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LIITY SINÄKIN 
KYLÄYHDISTYKSEEN

Veikkola on lintukoto, joka on sijaintinsa ja ihan-
teellisen ympäristönsä ansiosta myös tulevaisuu-
dessa suosittu asuinalue. Omakotialueita tullaan 
jatkossakin kaavoittamaan niin yksityisellä kuin 
kunnallisella sektorilla. Vasaran kopse ja mootto-
risahan vingunta muodostavat linnunlaulun kanssa 
oman äänimaailmansa. Siihen sekoittuu valitet-
tavasti myös moottoritien melu, joka ei hiljene, 
ennenkuin kyläyhdistyksen vaatima ja Mari Au-
langon vetämä meluaitahanke toteutuu. Kunnan 
apulaisoikeuskanslerilta saama huomautus tässä 
asiassa vahvistaa uskoamme kansaistoiminnan 
mahdollisuuksiin kyläläisiä koskevissa asioissa.

Tällä hetkellä keskustellaan ja piakkoin myös pää-
tetään Espoo – Lohja pikaratahankkeesta, jolla 
tulee olemaan oleellinen vaikutus Veikkolan tule-
vaisuuteen. Netissä julkaistu adressi vaatii radan 
kulkureitin sijainnin muuttamista. Allekirjoittajia 
on runsaasti. Veikkolan kohdalle suunniteltu nope-
us – yli 300 km tunnissa - on myös saanut vastus-
tajat liikkeelle.

Edessä on myös useita kaavaratkaisuja, joiden vai-
kutus asukkaiden ja heidän lastensa elämään on 

merkittävä. Siksi jokaisen on syytä olla asiassa aktiivinen, esittää ja argumentoida selkeästi muutosesityk-
set, tutustua kaavaan Veikkolan kirjastossa sen ollessa siellä esillä sekä osallistua aktiivisesti kansalais-
keskusteluun.

Veikkolan Kartanoteatterin tuleva, koko perheen musiikkinäytelmä ”Vikkelä Väkevän Voittaa” ottaa myös 
kantaa kaavoitukseen. Siinä metsän eläimet antavat meille hyviä neuvoja, kuinka elää sopusoinnussa luon-
non kanssa.

Tulevaisuus on meidän ja lastemme – pitäkäämme huoli siitä, että tulemme jatkossakin elämään asukkai-
den ehdoilla ja säilyttämään asuinalueemme kodikkaana ja ympäristö-
ystävällisenä.

Matti Saartamo
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Aalto-yliopiston arkkiteh-
tuurin laitoksen maisema-
arkkitehtuurin opiskelijoi-
ta oli kurssilla Veikkolassa. 
Ensimmäisen vuosikurssin 
kenttäkurssi 1 järjestettiin 
17.-21.5. Veikkolan kylä-
talo oli kurssilaisten käy-
tössä. Kurssilaisia oli noin 
kymmenen, ja kurssin 
vastaavana opettajana toi-
mi yliopisto-opettaja Kati 
Susi-Wolff.
 

Maisema-arkkitehtuurin 
kurssilaisia Veikkolassa

Kurssi oli osa maisema-
arkkitehtuurin ensimmäi-
sen kolmen vuoden kandi-
daattiopintoja, ja se liittyi 
laaja-alaiseen maisema-
suunnitteluun.
Kurssilla harjoiteltiin mai-
seman havainnoimista 
ja kuvaamista maastossa 
sekä piirtäen että kartoil-
la. Kurssi järjestettiin yh-
teistyössä Kirkkonummen 

kunnan kaavoitustoimen 
kanssa.

Maisema-arkkitehtuurin 
muillakin kursseilla vuo-
sien 2010 ja 2011 aikana 
tarkastellaan Veikkolan 
maisemaa ja sen kehitys-
näkymiä.
 
Kati Susi-Wolff

Veikkolan kyläyhdistys 
teki 7.7.2008 kantelun oi-
keuskanslerille siitä, että 
Kirkkonummen kunta ja 
Tiehallinto ovat laimin-
lyöneet virkavelvolli-
suuksiaan Turunväylän 
meluntorjunnassa. Veik-
kolaa halkova Tarvontie 
valmistui 1972, mutta 
meluntorjuntaa ei ole to-
teutettu. Suunnitelmia on 
tehty 1990-luvulta lähtien, 
mutta ne ovat edelleen to-
teutumatta ja tällä hetkellä 
jo vanhentuneet.

Apulaisoikeuskansleri 
Mikko Puumalainen kat-
soi, etteivät maankäyttö- 
ja rakennuslaissa säädetyt 

Apulaisoikeuskansleri moitti 
tiehallintoa ja Kirkkonummea

kaavoitusta koskevat vel-
voitteet ole toteutuneet 
laissa edellytetyllä tavalla. 
Hyvän hallinnon vaatimus-
ten noudattaminen ei ole 
toteutunut meluntorjunnan 
suunnittelussa ja toteutta-
misessa Veikkolassa, mikä 
näkyy siinä, että Tiehallin-
to ja kunta syyttelevät vas-
tineissaan toisiaan.
 
Apulaisoikeuskansleri vas-
tasi 19.2.2010 kanteluun:

1. Lakien mukaan kunnan 
on huolehdittava alueiden 
käytön suunnittelusta sekä 
rakentamisen ohjauksesta 
ja valvonnasta alueellaan. 
Apulaisoikeuskansleri 

katsoi, ettei kunta ollut 
noudattanut kaavoitusvel-
voitettaan maankäyttö- ja 
rakennuslaissa edellytetyl-
lä tavalla.

2. Yhteistyö kunnan ja 
Tiehallinnon välillä ei ole 
apulaisoikeuskanslerin 
mukaan toiminut.

Tiehallinto ei ole varan-
nut rahaa rakentamiseen. 
Kirkkonummen kunta ei 
taas vahvistanut tiealueen 
kaavaa, mikä Tiehallinnon 
mukaan on estänyt melu-
suojan rakentamisen.

Raija Kari

Veikkolan kyläyhdistys saa 
tukea kunnalta suhteessa 
jäsenmääräänsä. Tänä 
vuonna toiminta-avustusta 
saatiin enemmän kuin mi-
kään muu asukasyhdistys. 
Hieno juttu, mutta jäsen-
maksuillekin on käyttöä. 
Saat varmasti rahoillesi 
vastinetta. Perhekohtainen 
15 euron jäsenmaksulappu 
on tämän lehden välissä.
 
Tietoa
Perheesi saa neljä kertaa 
vuodessa kotiin kannet-
tuna Kylänraitin, jossa on 
tämän alueen asioita ja ai-
heita. Sähköinen kyläkirje 
paikkaa tietojen tarvetta 
lehtien ilmestymisen vä-
lillä. Kylänraitin ja kylä-
kirjeen löydät myös osoit-
teesta www.kylanraitti.fi . 
Veikkolaverkossa www.
veikkola.fi  on kaiken aikaa 
tähdellistä tietoa.

Tiloja
Vanhatiellä on kylätalo, 
jossa yhdistykset voivat 
kokoontua koko vuoden 
yhteisöjäsenmaksun mak-
samalla. Lammaskallion 

Mitä kaikkea saakaan 
15:llä eurolla

rannassa lämpiää talviui-
mareille sauna. Kesällä 
sitä voi vuokrata omaan 
käyttöön. Skate Park Veik-
kola vetää laumoittain in-
nokkaita skeittaajia. Tänä 
kesänä se on kyläyhdistyk-
sen pääkunnostuskohde. 
Frisbeegolfrata Eerikin-
kartanontien varressa on 
kunnan ainoa julkinen ja 
ilmainen frisbeegolfrata.
 

Työtä
Kyläyhdistys valvoo Veik-
kolan etuja kunnan ja val-
tion suuntaan. Terveyskes-
kusasiat, melun torjunta, 
jätevesiasiat, liikenne, 
tiet, kaavat, koulut… mitä 
kaikkia niitä onkaan - työ-
tä riittää. Muistutuksia, 
lausuntoja, kannanottoja, 
valituksia, adresseja…nii-
tä tehdään.
 

Tuloksia
Veikkolan kyläyhdistys te-
kee paljon. Sitä tarvitaan. 
Se on saanut aikaan pal-
jon. Pohjoiskirkkonum-
melaiset luottamushenki-

löt kokoontuvat kahdesti 
vuodessa. Täältä on valittu 
enemmän kunnanvaltuu-
tettuja kuin muualta. On 
ollut pakko yrittää yhdes-
sä; kirkonkylä on kauka-
na. Veikkola on palkittu ja 
arvostettu kylä. Viimeksi 
saimme Hiljainen haavan-
lehti -palkinnon meluntor-
juntatyöstä.

Talkoita
Veikkolalaiset ovat tottu-
neet tekemään talkoita. 
Omalla työllä, ilman rahaa, 
on saatu paljon aikaan. Jos 
talkoot kiinnostavat, tule 
mukaan, vaikkapa jaka-
maan lehtiä tai istuttamaan 
kukkia. Kukaan ei yksik-
seen pysty siihen, mihin 
joukolla päästään. Kylä on 
asukkaiden yhteisyritys.

Tulevaa
Aina on tulossa jotain uut-
ta. Isointa uutta on EU-
hanke. Siitä kuulette vielä.
 
Raija Kari
 

Ylilääkäri Stina Karlsson 
ja osa kunnan testament-
tityöryhmän jäsenistä 
esittelevät suunniteltuja 
palveluita Veikkolan seu-
rakuntatalolla maanan-
taina 24.5. kello 11-13. 
Kunta lähettää kohderyh-
mään kuuluville kutsun 
tilaisuuteen ja ohjeet kul-
jetuksen varaamiseen.

Kylänraitissa 1/2010 ker-
rottiin Brita Blombergin 
testamentista ja sen varojen 
käytön tarvekartoitukses-
ta. Britan tahdon mukaan 
testamenttivarat käytetään 
Veikkolan vanhusten koto-
na asumisen ja sosiaalisen 
yhdessäolon vahvistami-
seen. Tarvekartoituksella 
selvitettiin, mitä palvelui-
ta vanhukset ja omaiset 
toivoivat kustannettavan 

Testamenttivarojen tarve 
kartoitettu 

testamenttivaroilla. Tar-
vekartoituskysely lähetet-
tiin postinumeroalueilla 
02880 ja 02860 asuville, 
68 vuotta täyttäneelle 317:
lle asukkaalle. Vastauksia 

saatiin 171, joten vastaus-
prosentti oli 53,9.

Veikkolan työryhmä

Pirkko Kautto

Seuraavia palveluja toivottiin:
 
Toivottu palvelu ja toivojien määrä
1. Ikkunanpesu ja siivousapu 104
2. Muutama taksimatka kuukaudessa 97
3. Sosiaalista yhdessäoloa kerran kuukaudessa
ounasruokailun parissa 95
4. Apu lääkärissä, laboratoriossa ja poliklinikalla
käynneille 80
5. Lumenluonti portailta ja tienhaarasta, rännien
puhdistus 80
6. Lumen auraus, ruohonleikkuu 68
7. Apuvälineet: lonkkahousut ja kenkien liukuesteet 61
8. Liikuntaa ryhmissä 60
9. Sosiaalinen seura ja tuki sairaalasta kotiuduttua 57
10. Ulkoilutusapu ja seurustelua 49
11. Asiointiapu, pankit , virasto 46
12. Ruuanlaitto, leipomista asiakkaan kanssa yhdessä 8

WWW.VEIKKOLA.NET
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Muinainen Kirkkonummi 
alkoi syntyä noin 5000 
vuotta sitten. Kirkkonum-
men nykyisen keskusta 
oli vielä veden alla, kun 
pohjoisessa vesi oli jo 
väistymässä. Vanhimmat 
Pohjois-Kirkkonummen 
asujaimistot ovat löyty-
neet nykyisen Rinteläntien 
pohjoispuolelta. Veden 
virratessa etelään syvän-
teisiin muodostui järviä, 
jotka ovat tunnusomaisia 
Pohjois-Kirkkonummelle. 
Nuuksion järviylängön li-

Lammaskallio

Kuva ”minitriatlonista” 
= 200 m uintia, 1,5 km 
juoksua ja pyöräily Lam-
minjärven  ympäri.
Kuva: Hans Leidenius

Rantaelämää Lammaskalliolla Kuva: Raili Leidenius

Veikkolan kyläyhdistyk-
sellä on rantasauna Lam-
minjärven rannassa. Se 
on kaikkien kyläläisten 
vuokrattavissa. Tarjoa 
omalle perheelle tai tutta-
ville tunnelmaa vanhan-
ajan saunassa. Jo saunan 
lämmitys voi olla lapsille 
elämys. Jos kotona sauna 
lämpiää nappia painalla ja 
lämmintä vettä saa hanas-
ta mielin määrin, voi olla 
hyvä tutustua entiseen sau-
nomistapaan. Puusaunan 
lämmittäminen rauhoittaa 
mielen. On vain jätettävä 
kiire pois ja annettava ai-
kaa itselle.
 

Tunnelmia rantasaunalla

Saunan lämmitykseen kuu-
luvat toimet ovat mukavaa 
koko perheen yhteistä 
puuhailua. Lapset voivat 
osallistua puiden kantami-
seen. Hieman isommille 
lapsille sopii myös veden 
noutaminen järvestä. Sau-
naa lämmittäessä voi pu-
lahtaa ensimmäisen kerran 
uimaan. Saunan lauteilla 
voi sitten pohtia elämää 
ennen ja nyt. Voi miettiä, 
mitä saunan mustuneet 
kattolaudat ovat nähneet 
yli sadan vuoden aikana. 
Sauna on rakennettu jo 
aivan 1800-luvun lopus-
sa, jolloin Suomi oli osa 
Venäjän keisarikuntaa. 

Veikkolan asukkaat tekivät 
töitä Eerikinkartanossa tai 
kylän isoilla maatiloilla. 
Tavalliset ihmiset asuivat 
ahtaasti, ja kotona kaikki 
vesi kannettiin sisään ja 
ulos sangoilla. Saunaa ei 
ollut joka mökissä. Siksi 
rakennettiin Lamminjär-
ven rantaan yhteinen sau-
na, jossa perheet lauantai-
na kylpivät vuoronperään.
 
Sauna oli siihen aikaan 
yleensä myös pesutupa, 
jossa naiset pesivät perheen 
pyykit käsin pyykkilautaan 
hangaten. Rantasauna oli 
myös saunattomien pyyk-
kitupa. Nykyisessä puku-

Vesi kannetaan järvestä. Maria: ”Pitää vaan varoa, ettei tule kaloja mukaan.”

Maria on mummon apu-
na saunan lämmityspuu-
hissa.

huoneessa oli rautapata, 
jossa kuumennettiin sau-
nojille vettä. Samasta pa-
dasta saatiin myös kuumaa 
vettä pyykin pesuun, ja lii-
navaatteet haudutettiin pa-
dassa puhtaaksi. Rannassa 
oleva sauna oli pyykkä-
reille kätevä, kun veden 
kantomatka oli lyhyt ja 
pyykit voi huuhtoa järves-
sä. Ympäristöä ei silloin 
osattu ajatella. Toisaalta 
puhtaat alusvaatteet vaih-
dettiin vain lauantaisaunan 
jälkeen, koska pyykin pesu 
oli niin raskasta ilman ko-
neiden apua. Näin järveen 
kohdistuva rasitus oli vä-
häinen.
 
Sauna toimi kylän yhteise-
nä saunana ja pesutupana 
1900-luvun puoliväliin, 
jolloin rakennettiin paljon 
uusia taloja, joissa oli myös 
sauna, ja rantasaunan käyt-
tö väheni. Sauna oli välillä 
vuokrattuna myös urheilu-
seuralle. 1900-luvun lop-
pupuolella saunan käyttö 
hiipui ja sauna rapistui. 
Sauna on Veikkolan ky-
läyhdistyksen omaisuutta. 
Viime vuosisadan lopulla 
veikkolalaiset innostuivat 
avantouintiin. He kävi-
vät innokkaasti uimassa 
Palojärvellä Huhmarin 
Huurteisten avantosau-
nassa, jossa alkoi olla niin 
täyttä, että huhmarilaiset 

ehdottivat naapurikyläläi-
sille oman avannon hank-
kimista. Liikuntatoimi oli 
myötämielinen asialle ja 
järjesti marraskuussa 2001 
Lammaskallion rantaan 
virrankehittimen, joka piti 
avannon auki, ja lämpi-
män pukukopin vaatteiden 
vaihtoa varten.
 
Jo kesällä olivat avantoak-
tivistit pitäneet talkoita ka-
malaan kuntoon päässeen 
saunan kunnostamiseksi. 
Jonkin verran käytettiin 
myös ammattilaisia. Ky-
läyhdistys rahoitti kunnos-
tusta ja sai myös kunnalta 
avustusta korjaus- ja ra-
kennustöihin.  Loppiaisena 
2002 sauna otettiin uudel-
leen käyttöön. Saunalla ja 
ympäristössä on tehty val-
tavasti talkootyötä, esim. 
sauna ja rantaan teetetty 
puuvaja on maalattu.
 
Sauna toimii talvella sun-
nuntaisin avantouimarei-
den saunana, ja muina 
aikoina sitä voi vuokrata 
omaan käyttöön. Kymppi-
kioski Koskentorilla hoitaa 
saunan varauksia. Vuok-
rausmaksu 20 euroa pitää 
maksaa varausta tehdessä. 
Avain haetaan ja palaute-
taan kioskille. Vuokraaja 
huolehtii itse saunan läm-
mityksestä, puiden ja ve-
den kannosta sekä huoleh-

tii saunan siistiin kuntoon 
seuraavalle käyttäjälle.
Rantasaunalle voisi kehit-
tää enemmänkin yhteistä 
toimintaa, esimerkik-
si yhteistä lenkkisaunaa 
tiettynä iltana viikossa.  
Tarvittaisiin vain sopimus 
viikonpäivästä ja ajasta 
sekä innostunut joukko 
käyttäjiä ja lämmittäjiä. 
Toukokuussa on kokeiluna 
jatkettu sunnuntaisauno-
mista klo 17-19.
 
Tervetuloa nauttimaan 
tunnelmallisesta rantasau-
nasta.
 
Teksti: Pirkko-Liisa Iivari
Kuvat: Paula Kantis

säksi maisemaa elävöitti-
vät Kaislampi, Perälänjär-
vi, Kalljärvi, Lamminjärvi 
ja Lemetti.
Asutuksen lisääntyessä jär-
vien merkitys kalastuksen, 
ulkoilun ja viihtyvyyden 
lisääjinä kasvoi. Varsinkin 
Lamminjärvi ja sen eteläi-
nen kolkka Lammaskallio 
oli asukkaiden suosiossa. 
Kalliot olivat erinomai-
sia auringonottopaikkoja. 
Puitten varjossa oli muka-
va lekotella ja rantakalli-
oilta voi pulahtaa puhtaa-

seen veteen uimaan.
 
Kokouksia ja juhlia
Vähitellen Lammaskalli-
olle tuli muutakin käyttöä. 
Kyläläiset alkoivat kaivata 
yhteisiä tilaisuuksia, mah-
dollisuutta tavata toisiaan 
ja tutustua. Siihen Lam-
maskallio oli oivallinen 
paikka: keskellä kylää, 
vaikkakin kuraisen polun 
päässä. Alettiin järjestää 
kokoontumisia: jopa Veik-
kolan Kyläyhdistys on 
perustettu Lammaskallion 

rantakivillä v. 1958.  Lam-
maskalliolla alettiin myös 
heti sodan päättymisen jäl-
keen järjestää Juhannus-
juhlia. Kyläläiset keräsivät 
puut kokkoon, rakensivat 
grillin makkaroiden pais-
toa varten ja harjoittelivat 
ohjelmia. Iloista menoa 
jatkui yleensä aamutun-
neille saakka.
 
Kyläsaunan lyhyt 
historia
Vuosisata sitten Veikkolan 
asukkaista suurin osa oli 
kesäasukkaita. Sodan jäl-
keisen asuntopulan vuoksi 
Väestöliitto kehoitti kesä-

asukkaita luovuttamaan 
huvilansa ympärivuoti-
seen käyttöön. Uusien 
tulokkaiden joukossa oli 
joukko käteviä ja osaavia 
kirvesmiehiä. Nämä päät-
tivät rakentaa rantasaunan 
Lammaskalliolle. Sauna 
oli ahkerassa käytössä ja 
sen varauksista huolehti-
vat herrat Aartima ja Suo-
minen.
Aikaa myöten saunan 
kunto heikkeni, se joutui 
myös ilkivallan kohteek-
si. Kyläyhdistys vuokrasi 
saunan viideksi vuodeksi 
Ve-Velle, jotta nuorilla ur-
heilijoilla on paikka missä 
siistiytyä ottelujen jälkeen. 
Viemäröintiä saunassa ei 
silloin ollut. Saunaa käy-
tettiin paljon pyykkitupana 
ja vedet valuivat suoraan 
Lamminjärveen. Nykyi-
sin rantasauna on jälleen 
Veikkolan Kyläyhdistyk-
sen hallinnassa ja vuok-
rattavissa. Saunavedet 
liitettiin viemäriverkkoon, 
mutta pesuvedet täytyy 
itse kantaa järvestä.
 
Uimapaikka
Lammaskallion toinen tär-
keä käyttö on uinti. Jo 60-
luvulla järjestettiin uima-
kouluja. Ne olivat yleensä 

kahden viikon pituisia ja 
päätteeksi oli aina juhlal-
liset päättäjäiset promooti-
oineen. Aloitettiin yleensä 
lipunnostolla ja lippulau-
lulla, sitä seurasivat lasten 
harjoittelemat omat ohjel-
mat ja lopuksi maisterita-
son hengenpelastusnäyttö 
ja tärkeät uintitodistukset 
ja -merkit.

Nykyisin Lammaskallio 
on talvisin talviuimareiden 
paratiisi ja jopa avantouin-
tikisojen kilpailupaikka. 
1980-luvulla Lammaskal-
lion rannassa pidettyjen 
Kirkkonummen kunnan-
mestaruusuintien vuok-
si sauna- ja rantalaiturin 
välinen matka on tasan 
25 metriä, siksi erilaisten 
kilpailujen järjestäminen 
on mahdollista. Kesällä on 
myös Hippouinnit, jotka 
ovat ikäkausiuinnit. Van-
hemmat lapset kilpailevat 
ja aloittelevat voivat uida 
”ryömintäkaistalla”. Tämä 
kaikki, mikäli sinileväti-
lanne sen sallii. Valitetta-
vasti sinilevä on joinakin 
vuosina rajoittanut Lam-
maskallion rannan käyt-
töä.

Raili Leidenius
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Verkkonummi.fi  on uusi 
verkkolehti, jonka tavoit-
teena on perustajansa Lee-
na Kylliäisen mukaan olla 
tietolähteenä kuntalaisil-
le, jotta mahdollisimman 
moni löytäisi itselleen yh-
teisön, johon kuulua, har-
rastuksen, jonka parissa 
viihtyä tai palveluita, jotka 
tekevät elämästä helpom-
paa. Voimakkaasti kasva-
vassa kunnassa yhdistyk-
sillä ja harrastuksilla on 
tärkeä rooli aidon yhteisön 
muodostumisessa. Niiden 
kautta asuinpaikka voi 
muuttua kotipaikaksi. Lee-
nan mukaan tällaista kai-
kille kunnan yhdistyksille 
avointa tiedotuskanavaa ei 
ole muualla Suomessa. 

