa olla
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välillä räiskyvä persoona, välillä
murheen alhon tunteva herkkä
taiteilija, jolle oma äiti on tärkein
lohduttaja.
Kuningaskotka tarjoaa lukijoilleen sisäpiirin tietoa, tarinoita
suomalaisista ja ulkomaisista
urheilijoista sekä urheiluvaikuttajista runsaan 20 vuoden ajalta.
Se pureutuu rohkeasti myös urheilijan elämän toisiin, suurelle
yleisölle tuntemattomiin puoliin
ja päästää lukijan kurkistamaan
niin huippu-urheilijan treenipäiväkirjoihin kuin rilluttelureissuihinkin: ”Nikunen puhisi raivoa ja
pettymystä Zakopanessa 27. tammikuuta 2008. Harri Olli oli sijoittunut maailmancupin kilpailussa
8:nneksi ja mäkiviikon sankari
Janne Ahonen 16:nneksi. Muilla
meni huonommin.Tämä ei ollut
aivan tavoitteiden mukaista. Tällä
kertaa Nikunen ei tarvinnut näkövaan hajuaistia tajutakseen, missä
oli epäonnistuttu. Nyt ei voinut
mitään laittaa tuuli- vaan huuliraon piikkiin. Kun joukkue saapui
aamulla mäelle, päävalmentaja
ei voinut välttyä huomaamasta,
miten vahvasti hyppääjien silmät
punoittivat.”
Paavo Sortti

Lauri Timonen
Lähikuvassa
MATTI PELLONPÄÄ
Näyttelijä Matti Pellonpää harrasti erilaista verbaaliakrobatiaa
monessa muodossa. Hänen hyvän
ystävänsä Juice Leskisen kanssa kuluivat pitkät päivät ja iloiset
illat Tampereen Tillikassa tämän
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harrastuksen parissa.Toki siinä
juotiin myös runsaasti kossuvissyä. Kohtalon kello taisi kilkuttaa,
kun Pellonpää eli Peltsi anagrammien rakastajana muovaili omasta
nimestään version: Matti Pellonpää = Poltinpa elämät.
Tämä ja paljon muuta mielenkiintoista luettavaa löytyy Lauri Timosen ansiokkaasti kirjoittamassa
elämänkerrassa, joka kuvaa Peltsiä ihmisenä ja Euroopan parhaana leffanäyttelijänä. Tämä titteli
myönnettiin hänelle loistavasta
roolista Aki Kaurismäen Boheemielämää-elokuvassa. Peltsi kommentoi osasuoritustaan hänelle
ominaisella mutkattomuudella:
”Mä en tiedä, mikä on boheemi,
mutta mun sielunmaisemat ovat
samat kuin mun roolihahmollani”.
Matti Pellonpää oli äärimmäisen
lahjakas ja sosiaalinen näyttelijä,
josta kaikki pitivät. Työssään hän
oli ehdottoman tarkka pienintäkin
nyanssia myöten: siitäkin huolimatta, että välillä Pellonpään
posti tuli Helsingissä ravintola
Kosmokseen ja Tampereella Tillikkaan. Mutta kuten Peltsin lempisanonta oli: ”Asialliset hommat
hoidetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat”.
Lauri Timonen analysoi Pellonpään näyttelijäntyötä tarkasti ja
monivivahteisesti. Nuoren kirjoittajan (s. 1980) kunnioitus Peltsiä
kohtaan on lähes palvova. Matti
Pellonpää eli lyhyen mutta äärimmäisen rikkaan elämän, josta
vain hän oli yksin vastuussa. Siihen mahtui paljon ilonpitoa mutta
myös kurinalaista työtä, elämänil-

miöiden pohdintaa ja ihmisuhteiden hoitoa.
Matti Saartamo

Raija Oranen
LEIJONAN OSA
Raija Orasen kirjassa Leijonan
osa kerrotaan viime vuosisadan
lopun pankkikriisistä, miten ahneus ja oman edun tavoittelu johtavat velkaantumiseen yli varojen.
Pankinjohtaja Anders Harmo tulee muiden mukana vauhtisokeaksi lainojen myöntämisessä ja
rahan pyörityksessä. Harmo on
kuitenkin aikamoinen veijari, joka
pystyy torjumaan rikossyytteet
pankkialalla ja siirtyy tuottavaan
kiinteistö- ja rakennusbisnekseen.
Anders Harmo vaihtaa myös vaimon nuorempaan, näyttävään
malliin ja tv-juontajaan, Pirita
Pohjolaan. Piritan eläkeikää lähestyvän toimittaja-äidin kautta
kuvataan velka- ja rakennuskeinottelun seurauksia tavallisen ihmisen näkökulmasta. Kerrotaan,
kuinka vuosikymmenien aikana
säästetty omaisuus voi menettää
arvonsa liiallisen luottavaisuuden
vuoksi. Rikkaat rikastuvat, koska
he osaavat tarvittaessa siirtää rahansa turvaan. Piritan Marke-äiti
ihastuu Veikkolassa järvenrantataloon, joka kaupan jälkeen osoittautuu korjauskelvottomaksi hometaloksi, ja oikeudenkäynti vain
lisää menoja.
Anders Harmo päättää kaapata
leijonan osan ja pyrkii tähän hyvin pitkälle keinoja kaihtamatta.
Lukija voi vain pohtia ja hämmäs-
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tellä liike-elämän moraalia. Pirita on jo Andersiin tutustuessaan
joutunut kohtaamaan menetyksiä
yksityiselämässä ja työssä. Hän
on ulkopuolisten kadehtimasta
asemastaan huolimatta ahtaalla.
Hänen on tyydyttävä Andersin
tahtoon ja oikkuihin taatakseen
itselleen ja lapselleen haluamansa
elintason.

”Muistelmakirjallisuudelle on annettu kolme hyväksyttyä äänilajia:
sievistely, sensurointi ja konstruointi joka sisältää myös mahdollisuuden räväkkään kerrontaan.
Aikuisen ihmisen ääntä ei oikein
tahdota hyväksyä, koska se saattaa kuvata tapahtunutta suorasukaisesti”, toteaa Paavo Haavikko
Prosperon saatesanoissa.

Pirita ei lannistu vaan toimii ja
säilyttää itsenäisyytensä annetuissa rajoissa. Hän rakastaa lapsiaan
ehdoitta ja äitiään yhä enemmän
suojelevasti. Suhde Andersiin kehittyy ja muuttuu laajana tunnekirjona kirjan juonenkäänteiden
mukana.

Mauno Saaren kirja on loistava,
raadollinen kuva Paavo Haavikon
elämästä sellaisena kuin hän sen
itse koki. Siinä kirjailijanero kertoo elämästään, naisistaan ja perheestään hyvinkin suoraan. Liianko suoraan ja liian paljon?

Kirjassa on mielenkiintoisia sekä
talouselämän mutkien että ihmissuhteiden kehittymisen kuvauksia.
Veikkola mainitaan muutamassa
kohdassa, mutta tapahtumapaikkana on lähinnä Helsinki. Andersin liiketoimet sijoittuvat myös
Pietariin ja Marbellaan.
Pirkko-Liisa Iivari

Mauno Saari
HAAVIKKO-NIMINEN MIES
Paavo Haavikon muistelmien julkaisemisesta käytiin melkein järjetön taistelu. Muistelmat saatiin
Haavikon pojan vastustuksesta
huolimatta julkaista. Tämän kahinan seurauksena Heikki Haavikko
siirsi Paavo Haavikon ja MarjaLiisa Vartion kirjojen uudelleenjulkaisuoikeudet Otavalta WSOY:
lle.

Kirja tutustuttaa lukijan maamme kulttuurielämään, kirjallisiin
piireihin ja kustannustoimintaan.
Liikemiesrunoilijaksi tituleeratun
Haavikon palkkaaminen Otavan
pelastajaksi oli Reenpäiltä uskalias mutta onnistuneeksi osoittautunut teko. Yhteys Otavaan katkesi vuonna 1983; vuonna 2007
syötiin vihdoin sovintolounasta.
Haavikko totesi tulleensa takaisin
kotiin.
Haastatteluista kootut tapahtumakuvaukset ja Haavikon aforismit
ovat kirjan parasta antia. Kirja
pohjautuu Saaren ja Haavikon
yhteisiin kokemuksiin 30 vuoden
aikana sekä haastatteluihin, joista viimeiset tehtiin alkutalvesta
2008. Paavo Haavikko oli tuttu
näky Veikkolassa, sijaitseehan
Haavikon Juhola Haapajärvellä
Särkijärven rannalla.
Raija Kari

TIMANTTI – EXPERT
OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY
Yleislääkäri Ulla Kivinen,
arkisin
Lastenlääkäri Petteri Hovi,
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Mari Kunnari ja Miika Uuksulainen

Oman kylämme DADA-muusikot
miston harjoittelussa ja esiintymisissä on tarpeeksi tekemistä.

RSO ja HKO
Vuonna 1995 Miika pääsi sellistiksi RSO:hon. Mari oli vuodet
94–96 Helsingin Kaupunginorkesterissa. Kesästä 95 vuoden 96
puolelle hän soitti Lohjan kaupunginorkesterissa ja myös sijaisena Suomen Kansallisoopperan
orkesterissa.

GT-ensemble esityksensä jälkeen Eerikinkartanon salissa sunnuntaina viime syyskuun 20. päivänä. Vasemmalta Petri Aarnio, Mirka Malmi, Mari Kunnari, Tuulia Ylönen, Riitta-Liisa Ristiluoma ja
Miika Uuksulainen.
Huilun sielukkuus ja soittajansa tumma, rauhallinen olemus.
Sellon riehakaskin sointi ja hallitsijansa vauhdissa liehahtelevat
hiukset. Mari Kunnarin ja Miika
Uuksulaisen musisoinnissa erottuvat ja yhdistyvät hyvin erilaiset
mielikuvat, aivan kuin Marin
helsinkiläisyys Kontulasta ja
Miikan joutsenolaisuus nykyisen
Lappeenrannan pohjoisliepeestä.
Huilisti Mari ja sellisti Miika ovat
DADA-festivaaleissa yhtyekollegojensa kanssa osoittaneet, miten
turvallisen harmoninen klassinen
musiikki ja yllätyksellinen modernismi yhdessä luovat meille kuuntelijoille sekä viihdyttävän että tajuntaa ravistelevan elämyksen.

DADAn veikkolalainen voimakaksikko, Miika Uuksulainen ja
Mari Kunnari.

Mari alkoi 7-vuotiaana soittaa
sekä nokkahuilua että pianoa. Yläasteella hän siirtyi huiluun. Myös
viulisti Petri Aarnio on kotoisin
Kontulasta. Ikään kuin tulevaa
yhtyeessä soittamista ennustaen
Mari ja Petri esiintyivät yhdessä
koulun juhlissa.

Miika opiskeli Joutsenon musiikkiopistossa. Hänen soittimensa on
koko ajan ollut sello: 10-vuotiaana
puolisello, sen jälkeen pari–kolme
vuotta ¾-sello ja 13–14-vuotiaasta alkaen sello. Mari siirtyi Helsingin konservatorioon ja sitten
Sibelius-Akatemiaan, jossa hän ja
Miika tutustuivat toisiinsa. Vuosina 1993–94 he hakivat oppia Kölnin musiikkikorkeakoulusta.

