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Kehitystä kimppakyyteihin
ja työssäkävijöille
businessluokka
Ajelin eräänä arkiaamuna kello
kahdeksan pintaan Turunväylää,
moottoritietä, kohti Helsinkiä.
Koska en säännöllisesti ole liikkeellä siihen aikaan, niin kävelyvauhtia edennyt letka herätti
paljon ajatuksia. Eikö tälle ole
mitään tehtävissä? Miksi kukaan ei hermostu? (Tosin en näe
enkä kuule, mitä muiden autojen
sisällä tapahtuu.) Miksi useimmissa autoissa on vain yksi ihminen? Jos ihminen on päässyt
kuuhun, eikö ideakapasiteetti riitä muuhun? Esim. ratkaisemaan
kysymyksen: miten ruuhkat ja
saasteet liikenteessä vähenevät.
Vika ei ole kuljettajissa, koska ihmisten on päästävä töihin. Ongelma ei myöskään koske vain Veikkolassa
asuvia, vaan samat ovat murheet muualla pääkaupunkiseudulla.
Yhtä ja oikeaa ratkaisua ei ole olemassa, mutta pieniä puroja voidaan rakentaa, jotta virta vie perille. Yksi
osaratkaisu on kimppakyyti ja sen edellytysten parantaminen. Joustavuutta lisäämällä, mukavuudesta ja
taloudellisuudesta tinkimättä. Kehitetään järjestelmä, jossa analysoidaan työmatkaliikenteen rakenne ja
kartoitetaan siihen osallistuvien tarpeet. Työryhmissä toteutetaan periaatetta: jokainen idea on kertomisen
arvoinen.
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LIITY SINÄKIN
KYLÄYHDISTYKSEEN
Kyläyhdistyksen
perhekohtainen jäsenmaksu:
15 euroa/talous
Jäsenmaksutili:
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
529 745-43368. Viite: 650049

Kuljettajille maksetaan pientä korvausta muista matkustajista. Palkkiota ei veroteta. Bussikaistoilla ajo
sallitaan autoille, joissa on vähintään kolme matkustajaa. Bussifirmoja kannustetaan kehittämään uusia
vaihtoehtoja, joissa huomioidaan työssä käyvät matkustajat. Esim. 20-30 hengen pikkubussit, joissa on
businessluokan istuimet, aamiaistarjoilu, netin käyttö ja aamun lehdet. Matkalipun hinta on korkeampi,
mutta matkustusmukavuus businessluokan tasoa. Yritykset osallistuvat mielellään kustannuksiin, kun saavat levänneet ja tyytyväiset työntekijät työpaikalleen.
Veikkola on näyttänyt mallia monessa asiassa: olisiko tässä seminaarin paikka? Sitä odotellessa tunkeutukaa toistenne autoihin, kehitelkää uusia kimppavaihtoehtoja ja nauttikaa matkustamisesta. Tässä tapauksessa se todella avartaa.
Leppoisaa joululiikennettä! Välttäkää kiirettä ja unohtakaa keskisormenne kotiin!
Matti Saartamo

www.kylanraitti.fi
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Vetoomus K-marketin tilojen vuokraamisen puolesta
Veikkolan
kyläyhdistys
vetosi kunnanvaltuuston,
kunnanhallituksen, nuorisolautakunnan ja perusturvalautakunnan jäsenille
lähettämällään kirjelmällä
K-Marketin tilojen vuokraamisen puolesta.
- Veikkolan K-kaupan tilat
vapautuvat kaupan siirtyessä keväällä uusiin tiloihin. Kylällä ei ole eikä ole
tulossakaan muita tiloja
kuin nyt kaupalta vapautuvat, joilla voidaan helpottaa kunnallisten palvelujen
tilan tarvetta. Nyt on olta-

va rohkeutta edetä asiassa.
Tilat vapautuvat pian ja
menevät johonkin muuhun käyttöön, mikäli kunta ei hyödynnä olemassa
olevaa tilannetta. Asialla
on kiire. Uusien tilojen rakentaminen on kallista ja
aikaa vievää verrattuna jo
olemassa olevien tilojen
hyödyntämiseen, todetaan
kirjelmässä.
Veikkolassa on paljon
nuoria, eikä heille ole
kunnollisia tiloja. Koskentorilla pyörii viikonloppuisin kymmenittäin

nuoria, mopojen ja ”mäyräkoirien” kanssa. Ohikulkijoille huudellaan, ja
aluetta sotketaan. Huumetilanne on sosiaalitoimen
mukaan pahempi kuin
muualla Kirkkonummella.
Siitä huolimatta nuorisokahvila-aloitetta pompotetaan edestakaisin päätöksentekoelimissä. Nuorten
arki on tässä ja nyt. Tämänkin viikon perjantaina olisi
hyvä olla jokin paikka, jossa tavata muita nuoria.
Veikkolan terveysasema
tarvitsisi lisätiloja. Kes-

kusterveysaseman
laajennuksesta ei ole juuri
hyötyä
veikkolalaisille.
Niin kauan kuin Veikkolan hyvinvointikeskuksen
rakentamisessa ei edistytä,
tarvitaan muita ratkaisuja.
Yli 7 000 pohjoiskirkkonummelaista ei voi käydä
50 kilometrin lääkärireissuilla. Viime vuonna jätettiin kunnanvaltuustolle
valtuustoaloite Veikkolan
terveyskeskuksen ”hyvinvointikeskuksen ” hankesuunnitelman päivittämisestä vuoden 2009 aikana
ja kansalaisadressi Veik-

Perhekahvilan potretti

kolan hyvinvointikeskuksen kiirehtimisestä.

jätettiin kunnanvaltuustolle 30.8.2010.

Veikkolan vanhusten päivätoiminta suunniteltiin
vuonna 2005 aloitettavaksi samaan aikaan Masalan kanssa. Masalassa
toiminta on käynnistynyt,
mutta Veikkolassa ei ole
edes tiloja eikä toiminnan
aloittamisesta tietoakaan.
K-marketilta vapautuvia
tiloja voitaisiin käyttää
myös vanhusten päivätoimintaan. Adressi päivätoiminnan käynnistämisestä

- Veikkolan kyläyhdistys
esittää, että Kirkkonummen kunta aloittaa nopeasti neuvottelut Veikkolankoski Oy:n kanssa
K-market
Tuulensuulta
vapautuvien tilojen saamisesta kunnan käyttöön,
nuorisokahvilaksi, terveysaseman laajennusosaksi
ja/tai vanhusten päivätoimintatilaksi.

Esa painaa
Kylänraittia
Kylänraitin toimitus kokeili tänä vuonna lehden
painattamista sijainniltaan
lähimmässä
painossa.
Kolmen numeron ajan aikataulussa pysyminen ja
värisivujen määrä osoittautuivat niin haasteelliseksi, että painotaloa
päätettiin yksimielisesti
vaihtaa. Tarjouskilpailun
perusteella valittiin hyvistä
ehdokkaista Esa Lehtipaino Oy Lahdesta. Heillä on
lähes satavuotiset perinteet alalta. Nimi juontuu
Etelä-Suomen Sanomista,
jota yritys painaa. Tämä
Kylänraitin numero on ensimmäinen Esan painama.

Lokakuun viimeisen torstain perhekahvilassa seurakuntakodilla oli valokuvaus. Jokainen halukas pääsi kuvattavaksi. Myös satusetä, Iivarin Tapsa, pääsi yhteiseen ”perhepotrettiin”. Ah, miten mukavaa perhekahvilassa on
lukea satuja – tai olla muuten vain – herttaisten muksujen ja viehättävien äitien keskellä. Kuva: Kuva-Ahti Oy.

MkP

In memoriam

Me
Veikkolan Martat
kohtasimme jälleen elämän päättymisen. Monivuotinen jäsenemme ja
ystävämme Aili Snabb on
poissa. Jäämme syvästi
kaipaamaan iloista, hyväntuulista ja huumorintajuista Ailia. Hänellä oli kaunis lauluääni. Me Martat
laulamme paljon kokoustemme aikana. Aili Snabb
lauloi myös Veikkolan
kirkkokuorossa. Hän oli
aktiivisesti mukana kaikissa riennoissamme, oli

Veikkolassa on mahdollisuus avantouintiin Lammaskallion uimarannalla.
Kylmän kylvyn jälkeen
sunnuntaisin on mahdollisuus lämmitellä kyläyhdistyksen rantasaunassa.
Sauna on lämmin pimeimpinä talvikuukausina klo
15-16 ja helmikuun alusta
tuntia myöhemmin.

Tietoa saunasta on myös
Veikkolaverkossa (www.
veikkola.fi,
palvelut,
sauna). Siellä on ohjeet
pukukopin avaimen hankinnasta. Sunnuntaisaunan käytöstä vuosimaksu

Esa Lehtipaino käyttää
edistyksellistä teknikkaa
(mm. laserdioditekniikkaa
ja selainpohjaista työnkulkujärjestelmää). Yritys
pyrkii siihen, että asiakas
saa aina vähän enemmän
kuin osaa odottaa. Yrityksen arvoissa korostuu
vastuullisuus, erityisesti
vastuu ympäristöstä. Painotalo on osa suurempaa konsernia, Mediatalo
ESAa. Yritys on aloitteentekijä Vesijärvisäätiön perustamisessa. Lisätietoa
www.mediataloesa.fi.

Aili Snabb

Virkisty avannossa, nauti
saunan lämmöstä

Sauna lämmitetään talkoilla, ja lämmittäjäksi voi
ilmoittautua
laittamalla
nimensä lämpimän pukukopin seinällä olevaan
lämmittäjälistaan. Samasta listasta voi viikolla tarkistaa, onko lämmittäjää
eli lämpiääkö sauna seuraavana sunnuntaina.