Verkkonummi.fi  -sivustol-
ta lukijat löytävät samasta 
osoitteesta helposti tietoa 
erilaisista yhdistyksistä ja 
yrityksistä, niistäkin, joi-
den nimeä eivät ole ennen 
kuulleet. Tapahtumakalen-
tereista on helppo löytää 
Kirkkonummen tapah-
tumia, ja yhdistysten on 
helppo sinne niitä lisätä. 
Artikkeleiden välityksellä 
yhdistykset voivat kertoa 
toiminnastaan laajemmin-
kin.

Yhdistysten lisäksi Verk-
konummi.fi  palvelee myös 
kunnan organisaatioita 
tiedottamalla niiden ta-
pahtumista ja palveluista. 
Tavoitteena on lisätä ih-
misten hyvinvointia ker-
tomalla niistä palveluista, 
joita kunta tarjoaa.

Oikea tiedotusväline ja 
kuntalaisten kanava

Informaatiokanavana toi-
miminen ei kuitenkaan 
ole ainoa asia, joka on 
Verkkonummelle tärkeää: 
se haluaa olla myös oikea 
tiedotusväline, verkkoleh-
ti, joka tarjoaa lukijoilleen 
tietoa ympäröivästä yh-
teiskunnasta. Verkkonum-
mi.fi  ei varsinaisesti ole 
uutislehti, pikemminkin 
ajankohtaislehti, jossa on 
laajempia, pidempää taus-
tatyötä edellyttäviä artik-
keleita.

Verkkonummi.fi  haluaa 
olla myös kuntalaisten 

Verkkonummi.fi  – uusi 
kirkkonummelainen 
verkkolehti

Leena Kylliäinen perusti Verkkolehti.fi  -sivuston, jot-
ta kirkkonummelaiset löytäisivät tarvitsemansa tiedot 
ja palvelut helpommin ja vaivattomammin mahdolli-
simman läheltä.

kanava. Keskustelupalstan 
ja ilmaisen ilmoitusosion 
lisäksi Verkkonummen 
toimitukselle voi esittää 
toivomuksia, jotta lukijoil-
le tärkeät asiat tai heidän 
kohtaamansa epäkohdat 
pääsisivät esiin. Interaktii-
vinen verkkomedia ei ole 
pelkkä fraasi – se on oikea 
mahdollisuus niille, jotka 
haluavat käyttää sitä.

Verkkolehden ideointi 
ja perustaminen lähtivät 
Leena Kylläisen omista 
tiedonsaantitarpeista. Hän 
oli muuttanut Kirkko-
nummelle vuonna 2005 
neljän lapsensa kanssa ja 
huomasi, kuinka vaike-
aa on löytää palveluita ja 
harrastusmahdollisuuksia, 
joita Kirkkonummi tarjo-
aa. Kunnallisvaaleissakin 
oli hankalaa äänestää, kun 
ei tiennyt, mitä kukin eh-
dokas ajatteli juuri niistä 
asioista, mitkä itselleen oli 
tärkeitä. Avoimelle kaiken-
laisen toiminnan kattavalle 
vapaalle tiedotuskanavalle 
oli siis tarvetta. 

Uutena kuntalaisena Lee-
na kaipasi myös helposti 
saatavaa tietoa erilaisista 
yrityspalveluista: missä 
korjata rikkinäinen veto-
ketju tai entisöidä vanha 
sohva, mistä voisi ostaa 
persoonallisen ylioppilas-
lahjan tai missä olisi lä-
hin jalkahoitola. Seuraava 
haaste onkin luoda kirk-
konummelaisten yrittäjien 
palveluhakemisto, jotta 
kuntalaiset löytäisivät it-
selleen tärkeät palvelut 

läheltä tarvitsematta läh-
teä toisesta kunnasta niitä 
hakemaan. Leena toivoo-
kin saavansa myös veikko-
lalaisia yrityksiä mukaan 
Verkkonummen yritysha-
kemistoon. 

Tietokanava Pohjois-Kirk-
konummelta keskustaan

Leena kehuu Veikkolan 
kyläyhdistyksen aktiivi-
suutta niin Kylänraitti-leh-
den kuin verkkosivujenkin 
osalta. Hänen mukaansa 
Verkkonummen on vaikea 
tuoda mitään lisää veik-
kolalaisille. Veikkola sen 
sijaan voisi kyllä antaa 
paljonkin muille: Kyläyh-
distyksen johdolla Veikko-
lassa on toteutettu paljon 
sellaista, josta muualla voi-
taisiin ottaa oppia. Leenan 
mielestä Verkkonummi.fi  
voisi kenties toimia yhtenä 
tiedotuskanavana keskus-
tan suuntaan nostamalla 
esiin niitä näkökulmia ja 
asioita, jotka ovat tärkeitä 
Veikkolalle ja muulle Poh-
jois-Kirkkonummelle.

Leena on opiskellut 
Helsingin Yliopistossa 
kulttuurin ja politiikan 
tutkimusta, erityisesti po-
litiikan arvoja. Poliittisesti 
hän ei kuitenkaan itse ole 
sitoutunut ja haluaa pitää 
Verkkonummi.fi  -sivuston 
tasapuolisena, poliittisesti 
riippumattomana tiedon-
lähteenä.

Teksti: Maria Feldt

Tuoreen tutkimuksen 
mukaan me ns. ikäkuskit 
emme olekaan erityinen 
riski liikenteessä, vaikka 
niin yleisesti luullaan. Va-
hingoitta tai rikkomuksit-
ta selviää vuoden aikana 
yhdeksän kymmenestä yli 
65-vuotiaasta kuljettajas-
ta. Vastaava osuus nuorilla 
kuljettajilla on kuusi kym-
menestä. 85 vuoden iässä 
tai sen jälkeen riskit alka-
vat vähän nousta.

Viime vuoden lopulla 
meitä 65-vuotiaita tai tätä 
vanhempia ajokortillisia 
oli hieman alle 431 500. 
Näistä 70-vuotiaita oli 
noin 266 000 ja 85 vuotta 
täyttäneitä runsaat 11 500. 
Tänä vuonna liikenteeseen 
tulee 70 vuotta täyttäneitä 
moottoriajoneuvon käyt-
täjiä noin 40 000.

Vuosia sitten kuulin ikä-
kuskeja käsitelleessä 
seminaarissa tosijutun 
senioriautoilijasta Tuk-
holmassa. Tarinan kertoi 
Ruotsissa työskennellyt 
suomalainen naisprofes-
sori. Tukholman keskus-
tassa viikoittaiselle tennis-
tunnilleen matkannut mies 
ajoi pienen vaarattoman 
peltikolarin. Poliisi kehot-
ti kuljettajaa varmuuden 
vuoksi käymään lääkäris-
sä. Lääkäri oli sitä mieltä, 

Hyvää matkaa, 
konkarikuskit!

että miehen pitäisi lopettaa 
ajaminen. Niinpä senioril-
ta otettiin ajokortti pois.

Se oli kova paikka 103-
vuotiaalle. Onneksi ka-
verit alkoivat huolehtia 
tämän julkisiin liikenne-
välineisiin tottumattoman 
ikiliikkujan pelimatkoista. 
Seniori jatkoi tenniksen-
peluuta ainakin vielä 105-
vuotiaana.

Sanomalehden yleisön-
osastossa järvenpääläinen 
mies teki uskomattoman 
ehdotuksen: ”Ajokortti-
asetuksella voitaisiin sää-
tää, että yli 70-vuotiaiden 
ajo-oikeuden edellytykse-
nä ovat automaattivaihteet 
ajoneuvossa.”

Mainitussa tutkimukses-
sa todetaan, että ikäkuski 
selviytyy hyvin myös au-

tomaattivaihteisella ajo-
killa. Jos tällainen asetus 
voitaisiin säätää, se olisi 
katastrofi  seniorien talou-
delle mutta toisi kulta-ajat 
autokaupalle. 

Järvenpääläisen yksityis-
ajattelijan ikärasistinen 
ehdotus on toteuttamis-
kelvoton sekä kansalaisten 
yhdenvertaisuuden että 
kalleutensa takia. Lohdu-
tukseksi niille, jotka ovat 
huolissaan meistä konka-
rikuskeista, mainittakoon, 
että seniorit vähentävät 
ajamista ilman määräyk-
siäkin. He ajavat etupäässä 
lyhyitä matkoja kotipuo-
lessa eivätkä lähde reis-
suun huonoilla keleillä tai 
hämärässä ja pimeällä.

Toivotan tasapuolisesti 
kaikille seniori- ja juniori-
kuskeille, nuorille aikuisil-
le sekä keski-ikäisille hy-
vää ja turvallista matkaa.

Huomaavaisuus, reilu peli 
ja terve järki ovat liikenne-
turvallisuuden tärkeimpiä 
tekijöitä.

Teksti ja kuva: 
Tapani Iivari

T:mi Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Veikkolan kioski Ky Koskentori, 
Veikkola p. 09-2568 807

Avoinna 365 päivää vuodessa
Veikkauksen pelit ja arvat

Elintarvikkeita monipuolisesti
Keittoa arkisin lounasaikaan

Ruoka-annoksia, hampurilaisia ja pikkulämpimiä
Hyvää kahvia ja tuoretta pullaa edullisesti

Jäätelöä, makeisia, kylmiä juomia lapsille ja aikuisille

KOHTAUSPAIKKANA
KYMPPI

“SUOMEN COOLEIN TERASSI”

Avoinna:
ma-pe 6-21, 

la 8-21, su 9-21

Lehdenjako on monipuo-
linen ammatti. Se on ur-
heilulaji: lehtitriathloniin 
kuuluu ralli, estejuoksu ja 
painonnosto. Se on luon-
nonläheinen, haasteelli-
nen, jopa vaarallinen työ. 
Se kertoo yksinäisille sie-
luille yön suuressa hiljai-
suudessa tähtitaivaan alla 
luomistyön valtavuudes-
ta…

Lehdenjako yhdistää toi-
siinsa nämä kaksi: lehdet 
ja laatikot. Ei puhuta nyt 
kuitenkaan lehdistä, vaik-
ka niistä olisikin paljon 
sanottavaa. Laatikoista 
vain. Yhden suuren asian 
lehdenjakaja oppii pian: 
ulkoisella laatikkokau-
neudella ei ole merkitystä. 
Lehdenjakajan rakkaus 
kohdistuu käyttökelpoi-
suuteen. Se muodostuu 
kolmesta asiasta: laatikon 
sijainnista, mallista ja kun-
nosta.

 
Sijainti

Vaikka jokainen postilaa-
tikko onkin yksilö, se on 
samalla osa lehdenjakopii-

rin suurta kokonaisuutta. 
Kokonaisuus muodostaa 
jakopiirin luonteen, sen 
rytmin, sen, mihin lehden-
jakaja kiinnittää huomion-
sa. Yksi laatikko on yksi 
nuotti suuressa jakelupii-
risinfoniassa. Sen täytyy 
olla hyvässä paikassa suh-
teessa edelliseen ja seuraa-
vaan nuottiin, piirin koko-
naisidean mukaan.

 
Korkeuden ja reunaetäi-
syyden suhde

Kuten nuotin täytyy olla 
korvan aistittavissa, myös 
laatikon täytyy olla jaka-
jan tavoitettavissa. Auto-
mallista riippuen jakajan 
olkapää on noin metrin 
korkeudella auton oikealla 
puolella. Olkapään, puhu-
mattakaan jakajan koko 
kehosta, pitäisi saada olla 
aina auton sisällä. Tämä 
on sekä aika-, energia- että 
periaatekysymys. Lehden-
jakajakäsi liikkuu nive-
lien avulla ja olkapää on 
keskipiste. Postilaatikon 
aukon täytyy olla oikeassa 
suhteessa tähän. Jos posti-
laatikon aukko sattuu ol-
kapään alapuolelle, se on 

mukavampi täyttää. Postin 
nettisivuilla laatikkoaukon 
korkeudeksi suositellaan 
noin 110 cm, ja tiereunalta 
etäisyydeksi 50 cm.

 
Postilaatikon malli

Laatikko on malliltaan 
hyvä, jos se on ylhäältä 
täytettävä, siinä on iso ja 
helposti aukeava kansi, 
SIINÄ EI OLE VÄLI-
KANTTA - piru itse on 
keksinyt sen jakajan kiu-
saamiseksi, siinä ei ole 
teräviä reunoja ja se on 
mahdollisimman suuri eli 
se estää tunkemisen. Ja-
kajien yleisen mielipiteen 
mukaan tavallinen suoma-
lainen muovilaatikko on 
paras. Toiseksi parhaimpia 
ovat ehkä teollisennäköiset 
harmaat peltilaatikot mus-
tine aukkoineen. Kaikki 
näistä poikkeavat ovat 
huonompia.

 

Postilaatikon kunto

Paras mallikaan ei auta 
mitään, jos laatikko on 
kiinnitetty huonosti, siinä 
ei ole nimeä, laatikko on 
rikki, esimerkiksi kansi ir-
toaa siihen koskettaessa tai 
jos laatikkoa ei ole tyhjen-
netty. Tämä on kahdesta 
syystä ärsyttävää: ensinnä-
kin on hankala saada lehti 
laatikkoon, jossa on muuta 
tavaraa ja toiseksi se louk-
kaa jakajan ammattiylpe-
yttä, kun hän tuo lehden 
päivittäin mahdollisimman 
aikaisin luettavaksi. Siellä 
se sitten lojuu niin kauan, 
että päiväpostin jakajakin 
olisi sen voinut tuoda.

Onhan se hyvä, että on 
olemassa rakkaudella ja 
inspiraatiolla tehtyjä pos-
tilaatikoita. Tarkoitan nii-
tä, joissa on pikkuikkunat 
verhoineen, pikkuisäntä 
piippuineen, miniatyy-

rikukkapenkit edessä ja 
kissa katolla. Omistaja 
itse iloitsee ja viestittää 
ystävilleen ja satunnaisil-
le ohikulkijoille luontees-
taan. Lehdenjakajakin voi-
si ehkä nauttia siitä, mutta 
ainoastaan, jos laatikko 
täyttää muut edellä maini-
tut kriteerit. Toisin sanoen, 
mikäli laatikko sulautuu 

osaksi piirin suurta koko-
naisuutta, jakopiirisinfoni-
aa. Yksittäinen riitasointu 
saattaa pahimmillaan sä-
rähtää jakajan korvaan, sil-
mään ja jakokäteen – tämä 
ei ole kuitenkaan kenen-
kään edun mukaista.
 
Teksti: Franz Raschbacher 
ja Mariina Kellokumpu
 

Laatikon kauneudella ei ole merkitystä

Käyttökelpoisuus ratkaisee
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Nikkarin putki- ja peltityö
- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt 050-344 4918

Monet 90-luvun alku-
vuosina Paavon Pubissa 
– nykyisessä Siwan ja Sir-
pan Vintin kiinteistössä 
- karaokeiltoina käyneet 
saattavat muistaa vaalean 
nuoren neitosen, joka esit-
ti laulukatalogista melkein 
minkä biisin tahansa. Hä-
nen laulunsa oli kaunista 
ja esiintyminen sulavaa.

Tämä nykyinen yrittäjä-
rouva Nenne on yhä laulu-
keikkojakin tekevä verhoi-
lija. Virallisemmin hän on 
Helen Enne-Laakso, joka 
muutti elämänkumppa-
ninsa kanssa Iivisniemestä 
Veikkolaan vuonna 1990.

Kolmivuotinen artesaa-
nikoulu

Nenne sanoo pienestä pi-
täen olleensa käsityöhullu 
ja halunneensa näprätä kä-
sillään kaikenlaista. Hän 
elätteli pitkään haavetta 
huonekalujen entisöimi-
sestä. Sitten tuli päivä, jol-
loin hän meni Nummelaan 
artesaanikoulutukseen.

Kolmivuotinen koulu oli 
Nennestä ihanaa ja kivaa. 
Hänellä on työtilan pöy-
tälaatikko täynnä tutkin-
non eri vaiheissa tehdyistä 
töistä kirjoitettuja, runsain 
valokuvin varustettuja ra-
portteja. Mukana on tie-
tysti kuva täysin romuksi 
tuomitusta nojatuolista, 
laiskanlinnasta, jonka en-
tisöinnistä hän teki opin-
näytteensä, artesaanityön-
sä.

Koulutuksessa käytettiin 
perinteisiä materiaaleja 

Nenne ja puoli autotallia

ja menetelmiä: kookos-
meriheinää, tekstiiliteolli-
suuden jätepaloista tehtyä 
vanua, jouhia, kanttia ja 
määrätynlaista sidontaa.

Yrittäjäpariskunta Nen-
ne ja Klasu

Nenne hankki uuden teol-
lisuusompelukoneen. Hän 
näyttää, miten lujia lanko-
ja verhoilussa käytetään. 
Saumuri hänellä oli jo 
ennestään. Viime vuoden 
huhtikuussa hän aloitti 
verhoilutyöt Haapapuros-
sa kotitalonsa monitoimi-
autotallissa.

Nenne ja hänen miehen-
sä Klaus Laakso, kylällä 
hyvin tuttu joviaali putki-
asentaja, ovat talonsa au-
totallissa oman nurkkansa 
valtaajia. ”Klasua” hänen 
työnsä vie kauaskin, mutta 
Nenne voi tehdä töitä koto-
na. Hän käy verhoilumate-
riaalimallien kanssa asiak-
kaan luona, ottaa vastaan 
toivomukset ja kuljettaa 
tai kuljetuttaa kalusteen 
kotinsa työtilaan.

Nennelä ja Klasulla on 
kaksi Sjökullassa koulua 
käyvää lasta, 11-vuotias 
Nina ja 10-vuotias Niklas.

Nenne esittelee Tyynen. 
Kun hän heilauttaa sen 
olalleen, se on aivan kuin 
olkalaukku. Se on hieman 
vanhaksi ja muodista pois 
jääneistä verhoilumateri-
aaleista tehty istuinalusta.

Nenne tekee verhoilun li-
säksi muitakin ompelutöi-
tä, esimerkkeinä vaikkapa 

hevosen loimi ja veneen 
kuomu. Eikä hänen työn-
sä rajoitu verhoiluun. Pe-
rinteisin maalinpoisto-, 
hionta- ja lakkaus- tai pet-
sausvaiheiden kautta hän 
loihtii esimerkiksi van-
hasta piirongista huomiota 
herättävän upean huone-
kalun. Hänelle tulee näitä 
töitä muun muassa niin, 
että asiakas yrittää ensin 
itse, mutta sitten energia ja 
osaaminen loppuvat kes-
ken.

Hiljaisuutta, kamarikuo-
roa ja oopperaa

Omassa työtilassa yksin 
ahertavan ihmisen seura-
na lienee yleisesti jonkin 
radiokanavan musiikki. 
Ei kuitenkaan ole mikään 
yllätys, että Nenne tykkää 
musiikin lisäksi myös hil-
jaisuudesta.

Laulaminen on Nennel-
le rakas harrastus. Viime 
vuonna hän oli mukana 
television ”Biisikärpäses-
sä”, ja hyvä menestyminen 
oli pienestä kiinni. Nenne 
laulaa Kirkkonummen 
Kamarikuorossa, ja hän on 
myös kuoron hallituksen 
puheenjohtaja.

Tämän jutun tekijällä on 
ilo olla Nennen kanssa 
mukana suuressa produk-
tiossa, jota on kevättalven 
ja kevään mittaan harjoi-
teltu. Kyseessä on ensi 
lokakuun lopulla Kirkko-
nummen kirkossa esitettä-
vä uusi kotimainen ooppe-
ra ”Maailman valo”.

Teksti ja kuva: 
Tapani Iivari

Verhoomo Tuolitupa – Stolstugan

Nenne ompelee entisöitävän nojatuolin selkänojan saumaa. Hänen olallaan roik-
kuu Tyyne. Takaa pilkottaa entisöitävänä oleva peilipöytä.

Kuka olet ja missä asut?
- Eino Kilpeläinen, 69 v. 
Asun Siikajärvellä, Es-
poon puolella omakotita-
lossa, jossa olen asunut 
viisikymmentä vuotta.

Millainen perhe sinulla 
on?
- Vaimo ja kaksi lasta. To-
sin lapset ovat jo aikuisia 
ja kauan sitten muuttaneet 
omiin talouksiinsa.

Millä alalla työskente-
let?
- Olen eläkkeellä peltise-

Kohtaamme 
Kymppikioskilla

pän hommista.

Miten juhlit vappua?
- En mitenkään.

Olitko edes simassa?
- En.

Mitä tunteita kesä sinus-
sa herättää?
- Mukavaa, kun kesä tu-
lee.

Kannatatko Espoo-Salo 
-oikorataa?
- Ihan sama. En tule sitä 
ikinä käyttämään. Raken-

netaan se kuitenkin.

Millaisena näet Veikko-
lan vuonna 2030?
- Entistä hienompana. 
Asutusta on tullut paljon 
lisää ja pitää tullakin.

Käytkö usein Kympillä?
- Joo. Tuttuja moikkaa-
massa. Veikkolassa on 
lähin kauppa, joten kyllä 
täällä tulee käytyä melko 
tiiviisti.

Mitä tilasit?
- Kahvia.

Maistuiko?
- Kyllä. 

Teksti ja kuva: 
Matti Saartamo

Veikkolaan Zumban tuo-
nut Johanna Aatsalo-Salli-
nen jatkaa Zumba-tunteja 
Furuhedissä nuorisoseu-
ran talolla likipitäen läpi 
kesän. Suositut Zumba-
tunnit jatkuvat kysynnän 
mukaan ainakin juhannuk-
seen saakka maanantaisin 
kello 18.00-19.00 ja tors-
taisin kello 18.30-19.30. 
Uutena tuntina on touko-
kuussa keskiviikkona kel-
lo 18.00-19.00 aloitettu 
myös Zumba Toning.

- Zumba Toningissa osal-
listujilla on mukana pie-
net, maksimissaan 1,5 
kilon käsipainot, ja niiden 
avulla saadaan kohotetuksi 
lihasvoimaa sekä tuoduksi 
Zumba-tunnille ihan uu-
denlaisia, tehokkaasti kiin-
teyttäviä liikkeitä, Johanna 
Aatsalo-Sallinen kertoo.

Furuhedin ryhmät ovat 
olleet suosittuja. Erityistä 
kiitosta saa hyvä lattia ja 
mainio ilmanvaihto.

- Paikkana Furuhed on 
saavuttanut osallistujien 
suosion. Kauimmaiset 
osallistujat tulevat Loh-
jalta ja Espoosta saakka. 
Tunnelma on aivan mah-
tava, ja suosiosta kertoo 
sekin, että tunteja on lisät-
ty kysynnän ja pyyntöjen 

Furuhedissä zumbaa koko 
kesän

mukaan. Mukaan mahtuu 
vielä, sillä tila antaa hyvin 
myötä, happi ei korkeassa 
tilassa pääse loppumaan.

Furuhedin tunneille voi 
tulla tutustumaan kuka 
tahansa, tunnille pääsee 
ilman vuosi- tai jäsenmak-
suja. Kertamaksu on kah-
deksan euroa, ja 12 kerran 
sarjakortin saa mukaansa 
90 eurolla. Tunneille ei 
tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. Mukaan kannattaa 

ottaa riittävästi vettä, pieni 
pyyhe ja iloinen mieli.

Loppukeväästä ja kesällä 
luvassa on lisäksi kunnolle 
haastetta, sillä suosittuja 
kahden tunnin maraton-
tunteja järjestetään lisää. 
Aikoja kannattaa seurata 
Facebookin Zumbajohan-
na-sivuilta tai tiedustel-
la tunteja sähköpostilla 
zumbajohanna@gmail.
com tai puhelimitse 040 
861 8564.