Mari aloitti musiikin opiskelun
Itä-Helsingin musiikkiopistossa.
Monet muistavat juuriltaan unkarilaiset Szilvayn veljekset, jotka ovat vuosikymmenien aikana
tulleet suurelle yleisölle tutuiksi
opiston juniorijousten johtajina.
Mari ihaili tätä lasten ja nuorten
orkesteria.

Miika mainitsee sellonsoiton innostajakseen Radion Sinfoniaorkesterista jo eläkkeelle siirtyneen
Riitta Lampelan. Viimeisenä opettajana Miikalla oli Heikki Rautasalo. Pariskunnan sai innostumaan
kamarimusiikista Veikkolassa asunut Paavo Pohjola. Mari ja Miika
eivät sävellä eivätkä sovita. Ohjel-

Musiikkiopistosta Sibikseen ja
Kölniin

Mari ja Miika muuttivat Veikkolaan vuonna 2001, kun talo Vanhatien varteen valmistui. Perheessä on kaksi poikaa, tammikuussa
kolme vuotta täyttävä Totti ja
9-vuotias Jussi. Heidän myötään
Marin soittamiseen tuli luonnollisia taukoja. Tänä syksynä hän
aloitti Lohjan kaupunginorkesterissa, joka kipeästi kaipaa kapellimestaria Juha Nikkolan kuoltua
äkillisesti viime heinäkuussa.

DADA
DADAn synty juontuu RSO:hon,
jossa ideasta alettiin puhua. Ryhmä soittajia muodosti GT-ensemblen. Ensimmäinen tapahtuma oli
vuonna 2004 Janakkalassa, josta
viulisti Mirka Malmi on kotoisin. Hänen sekä Marin ja Miikan
lisäksi yhtyeessä soittavat Petri
Aarnio, alttoviulisti Riitta-Liisa
Ristiluoma ja klarinetisti Tuulia
Ylönen.

DADAn kehityksen seuraavassa
vaiheessa otettiin yhteyttä Airi
Hyvöseen. Hänen myötävaikutuksellaan porukkaan tulivat Rea
Mauranen, Pekka Nuru sekä Arja
ja Juha Puikkonen. Perustettiin
Veikkola DADA -yhdistys, ja
Veikkolan DADA -festivaalin taiteelliseksi johtajaksi valittiin Miika Uuksulainen.
Festivaali on järjestetty kolmasti
kahden vuoden välein, ja GT-ensemble on ollut pääesiintyjänä
joka kerta. Viime syyskuun esitysten upeat tunnelmat Jorma Panulan Piiparilasta ja Eerikinkartanon
salista ovat vielä vahvasti muistissa.
Kun lyhyt juttutuokiomme on
päättynyt ja minut saatellaan ystävällisesti talon terassille, Totti
tulee mukana. Mari mainitsee jotain autosta. Olen parkkeerannut
beigen ja kuraisen farmariautoni
Uuksulaisen talon kohdalle. Hämärässä illansuussa katulamppujen heikossa valossa auton ääriviivat juuri ja juuri erottuvat. Äkkiä
Totti huudahtaa: ”Volkkari!”
Mari toteaa lyhyesti, että Totti tuntee automerkit. Saan siitä uuden
todisteen seuraavana päivänä, kun
olemme lähdössä perhekahvilasta
seurakuntakodilta. Totti on Mariäidin kanssa eteisessä, osoittaa pihalle parkkeerattua Kaurilan perheen autoa ja tokaisee: ”raisleri”.
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari
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LAPSET JA NUORET

Perhepäivähoitolapset metsämörrien
istutuspäivää viettämässä
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Kaustisen Näppäri-kurssi

Metsämörriohjaajilla lapsiryhmineen on vuosittain mahdollisuus
osallistua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Finlands
Svenska Idrott rf:n, Metsämörriohjaajat ry:n ja Suomen Ladun
järjestämään puuntaimien kylvöön ja istutukseen. Tapahtumaa
tukee Suomen Metsäsäätiö. Meille tarjoutui mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Niinpä hieman sateisena syyskuun päivänä
pakkasimme porukan autoon ja
suuntasimme kohti Haukilahtea,
jossa tämänkertainen tapahtuma
järjestettiin.
”Kolikok, kolikok, kolikok nyt
tulkaa tänne päin, kolikok, kolikok, kolikok, kolikok me kanssas
käymme näin. Täällä kukkaset
puut, sekä ystävät on ja laulu lauletaan, metsäretkelle nyt vie, ystävysten tie!” Tuttu laulu kaikui
Mellstenin puistossa, kun lähes 80
lasta ja aikuista lauloivat mörrille
tervehdyksen. Sen jälkeen porukka jaettiin pienempiin ryhmiin.
Pääsimme heti istutuspuuhiin.
Jokainen sai oman pienen taimen,
joka sitten istutettiin merkitylle
paikalle. Multa piti tiivistää hyvin,
että taimi pysyy pystyssä. Samalla ihmeteltiin, miten niin pienestä
taimesta kasvaa melkein taivaaseen asti ylettyvä mänty. Ainakin
niillä oli samanlaiset neulaset.
Käsien pesun jälkeen suunnattiin
puistoaukealle, jossa päästiin leikkimään tuttuja mörrileikkejä, ja
muutama laulukin ehdittiin laulaa
yhdessä. Pian olikin seuraava ryhmä tulossa, ja jatkoimme matkaa.
Metsäpolun varrelle oli joku jättänyt pieniä tehtäviä ja kysymyk-

Mukana retkellä olivat Kukka 1 v., Leanna 2 v., Emil 3 v., Sanna 5
v., ja retkioppaana toimi Tuija.

Kuvassa ovat vasemmalta oikealle: Jaakko Ojaluoma, Aino Ojaluoma, Helmi Ojaluoma, Elisa Troberg ja Kaislamari Katajamäki.
Eturivissä kannustusjoukot Suvianna Katajamäki ja Toivo Ojaluoma.

Kotimatkalla vielä pohdittiin, mitä kaikkea hauskaa ja jännittävää
retkellä oli koettu.
siä: Piti tasapainoilla puunrunkoa
pitkin, etsiä luonnosta kirjaimia,
tehdä omasta kehosta kirjaimia,
mittailla puunrungon ympärystä ja muuta hauskaa. Hämähäkin
verkon läpi piti päästä koskematta lankoihin, ettei hämähäkki
herää… Äkkiä kuului metsästä
jotain outoa huhuilua. Pienen etsimisen jälkeen pensaan takana
kallion kolossa odotti yllätys! Itse
Metsämörri istui siellä…ensin
vähän pelotti, mutta mörri olikin
ihan kiltti ja kertoi hauskoja tarinoita metsän eläimistä.

Lopuksi kiiruhdettiin takaisin
puistoon ja päästiin syömään
eväitä. Metsäseikkailun jälkeen
kaikilla olikin kova nälkä, ja kotoa
tuodut eväät maistuivat hirmuisen
hyviltä!
Kotimatkalla vielä pohdittiin, mitä
kaikkea hauskaa ja jännittävää retkellä oli koettu.
Mukana retkellä olivat Kukka 1 v.,
Leanna 2 v., Emil 3 v., Sanna 5 v.,
ja retkioppaana toimi Tuija.
Tuija Kaurila

”Mitä metsästä löytyy?”

Keramiikkaa: lasitettuja sieniä.
lainen ja Sari Marttila.

Veikkola Koti ja koulu -yhdistyksen kuvataidekerhon värikkäät
luomukset olivat esillä marraskuun puolivälistä joulukuun
alkuun Veikkolan kirjastossa.
Näyttelyn teema oli ”Mitä metsästä löytyy?”

Tämän kuvataidekerhon 40 nuorta
taiteilijaa on jaettu kahteen ryhmään: 1–3-luokkalaiset ja 3–9luokkalaiset. Noin kymmenen
oppilasta jonottaa nuorempien
ryhmään, mutta tilat asettavat rajansa. Vetäjinä ovat Leena Suoma-

Jaakko soitteli haitariaan ja sai Tehoste-Sampsan. Äiti oli tosi ylpeä.
Mekin soittelimme tietysti hyvin,
vaikka Sampsa-patsas jäi tällä kertaa saamatta. Kaikesta huolimatta
olimme iloisia. Viikko kului nopeasti ja pian olikin jo päätöskonser-

tin aika. Konsertti meni hienosti ja
siitä tehtiin cd-tallenne. Lauloimme ja soitimme erityisen hyvin
Pandojen paluu -laulun, jonka ansiosta Pandan lakritsapötköt eivät
jääneet keneltäkään saamatta.
Pian tuli lähdön aika mikä harmitti meitä hieman, siellä nimittäin
oli tosi mukavaa. Ensi kesänä menemme taas uudestaan Kaustiselle.
Teksti: Aino Ojaluoma ja Elisa
Troberg
Kuva: Pirjo Ojaluoma

Kuvislaisten värikäs näyttely

Pienten taiteilijoitten ryhmää vasemmalta: Saana, Aino, Anni,
Kaisla, Emilia, Venla, Ilona, Vilma, Tiitu, Siiri, Sanni, Hilda, Laura,
Henna ja Kira. Tässä ikäryhmässä on vain yksi poika. Pöydällä värikäs kattaus huovutustöitä.

Matkasimme alkukesästä Kaustiselle Näppäri-kurssille. Meitä
oli neljä veikkolalaista soittajaa.
Kaustisilla joukkoomme liittyi
vielä yksi veikkolalainen soittaja.
Alussa olimme hieman pihalla,
mutta kyllä se siitä sitten hoitui
ja pian olimme jo näppäreitä.

Näyttelyssä oli paperille tehtyjä
töitä, huovutuksia ja keramiikkaa.
Huovutukset tehdään kerhon tiloissa kirjaston yläkerrassa. Leena
sanoo, että oppilaat ovat lahjakkaita ja tekevät itse tätä työtä kysymällä neuvoja vetäjiltä.
Keramiikan raakapoltot ja lasitukset tehdään edelleen Riitta Hinkkasen pajassa Espoossa. Leena on
auttanut lasittamisessa. Jos oppilas haluaa, hän saa työnsä lasitettavaksi kahdella eurolla.
Teksti ja kuvat: Tapani Iivari
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Sanapajan lehtikurssi
13.10. – 17.11. oli Sanapajan lehtikurssi. Kävimme
joka tiistai tekemässä omaa
lehteämme kirjaston yläkerrassa. Lehden teko oli rankkaa ja uuvuttavaa, mutta se
palkittiin! Kirjaston aulassa
komeilivat upeat seinälehdet kurssin lopussa. Pienillä oli myös hyviä ideoita,
joista lopuksi syntyi hauska
Nurinkurin-tarina.
Merla H – S:nen
(Kirjoittajat ovat lehtikurssin “päätoimittajat” Hiltsu
ja Mettu)

Seisoin suuren kirkon portailla. Olin läpimärkä sateesta ja mekkoni helma

oli kurassa. Koputin ovea
epätoivoisesti. Kukaan ei
avannut ovea. Kirkon tolppien lyhdyt loistivat vielä
himmeästi. Niiden lasiset
ikkunat olivat huurussa.
Yhtäkkiä kuulin askeleita
sisältä. Toivoin, että joku
tulisi avaamaan. Oven pieni
kurkistusluukku aukesi ja
sieltä kurkisti vanha mies.
Hänen silmänympäryksensä olivat ryppyyntyneet ja
hänen silmansä olivat kirkkaansiniset, mutta ne eivät
loistaneet. Hän otti minut
sisälle. Käperryin vilttiin
kynttilöiden viereen ja nukahdin.
Noora Marttila

Nurinkurinmaassa

Kysymyksiä
Mikä on Suomen kansalliseläin? ____________________
Mikä on Suomen kansalliskukka? ___________________
Sofia Putkinen

Muuksamuikkonen
Olipa kerran Muuksamuikkonen. Hän asui mökissä.
Nuuksamuikkonen oli hänen veljensä. Muuksamuikkonen ja Nuuksamuikko-

nen asuivat mökissä metsän
keskellä. Nuuksamuikkonen tykkää hyppiä vesilammikossa.