Raija Kari

jopa valmis pieniin hullutteluihinkin. Hän osallistui
innokkaasti Sydänyhdistyksen jouluhupailuihin ja
oli Veikkolan Marttojen
musikaalissa sekä solistina
että kuorossa.
Meille Veikkolan Martoille jäi valoisat ja haikeat
muistot avuliaasta ja hyväntahtoisesta Ailista.
Otamme osaa omaisten
suruun.
RL

Veikkolan muistikerho
Pukukopista pääsee turvallisesti lämpömattoa pitkin avantoon.
on 30 euroa tai 20 euroa
syyskaudelta ja 20 euroa
kevätkaudelta. Tarkempia
ohjeita ja tilisiirtolomakkeita on pukukopissa.
Rantasaunaa voi edelleen
vuokrata myös omaan

käyttöön. Maksu on 20
euroa kerralta. Varaus
tehdään Kymppikioskilla
Koskentorilla ja maksetaan
varausta tehtäessä. Saunan
vuokraaja itse lämmittää
saunan ja huolehtii saunan

siisteydestä sekä palauttaa
avaimen kioskille.
Tervetuloa nauttimaan rantasaunan tunnelmasta!
Pirkko-Liisa Iivari

Veikkolan muistikerho kokoontuu tänä vuonna vielä
ke 15.12. klo 10 Veikkolan
kirjastossa. Ensi vuonna
kokoonnutaan
samassa
paikassa klo 10 alkaen
seuraavina keskiviikkoina: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4.,

11.5., 14.9., 12.10., 9.11.
ja 14.12.
Seniorit. Tervetuloa virkistävään aivojumppaan!
(Kirkkonummen Kansalliset Seniorit)
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Britan päivää juhlittiin ja palveluohjaaja aloitti
konummen
keskustaan
ja takaisin. Edestakainen
matka maksaa 5 euroa. Aikataulu ja ajoreitti määräytyy asiakkaiden kotiosoitteiden ja asiakasmäärän
mukaisesti.
Asiakkaat
noudetaan kotiosoitteiden
läheisyydestä. Tilaus pitää tehdä kunnan palvelupisteeseen puh. (09) 2967
2220 viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 12.00
mennessä. Tilattaessa ilmoitetaan nimi, osoite ja
puhelinnumero.
Britan-päivän viettoon kokoontui noin 140 yli 68vuotiasta veikkolalaista.
Kodinhoidon
päällikkö
Gun-Lis Wollsten esitteli
kuun alussa palveluohjaajana aloittaneen Marja
Keräsen. Hänet valittiin
usean hakijan joukosta
toteuttamaan projektiluonteisesti 68+ -ryhmän tarpeita. Marja on 37-vuotias
perushoitaja, ja hänellä
on vahva kokemus muun
muassa STM:n ja Sotaveteraanien Veljesliiton kotikuntoutusprojektista ja
halu tehdä vanhustyötä.
Juhlapäivää jatkettiin lohija
kasviskeittolounasta,
kahvia ja vadelmakakkua
nauttien.
Luentojen ja
ruokailun lomassa laulettiin tuttuja lauluja Sirpa
Saarisen säestyksellä.
Kunnan geriatri Susanna
Rapo-Pylkkö esitteli kunnan
”Ennaltaehkäisevät
kotikäynnit” -ohjelman.
Lopuksi Britan ystävä
Hilkka Riihimäki kertoi
heidän yhteisistä matkakokemuksistaan kaukomailla. Hilkka kävi päivän
päätteeksi kukittamassa
Britan haudan Haapajärvellä.

Miten palveluohjaajan
tavoittaa
Marja Keräsen työpiste on
Veikkolan kirjaston yläkerrassa kodinhoitoyksikön
tiloissa. Marjan puhelinnumero on 050 4137443.
Hän on kaikkien veikkolalaisten 68+ -ikäisten,
omassa kodissa asuvien
ikioma tukihenkilö. Hän
ohjaa, avustaa ja koordinoi
löytämään ikäihmisen kotona jaksamiseen avun ja
tukitoimet. Kunnallisista
kotipalveluista Veikkolassa vastaava Päivi Veljä on
Marjan esimies (puhelin 09
29671, klo 8.30-10.00.)
Perusturvalautakunnan
hyväksymät testamenttivaroista maksettavat pal-

velut
Palveluohjaaja Marja Keränen on käynnistänyt perusturvalautakunnan hyväksymistä tarvekyselyn
toiveista seuraavat:
* Avustaminen lääkärissä
ja tutkimuksissa käynneissä, lisätuki sairaalasta kotiuttamisen jälkeen.
* Ensimmäinen Britan päivän ruokailutapahtuma oli
seurakuntakodissa 7.10.
Kunnan tuottamien vanhuspalvelujen opas jaettiin
tilaisuudessa. Opasta saa
kodinhoitajilta ja palveluohjaajalta.
* Palveluohjaaja on postittanut jokaiselle kohderyhmään 68+ kuuluvalle
henkilölle tiedotteen, jossa
kerrotaan kunnan hyväksymistä ikkunanpesuyrittäjistä. Heiltä voi tilata
työn ja saada BB:n varoista kertahyvityksen, joka on
20 euroa vuodessa. Palvelua on jo käytetty. Osa listalla olevista yrittäjistä tekee myös siivouspalvelua.
Palveluja voi tilata myös
yksityisesti, itse maksaen.
* Apa-merkkisten liukuesteiden ja liukuestekalossien sovitustilaisuudet olivat
maanantaina 15.11. ja keskiviikkona 17.11. Veikkolan kirjaston eteisaulassa.
* Lonkkasuojien malli on
valittu. Niitä on mahdollista saada hakemuksesta
ja palveluohjaajan suosituksesta. Hakemukset toimitetaan palveluohjaajalle
tai Veikkolan kotihoidon
alue-esimiehelle Päivi Veljälle.
* Asiointimatkoja varten
on valmisteilla sopimus
Taksi-line Koskinen Oy:n
kanssa. Kutsutaksimatka
Nummelaan järjestetään,
jos halukkaita ilmaantuu.
Taksifirma
suunnittelee
reitin ja tekee ehdotuksen.
Kunnan järjestämä kutsutaksipalvelu toimii torstaisin Veikkolasta Kirk-

* Ensimmäinen lounasruokailu-tapaaminen oli Pikkirillissä 29.10. Tilaisuuteen
saapui 18 ilmoittautunutta
senioria. Tammi- ja helmikuun lounastapahtumat
ovat Pikkirillissä, maaliskuussa lounas on Lepolammella, jonne järjestetään kuljetus.

* Tiedotteessa kysyttiin
halukkuutta käydä ennen
joulua hautausmaalla ja
avustajia tälle matkalle.
Vastauksia tuli postilakon
takia vähän, ainoastaan
yksi avustaja ilmoittautui. Retki toteutetaan, jos
halukkaita osallistuja ilmaantuu.
* Jos tapahtumiin sisältyy
omavastuuosuus, pienituloisille ikäihmisille myönnetään
maksuvapautus.
Asetuksenmukaisia tulorajoja käytetään (yksinasuva 900 e/kk, pariskunta
1 175 e/kk brutto), joten
tuloselvitys vaaditaan. Tuloselvityslomakkeita saa
palveluohjaajalta.
* Keväällä toteutetaan yhteinen luentotilaisuus kahvitarjoiluineen. Paikka on
vielä avoin. Lokakuussa

toteutetaan Britan päivä
seurakunnan tiloissa.
* Tehdyistä toimenpiteistä
ja kustannuksista raportoidaan perusturvalautakunnalle puolivuosittain.

Osa tarvekyselyn toiveista odottaa vielä toteuttamista
Tarvekartoituksessa toivottiin tukirahaa siivous- ja pientä korjausapua,
rännienpuhdistusta,
lumenpoistoa ja ruohonleikkuuta varten. Näitä
palveluja ei ole vielä hyväksytty. Palveluohjaaja
täydentää kunnan hyväksymien toimittajien listaa
tarpeen mukaan.

tapaamisiin, mutta avustajien vakuutukset eivät
ole vielä voimassa. Kunta
jatkaa kolmannen sektorin
osallistujien vakuutusasian selvittämistä. Kaikki
vapaaehtoinen vanhusten
virkistystoiminnan järjestäminen on tervetullutta.
Siitä voi sopia palveluohjaajan kanssa.
Teksti: Pirkko Kautto
(Kuvaliitteitä 3kpl)
(Kuvatekstit)
Vasemmalta palveluohjaaja Marja Keränen, kotihoidon Veikkolan yksikön
esimies Päivi Veljä ja kotihoidon päällikkö Gun-Lis
Wollsten.
(Nimet muissa kuvissa tiedostonimenä)

Vapaaehtoisia
avustajia
tarvitaan tilaisuuksiin ja

68+ -ikäisten kotona asuvien tuki, turva ja opastaja

Palveluohjaaja Marja Keränen
vanhemmille, kotona asuville senioreille.
Työuraa vuodesta 1995

Palveluohjaaja
Marja
Keränen arvostaa työtään, jossa saa olla monipuolisesti lähellä ihmisiä.
Tapaan
palveluohjaaja
Marja Keräsen Veikkolan
kirjaston ovella, jonne hän
tulee kotihoidon ovikelloa soitettuani. Hän ei vähääkään harmistu, vaikka
olen hölmöyksissäni tullut
tapaamiseen puoli tuntia
liian aikaisin. Hän vain toteaa, että hän sopi minun
kanssani ajan sen mukaan,
miten rauhassa voimme
kotihoidon toimistossa jutustella.
Palveluohjaaja
valittiin
kesällä vajaan kymmenen
hakijan joukosta. Hänen
työsopimuksensa on solmittu syyskuun loppuun
2013 asti. Jutustelumme
aluksi Marja Keränen
näyttää
Palveluopasta,
joka on jaettu kaikille hänen hoiva-alaansa kuuluville 68-vuotiaille ja sitä

Marja Keränen on työskennellyt hoitotyössä vuodesta 1995 alkaen, jolloin hän
valmistui perushoitajaksi.
Tuona aikana tämä nimike oli käytössä viimeisen
kerran; nykyinen nimitys
on lähihoitaja. Rouva Keränen on työskennellyt
Kirkkonummella vuodesta
2006 alkaen, yöhoitajana,
kotikuntoutusprojektissa
ja kotihoidossa. Ennen
Kirkkonummelle muuttoaan hän työskenteli
Espoossa ja Helsingissä,
mm. yökotihoidossa ja parissa hoivakodissa.
Keräsen perheeseen kuuluu aviomiehen lisäksi
15-vuotias tytär sekä kaksi
koiraa ja kani. Perheestä ja
lemmikeistä puhuttaessa
Marjan ilmaisussa on lämmintä nokkeluutta.
Marja Keränen arvostaa
työtään, koska siinä saa
olla monipuolisesti lähellä ihmisiä sekä hankkia
laajaa kokemusta ja ymmärrystä. Marja muistaa erityisen lämpimästi 2,5-vuotista, vuosille
2008–2010
ajoittunutta
kotikuntoutusprojektia,
jonka toimeenpanijoina
olivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Sotaveteraanien Veljesliitto. Tästä
projektista saatiin malli
kotikuntoutukselle, jonka
Kaunialan sotavammasairaala on tuotteistanut.