Kolumbialaisen Beto Perezin kehittämä Zumba on 
saavuttanut suuren suosion myös Furuhedissä. Kuva: 
Zumba LCC.
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Perheenjäsenten yhdessä-
olo, keskinäinen huolen-
pito ja ilo elämän pienistä 
asioista suojaavat lasta 
erilaisilta hyvinvointia ja 
terveyttä uhkaavilta te-
kijöiltä, kuten päihteiltä. 
Nuorten päihteiden kokei-
lun ja käytön ehkäisemi-
nen on kaikkien aikuisten 
ja yhteisöjen tehtävä, mut-
ta erityisesti vanhemmilla 
keskeinen rooli. Nuorten 
päihteiden käyttö huoles-
tuttaa usein vanhempia, 
ja silloin herää kysymys, 
mitä minä voin tehdä vai 
voinko tehdä mitään. Kyl-
lä vanhemmat voivat!

Päihteiden käytön ehkäise-
miseksi tarvitaan tietoa, 
taitoa ja toimintaa. Lisäk-
si tarvitaan pysähtymistä 
sekä itsensä ja muiden 
kohtaamista. Erityisesti 
päihteisiin liittyvissä ky-
symyksissä vanhempien 
on hyvä pohtia, miltä omat 
valinnat näyttävät nuo-
ren silmissä ja millaisen 
mallin ne antavat hänel-
le. Miten perheessänne ja 
lähipiirissänne käytetään 
alkoholia? Juodaanko sitä 
usein ja kuinka paljon 
juodaan kerralla? Kuinka 
usein lapsesi näkee sinut 
tai muun perheen aikuisen 
humalassa?

Päihdekasvatus ei ole eril-
linen osa muusta kasvatuk-

Kotoista päihdekasvatusta
sesta vaan yksi osa arjen 
keskusteluaiheista. Otol-
linen aika näille keskus-
teluille on teini-iän kyn-
nyksellä. Asioista on hyvä 
puhua jo hyvissä ajoin. So-
piva tilaisuus keskusteluil-
le tulee esimerkiksi silloin, 
jos lapsi esittää päihteisiin 
liittyviä kysymyksiä tai on 
nähnyt jossakin päihteisiin 
liittyviä asioita.

Nuoret tarvitsevat luotetta-
vaa tietoa päihteistä, mutta 
sen lisäksi he tarvitsevat 
vanhempien ja kasvatta-
jien luontaista huolenpi-
toa. Kysymys on kasvuun 
ja elämiseen liittyvästä 
valmentautumisesta, elä-
mäntaitojen siirtymisestä 
sukupolvelta toiselle. Ai-
kuisuuteen kasvaminen 
tapahtuu turvallisimmin 
silloin, kun kasvattajien 
ja nuorten välillä vallitsee 
kunnioittava ja lämmin 
vuorovaikutus, aikuiset 
tarjoavat nuoren kasvuun 
turvalliset ja perustellut 
rajat sekä mahdollisuuden 
elämisen taitojen oppimi-
seen.

Yleisellä tasolla päihde-
kasvatuksen tavoitteena on 
lisätä tietoa päihteistä ja 
tukea päihteiden vastaisia 
asenteita. Tämän lisäksi se 
on myös kasvatusta tervee-
seen elämään. Ennen kaik-
kea päihdekasvatuksessa 

tulisi luoda valmiuksia 
etsiä mielihyvää ja ratkoa 
ongelmia ilman päihteitä.

Lapset ja nuoret kaipaavat 
tiedon lisäksi selviä vas-
tauksia: mikä on oikein ja 
mikä väärin. Vanhempien 
kielteinen asenne alaikäis-
ten päihteiden käytölle on 
hyvä ennuste nuoren päih-
teettömyydelle.

 Välitä nuoresta – älä vä-
litä alkoholia alaikäiselle

Alkoholin välittäminen 
alaikäiselle on laitonta. Se 
on myös sitä siinä tapauk-
sessa, että vanhemmat an-
tavat sitä omalle lapselleen 
(alkoholilaki 1143/1994, 
31§). Se ei ole keino ”tie-
tää, mitä nuori juo”, sillä 
hän saattaa saada muualta 
lisää. Jos kotona on alko-
holia, on parasta valvoa, 
etteivät nuoret ota sitä 
omin luvin. Alkoholi tulee 
vastaan monissa tilanteis-
sa vanhempien läsnä olles-
sa. Miten toimitte juhlissa, 
joissa tarjotaan viiniä tai 
tervetuliaismalja? Alle 18-
vuotiaalle ei tarvitse an-
taa edes hieman alkoholia 
vain siksi, että tilaisuuden 
järjestäjät ehdottaisivat.

Alkoholista kannattaa 
keskustella nuoren kanssa 
avoimesti: Mitä hyvää ja 

huonoa näette alkoholis-
sa? Miten itse perustelet 
omat valintasi alkoholin-
käyttösi suhteen? Miten 
käytät alkoholia lasten 
seurassa? www.lastenseu-
rassa.fi . Miten alkoholista 
voi kieltäytyä luontevasti? 
Pohtikaa yhdessä, voiko 
nuori olla kavereiden mu-
kana selvin päin, jos muut 
juovat. Vai onko silloin 
mielestänne aina parasta 
tulla kotiin? Näistä sekä 
18 vuoden ikärajasta nuo-
ri on kuullut koulussa, 
mutta vanhemman kanssa 
keskusteltuina asiat saavat 
suuremman merkityksen. 
Keskustelkaa myös, mitä 
riskejä nuorten alkoholin-
käytössä on.

Yhtenä vakavana riskinä 
on nuorten mahdollisesti 
madaltunut kynnys kokeil-
la myös muita päihteitä, 
joita valitettavasti on tar-
jolla myös Veikkolassa. 
Esimerkiksi huumeiden 
pidempiaikainen käyttö 
saattaa tulla vanhemmille 
täytenä yllätyksenä, koska 
nuori ei kotiin tullessaan 
haise edes alkoholille. 
Nuoren käytös saattaa kui-
tenkin muuttua pikkuhiljaa 
käytön jatkuessa. Tällöin 
monet vanhemmat voivat 
ajatella, että käyttäytymi-
sen muutos johtuu mur-
rosiän kuohuista. 

Huhtikuisena sunnuntaina Veikkolan koulu täyttyi lapsis-
ta vanhempineen ja sen jälkeen piha koirista omistajineen. 
Lions club Veikkola järjesti perinteisen lastenpäivän mo-
nipuolisine ohjelmineen, joista pallomeri, staraoke ja on-
ginta ovat erityisen suosittuja. Mukana menossa oli myös 
Kartanoteatterin sakukainalo, VPK autoineen ja partio-
laiset korikiipeilyineen. Veikkolan koirakerho houkutteli 
koirat omistajineen esittäytymään. Match-show on oiva 
tilaisuus harjoitella virallisia koiranäyttelyitä varten.
Kuvat ja teksti Marjokaisa Piironen

Lastenpäivä ja match-show

Tupakan ja alkoholin saa-
tavuuteen vaikuttamisella 
voidaan siis välillisesti 
vaikuttaa myös nuorten 
huumekokeilujen mää-
rään.

Kirkkonummen erityis-
nuorisotyö ja lähipoliisi 
ovat viime vuosien aikana 
käyneet jokaisessa alueen 
alkoholia myyvässä  liik-
keessä ja kampanjoineet 
alkoholin välittämistä vas-
taan. Mustaoranssit Älä 
välitä alkoholia alaikäisel-
le -julisteet kassoilla ovat 
olleet tuttu näky kauppo-
jen, kioskien ja huoltamoi-
den asiakkaille.

Viime keväänä myös 
Veikkolan katupartioijat 
Jalkkarit ja Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton 
Ehkäisevän päihdetyön 
hanke järjestivät katuta-
pahtuman, jossa keskus-
tassa ohikulkijoille jaettiin 
Välitä nuoresta – älä vä-
litä alkoholia alaikäiselle 
-korttia. Lisäksi toteutim-
me pienen gallup-kysy-
myksen, jonka pohjalta 
kävimme mielenkiintoisia 
ja antoisia keskusteluja 
veikkolalaisten aikuisten 
ja nuorten kanssa.

Jalkkarit ovat joukko alu-
eella asuvia vanhempia, 
jotka kiertelevät perjantai- 
tai lauantai-iltaisin kylän 

raitilla siellä, missä joukko 
nuoriakin viettää aikaansa. 
He pysähtyvät juttelemaan 
nuorten kanssa ja olemaan 
tarvittaessa turvana, jos 
nuori sitä tarvitsee. Jalkka-
rit ovat myös hyvä esikuva 
nuorille aikuisista, jotka 
tekevät vapaaehtoistyötä 
yhteisönsä parhaaksi.

Tällä hetkellä Jalkkareita 
on 12. Uudet päivystäjät 
ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan. Partiointikausi 
alkaa Elojuhlien aikaan, 
ja se päättyy yleensä kou-
lun päättymisen aikoihin. 
Partiointi-ilta kestää kes-
kimäärin parisen tuntia, 
ja se aloitetaan klo 21.00 
keskustasta. Ilta toimii 
hyvin ulkoilu- ja kuntoi-
lulenkkinä, ja samalla se 
avaa aikuisille uusia näkö-
kulmia nuorten vapaa-ajan 
viettoon.

Jalkkarit haastaakin kaikki 
veikkolalaiset vanhemmat 
mukaan toimintaan vaikka 
vain yhdeksi illaksi syys- 
ja kevätkautena. Mukavas-
sa seurassa ilta taittuu ren-
nosti. (jalkkarit@luukku.
com)

Veikkolan katupartio 
Jalkkarit
Veikkolan Koti ja 
koulu -yhdistys ry.
MLL:n Ehkäisevän 
päihdetyön hanke
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Veikkolan koululla val-
mistaudutaan tulevaan

Vuorenmäen koulu val-
mistuu syksyksi 2011. 
Veikkolan koulun rehtori 
Leila Kurki kertoo, että 
uuteen kouluun valitaan 
oma rehtori,
joka vastaa koulun toimin-
nan suunnittelusta.

- Siltä osin kuin uusi koulu 
vaikuttaa Veikkolan kou-
luun, aloitamme suunnit-
telun kesällä ja ensi syk-
syn aikana.

Vuorenmäen koulun val-
mistuminen näkyy luok-
kajaossa

Uutta koulua odotellessa

Veikkolan koulussa syk-
syllä aloittavien ensim-
mäisten luokkien oppilas-
jako on tehty Vuorenmäen 
koulun oppilaaksiottoalu-
etta noudattaen.
Luonnoksen mukaan alue 
käsittää pääsääntöisesti 
Turuntien etelänpuoleiset 
osat Veikkolan taajamassa 
sekä haja-asutusalueilla. 
Ensi syksynä aloittaa kuu-
si ensimmäistä luokkaa, 
yhteensä 125 oppilasta. 
Luokista kaksi on muo-
dostettu niistä oppilaista, 
jotka asuvat Vuorenmäen 
koulun alueella.
- Valitettavasti uuden kou-
lun huomioiminen koulu-
tulokkaiden jaossa luokille 

Perhekahvila on kaikille 
lapsiperheille avoin tapaa-
mispaikka, johon voi tulla 
silloin kun itselle sopii. 
Ympäri Suomea on yli 
400 Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton perhekah-
vilaa. Perhekahvilat syn-
tyvät vanhempien omasta 
aloitteesta ja toimivat suu-
rimmaksi osaksi vapaaeh-
toisvoimin.
 
Veikkolassa, seurakunta-
kodilla, on kuluneena tal-
vena kokoontunut kolme 
perhekahvilaa: keskiviik-
koisin vauvaperheet, tors-
taisin eri-ikäisten lasten 
vanhemmat ja perjantaisin 
taapero-ikäisten perheet. 
Torstai-aamupäivisin on 
kuljettu ahkerasti kohti 
seurakuntakotia. MLL:n 
perhekahvilassa on käynyt 
väkeä läheltä ja kauempaa. 
Vilkkaimpina aamupäivi-
nä paikalla on ollut jopa 
15 aikuista; lapsia ei ole 
ehditty laskea J .
 
Leikkihetken ja kahvit-
telun lomassa ehditään 
vaihtaa kuulumisia ja pa-
rantaa maailmaa. Ainakin 

Vilskettä ja vilinää 
perhekahvilassa

Veikkolan Koti ja Kou-
lu -yhdistys on toiminut 
Veikkolassa aktiivisesti jo 
pitkään. Vanhempainyh-
distyksen toimintaa pyö-
rittää 7-jäseninen hallitus, 
apunaan pieni joukko tal-
kooväkeä. Yhdistyksen 
tarkoituksena on toimia 
kodin ja koulun yhteistyö-
elimenä, jonka toiminnas-
ta hyötyisivät  koululaiset, 
opettajat ja vanhemmat.

Kuluneen lukuvuoden ai-
kana yhdistys on ollut jär-
jestämässä koko alakoulun 
vanhempainiltaa. Illan 
luennoitsijan teemana oli 
Aggression portaat. Luen-
toa olikin kuuntelemassa 
salin täydeltä lasten van-
hempia. Tilaisuuden jäl-
keen vanhemmat siirtyivät 
omiin luokkiin jatkamaan  
keskustelua opettajien joh-
dolla.

Kutsu 
vastuuvanhemmiksi

Vanhempainillassa oli 
myös tarkoitus kehittää 
tiiviimpää yhteistyötä van-
hempien ja yhdistyksen 
välillä. Luokilta kutsuttiin 
vanhempia ”vastuuvan-
hemmiksi”, jotka toimi-
sivat yhteyshenkilöinä 
välittämällä viestejä säh-
köpostitse. Valitettavasti 
rinkiin saatiin yhteystiedot 
vain kouralliselta luokkia, 
joten tiedonvälitys tätä 
kautta ei ole vielä toistai-
seksi kovin kattava. Jos 
lapsesi luokalla ei vielä 
ole yhteyshenkilöä ja ha-
luaisit sellaiseksi ryhtyä, 
pistä viestiä alla olevaan 
osoitteeseen!

Kuluneena lukuvuonna 
uutena toimintamuotona 
kokeiltiin kuukausittaista 
”vanhempain3varttia”. Ti-
laisuudessa eri alojen asi-
antuntijat pitivät alustuk-
sen lasten/nuorten elämää 
sivuavasta aiheesta, ja sen 
jälkeen oli mahdollisuus 
vapaaseen keskusteluun

Ihmissuhdetaitoja NUIS-
KU-ryhmässä

Erilaisten tapahtumien jär-
jestämisellä yhdistys ke-
rää varoja mm. iltapäivien 
harrastekerhojen järjestä-
miseen. Kerhot kokoon-
tuvat pääsääntöisesti arki-

Koulun ja kodin yhteistyötä jo 
yli neljännesvuosisata

iltapäivisin. Yhdistyksen 
järjestämissä kerhoissa 
käy noin 120 lasta ja nuor-
ta. Suurin osa kerhoista on 
suunnattu alakouluikäisil-
le, mutta viime syksynä 
järjestettiin myös NUIS-
KU-ryhmä, nuorille suun-
nattu ihmissuhdetaitojen 
kehittämisryhmä. Kerhoja 
ohjaavat eri alojen ammat-
tilaiset ja harrastajat.

Laskiaistapahtuma keräsi 
tänä vuonna pienessä pak-
kassäässä luistinradalle 
mahtavan joukon luisteli-
joita. Grillimakkara, kaa-
kao ja tietysti laskiaispul-
lat maistuivat vauhdikkaan 
musiikin siivittäminä. 
Tapahtuman tuotolla on 
tarkoitus hankkia koululle 
lainattavaksi äänikirjoja. 
Monen oppilaan kohdalla 
kokeisiin lukeminen hel-
pottuu, kun koealueen voi 
halutessaan kuunnella cd-
levyltä.

Yhdistys oli myös mukana 
hengessä, kun koulumme 
yläasteen sählyjoukkue 
otti mittaa poliiseista ja 
opettajista. Yhteistyössä 
MLL:n ehkäisevän päih-
detyön hankkeen kanssa 
hankittiin pelaajille peli-
paidat ja kiertopalkinto 
tulevia turnauksia varten. 
Ja kiertopalkinto pidetään 
tietysti jatkossakin Veik-
kolassa, vaikka tällä ker-
taa taisivat opettajat ottaa 
kunnian itselleen… Hyvä 
opet!

Suurin osa yhdistyksen 
toiminnasta suuntautuu 
alakouluikäisiin. Emme 
ole kuitenkaan unohtaneet 
isompia oppilaita. Jo pe-
rinteiseksi muodostunut 
mopoturvallisuus-kurssi 
on suunnattu 8. luokan op-
pilaille. Kurssi järjestettiin 
toukokuun alkupuolella, 
ja teoriaosuuden lisäksi 
kurssin yhteydessä oli ha-
lukkaiden mahdollista ko-
keilla ajamista ihan käy-
tännössä. Tänäkin vuonna 
kurssin kustannuksiin 
osallistuu koti ja koulu -
yhdistyksen lisäksi MLL 
Pohjois-Kirkkonummen 
yhdistys, Lions-club Veik-
kola ja Veikkolan kyläyh-
distys.

Vappupalloja myytiin 
tänä vuonna vaihtelevassa 

säässä. Luokkatoimikun-
nat keräsivät varoja omiin 
retkikassoihin, ja osa tuo-
tosta käytetään tänäkin 
vuonna 9-luokkalaisten 
tutustumisretkeen edus-
kuntatalolle toukokuun 
lopussa.

Uutuutena kesäkerho

Kesäkuussa koulujen pää-
tyttyä järjestetään ensim-
mäisen kerran yhdistyksen 
kesäkerho. Kerho kestää 
kerrallaan kolme tuntia, 
ja lapset voivat osallistua 
joko aamu- tai iltapäivän 
kerhoon. Osallistuminen 
molempiin kerhoihinkin 
on mahdollista, jos tilaa 
riittää. Kerhoissa puuhail-
laan kylätalolla ja seik-
kaillaan lähiympäristössä. 
Kesäkerhoihin iloimoit-
tauduttiin huhtikuussa, 
mutta mahdollisia vapaita 
paikkoja voi vielä kysel-
lä osoitteesta kotijakoulu.
veikkola@mail.com.

Ensi lukukauden harraste-
kerhoista ja niihin ilmoit-
taumisesta löytyy tietoa 
yhdistyksen nettisivuilta 
elokuun puolessa välissä. 
Näillä näkymin jatkuvat 
ainakin sähly, liikunta, ku-
vataide, sirkus ja ilmaisu-
taidonkerho.

Parhaimmillaan vanhem-
painyhdistystoiminta antaa 
toimijoilleen hyvän tun-
teen siitä, että ihan oikeas-
ti pystyy vaikuttamaan 
omien lasten kouluoloihin 
ja vapaa-ajan viettomah-
dollisuuksiin. Yhdistyksen 
opettajajäsenten kautta 
saadaan myös tietoa ja 
tunnelmia koulun arkipäi-
västä. Syyskokouksessa 
syys-lokakuussa valitaan 
hallitukseen taas uusia 
toimijoita. Myös kuukau-
sittaisiin kokouksiin ovat 
kaikki yhdistyksen toi-
minnasta kiinnostuneet 
tervetulleita. Kokoukset 
pidetään aina kunkin kuu-
kauden ensimmäinen tiis-
tai klo 18.00 Veikkolan 
koululla.

Lisää tietoa löydät osoit-
teesta www.freewebs.com/
kotijakouluveikkola

Teksti: Tuija Kaurila
Kuvat: 
Koti ja koulu -yhdistys

Veikkolan asiat on pistetty 
kuntoon moneen kertaan. 
Perhekahvilassa on ollut  
talven aikana muutama 
tuote-esittely, mutta pää-
asiassa kahvilaan tullaan 
tapaamaan tuttuja ja leik-
kikavereita. Jo toista vuot-
ta lapset (ja äiditkin) ovat 
saaneet nauttia Veikkolan 
oman ”satusedän”, Tapani 
Iivarin, lukemista saduista. 
Tuvan sinisellä kulmasoh-
valla on välillä ollut ah-
dasta, kun kymmenkunta 
eri-ikäistä lasta kuuntelee 
ilmeikästä kerrontaa. Tors-
tain perhekahvilat päät-
tyivät vapun aatonaattona 
naamiais-kekkereihin. 
Vappuherkkujen myötä 
toivotettiin perheille mu-
kavaa kesää, ja ensi syksy-

nä taas tavataan.
 
MLL Pohjois-Kirkkonum-
men yhdistys on toimi-
nut Veikkolassa vuodesta 
2001. Yhdistys perustettiin 
alun perin juuri perhekah-
vilatoimintaa varten. Vuo-
sien varrella perhekahvila 
on kokoontunut kirjaston 
alakerrassa, Nuorisotilas-
sa, Veikkolan parantolan 
Siskolassa ja Koskentorin 
päiväkodin tiloissa.  Veik-
kolan seurakuntakodilla 
perhekahvilat ovat ko-
koontuneet jo muutaman 
vuoden. Suuri kiitos myös 
seurakunnan henkilökun-
nalle yhteistyöstä kulunei-
na vuosina!

Tuija Kaurila

vaikutti siihen, etteivät ka-
veritoiveet voineet toteutua 
niin hyvin kuin olisi halut-
tu, rehtori harmittelee.

Toiminnalle on kuitenkin 
hyvin järkiperäinen seli-
tys:
- Uuteen Vuorenmäen 
kouluun tulevat oppilaat 
haluttiin samoille luokil-
le, ettei luokkia tarvitsisi 
hajottaa heti seuraavana 
syksynä uusiksi luokiksi 
ja oppilaat voisivat jatkaa 
uudessa koulussa tutussa 
samassa luokassa opetta-
jansa kanssa, Leila Kurki 
toteaa.

Teksti: Anu Halme 
Kuva: Tapani Iivari

Itsepalvelukirpputori 
PIKKUKIRPPIS 

Turuntie 561 02880 Veikkola 
(ravintola Vesperin vieressä)

p.045 278 7788
Avoinna ma-ke 12-18 la-su 10-15
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Veikkolan Koti ja koulu — yhdistyksen 
 

KESÄKERHO 
 

METSÄRETKIÄ, LIIKUNTAA, KÄDENTAITOJA, PELEJÄ, 
LEIKKEJÄ, SUURIA SEIKKAILUJA… 

 
Paikka:  Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29, Veikkola +retkiä lähimaastoon 
 
Aika:  kerho 1  7.-11.6.2010 klo 9-12 
  kerho 2  7.-11.6.2010 klo 13-16 
  kerho 3  14.-18.6.2010 klo 9-12 
  kerho 4  14.-18.6.2010 klo 13-16 
 
Hinta: 35€/kerho (sis. vakuutuksen, hedelmävälipalan ja kerhopaidan). 
 
Kenelle? 1-6 luokkalaisille. Ohjaajina kerhoissa toimivat liikunnan ohjaaja Tiina 

Kaurila ja Annika Maunu Veikkolan koulun sirkuskerhosta. Kerho 
toteutuu mikäli ilmoittautuneita väh. 8. Jos kerhoissa on tilaa, voi 
halutessaan ilmoittautua useampaan kerhoon. 

 
Lisätietoja ja kotijakoulu.veikkola@gmail.com tai 040 545 4630/Tuija 
ilmoittautumiset:  

Ilmoittautuminen kerhoihin 30.4.2010 mennessä. Kerhopaikat 
varmistetaan osallistujille 12.5.2010 mennessä. 
Ilmoittautuessa annetaan seuraavat tiedot: lapsen nimi, syntymäaika, 
osoite, puh nro, allergiat/sairaudet, vanhemman nimi ja puh nro. 
Katso myös ilmoittautumisohje www.freewebs.com/kotijakouluveikkola/ 

 
TERVETULOA SEIKKAILUUN! 