Pienimmät lehdentekijät
antoivat kurssin maskottinukeille nimet Anneli ja
Santeri. Taideteatterinuket ovat äkäslompolaisen
Lea Kaulasen uniikkituotantoa.

Santeri joutui Nurinkurinmaahan. Se tuntui hurjalta,
mutta hän halusi jäädä sinne
kumminkin. Hevonen laukkasi hännällään ja Anneli
oli sen selässä. Anneli etsii
Santeria. Hän kävelee hiukset maassa. Hän pitää niistä

kiinni. Santeri meni pilven
päälle seisomaan. Ja sitten
Anneli kiipesi omia hiuksiaan pitkin pilven päälle. He
hyppäsivät pilven päältä ja
kävivät Nurinkurintalossa.
He jäivät sinne asumaan
elämänsä loppuun asti.
Yhteistarinan keksivät ja
kuvittivat Helmi, Nonna,
Sanna, Silja ja Emilia Sanapajan 6-8 –vuotiaitten
ryhmästä.

Ilmoituksia

Vastusta
eläinkokeita!
Monet eläimet kärsivät, kun
ihmiset tekevät eläimillä
kokeita. Joitakin meikkejä
testataan eläimillä. Joidenkin eläinten silmiin laitetaan saippuaa, vaikka niillä

Talot ovat taivaalla nurinkurin ja ihmiset pomppivat
nurinpäin. Kukat kasvavat
taivaasta alaspäin. Silloin
kun sataa, niin kukat imevät
pilvestä vettä.

ei ole kyynelkanavaa, ja
joidenkin eläinten ihon alle
ruiskutetaan syövyttävää
pesuainetta.
Elli Koukkari

Tehdään lehti -kurssin 68 -vuotiaat. Takarivissä
vasemmalta alkaen Emilia, Salla, Silja ja Helmi.
Edessä istuu vasemmalla
Nonna ja oikealla Sanna.

9-10 -vuotiaita omien lehtiensä toimittajia. Kuvassa vasemmalta Juho-Pekka, Satu, Sampo, Oona ja
Sofia.

Koululla oli viemäri tukossa. Sinne oli tullut kivikasa,
joka oli tukkinut viemärin.
Se oli ulkona. Ensin oli
pikkunen vesilammikko.
Se suureni ja suureni ja tuli
isommaksi. Mulla ei ollut
kumppareita. Minä kiersin
vesilammikon, vaikka teki

mieli sinne mennä. Lopulta se oli niin suuri, että se
ylettyi hiekkareunalle asti.
Sitten loppui koulu. Kun
menin kouluun seuraavana
päivänä, ei ollut enää sitä
lammikkoa.
Emilia Rapinoja

KADONNEET

LÖYTYNEET

Satu pikku-Kallesta

Anneli ja Santeri ovat kadonneet. Jos löydät heidät,
ilmoita Seijalle numeroon
944795436.

Anneli ja Santeri ovat löytyneet. He löytyivät metsästä eksyneenä, sateessa.

Olipa kerran Pikku-Kalle.
Hän oli kotona. Hän meni
ulos. Ulkona Pikku-Kalle
tapasi ison pojan. Hän sanoi: ”JOO!” Pikku-Kalle

Helmi Ojaluoma

Runonurkkaus
SIENI

SYKSY

Olipa kerran sieni, joka oli
pieni.
Sieni istui sammaleella,
Kuunteli sateen ropinaa.
Katsoi syksyin oransseja
lehtiä,
kuuli pientä kopinaa.
Huomasi juuri,
että tuli metsään
sienenpoimija suuri.
Sieni katsoi kauhuissaan,
kun loppui sen elämä koriin
vaan.

Lehdet putoilee, vettä satelee.
Värikästä kaikkialla, ruskaa
maailmalla.

Lähetä meille seuraavaan
numeroon talviruno ja voita
hammasharja!
Osoite on: Lehti Lehtinen,
Lehtitie 6, 05230 Lehtimaa
Meri Huttunen

Tyyppi X:n
rakkaustarina
Tämän ryhmän tuotteliaat seinä-, ryhmä- ja
omalehtitoimittajat ovat
9-11-vuotiaita.
Takana
vasemmalta lähtien Meri,
Emma, Elli ja Anni. Edessä vasemmalta Noora, Hilla, Aino ja Nea.

Veikkolan
koulupihan viemäri
tukossa

Nyt tyyppi X rakastuu,
emme haluu pakastuu,
vaikk aina X-hemmo tuo
jonnekin rakkauttaan suo.
Kivan tyypin tsekata
voi omasta maailmastaan,
mutt suuttuuko tyyppi X,
jos vastaan ei otetakaan?
Kai joku X:n huolii omaan

elämäänsä.
Ihan kuin kaikki muut,
hän jatkaa laulujansa.
- En koskaan tapaa toista,
noin ihanaa, kaunista,
sanoo tyyppi X omalle kullallensa.
Aino Ojaluoma

sanoi: “Mutta miksi sanoit
joo?” “Siksi, koska sä kysyit multa sen kysymyksen.”

Kilpikonna
seikkailee
Olipa kerran kilpikonna. Se
asui kallion kolossa rannalla.

- Mikä sanonta tuo on
muka? joku sanoi Killen
takaa.

- Minä olen apinakonna!
huusi Kille, mereltä ylöspäin.

Saat tietää, kuka puhuja on,
kun luet sarjan Labyrintin
huumaa.
Oona Salonen

Pikku-uutisia ja
juoruja
Veikkolalaisen miehen pihalta on löydetty outo lautakasa. Sen luullaan olevan
rosvojen kätköpaikka. Mies
ei ole tiennyt lautakasasta
mitään.
Veikkolan koulun pihalla
olevaan punaiseen palloon
on tehty lommo. Lähistöllä
on nähty hiippailevan outo
tyyppi. Tuntomerkit: musta
takki, keltainen pipo ja punaiset housut.

Sanapajasta on kadonnut
Santeri ja Anneli. Niitä on
etsitty joka paikasta. Tuntomerkit: Annelilla on hattu
ja oranssinruskeat hiukset.
Santerilla on tummanruskeat hiukset. Vain kenkä on
jäänyt jäljelle.
P.S. Jos havaitset, soita numeroon 940275420.
Hilla Salonen
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Tervetuloa toimitukseen! Kirjailijavieraana Kari Levola
Tiistaina 10.11. Veikkolan koulun yhdeksäsluokkalaiset pääsivät kirjastolle kuuntelemaan
Kari Levolaa. Äidinkielenopettajani kysyi, haluaisinko minä soluttautua mukaan (itse olen vasta kahdeksannella) ja haastatella
Levolaa. Otin mielelläni tehtävän
vastaan uteliaana tapaamaan
yhden kotimaan suosikkikirjailijoistani.

Kirjastosta löytyy joululahjojakin! Sanapajan paitojen mannekiineina 8A luokan oppilaita. Eri värejä, aikuisten koot 10 ja lasten
7 euroa. Tuotto Sanapajan toimintaan ja tarvikkeisiin. Aikuisille
myös Kirjaston ystävät -paitoja Lukeva pupu -logolla. Kuva: Maarit Orko.
Veikkolan kirjaston yläkerrassa
oli kuutena syksyisenä tiistaina
vipinää, kun parisenkymmentä
6-11 -vuotiasta sanapajalaista
opetteli lehden tekemistä.
Esikouluikäiset ja eka-tokaluokkalaiset valmistivat itselleen ikiomat lehdet: kuvittivat ja keksivät
tarinoita, uutisia ja ilmoituksia.
Isompien ryhmissä työskenteli jo
aika kokeneita pikkutoimittajia,
jotka heti töihin tultuaan olivat
valmiita jatkamaan seinä-, ryhmätai nippulehtiään. Pulmatehtäviä,
sarjakuvia, muotijuttuja, uutisia ja
erilaisia toden ja mielikuvituksen
sekaisia tekstejä syntyi kuin liukuhihnalla. Innokkaimpia sai jopa
patistella lähtemään kotiin läksyjä
tekemään.
Työskentelyn lomassa opeteltiin
ihan oikean lehdentekemisen taitoja: Tutkittiin Mauri Kunnaksen
maanmainiota Etusivun juttu -kirjaa, ”maisteltiin” juttutyyppien ja
lehtisivujen osastoja, harjoiteltiin
lehden taittamista ja pähkäiltiin
sopivia lehdennimiä. Mainioina
apuvoimina, etenkin pienimmille,
vierailivat toimituksessa Äkäslompolosta asti matkanneet lintukotolaisnuket, jotka lapset nimesivät

Anneliksi ja Santeriksi. Niille oli
helppo kertoa uutisia Veikkolasta.
Kerran ne jopa mystisesti katosivatkin, ja saivat nimensä lehteen.
Valmistuneet lehdet (tai osia niistä) olivat viikon verran kirjaston
eteisaulan näyttelyssä seinälehtinä. Osa lehtisivuista ja kaikkien
ryhmien valokuvat ovat kopioina
kirjaston sanapajanurkkauksessa
kenen tahansa tutkittavissa. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää,
että jokaisella on mahdollisuus
saada jotakin itse tekemäänsä
julki. Se vahvistaa kasvavan lapsen itsetuntoa ja innoittaa häntä
luomaan uutta, ikiomaa. Laatukriteetit voi ja on syytä unohtaa.
Jokainen taulunkatsoja tietää, että
kauneus on katsojan silmässä,
eikä mikään kirja ole valmis, ennen kuin lukija on sen lukenut.
Omasta puolestani toivotan kaikille ihania tuokioita lasten ja lapsenmielisten parissa. Sanapajan
kevätlukukauden
kurssisisällöt
ja ilmoittautumistiedot löytyvät
Veikkolan kirjastosta vuodenvaihteen jälkeen.
Seija Kivilaakso