Lähellä ihmistä
Marjasta on ollut sydäntä
sykähdyttävää saada projektissa mukana olleilta
kirkkonummelaisilta veteraaneilta vierailukutsuja projektin päättymisen
jälkeen. Valitettavasti hän
ei nyt ehdi veteraaneja
tapaamaan, mutta joitain
hän on ilokseen tavannut
”kylillä”.
Marjan tehtävänä tiiviisti
sanottuna on selvittää sitä,
miten kotona asumista
voidaan tukea. Kunnalla
on tietysti omat ammatti-ihmiset, jotka tekevät
esimerkiksi ehkäiseviä kotikäyntejä. Vapaaehtoiset
voivat olla apuna vaikkapa kaupassakäynnissä ja
senioreille järjestettävissä
tilaisuuksissa. Marjan tehtävänä on antaa palveluita,
jotka eivät jo kuulu kunnassa oleviin palveluihin,
ja hoitaa asioita, joita on
päätetty järjestää Brita
Blombergin testamenttivaroista.
Oheisessa Pirkko Kauton
kirjoituksessa on Marja
Keräsen työnkuvasta, Brita Blombergin testamenttivaroista
maksettavista
palveluista, erinomaisen
kattava kuvaus.
Erityisenä huolena kotiinpaluu sairaalahoidosta
Ta p a a m i s p ä i v ä ä m m e
mennessä Marja Keräsen
asiakkaiden osoitteistossa
oli jo noin 320 henkilöä.
Marja kokee tärkeäksi
erityisesti selvittää huo-

nompikuntoisten tilanteen
ja sen, missä ovat ne hiljaiset, jotka eivät oikein
jaksa tai osaa hakea apua.
Toki hänen palvelunsa on
tarkoitettu kaikille asiakasryhmään kuuluville.
Yksi merkittävä asia on
auttaa senioreja niissä
vaikeuksissa, joita sairaalahoidosta paluun jälkeen
voi tulla. Henkilö saattaa
asua yksin. Kun hän alkaa
kotona selvittää saamiaan lääkkeitä, lääkkeiden
nimet, ottoajat ja kuurien
kestot saattavat olla sairaalasta mukana tulleesta
listasta vaikeasti ymmärrettävissä. Tästä voi seurata paljon hankaluutta.
Kun seniori yrittää soittaa
omalle terveysasemalle,
puhelin ei vastaa, tai vastaaminen kestää todella
pitkän aikaa. Jos hän soittaa
terveyskeskukseen,
siellä ei tiedetä mitään tämän henkilön asiasta. Paras tapa on ottaa yhteyttä
sairaalaan, jossa on ollut
potilaana. Tämä kaikki
vaatii aikaa ja energiaa,
eikä elämä toipilaana ole
todellakaan helppoa. Tuki
ja apu ovat hyväksi kaikille.
Palveluohjaaja Marja Keräsen normaali työaika
on arkisin klo 8–16. Hänen puhelinnumeronsa on
050 4137443, johon voi
myös jättää viestin. Sähköpostiosoite on marja.
keranen@kirkkonummi.fi.
Teksti ja kuva:
Tapani Iivari
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Hyvää tahtoa ja sietämistä
Näin adventin aikaan
alamme melkein itsestään
selvästi puhua tulevista
joulukiireistä. Liikenteessä
se ei saa tarkoittaa samaa
kuin ns. joulumarkkinoilla: tungosta, ärsyyntymistä, kiilaamista, viime hetken tuskaisia päätöksiä.
Ehdotan, että otamme liikennekäyttäytymisen joulunpunaiseksi langaksi todellisen hyvän tahdon. Se
tarkoittaa kärsivällisyyttä,
itsensä siedättämistä aggressioita ja hermostumista vastaan. Voisimme kukin
kohdallamme, ajoneuvon
käyttäjänä tai jalkaisin,
leppoistaa joulunalusaikoja esimerkiksi näin:
* Pidämme ajoneuvomme
hyvässä kunnossa ja noudatamme kaikkien tiedossa olevia yhteisiä liikennesääntöjä.
* Näemme, näymme ja
näytämme selkeästi, mihin

* Yritämme kykyjemme ja
taitojemme mukaan auttaa
hätään tai pulaan joutuneita.
* Tarjoamme kimppakyytiä niille, joiden on muulla
tavalla hankalaa tai työlästä päästä jonnekin.
aiomme seuraavaksi mennä tai kääntyä.
* Annamme aikaa ja tilaa
erityisesti meistä pienimmille ja hauraimmille.
* Tingimme oikeuksistamme kaikkien yhteiseksi
eduksi, turvaksi tai iloksi.
* Käytämme liikkumistapojemme vaatimia turva-

laitteita, heijastimia, sään
ja kelin mukaisia vaatteita
ja erityisesti jalkineita.
* Emme häiritse ympäristöämme
kerskumalla
ajoneuvomme voimalla tai
omilla taidoillamme.
* Emme häiritse edellämme ajavia supistamalla
kelin vaatimaa turvaväliä
olemattomaksi.

* Kun olemme luotettavia
ja hyväntahtoisia, voimme
toteuttaa joulun antamisen
ilosta. Jaettu ilo on vähintään kaksinkertainen.
Hyvää joulua kaikille teille, pihoille, pienille väylille ja luontoreiteille!
Teksti ja kuva:
Tapani Iivari

Öljy- ja Kaasupolttimet

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

HUNAJA ON SUPERFOOD!
Tervetuloa ostoksille tuoajan komyynin Vihdin
Huhmariin!
Hunajaa, mehiläisvahavoiteita ja –kynlöitä.
Hanki tällä kertaa hunajainen lahja!
Vanha Turune 315B
(mäki ylös 100m) 045 3297850

OmankylänRengaspalvelutarjoaa:








Veikkolan VPK:lle uusia tiloja

Teollisuusrenkaat
Maatalousrenkaat
Kuormaautonrenkaat
Henkilöautonrenkaat
Vanteet
Kuljetinmatot
Kiilahihnat


Henkilöautojenrenkaanvaihdotmyös
noutopalveluna.Raskastakalustoa
palveleetäysinvarusteltu
huoltoautommemissätahansa,milloin
vain.

Puh.0404552748/KariRosenberg
WaraRengaspalvelu

Joni Oramies rakentaa koulutustilan lattiaan sisäänmenoa, josta saadaan sähkö uusille audiovisuaalisille
laitteille.

Joni esittelee miehistönkuljetusauto Vitolle valmistuvaa tallia.

Uusiin tiloihin saadaan myös pesuhuone ja sauna.

Sami Viholainen asentaa koulutustilaan lattialistoja.

Vielä myöhään illalla
loistavat valot Veikkolan
VPK:n ikkunoista. Joni
Oramies ja Sami Viholainen ovat rakentamassa
palokunnalle uusia tiloja.
VPK saa uudet koulutustilat ja näihin tiloihin tarvittavat audiovisuaaliset
laitteet. Tehokas koulutus
lisää palokunnan taitoja ja
valmiuksia toimia hätätilanteissa. Koulutustilojen

liikenneonnettomuudet ja
tietysti tulipalot. Öljyvahinkojen torjuntaakin on
jouduttu tänä vuonna harjoittamaan. Perinteiseen
palokuntatapaan jopa joskus haetaan kissa puusta.

yhteyteen tulevat toimisto
ja keittiö.
Sami kertoo, että VPK:ssa
on mukana parikymmentä
henkilöä. Heistä ehkä puolet on mukana aktiivisesti.
Lisää palokunta-aatteesta kiinnostuneita tarvittaisiin, koska Veikkolan
VPK:lla on vuosittain noin
150 tehtävää. VPK:ta työllistävät sairauskohtaukset,

Uusien saunatilojen rakentaminen on vielä kovasti
kesken. Kaikkien tilojen
on määrä olla kuitenkin
valmiina helmikuussa.

Veikkolan VPK:n tiloja
voivat käyttää muutkin
kuin palokuntalaiset. Yläkerrassa on kokoustila,
jota voivat vuokrata niin
yksityiset kuin yhteisötkin.

Teksti ja kuvat:
Vesa Laaksonen

Tampajankannas131
02540Kylmälä
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Lahjoja saa Veikkolastakin
Kun joululahjaostoksille
on helppo lähteä Helsinkiin, Espooseen tai vaikka Nummelaan, unohtuu
helposti se, että lahjoja saa
omasta kylästäkin.
Siwan yläkerrassa sijaitseva Sirpan Vintti on jo
parinkymmenen vuoden
ajan tarjonnut veikkolalaisille monenlaista ostettavaa. Joulun pehmeisiin
paketteihin löytyy sukkia,
lapasia ja uniasuja. Ennen joulua tulee myyntiin
italialaista suklaata ja kotimaista glögiä. Erilaiset
koriste-esineet sopivat hyvin lahjoiksi. Myynnissä
on Veikkola-aiheisia joulukortteja.
Veikkolan keskustaan on
syksyllä avattu uusi lahjatavaraliike, jonka nimi
on vaatimattomasti Pieni
Juhlapuoti Vanilja. Myytävänä on koriste-esineitä,
mutta muutakin lahjaksi
sopivaa. Joulutunnelmaa
voi loihtia tavallisuudesta
poikkeavalla saippualla.
Aivan Vaniljan tuntumassa on parturi-kampaamo
Mariannen Salonki. Mariannella on tietysti tarjolla erilaisia alan tuotteita;
shampoita ja hoitoaineita
sekä myös ihonhoitoon
tarkoitettuja
tuotteita.
Lahjan valinnan voi myös
jättää lahjan saajalle ja ostaa lahjakortin.
Saman rakennuksen alakerrassa toimii 4 Service
Racing. Myytävänä on
moottoripyöriä ja mopoja
sekä niihin liittyviä tarvikkeita. Yllättävästi hyllyltä löytyy myös leluja,
nekin autoihin ja mootto-

Mariannen Salongissa lahjat voi kätkeä vaikka näihin
lapasiin. Lapaset saa kaupan päälle.
ripyöriin liittyviä. Alaan
liittyvät myös myytävänä
olevat vaatteet. Tarjolla on
työkaluja, joilla on käyttöä
muillekin kuin moottoripyöräilyä harrastaville.
Veikkolan VPK:n naapurista löytyy eläintarvikeliike Luttanat Lemmikit.
Sisällä näkymä on kuin
muotiliikkeessä. Vaatteita
on erikseen ’tyttökoirille’
ja ’poikakoirille’. Talutusremmit ovat koristeellisia.
Koirille löytyy leluja siinä
kuin lelukaupassa. Ennen
joulua on myyntiin tulossa herkkukori, johon tulee
lelu mukaan.
Apteekin tärkein tehtävä
on tietysti myydä lääkkeitä. Apteekkari Maritta
Kivijärvi kertoo, että apteekkien tuotevalikoima
on vähitellen laajentunut.
Veikkolassa tämä on varsinkin hyödyllistä, kun apteekista saa tuotteita, joita
muuten pitäisi lähteä hakemaan kauempaa. Vaikka
ei heti tulisikaan mieleen,
niin myös apteekkiin voi
mennä joululahjaostoksil-

le. Suosittuja lahjoja ovat
esimerkiksi verenpainemittari tai erilaiset ihonhoitotuotteet. Tuotteita on
paitsi ihmisille myös eläimille. Apteekin hyllyiltä
löytyy hyvin yllättäviäkin
tavaroita.