 

”Maalle takaisin”

Teemu ja 10 uutta raitaa

Ravintola Vesperissä Veik-
kolassa jyrähti perjantai-
na toukokuun 7. päivänä. 
Teemu Raita julkisti bän-
dinsä kanssa uuden levyn-
sä ”Maalle takaisin”. Noin 
puolen vuoden aikana oli 
Teemun omiin hienoihin 
teksteihin syntynyt 10 uut-
ta biisiä. Laulut kertovat 
rakkaudesta, isyydestä, 
veljeydestä, uskosta tu-
levaisuuteen, unelmista, 
kuten ”Muutetaan vielä, 
muutetaan maalle takai-
sin.”

Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

Teemu aloitti illan soolo-
na tai kuten joku sanoisi 
duo-esityksenä: mies ja 
kitara.

Illan esitys alkoi kasvaa. Nyt Teemun mukana on 
jo kitaristi, laulaja, sovittaja ja myös levyn tuottaja 
Arttu Volanto.

Stagella on illan koko bändi: vasemmalta koske-
tinsoittaja Tarmo Nikkilä, Teemu, rumpali Jaakko 
Jakku, basisti Kalle Ylitalo ja Arttu.
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Narsismi esiintyy tuomio-
istuinkäsittelyissä henki-
sen ja fyysisen väkivallan 
ilmentyminä. Narsistia 
kuvataan usein ns. mah-
dottomana ihmisenä. Kir-
jailija Markku Salo lan-
seeraa kirjassaan termin 
häiriöinen. Uhria harvoin 
suojellaan, ja hän jää yk-
sin ongelmiensa keskelle. 
Mikä saa alistumaan? Häi-
riöinen on manipuloinnin 
mestari. Mielenkiintoisia 
ovat narsismin käsittelyt 
esim. osituksessa ja pedo-
fi liatapauksissa.

Narsismi voidaan kokea 
mielenterveyden ongelma-

Varo narsistia!
na. Persoonallisuushäiriöt, 
kuten narsismi, koetaan 
usein myös alempien so-
siaaliryhmien ongelmaksi. 
Narsistille luonteenomai-
sia ovat suuruuskuvitel-
mat, fantasiat ja käytös. 
Narsistilla on epärealis-
tinen minäkuva, ja häntä 
luonnehtii suuruuden-
hulluus. Narsisti on ys-
tävällinen, etenkin niille, 
joista hän on suuremmin 
riippuvainen. ”Oma hovi” 
voi saada narsistilta myös 
lahjontaa. Narsisti pystyy 
käytöksellään hämäämään 
myös sosiaaliviranomaisia. 
Uskottava esiintyminen 
hämää pitkän aikaa. Ikävä 

piirre on se, ettei yhteis-
kunta suojele uhria kuin 
ääritapauksissa. Tapahtuu 
alistumista valloittavan 
henkilön edessä. Kun on 
kyseessä täyden näytön 
periaate, on vaikeaa saada 
todetuksi narsismia, ja to-
distajien saaminen esim. 
omista työtovereista on 
vaikeaa. Häiriöinen saat-
taa käyttää hyväksi esim. 
paperipinoja, halveksuntaa 
sekä elektroniikkaa ja tek-
niikkaa. Häiriöisen väärin 
kohtelusta voidaan kan-
nella puolin ja toisin. Voi 
esiintyä myös kuolemalla 
uhkailua ja itsemurhauh-
kailuja.

On olemassa myös kaap-
paamisen pelkoa ja jul-
kisuudella kiristämis-
tä. Henkinen väkivalta 
esiintyy esim. kotitöiden 
vähättelyllä, herkkähipi-
äisyydellä, mielihyvän 
kieltämisellä ja äitiyden 
mitätöinnillä. Fyysinen 
väkivalta ilmentyy esim. 
lyömisen kierteellä, mur-
hina ja itsemurhina.

Seksuaalisuus voi kohdis-
tua lapsiin esim. pedofi lian 
muodossa. Sillä voi olla 
pitkäaikainen ja traumaat-
tinen vaikutus lapseen. 
Ilmassa leijuu myös kun-
nianloukkauksen uhka. 

Viranomaisten toimintaa 
leimaavat pulmalliset olo-
suhdeselvitykset. Uhri-
tyypeistä voidaan mainita 
mm. biologisen kellon an-
sat, uskonnon uhrit ja em-
paattiset opettajat.

Salon kirja on oiva esi-
merkki aikamme vakavasta 
ongelmasta ja mielenkiin-
nosta narsismia kohtaan. 
Narsismia esiintyy kaik-
kialla: työpaikalla, kou-
lussa ja kotona. Narsismi 
lienee vakava johdin myös 
mielenterveyden puolella. 
Siihen tulisi voida puut-
tua ajoissa niin uhrin kuin 
häiriöisen taholta. Salon 

kirja on mielenkiintoinen 
näkökulma asiaan oikeus-
laitoksen kannalta. Tästä-
kin huomaa, että narsismi 
on todellinen ongelma 
myös oikeuskäsittelyissä. 
Narsismin erottaminen on 
vaikeaa ja todisteiden sekä 
todistajien hankkiminen 
vaikeaa ja liipasinherkkää 
aluetta. 

Teksti: Unto Vaskuu

Markku Salo: Varo nar-
sistia! Asianajajan koke-
muksia luonnehäiriöisistä, 
WSOY 2009, ISBN978-
951-0-36432-1 

Koijärven lintujärven 
”taistelu” alkoi v. 1979. 
Taistelun tiimellyksessä 
perustettiin Koijärvi-liike, 
jonka nokkamiehinä toi-
mivat Ville Komsi ja Osmo 
Soininvaara. Molemmat 
päätyivät myöhemmin 
merkittäviksi  ”Vihreiksi” 
vaikuttajiksi Eduskuntaan 
ja Soininvaara ministeriksi 
saakka. Koijärvi-liikkeen 
mukaantulo aiheutti mer-
kittävän mediamyllytyksen 
ja poikkeuksellisen media-
kohun. Ympäristöaktiivien 
kahliutuminen kaivin-
koneeseen oli mediaku-
va, joka piirtyi ihmisten 
mieliin Koijärvi-imagona. 
Tavoitteena oli Koijärven 
pinnan laskeminen noin 
70–80 cm:llä. Ympäris-
töaktivistit yrittivät estää 

Kahleissa Koijärvellä
laskuaikeita mm. rakenta-
malla patoja laskuojiin.

Ensimmäinen ojitus Koi-
järvellä tapahtui jo 1910-
luvulla, jolloin tehtiin noin 
metrin lasku järven pin-
taan. Koijärvi miellettiin 
sittemmin lintujen rutalä-
veksi. Ministeri Johannes 
Virolainen saapui esikun-
tineen paikalle ja suoritti 
yleistilanteen katselmuk-
sen. Tavoitteena oli saada 
aikaan neuvottelu sopu-
ratkaisusta. Perustettiin 
Koijärvi-toimikunta, joka 
osoittautui hyvin erimieli-
seksi ja riitaiseksi.

Ensimmäisen padon mur-
tajina toimivat paikalliset 
maanviljelijät. Koijär-
vi-toimikunnan jäsenen, 

ympäristötarkastaja Erkki 
Kellomäen, arvion mukaan 
Koijärvi-projektin kustan-
nukset nousivat 1–2 mil-
joonaan euroon. Järveen 
tehtiin peruskunnostus v. 
1989 kymmenen vuotta ta-
pahtumien jälkeen. Mau-
no Vinnikainen oli kui-
vausyhdistyksen päämies. 
Hänen päävastustajansa 
oli Antero Vuori, joka oli 
myös ymmärtävainen Koi-
järvi-liikkeen aktivistien 
suuntaan. Maanviljelijöi-
den leiri jakaantui kahtia 
kuivatuksen puolesta ja 
vastaan. Koijärvi-toimi-
kunnasta erimielisyyksien 
takia eronnut prof. Pekka 
Borg korvattiin ympäris-
tönsuojelutarkastaja, FT 
Erkki Kellomäellä, josta 
tuli merkittävä vaikuttaja 

Koijärvi-projektissa.

Koijärvelle tuli puolen 
vuoden toimenpidekielto, 
johon vaikuttivat mm. suu-
ret naurulokkiyhdyskun-
nat. Pontimena oli myös 
93 osakkaan kuivatusluvan 
peruutus. Rauhoittamisel-
la todettiin olevan myös 
symboliarvoa. Nuorten 
tulo nopeutti ratkaisua ja 
asian siirtymistä valtakun-
nan tasolle. Projektissa 
vaikuttivat myös heimo-
ristiriidat (hämäläiset vs. 
karjalaiset). Julkilausu-
maan tuli myös Erkki Kel-
lomäen eriävä mielipide, 
samoin kuin aiemmin oli 
tapahtunut Pekka Borgin 
kohdalla.

Eija Lehtonen-Saira on 
luonnon ystävä. Hän muis-
taa, että Luonto-Liiton 
jäseniä tuli bussilla Hel-
singistä Koijärvelle. Koi-
järvi-projektia leimasivat 
suunnittelu ja organisoin-
ti. Siinä oli mukana myös 
aikuisten vapaaehtoistyö-
tä ja yhdistystoimintaa. 
Lehtonen-Saira on am-
matiltaan biologi. Jouko 
Alhainen on lintubongaaja 
ja ympäristöyrittäjä. Hän 
on taistelijasielu ja ns. 
yksinäinen susi. Alhainen 
on aktiivinen liito-oravien 
suojelija.

Salon Koijärvi-kirja on 
moderni historiamuistel-
ma Koijärven vaiheista v. 
1979 lähtien. Se sisältää 
seikkaperäistä  historiatie-

toa ja kerrontaa Koijärvi-
mediamylläkän vaiheista. 
Voidaan kai sanoa, että 
Koijärvi-liike ja etenkin 
media nostivat ensimmäis-
tä kertaa luonnonsuojelu-
asiat suuren yleisön tietoi-
suuteen. Se toimi Suomen 
Vihreän-liikkeen alkusy-
säyksenä, joka nosti akti-
visteja aina Eduskuntaan 
saakka.

Teksti: Unto Vaskuu

Marja-Leena Salo: Kah-
leissa Koijärvellä, Edita 
Publishing Oy, WS Book-
well Oy, Porvoo 2009, 
ISBN 978-951-37-5421-1  

Kirkkonummen kirjas-
ton lainaus kasvoi kaksi 
prosenttia vuonna 2009. 
Kirkkonummella laina-
us oli 20,96 per asukas, 
Uudellamaalla 16,71 ja 
koko maassa 18,65. Sofi  
Oksasen Puhdistus oli 
eniten lainattu romaani ja 
Sigbritt Backmanin Van-
ha Kirkkonummi edelleen 
eniten lainattu tietokirja. 
Lastenkirjojen listan ovat 
valloittaneet Tatu ja Patu 
ja Risto Räppääjä. Eng-
lanninkielisiä kirjoja on 
viime aikoina hankittu eri-
tyisen paljon, samoin kuin 
elokuvia, joiden lainaus 
on kasvanut jopa 20 %. 
Ensimmäiset blu-ray-elo-
kuvat ovat myös saapuneet 
kirjastoon. Suuren suosion 
saaneita konsolipelejä on 
hankittu lisää. Tällä het-
kellä pelejä voi saada lai-
naksi vain varaamalla.
 

Kirjastolta vaikka 
kävelysauvoja

Kirjaston valikoimissa ei 
ole enää vain kirjoja ja le-
vyjä. Kirkkonummen kun-
nan liikuntapalveluiden 
hankkimia kävelysauvoja 
voi lainata kirjastoista ja 
kokeilla parin viikon ajan 
ja sitten halutessa hank-
kia omat. Sähkönkulutus-
mittarin seuraksi on tullut 
pintalämpömittari, joka 
paljastaa asunnon mahdol-
liset lämpövuodot. Mitta-
reilla on viikon laina-aika.

 
Kirjaston tietokoneilla 
on luettavissa lähes sata 
kotimaista sanomalehteä. 
ePress-palvelun avulla voi 
hakea sisältöä hakusanoil-
la, tulostaa ja käyttää 60 
päivän arkistoa. Esimer-
kiksi Keski-Uusimaata, 
Länsi-Saimaan Sanomia 
ja Ylä-Satakuntaa voi nyt 

lukea kokonaisuudessaan 
näytöltä heti niiden ilmes-
tyttyä.
 
Kirkkonummen kirjastolla 
on oma blogi Lue ja koe, 
jossa kirjastolaiset kerto-
vat mitä on tullut luetuksi, 
nähdyksi ja havainnoi-
duksi. Voit hakea luku-
vinkkejä, kommentoida ja 
jakaa omia kokemuksiasi 
kirjoista sekä esim. kult-
tuuritapahtumista. Kirk-
konummen kirjastolla on 
myös Facebook-profi ili, 
johon tutustumalla saat 
ajanmukaista tietoa siitä, 
mitä kaikkea kirjastossa 
tapahtuu.

 

Huomaathan, että 5.6. - 
28.8. välisen ajan lauantai-
sin Veikkolan kirjasto on 
suljettu. 

Miltä kuulosti aito ruot-
sinkielinen kirkkonum-
melainen 1970-luvulla? 
Legendaarinen seppä 
Hjalmar Tallberg (1902-
1980) antaa siitä näytteitä 
Kirkkonummen kirjaston 
nettisivuilla.

Hjalmar Tallberg oli paitsi 
kuudennen polven sep-
pä, ensin Kirkkonummen 
Överbyssä ja Porkka-
lan luovutuksen jälkeen 
Mankin aseman liepeillä, 
myös armoitettu kertoja. 
Hän kirjoitti ylös muiste-
luita menneitten aikojen 
Kirkkonummelta, satoja 
kertomuksia, kaskuja, sa-
nontoja ja sutkauksia. Hän 
osallistui niillä kansanru-
nouden keräilykilpailuihin 
ja esiintyi myös perhepii-
rin ulkopuolella.

Kirkkonummelaismurretta 
netissä

Kirkkonummen kirjaston 
historiassa Hjalmar Tall-
bergillä on aivan erityinen 
asema. Hän osallistui kir-
jastolautakunnan järjestä-
mään kirjoituskilpailuun 
kunnan 650-vuotisjuhlan 
yhteydessä vuonna 1980. 
Kilpailun teemana oli 
minun Kirkkonummeni 
ja Tallberg jätti osuuten-
sa, 300 käsinkirjoitettua 
kaskua kirkkonummelais-
murteella. Muutama viik-
ko sen jälkeen hän kuoli. 
Kirkkonummen kotiseutu-
yhdistys julkaisi Tallbergin 
tarinoita nimellä Tallbergs 
bästa vuonna1994.

 Kirjaston nettisivuilla, 
www.kirkkonummi.fi /kir-
jasto/julkaisuja   on nyt 

julkaistu Hjalmar Tallber-
gin henkilökuva ja joukko 
hänen kertomiaan tarinoi-
ta luettavaksi ja kuunnel-
tavaksi. Nettisivu on pala 
kirkkonummelaishistoriaa 
ja esimerkki häviävästä 
kirkkonummelaismurtees-
ta.

Ingalill Ihrcke on koonut 
sivuston, Svenska littera-
tursällskapets Folkkultur-
sarkiv-arkisto on antanut 
alkuperäistä haastatteluai-
neistoa ja Kirkkonummen 
säästöpankkisäätiö on kus-
tantanut projektin.

”- Hukka rejso, hukka rejso 
ropa toppen ifrån korgin åt 
Sjondå-bon som kom hem 
från stan å int fått toppen 
sålder.”
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”Pohjois-Kirkkonummi on 
maailman ihanin paikka”, 
tervehti Eeva-Liisa Ruot-
sinsalo, kun menin jutut-
tamaan häntä. Taiteilija-
na ja taidemaalarina hän 
osaa antaa arvoa puhtaalle 
luonnolle ja alkuperäiselle 
maisemalle. Se on myös 
jatkuva inspiraation lähde.
 
Elämänmyönteinen  ja hy-
väntuulinen taiteilija etsi 
itselleen ja perheelleen rau-
hallista ja luonnonläheistä 
asuinsijaa, ja 1980-luvulla 
löytyi Kauhalasta pientila, 
jolla punainen  tupa. Tästä 
tuli maailmanmatkaajal-
le turvallinen tukikohta. 
Eeva-Liisan omien sano-
jen mukaan: ”Stadin friidu 
Skattalta hankki Wester-
kullan snadin tilan 1983; 
budjas siellä ja stadissa 
fi fti-fi fti kunnes fl yttas 
kokonaan, kun hiffas kuin-
ka kiva landemesta se on. 
Nimi on Torpet, niin että 
stadin friidusta tuli ”torpan 
tyttö”. Siellä hän  kasvatti 
lampaita ja vuohia, muun 
toimensa ohella. Tällä het-
kellä ainoina eläiminä  on 
kolme ihastuttavaa Jack 
Russell -terrieriä.

Taidemaalariliiton jäsen 
Eeva-Liisa Ruotsinsalo 
luonnehtii  itseään taitei-

Naivistisilla teoksilla 
kuvitteellinen sielu

Taidemaalari Eeva-Liisa Ruotsinsalo:

Eeva-Liisa Ruotsinsalo näyttää näkemystään aterias-
ta luonnossa.

lijana naivistiksi. Maala-
ukset eivät ole realistisia, 
vaan niillä on myös ku-
vitteellinen sielu. Kaikista 
tauluistaan hän tekee ensin 
tarkan luonnoksen, tutkii, 
vastaako se hänen alkupe-
räistä ajatustaan, muokkaa 
ja vasta sitten alkaa siir-
tää mielikuvaansa  kan-
kaalle. Katsojan omalle 
mielikuvitukselle jätetään 
liikkumavaraa.  Värit ovat 
puhtaita ja raikkaita, linjat 
selkeitä  ja varmalla kädel-
lä vedettyjä. Kaikesta käy 
ilmi, että kyse on pitkän  ja 
monipuolisen koulutuksen 
hankkineesta taiteilijas-
ta. Opiskeluteemoja ovat 
olleet ikoni-, öljy- ja ak-
ryylimaalaukset sekä ke-
ramiikka, niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin.
 

Tällä hetkellä talon täyt-
tävät suuret maalaukset, 
jotka tulevat kesällä 2010 
Maarianhaminassa, Galle-
ria Skarpansíssa, olevaan 
kutsunäyttelyyn. Suurten 
maalausten tekeminen 
”kotiympyröissä” vaatii 
suunnattomasti kekseliäi-
syyttä ja kärsivällisyyttä. 
Eeva-Liisa Ruotsinsalon 
hartain toive onkin saada 
käyttöön kunnolliset työ-
tilat - ehkä jokin vanha 
koulu.
 
Seuraavat näyttelyt, joihin 
hänen töitään on pyydetty, 
ovat vuonna 2011 Galleria 
Pikku-Sökössä Espoossa 
ja Taidemaalariliiton Teos-
välitykseen vuonna 2011.

Teksti ja kuva: 
Raili Leidenius

Veikkolan Koti ja koulu 
-yhdistyksen kuvataide-
kerhon näyttelyyn saatiin 
huhtikuun lopulla 39:n 
veikkolalaisen koululaisen 
teoksia. Ne olivat esillä 
Veikkolan kirjastossa tou-
kokuun 10. päivään asti. 
Näyttelyn teemana oli 
”Eläimiä ja muotokuvia 
maailmalta”. Värikkäiden 
maalausten ja piirrosten 
lisäksi näytteillä oli myös 
mielenkiintoisia keramiik-
katöitä.

Kerholaisia ohjaa entiseen 
tapaan Leena Suomalai-
nen, erilaisten kuvien te-
kijä itsekin. Viimeksi hän 

Veikkolan kuvataidekerhon 
näyttely

hankki erityistä oppia ak-
varellien maalaamiseen 
Tarja Bruunin pitämällä 
kurssilla. Kuvataideker-
hossa Leenan apuopettaja-
na toimii Sari Marttila.
Kuvataidekerhossa on 
ylivoimaisesti enemmän 
tyttöjä kuin poikia. Täs-
sä näyttelyssä oli viiden 

pojan töitä. Kun nuoret 
herratkin uskovat omiin 
kykyihinsä, taiteellinen 
kädenjälki on mallikasta 
ja näkemisen arvoista.
 

Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

Noora Marttilan harle-
kiini-aiheisen teoksen 
lähtökohtana on vasem-
malla näkyvä Pablo Pi-
casson maalaus ”Poika”.

Leena Suomalainen osoittaa Anna Hovin eskimotytös-
tä tekemän hienon kuvan vasemmalla puolella olevaa 
postikorttia: eskimokaksoset arktisessa kotimiljöös-
sä. Suomen soutujoukkueen, Nesteen Soutajien, mie-
het lähettivät sen soutajakollegalleen Leenalle Tokion 
olympialaisista vuonna 1964.

Veikkola DADA ja Panu-
la-säätiö löysivät viime 
syksyisessä DADA-festi-
vaalin konsertissa toisensa 
ja ovat aloittaneet Kirkko-
nummen musiikkielämää 
rikastuttavan yhteistyön. 
Sen lähtölaukauksena to-
teutetaan säätiön omista-
massa Piiparilassa kolmen 
kesäkonsertin sarja, jossa 
juhlitaan sekä 80 vuot-
ta täyttävää akateemikko 
Jorma Panulaa että kolme-
kymmenvuotiasta Piipari-
laa. Konsertteja komeassa 
tuvassa isännöi Jorma Pa-
nula itse. Muusikot ovat 
Veikkola DADAsta ja 
RSO:sta tuttuja huippuam-
mattilaisia.

Konserteissa saadaan naut-
tia erilaisista kokoonpa-
noista. Sarjan aloittaa Aar-
re-kvartetti,  heinäkuussa 
kuullaan DADAN ”omaa” 
GT-ensemblea, ja kesän 
lopuksi Jorma Panulan 
merkkipäivän kunniaksi 
järjestettävässä konsertissa 
musisoi Zagros-kvartetti.

- Jos minä saisin valita au-
tiolle saarelle musiikkia, 
Beethovenin jousikvarte-
tot olisivat ensimmäinen 
mieleen tuleva vaihtoehto, 
perustelee konserttien oh-
jelmistovalintoja DADAn 
taiteellinen johtaja Miika 
Uuksulainen. - En tiedä 
toista yhtä täysipainoista 
mestariteosten sarjaa, ja 
siksi haluankin saada tä-
män kokonaisuuden esille 
myös Piiparilan kesäkon-
serteissa.

- Tarkoituksemme on esit-
tää Piiparilan tuvassa kaik-
ki 17 kvartettoa seuraavien 
neljän vuoden aikana. Nyt 
ensimmäisenä kesänä vuo-
rossa ovat Op 18 no 4 ja 5, 
Op 74, Op 133 ja Op135. 
Tämän lisäksi kuullaan 
Aarre Merikannon jousi-
kvartetto ja Frederic Kuh-
laun huilukvintetto.

Konsertteihin on vapaa 
pääsy, ohjelma maksaa 10 
, ja paikalla on väliaika-
tarjoilu. Kuvataiteesta voi 
nauttia samalla kertaa, sil-
lä  29.5. alkaen Piiparilan 
tuvassa on esillä Raimo 

Kesä, DADA ja Piiparila

Zagros-kvartetissa musisoivat Miika Uuksulainen, 
Hannu Vasara, Kaisa Kallinen ja Camilla Koiso-
Kanttila.Kuva: Juha Rautasalo.