Kari Levola on Raisiossa asuva
kirjailija, jolla on kolme omaa
lasta. Hän on kirjoittanut paljon
erilaisia kirjoja ja viime vuosina keskittynyt lapsille ja nuorille
kirjoittamiseen. Levola tuleekin
hyvin juttuun nuorien kanssa, eikä
joukko yhdeksäsluokkalaisiakaan
osoittautunut ongelmaksi. Oppilaat pääsivät myös kyselemään
kirjailijalta kysymyksiä. Vastauksissa paljastui, että kirjailijan
työllä harvoin rikastuu (”Ootko
sä rikas?”) ja kirjoittaa voi tyhmäkin (”Tartteeko olla viisas että voi
kirjoittaa kirjan?”). Levola puhuu
paljon vertauksilla. Tässä hänen
puheestaan poimittu suosikkini:
”Lukeminen on portaikko, jossa
jokainen kiipeää omaa tahtiaan”.
Milloin innostuit kirjoittamisesta
ja milloin päätit, että sinusta tulee
kirjailija?
- Innostuin yläasteen lopulla. En
koskaan päättänyt ruveta kirjailijaksi, ei sitä varmaan päätetä. Kirjoittamisessa on lumipalloteoria,
koko ajan pallo kasvaa suuremmaksi ja haluaa oppia enemmän.
Mikä nuorille kirjoittamisessa on
vaikeinta? Entä helpointa?
- Mikään ei sinänsä ole vaikeaa
eikä helppoa. Vaativaa on säilyttää elävä kosketus nuoruuteen,
ettei nuori lukiessaan ajattele, että
kirjan on kirjoittanut aikuinen ja
teksti on ylhäältä päin tulevaa viisautta.
Olet kirjoittanut kirjoja sekä aikuisille että lapsille ja nuorille. Mitä

eroja havaitset näiden välillä?
- Ei niissä kauheasti ole eroja.
Kaikki ovat yhtä vaativia ja kaikissa pitää olla yhtä tosissaan. Ero
on siinä, että lapsille kirjoittaessa
pitää miettiä lapsen kykyä oivaltaa
ja ymmärtää. Sama kuin puhuessa
lapsille ja nuorille.
Mistä saat ideat kirjoihisi?
- Ideoita on kaikkialla. Niitä tulee
kaikkialta elävästä elämästä. Lisäksi on mielikuvitus, joka yhdistelee aineksia.
Millainen työympäristö on sinulle
paras kirjoittamiseen? Minä vuodenaikana työ sujuu vaivattomimmin?
- En ole koskaan tarvinnut tietynlaista työympäristöä, olen
kirjoittanut junissakin. Pystyn
keskittymään missä tahansa. Vuodenajoista valoisa aika on paras,
siis kevät ja kesä.
Mitä nuortenkirjaasi suosittelisit,
jos sinun pitäisi suositella yhtä
niistä?
- Tahdon.

Itseäni on aina kiinnostanut kirjailijaksi ryhtyminen. Millaiset
terveiset annat tästä ammatista
kiinnostuneille nuorille?
- Tämä työ vaatii sisukkuutta ja
pitkäjänteisyyttä, pitää oppia luottamaan itseensä. Kirjoittaminen
on tavallaan yrityksiä ja erehdyksiä. Synnynnäinen lahjakkuus
ei riitä, täytyy myös tehdä töitä.
Pitää kokeilla erilaisia tapoja, ei
pelkästään yhtä.
Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
- Kun minulta on aikaisemmin kysytty tätä, olen vastannut ”linnut
ja lapset”. Nykyäänkin katselen
taivaalle, vaikka aikaa onkin vähemmän. Lisäksi vietän paljon
aikaa puutarhassa.
Kerro vielä terveiset Kylänraittilehden lukijoille.
- Mulla on aina ollut motto, en
tiedä mistä lainattu: ”Eteenpäin,
vaikka luuvalo otsalamppuna”.
Teksti: Mira Orko
Kuva: Maarit Orko

4D ja muita nelosia
Kirjaston Kirjanummi-viikon kirjailijavierailuilla tapasin kolmen
päivän ajan erilaisia nelosluokkia,
kolmea luokkaa Veikkolassa ja
neljää Masalassa. Nelosluokkalaiset ovat mukavassa iässä. He eivät
enää ole pikkulapsia, mutta eivät
heitä murrosiän myrskytkään vielä
kummemmin heiluttele. Nelosille
ei ole vielä opetettu prosenttilaskua, eli heille piti havainnollistaa
kirjailijan ammattiin liittyviä prosentteja. He tunnistivat suomalaisia kirjankustantajia ja muistivat,
että matikan kirjan on kustantanut
Otava tai Tammi. Kirjailijan ammattia ei kovin moni kertonut harkitsevansa. Opettajista paljon useampi tunnusti siitä joskus ainakin
haaveilleensa.
Moni luokka oli valmistautunut
kirjailijan tapaamiseen etukäteen
miettimällä kysymyksiä. Yhdes-

yksityiskohtaisempaakin
tietoa
haluttiin. ”Kuinka vanha olet?”
(Kysymyksen takana oli varmaan
aito huoli siitä, onko noin harmaapäinen kykenevä kirjoittamaan
lasten ja nuorten asioista. Mutta
kovasti vielä yritän.) ”Mikä on
miehesi etunimi?” ”Oletko muuten huomannut, että kirjastasi Haloo, kuuleeko kaupunki on video
Youtubessa?”

sä luokassa kysymyksiä oli tehty
harkiten, parityönä ja nettiä selaten, useammissa oli asiaa mietitty
hiljaa omassa mielessä. Mukana
olivat tietysti tavallisimmat kysymykset: kirjojeni lukumäärä, lempiväri, lempiruoka, lempikirja,
lemmikkien määrä ja laatu. Mutta

Kysymyksiä sai tehdä myös sitä
mukaa kuin jokin asia mietitytti.
Kerroin parhaillaan niistäkin teksteistäni, joita kustantaja ei koskaan
huolinut, kun jostain penkkirivien
keskeltä kuului huolestunut pojan
ääni: ”KUINKA MONTA kirjaa
sinulta oikein on jäänyt julkaisematta?” Viime syksyn kirjani Zum
zumin päähenkilö Henri ei ollut
luokkansa parhaita oppilaita, ja
kerroin Henrin ongelmista. ”Oli-

ko Henrillä oppimisvaikeuksia?”
kysyi yksi poika. Myönsin näin
olevan. ”Minullakin on”, kysyjä
kertoi, ja ymmärsimme Henriä.
Toisessa luokassa Haloon lukenut
tyttö tahtoi tietää, oliko kirjan Nikolla jokin syy siihen, että hän oli
niin erilainen. ADHD oli tyttöjen
yhteisesti esittämä ehdotus. Prosenttilaskua aikaisemmin olivat
koulunkäynnin ongelmat tulleet
nelosluokkalaisille tutuiksi.
Kuulin hassuja kysymyksiä, jotka
naurattivat meitä kaikkia. Erityisen
hauskaa oli silloin, kun saimme
opettajankin spontaanisti nauramaan. Yhdessä nauramisesta tulee
hyvä olo, silloin aikuiset ja lapset
ovat samalla puolella. Samoin
kuulin viisaita kysymyksiä. ”Millä lailla sinä oikein kirjoitat, niin

kuin että kirjoitatko surullisesti
vai hauskasti?” Ja kuulin siitäkin,
millaisia kirjoja neljäsluokkalaiset
haluaisivat lukea. Kirjoissa pitäisi
olla jännitystä niin että joutuisi
oikeasti pelkäämään, selviääkö
päähenkilö vai ei. Ja huumoria.
Ja poika luokan takaosasta halusi
kirjaan myös surullisia asioita ja
tapahtumia. Eturivin tytöistä yksi
halusi kirjan jalkapallosta, toinen
tytöstä, joka haluaisi kirjoittaa kirjan. Kolmas kysyi, voisiko kirja
kertoa meidän luokasta, joka kävi
kirjastolla kuuntelemassa kirjailijavierailua.
Viimeisestä aiheesta syntyi ainakin tämä pieni lehtijuttu, jossa
kerrotaan, että kirjastolla kävi 4D.
Ja vuorollaan monta muutakin nelosluokkaa.
Arja Puikkonen

AJANVIETE
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Perhosristikko oli helppo tai vaikeudeltaan enintään keskitasoinen. Ratkojat tunnistivat päiväperhoset helposti. Myös vihjeytystyyppi, jossa vihjesanan kirjaimista yksi vedetään yli,
näyttää olevan tuttu. Vihjeestä ”Litkua?” tulee siis ATTE, kun ensin arvataan laatijan ehdottavan, että tuo maitokahvi nimeltä latte on litkua. Sitten poistetaan latesta ensimmäinen ”L”
kuten litkustakin on poistettu. Samalla tekniikalla saadaan tonnista uhat.
Ristikossa esiintyi myös eräs vähemmän käytetty vihjetyyppi. Siinä vihjeellä synnytetään
sana, joka ei ole vihjeen antamassa merkityksessä perusmuodossaan, mutta on perusmuodossaan jossain kokonaan toisessa merkityksessä. Tätä edusti vihje ”Klasin”. Siinä viitataan
Suomessakin hyvin tunnettuun virolaiseen kapellimestariin nimeltään Eri Klas. Ratkaisusana on ERIN, joka on Eri genetiivissä, mutta ERIN on myös adverbi merkityksessä erittäin,
kovin, varsin, ylen, perin, järin (Nykysuomen sanakirja eli Nykänen).
Nyt käsillä oleva helppo ristikko enteilee Joulun tuloa. Sen pääkuvassa esiintyy sika. Vaikka
kuva on teknisesti vähän heikko, sian mieliala ja filosofointi Joulun vietosta ovat selviä. Varsinaisena teemana on kuitenkin joulumusiikki. Ratkojan tehtävänä on tunnistaa eräiden tunnettujen joululaulujen tekstejä toisaalta kuvan, toisaalta nuottikirjoituksen pohjalta. Laulun
tunnistus suoraan nuoteista laulamalla on yllättävän helppoa varsinkin, jos laulut ovat tuttuja
kuten tässä tapauksessa. Täsmällistä sävelkorkeutta ei tarvita, sävelten keskinäinen korkeus
riittää. Tämä ja rytmi, joka tulee nuottien kestoista, riittää kappaleen tunnistamiseen. Kannattaa kokeilla ennen kuin turvautuu soittimeen tai soittotaitoiseen perheenjäseneen.
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Kottaraisia Haapajärvellä 28.10.2009. Kuva Markku Jämsä.

Eerikinkartano. Kuva Markku Jämsä.

Ohessa on veikkolalaista halloween-koristelua. Kuvat on otettu sunnuntaina 1.11. Terveisin Esko Ruuskanen.

Joutsenia Haapajärvellä. Kuva Markku Jämsä.

VEIKKOLAN
TAKSI
✁ leikkaa talteen

Jalokärhö eli clematis kukkii
marraskuun viimeisenä päivänä
Lamminpääntiellä pihapiirissä.
Hehkuvan punaisen kukan halkaisija on 10 cm. Nuppuja on
paljon. Kuva Marjokaisa Piironen.

Ikivihreä mahoniapensas on
tehnyt runsaasti uusia nuppuja
marraskuun lopulla. Ehtivätkö
nuput aueta keltaisiksi kukiksi
ennen pakkasia? Kuva Marjokaisa Piironen.

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

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

YMPÄRISTÖ
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Lämpimät kelit sen kun jatkuvat ja ihmisillä hyvä mieli?
Kelit ovat jatkuneet leutoina. Järvemme saivat ohuen riitteen ja
jotkin jopa jääpeitteen 13.-14.11.
välisenä yönä. Sunnuntaista
15.11. alkaen olemme saaneet
nauttia jälleen lämpimästä säästä. Tänään 23.11. lämpömittari
näytti +8C°.

seen sullomani talipallot (kerralla
kehykseen mahtuu viisi palloa)
häviävät aina niin nopeasti. Linnut, jotka talia kehikosta syövät,
ovat tiaisia. Pienimpinä talin syöjinä ne pystyvät roikkumaan kehikossa ja samalla ruokailemaan.
Sain ihmetykselleni vastauksen,
kun näin eräänä aamuna närhen
roikkuvan talipallojen kimpussa.