Veikkolan apteekista saa silmälasitelineen ja meikkauslasit. Kun toinen linssi on
käännetty syrjään, voi silmänympäryksiä meikata ja katsoa tulosta toisen linssin
läpi.

Kukkkauppa Kukkapirjo
on muuttunut Kukkaolaviksi. Uusi yrittäjä Mira
Holappa aloitti marraskuun alussa. Mira on
asunut
Pohjois-Kirkkonummella vuodesta 1996
lähtien, joten kylä on tuttu.
Kukkakaupan vetäminen
on hänelle aivan uutta.
Kaupassa kuitenkin jatkavat entiset kokeneet työntekijät. Jouluksi Miralla
on tarjolla erilaisia jouluasetelmia.
Tässä vain osa veikkolalaisista yrityksistä, joihin
voi lähteä lahjaostoksille.
Lisää tietoa veikkolalaisista yrityksistä saa Veikkolaverkosta http://www.
veikkola.net/

Mika Virtasella on 4 Service Racing -myymälässä myytävänä muillekin kuin moottoripyöräilijöille sopivia työkaluja.

Teksti ja kuvat:
Vesa Laaksonen

Moottoripyöriin ja autoihin liittyvät pienoismallit
kuuluvat myös 4 Service Racing -liikkeen valikoimiin.
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Sirpa Råmarkilta saa paitsi jouluisen asun myös Veikkola-aiheisia joulukortteja.

Mira Holappa on aloittanut uuden uran kukkakauppiaana Veikkolan keskustassa.

Marianne Oramiehen parturi-kampaamosta löytyy monenlaisia joululahjoja.

Katja Syrjä näyttää, kuinka laaja leluvalikoima on koirille tarjolla.

Vaniljassa on monenlaisia saippuoita.

Muotivaatteita koirille.

Veikkolan apteekin joulupöytä.

Nämäkin veijarit löytyvät Sirpan Vintiltä.

Apteekista saa tällaisen vekottimen, jossa varpaita
hoidettaessa saa varpaat pysymään erillään.
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www.aana.fi

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

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

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.
Myynti sunnuntaina 11-16
1.1.2010 alkaen avoinna vain lauantai 11-15
tai sopimuksen mukaan

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

MIMERAC OY
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt.
Yritys sijaitsee Veikkolassa.

Mika 0400-447 887

VEIKKOLAN
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

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

☎ 2568 265

Nyt meiltä Back on Track –tuotteet, jotka auttavat kipujen ja kroonisten
tulehduksien itsehoidossa. Keraaminen tekstiili muuttaa iholta säteilevän
lämmön infrapunalämmöksi ja heijastaa sen takaisin mm. kiihdyttäen verenkiertoa.
Tule tutustumaan näihin ja muihin joululahjavinkkeihimme!
Iloista Joulun aikaa toivottaa Veikkolan apteekin henkilökunta

Vuodenvaihteen aukioloajat
Jouluaattona pe 24.12. 9 – 12
1. ja 2. Joulupäivänä SULJETTU
Uudenvuodenaattona pe 31.12. 9 – 15

La 1.1.2011 SULJETTU
puh. (09) 8874 2810
www.veikkolanapteekki.fi

Kiitos kylän nuorille!
Nostamme
tonttulakkia
kylän nuorille, jotka upeasti reagoivat toiveeseen
välttää mopoilua koulun
luona lasten turvallisuu-

den vuoksi. Osoititte myös
hienoa harkintaa ja käytöstä käydessänne pyytämässä anteeksi koulun vahtimestarilta ja selvittämässä

ristiriitoja. Näistä teoista
meidän aikuistenkin tulisi
ottaa mallia.

Impivaarantien töyssytalkoot
tuottivat tulosta
Keväällä 2008 pieni, aktiivinen joukko vanhempia
alkoi tehdä hartiavoimin
töitä sen eteen, että Veikkolassa sijaitsevasta Impivaarantiestä saataisiin
turvallisempi kulkuväylä
alueen monille lapsiperheille ja muille asukkaille. Viime viikolla yksi iso
askel toivottuun suuntaan
vihdoin tapahtui: Kunta
rakensi Impivaarantien ja
Kullervonkujan risteykseen korotetun suojatien.
Korotettu suojatie sijaitsee kohdassa, jota edeltää pitkä ja osittain varsin
jyrkkäkin alamäki ylhäältä
Jussi-Keittiöiden toimipisteeltä alas Lamminjärven
suuntaan. Vaikka nopeusrajoitus tiellä on vain 30

km/h, monet ovat antaneet
autonsa tai moponsa huoletta kiihtyä mäkeä alas
tuplastikin tuon nopeusrajoituksen. Alueen asukkaiden huolta ei ole vähentänyt se, että tiellä kulkee
samaa vauhtia myös paljon
raskasta liikennettä.
Reilu pari vuotta sitten
muutamat
hurjasteluun
kyllästyneet vanhemmat
päättivät toimia ja olivat
useasti yhteydessä kuntaan. Siellä tieosuus arvioitiin vaaralliseksi ja sen
parantaminen otettiin mukaan tiekunnostussuunnitelmiin.
Päätöksessä
painoarvoa saivat monet
edellä mainitut seikat mutta myös se, että noin 100
ihmistä oli allekirjoittanut

vetoomuksen tien turvallisuuden parantamiseksi.
Nimiä kerättiin lähialueen
taloista
henkilökohtaisestikin, mutta suurin osa
allekirjoitti vetoomuksen
netissä osoitteessa www.
adressit.com/toyssytalkoot. Töyssytalkoista jaettiin tietoa myös Veikkolan
kyläkirjeessä.
Nyt rakennettu Impivaarantien korotettu suojatie
on jälleen yksi pieni mutta
tärkeä osoitus siitä, mitä
pienen
voittamattoman
kylämme asukkaat saavat
aikaiseksi, kun puhaltavat
yhteiseen hiileen. Lämmin
kiitos kaikille töyssytalkoisiin osallistuneille!
PD

Veikkolan koulun
ovet iltaisin kiinni
Viime aikoina Veikkolan
koululla iltaisin kävijät
ovat joutuneet ihmettelemään suljettuja ovia. Sisään on päässyt vain vahtimestarin oven avauksella.
Kysyttäessä vahtimestarilta syy tähän ikävään tilanteeseen selvisi. Muutamat
koululaiset – siis oman
koulun oppilaat - ovat
säännöllisesti käyneet terrorisoimassa koulun sisätiloissa iltaisin. He ovat
mekastaneet, juosseet käytävillä ja availleet luokkahuoneitten ovia. Tämä
on ehdottomasti kielletty,
eikä koululaisilla pitäisi
olla mitään asiaa sisätiloi-

hin iltaisin, ellei heillä ole
harrastuksia tai muuten
sovittuja tapaamisia.
Tämä muutaman henkilön
häiriökäyttäytyminen aiheuttaa nyt ikäviä tilanteita
useille koulun iltaharrastajille. Koululla pidetään
erilaisia soittotunteja sekä
kansalaisopiston kursseja
niin lapsille kuin aikuisillekin, ja välillä saattaa joutua odottamaan pitkäänkin,
ennen kuin vahtimestari
tulee avaamaan oven, hän
kun ei koko ajan ehdi olla
vahtimassa sisääntulijoita.
Harrastuksiin ei siis välttämättä edes ennätä ajallaan,

jos ei tätä ole ottanut huomioon.
Nämä rettelöitsijät on vahtimestarin mukaan osittain
tunnistettu, ja toivottavasti heitä odottavatkin
asianmukaiset
rangaistustoimenpiteet. Tämä on
tilanne lehden painoon
mennessä. Toivottavasti
pian pääsisimme takaisin
normaalitilanteeseen
ja
ovet voitaisiin pitää taas
iltaisin auki ilman pelkoa
häiriköistä.
Maria Feldt
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Kohtaamme
Kymppikioskilla

Mitä puuttuu Veikkolasta?
- Toinen ravintola.
Mitä harrastat?
- En mitään.

Kylätalo

Onko sulla autoa?
- Joo. Opel vm. -95.
Ari Asumaniemen mielestä joulussa on tärkeintä yhdessäolo.
Kuka olet ja mistä tulet?
- Ari Asumaniemi, 32 v.
Asutko Veikkolassa?
- Joo, olen syntynyt Eerikinkartanon alueella. Nyt
asun Männistöntiellä..
Millainen perhe sinulla
on?
- Olen sinkku, jolla on kolmevuotias poika.
Mitä hommaat?
- Olen työtön.
Missä ja miten vietät
joulua?
- Siuntiossa vanhempieni
ja veljieni kanssa.

Mitä kuuluu joulupöytääsi?
- Perinteinen kinkku, äidin
tekemä riisipuuro ja paljon
kalaa.
Ostettu kuusi vai itse
kaadettu?
- Ostettu muovikuusi.
Tuleeko lahjoja?
- Jotain pientä. Tärkeintä
on yhdessäolo.
Miten näet Veikkolan tulevaisuuden?
- Kasvaa liian kovaa vauhtia.

Milloin matkustit
meksi bussilla?
- 20 vuotta sitten.

Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29, 02880 Veikkola
vii-

Mitä odotat tulevaisuudelta?
- Aikaa olla enemmän yhdessä poikani kanssa.
Kunka usein käyt Kympillä?
- 4-5 kertaa päivässä.
Mitä tilasit?
- Kahvin.
Maistuiko?
- Parasta.
Teksti ja kuva:
Matti Saartamo

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

Kodin remontin ja sisustuksen käännekohta

Lugnet, Life and Living

Sisustus Tienhaara

Jaana Sulin lahjatavaroidensa keskellä.
Piskuinen Pohjois-Kirkkonummi on päättänyt
satsata kunnolla lahjatavaramyyntiin: Marraskuun
lopulla avattiin jo toinen
alan liike Pohjois-Kirkkonummella Kylmälässä,
Sjökullan entisessä kartanossa. Edellisen, Veikkolan liikekeskuksessa sijaitsevan Vaniljan, avajaisia
oli vietetty lokakuussa.
Pankinjohtaja Jaana Sulin
muutti 1980-luvulla Veikkolaan ja sieltä myöhemmin omalle tilalle Kylmälään. Yritysjohtajana
toiminut aviomies Kari ja
Skotlannissa opiskeleva
tytär
Laura olivat mukana alus-

ta alkaen, kun runsaan
kahden sadan neliön suuruisesta entisestä ravintolakiinteistöstä muokattiin
liiketila tulevalle ”Lugnet,
Life and Living” -yritykselle, jonka yhteyteen avattiin myös pieni kahvila.
Nimi kertoo kaiken oleellisen liikeideasta: rauhaa
ja elämisen laatua. Omistajat toivovat, että liikkeestä ja kahvilasta tulisi
alueella asuvien ihmisten
olohuone, jonne tullaan
viettämään laatuaikaa.
Lahjatarvikkeiden lisäksi
liikkeessä myydään liinavaatteita (Gripsholm,
Ruotsi), sisustustarvikkei-

ta (Amanda B, Suomi),
koruja (House of Elliott,
Suomi), pienhuonekaluja
ja yksinoikeudella Tom
Joulesin asusteita.
Unohdettu ei ole myöskään koiria eikä hevosia.
Jälkimmäiset ovat saaneet
nuoren ruotsalaisen korutaitelijan, L.U.C:n, valmistamaan aitoja, käsintehtyjä
ja numeroituja ratsastusaiheisia koruja.
Liike on avoinna arkisin
klo 11-19, la klo 10-16 ja
su klo 11-16.
Teksti ja kuva:
Matti Saartamo