Sallisen maalauksia. Näyt-
tely on auki viikonloppui-
sin koko kesän.

Piiparilan konsertit saa-
vat jatkoa marraskuussa. 
Kirkkonummen kamarior-
kesteri pitää konsertin Pii-
parilassa 13.11. klo 15.

Tässä kesäkonserttien tar-
kemmat ohjelmatiedot::

Su 30.5. 2010 klo 18 ”Pii-
parila 30 vuotta”

Aarre-kvartetti
Maria Puusaari, viulu
Mirka Malmi, viulu
Ritva Kaukola, alttoviulu
Timo Alanen, sello
L. van Beethoven: Jousi-
kvartetto Es Op 74
Aarre Merikanto: Jousi-
kvartetto

Ti 27.7.2010 klo 18 ”Da-
dan lomasäveliä”

Akateemikko Jorma Panula tutkimassa Veikkola DA-
DAn käsiohjelmaa viime syksyn Piiparilan konsertis-
sa. Mukana myös Kirkkonummen kamariorkesterin 
Risto Saari äärimmäisenä oikealla. Kuva: Jussi Puik-
konen.

Veikkolan kirjasto on avoinna kesällä

ma 15 – 20
ti, to 14 – 19

ke, pe 10 – 15

la suljettu kesä - elokuussa
p. (09) 2967 2100

veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi 
www.kirkkonummi.fi /kirjasto

www.pegasos.kirjas.to

GT-ensemble
Mari Kunnari, huilu
Maaria Leino, viulu
Eeva Haapamäki, viulu
Riitta-Liisa Ristiluoma, 
alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello
F. Kuhlau: Huilukvintetto 
A Op 51 no 3
L. van Beethoven: Jousi-
kvartetto c Op 18 no 4

Su 5.9.2010 klo 15 ”Jor-
ma Panula 80 vuotta”

Zagros-kvartetti
Hannu Vasara, viulu
Kaisa Kallinen, viulu
Camilla Koiso-Kanttila, 
alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello
L. van Beethoven: Jousi-
kvartetto F Op 135
L. van Beethoven: Jousi-
kvartetto A Op 18 no 5
L. van Beethoven: Grosse 
Fuge Op 133

Teksti: Arja Puikkonen
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VÄKEVÄ
N

koko perheen 

      m
usiikkinäytelmän

Navalan puistossa 
Ke 16.6.  klo 18
To 17.6.  klo 18 
Pe 18.6.  klo 18
La 19.6.  klo 18
Su 20.6.  klo 18
Ti 22.6.  klo 18
Ke 23.6.  klo 18
To 24.6.  klo 18

Liput: 10-Kioski ja Sirpan vintti, Veikkola
           Luckan, Kirkkonummi keskusta

Tiedustelut: 050 300 7720
www.kartanoteatteri.net

kartanoteatteri
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Karhuvaari - Matti Malinen Paratiisilinnut - Saana Saikkonen ja Jenny Pelkonen

Varis - Tarja Lindholm

Pate-Piikkisika - Paavo Sortti

Kesä lähestyy uhkaavasti, 
ja Navalan puiston alueel-
la nikkaroidaan vimma-
tusti. Samaan aikaan iso 
joukkio mielenkiintoisia 
eläinhahmoja hiippailee 
alueella. Tuossa on vi-
nosilmäinen kettu puun 
takana, täällä taas nauttii 
karhuperhe hunajaista ilta-
ateriaansa kaikessa sovus-
sa. Varis lentää yläpuolella 
ja antaa viisaita neuvoja 
elämän varrelle. Ja monia 
muita eläinhahmoja, joita 
esittävät Veikkolan Karta-
noteatterin näyttelijät.
 
Edellisen vuoden suosio 
on kannustanut teatteria 
tekemään rohkean linja-
valinnan: Thorbjörn Egne-
rin suositusta näytelmästä 
Hyppelihiiri Myökkipyök-
kimetsässä on syntynyt 
paikallisin voimin uusi 
sovitus, joka on saanut 
nimekseen Vikkelä väke-
vän voittaa. Käsikirjoitus-
ryhmän vetäjänä on ollut 
veikkolalainen kirjailija 
Pekka Lempiäinen, joka 
on kirjoittanut useita ro-
maaneja eläinmaailmas-
ta. Esityksen ohjaa Eija 
Ahvo, apulaisohjaajana 
Niina Saikkonen. Musii-
kin on sovittanut Tuija 
Rantalainen, joka toimii 
myös kapellimestarina. 
Puvustus on Riikka Tiitta-
sen ja hänen työryhmänsä 
käsialaa. Maskeerauksesta 
vastaa Marianne Laak-
so. Koreografi na toimivat 
Sohvi Roininen ja Niina 
Saikkonen.
 
Ohjaaja Eija Ahvolle talvi 
on ollut työntäyteistä ai-
kaa: Vuoden alusta lähtien 
on harjoiteltu Veikkolan 
koululla tiivisti 1-2 kertaa 
viikossa.

- On antoisaa työsken-
nellä, kun ympärillä on 
vahva näyttelijä ryhmä. 
Yhteistyö kapellimestari 
Tuija Rantalaisen kanssa 
on ollut innostava ja luova 
kokemus, joka on toiminut 
loistavasti. Tuija on myös 
säveltänyt ja sanoittanut 
esityksessä kuultavia uu-
sia kappaleita. Apulais-
ohjaaja Niina Saikkonen, 
joka toimii myös toisena 
koreografi na, on saanut 
jäykimmätkin piikkisiat 
liikkumaan ilolla ja tun-
teella.
 
Eija on ollut Kartanoteat-
terin kantavia voimia sen 
perustamisesta lähtien. 
Kahtena kesänä hän oli 
apulaisohjaajana kesänäy-
telmässä Kaikki maan he-
delmät. Olet puhunut usein 
yhteisöteatterista Kartano-
teatterin yhteydessä. Mitä 
tarkoitat?

Vikkelä Väkevän Voittaa – koko perheen musiikkinäytelmä

- Yhteisöteatteri satsaa 
prosessiin. Näytelmän 
valmistaminen on yhdes-
sä elettyä aikaa, jolloin 
tutustutaan uusiin, luoviin 
naapureihin ja kyläläisiin 
ja saadaan uusia ystäviä. 
Rakennetaan rooleja, opi-
taan improvisoimaan ja 
leikkimään yhdessä. Niin 
aikuiset kuin lapsetkin. 
Samalla opitaan sosiaali-
sia ja vuorovaikutuksen 
taitoja, joista on hyötyä 
elämän kaikilla sektoreil-
la. Valmiit esitykset ovat 
tämän prosessin helmiä ja 
yleisön aplodit kiitos tästä 
työstä. Tästä kaikesta syn-
tyy yhteisöllisyys, joka on 
enemmän kuin pelkkä te-
atteriharrastus.
 
Esityksessä on mukana lä-
hes neljäkymmentä näyt-
telijää, joiden ikähaitari 
on 4-68 vuotta. Esitys on 
musiikkinäytelmä, joka on 
tarkoitettu kaikenikäisille. 
Tällainen juttu vaatii run-
saasti taustavoimia?

- Eri osa-alueiden vas-
tuuhenkilöt ovat kaikki 
mukana olevia esiintyjiä. 

Talven aikana ovat aher-
taneet mm. käsikirjoitus-, 
lavastus- ja puvustusryh-
mät. Juuri siksi Kartano-
teatteri tarvitsee jatkuvasti 
lisää talkoovoimaa, joten 
ilmoittautumisia käden 
taidoista, kahvilan myy-
jän taidoista tai vaikkapa 
parkkialueen hoitajan tai-
doista otetaan mielihyvin 
vastaan. Tule mukaan toi-
mimaan yhdessä.
 
Esityksen nimi Vikkelä 
väkevän voittaa antaa ym-
märtää, että sanan miekka 
on vahvempi kuin teräksi-
nen säilä?

- Saduissa usein hyvä voit-
taa pahan. Vikkelä-sanalla 
voi olla useita synonyyme-
ja: ovela, nokkela, yhteis-
työkykyinen. Näytelmässä 
pikku hiiret käyttävät usein 
slogania ”Vikkelä väkevän 
voittaa”, koska se antaa 
heille lisää voimia pahan 
kukistamiseen. Kappaleen 
valinta sopii erinomaisesti 
Kartanoteatterin näkemyk-
seen yhteisöllisyydestä. 
Näemme, että lapset ovat 
tulevaisuus. Koko perheen 

näytelmässä he ovat tär-
keä osa kokonaisuutta. 
Yhdessäolo kasvattaa.
 
Navalan kartanon puisto 
on loistava miljöö ke-
säteatterin tekemiselle. 
Sen aito luonto, kaunis 
järvimaisema ja maa-
laismainen miljöö luovat 
hyvän perustan teatterin 
tekemiselle. Kunta antaa 
vuosittain pientä avus-
tusta mutta toisaalta ottaa 
sen takaisin tilan vuokras-
sa. Eikö tämä ole hiukan 
omituista?

- Koska Kartanoteatteri 
luo Pohjois-Kirkkonum-
melle mittavan ja lähes 
ainoan kesätapahtuman, 
toivoisi, että kunta tu-
kisi aktiivisemmin mm. 
alueen perusrakenteiden 
kuten katsomon, sosiaa-
litilojen jne rakentami-
sessa. Olemme kuitenkin 
optimistisia: Kulttuuri on 
niin tärkeä voimavara, 
että uskomme yhteistyön 
vahvistumiseen tulevai-
suudessa.

Teksti: Matti Saartamo

Veikkolan Kartanoteatteri esittää 
koko perheen musiikkinäytelmän
”Vikkelä väkevän voittaa” Navalan 
puistossa 16.-24.6.2010

Ohjaus: Eija Ahvo
Apulaisohjaus: Niina Saikkonen
Käsikirjoitusryhmä: 
vetäjänä Pekka Lempiäinen
Musiikin sovitus, kapellimestari: 
Tuija Rantalainen
Lavastustustyöryhmä: vetäjänä Ari Roininen
Puvustustyöryhmä: vetäjänä Riikka Tiittanen
Maskeeraus: Marianne Laakso
Koreografi a: Sohvi Roininen ja
Niina Saikkonen
Juliste: Franz Raschbacher
Käsiohjelma: Tomi Lempiäinen
Valokuvaus: Emilia Raunio 
Tuottaja: Matti Saartamo

Esityspäivät:
Ke 16.6. (ennakko), to 17.6. (ensi-ilta), 
pe 18.6., la 19.6., su  20.6., ti 22.6., 
ke 23.6. ja to 24.6.
Esitykset alkavat kello 18.
 
Lipunmyynti Veikkolassa: 
Kymppikioski ja Sirpan Vintti.
Kirkkonummen keskustassa:  Luckan.
Tiedustelut 050 3007720
Nettisivut: www.kartanoteatteri.fi   
(siellä myös ajo-ohjeet Navalan puistoon)
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Lilli Sorsa, 10 v.

- Mä esitän tässä näytel-
mässä oravanpoikaa, joka 
on aika pieni eläin. Mä en 
ole ennen näytellyt, mutta 
tää on tosi kivaa. Mä asun 
Veikkolassa, mutta käyn 
koulua Hesassa Kaisanie-
men ala-asteella.

Helmi Pelkonen, 10 v.

- Mäkin näyttelen oravaa, 
joka on mun mielestäni 
vähän tyhmä ja ajattelee 
äkkipikaisesti. Mä olin 
mukana tässä teatterissa jo 
viime kesänä. Se oli tosi 
jännittävää. Sitten mä olen 
näytellyt koulun Eeme-
li-jutussa äitiä. Ei musta 
isona kuitenkaan näytteli-
jää tule. En mä halua. Tär-
kein asia on, kun Pummeli 
varastetaan ja meinataan 
myydä sirkukseen.

Miina Sorsa, 12 v.

- Mä olen Lillin isosis-
ko ja esitän  karhunpoika 
Pummelia, joka on kaikil-
le hyvä. Tärkein asia tässä 
näytelmässä on ystävyys. 
Mä olen näytellyt aikai-
semmin koulunäytemissä, 
ja musta tulee isona ehkä 
näyttelijä. Meillä on ki-
vaa yhdessä, ja ohjaaja on 
hauska. 

Elisa Sipponen, roo-
lihamo Hyppelihiiri

Oletko ennen näytellyt?
-  Joo, meidän koulun mu-
sikaalissa ja sitten joissa-
kin koulun juhlissa.

Tunsitko tätä tekstiä ai-
kaisemmin?
-  Joo, meillä oli tää kirja 
ja mä olen sen lukenut jos-
kus pienempänä.

Minkälainen kuva sulle 
jäi siitä?
-  Se oli vähän  pelottava. 
Hyppelihiirellä oli kita-
ra ja se soitteli sillä omia 
laulujaan. Mutta en mä sen 
tarkemmin muista, miten 
se tarina meni.

Kumpi voitti, hyvät vai 
pahat?
-  Hyvät.

Oletko ajatellut näytteli-
jän uraa vakavammin?
-  Kyllä mulla on ollut pie-
nestä asti haaveena tulla 
näyttelijäksi. Itse asiassa 
juuri tänään olin avustaja-
na Harjunpää ja paha pap-
pi -elokuvassa.

Onko teidän perheessä 
muita näyttelijöitä?

-  Ei, mutta äiti ja isä soit-
tavat ja opettavat musiik-
kia työkseen.

Millainen tämä Hyppeli-
hiiren harjoitusprojekti 
on ollut?
-  Tosi mukava, nyt kun on 
oppinut tuntemaan muita. 
Kiva porukka.

Mitä teet kunäytelmä on 
ohi?
:- Pidän lomaa ja alan tree-
nata syksyn yo-kirjoituk-
siin. Mulla on vielä pari 
ainetta kirjoittamatta. 
 

Tarja Lindholm,
 roolihahmo Varis

Miten kuvailet rooliasi?
-  Varis ei puhu paljon, 
on puussa ja tarkkailee, 
mutta sanoo muutamassa 
kohdassa strategiset sanat, 
joilla on vaikutusta koko 
näytelmän kulkuun. Eli 
rooli on pieni mutta vai-
kuttava.

Onko Varis hyvä vai 
paha?
-  Varis on hyvä. Paljon 
mainettaan parempi. Ja 
hyvä kujertelemaan.

Millainen tämä näytelmä 
on  mielestäsi?
-  Hyvä. Käsikirjoitus on 
opettavainen ja sopii kai-
ken ikäisille. Tässä on sel-
laisia käänteitä, että itseä-
kin jännittää, mitenkä nuo 
tuosta selviytyy.

Olit mukana myös viime 
vuonna. Jos  vertaat tätä 
juttua viimevuotiseen, 
miten ne eroavat toisis-
taan?
- ”Kaikki maan hedelmät” 
oli selkeästi aikuisille. 
Tämä on koko perheen 
juttu. 

Heidi Finer-Mattila, 
roolihahmo Karhu-
muori 

Millainen on  karhuper-
he?
-  Olemme tyypillinen työ-
läisperhe, ja meillä on kol-
me lasta. Karhumuori on 
hyvin äidillinen. Karhu-
vaari on metsän hallitsija, 
ja muori kulkee siinä mu-
kana. Karhuperhe on lem-
peä ja hyvin sosiaalinen. 
Haluamme, että kaikilla 
on hyvä olla. Karhumuori 
kokee esityksessä hyvin 
traagisen kohtalon, kun 
karhulapsi ryöstetään. Eli 
pahinta, mitä äidille voi ta-
pahtua. Siinä käydään läpi 
aika isoja tunneskaaloja.

Onko tämä esitys koko 
perheen teatteria?

-  On, ehdottomasti. Har-
joituksissa olen jo nähnyt, 
miten hauska ja humoristi-
nen esitys on. Siinä on pal-
jon  päällekkäishuumoria 
niin, että lapset ja aikuiset 
nauravat eri kohdissa. Ja 
nuoret tykkäävät varmaan, 
kun Hyppeli on hoppari.

Mikä on mielestäsi näy-
telmän sanoma?
-  Yhteisöllisyyden välit-
täminen. Pidetään kaikista 
huolta. Sellainen ”koko 
kylä kasvattaa” -meinin-
ki, joka on päässyt tänä 
päivänä unohtumaan. Esi-
merkiksi, jos näkee vaikka 
koulun pihalla, että jotain 
kiusataan, niin siihen voi 
puuttua. Tässä on sellai-
nen ”anna hyvän kiertää” 
-sanoma. Hyvä esimerkki 
suvaitsevuudesta on myös 
se, että vaikka Hyppeli-
hiiri on  kevytkenkäinen, 
joka ei erikoisemmin vä-
litä työnteosta, niin siitä 
huolimatta hänet hyväk-
sytään.

- Mulle tulee mieleen, että 
nämä kaikki hahmot ovat 
ihmisten eri rotuja. Tässä 
suhtessa esitys on hyvä 
puhenvuoro kansainväli-
syydestä ja suvaitsevuu-
desta. Eläimet ovat alku-
asukkaita, ja ihmiset ovat 
uhka niiden olemassaolol-
le. Esityksessä käsitellään 
aikuisten asioita, mutta ne 
kerrotaaan niin, että myös 
lasten on helppo ymmär-
tää.

Syöko karhumuori näy-
telmässä hunajaa?
-  Syö, ja me tarjotaan hu-
najakakkuja muillekin. 
 
Matti Malinen, roo-
lihahmo Karhuvaari

Tunsitko Egnerin sadun 
”Hyppelihiirestä” aikai-
semmin?
-  Kyllä, olen lukenut sitä 
lapsille aikanaan, 37 vuot-
ta sitten. Nyt luin sen uu-
destaan.

Mikä oli ensimmäinen 
ajatus, kun kuulit, että 
tämän kesän esitys pe-
rustuu tuohon satuun?

-  Ensimmäinen oli itse 
aihe: siinä on keskeisenä 
teemana yhteisöllisyys, 
vihreä ruokavalio ja so-
danvastaisuus. Ajattelin 
heti, että tämä on hyvä ja 
monipuolinen aihe, joka 
istuu mainiosti Kartanote-
atterin linjaan.

Olet ollut mukana Kar-
tanoteatterin kesänäy-
telmissä alusta alkaen. 
Kahtena edellisenä ke-
sänä teatteri esitti Raija 
Orasen ”Kaikki maan 
hedelmät”. Miten ver-
taat tämän kesän esitystä 
edellisen vuoden esityk-
siin?
-  Molemmat vetoavat hy-
vin erilaisilla tavoilla ylei-
söön. Edellisen näytelmän 
keskeinen teema oli histo-
riallisuus: tuoda esiin Suo-
men ja Veikkolan historian 
yhtymäkohtia.

Vikkelässä vedotaan 
laululla, musiikilla ja lii-
kunnalla katsojaan. Kun 
luin näytelmätekstin uu-
destaan, niin tuntui sil-
tä, että töitä on tehtävä, 
jotta tämä ei jää pelkäksi 
satunäytelmäksi.
Nyt voin jo sanoa, että 
tekstin käsittelyssä ja sen 
uudelleen muokkauksessa 
on onnistuttu hienosti.

Miten kuvailisit omaa 
roolihahmoasi?
- Karhuvaari on metsän 
vanhus, jonka luo men-
nään hakemaan apua. Hän 
on kylän vanhin, eräänlai-
nen harmaa eminenssi.

Milloin olit ensimmäisen 
kerran näyttämöllä?
- Jos unohdetaan koulu-
aikaiset jutut ja erilaiset 
juontotehtävät, niin ensim-
mäinen kerta oli vuonna 
1996 Espoon Hyökyvuo-
ressa.

Paavo Sortti, rooli-
hahmo Pate-Piikki-
sika 

Tunsitko tämän näytel-
män ennnestään?
-  En kyllä muista.

Kun luit näytelmän, mil-
laisia ajatuksia se herätti?
-  Aika odottavissa tunnel-
missa olin. Mutta pikku-
hiljaa, kun hahmot ovat 
muotoutuneet harjoitusten 
aikana, niin hyvältä näyttää.

Mitä sanot ihmisille, 
jotka kysyvät, millainen 
juttu on tulossa?
- Sanon, että kannattaa 
tulla katsomaan. Sieltä 
löytyy myös veikkolalai-
siakin koskettavaa tarinaa. 
Ja sopii niin lapsille kuin 
aikuisille.

Mikä on mielestäsi näy-
telmän teema?
- Eiköhän se ole demo-
kratia ja tasa-arvo, joka 
toteutuu eläinten kautta: 
ihmisten eläminen sopu-
soinnussa luonnon kanssa.

Miten kuvailet omaa roo-
lihahmoasi, Pate-Piikki-
sikaa?

- Se kuuluu näytelmän 
pahiksiin. Ketun jälkeen  
pahimmasta päästä. Tai-
teellinen veijari, joka hy-
väksyy loppuvaiheessa de-
mokratian, kun tarpeeksi 
grillataan.

Mitä mieltä olet esityk-
sen musiikista?
- Tätä voi  kutsua musikaa-
liksi, koska tässä lauletaan 
ja tanssitaan paljon.

Kannattaako tulla katso-
maan?
- Kyllä kannattaa. Ja kai-
kenikäisten. Tämä on 
suunnattu niin aikuislle 
kuin lapsille.

Haastattelut: 
Matti Saartamo

Kuvat: Emilia Raunio
Maskeeraaja:
Marianne Laakso
Puvustus: Riikka Tiittanen

Lintu - Jenny Pelkonen

Orava ja lintu - Helmi ja Jenny Pelkonen

Pate-Piikkisika - Paavo Sortti

Tarinoita kulissien takana
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Ideariihi kokoontui ensim-
mäisen kerran eräänä mär-
känä syysiltana kylätalolle. 
Tarkoituksena oli ideoida 
kehyskertomus näytel-
mään ”Vikkelä väkevän 
voittaa”. Meitä oli viisi, ja 
kaikki olivat jo tahoillaan 
pohtineet kehyskertomusta 
ja päätyneet viiteen aivan 
erilaiseen tulokseen.
 
Viisi eri päätä, viisi eri 
mieltä ja vain yksi kehys-
kertomus.
 
Se ei kuitenkaan ollut 
pulmista suurin. Poh-
dimme sitä, keitä esitystä 
tulee katsomaan ja kuun-

Tästä syystä Stava
telemaan, ja päädyimme 
tulokseen, että katsomo 
täyttyy ihmisistä, eritoten 
lapsista. Heille pitäisi tar-
jota sitä, mitä he ymmärtä-
vät: ihmisten puheita.
 
Me kaikki tiesimme, mitä 
ovat ihmisten puheet. Se 
on yksitoikkoista pälpä-
tystä, joka vain silloin 
tällöin huipentuu muuta-
man sekunnin mittaiseen 
hahatukseen. Ei siinä ole 
sointua eikä säveltä; verra-
ta sitä voi ehkä sammakon 
kurnutukseen. Saman tai-
don ihminen on opettanut 
koneilleen. Traktori säkät-
tää pellolla vaikka tunnista 

toiseen aivan samalla ää-
nellä. Autot surraavat hie-
man hiljaisemmalla mutta 
aivan yhtä yksitoikkoisella 
äänellä. Jotkut kaksipyö-
räiset kulkuneuvot mölyä-
vät äänekkäämmin, mutta 
pystyykö yksikään ihmi-
sen aikaansaama kone rii-
pimään äänellään hermoja 
pahemmin kuin varispar-
vi?
 
Kyselimme itseltämme 
ja toisiltamme ja seiniltä, 
pitääkö meidän pälpättää 
ihmisten lailla koko näy-
telmän ajan. Ja tuleeko ku-
kaan edes kuuntelemaan 
yksitoikkoista pälpätystä? 