Yllätysvieras talin kimpussa
Aloitin pihapiirissä ruokinnan
lokakuun alkupuolella, ja sitä on
jatkunut nyt reilun kuukauden. Ihmettelin, miksi metalliseen kehyk-

Talin lisäksi tarjoan auringonkukan siemeniä, kauraa sekä siemensekoitetta, jossa on myös pienempiä hampun siemeniä. Näitä
pieniä siemeniä voivat myös sa-

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

tunnaiset talvehtijat syödä. Näitä talvehtijoita, joiden ravinto
koostuu kesäkautena pääasiassa
hyönteisistä, ovat punarinta, peukaloinen ja rautiainen. Mustarastas näyttää pitävän myös pienistä
siemenistä. Happamatonta leipää,
vihanneksia ja hedelmiä voi laittaa myös tarjolle, kun paikka on
sellainen, että rotat eivät pääse käsiksi ruokaan.

Ruokintapaikan suojaus
Hyvä tapa pitää kutsumattomat
vieraat loitolla linnuille tarjotusta ruoasta on rakentaa nyrkin
kokoisista kivistä matala muuri,
joka muurataan paikalleen harkkolaastilla. Kivimuurin päälle
rakennetaan vaikka vihreästä verkosta aitaus, joka pysyy pystyssä
kyllästetystä puusta pystytettyjen
metrin pituisten aidanseipäiden
avulla, jotka ankkuroidaan maahan tolppajalaksilla. Tärkeää on
se, että verkkoaidan silmäkoko
on sen verran pieni, että rotat eivät mahdu kulkemaan niistä läpi.
Tämä aitaus pitää myös kissat ja
koirat loitolla. Voi olla, että kissoja varten aitausta pitää hieman
korottaa. Aitauksessa on hyvä olla
portti, josta voidaan kulkea sisään
ja ulos.

Ruokinta-automaatit voi kyllästää
päältäpäin, mikä pidentää automaatin käyttöikää. Kyllästeen värin voi valita oman maun ja ympäristön mukaan. Kun ruokintakausi
on ohitse, voi automaatin sisäpuolen suihkuttaa painepesurilla tai
vesiletkulla, jos painepesuria ei
ole. Kesällä voidaan hoitaa sitten
automaattien kunnostustoimenpiteet. Usein käy niin, että automaatin rakenteen laudoitukseen
osunut oksan kohta lähtee laudasta irti ja jättää tähän kohtaan “oksanreiän”.
Ympäristön raju muutos
Viikonvaihteessa olin kyläilemässä ystäväni mökillä Lohjan
Lylyisissä. Ulkoillessamme jouduimme tutustumaan hakattuun
metsään, joka ennen hakkuutta oli
lähes luonnontilainen ikimetsä.
Tämän mielsin osoituksena siitä,
miten kylmästi metsiä hakataan
ilman minkäänlaista syyllisyyden
tuntoa. Olemme edelleen valmiita
aiheuttamaan ympäristölle tällaista tuhoa vaikkapa vain metsänhoidon nimikkeellä.
Kun aamulla 23.11. kävelin taas
koirieni kanssa Käpyläntieltä
Kurkistonrantaan, ajattelin, mitä
vastaavanlainen “ekoteko“ aiheut-

taisi metsäiseen maisemaan, joka
muistuttaa varsin paljon Lohjalla
kaadettua metsää. Sen jälkeen,
kun hakkuu on ollut ohitse, kaatajilla ei ole ollut mitään velvoitteita korjata pois niitä oksia, jotka
hakkuussa olivat katkeilleet ja pudonneet puista. Nämä oksat olivat
kasoina hakkuuaukealla muistuttamassa ihmisen välinpitämättömyydestä.
Toivottavasti Veikkolan metsät
säästyvät suuremmilta hakkuilta.
Onhan sekin todelllista metsänhoitoa, jos metsän annetaan vain
kasvaa ja puiden kaatua omia aikojaan. Tässä tapauksessa hoidetaan koko ekosysteemiä eikä pelkästään metsänomistajan taloutta.
Hyvää loppuvuotta kaikille!
Teksti: Topi Tjäder

22,90
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LIITY SINÄKIN KYLÄYHDISTYKSEEN
Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 15 euroa/talous
Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529 745-43368. Viite: 650049

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.
Myynti sunnuntaina 11-16
1.1.2010 alkaen avoinna vain lauantai 11-15
tai sopimuksen mukaan

T:mi

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.
Terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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

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

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

SOITA JA KYSY LISÄÄ !
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Veikkolan urheilupuiston Hyvän kunnon ja seuran vuoksi
uusi latuverkosto
Junnuboxing Veikkolassa
Veikkolan urheilupuiston ladut
ovat viime vuosina olleet muutosten kourissa. Kuluneen syksyn
aikana kunnan toimesta on toteutettu noin kilometrin matkalle uutta latua, joka korvaa Vuorenmäen
koulun alle jäävän latuosuuden.
Uusi osuus on tehty tulevan koulun kohdalta kaivetuista hiekkamaista, ja kunnan puutarhurin
Hans Sjöblomin johdolla tehdyn
työn jälki on erinomaista.
Vaihteleva latuosuus kiertää lähellä Kalljärveä olevaa kukkulaa,
josta on näköala järvelle. Myös

kukkulan vieressä oleva ”rotko”
on saanut uuden latuosuuden,
jossa on latuverkoston huimin
alamäki. Ladun kokonaispituus
on 5 km, josta voi oikaista siten,
että matkan pituus on noin 500 m,
700 m, 1,5 km, 2 km, 3 km tai 4
km. Ladun varteen laitetaan vuoden loppuun mennessä opasteita
ja latu valaistaan kauttaaltaan. Valaistustyöt saattavat mahdollisesti
sotkea latuja.
Lisätietoja: Matti Kaurila, p. 050
5727614, Kirkkonummen hiihtoseura.

Lataa latukartartan pdf-tiedosto tai valokuva
Veikkolaverkosta sivulta
www.freewebs.com/veikkolaverkko/ladut.htm.

Junnuboxing, myös juniorinyrkkeilynä tunnettu, on nuorille
suunnattua monipuolista ohjattua
liikuntaa. Siinä opetetaan nyrkkeilytekniikkaa pari- ja välineharjoituksin, tutustutaan nyrkkeilyn
alkeisiin ja parannetaan koordinaatiota sekä kuntoa. Treenikerta
sisältää aina lihaskuntoa ja liikunnallisia ominaisuuksia kehittäviä
osuuksia.
Junnuboxing on tarkoitettu 10-14
-vuotiaille tytöille ja pojille. Se ei
tarkoita ottelemista tai kilpailuihin valmentautumista. Ketään ei
pakoteta kehään tai ottelemaan.
Kaikki eivät edes halua kilpailla,

joten junnuboxing on heille mukava, mielenkiintoinen ja erittäin
monipuolinen harrastus. Niille,
jotka haluavat mukaan kilpailutoimintaan, junnuboxing on erinomainen ”lähtöalusta” lajin salaisuuksiin.
Aloitamme uuden junnuboxingryhmän tammikuussa 2010. Harjoitukset ovat tiistaisin ja torstaisin
klo 17.30–18.30. Ensimmäinen
harjoitus on torstaina tammikuun
14. päivänä VBC:n salilla Veikkolan koululla. Junnuboxing on
erittäin edullinen liikuntamuoto.
Lukukaudesta veloitamme
vain 45 euroa. Varmistaaksesi

Uusi liikuntaryhmä perustettiin
tuomaan lisää harrastusmahdollisuuksia myös varsinaisen hiihtokauden ulkopuolella. Suositusten
mukaan lapsen tulisi liikkua 1520 tuntia viikoittain. Osa liikunnasta tulee kuin huomaamatta
koulumatkoilla, välitunneilla ja
pihaleikeissä. Koulun liikuntatunnit ja seurojen ohjatut harjoitukset tuovat päivittäiseen liikuntaan
suunnitelmallisuutta ja monipuolisuutta.

Onnea ja menestyksekästä jatkoa!
Raili Leidenius

Löydä Liikunta -kerho
Löydä Liikunta -kerho on harrastuspaikka, jossa lapset pääsevät
kokeilemaan eri lajeja ja liikkumaan eri toimintaympäristöissä
monipuolisesti
liikuntataitoja
opetellen. Kannustava ilmapiiri
kutsuu mukaan myös lapsia, jota
eivät vielä harrasta liikuntaa. Kerhon ohjelma suunnitellaan yhdessä
lasten kanssa siten, että jokaisella
kerhokerralla jokainen lapsi saa
onnistumisen elämyksiä ja mieluista tekemistä…mutta kokeilee
myös jotain uutta tai harjoittelee
jotain mitä ei vielä osaa!
Löydä Liikunta -kerhossa harrastaminen on seikkailu liikunnan ihmeelliseen maailmaan. Kerhossa
harjoitellaan monitaituritehtäviä
ja kannustetaan liikkumaan monipuolisesti.
Monitaiturimerkistö
kannustaa
taitojen oppimiseen. Jokainen voi
kehittyä taitavaksi monitaituriksi. Monitaiturimerkistö koostuu
ohjaajan tehtäväkorteista, lapsen
korteista, julisteesta ja monitaiturimerkeistä.
VeVen yu-jaoksen ”pilottiryhmä”
tutustui viime kauden aikana Löydä Liikunta -toimimintamalliin.
Kerho kokoontui viikoittain, ja kerran kuukaudessa suoritettiin mo-

Veikkolan ennestäänkin monipuoliseen liikuntatarjontaan mahtui
mukaan vielä yksi uusi ryhmä.
Syksystä alkaen Kirkkonummen
Hiihtoseuran salivuorolla maanantaisin on juostu, kiipeilty,
roikuttu ja hypitty. Monipuoliset
temppuradat ovat olleet lasten
ehdottomia suosikkeja. Syksyn

nitaituritehtäviä korttien ohjeiden
mukaan. Syksyn aikana kokeiltiin
yleisurheilua, jalkapalloa ja pesäpalloa urheilukentällä. Salissa
temppuiltiin telineillä ja pelailtiin
erilaisia mailapelejä. Joka kerralla
ehdittiin myös leikkiä vauhdikkaita ja perinteisiä liikuntaleikkejä.
Kevätkaudella jatkettiin salissa, ja
uutena toimintaympäristönä myös
luistelukenttä tuli tutuksi. Luistimilla voi tehdä lähes kaikkea mitä
salissakin: hippa, pesänryöstö ja
erilaiset taitoradat toivat vaihtelua
luistimilla liikkumiseen. Loppukeväästä ehdittiin tutustua myös
suunnistuksen alkeisiin.
Pienen tauon jälkeen 6-10 -vuotiaille suunnattu Löydä Liikunta
-kerho jatkaa tammikuusta alkaen maanantaisin klo 16.00-17.00
Veikkolan koulun salissa. Tervetuloa tutustumaan vauhdikkaaseen
toimintaan!
Lisätietoja: Tuija, p. 040 5454630
tai tuija.kaurila@luukku.com.

Teksti ja piirros: Kari Huuhtanen

Hiihtokouluja on pyritty järjestämään kouluikäisille lumitilanteesta riippuen.

liikunnanjohtaja Katja Linnakylä. Hän sai äänestyksessä toiseksi
eniten ääniä ja tuli valituksi. Nyt
Kirkkonummella on suora yhteys
Suomen Uimaliiton hallitukseen.

Nuori Suomen kehittämä monipuolinen harrastus kouluikäisille lapsille

- VBC vuodesta 1992 -

Vauhdikasta liikuntaa 6-12-vuotiaille
maanantaisin klo 19.00 alkaen!