Tämä näyttää toimistotyöltä, mutta remontin sitä vaatiessa Tuula Tienhaara tarttuu itsekin työvälineisiin.
Muutamia vuosia sitten
Tuula Tienhaara oli itse
valintatilanteessa. Hän oli
kyllästynyt silloiseen työhönsä, josta hän ei saanut
enää muuta kuin palkkaa.
Hän kouluttautui sisustamisen ja remontoinnin
ammattilaiseksi.
Viime
maaliskuussa hän aloitti yrityksensä, joka tekee
sisustussuunnitelmia
ja
asuntojen stailauksia.
Tuula Tienhaara muutti
perheensä kanssa ensin
Kauniaisista Espooseen ja
sieltä keskelle ”vanhaa”
Veikkolaa yhdeksän vuotta sitten. Muut perheenjäsenet ovat aviomies Sakke, LVI-asentaja, 7-, 9- ja
17-vuotiaat nuoret miehet
sekä uroskoira. Tuula vakuuttaa pärjäävänsä hyvin näiden maskuliinien
kanssa. Kun haastattelija
kohtaa hymyilevän mutta
lujan katseen, niin tämän
uskoo aivan varmasti.
Kokonaiskartoitus
ja
ammattilaisten verkosto

Onpa kyseessä yhden huoneen tai koko asunnon
sisustaminen tai isompi
remontti, Tuula käy aina
perehtymässä
paikan
päällä. Hän tekee työstä
kokonaiskartoituksen, kokonaisvaltaisen suunnitelman. Hän itse kilpailuttaa
hinnat ja hankkii kaikki
muut töissä tarvittavat
ammattilaiset. Hänellä on
laaja verkosto luotettavia
eri alojen ammattilaisia.
Tuula Tienhaaran kokonaispaketti tarkoittaa myös
sitä, että hän käy itse rautakaupasta hankkimassa
töissä tarvittavat tavarat.
Hän on varma, että hän käy
rautakaupassa useammin
kuin miehet keskimäärin.
Haastattelua seuranneella
viikolla Tuula järjesti kylätalolle kaksi kranssikurssia tuumiakseen, voisiko
niiden teosta tai tekemisen
opettamisesta saada yritykseen sopivaa lisuketta.
Aika näyttää.

Liian pientä työtä ei ole
Erikokoiset työt vievät eripituisia aikoja, viikoista
jopa kuukauteen; vähimmillään puhutaan muutamista tunneista. Yhden
huoneen remontoinnista
saattaa helposti seurata se,
että työn tilaaja haluaa sisustettavaksi ja remontoitavaksi muitakin huoneita.
Tuula korostaa kuitenkin
sitä, että liian pientä työtä
ei olekaan.
Tuula Tienhaara sanoo
tykkäävänsä yrittämisestä. Hän toimii myös osana
valtakunnallista suunnittelutoimisto Innania (www.
innan.fi). Sisustus Tienhaarasta saatte lisätietoja nettiosoitteesta www.
sisustustienhaara.fi. Sieltä
selviävät erikokoisten töiden keskimääräiset kestot
ja myös niiden hinnat.
Teksti: Tapani Iivari
Kuva: Jere Tienhaara

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

LIITY SINÄKIN
KYLÄYHDISTYKSEEN

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit
Poikkeusluvat

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

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

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA
Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!
Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959
satu.nerola@tilipalvelunerola.fi, www.tilipalvelunerola.fi

Auton valot loistivat maantiellä. Ne seisahtuivat kohdalle, mistä meille kääntyi
kulkutie. Valot pysyivät
kumman kauan paikallaan.
Kuului ääni, kun auton ovi
lyötiin kiinni. Valot kääntyivät hitaasti osoittamaan
pihaamme. Valopiirissä
näkyi enimmäkseen puita.
Mataen valot lähestyivät.
Auton edessä kulki mies.
Arvelin, että tulijat voisivat olla faijan ryyppykavereita.
Sitä joulua vietin yksin,
vaikka en aivan yksin ollutkaan. Isä makasi viinasta sammuneena tuvassa,
mummo lepäsi kammarissa. Siskot ja veli olivat ties
missä. Eivät he minulle
menemisistään kertoneet,
enkä niitä koskaan udellut.
Yleensähän elin tyytyväisenä mielikuvitusmaailmassa, josta minut herätti
vain jokin vähän outo asia,
kuten nyt vaikka joulu,
joka ei ollutkaan joulu.
Pihalla kasvoi paljon puita, mäntyjä enimmäkseen.
Lunta oli niukasti. Auton edessä kulkeva mies
kääntyi usein kohti autoa,
näytti käsimerkein, minne
milloinkin kääntyä. Jäin
tuijottamaan miestä. Hieman, mutta vain hieman
mies muistutti joulupukkia. Partaa leuassa näkyi
olevan, ja hiuksia pilkisti
ylen määrin myssyn alta.
Mutta ei hänellä ollut punaista nuttua, ei myöskään
joulupukin tukevuutta. Ei
hän ollut joulupukki, se
oli pakko todeta. Mutta ei
hän myöskään ollut faijan
ryyppykavereita. Sen mie-

hestä jotenkin erotti hämärissäkin.

kadonnut. En jaksanut
miestä kuunnella.

Se joulu oli tavallistakin
ankeampaa aikaa. Tiesin
jo, että en saisi ollenkaan
lahjoja, en edes pehmeitä
paketteja. Joulunviettoon
varatut rahat isä oli juopotellut, jos noita rahoja
sitten ikinä oli ollutkaan.
Ehkä faijan ryyppykaverit olivat joulun kunniaksi
juottaneet isäni humalaan,
niin että tämä nyt otti joulua vastaan kuorsaamalla.
Myös mummo oli käynyt
aikaisin levolle. Lahjoja
en saisi, vaikka he heräisivätkin. Sen arvasi siitäkin,
kun ei ollut edes jouluruokia ruokapöydässä. Rahat oli loppu.

Isän sammuttua ja mummon mentyä maate olin
kulkenut kylälle kävelemään pieneksi ajaksi.
Maantiellä ei vastaani
tullut yhtäkään ihmistä,
ei edes autoissa. Huoltoasema ja baari oli suljettu aikoja aikaisemmin.
Koulurakennus
vaikutti
autiolta. Vain jostain yläkerran ikkunasta pilkisti
heikosti valoa. Järven toisella puolella asuintaloja
oli enemmän, mutta hiljaiselta näytti sielläkin. Kylä
oli kuin kuollut. En muista
koskaan nähneeni kylää
niin hiljaisena. Arvasin
silti, että monessa talossa
ilo oli ylimmillään.

Autosta purkautui lisää
väkeä pihalle. Muut jäivät
kauemmaksi, vain tuo auton edessä kävellyt mies
asteli tyköni.
– Pikkuisäntä valvoo ja
vartioi, mies sanoi. – Onko
isä tai äiti kotona?
Vastasin kuten asia oli, että
mummo lepää ja isä kuorsaa.
Ukko katsoi
taivaalle, näytti kuin häntä
olisi huvittanut jokin, toisti vielä sanomani:
– Aivan, että mamma lepää ja isä kuorsaa. Hän vakavoitui samassa. – Mutta
antaa heidän levätä. Onhan
se kellokin jo vaikka mitenkä paljon. Pärjätään me
ilmankin.
Mies selosti kovin vuolaasti jotain tapahtumaa,
että olivat vieneet paketteja eri perheille jonkun
järjestön puolesta, mutta
että yksi perhe heiltä oli

Kotiin astellessa olo oli
outo. Tuntui kuin olisin
ainoa ihminen koko maapallolla, vaikka tiesinhän
minä, että isä aikanaan
lakkaisi kuorsaamasta ja
mummo levättyään yön
heräisi puuron keittoon.
Kai myös siskot ja veli
palaisivat retkiltään ennen
arjen koittoa. Jäin rapuille
istumaan.
– Minä tuossa matkalla jo
sanoinkin noille muille,
että tämä mökki voisi olla
paketille oikea paikka,
mies jutusteli. - Ettei sitä
tarvitse takaisin palauttaa.
Ruokaahan siinä vain on.
Hän kääntyi huutamaan
jollekulle:
– Tuokaa joku se paketti
tänne!
Seurue auton ympärillä
heräsi laiskasti eloon. Joku
nainen kantoi ison pahvi-

laatikon rapuille viereeni,
ihmetteli:
– Mahdatko jaksaa kantaa
sen sisälle.
– Kai tuo matka menee
vaikka raahaamalla, sanoi
mies. – Annat sen paketin sitten mammalle, kun
mamma herää.
– Mummolle vai, ihmettelin minä.
– Juu mummolle tai mammalle. Tai mamman mummolle tai mummon mammalle. Juu heh aivan.

TULE LAULAMAAN YHDESSÄ!!
Rakkaimmat joululaulut ma 13.12. klo 18.30
Cafe Pikkirillissä. Vetäjänä Eija Ahvo

Minä jäin miettimään sitä,
että pitäisikö minun tuolle
ukolle selittää, että äiti oli
kuollut aikoja aikaisemmin ja että siitä lähtien
ruokahuollosta oli vastannut mummo. Ennen kuin
pääsin edes alkuun, kuului
auton luota naisen ääni:
– Meillä alkaisi jo olla vähän kiire.
Ukko toivotti vielä hyvää
joulua, käveli sitten auton
edellä maantielle. Odotin
rapuilla, kunnes auton äänikin oli lakannut kuulumasta, raahasin sitten paketin tupaan.
Aina uudelleen juuri joulun alla tulee mieleen tuo
sama pieni tapahtuma tavallistakin
ankeammin
alkaneesta joulusta. Hauskempiakin jouluja varmasti olen viettänyt, en vain
muista niitä. Aikaa tuosta
on kulunut noin 45 vuotta.
Ja yhä vielä silloin tällöin
törmään kylällä tuohon samaiseen mieheen, eikä hän
silmissäni ole niistä ajoista
muuttunut miksikään.
Teksti: Pekka Lempiäinen
Kuva: Vesa Laaksonen

Rauhaisaa Joulua
ja Hyvää
Uutta Vuotta 2011!