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959

satu.nerola@tilipalvelunerola.fi , www.tilipalvelunerola.fi 

Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja 
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia 
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin

Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi 

Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä

0400-123 232 / 09-813 6530

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

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

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

Myynti sunnuntaina 11-16
1.1.2010 alkaen avoinna vain lauantai 11-15

tai sopimuksen mukaan

www.aana.fi 

*VEIKKOLAN 
KARTANOTEATTERI *

*ETSII*
lämmintä säilytystilaa puvustolle

ja rekvisiitalle 24.6. alkaen

Vastaukset: matti.saartamo@manari.fi 

Silloin joku huomasi sen, 
että esityksessä on paljon 
laulua. Ja totta olikin, näy-
telmässä oli lauluja tämän 
tästä. Mutta ihmisen laulu, 
vain sitä samaa pälpätystä 
muutaman nuotin varas-
sa. Ja ihmisen lauluääni. 
Voiko kirkasäänisinkään 
laulajatar kilpailla sata-
kielen kanssa? Pystyykö 
synkinkään tenori mylvi-
mään kumeammin kuin 
hirvisonni?
 
Synkältä näytti tilanne 
sinä syksyisenä iltana, jol-
loin maassa ei ollut lunta, 
eikä taivaalla pilkistänyt 
yhtäkään tähteä.
 

Mutta jo meidän esi-isät 
tiesivät ja meidän omat 
emot tiesivät ja niinpä me-
kin tiedämme, että Nava-
lassa viihtyi muuan Stava. 
Hänestä juoru kertoi, että 
hän ymmärsi ihmisen pu-
hetta ja niin muodoin ehkä 
myös laulua.
 
Me riensimme Navalaan 
tapaamaan Stavaa. Häneltä 
saimme kuulla paitsi sen, 
että hänen härkänsä on 
haudattu sinne, niin myös 
sen, että sillä paikalla ih-
miset ymmärtävät eläin-
ten puhetta. Se oli lyödä 
meidät ällikällä. Että nuo 
yksitoikkoista pälpätys-

tä pitävät olennot tosiaan 
ymmärtäisivät meitä, olisi-
pa sitten äänessä satakieli 
tai varis, hiiri tai hirvi.
 
Se helpotti tehtäväämme 
niin paljon, että pyysimme 
varmuuden vuoksi näytel-
mään mukaan myös Sta-
van.
 
Karhumuorin ja Karhu-
vaarin sekä Jänöliinin, että 
myös Anna-mamman ja 
Stavan puolesta:
 
Muuan Huuhkaja

Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 
15 euroa/talous. 
Jäsenmaksutili: 

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529 745-43368. 
Viite: 

650049

LIITY SINÄKIN 
KYLÄYHDISTYKSEEN

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 net-
tilomakkeella: 
www.freewebs.com/veikkolaverkko
/kylatalonvaraus.htm 
tai sähköpostitse veikkola@gmail.com.

Veikkolaverkosta 
Pohjois-Kirkkonummen kuulumiset 
www.veikkola.net ja www.veikkola.fi .

Vas. ylh. Piikkisika-Paavo Sortti, 
Karhuvaari-Matti Malinen, Varis-Tarja Lindholm
Vas. alh. Lintu-Saana Saikkonen, 
Orava-Helmi Pelkonen, Lintu-Jenny Pelkonen
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op.fi pohjola.fi opkk.fi

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

YMPÄRISTÖ

Viime juttua kirjoittaessa-
ni olimme talven ytimes-
sä. Hetki sitten lumi peit-
ti maan. Lumettomassa 
maassa ovat kukkineet jo 
jonkin aikaa sini- ja valko-
vuokot. Kaikki kävi nope-
asti: pari viikkoa, ja lumi 
vain hävisi ilman tulvia.

Aktiivinen lintujen ruokin-
ta loppui huhtikuun ensim-
mäisellä viikolla. Linnut 
kaikkosivat ruokinnasta 
heti, kun ilmat hieman 
lämpenivät. Osa yksilöistä 
tosin käy laudalla vieläkin 
ihmettelemässä. Ravinto 
tulee nyt hankkia luon-
nosta, kun sitä siellä on. 
Hyönteisiä on lennellyt jo 
reilun kuukauden. Ravin-
toa löytyy nyt jo kaikille 
muuttolinnuille.

Pesiikö lehtopöllö taas 
Kurkiston nurkilla?
 
Pääskystä en ole vielä 
nähnyt (kirjoittaessani tätä 
2.5.). Kaulushaikara aloit-
ti huutelun 23.4. Samana 
yönä kuulin ensimmäi-
sen kerran tänä vuonna 
lehtopöllön. Ääntely tuli 
Kurkiston luoteisnurkasta. 
Samalta suunnalta, jossa 
viime vuonna pöllö pesi! 
Viime päivinä havaitse-
miani muuttolintuja ovat 
kirjosiepot. Useita laulavia 
koiraita ilmaantui yhden 
sumuisen yön jälkeen 27.-
28.4. Huhtikuun alusta al-
kaen myös rautiaisen ääntä 
on kuulunut useammalta 
taholta kuin aikaisemmin.
 
Vappupäivänä Kurkiston 
yllä liihotteli ensimmäinen 
kalatiira. Ruskosuohaukka 
ilmestyi Kylmälän maise-
miin jo huhtikuun alku-
puolella. Tämä
upea ilmestys kaarteli sii-
vet lievässä V-asennossa 
Petäjärven kaislikkojen 
yllä järven ollessa vielä 
umpijäässä.
 
Siemeniä kului tänä vuon-
na paljon. Lunta satoi 
usein, ja se peitti ruokin-
ta-automaatista maahan 
pudonneet siemenet. Kun 
lumi sitten suli, niin ruo-
kintalaudan alapuolelle jäi 
lähes puolimetrinen kerros 
linnun ruokaa, jonka sii-
voamisessa oli hommaa. 

Pääskysiä odotellen ja 
pöllökatoa päivitellen 

Vaikka kuinka aluetta ha-
ravoimme ja puhdistim-
me, kaikkea siemenjätettä 
emme pystyneet poista-
maan. Kalkitus auttaa.
 
Pöllötilanne on tänä vuon-
na todella huono. Myyrät 
olivat kateissa, ja lunta oli 
paljon. Veikkolan-Lohjan 
alueella oli viime vuonna 
43 lehtopöllön pesintää; 
nyt niitä on kuusi. Muita 
pöllöhavaintoja ovat yksi 
ääntelevä huuhkaja ja 
muutama pihapiirissä tal-
vireviiriä pitänyt varpus-
pöllö. Tämän pöllötilan-
teen päivitti minulle Kari 
Ahola.
 
Ruokintapaikan suojaus
 
Olen jo aikaisemmin pals-
tallani kertonut siitä, miten 
ruokintapaikan saa raken-
netuksi siten, että kotieläi-
met ym. kutsumattomat 
vieraat eivät pääse ruo-
kintapaikalle. Aion myös 
rakentaa tälle pienem-
mälle ruokintapaikalleni 
samanlaisen rakennelman 
kuin isommalle paikalleni 
olen jo rakentanut. Valettu 
antura, johon upotetaan ki-
viä, ja sitten tolpat sekaan. 
Tämä kestää ja estää eläin-
ten siirtymisen aitauksen 
sisäpuolelle lukuunotta-
matta hiiriä ja myyriä. Ne 
eivät kuitenkaan tarkoitus-
ta haittaa. Olen rakentanut 
tämän pienemmän alueen 
silmieni iloksi, kun tiskaan 
ikkunan edessä.
 
Tyhjensimme maaliskuun 
alussa telkänpöntöt. Muu-
tamassa oli munia jäljellä. 
Viime vuonna telkänpön-
töistä ei lähtenyt yhtään 
poikasta maailmalle. Pe-
sivät yksilöt olivat sitä 
tyyppiä, joka vain munii 
eikä haudo ollenkaan. Nyt 
telkkäemo (tai -emot, en 
tiedä, onko kyseessä yksi 

vai useampi yksilö) on 
käynyt jo tutustumassa 
samoihin pesäpaikkoihin. 
Kesäkuun alussa selviää, 
tuleeko tänä vuonna poi-
kasia vai ei. Pihapiirisssä-
ni on yhteensä 20 pönttöä, 
jotka siivosin pääsiäisen 
jälkeen. Oli hienoa todeta, 
että pesäpoikaskuolleisuus 
oli nolla. Viime kesä tarjo-
si sopivasti ravintoa poi-
kueille.
 
Metallilevy pönttöjen 
suuaukolle
 
Haudontavaiheen aikana 
voidaan pikkulintujen pe-
säpönttöjen suuaukot vielä 
varustaa metallilevyillä, 
jotta tikat ja oravat eivät 
pääse aukkoja suurenta-
maan. Paras olisi kuitenkin 
tehdä tämä toimenpide en-
nen haudontaa. Suojalevyt 
saa kätevästi naputetuksi 
vasaralla suuaukon ympä-
rille parilla nupinaulalla. 
Linnunpoikaset kelpaavat 
ravinnoksi näille pihapiiri-
en asukkaille. Myös närhet 
syövät mielellään pieniä 
linnunpoikasia, jos sellai-
sia tulee tarjolle.
 
Näitä metallilevyjä voi 
tilata vaikka Lintuva-
rusteesta, Helsingin Vii-
kistä, osoitteesta: Koe-
tilantie 1 B 5, 00790 
Helsinki. Puhelinnumero 
(09) 386 7856 ja nettiosoi-
te lintuvaruste@birdlife.fi .
 
Sunnuntaina 16.5. sunnun-
taina oli määrä kokoon-
tua tarkkailemaan lintuja 
Haapajärvelle Navalan 
kartanon ladolle. Kovin 
lämpimiä päiviä ei vielä 
kevät ole meille tarjonnut. 
Ehkäpä tulevina viikkoina 
tämäkin asia korjaantuu ja 
kesä lähestyy vauhdilla.

Kevätterveisin
Topi

 OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY
Yleislääkäri Ulla Kivinen,

arkisin 
Lastenlääkäri Petteri Hovi,

tiistaisin klo 17-

☎ 2568 265
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VIRKISTY JA VIISASTU 
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellisen talviristikon runsaassa, eri ta-
hoilta saadussa palautteessa vasemmassa 
yläkulmassa oleva riukuaita sai jonkin 
verran kritiikkiä, koska ratkaisusanaksi 
tulee RISUAITA. Tarkasti ottaen

kritiikki on aivan aiheellista, mutta ylei-
sessä kielenkäytössä ja riukuaitojen ra-
kentamiseen vihkiytymättömien kesken 
termejä käytetään ristiin. Toinen keskus-
telua herättänyt oli TAHO, joka

tarkoittaa aidan kohdalta lähtevää nuolta. 
Tämä vihje oli tietysti jekku ja ne, jotka 
päätyivät sanaan LAHO, olivat - oikeute-
tusti - sitä mieltä, ettei ratkoja voi tietää, 
onko aita laho vai ei. Eipä

tietenkään. Vain aidan rakentaja ja kuvan 
ottaja tietää. Ei se ole.
 
Tämän kevätristikon teemana ovat siis 
kukat, ja keltaiset kukat. Joukossa on hel-
posti tunnistettavia kukkia ja pari vaike-
ampaa. Lisänä ristikossa sovelletaan He-
sarin ristikoista tuttua Aulis Lehdon

ahkerasti viljelemää tekniikkaa, jossa ku-

Olavi Kivalo, Kuvat: Olavi Niemi 

Nostaa
turvetta

Utu
Kah-
laaja 

Uma

Rosberg

Okapilla Eräs
tuhkan
sylkijä

Aarne

Jeja-
Pekka
Susi

Karjalasta?

Ryhäsellä
melkoinen

Tennis

Tennis-Rafa

Iloisin

S,M

����

Voi asiaa 

Hakea

Yleisin 
viljalaji

Kanois-
takin

Rommilla useinRuotsalaishiihtäjä Anderssson

Leik-
kivä

Miilu sinne?
Urat

Ruveta Sa-
noilla

Rooma-
laiset?

Mu-
roma

Tii-
mi

Se on 
kevät!

Suomi

Kiri-
kin

Te-
re-
sa
ja
moni
muu

Kiro-
sana?

Tämä
rokko
on

Merenselkä

Tennis-
 Chris 

Voi mopollakin 
UjoinMiekassa

Mylläri?
Arvolla

Viihdeteollisuus
Silläkin putkensa

Kirjailija 
 Sourin kaimat 

Voi
satoa

??
??

  Voi 
puikoin

Hokkuspokkus
Abracadabra

Vihtorin vaimo

Sarkojen
välissä

Mat med...

Ri-
datkin

Po-
roil-
la

Piilossa

Kavio-
eläin

Oy Es-
poossa

....

vasta lähtevät rinnakkaiset sanat muodos-
tavat kuvaa luonnehtivia pikkulauseita. 
Nämä sanat tulevat taustavärillä merkit-
tyihin ruutuihin. Sanalliset
vihjeet ovat tarkoituksellisesti osin hyvin 
helppoja, että pääsee alkuun, osin vähän 
hankaliakin. Tästä syystä ristikko lienee 
vaikeustasoltaan keskiluokkaa, ei siis ai-
van helppo. Tsemppiä.
 

Jatketaan edelleen myös visuaalisuusko-
keiluja. Edellisessä talviristikossa väri-
maailma muodostui lumen, huurteen ja 
taivaan sinisen hillityistä sävyistä. Lisäk-
si ristikon taustaväri oli tasaisen

vaaleansininen. Tässä ristikossa tausta on 
yhtä kukkaniittyä. Nyt sekä tausta että 
kuvalliset vihjeet edustavat samaa aihetta 
eli kukkia. Ristikon ilme on kaukana rau-
hallisesta. Se on riehakas (sekava?)
kuin kevät.
 

Veikko Pohjola

veikko@nordem.fi 
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Kevättä 
ilmassa? 

H

Maassakin

Gogh-
kin

Anka

Kris-
tallit

Viih-
teellä

Naisten
lehti

Pila-
tus

Siinä
ennen- 

vanhaan viiniä
tai piimää

Lumiukon hammas-
materiaaliksikin

1.

Italiassa

Kaupunki
Romaniassa”Sotilas”

Ansas

Keisarilla ja 
kuninkaalla

Milnen
fik-
tio

As-
kel-
laji

Sieni
Sveit-
sissä

Kon-
nasta
uutet-
tuja 

”Keke”
Armstrong

Sotivalle

Sodan
jumala

Cos(alfa)

Suoma-
lainen?

Mosse

Meri

Huus-
holli

Valuva
Seikat

Pikkukolikko

Havunneulasista  
Hohtava äyriäinen 

Pii-
pusta

Z

Lu-
mesta

Karja-
lasta?

Hypoteesi
Aineilla(”7” ) 

Seis!

Satamaselkä
Keltaista lehdistöä Huur-

teiset

Tyyli-
suunta

Valik-
kokin
Mo-
mentti

Lumi-
ukko-
kin

Virta-
lähde

Tikuil-
 le 

”Se sanaristikkokapellimestari” 

Koh-
tuu-

teenkin yhdistetty

Mies Huittisista

”Ihanne-
miehesi?”
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Kotimainen
Favora-hoitosarja

-20 %

(norm. 5,72)

Ma–pe 9–18, la 9–14, puh. (09) 8874 2810.

Aqualan Duo 100 g
uusi perusvoide kuivalle iholle 390

Tarjoukset
voimassa
12.–31.3.

 

   Öljy- ja Kaasupolttimet 

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

Oman kylän Rengaspalvelu tarjoaa: 

- Teollisuusrenkaat 
- Maatalousrenkaat 
- Kuorma-auton renkaat 
- Henkilöauton renkaat 
- Vanteet 
- Kuljetinmatot 
- Kiilahihnat 

 

Suoritamme myös polkupyörien ja 
ruohonleikkureiden huoltoa. 

Myös noutopalveluna. Kannattaa kysellä! 

 

Puh. 040 455 2748/Kari Rosenberg 

WaraRengaspalvelu  

Tampajankannas 131 

02540 Kylmälä 

 

Jos ilkivallan tekijät Veik-
kolassa haluavat, että hei-
dän tekosensa näkyvät, he 
ovat onnistuneet hyvin. 
Mutta he eivät huomaa, 
että ilkivalta on kaukana 
oikeasta vallasta, vaiku-
tusvallasta, jolla voidaan 
yhdessä muiden kanssa 
tehdä myös heidän omasta 
tulevaisuudestaan himpun 
verran valoisampi.

Kun minä olin pahainen 
pojanvintiö, pidettiin ka-
veripiirissä puhelin- tai 
sähkölinjan pylvään pos-
liinieristeen ampumista 
rikki ritsoilla jonkinlaise-
na osaamisena. Mutta jos 
olisimme siihen aikaan 
rikkoneet tai töhrineet ul-
kona olevia taideteoksia 
tai muistomerkkejä, vään-
täneet penkkien käsinojia 
solmuun tai särkeneet va-
laisimia, olisimme yleisen 
silmälläpidon perusteella 
joutuneet todella liriin.

Kun Veikkolan koulun 
pihassa sijaitseva upea 
punainen pallo kivite-
tään lommoille ja säröil-
le, poltetaan ja raavitaan 
sen pinta pilalle, se vaatii 
raukkamaista vastuun pa-
koilua. Leikkipuiston pöy-
dän kannen polttaminen ja 
töhriminen, Koskentorin 
valaisimien ja penkkien 
rikkominen sekä typerät 
graffi tit ja tagit ovat jon-
kin ryhmän tai yksittäi-
sen tihutyöläisen omien 
normien mukaista touhua. 
Kuitenkin samalla ilki-
vallan tekijät mustaavat 
kokonaisten ikäluokkien 
mainetta. Kaikki nämä 
tihutyön merkit rikkovat 
kyläkuvaa ja yhteisen olo-
huoneemme sisustusta.

Ilkivalta näkyy hyvin ja tuntuu pahalta

Arvoisat nuoret ja teidän 
kotiväkenne. Veikkola on 
”pieni voittamaton kylä”. 
Tästä ei ikinä tule Hel-
sinkiä, ei edes Nummelaa 
tai Lohjaa. Mutta pääsee-
hän täältä vapaaehtoisesti 
käymään missä vain. Mitä 

vikaa olisi sellaisessa ko-
tikylässä, jonka turuilla ja 
toreilla kalusteet, lamput 
ja muut yhteiset kohteet 
olisivat ehjiä ja puhtai-
ta? Eikös sellaiseen ky-
lään olisi mukava kutsua 
muualla asuvia kavereita 

käymään tai palata itse 
vaikkapa Stadin kiihkeästä 
sykkeestä?

Teksti ja kuvat: 
Tapani Iivari

Hienon taideteoksen tuho.

Potkittu sähkökaappi tageineen.

Veikkolalaisten nuorten leiripaikka. Tästä tulee mie-
leen näätä, josta kirjoittajalla on kesämökiltä karvas-
ta kokemusta: Myös näätä jättää jätöksensä omaan 
pesäänsä.

Tuhon jäljet päiväkodin leikkikentän pöydässä.

Entinen valaisin.
Tämän käsinojan runtelemisessa on tarvittu työkalua 
ja paljon voimaa.
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Erityisen häiritsevää me-
lua aiheuttavien konei-
den ja laitteiden, kuten 
esimerkiksi iskuvasaran, 
sirkkelin, kulmahioma-
koneen, lehtipuhaltimen, 
ruohonleikkurin tai moot-
torisahan, käyttäminen 
sekä häiritsevää melua 
aiheuttavien toimintojen 
suorittaminen on kiellet-
ty klo 22.00-7.00 eikä ole 
suositeltavaa sunnuntaisin 
tai arkipyhinä ennen klo 
12.00. Erityisen haittaavaa 
melua aiheuttavien konei-
den ja laitteiden käyttö on 
rajoitettava mahdollisim-
man vähäiseksi.
 
Ilmoitus viranomaiselle 
tulee tehdä ainakin

- Räjäytystyöstä ja lyönti-
paalutuksesta, mikäli työtä 
tehdään muulloin kuin ar-

kisin maanantaista perjan-
taihin klo 7.00-18.00 tai 
jos työ kestää enemmän 
kuin neljä viikkoa.
- Muusta kuin yksityis-
henkilön talouteen liitty-
västä rakentamis- ja pur-
kutyöstä, mikäli erityisen 
häiritsevää melua aiheut-
tavia työvaiheita tehdään 
kahtena tai useampana 
viikonloppuna, perjantain 
klo 18.00 ja maanantain 
klo 7.00 välisenä aikana, 
yli viiden päivän ajan klo 
18.00-22.00 tai yöaikaan 
klo 22.00-7.00, äänen-
toistolaitteiden erityisen 
häiritsevää melua aiheutta-
vasta käytöstä ulkotiloissa 
klo 22.00-7.00.

Ilmoittaminen

Melusta on ilmoitettava vi-
ranomaiselle 30 vrk ennen 

toiminnan suorittamista. 
Viranomainen tarkastaa il-
moituksen ja antaa tarvit-
taessa määräyksiä melun 
rajoittamiseksi. Yleisöti-
laisuuksien järjestäjän on 
tehtävä kokoontumislain 
perusteella tilaisuudesta 
ilmoitus poliisille, joka voi 
antaa tilaisuuteen liittyviä 
määräyksiä.
 
Lisätietoja www.kirkko-
nummi.fi  kohdista
Tietoja - Säännöt ja ohjeet 
- Ympäristönsuojelumää-
räykset
Palvelut - Ympäristö ja 
luonto - Ympäristönsuoje-
lu - Ulkomeluntorjunta
 
Rauhallista kesää!
 
Poiminnat Anu Halme ja 
Marjokaisa Piironen

Lähtökohtia:

• Veikkola on kasvanut ja 
sen myötä liikenne ja melu 
myös pienemmillä teillä, 
kuten Lamminpääntiellä.
• Tienpuoleiset pensasai-
tamme ovat päässeet kas-
vamaan leikkauksen puut-
teesta harvoiksi rönsöiksi, 
joista ei ole näköesteeksi.
• Maavalli olisi ollut toi-
vottava, mutta eihän sel-
laista pysty rakentamaan 
pikkurahalla eikä ilman, 
että vanhoja upeita puita 
kaadetaan tienvarsimetsi-
köstä. Siinä olisivat men-
neet myös sinivuokot.
• Vuosikaudet lähes luon-
nontilassa ollut pihamme 
kaipasi kuivuneille oksille 
paikkaa, kun piti vähän sii-
voilla tyttären häitä varten. 
Lehdet ovat aina saaneet 
jäädä lannoittamaan nur-
mikoita tai heitetty kat-
teeksi pensaille ja peren-
noille.
• Visuaalisena lähtökohta-
na on aidan uppoutuminen 
metsikköön siten, ettei se 
paljoa herätä huomiota.

Motivaatio:

• Yleensä risut poltetaan 
pihalla tai viedään Äm-
mässuolle. Harvoin niitä 
kompostoidaan, koska se 
on niin hidasta. Meluai-
dassani hitaus ei haittaa. 
Joskus aita muuttuu mul-
laksi, mutta sitä ennen se 
voi toimia melu- ja näkö-
esteaitana.
• Aidasta tuli myös yhtei-
söllinen teos, koska naa-
purit toivat siihen puutar-
hajätteensä. Kaatopaikalle 
vieminen maksaa aikaa, 
polttoainetta ja jätemak-
sun.