Uimaliitto ja
Kirkkonummi
Suomen Uimaliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidettiin
marraskuun 14. päivänä Mäkelänrinteen lukiossa. Nyt joku voi
ihmetellä, että mitä tekemistä sillä
on Veikkolan kanssa. Onpa hyvinkin. Kun valittiin SUL:n hallitusta,
huomasimme, että ehdokkaiden
joukossa oli Kirkkonummen tuore

paikkasi uudessa ryhmässä voit
myös ilmoittautua ennakkoon
sähköpostitse osoitteesiin heikki.
huuhtanen@elisanet.fi tai kari.
huuhtanen@suomenantiikki.fi.
Voit toki myös soitella ja kysellä
lisää junnuboxingista Hessulta,
p. 0500 505826 tai Karilta 040
5911889. Sivuiltamme www.vbc.
fi löydät myös muut harjoitusaikamme (naisten ja miesten kuntonyrkkeily ja kilpailijat).

aikana on myös tutustuttu eri palloilulajien alkeisiin, vauhdikkaita
leikkejä unohtamatta.
Viime vuosina hiihtoseura on
tarjonnut nuorimmille hiihtäjille
keväällä ja syksyllä maastojuoksuja ja talvella sarjahiihtoja sekä
kevättalvella mm Hippo-hiihdot.

Maanantain liikuntaryhmä jatkaa
11.1.2010 alkaen Veikkolan koulun salissa klo 19.00-19.50. Tule
tutustumaan. KHS:n nettisivuilta
os. www.kirkkonummenhiihtoseura.fi löytyy lisätietoa seuran
toiminnasta. Sivuilta löydät myös
uuden latukartan.
Liikuntaterveisin Tuija Kaurila

Koskaan ei ole liian myöhäistä
opetella tanssimaan!
TanssiDansin suositut paritanssin aikuisten alkeiskurssit jatkuvat vuodenvaihteen jälkeenkin
Veikkolan koululla tiistaisin klo
20.00. Ryhmän vetäjinä toimivat
tutut Aulis ja Tuire Liljeström.
Ryhmään voi tulla kokeilemaan
veloituksetta ensimmäisen kerran. Mikäs sen parempaa kuin
aloittaa vuosi tanssien!
Tanssiurheilun
ikäkausimestaruuskilpailut
Kirkkonummella
15.-16.5.2010
Tanssiurheiluseura
TanssiDans
Kirkkonummelta on saanut järjestettäväkseen
tanssiurheilun
ikäkausimestaruuskilpailut 15.16.5.2010. TanssiDans on tottunut
järjestämään isoja kilpailuja, sillä
olemmehan jo useana vuonna järjestäneet tanssiurheilukilpailuja
Veikkolan koululla veikkolalais-

ten avustuksella. Ikäkausimestaruuskilpailut ovat jo niin suuri
tapahtuma, että joudumme järjestämään ne Kirkkonummen Varuboden Areenalla.
Ikäkausimestaruuskilpailut ovat
vuoden tärkeimpiä tanssiurheilukilpailuja Suomessa, ja osassa
luokista kilpaillaankin jopa SMtitteleistä. Kilpailut ovat kaksipäiväiset, ja kilpailevia pareja
tulee n. 250 ja 60 lapsijoukkuetta
ympäri Suomen, lisäksi heidän
huoltajansa ja kannattajansa sekä
mahdollisesti TV-kamerat ja muu
media. Kilpailut järjestetään pääasiassa talkoovoimin. Toivomme
näkevämme myös runsaasti veikkolalaisia katsomossa.
Haluaako yrityksesi näkyvyyttä
tyylikkään lajin seurassa?

Tule mukaan tukemaan TanssiDansin ikäkausimestaruuskisoja Kirkkonummella. Lue lisää
nettisivuiltamme
http://www.
tanssidans.com/ikakausimestaruudet_2010/ tai ota yhteyttä
tanssidans@gmail.com.
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Babybic, koripallo, maratonkoulu ja höntsäfudis kiinnostavat

Veikkolan Veikkoilla on
vauhti päällä. Heti uuden
kauden aluksi tammikuussa on luvassa satusetää, Kenia-jumppaa ja babybiciä.
Veikkolalaiset ovat ottaneet
uudet ryhmät innolla vastaan, ja eri treeneissä käy
kova kuhina. Syksyn piristeeksi marraskuun puolessa välissä järjestetyssä
Sporttispurtti-tapahtumassa lasten temppuratoihin ja
aikuisten jumppiin tutustui
muutaman tunnin aikana
peräti 278 kyläläistä.
- Ahkerat kävijät ja hyvä
palaute osallistujilta innostavat kehittämään seuramme toimintaa entisestään.
Veikkolalaiset ovat osallistuvaa porukkaa, joten kova
kysyntä erilaisille liikuntaryhmille innostaa ohjaajia
kouluttautumaan uusien lajien pariin, toiminnanjohtaja Johanna Aatsalo-Sallinen
kiittelee.
Uusi kausi aloitetaan heti
joulun jälkeen tammikuussa pirteällä startilla. Veikko-

laan saapuu satusedäksikin
tituleerattu kestävyysjuoksija ja Tanssii tähtien kanssa - ohjelmasta tuttu Wilson
Kirwa. Tammikuun 14.
päivä torstai kello 17.00 alkaen kannattaa merkata jo
nyt kalenteriin, sillä silloin
on luvassa Wilsonin pitämä
satutuokio, mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen Kenia-jumppa ja paljon muuta
uutta ja innostavaa.
- Tammikuussa veveläiset
pääsevät myös tutustumaan
seuran uusiin kenialaisiin
kummilapsiin. Heidän elämänpiiriään päästään seuraamaan niin ikään Wilson
Kirwan tarinoiden ja kokemusten kautta. Kirwahan
työskentelee myös maailman suurimman kummilapsijärjestön, World Visionin,
puolestapuhujana, AatsaloSallinen kertoo.

Vauvat ja vanhemmat
jumppaavat
Heti joulun jälkeen toimintansa aloittaa äitien tai
aikuisen ja vauvojen oma
babybic-ryhmä. Tiistaisin
järjestettävä alle vuoden
ikäisen ja äidin tai aikuisen yhteinen, virkistävä liikuntahetki sisältää helppoa
askellusta ja lihaskuntoliikkeitä vauvaa ”painona”
käyttäen.

Wilson Kirwa kertoo tammikuussa veikkolalaisille
kummityöstään Keniassa. Kuva: Suomen World Vision.
- Babybic-tuokioon sisältyvät esimerkiksi alkuloruttelut, joiden aikana erityishuomio on vauvassa, sen
jälkeen liikutaan salissa,
jumppautetaan aikuista, ja
babybic-tunti päättyy loppulorutteluihin tai lauluihin, babybic-ohjaaja Anne
Riihonen kertoo.
Jumppaosuudessa aikuinen
saa hien pintaan, sillä kuntoa kohotetaan erilaisten
aerobisten ja lihaskuntoosuuksien kautta. Vauva on
mukana painona tai välillä
lattialla pötkötellen.
- Tunnille varustaudutaan
mukavilla liikuntavaatteilla. Mukaan otetaan harso,
vauvan peitto ja halutessa
kantoliina tai -reppu, jokainen oman mieltymyksensä
mukaan.

Jumpassa seurataan erilaisia teemoja. Luvassa on esimerkiksi talvi, kevät, metsä,
vesi, tuuli ja maailman ympäri -matkustusta.

Palloiluryhmiin mahtuu
Veven palloiluryhmissä on
vielä tilaa, ja mukaan pääsee mukavasti joululoman
jälkeen. Suosittuun uutuuteen, koripalloon, on saatu
mukaan maineikas ohjaaja
aivan koripallon maajoukkuetasolta saakka. VeVen
junnukoriksen yksi valmentajista on nimittäin entinen
Pantteri-pelaaja ja moninkertainen Suomen mestari
Reijo Penttilä.
- On hienoa, että saimme
houkuteltua mukaan todellisia koripalloihmisiä. Penttilällä on vuosikymmenten
kokemus aivan miesten huipulta, ja nyt hän jakaa kokemuksiaan veikkolalaisille
junioreille, toiminnanjohtaja Johanna Aatsalo-Sallinen
kiittää.
Koripalloharjoituksia ohjaavat myös koripallovalmentaja-tutkinnon suorittanut
Johanna Aatsalo-Sallinen
ja koripalloa vuosia vuosia
pelanneet koululaiset Ville
Huuhtanen ja Vili Vehkaoja.
VeVen koripalloharjoitukset jatkuvat joulutauon jälkeen tammikuussa koulujen
alettua lauantaisin Veikkolan koululla kello 12.3013.30 ja tiistaisin Sjökullan
koululla kello 17.00-19.00.
Mukaan mahtuu vielä vuosina 1996-1999 syntyneitä
tyttöjä ja poikia.

Höntsäfudis sunnuntaisin
VeVen jalkapalloilijat jatkavat ahkeraa harjoitteluaan,
ja viikoittaisten harjoitusten lisäksi sunnuntaisin voi
osallistua ns. höntsäfudisharkkoihin. Veikkolan koulun salissa jälleen joululoman jälkeen sunnuntaisin
kello 17.30-19.00 jatkuviin

Kesän aurinkoiset Zumba-muistot kannustavat
jatkaamaan harjoittelua
talven keskellä. Kuva:
Nina Dodd.

harjoituksiin ovat tervetulleita kaikki harrastejalkapallosta
kiinnostuneet
uudet ja vanhat veveläiset
juniorit.
Höntsäfudis on kaikille sopivaa ei-ryppyotsaista kivaa
harrastejalkapalloilua, jossa
harjoitellaan perustekniikoita, pelataan pienpelejä ja kohotetaan kuntoa.
Harjoituksiin voivat tulla
kaikki harrastejalkapallosta
kiinnostuneet tytöt ja pojat.
Pääasiana on mukava pelailu, pallon kanssa touhuaminen ja hyvä yhteishenki.
Pelaamaan pääsevät kaikki
kiinnostuneet. Harjoitukset on tarkoitettu lähinnä
juniori-ikäisille pelaajille,
aikuisille Veve tarjoaa mahdollisuutta pelata miesten
joukkueessa.

Uusi ilme, uudet sivut
Pitkään odotetut ja hartaasti
toivotut VeVen uudet verkkosivut on vihdoin avattu.
Sivuilta löytyvät perustiedot kaikista seuran liikuntaryhmistä yhteystietoineen.
Sivut löytyvät osoitteesta
www.veve.net. Sivuja kehitetään jatkuvasti yhä paremmin veikkolalaisia palveleviksi.

Zumba-huumaa
Jos ovat aiemmin esimerkiksi VeVen lasten ja perheliikuntaryhmien
sekä
yleisurheilukoulujen harjoitusvuorot
pullistelleet
osallistujista, nyt tiiviistä
tunnelmasta saa nauttia
VeVen
Zumba-tunneilla.
Huippusuosituille tunneille
on saapunut paljon uusia
osallistujia, ja tunnelma on
ajoittain hikisen trooppinen, kuin Zumban alkujuurilla Kolumbiassa.
- Tunneilla kuplii vuoroin
liikunnan ja helpon tanssin
ilo, hiki ja tiivis tunnelma.