LAPSET JA NUORET
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Hubertus-ratsastuksessa vaalitaan perinteitä

Ruuhkaa Veikkolan liikenneympyrässä.
Paikalliseksi
perinteeksi muodostunut Hubertus-ratsastus järjestettiin
lokakuun lopussa kahdeksannen kerran. Tänä
vuonna ratsukot eivät voineet nauttia vauhdin huumasta
Eerikinkartanon
sänkipelloilla, joilla oli
vaarallisen liukasta. Niinpä vaikuttavan näköinen

Yhteistä ilonpitoa

vuonna 2003. Tuolloin
innokkaat hevosharrastajat
Eerikinkartanon tallilta,
Navalan Ratsutallilta sekä
Stall Sandbackenista halusivat tehdä jotain kivaa
yhdessä.

Idea paikallisten ratsastustallien yhteisestä Hubertusratsastuksesta sai alkunsa

Tapahtuman tarkoituksena
on niin hevosten kuin ratsastajienkin hauskanpito.

31 hevosen ja ratsastajan
seurue teki retken Veikkolan keskustaan, jossa
kohotettiin maljat Hubertukselle.

Ehdotus Veikkolan ja
Vuorenmäen koulujen
oppilaaksiottoalueista
käsittelykierroksella
Veikkolan ja Vuorenmäen
koulujen oppilaaksiottoalueiden kartat ovat olleet
nähtävillä kunnan verkkosivuilla marraskuun alusta lähtien. Asiasta järjestettiin kuulemistilaisuus
Veikkolan koululla 4.11.
Oppilaaksiottoalueita käsitellään seuraavaksi kunnan
suomenkielisen varhais-

kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 8.12.
Lopullinen päätös asiasta
saadaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston
käsittelyjen jälkeen.
Sivistystoimen
johtaja
Hannele Kujala toivoo,
että
kunnanvaltuuston
päätös Veikkolan alueen

koulujen oppilaaksiottoalueista saataisiin ennen
uusien oppilaiden kouluun
ilmoittautumista helmikuun alussa. Valtuustopäätöksen jälkeen voidaan
tehdä yksittäisiä oppilaita
ja oppilasryhmiä koskevat
ratkaisut.
Anu Halme

Veikkolan nuorisotila
eli Rotko
Osoite: Allastie 6 (kirjaston takana), 02880 Veikkola
Puhelin: (09) 2565 156
Nuoriso-ohjaaja Minna Sunnarborg-Viljanen, 040 832
0408
Nuoriso-ohjaaja Anu Veijanen, 040 574 3913
Rotko on pääsääntöisesti auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tilassa on myös kuntosali, joka on
asukkaiden käytettävissä.

Se on mukavaa vastapainoa tavanomaiselle tuntiratsastukselle - hevosetkin
intoutuvat hurjaan menoon
aukeassa peltomaisemassa.
Perinteeseen kuuluu myös
ketunhännän metsästys,
joka tänä vuonna toteutettiin Eerikinkartanon puistossa ilman hevosia. Päivän päätteeksi ratsastajat

Maljat nostetaan ja juodaan aina hevosen selässä.
kokoontuivat tunnelmallisen Eerikinkartanon sisätiloihin päivällispöydän
ääreen ja illanviettoon.
Alun perin englantilaista
ketunmetsästystä mukaileva tapahtuma on nimetty
metsästyksen ja metsän

eläinten suojelupyhimyksen St. Hubertin mukaan.
Teksti: Anu Halme
Kuvat ja kuvatekstit:
Susanna Malmström

”Meidän hetki” - tyttöjen
ryhmä vauhdissa Veikkolassa
Mitä pukisi päälle tänään?
Miten hiukset olisivat parhaimmillaan? Paljonko aikaa pitäisi päivittäin käyttää läksyihin? Mitä tekisi
vapaa-ajalla ja mitä jättäisi
pois? Miten kieltäytyä, jos
ei itse halua olla mukana
jossain? Miten itseään voisi hoitaa mahdollisimman
hyvin? Miten lisätä omaa
jaksamistaan?
Veikkolan Veikkojen tyttöjen ryhmässä on pohdittu
yhdessä valintoja, asioita,
joita 13-16 -vuotiaiden
tyttöjen elämässä tulee
paljon vastaan. Ne liittyvät
ulkonäköön, kavereihin,
tekemisiin ja tekemättä
jättämisiin. Valintojen tueksi on saatu tietoa päihteistä, ruokavaliosta, unesta, liikunnasta pohjaksi
oman hyvinvointisuunnitelman tekoon. Ryhmässä
on myös liikuttu yhdessä
tanssien, tehty ruokaa, valmistettu koruja, rakennettu
kynsiä ja käyty Mariannen
Salongissa saamassa vinkkejä hiustenhoitoon ja niiden laittamiseen.
Tyttöjen ryhmän, kuten
muunkin Veikkolan Veik-

kojen toiminnan pohjalla,
on ajatus omasta oivalluksesta päihteiden käytön ja
muiden oman terveyden
kannalta tärkeiden valintojen suhteen. Riittävä
liikunta, monipuolinen ja
hyvä ruoka, riittävä uni
sekä päihteiden välttäminen ovat asioita, joiden
suhteen jokainen itse tekee
omat päätöksensä. Valinnoilla on merkittävä vaikutus omaan elämänlaatuun, sen mielekkyyteen
ja myös ulkonäköön; niitä
kannattaa jokaisen pohtia
omalta kohdaltaan.
Uusi
tyttöjen
ryhmä
käynnistyy vuoden 2011
keväällä. Siihen voi jo il-

moittautua mukaan osoitteessa www.veve.net. Poikien ryhmä on tarkoitus
polkaista käytiin viimeistään vuoden 2011 syksyllä.
Veikkolan Veikoille myönnettiin Nuoren Suomen ja
Alkon yhteinen stipendi,
leiriviikonloppu urheiluopistolla, päihteidenkäytön
ennaltaehkäisevästä työstä.
Olemme ylpeitä hienosta
tunnustuksesta. Stipendi
käytetään hyödyksi VeVe:
n seuratoiminnan kehittämisessä ohjaajien ja toimijoiden yhteistyönä.
Teksti: Johanna Artola
Kuva: Nuori Suomi ry
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Tervehdys Kurkiston rannalta!
Syksy on ohi. Maiseman
sävyt ovat lähes mustavalkoisia. Ilma on ollut vaihtelevasti sateinen ja poutainen. Ollessani lenkillä
aurinkoisena sunnuntaina
14.11. muuttolinnut olivat käytännössä jättäneet
jo maisemamme. Pellot
olivat autioita ja metsät
hiljaisia lukuunottamatta
tiaisten satunnaisia ääniä,
närhen rääyntää, korpin
korahduksia ja variksen
tuttua raakuntaa.
Palattuani takaisin pihapiiriini pysähdyin hetkeksi tarkkailemaan lintujen
ruokinta-aluettani. Vaikka
lämpötila oli noin viisi astetta plussalla, oli ruokaa
hakemassa melko runsas
lajisto useamman yksilön
voimin. Lajeja olivat sini, tali-, hömö-, kuusi- ja
töyhtötiaiset, mustarastas,
närhi ja käpytikka.

Talvehtijoille elintärkeää
Näin marraskuussa keltasirkkuja, vihervarpusia
ja viherpeippoja lentelee
vielä pienissä parvissa
ravintoa etsien. Näistä lajeista osa jääkin meille talvehtimaan. Punatulkkuja
on selvästi enemmän kuin
monena vuotena tähän aikaan. Pesintä lienee onnistunut hyvin.
Lintujen on määriteltävä ja
löydettävä ravinnon lähteet
ennen pakkasia. Tämä on
monelle muullekin talvehtivalle eläimelle tyypillistä
ja elintärkeää. Ilman tätä
käytösmallia evoluution
seurauksena olisivat monet lajit hävinneet.
Talvinen aherrus onkin
linnuille selkeää. Valoisa

aika käytetään ravinnon
hankintaan, ja hämärän
koittaessa
hakeudutaan
usein samoihin, tuttuihin
yöpymispaikkoihin: talojen alle, linnunpönttöihin,
ullakoille, tiheisiin havupuihin ym. paikkoihin.
Ryhmäkäytös auttaa havainnoimaan uhat kuten
mahdolliset
saalistajat.
Mitä enemmän on havainnoitsijoita, niin aina on
joku, joka huomaa lähestyvän vaaran. Terveet ja
elinvoimaiset yksilöt pääsevät pakenemaan usein
ajoissa. Luonnonlaki määrää, että jos joidenkin, niin
heikoimpien yksilöiden on
määrä jäädä saalistajien
kynsiin.

Alli ja merikotka
Lokakuun puolessa välissä
Kurkiston laineilla souteli yksinäinen alli. Tämä
oli harvinainen näky. Allit
muuttavat etelään isoissa
parvissa pohjoiselta tundralta ja Lapin perukoilta.
Levähdyspaikat ovat isoja
järvien selkiä tai merenlahtia, eivät pieniä järviä.
Ajattelin, että lintu oli
jotenkin loukkaantunut.
Seuraavana päivänä lintu
oli poistunut maisemasta.
Toivottavasti se pääsi jatkamaan matkaansa.
27. lokakuuta Veikkolan
yli purjehti vanha merikotka. Ehkä joku muukin havaitsi mahtavan kokoisen
linnun, joka aurinkoisena
päivänä ylitsemme liiteli.
Lokakuun 15. päivänä
näin Kurkistossa jälleen
tutun näyn, joka on toistunut jo useana vuotena: isokoskelokoiraiden joukkoesiintymisen. Tänä vuonna

www.veve.net

parven koko oli noin 50
yksilöä. Missähän ovat
kaikki naaraat ? Ne muuttavat etelään aikaisemmin.
Talvehtimaan jäävät yksilöt ovatkin valtaosin koiraita.

yhdestä kalenterivuodesta.
Eli syksyllä aloitettua ruokintaa tulee jatkaa vähintään seuraavaan kevääseen
saakka. Seuraavana syksynä linnut etsivät taas uudet
ruokailupaikat.

Jos aloitat ruokinnan,
jatka kevääseen

Hedelmät halkaistuina
hentonokkaisimmille

Ehkäpä lehden ilmestymisen aikana järvemme
ovat saaneet jo jääpeitteen.
Luntakin saattaa olla maassa. Vaikka ilma viilenee ja
talvi alkaa, linnut pärjäävät kyllä hyvin kylmässäkin säässä, kunhan vain
ravintoa löytyy riittävästi.
Ne kerääntyvät ruokintapaikkojen läheisyyteen.
On tärkeää muistaa, että,
jos aloitat ruokinnan, älä
lopeta sitä kesken, vaan
jatka läpi koko kylmän
jakson. Jos ruokinta lopetetaan talvella, eivät linnut
ehdi löytää uutta ruokailupaikkaa.