Käytännön toteutus:

• Aloitin pienellä viiden 
metrin pätkällä, mutta kos-
ka täytettä rupesi tulemaan 
naapurustosta runsaasti, 
aita piteni koko rajan pi-
tuiseksi eli noin 60-met-
riseksi. Korkeus kasvaa 
pikku hiljaa.
• Yhtään isoa puuta ei ole 
kaadettu aidan tieltä, vaan 
se puikkelehtii puiden vä-
lissä.
• Itsellä työkaluina ovat 
olleet vain pokasaha, voi-
masakset ja kottikärryt, ei 
siis mitään pärisevää.
• Pylväät ja aidakset olen 

Meluaidastani

kerännyt suurelta osin lä-
hiseudun harvennushak-
kuilta omistajien luvalla.
• Aitaan on upotettu mm. 
mädäntynyt vaja, haljen-
neen savupiipun tiilet, 
likaisia sanomalehtiä, vil-
la- ja puuvillalumppuja, 
taideteosten puumalleja, 
koiran karvoja sekä tieten-
kin risuja ja havuja.

Stilisointi:

• Aion istuttaa köynnöksiä, 
jotta aita sulautuu entistä 
paremmin metsikköön.
• Puoleen aidasta olen lait-
tanut aidasten sisäpuolelle 
savea, johon yritän siirtää 
sammalta yms.
• Silloin tällöin aidalle 
saattaa ilmestyä jokin yl-
läri, kuten vapun päivänä 
”Mitähän tuli tehtyä” -
teekkaripoika tai jouluva-
laistus.

Vastaanotto:

• Aidalla on kiva työs-
kennellä, kun ohikulkijat 
kommentoivat.
• On tullut uusia tutta-
vuuksia
• Neuvoja ja epäilyksiä 
kuulen myös usein ohikul-
kijoilta.
•  Juoksuhautaankin on 
joku aitaa verrannut.
• Yleensä lapset huomaa-
vat yllärit.

Kiitokset:

• täytteistä
• kannustuksesta
• keskusteluista
• neuvoista.

Teksti:
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Kuvat: 
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, 
Marjokaisa Piironen ja 
Franz Raschbacher

Veikkolan kyläyhdistyk-
seltä on tiedusteltu vuokra-
viljelypalstoja. Aikoinaan 
kunta vuokrasi sellaisia 
pieniä palstoja Eerikin-
kartanon mailta. Nyt kar-
tanon pellot on vuokrattu 
viisivuotissopimuksella 
ammattiviljelijälle. 
 

Vuokraa palsta viljelyyn
Jos omistat viljelyyn 
sopivaa maata Pohjois-
Kirkkonummelta ja voit 
vuokrata 10 x 10 m2 tai 
suurempia alueita palsta-
viljelyyn, ilmoita kyläyh-
distykselle osoitteeseen 
veikkola@gmail.com.
 

Aidan täytteitä tallomassa Anton Raschbacher ja 
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen. Täytettä lisäämässä Mar-
jokaisa Piironen. Kuva Franz
Raschbacher.

Sunnuntai-iltapäivä. Olin 
tulossa puistosta kotiin 
kera kahden lapseni. Kau-
niista ulkoilmasta oli naut-
timassa myös pariskunta 
koiransa kanssa. Kun näin 
koiran ulostavan pienta-
reelle muutaman metrin 
päässä tiestä, huomautin 
asiasta. Mies sanoi, että 
ei kerää kakkoja puskis-
ta. Selityksiä keräämättö-
myyteen oli moneen läh-
töön, esim.: ”siinä kasvaa 
kuukauden päästä korkea 
ruoho”. Yritin saada ym-
märretyksi, että lapseni 
kävelevät usein ohi tiestä, 
niin kuin koiratkin. Veik-
kola on kuitenkin taajama, 
ja koiran kakat tulisi kerä-
tä pois. Puolin ja toisin oli 
kiivasta keskustelua, joka 
yltyi pian molemminpuo-
liseksi huudoksi. Lopulta 
mies kaivoi taskustaan 
pussin ja keräsi ulosteen. 

Kevät ja koirankakka 
koskettavat

Heilutteli sitä kuitenkin 
naamojemme edessä vin-
hasti. Pieni kolmevuotias 
poikani säikähti perinpoh-
jin miehen huutoa, pari-
kuinen vauvamme onneksi 
nukkui tyytyväisenä vau-
nussaan. Äidin kiljuntaan 
on kotona toki totuttu, ai-
kuisen miehen ei.
 
Toivoisin veikkolalaisil-
ta koiranomistajilta älyä 
siihen, että kakat lain mu-
kaan kerättäisiin. Lapset 
leikkivät puskissa, ja on 
inhottava puhdistaa koiran 
ulosteita vaatteista. Talvel-
la nämä jätökset näkyvät 
mutta kesällä eivät. Pieni 
kylämme kaipaa yhteisöl-
lisyyttä. Jokaisella tulisi 
olla mahdollisuus ilmaista 
toiselle kanssaihmiselle 
vääryyksistä ilman pelkoa 
siitä, että vastapuoli alkaa 
huutaa ja käyttäytyä iäl-

leen epäkypsällä tavalla. 
Tähän myös itse sorruin 
tunnekuohuissani. On itse-
kästä kuvitella, että koiran 
jätös puskassa ei haittaa, 
kun Veikkolassa samaa 
puskaa käyttävät useat sa-
dat koirat.
 
Lähdimme tilanteesta hy-
vin järkyttyneenä. Onnek-
si läheisestä talosta tuli 
ystävällinen nainen, joka 
sanoi jakavansa tunteem-
me. Hänkin on useaan 
kertaan pyytänyt ihmisiä 
kerämään lemmikkinsä 
jätökset. On kuulemma 
ikävää tehdä talkoilla töi-
tä, kun täysin ulkopuoliset 
sottaavat pihan. Kiitos täl-
le naiselle kyyneleidemme 
pyyhkimisestä. 
 
Terveisin: pyykkivuori ja 
bakteereja jo omasta ta-
kaa.

Kirkkonummen ympäristö suojelumääräykset 
rajoittavat meluamista

Jos olet kiinnostunut 
vuokraamaan omaan 
käyttöösi pienen viljely-
palstan, ilmoita kyläyh-
distykselle osoitteeseen 
veikkola@gmail.com.
 
MkP

Hiljaisuus iltakymmenestä 
aamuseitsemään, 
sunnuntaisin puoleen päivää

MIMERAC OY
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt.

Yritys sijaitsee Veikkolassa.

Mika 0400-447 887
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16:tta toimintavuottaan 
pereinteisessä kesäjuhlas-
sa 24.7.2010

Kukkumäellä ja isännöin 
vesihenkistä tapaamista
Tänä kesänä tulee kulu-
neeksi 16 vuotta Veikko-
lan alueella aktiivisesti 
vesiensuojelun merkeissä 
toimivan Tampajan-Sär-
kijärven vesiensuojeluyh-
distys ry:n perustamises-
ta. Yhdistyksen puitteissa 
alueen asukkaat, kesävi-
eraat ja Kirkkonummen 
kunta ovat vetäneet yhtä 
köyttä puhtaiden vesien 
puolesta. Vuosittain ta-
paamisfoorumina ja va-
rainhankintamuotona ovat 
olleet Tampajan kannak-
sella, Kukkumäellä viete-
tyt kesäjuhlat. Tänä vuon-
na ne pidetään lauantaina 
24.7. klo 13-16. Luvassa 
on taattuun tapaan hyötyä 
ja hupia, mm. vesiensuo-
jeluinfoa, luontopolku 
palkintoineen aikuisille ja 
lapsille sekä kalasoppaa 
rantapadasta vetävän mu-
siikin kera.
 

Valumat ja ihmisperäiset 
jätökset voivat kuormit-
taa pieniä järviä

Vuonna 1995 perustet-
tu yhdistys on seurannut 

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys juhlii

Päätä pahkaa syviin, puhtaisiin vesiin! Jätä kiljumi-
nen kotiseinien sisäpuolelle.

järviensä ja niihin las-
kevien purojen kuntoa 
vuorovuosin Kirkkonum-
men kunnan kanssa. Pa-
rin edellisen talven suh-
teellisen lyhytkestoinen 
jääpeite ja talvimyrskyt 
paransivat Tampajan ja 
Särkijärven happitilannet-
ta. Viime kesän ja syksyn 
runsaat sateet nostivat 
monien Kirkkonummen 
järvien pintakorkeuden 
tavanomaista ylemmäs 
jo alkusyksystä. Pääkau-
punkiseudulla kuluneen 
syys-talvikauden 2009-10 
sääolosuhteet poikkesivat 
viimevuotisista, sillä tui-
kea pakkasherra kolkutte-
li leutoihin talviin tottu-
neiden eteläsuomalaisten 
nurkkia parisen kuukautta 
yhteen menoon. Lunta 
tuiskutti taivaan täydeltä 
tasaisin väliajoin. Paikoi-
tellen Kirkkonummella 
saatiin lumikertymäksi 
huikeat 90 cm. Järvien 
jääkuori jäi monin paikoin 
edellisvuotta ohuemmak-
si, sillä paksu lumivaippa 
eristi tehokkaasti. Runsaat 
sulamisvedet ovat niin 
ikään nostattaneet vesien 
pintakorkeutta, ja Särkijär-
vellä vesi oli alkukeväästä 
ennätyskorkealla.

Tampajan ja Särkijärven 
vesinalyysit antavat ym-

märtää, että runsaat sade-
ryöpyt valumineen rasit-
tavat herkän ekosysteemin 
omaavia pienehköjä järviä. 
Pieni lisä voi heilauttaa 
isosti tasapainoa. Valumat 
saattavat huuhtoa muka-
naan vesistöihin ravinteita 
ja bakteereita pelloilta, lii-
an harvoin tyhjennetyistä 
sakosäiliöistä tai lähellä 
rantaviivaa sijaitsevil-
ta puutarhaviljelmiltä ja 
komposteista.

Verrattuna aikaisempiin 
vuosiin Särkijärven veden 
laatu heikkeni. Kolibak-
teereita ei aiemmin ole 

tavattu järven syväntees-
sä. Tampajan uimaranto-
jen läheisyydessä koli-
bakteeripitoisuus kohoaa 
havaittavasti lämpiminä 
kesäpäivinä. Ulosteiden 
ja virtsan ravinteet huo-
nontavat huomattavasti 
järven virkistyskäyttöä 
ja hygieenistä tasoa sekä 
ruokkivat myrkyllisiä sini-
leviä. Sinilevistä on tavat-
tu mm. kobran myrkkyä 
voimallisempaa, maksalle 
tai hermostolle vaarallista 
myrkkyä. Pelättyjä super-
bakteereita puolestaan on 
jo havaittu eteläisemmän 
Euroopan uimarannoilla.

Vesiensuojelusta kiin-
nostuneiden yhteisöjen 
tapaaminen Eerikinkar-
tanossa

Keskiviikkona 9.6. klo 
18.00 Tampajan-Särkijär-
ven vesiensuojeluyhdistys 
isännöi kunnan ja kirkko-
nummelaisten vesiensuo-
jelusta kiinnostuneiden 
yhteisöjen tapaamista Ee-
rikinkartanossa. Kahtena 
edellisenä vuonna tilaisuu-
dessa on keskusteltu he-
delmällisesti vesistöihin ja 
niiden suojeluun liittyvistä 
asioista monien tahojen 
valottamana.  Viime vuon-

na paljon puheenvuoroja 
kirvoitti Veikkolan alueen 
alimitoitetuksi arveltu 
viemäriliittymä. Tapaami-
sesta on laadittu yhteinen 
muistio, johon kirjattuja 
toteutuneita tai toivottuja 
kehityssuunnitelmia seu-
rataan jatkossa. 

Teksti ja kuvat: 
Johanna Vasara-Nurminen

Järvisätkin voi riehaantua tuuheaksi kasvustoksi, 
joka haittaa järven virkistyskäyttöä. Lehtihangoissa 
erottuvat tukevat juuret, joiden avulla se juurtuu pie-
nistäkin pätkistä ja lisääntyy helposti. Särkijärvi on 
kertaalleen jouduttu niittämään näistä kiusankappa-
leista.

Yksi suunnistusseura Lyn-
xin perustajista, eläkkeel-
le siirtynyt majuri Pentti 
Lahdenperä, lempinimel-
tään Beni, muutti yli 20 
vuotta sitten viettämään 
eläkepäiviään Espanjaan. 
Hän asui ensin Kanari-
an saarilla, opetteli maan 
kielen ja seurasi alkupe-
räisasukkaiden elämää. 
Sittemmin hän muutti Es-
panjan Aurinkorannikolle, 
suomalaisten suosimaan 
Fuengirolaan.

Beni suunnisti Aurinkorannikolle 

Beni kotinsa terassilla, jossa kasvavat rehevät koris-
tekasvit.

Ystävyys alkoi moottori-
sahasta

Benistä tuli hedelmäpui-
den kasvattaja lähes sat-
tumalta. Hänen asuessaan 
jyrkällä rinnealueella Fin-
ca el Riscossa naapuritalo 
vaihtoi omistajaa. Uusi 
omistaja ryhtyi kunnosta-
maan taloa ja tonttia. Erää-
nä aamuna Beni havahtui 
Suomessa tutuksi tullee-
seen ääneen, jota harvoin 
kuuli espanjalaisilla rin-

teillä. Se oli moottorisahan 
ääni. Uusi naapuri oli ryh-
tynyt kaatamaan villiinty-
neeltä ylärinteeltään pak-
surunkoisiksi kasvaneita 
mimosan runkoja. Beni 
seurasi tovin uuden naapu-
rin työskentelyä. Työtapa 
oli kaukana turvallisesta 
sahan käytöstä. Niinpä 
hän käveli paikalle, esitteli 
itsensä ja tarjoutui autta-
maan tottuneena mootto-
risahan käyttäjänä. Uusi 
naapuri, Alfonso, nosti 
sahan Benin käteen ja otti 
ilolla avun vastaan. Tämä 
tapahtui vuonna 1992.

Raivausta rinteellä ja 
viljely alkaa

Alfonso ja hänen vaimon-
sa olivat suunnitelleet rin-
teelle pientä kasvitarhaa. 
He ottivat mielellään Be-
nin tarjoaman avun vas-
taan. Beni raivasi juuristot 
ja runsaat rikkakasvit noin 
500 neliön jyrkältä rinne-
alueelta. Maa oli kovaa, 
paakkuuntunutta rinnettä, 
johon puri vain hakkumai-
nen kuokka. Suuri työ oli 
rinteen pengertäminen, 
jotta sateet eivät toisi maa-

ta mukanaan piha-alueelle. 
Samalla syntyi lisää istu-
tusmaata, ja puiden välin 
ei tarvitse olla viittä met-
riä. Penkereet hän lannoitti 
lampaan ja vuohen lannal-
la sekä kunnosti Alfonson 
kanssa kastelujärjestelmän 
melonien viljelyä varten.

Paratiisipuutarha

Rinteellä oli entuudestaan 
muutama vanha hedelmä-
puu. Vähitellen Beni hank-
ki ja istutti runsaasti vettä 
tarvitsevien melonien ti-
lalle hedelmäpuita, jotka 
ovat menestyneet rinteellä 
luonnon lannoituksen ja 
kastelujärjestelmän avul-
la erittäin hyvin. Rinne-
penkereillä kasvaa nyt 65 
hedelmäpuuta. Hedelmiä 
tuottavat appelsiini, sit-
ruuna, mandariini, greippi, 
nektariini, omena, granaat-
tiomena, päärynä, luumu, 
japanin nisperi, persikka, 
maracuya, guayaba, chi-
rimoya, mango, manteli, 
kaki, nashi, johanneksen 
leipäpuu, viikuna, viiniry-
päle, oliivi ja lichi eli 23 
hedelmäpuulajiketta.

Ympäri vuoden satoa 
paratiisipuutarhasta

Beni hoitaa edelleen tätä 
paratiisipuutarhaa, jossa 
on joka hetki jokin hedel-
mä kypsymässä. Suomes-
sa kasvatettavat omenala-
jikkeet eivät viihdy näin 
etelässä. Ne lajikkeet tar-
vitsevat talven ajaksi lepo-
kauden. Benin kasvattamat 
granaattiomenat, rypäleet, 
mangot ja nisperit ovat 
suussa sulavia, ja hänen 
kodissaan on aina tuoreita 
hedelmiä tarjolla. 

Alfonson perhe on antanut 
Benin vapaasti kasvattaa ja 
hoitaa hedelmäpuutarhaa. 
Perhe saa omasta puutar-

hastaan tuoreita hedelmiä, 
esimerkiksi sitruunoita 
ympäri vuoden. Benistä on 
tullut perheen lapsille ja 
lapsenlapsille tärkeä setä, 
joka osallistuu kaikkiin 
perhetapahtumiin. Hän on 
sanonut leikkisästi: ”Kun 
muutan pois, vien kaikki 
puut mennessäni.” Hänen 
eläkepäiviensä harrastuk-
sen tulokset ovat ilahdut-
taneet hänen ystäviään 
Espanjassa, ja myös suo-
malaiset ystävät palaavat 
kotimaahan reput pullol-
laan hedelmätuliaisia.

Teksti: 
Pirkko Kautto
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Veikkolan Veikkojen edel-
linen vuosi 2009 oli yleis-
urheilussa menestyksekäs. 
Seuran sijoitus Kalevan 
Maljan pisteissä oli 55. 
yli 460 luokitellun seuran 
joukossa, ja seura luoki-
teltiin I-luokkaan. Kalevan 
Maljaan lasketaan pisteitä 
urheilijoiden määrästä, 
piirinmestaruuskilpailuis-
ta, yli 14-vuotiaiden SM-
kilpailuista ja edustuskil-
pailuista.
 
Seura saavutti viime ke-
sänä ensimmäiset nuorten 
SM-mitalinsa 15-vuoti-
aiden pituushypyn jouk-
kuepronssimitalilla (Mer-
vi Tulonen ja Kristiina 
Vuorvirta) sekä yllättävän 
16-vuotiaiden Suomen 
mestaruuden pituushypys-
sä (Sonja Dyhr). Lisäksi 
seuran urheilijat kahmi-
vat mestaruuksia, mita-
leita ja sijoituksia 14- ja 
15-vuotiaiden Helsingin 
Yleisurheilun piirinmes-
taruuskisoissa. Viime tal-
ven kirkkaimpana menes-
tyksenä oli Sonja Dyhrin 
vakuuttava pituushypyn 
Suomen mestaruus alle 17-
vuotiaiden sarjassa. Hän 
pääsee myös avaamaan tu-
levan ulkokautensa kautta 
aikain toisena Veikkolan 
Veikkojen maajoukkue-
edustajana 21.-23.5 tou-
kokuuta Euroopan alueen 
nuorten olympiakarsin-
noissa Moskovassa.
 
Tulevaan kesään urheilijat 
suuntaavat kasvanein odo-
tuksin, kun ollaan vuotta 
vanhempia ja taas vuoden 
verran ahkerasti harjoitel-
leita. Hyvin menneet talvi-
aikaiset harjoitukset, kisat 
ja leiritykset ovat nostatta-
neet odotuksia korkealle. 
Edellisen kesän ennätyk-
siä rikottiin jo talvikaudel-
la useissa lajeissa.
 
Urheilijat ovat myös teh-
neet uusia lajikokeiluja 
ja osa on löytänyt itsel-
leen uusia aluevaltauksia 
ensi kesään kokeiltavaksi. 
Veikkolan Veikkojen nuo-
ria urheilijoita löytyy nyt 
jokaiseen lajiryhmään: 
Pikajuoksuissa töitä te-
kevät Meri Hukkinen ja 
Hanna Lohva, hyppyjen 
puolella Kristiina Vuor-
virta, Sonja Dyhr ja Mer-
vi Tulonen, pitkillä pika-
matkoilla Katri Tulonen, 

Vauhdilla kohti yleisurheilukesää!

keskimatkoille asti Jakke 
Anttila ja keihäänheitossa 
Pyry Mäkinen. Näistäkään 
urheilijoista kaikki eivät 
pysy ”ruodussaan” vaan 
urheilevat iloisesti naapu-
rilajeissa.Talvehtimisen 
jälkeen yleisurheilukentäl-
le palaa myös osa talvella 
muita lajeja harrastaneita 
urhelijoita.
 

Sonja Dyhr Kuopion halli-SM-kisoissa. Kuva: Antti-
Pekka Sonninen, Yleisurheilun Kuvalehti.

Jakke Anttila hyppää vauhditonta pituutta. Kristiina Vuorvirta.

Ryhmäkuvassa oikealta (ylh.) Katri Tulonen, Mervi Tulonen, (kesk.) Kristiina 
Vuorvirta, Sonja Dyhr ja (alh.) Jakke Anttila.

Näissä ikäsarjoissa harjoit-
telu on jo tiivistä ja vaa-
tivaa: 5-7 kertaa viikossa 
lajiryhmästä riippumatta, 
ja tutuksi ovat tulleet niin 
kuntosalit, lenkkipolut 
kuin sisäratahallit ja paril-
la urheilijalla myös etelän 
leirin lämmöt. Yleisurhei-
lu on nimeään myöten laji, 
jossa vaaditaan monipuo-
lista tekniikkaosaamista, 

hyvää fysiikkaa ja ahkeraa 
harjoittelua peruslahjojen 
päälle. Jokaiselle jotain, 
kunhan työtä tehdään.
 
Veikkolan Veikkojen nuor-
ten valmentautuminen on 
tapahtunut tiivissä ohja-
uksessa, josta ovat vastan-
neet ammattivalmentajat 
Atte Pettinen, Alexander 
Holthoer ja Keijo Petä-

koski. Veikkolan nuorista 
yleisurheilijoista suurin 
osa tähtää menestykseen 
Helsingin piirinmesta-
ruustasolla, pienempi 
joukko ulottaa haavensa 
Suomen mestaruuski-
soihin, ja joukosta joku 
toivoo myös pääsevänsä 
sinivalkoisiin väreihin.

Seuran urheilijajoukko ei 
vielä nuorten sarjoissa ole 
suuren suuri, mutta laadul-
la ja esimerkillisyydellä 
se asettaa hienot tavoitteet 
ja mallit seuraaville vielä 
nuoremmista sarjoista nou-
seville VeVe:läisille. Näillä 
eväillä tehdään hyvää yleis-
urheilua!
 
Alexander Holthoer
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Kesä houkuttelee liikku-
maan ja tekemistä riittää. 
Uinnin, pyöräilyn, puu-
tarhanhoidon ja muun ke-
sätekemisen lisäksi VeVe:
n tarjoaa erilaisia liikun-
tamahdollisuuksia lähes 
koko kesän ajan Veikko-
lan uudella urheilukentäl-
lä. Lapset, neljävuotiaista 
ylöspäin, pääsevät sukel-
tamaan oman ikätason-
sa mukaan yleisurheilun 
kiehtovaan maailmaan 
kesäharkoissa tai yleis-
urheiluleirillä. Aikuisille 
on tarjolla Zumbaa ja ae-
robicia. Jalkapallon pe-
rään pääsee juoksemaan 
viikoittain sekä yhteiseen 
juoksulenkkiin, juoksural-
liin, voi tulla mukaan kuka 
vaan. Taitojaan voi testata 
tosissaan tai testimielessä 
viikkokisoissa, myös pal-
jon muuta tulee ja tapah-
tuu kesäaikaan, kurkista 
kalenteriin www.veve.net, 
kilpailut löytyvät myös 
osoitteesta www.veikkola.
net ja tule mukaan! Kesä-
tauko 28.6. - 11.7.2010.
 