Kansainvälinen Zumbatähti Jaromir Cremers
hurmasi veveläiset mestaritunnillaan Veikkolassa.
Keväällä luvassa on uusi
vierailu.

Pidot sen kun vain paranee,
ja joulukuun alun ohjaajakoulutuksessa
saimme
uusia ohjaajia omaankin
seuraamme, Johanna Aatsalo-Sallinen kertoo.
Aatsalo-Sallisen mukaan
hienointa on nähdä ihmisten
ilo ja liikunnalliset tulokset.
Painonpudottajille Zumba
on tehokas laji: salissa on
useampia reilun kymmenen
kilon pudottajia.
- Kesällä ollaan tätä tahtia
timmissä bikinikunnossa,
Aatsalo-Sallinen nauraa.

Pitkä juoksumatka?
Vielä ehtii mukaan Suomen
Urheiluliiton
viralliseen
maratonkouluun.
VeVen
järjestämän koulun ensimmäinen varsinainen luento järjestetään vielä ennen
joulua. Tarkemmat aikataulut ja tiedot löytyvät VeVen
verkkosivuilta osoitteesta
www.veve.net.
Maratonkoulun tavoitteena on
nostaa kuntoilijoiden kestävyyskuntoa, lisätä tietämystä harjoittelusta ja sen
tukitoimista sekä valmistautua esimerkiksi puolimaratonille tai maratonille
kevään ja kesän 2010 aikana. Maratonkoulu sopii
yli 16-vuotiaille miehille
ja naisille, jotka haluavat
valmistautua pitkää juoksutapahtumaa varten hyvässä
seurassa ammattitaitoisten
valmentajien tukemana.
VeVen maratonkoulun valmentajina työskentelevät
ammattivalmentajat sekä
liikuntafysiologit Alexander Holthoer ja Johanna
Aatsalo-Sallinen.
Lisätiedot:
VeVen toiminnanjohtaja
Johanna Aatsalo-Sallinen
040 861 8564 tai
johanna.aatsalosallinen@wizeman.fi.
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Onnea syntymäpäivään asti, FC WILD!

Pohjois-Kirkkonummen jalkapalloseura FC WILD vietti vuoden
päättäjäis- ja joulujuhlaa Furuhedissä marraskuun 21. päivänä.
Vajaassa vuodessa on saatu aikaiseksi yhtä ja toista eikä tahti
näytä hiipuvan tulevanakaan
vuonna. On myös mukava nähdä
uusia henkilöitä pelaajien taustajoukoista liittyvän mukaan ja
aktivoituvan erilaisiin tehtäviin.
Kasvu tuottaa jatkuvia positiivisia haasteita: aika ei tule pitkäksi
sitä miettiessä, miten taata koko
ajan lisääntyvälle pelaajamäärälle laaja valmennusosaaminen,
seuratoiminnan jatkuvuus ja talouden terveys seuraavinakin
vuosina.
Olosuhteiden kehittäminen on
kuitenkin tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä ehdoton ykkönen.
Autolla päästään hyvien olosuhteiden äärelle ajoittain jo nyt, mutta suuren tyytyväisyyden aika on
vasta, kun vastaava harjoitus- ja
kilpailupaikkatarjonta on kävelymatkan päässä ja koko ajan kohtuuhinnoin käytettävissä.

Juhlatunnelmaa kauden
jälkeen
FC WILD merkittiin yhdistysrekisteriin tammikuun 16. kuluvana
vuonna. Seura on jo vajaan vuoden ikäisenä hyvässä iskussa, kiitos jokaisen mukana olleen luottamuksen ja tuen. Taloudellisessa
mielessä toiminta käynnistyi viime vuoden vaihteessa täysin nollasta pelaajien, heidän vanhempiensa ja muiden taustajoukkojen
yksimielisesti sitoutuneella tuella.
Perustamisen vaivat ovat takana,
kertaluontoiset kulut on katettu, ja kilpailu-, valmennus- sekä
koulutustoimintaa on pyöritetty
haasteista välittämättä jokseenkin
täydellä höyryllä alusta asti.
Vajaan vuoden ikäinen pikkuihminen on saavuttamaansa ikään
mennessä oppinut paitsi konttaamaan, ehkä kävelemään, luultavasti myös omaksunut enemmän
muita taitoja kuin koskaan myöhemmin tulee saman mittaisessa
ajassa omaksumaan. Saman ikäiselle jalkapalloseuralle kehitys on
ehkä aavistuksen maltillisempaa.
Toisaalta vajaan vuoden ikäisenä
FC WILD ei ole lainkaan kontannut, juoksee jo etuperin ja takaperin, pitää palloa ja tekee maaleja
kuin vanhemmatkin lajitoverinsa.
Furuhedin juhlassa muistettiin

kuluneena vuonna seuraa eteenpäin vieneitä. Epätäydelliseen
listaan kuuluvat tietenkin pelaajat
itse, vanhempansa, muu perhe ja
lähipiiri, seuran ja joukkueiden
toimijat – heidän jokaisen työllä
kaikki pyörii. Lisäksi muistettaviin kuuluvat tekemisillään ja varoillaan tukeneet kunnan toimijat,
virka- ja luottamushenkilöt, naapuriseurat niin Kirkkonummella
kuin naapurikunnissa, Palloliitto
ja piiri, muut urheilujärjestöt aktiiveineen. Unohtamatta alueen
yrittäjiä ja muuta liike-elämää,
joiden ahkeruuden ansiosta koko
alue voi hyvin ja urheiluseurankin
toiminta tulee mahdolliseksi.
Vuoden aikana on harjoiteltu toista tuhatta kertaa, pelattu sadoissa
otteluissa viidentoista joukkueen
ja yli kolmensadan rekisteröidyn
pelaajan voimin. On järjestetty
parin ikäluokan voimin sellainen
turnaus, josta naapurikaupungeista tulee vieläkin kiitoksia. Yleisöä
kentän laidalla oli Eduskunnasta
asti. On kannettu iso korsi kekoon tyttöfutiksen seurakehityshankkeessa, järjestetty koulufutispäiviä, pidetty jalkapallokoulu
kesäkuussa, kunnostettu Navalan
kenttää talkoilla ja muilla keinoin,
matkustettu turnauksissa ulkomaita myöten ja tehty monin tavoin
omaa seuraa tunnetuksi.
Jokaisesta viidestätoista joukkueesta palkittiin juhlassa joukkueen omin perusteluin kaksi pelaajaa. Perusteluissa toistui pari
tärkeää asiaa. Palkittu on usein
antanut kaikkensa niin peleissä
kuin harjoituksissa ja kannustanut
käytöksellään koko joukkuetta.
Epäilemättä asioita, joista olisi
opiksi otettavaa monella myös arkielämässä.

Kyynärpäät taakse, polvet yhteen, kieli ulos ja muutama muu ohje.
Tanssi alkoi vauhdikkaasti ja tutuin rytmein.

Tuvan täydeltä futaajia kauden
päättäjäisten virallista ohjelmaa
seuraamassa. Parisataa junioria
ja taustajoukkoja osallistui Furuhedin juhlaan.

Herkut maistuvat puheiden
jälkeen vieläkin paremmalta.

Vuoden 2009 palkitut poseeraavat kunniakirjoineen yleisölle ja
valokuvaajille.

tahansa tehdä. FC WILD pystyy
haasteeseen omalla kokemuksellaan ja tahdollaan vastaamaan.

kulkisi kevyen liikenteen väylä
pohjoisesta päin, jolloin harjoituksiin pyöräily olisi mahdollista heti,
kun lapsi pyöräilemään pystyy.
Nyt kynnys tulee liikenteen pelosta maantien varressa, ei lapsen
kyvyistä tai kulkemisen halusta.
Virallisiin peleihin Navala tuskin
myöhemminkään kelpaa, aluetta
kun ei ole perustettu liikuntapaikalle sopivalla tavalla ja tilanteen
korjaaminen tulisi kohtuuttoman
kalliiksi. Harjoittelukeskuksena
kenttä on nykyisellään mitä mainioin, kiitos talkootyön ja hyvän
yhteistyön kunnan ja alueen haltijan, Eerikinkartanon johtokunnan,
kanssa.

On turha luulla, että paremmat
olosuhteet vain putoaisivat käsiimme maamme tai kunnan päättäjien priorisoimana ja meidän veronmaksajien rahoilla. Yhtä turhaa
on luulla, että omin töin voisimme kentän tai kenttiä tuosta vain
pystyttää. Tarvitaan yhteistyötä
kaavoittajan, siis kunnan, kanssa,
tarvitaan yhteistyötä koulun, muiden seurojen ja muiden mahdollisten käyttäjien kanssa. Tarvitaan
ryhmä, joka ottaa vastuun rahoituksen varmistamisesta, kestävän
toiminta-ajatuksen kehittelystä,
yhteistyön mahdollistamisesta ja
toiminnan pyörittämisestä. Asia
on sen verran usein ollut vakavasti
esillä, että sanoista tekoihin epäilemättä pian päästään.

Olosuhteet ratkaisevat

Suurempi pelaajamäärä vaatii
paljon. On huolehdittava seuratoiminnan käytäntöjen hyvyydestä
ja kehittymisestä. On värvättävä
ja koulutettava tekijöitä valmennukseen ja joukkueiden toiminnan pyörittämiseen. On pidettävä
tarkkaa taloutta ja varmistettava
kasvun rahoitus. On varmistettava, että saamme ansaitsemamme
näkyvyyden ja maineen kaikissa
sidosryhmissä. Ja on pidettävä
huolta harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden laadusta ja riittävyydestä.

Läntisen Uudenmaan jalkapallokenttäkartta on vieläkin melkoisen tyhjä, ainakin kun verrataan
alueen kenttätiheyttä muuhun
valtakuntaan. Erinomaista tietenkin, että puolen tunnin ajomatkan päässä naapurikunnissa on
useita tekonurmikenttiä ja olemme niistä onnistuneet vuoroja
neuvottelemaan. Kuntakeskukseen valmistuu tuleville kausille
tekonurmikenttä. Sekin on hyvä
asia, joskin jopa naapurikuntien
kenttiä pidemmän automatkan
takana. Hiekkakenttiä, joilla pienimmät ikäluokat pystyvät harjoittelemaan, on Pohjois-Kirkkonummella useita. Vanhemmille
ikäluokille – D-junnuista ylöspäin
– varsinkin peliolosuhteet ovat lähes kirjaimellisesti kiven takana.
Harjoituksia pystyy kylällä luovin
mielin pitämään, mutta naapurikuntien houkutuksia ja sikäläisten
seurojen kutsua olosuhteineen on
erityisesti taitavampien pelaajien
vaikea vastustaa. Sellaisia pelaajia
syntyy FC WILD:issakin kiihtyvään tahtiin.

Haasteeseen on kumminkin miellyttävää vastata. Kasvun hallintaan ei ole valmiita malleja tai
tehtäväluetteloita, sitä ei voi kuka

Kesäkaudella harjoittelu PohjoisKirkkonummella on varsin miellyttävää Navalan nurmikentällä.
Ihannemaailmassa sinne tietenkin

Kasvu tarvitsee tekijänsä
Yli kolmellasadalla pelaajalla FC
WILD on Kirkkonummen toiseksi suurin jalkapalloseura. Myönteistä ja haastavaa on, että kasvu
ei hetkeen näytä laantuvan. Lajin
suosio kasvaa, tyttöjalkapallon
erityisesti, alue kasvaa, lasten
lukumäärä varsinkin, ja hyvä toiminta houkuttelee tulijoita myös
lähialueilta.