Erityisesti
mustarastaat
syövät mielellään myös
hedelmiä. Jos laitat ruokintapaikalle nahistuneita
omenoita tai päärynöitä,
ne kannattaa halkaista.
Näin hentonokkaisemmatkin lajit kuten tiaiset pääsevät nokkimaan ravintoa
hedelmien puolikkaista.
Pähkinöitäkin on hyvä
murskata
pienemmiksi
vaikkapa vasaralla.

Menehtyminen tapahtuu
yhdessä pakkasyössä ravinnon puutteen, ei niinkään kylmän sään vuoksi.
Tämä ei tarkoita sitä, että
kerran aloitettua ruokintaa
tulisi jatkaa vuodesta toiseen, jotta vältytään ilmiöltä. Kysymys on siis aina
vain yhdestä talvijaksosta,

Talipallojen lisäksi ruokintapaikalle voi laittaa
suolattoman ihrapalan. Se
kannattaa sitoa puunrunkoon melalliverkolla, jotta
oravat eivät varasta sitä.
Käpytikka onkin ruokintapaikallamme usein nähty
vieras. Se hakkaa mielellään läskiä talvipakkasilla.
Hyvää loppuvuotta
kaikille!
Topi

Varosäiliötä jätevesille rakennetaan
Veikkolan vanhan jätevedenpuhdistamon
tontin
siistiminen on käynnissä.
Vanhan puhdistamon kemiallinen jälkikäsittelyosa
puretaan ja poistetaan kiinteistöltä. Toinen vanhoista
avoaltaista puhdistetaan ja
täytetään puhtailla maa-aineksilla. Toinen avonainen
allas muutetaan jätevesien
varosäiliöksi siten, että se
betonoidaan ja sille rakennetaan betonikansi. Hajuhaittojen välttämiseksi

säiliön tuuletusputki varustetaan aktiivihiilisuodattimella ja puhaltimella.
Varosäiliöön tullaan johtamaan viemäriverkostosta
jätevesiä poikkeuksellisen
suurten jätevesivirtaamien,
esimerkiksi rankkasateiden ja lumien sulamisvesien aikana. Varosäiliöstä
ei ole ylivuotoputkea Kalljärveen, vaan sen on tarkoitus nimenomaan estää
ylivuotovesien pääsy jär-

veen. Varosäiliö tyhjennetään viemäriin yöaikaan,
jolloin jätevesivirtaamat
ovat pienimmillään.
Vesilaitoksen tiedotteen
mukaan “säiliö on varautumiskeino
häiriötilanteiden varalle. Se estää
jätevesien pääsyn järveen
esimerkiksi sähkökatkostilanteessa tai jos pumppaamoilla suoritetaan huoltotoimenpiteitä”. Varosäiliö
otetaan käyttöön keväällä

2011.
Suunnitelmiin voi tutustua Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitoksella.
Suunnitelmien esittelyä
varten tulee varata aika vesihuoltoinsinööriltä: Rea
Kahila, 0400 611 459, rea.
kahila@kirkkonummi.fi.
Vesihuoltolaitoksen tiedote: http://veikkolanvedet.
webs.com/vesihuolto.htm
MkP

www.biotar.suntuubi.com
Luontaistuotteet ja hoidot.
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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 !

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

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY
www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
puh (09) 863 2977,
(09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax (09) 881 605 30
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Kylänraitti 4/2010

Puolivälin katsaus
Näin sen näemme
- kyläkokous
12.1. klo 18.30
Kyläsuunnitelmakokous
järjestetään keskiviikkona
12.1. klo 18.30 koulun auditoriossa. Kaikki kyläläiset ja järjestöjen edustajat
ovat tervetulleita mukaan
ideoimaan uutta suunnitelmaa. Veikkolan kyläsuunnitelma on keino vaikuttaa
Pohjois-Kirkkonummen
kehitykseen. Se on meidän

näkemyksemme
kylän
tulevaisuudesta ja tavoitteista. Veikkolan ensimmäinen kyläsuunnitelma
valmistui vuonna 2006.
Sitä on vuosien mittaan
päivitetty, mutta nyt on
isomman remontin aika.
Veikkolan kyläyhdistys

Toimitus
huomauttaa
Valtuutetuilta
kysyttiin
“Mikä valtuustopäätös on
tällä kaudella (2009-2010)
hyödyttänyt eniten Veikkolaa ja Pohjois-Kirkkonummea? Perustele.”
Muutamissa vastauksissa valtuutetut mainitsevat
matkakortin ja Vuorenmäen koulun tällaisiksi päätöksiksi.

Itse asiassa kummastakin
päätettiin jo edellisellä
valtuustokaudella, joten
tarkkaan ottaen ne eivät
kelpaa vastaukseksi. Molemmat ovat kuitenkin
hienoja päätöksiä ja hyödyttävät varmasti pohjoiskirkkonummelaisia
pitkään ohi tämänkin valtuustokauden.

Kyläsuunnitelman
uusiminen
käynnistyy
Kyläsuunnitelma on keino vaikuttaa oman alueen
– Pohjois-Kirkkonummen
- kehitykseen. Sen laatimiseen ja kehittämiseen
osallistuvat
kyläläiset,
yhdistykset ja paikalliset
päättäjät. Kyläsuunnitelma
on meidän näkemyksemme
Veikkolan tulevaisuudesta
ja tavoitteista. Se on turva ylhäältä päin (kunta ja
valtio) tulevia paineita vastaan.
Veikkolan
ensimmäinen
kyläsuunnitelma valmistui vuonna 2006, jolloin
tulimme toiseksi valtakunnallisessa Suomen paras
kylä -kilpailussa ja olimme
vuoden länsiuusmaalainen
kylä. Kylätalo vuokrattiin ja kyläpiika palkattiin
hankerahoilla. Jokaiseen
kotiin jaettiin Kyläsuunnitelma 2006 -kirja. Kunta
on vuosittain monistanut ja
postittanut sen uusille veikkolalaisille talouksille. Kyläsuunnitelmaa on vuosien
mittaan päivitetty. Nyt on
isomman remontin aika.

1. vaihe: kysely pohjoiskirkkonummelaisille kunnanvaltuutetuille
Kaikille
pohjoiskirkkonummelaisille valtuutetuille lähettiin kysely. Valtuutettujen vastaukset ovat
tässä lehdessä.
2. vaihe: kyläkokous
Keskiviikkona tammikuun
12. päivänä klo 18.30 järjestetään Veikkolan koulun
auditoriossa kyläkokous
järjestöille ja kyläläisille.
3. vaihe: kyläkysely 2011
Tämä julkaistaan ensi vuoden ensimmäisessä lehdessä ja kylän nettisivuilla.
Kyselyn tulokset ja kyläsuunnitelman linjaukset
ovat toukokuun lehdessä.
4. Valmis suunnitelma luovutetaan Kirkkonummen
kunnalle ennen kesälomia.

Kysymykset:
1. Viimeinen kuntalaisbarometri osoitti Veikkolan
terveysaseman palvelutason edelleen heikentyneen.
On esitetty Veikkolan ja
Masalan terveysasemien
palvelujen karsimista ja
jopa terveysbussipalveluita. Millainen on sinun terveysasemasi?

koskee Veikkolaa? Kyllä
___ en___ (rasti oikea
vaihtoehto)
6. Kaavoitusohjelmassa
on kuusi kaavoitettavaa
aluetta. Laita ne numeroimalla tärkeysjärjestykseen (1. tärkein)
Veikkola, läntinen alue

2. Mikä valtuustopäätös
on tällä kaudella hyödyttänyt eniten Veikkolaa ja
Pohjois-Kirkkonummea?
Perustele.
3. Mikä on mielestäsi Veikkolalle tärkein kunnallinen
investointi, jota ei vielä ole
päätetty toteuttaa? Millä
aikataululla haluat sen toteutettavaksi?
4. Mitä veikkolalaisille
tärkeää asiaa olet valmis
ajamaan tällä valtuustokaudella?
5. Saat tukea tavoitteillesi muiden veikkolalaisten
valtuutettujen taholta silloin, kun käsiteltävä asia

Veikkolanpuro II
Laguksenpuisto eli parantolan alue
Eerikinkartano
Veikkolanportti
Veikkolan osayleiskaava
7.
K-kauppa muuttaa
keväällä uuteen taloon.
Pitäisikö kunnan vuokrata vapautuvat tilat, ja mitä
toimintaa haluat tiloihin?
8. Mitä haluaisit kysyttävän kyläläisiltä?
Kiitos vaivannäöstä!
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Maria Feldt
SDP
1. Veikkolassa tulee
olla terveysasema, jossa normaalit lääkäri- ja
terveydenhoitopalvelut lapsista vanhuksiin. Hoitohenkilöstön
mitoituksen tulisi olla
riittävä Pohjois-Kirkkonummen asukkaille.
2. Vuorenmäen koulun
valmistuminen. Saadaan vihdoinkin jokaiselle lapselle oikea
pulpetinpaikka omasta lähikoulusta ainakin vähäksi aikaa.
3. Hyvinvointikeskus terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluineen. Se olisi jo pitänyt toteuttaa.
4. Mitä tahansa, mikä kehittää ja parantaa asumismukavuutta ja elämistä kylässämme.
5. Kyllä, en
Riippuu tavoitteista. Kaksikielisissä asioissa tukea ei tule läheskään samalla tavalla kuin pelkkien suomenkielisten asioiden ajamisessa.
6. En pysty laittamaan näitä alueita tärkeysjärjestykseen.
7. Kunta voisi ainakin osittain olla avustamassa
esim. nuorisokahvilan tyyppistä toimintaa, jossa
voisi olla kaikenlaisia palveluita (kahvila, kirppis,
tavaroiden vaihtopiste, pelejä, ohjattua toimintaa,
kotiäitien ym. ryhmien tapaamisia) nuorten pyörittämänä, aikuisten tukemana.
8. - Mitä palveluita kyläläiset eniten kaipaavat?
- Mihin palveluun/palveluihin kyläläiset ovat tyytyväisiä?
- Millä tavalla kyläläiset ovat itse valmiita panostamaan omaan asumisviihtyvyyteensä?

Marjut Frantsi
Keskusta
1. Veikkola on nopeasti kasvava kylätaajama, missä tarvitaan
tulevaisuudessa
yhä
enemmän monipuolisia
perusterveydenhuollon
lähipalveluja. Etenkin
lapsiperheiden ja ikäihmisten lähipalvelut on
turvattava myös Veikkolan alueella.
2. Koulu- ja päiväkotitiloista on Veikkolassa
ollut huutava puute, joten Vuorenmäen päiväkotija kouluinvestointi on mielestäni suurin ja hyödyttävin. Senkin toteutumista on pitänyt vahtia ihan
joka budjettikierroksella.
3. Veikkolassa tarvitaan monitoimitilaa, mikä rakentuu esim. asianmukaisen, nykyajan vaatimukset täyttävän terveysaseman ympärille. Lisäksi
tarvitaan nuorisotiloja, avointa päiväkotipalvelua
tai vastaavaa palvelua sekä tulevaisuudessa ikääntyville tuettuja palveluasuntoja ja päivätoimintaa
yms. Itse haluaisin tällaisen hyvinvointikeskuksen
mahdollisimman nopeasti, mutta realistista se ei
liene ihan lähimpinä vuosina.