Veikkolan Veikkojen Kun-
niakierros 24.5.2010 
Kunniakierros tapahtuma 
on hauska tapa kannattaa 
paikallista nuorten urhei-
lutoimintaa. Veikkolan ur-
heilukentällä maanantaina 
24.5. kello 18.15 järjes-
tettävä Kunniakierros on 
yhden tunnin mittainen 
urheilutapahtuma, jossa 
liikutaan juosten tai kä-
vellen, oman kunnon mu-
kaan, yhteiseksi hyväksi. 
Kunniakierroksen tuotto 
tulee Veikkolan Veikoille 
nuorten liikuntaan ja ur-
heiluun, osa menee Suo-
men Urheiluliitolle. Voit 
olla mukana Kunniakier-
roksen kannattajana, joko 
itse liikkuen tai liikkujaa 
tukien. Kunniakierrokseen 
osallistuja kerää itselleen 
tukijoita, jotka sitoutuvat 
maksamaan tietyn sum-
man joko Kunniakierrok-
seen osallistumisesta tai 
tietyn summan per osal-
listujan liikkuma kierros. 
Summan minimimäärä 
on 8 euroa, jokainen voi 
osallistua parhaaksi kat-
somallaan rahamäärällä. 
Kisailijaksi ja tukijaksi voi 
ilmoittautua paikan päällä.

 
Tarjolla liikunnan riemua 
ja paljon kavereita - kesän 
yleisurheiluleireillä
Kesän vauhdikkaat yleis-
urheiluleirit tarjoavat pir-
teän startin koululaisen 
kesälomaan tai menoa 
ja meininkiä loman lop-
puvaiheisiin. Veikkolan 
Veikkojen yleisurheilu-
leirillä pääsee nauttimaan 
liikunnan riemusta ja ke-

Kirmaa kesälaitumelle – urheilukentälle

säisestä ulkoilusta. Leirit 
on tarkoitettu kaikille 7 – 4 
vuotiaille, leiriläiset jae-
taan ryhmiin aikaisemman 
urheilukokemuksen ja iän 
mukaan, joten mukaan voi 
tulla kuka vain. Tarjolla 
on monipuolista liikun-
taa ja yleisurheilulajeja, 
riemukkaita retkiä, haus-
koja nokkeluustehtäviä 
ja huipentumana päätös-

juhlat. Leirien vastaavina 
ohjaajina toimivat pätevät 
ja kokeneet VeVe:n yleis-
urheilukoulujen vetäjät. 
Tartu tilaisuuteen ja tule 
mukaan, leirit täyttyvät 
nopeasti. Voit osallistua 
myös molemmille leireil-
le. Ensimmäinen leiri jär-
jestetään Veikkolan yleis-
urheilukentällä 7. - 18.6. 
arkipäivisin kello 10-13 ja 

toinen 2. - 6.8. kello 9.30 
– 14. Lisätietoa ja ilmoit-
tautumisohjeet 
www.veve.net

 

Lisätietoja toiminnanjoh-
taja Johanna Artolalta, 
johanna.artola@gmail.
com tai 050 3011922. 

Sonja Dyhr juoksee.

PIHA
KUNTOON

BETONILAATAT
MUURIKIVET

REUNA- JA PIHAKIVET
KUKKARUUKUT

VESIKOURUT
LOISKEKUPIT

KAIVONRENKAAT
VALURAUTAKANSISTOT

KULJETUSPALVELU

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi 
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

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 !

timantti@expert.inet.fi 
JONI ORAMIES  0400471584

TIMANTTI – EXPERT 

Timanttisahaus ja poraus
Rakennus-saneeraus

Laatoitustyöt
Kirvesmiestyöt

Pienet louhintatyöt
Maanrakennus

Laminaattiasennus
Saunaremontit

Tilannekuva aitaharjoituksesta. Kuvassa taustalla Kristiina Vuorvirta, juokse-
massa Mervi ja Katri Tulonen.

Pyry Mäkinen keihäänheittoharjoituksessa talven alueleirillä.

www.veve.net
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KKauneusnurkka
Nina Sipilä-Latovehmas
Kauneudenhoitoalan lehtori,
estenomi, erikoiskosmetologi

Kauneudenhoitoalan 
palvelut meiltä!
h� p://sites.google.com/site
/kauneusnurkka/

Ajanvaraukset: 
arkisin klo 16-18, lauantaisin 10-13
tai haluamanasi ajankohtana teks� vies� llä/sähköpos� lla
p. 050-56 45 909,
email:nina.sipilalatovehmas@gmail.com
Huuhkajan� e 9, 02880 Veikkola

---------------------------------------------------------------------------
TÄLLÄ KUPONGILLA KESÄKUUSSA 
KAUNEUSNURKASSA KASVOHOIDON 
YHTEYDESSÄ  RIPSIEN KESTOVÄRJÄYS 
VELOITUKSETTA!
(aikoja rajoitetus� )
---------------------------------------------------------------------------

Ekat vesipallo-junnu-
matsit Espoossa 24.-25.4.

”Teidän tytöiltä menee 
passit perille, ja he ovat 
nopeammat kuin meidän 
pojat”, tokaisi muuan val-
mentaja ohimennen. Totta 
puhui. Tytöt todella ahke-
roivat kaikissa ikäsarjoissa 
myös poikien joukossa. 
Tyttöjen omassa sarjassa 
tuli hopeaa. ”Hävittyämme 
Jyväskylää vastaan voi-
timme kaikki muut ottelut 
”, totesi maalikuningatar 
Sara (KIS). Cetus-KIS -
tytöistä oli valmentaja ja 
yksi tytöistä Cetus, kuusi 
tyttöä ja huoltoporukka 
KIS.

 
Äijä-vesipallosta se alkoi 
Kirkkonummella

Muutama vuosi sitten ai-
kuisille tarkoitetulle lisä-
ajalle (uimahallin sulkemi-
sen jälkeen) tuli altaaseen 
palloja. Kun mies näkee 
pallon, hän unohtaa kaiken 
muun - jopa heikohkon ui-
mataitonsa. Se oli menoa 
sitten, ja lapsille löytyi ti-
laa pe ja su ratavuoroilla.

KIS-tytöt hopealla Espoonlahdessa

Turussa KISin osittain 
ali-ikäinen tyttövaltainen, 
varamiehetön joukkue 
herätti sen verran sympa-
tiaa, että muilta tarjottiin 
pelaajavahvistusta. Sitten 
alkoi maaleja ropista, eikä 
loppusijoitus ollutkaan 
viimeinen sija. Tämän 
jälkeen Kirkkonummen 
harkkoihin vaellettiin lä-
heltä ja kaukaa. Tuli koke-
neita pelaajia, valmentajia 
ja Turusta kokonaiset jun-
nu-joukkueet. Neuvoja sa-
teli. Neuvoja kuunneltiin. 

Tarvetta oli. Oli innostusta 
ilman perustietoa.

Yhteistyö Cetus-KIS - 
molempien etu

Rajoitettu allastila, koke-
neiden valmentajien puute 
ja joukkuekokoon nähden 
pienet valmennusryhmät 
ovat kompastuskiviä muu-
allakin. Nokialta vapau-
tunut Kilon uima-allas + 
kahden seuran yhdistetyt 
juniorit ja valmentajat 
loivat mahdollisuuden ke-

hittää joukkueita, joihin 
kumpikaan ei yksin olisi 
yltänyt. Tulosluettelosta 
näkyy, että vanhat koke-
neet joukkueet yhä jyllää-
vät, mutta nuoremmista 
ikäryhmistä nousee nyt ta-
sapuolisempaa osaamista.

Kolmella pelikentällä tur-
nauksen neljässä sarjassa 
pelanneiden 21 joukkueen 
alkulohkojen ottelut saa-
tiin pelatuksi lauantai-ilta-

Puolustajilla (Kuhat) tiukka pelaajavartio. Valkolak-
kinen no 6 (KIS) ottaa pallon, passi Saralle ja maali !

Cetus-KIS joukkue kuuntelee viimeisiä ohjeita valmen-
tajaltaan Antilta Cetus) Tytöt kuvassa: Valerja, Julia, 
Greta, Nelli(maalivahti), Sara(maalikuningatar), Sil-
ja ja taustalla piilottelee Timo (Äijäporukan tärkeim-
piä isä-hahmoja) Kuvasta puuttuu Irma.

Tulokset:
Pojat 97 ja 
nuoremmat
1. TU I
2. JySa
3. KuUS
4. Cetus-KIS
5. Kuhat
6. TU II

Pojat 95 ja 
nuoremmat
1. JySa
2. HSS
3. KuUS
4. TU
5. Cetus-KIS
6. Kuhat

Pojat 93 ja 
nuoremmat
1. HSS I
2. JySa
3. TU
4. HSS II
5. Cetus-KIS

Tytöt
1. JySa
2. Cetus-KIS
3. KuUS
4. Kuhat

päivän ja alkuillan aikana 
niin, että sunnuntaiksi jäi 
vain sijoituspelit. Yhteen-
sä aurinkoisena viikonlop-
puna pelattiin kaikkiaan 
42 ottelua tiukalla aikatau-
lulla: otteluiden väleihin 
ei jäänyt kuin muutama 
minuutti aikaa saada uudet 
joukkueet kentälle ja uusi 
peli käyntiin.
 
HL
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 Jalkapalloseurassa liik-
kuu – ihan kirjaimellisesti 
– joka viikko vuoden ym-
päri satoja junioreja van-
hempineen ja joukkueiden 
toimijoineen. Jokaisen 
saaminen oikeaan paik-
kaan oikeaan aikaan ja 
oikeassa varustuksessa ei 
ole tehtävistä helpoimpia. 
Eikä se, että jokaiselle saa-
daan jaetuksi tärkeät seu-
ran ja joukkueiden tiedot 
nopeasti ja ymmärrettä-
västi. Puhelut, tekstiviestit 
ja sähköpostit sinkoilevat, 
kalentereita sommitellaan 
uusiksi työn, muiden har-
rastusten ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimalla ta-
valla. Tarpeisiin syntyy 
erilaisia ratkaisuja ja muo-
dostuu käytäntöjä, kuten 
soittorinkejä, kalenteriso-
velluksia tai verkkopal-
veluita ilmoittautumisten 
hallintaan.

Nettisivut on FC WILD:is-
sakin suunniteltu ja tarkoi-
tettu seuran ja joukkueen 
asioista tiedottamiseen. 
Jotta tiedot saavuttavat 
jokaisen oikea-aikaisesti, 
sivuilla pitäisi jokaisen 
vierailla lähes päivittäin. 

FC WILD – jalkapallokesä kentillä ja netissä
Päivittäisvierailut ovat 
kävijälle mielekkäitä, 
kun sivujen sisältö pysyy 
tuoreena. Sama etusivun 
sisältö viikosta toiseen ei 
kauaa jaksa kiinnostaa, ja 
tärkeäkin tieto voi mennä 
ohi silmän, kun vierailu-
väli pitenee. Tuoreen si-
sällön lisäksi nettisivujen 
pitää tietenkin tarjota sel-
laiset työkalut ja palvelut, 
joilla soittoringit, irralliset 
kalenteri- ja ilmoittautu-
missovellukset tulevat tar-
peettomiksi.
 
FC WILD:in netissä www.
fcwild.fi  alkavat työkalut 
olla kunnossa, ja sisältö on 
elävää. Etusivu päivittyy 
useita kertoja viikossa, ja 
joukkueiden sivuilla ta-
pahtuu vieläkin enemmän. 
Käy etusivulla ja näe, mitä 
seurassa on menossa, sekä 
tutustu seuratoimintaa hel-
pottaviin työkaluihin. Si-
vuilta löytää omansa niin 
seuran pelaaja, taustahen-
kilö kuin menosta muuten 
vain kiinnostunut.
 
Jalkapalloseuralle kesä-
kausi on kilpailukautta ja 
vilkkaimman toiminnan 

aikaa. Perinteinen jalka-
pallokoulu kesän aluksi 
Navalassa ja seuran tarjo-
amat harjoitukset kokoa-
vat lajitoverit yhteen ja 
täydentävät joukkueiden 
runsasta tarjontaa.
 
Jalkapallokoulu alkaa 14. 
kesäkuuta

Toistasataa nuorta futaajaa 
kokoontuu jalkapallokou-
luun Navalan nurmelle 
kesäkuun puolivälissä. 
Oppilaiden ikä vaihtelee 
esikouluikäisestä 12-vuo-
tiaaseen. Osa on harrasta-
nut lajia jo vuosia, osalle 
kosketus jalkapalloon on 
aivan uutta. Kokemukses-
ta riippumatta jokainen 
saa viikon aikana jotakin: 
Vasta-alkaja saa lentävän 
lähdön harrastukselleen, 
ja jalkapallon jo löytänei-
den juniorien taidot ottavat 
ison loikan eteenpäin.

Jalkapallokoulu järjeste-
tään nyt neljättä kertaa. 
Rehtorina toimii aiempien 
vuosien tapaan Pasi Tau-
riainen ja valmentajina 
joukko FC WILD:in jouk-
kueiden koulutettuja val-

mentajia. Apuvalmentaji-
en joukkoon liittyy useita 
aiempien vuosien jalka-
pallokoululaisia. Valmen-
tajapesti tuo heille uuden 
näkökulman tuttuun lajiin 
ja antaa lisäksi vanhem-
mille junnuille arvokasta 
kokemusta opintoihin ja 
tulevien vuosien kesätöi-
hin.

Jalkapallokoulun tuoreita 
kuulumisia löydät kesä-
kuussa FC WILD:in netis-
tä www.fcwild.fi .
 
Navalan nurmikenttä ke-
hittyy
 
FC WILD harjoittelee 
kesäkauden Navalan nur-
mikentällä. Kenttää ja lä-
hialuetta kuten kävelyreit-
tejä on kunnostettu talkoin 
kevään mittaan, ja työ jat-
kuu kesälläkin. Tarkempia 
tietoja seuran nettisivuilta 
www.fcwild.fi .

Yhteiset harjoitukset ko-
koavat joukkoja

Seuraharjoituksissa käy-
vät viikoittain kaikenikäi-
set jalkapalloilijat. Yh-

teen paikkaan kokoontuu 
kerran viikossa vähintään 
kymmenittäin erikokoisia 
ja eri tavoin kokeneita si-
nipukuisia futareita. Osal-
listujat jaetaan ryhmiin iän 
ja taitotason mukaan. Har-
joituksissa keskitytään pal-
lotaitojen parantamiseen, 
annetaan virikkeitä pelaa-
jille ja mukaan tulleille 
joukkueiden valmentajille, 
ja tietenkin tavataan kave-
reita toisista joukkueista.

Edistyneemmille ja tavoit-
teelliseen harjoitteluun 
sitoutuneille palloilijoille 
tarkoitettu tehoryhmä ko-
koontuu niin ikään viikoit-
tain. Näissä harjoituksissa 
keskitytään pelitaitojen 
opetteluun muun muassa 
erilaisten pelinomaisten 
harjoitteiden ja pienpelien 
avulla.

Maalivahtikoulu jatkaa 
tunnustettua työtään kou-
luttamalla pikkukobria 
joukkueiden maalinsuille. 
Koulutusohjelma kehit-
tyy jatkuvasti, ja monessa 
joukkueessa puolet pe-
laajista alkaa olla kou-
lutettuja maalivahteja. 

Maalivahti on joukkueen 
yksilöurheilija, ja yksi-
löurheilijan osaamisesta 
sekä virkistävästi poik-
keavasta harjoittelusta on 
hyötyä jokaiselle kenttä-
pelaajalle, suunnittelipa 
uraa maalivahtina tai ei.

Yhteiset harjoitukset ko-
hottavat seurahenkeä, anta-
vat mahdollisuuden jakaa 
hyviä käytäntöjä ja koke-
muksia sekä todistavat ko-
konaisvaltaista liikunnan 
riemua. Satakunta palloi-
lijaa harjoitusten touhussa 
samalla kentällä on näky, 
joka vaikuttaa innostavas-
ti pitkäänkin mukana ol-
leeseen futisseuralaiseen. 
Näistäkin lisää kentän lai-
dalla ja FC WILD:in netis-
sä www.fcwild.fi .

Teksti: Heikki Lahdensuo

Helsingin Yleisurheilun 
piirin nuorten, 9-15-vuo-
tiaiden maastojuoksumes-
taruuskilpailut pidettiin 
vauhdilla vaihtelevassa ke-
vätsäässä Veikkolan uudel-
la urheilukentällä tiistaina 
4.5. Kentällä seisovien 
toimitsijoiden varustevali-
koimassa olisi voinut olla 
toppatakki, sateenvarjo, 
aurinkolasit sekä shortsit; 
sen verran monipuolinen 
säävalikoima oli muuta-
man tunnin kilpailussa tar-
jolla. Nuoria urheilijoita 

Nuorten maastojuoksun 
pm-kilpailut Veikkolassa

Tyttöjen T 11 joukkue palkintokorokkeella. Mukana myös sillä hetkellä pilvet 
voittanut aurinko.

keli ei pahemmin haitan-
nut. Kilpailuun osallistui 
lähes 180 kilpailijaa Hel-
singin seudulta.
 
Tuloksiakin tehtiin. Veik-
kolan Veikkojen Lotta Hovi 
saavutti 11-vuotiaiden tyt-
töjen sarjassa hopeaa ja 
Jonatan Schwarz 9-vuo-
tiaiden poikien pronssia. 
Joukkuetuloksissa 9-vuo-
tiaiden poikien joukkue 
(Jonatan Schwarz, Eemi 
Kankaanpää, Timi Hovi) 
pokkasivat kultamitalit, 

tyttöjen 11-vuotiaiden sar-
jan joukkue (Lotta Hovi, 
Tuuli Heikkilä, Pihla Aho) 
hopeaa ja tyttöjen 12-vuo-
tiaiden sarjan joukkue 
(Milla Hokkanen, Katriina 
Sonninen, Milla Koivumä-
ki) pronssia. Myös muut 
VeVe:läiset olivat hienosti 
mukana ja pärjäsivät hy-
vin.
 
Teksti: Johanna Artola
Kuva: Arimo Bäckman

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

VEIKKOLAN
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁



Veikkola, Koskentie/Koskisvägen 2, puh/tfn. 010 76 26420

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

Aina yhtä edullinen
Alltid lika förmånlig

Hinnat voimassa toukokuun loppuun/Priserna gäller till slutet av maj

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
Asiakasomistajapalvelu/
Ägarkundstjänst: 010 76 26660
(0,0821 € /puh/samtal + 0,059 €/min)

S-gruppen – 
Den tillförlitligaste 
dagligvaruhandels-

kedjan i Finland

S-ryhmä – Suomen 
luotetuin päivittäis-
tavarakauppaketju

www.s-kanava.fi

229
Apetit Muurikka
kasvikset/grönsaker
hunajainen/honung 
tai/eller BBQ
500 g (4,58/kg)

1990

027
Arla Ingman
Maustetut jogurtit/
Smaksatt yoghurt
200 g (1,35/kg)

299
Ingman
Creamy
herkkujäätelö/
delikatessglass
0,9 l (3,32/l)

730
250

350

695
Rainbow
Grillihiili/
Grillkol
5 kg (1,39/kg)

Rainbow
Grillibriketti/
Grillbriketter
2,5 kg (1,40/kg)

Rainbow
Sytytysneste/
Tändningsvätska
1 l

Serla
Talouspaperi/
Hushållspapper
16 rll/st. 
(0,47/kpl/st.)

Serla Toilet
WC-paperi/
Toalettpapper
24 rll/st. 
(0,30/kpl/st.)

Rainbow
Kertakäyttögrilli/
Engångsgrill
kpl/st.

350

750624
Rekorderling
Siideri/Cider 4-pack
mansikka/jordgubb-
lime, 1,32 l (4,27/l) 
(sis./Inneh. 5,64 + 
pantti/pant 0,60)

X-tra
Virvoitusjuomat/
Läskedrycker 6-pack
9 l (0,36/l) 
(sis./inneh. 3,25 + 
pantti/pant 2,40)

565

474 199Valio
Hyvä suomalainen
Arkijuusto/
Vardagsost
1,25 kg (3,79/kg)

Arla Ingman
God Morgon
Tuorepuristettu 
appelsiini- tai 
sitrusmehu/Apelsin- 
eller citrussaft, 1 l

Hinta 
voimassa/
Priset gäller 
1.4.–31.5.

Hinta 
voimassa/
Priset gäller 
1.4.–31.5.

Naudan sisäfile/
Nöt inrefilé
alkuperämaa Saksa/
ursprungsland Tyskland

1990/kg

Palvelemme sunnuntaisin/Vi betjänar söndagar12-18

Koff III 
24-pack, 
tlk/brk

7,92 l (2,06/l) (sis./inneh. 16,30 + 
pantti/pant 3,60)
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Veikkola-päivä la 22.5.
- torilla tapahtuu, ks. kansi
- Veikkolan kirjasto on auki normaalisti klo 10 -15 ja kävijöille tarjotaan pullakahvit.
- Eerikinkartanossa avoimet ovet klo 10-18. Tule tutustumaan tiloihin, joita yhdistykset voivat vuokrata ilmaiseksi. Sekä johtokunnan jäseniin, 
jotka vuorollaan päivystävät.

Veikkolan Veikkojen Kunniakierros 24.5.2010 kello 18 Veikkolan urheilukentällä
 
Juhannusjuhla 25.6 kl 13-17 Navalanpuistossa. Järjestää Veikkolan kyläyhdistys.

Veikkolan kirjaston on suljettu lauantaisin aikavälillä 5.6. - 28.8.
 
Veikkolan Koti ja koulu — yhdistyksen KESÄKERHOT Veikkolan kylätalolla
7.-11.6.2010 klo 9-12, 7.-11.6.2010 klo 13-16,  14.-18.6.2010 klo 9-12, 14.-18.6.2010 klo 13-16.
Lisätietoja ks. sivu 10
 
Yleisurheiluleiri 7 - 14 vuotiaille lapsille Veikkolan uudella urheilukentällä 7.-18.6.2010 arkipäi-
visin kello 10-13 ja 2.-6.8.2010 kello 9.30 - 14. Lisätietoja www.veve.net
 
Keskustelutilaisuus vesiensuojelusta ke 9.6. klo 18 Eerikinkartanossa. 

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen kesäjuhla lauantaina 24.7.2010 kello 13-16 
Kukkumäessä Tampajankannas 121. Kalakeittoa ja kahvia, vesiensuojelutietoa ja kilpailuja, 
luontopolku, myös lapsille.
 
Veikkolan terveysasema on suljettu 5. - 25.7.
 
Lamminojan perkuutalkoot su 25.8. klo 15-18. Tapaaminen Vanhatien kävelysillalla, matonpe-
supaikan lähellä. Lisätietoja kirves@saunalahti.fi  ja 040 5058 058.
 
Hippokisat 19.8.
 
Kalljärven nuottaukset elo-syyskuussa. Ilmoittaudu talkoolaiseksi kirves@saunalahti.fi 
 
Kylänraitin 3/2010 aineistopäivä ma 6.9.: ilmoita syksyn tapahtumat toimitus@kylanraitti.fi 
 
Kunnan/VeVe mestaruuskisat 3 - 19 vuotiaat 18.9.
 
Kunnan/VeVe mestaruuskisat M/N - veteraanit 19.9.

Linturetki Perälänjärvelle su 19.9. klo 1 3-15. Lisätietoja kirves@saunalahti.fi  ja 040 5058 058.
 
Kylänraitti 3/2010 ilmestyy ma 27.9.
 
Lamminjärven ympärijuoksu 9.10.

Kunnan maastojuoksumestaruuskisat 23.10.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