Tekonurmikenttä kävelymatkan
päässä takaisi harjoittelumahdollisuuden jokaiselle jalkapallosta
kiinnostuneelle, miksei monelle
muullekin liikkujalle. Parhaimmillaan kenttä olisi koulun pihalla tai välittömässä läheisyydessä.
Silloin käyttö olisi tasaista aamusta iltaan. Vielä jos tekonurmikenttä olisi talveksi hallilla katettava,
saataisiin vähintään harjoitusmahdollisuudet ympärivuotisiksi. Vain
jalkapallon ja seurojen iltakäytön
varassa hyvät harjoitusolosuhteet tuskin itseään kannattaisivat.
Yhteistyön voimalla tilanne luultavimmin olisi paljon parempi.
Lisäetuna säästyttäisiin monelta
turhalta ilkivallalta ja ylimääräiseltä tihulaisvartioinnilta, kun
kentillä olisi luonnostaan väkeä
kellon ympäri.

FC WILD parantaa juoksuaan kohti ensimmäistä syntymäpäivää ja
seuraavia vuosia. Seuratoiminnan
kehittäminen, kasvun ja muiden
muutosten hallinta niin valmennuksessa kuin muussa seuratyössä
sekä olosuhteiden parantaminen
ovat toiminnan painopisteitä nyt
ja lähivuosina. Työ on vaativaa
ja antoisaa, helpommin puhuttua
kuin tehtyä. Jos sinulla on intoa ja
osaamista jonka uskot seuraa hyödyttävän, ota yhteyttä; käy vaikka
nettisivuilla www.fcwild.fi ja liity
hyvään seuraan.

Teksti: Heikki Lahdensuo
Kuvat: Maili Mäenpää

Aina yhtä edullinen
Alltid lika förmånlig

Paulig
Juhla Mokka/
Jubileums Mocca
500 g (3,78/kg)

1

89

Joulupukki
vierailee
Veikkolan
S-marketissa/
Julgubben besöker
Veikkola S-market

to/tor 17.12.
klo/kl. 11-17

Hinta voimassa/
Priset gäller 14.-24.12.
Max. 2/talous/hushåll

Hinnat voimassa joulukuun loppuun/Priserna gäller till slutet av december

7

4

95

99

/kg

Wursti
Kalkkunafilerulla/
Kalkonfilérulle
N/Ca 2,5 kg, alkuperämaa Saksa/urpsrungsland Tyskland

Marli
Glögijuom/
Glöggdryck
1l

1

39

Vaasan
Joululimppu,
viipaloitu/
Jullimpa, skivad
tumma tai vaalea/
mörk eller ljus
500 g (2,78/kg)

2064
Koff III
24 tlk/brk,
7,92 l (2,15/l)
(sis./inneh. 17,04 +
pantti/pant 3,60)

2

79

Atria
Rosolli/Rosoll
550 g (5,07/kg)

1

59
Myllyn Paras
Torttutaikina/
Tårtdeg
1 kg

S-ryhmä – Suomen
luotetuin päivittäistavarakauppaketju

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

1

/kg

Atria
Marinoitus broilerin
reisikoipi/Marinerade broiler lårben
n./ca 1,2 kg

Suomalainen/Finsk

099

Hinta voimassa/
Priset gäller
1.10.-31.12.

X-tra
Karjalanpaisti/
Karelsk stek
800 g (6,24/kg)

49

www.s-kanava.ﬁ

S-gruppen –
Den tillförlitligaste
dagligvaruhandelskedjan i Finland

2

79

Saarioinen
Isot joululaatikot/
Stora jullådor
700 g (3,99/kg)

1

52
Sunnuntai
Piparitaikina/
Pepparkaksdeg
500 g (3,04/kg)

0

68
Atria
Pizza
200 g (3,40/kg)

2

29

Boy
Sillit /Sillburkar
275-550 g
(4,16-8,33/kg)

749

/kg

Kalaneuvos
Savusiika/Rökt sik
n./ca 700-900 g
alkuprämaa Kanada/
urpsrungsland
Canada

849

Heimon Kala
Savustettu
kirjolohifile/
Rökt regnbågsfilé
700 g (12,13/kg)
Palvelemme/Vi betjänar:
ma-pe/mån-fre 7-21, la/lör 8-18, su/sön 12-21.

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

Kylänraitti 4/2009

TAPAHTUMAKALENTERI
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Ti 15.12. klo 12.30 eläkeläisten joulujuhla, Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1

UUTTA!

To 17.12. klo 12–13 joulupuuro diakoniaväelle, Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1

Atskin Autohuolto oy

Pe 18.12. klo 11–13 ikäihmisten jouluvaellus, Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1
La 19.12. Koska meillä on joulu: torilla tavataan.
Kyläläisten yhteisessä joulunalustapahtumassa ovat Veikkolan liikekeskuksen kaikki yritykset mukana. On glögiä, pipareita, puuroa, arvontoja...
Nouda joulupassisi kymppikiskalta kyseisenä päivänä! Hae liikkeistä vähintään kolme leimaa tai puumerkkiä ja palauta kympille! Näin osallistut tuotepalkintojen arvontaan.
La 19.12. Veikkola-pelin julkistamistilaisuus kirjastossa klo 14-16
Tekijät esittelevät pelin erilaisia pelivaihtoehtoja. Peliin voi tutustua lähemmin myös pelaamalla sitä kirjaston pelitilassa.
Su 20.12. klo 12, 4. adventtisunnuntain messu,
Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1
To 24.12. klo 11 perheiden aattohartaus:
Kuvaelma. Haapajärven kyläkirkko, Puukirkontie 20

öljynvaihdot,
rengastyöt,
pakoputket,
jarrut,
ilmastointi

To 24.12. klo 13 perheiden aattohartaus:
Kuvaelma. Haapajärven kyläkirkko, Puukirkontie 20
To 24.12. klo 15 jouluaaton hartaus,
Haapajärven kyläkirkko, Puukirkontie 20
To 24.12. klo 22 jouluyön hartaus,

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

Haapajärven kyläkirkko, Puukirkontie 20
Pe 25.12. klo 10 joulupäivän sanajumalanpalvelus,
Haapajärven kyläkirkko, Puukirkontie 20
Su 27.12. klo 12 apostoli Johanneksen päivän messu, V
eikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1
Su 3.1.2010 klo 12, 2. sunnuntai joulusta, messu,
Haapajärven kyläkirkko, Puukirkontie 20
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OSA 27: Veikkola-peli
Rakkaat lapset,
olemme vuosien varrella askarrelleet jo 26 kylämme rakennusta! Pienoismalli
puuttuu enää noin tuhannestakahdeksastasadastaneljästäkymmenestäkolmesta
talosta - ja se alusta, johon kaikki rakennukset kiinnitetään. Joulunodotuksen
kunniaksi te lapset saatte nyt tämän alustan! Eikä tässä vielä kaikki: samalla se toimii
uuden Veikkola-pelin pelilautana. Pyytäkää vain vanhempianne suurentamaan tämä sivu
sopivan kokoiseksi (eli noin kaksikymmentäseitsemänkertaiseksi). Ohessa myös kätevä
säilytyslaatikko kaikille vanhoille ja tuleville pienoismalleillemme (iskä suurentaa varmaan mielellään
tämänkin ja auttaa laatikon kokoamisessa).
Lapset, jos vanhempanne juuri nyt sattuvat kuitenkin olemaan kovin kiireisen oloisia eivätkä innostu
suurentamisista ja askarteluista, niin ei muuta kuin pyytämään Joulupukilta lahjaksi se oikea Veikkolapeli. Joulupukki voi hakea pelin esimmerkiksi kirjastolta tai Sirpan Vintiltä. Sieltä saa mukaan myös
pelinappulat ja nopat sekä kortit, joissa on hauskoja ja opettavaisia Veikkolaan liittyviä kysymyksiä.
HYVÄÄ JOULUA TEILLE KAIKILLE JA MUKAVIA PELI-ILTOJA!
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Kaunis Veikkolamme
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Tasapaino
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www.veve.net
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Veikkola-peli
Veikkola-peli on tutustumisretki
Veikkolan kylän ja sen ympäristön
elämään ja luontoon ennen ja nyt.

Eerikinkartanon pihapiirissä kohtaat
eläintenhoitaja Stavan, joka hallitsee
kartanon suurta sonniakin. Mikä lintu
piilottaa pähkinäpuista nappaamiaan
pähkinöitä talven varalle?
Lumoaako Lamminjärvessä asuva
näkki Sinut, kun pelaat peliä?
Peli soveltuu perhepeliksi
vauvasta vaariin, lapsiryhmille ja
kaveriporukoille. Peruslautapelin
lisäksi se sisältää helpot ja vaativat
tehtäväkortit sekä tyhjiä kortteja
omia tehtäviä varten.
Kiehtovimmat kohteet saattavat
piileskellä juuri omassa lähipiirissäsi!

Tiesitkö
, että Veikkola
kalanvil
ssa oli 1900-lu
jelylaito
s? Sen betonisi
yhä jäljellä.
vulla
a rakente
ita on
Kala-alt
aat sijaitsiva
a)
t
Lammin
järven rannalla
b)
Lammi
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maton
,
pesupa nykyisen
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ä
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Kuka on Veikkola DADA -nimisen
kamarimusiikkitapahtuman
taiteellinen johtaja?
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Se o
a)
b)
c)

a) Kirmo Lintinen
b) Rea lehteä Veikkolan
Minkänimistä Mauranen
c) Miika Uuksulainen
Kyläyhdistys julkaisee?

a) Väylänvarsi
b) Veikkolan Sanomat
c) Kylänraitti

c

Veikkola-peli toteutettiin veikkolalaisten yhteisöjen ja oman kylän aikuisten ja lasten yhteistyönä. Erityiskiitokset lapsille pelin kuvitusavusta ja noppapelin tarinoista. Kaikkia
piirustuksia ei valitettavasti saatu mahtumaan kyläaluettamme kuvaavaan pelilautaan. Kiitokset pelin toteuttamiseen osallistumisesta: Veikkolan koulun opettajat Kristiina
Tumelius ja Kai Pajukangas oppilaineen, Sanapajan oppilaat, Veikkolan päiväkodit, Aili Romakkaniemi, Elo Põlendik, Emma Kivilaakso, Anni Kivilaakso, Nea Koskinen, Noora
Marttila, Emilie Pirttinen, Natalie Pirttinen, Silja Markkanen, Sonja Markkanen, Amanda Lagerström, Virve Ritakorpi, Alina Delcos, Aino Delcos, Tatu Delcos, Veera Melvasalo,
Tessa Antikainen, Alisa Hairo, Matias Rasinmäki, Alisa Salo, Saga Nevanlinna, Roosa Vihavainen, Anton Raschbacher, Pikki Romakkaniemi, Tuuli Helsky, Marjokaisa Piironen, Reko
Penttilä, Reijo Penttilä, Tauno Kivilaakso, Paavo Kautto, Olavi Kautto, Björn Lindqvist, Mervi Roiha, Jukka Varelius, Helinä Salo, Stefan Pernthaller. Kiitokset yhteistyökumppaneillemme: Pa-Hu Oy, Hannun Tasapaino Oy, Veikkolan kirjasto ja Hartolan työvarikko. Tekijät: Pirkko Kautto, Seija Kivilaakso ja Franz Raschbacher.
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