4. Olen valmis ajamaan kaikkia tarpeellisia ja järkeviä hankkeita - mm. asianmukaiset tilat terveysasemalle, nuorisotilat, kevyenliikenteen väylästöjä koulujen lähelle.
5. Kyllä
6. Tärkeintä on se, mitä kyläläiset yhdessä priorisoivat. Mielestäni viimeisenä tulevat ”tulevaisuuden suuret” hankkeet. En ainakaan itse toivoisi
Veikkolan kasvavan enää yhtä nopeasti kuin se
viime vuosina on kasvanut.
7. Tilatarpeita Veikkolassa on paljon, mutta tiloja
ei. Ilman muuta kunnan tulisi vuokrata K-kaupan
tilat järkevään käyttöön. En tunne tilojen kuntoa
ja soveltuvuutta eri toimintoihin riittävästi määritelläkseni niihin vain jonkun tietyn toiminnan.
8. Mitä ovat Veikkolan suurimmat ongelmat ja
pahimmat puutteet kunnallisessa toiminnassa?
Myös puutteiden innovatiivisia korjausesityksiä
toivoisin!

Pauliina Juntunen
Vihreät
1.
Ammattitaitoinen,
monialainen ja motivoitunut henkilökunta
terveydenhuollon yksiköksi soveltuvissa, työja potilasturvallisuuden
mahdollistavissa tiloissa, joissa on käytettävissä riittävä ja asianmukainen tutkimus- ja
hoitovälineistö.
Henkilökuntaa tulee olla
väestömäärään nähden
riittävästi. Aukioloaikoja pitäisi myös porrastaa joustavammiksi.
2. Pohjoiskirkkonummelaisten ruotsinkielisten lasten päiväkoti- ja kouluolot kohenevat merkittävästi, kun Sjökullan koulukeskus aikanaan avataan.
Muita merkittäviä läpimurtoja ei ole vielä tällä
kaudella tullut, vaikka tarvetta koko ajan on (ks.
kohdat 3. ja 4.).
3. Ns. hyvinvointikeskus, jossa olisi asianmukaiset terveydenhuollon tilat sekä ns. ”Veikkolan olohuone”, josta vanhukset saisivat peruspalvelunsa.
Samoissa tiloissa myös mammakahvila, kirjasto ja
nuorisolle sekä aktiivisille kyläläisille soveltuvat
puuhatilat. Valmistelu tulisi aloittaa vielä tämän
valtuustokauden aikana.
4. Katso kohta 3. sekä kunnallistekniikan nopeuttaminen taajama-alueelle että meluvallin rakentaminen Turunväylän, moottoritien, ja taajaman väliin.
5. Kyllä
6.
1. Veikkolan osayleiskaava
2. Veikkolanportti
3. Veikkolanpuro II
4. Veikkola, läntinen alue
5. Laguksenpuisto eli parantolan alue
6. Eerikinkartano
7. Kunta voisi olla vuokraajana, vaikkakin tiloihin
pitäisi tehdä remonttia. Tilat voisivat olla mukailtavissa väljemmälle kirjastolle. Huutava pula on
myös esim. koululaisten iltapäivähoidon väljemmistä tiloista.
8. Olen kiinnostunut kuulemaan, mitä eri-ikäiset
kyläläiset nostavat tärkeimmiksi kylän kehittämiskohteiksi. Miten saisimme yhteistuumin kanavoitua kylällä iltaisin/öisin hengailevan nuorison
toiminnan kaikkien kannalta mielekkääksi ja turvalliseksi?

Matti Kaurila
Kokoomus
1. Veikkolassa on ehdottomasti oltava terveysasema, jota tulee myös
kehittää. Nykyistä terveysasemaa tulee laajentaa
tarvittavin osin pois käytöstä jääviin K-kaupan
tiloihin.
2. Valtuusto on tällä kaudella myöntänyt
Vuorenmäen
koulun
rakentamisrahat. Pohjois-Kirkkonummella
on ollut koulutiloista
jatkuva puute, ja nyt Vuorenmäen koulun käyttöönoton myötä tilanne paranee muutamaksi vuodeksi.
Kuitenkin jo nyt on aika käynnistää tarveselvitykset
seuraavasta koulurakennuksesta.
3. Veikkolan kaava-alueiden kunnallistekniikan valmiiksi rakentaminen edellyttää vuosittaista valtuuston päätöstä rakentamisen rahoituksesta, jotta kunnallistekniikka saadaan valmiiksi olemassa olevan
aikataulun mukaisesti viimeistään vuonna 2016.
4. Tulen jatkamaan työtä mm. Veikkolan urheilupuiston kehittämiseksi ja kunnallistekniikan rakentamiseksi, jolloin saamme myös parannettua turvallisemmaksi kevyenliikenteen yhteyksiä.
5. Kyllä x_ en___
Erityisen hyvin yhteistyö sujuu valtuustoryhmäni
veikkolalaisten jäsenten, Ullan ja Kallen, kanssa
sekä Demari-Jannen, Perus-Pekan ja Kepu-Antin
kanssa.
6. Veikkolanportti on tärkein, koska tämän kaavan
avulla saamme kaupallisia palveluita ja työpaikkoja,
katuyhteyden VT1-liittymän ja Lamminpääntien välille sekä paikan Nuuksionportille.
Laguksenpuiston kaavoittamisen myötä voimme
saada lisää vanhusten palveluasuntoja kyläämme.
Muut kaavakohteet ovat pääosin asuntorakentamiskaavoja, joiden kaavoituksen aikatauluissa tulee
huomioida se, miten kunta huolehtii palveluiden järjestämisestä samaan tahtiin väestön kasvun kanssa.
7. Kunnan pitäisi vuokrata ko. tilat terveysaseman
laajennusta sekä nykyistä isompaa nuorisotilaa varten.
8. Itse pidän tärkeänä, että Veikkola säilyy viihtyisänä pientaloalueena. Mutta minkälainen on sinun
Veikkolasi? Onko se nykyisenlainen, vai haluatko
Veikkolaan kenties tiiviimpää rakentamista ja kerrostaloja, joita kunnan kaavoittajat suosivat?

Ulf Kjerin
RKP
1. Veikkolaan tarvitaan
peruspalveluita tuottava terveysasema, johon
sisältyvät ainakin terveydenhoitaja-, omalääkäri- ja laboratoriopalvelut. Suuntaus on, että
terveyskeskuksiin siirtyy yhä enemmän erikoissairaanhoidon palveluita, joita jatkossakin
joudumme hakemaan
muualta,
esimerkiksi
Nummelasta tai Kirk-
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konummen keskustasta. Terveyskeskukseen pitäisi
kyllä saada asianmukaiset tilat.
2. Liittyminen Helsingin seudun liikenteeseen on
hyödyttänyt veikkolalaisia paljon. Matkustajien
määrä on lisääntynyt 30 prosenttia, mikä on valtava
lisäys. Tämä on vähentänyt henkilöautoliikennettä
ja hiilidioksidipäästöjä, mikä on pitkäaikaisten liikennetavoitteiden mukaista.
Toinen tärkeä päätös on runkovesiputken rakentaminen Veikkolasta Lapinkylään, mikä mahdollisti
vesiosuuskunnan perustamisen Lapinkylässä, ja
se, että kylän jätevedet vuonna 2014 ohjautuvat
kunnan jätevesijärjestelmän kautta Espoon jätevesipuhdistamolle. Vesiosuuskunta hoitaa myös puhtaan veden toimitukset.
3. Hyvinvointikeskus sisältäen terveyskeskuksen
tilat sekä ikäihmisten päiväkeskustoiminnan. Pitkään ajankohtaisena ollut nuorisotilojen tarve tulisi
ratkaista samalla hyvinvointikeskuksen yhteydessä
tai erillisenä hankkeena.
4. Terveyskeskuksen palveluiden kehittäminen
Veikkolassa sekä ikäihmisten päiväkeskustoiminnan käynnistäminen.
5. Kyllä
6.
5. Veikkola, läntinen alue
6. Veikkolanpuro II
1. Laguksenpuisto eli parantolan alue
4. Eerikinkartano
2. Veikkolanportti
3. Veikkolan osayleiskaava
7. Kyllä tulisi vuokrata, terveyskeskukselle tarvittavat lisätilat sekä ikäihmisten päiväkeskustoiminnan
ja nuorisolle tarkoitetut tilat, jotka osittain voisivat
olla samoja.
Tämän lisäksi kunta voisi vuokrata hyvinvointipalveluiden ammatinharjoittajille tiloja, esimerkiksi
jalkahoitoa, fysioterapiaa, hierontaa ym.
8. Haluavatko veikkolalaiset, että kylästä kehittyy
Espoo–Lohja -radan toteutuksen myötä tiheästi
asutettu lähiö?

Eero Lankia
Keskusta
1. Sellainen, että sinne
pääsee ilman pitkää
jonottamista ja että
sieltä saa hoidon tavanomaisiin vaivoihin
ja lähetteen erikoissairaanhoitoon.
2. Vuorenmäen koulun
ja päiväkodin rakentaminen helpottaa pohjoista Kirkkonummea
näiden
palveluiden
osalta merkittävästi.
Pidän näitä päätöksiä
tärkeinä, vaikka ne taitavat osin ajoittua jo edelliselle kaudelle.
3. Terveysaseman laajentaminen on kiireisin investointi. Toivon, että siitä saadaan päätös vielä
tällä vaalikaudella.
4. Esimerkiksi tuota terveysaseman laajentamista. Ylipäänsä kaikkia, jotka kylällä yhdessä
todetaan välttämättömiksi ja realistisiksi toteuttaa.
5. Kyllä

6. Toivon, että kyläyhdistys päättää yhteisestä kiireellisyyslistauksesta. Olen valmis toimimaan sen
puolesta.
7. Kunnan pitäisi pyrkiä sopimaan vuokrauksesta.
Terveysaseman laajentaminen näihin tiloihin olisi
mielestäni luonteva ja realistinen ratkaisu. Ehkäpä
myös nuorille löytyisi vapautuvista tiloista harrastustilaa.
8. Kiinnostaisi tietää, mitä kyläläiset haluavat tehtävän nuorten harrastusmahdollisuuksien ja -tilojen suhteen. Nuorison pyöriminen kylällä yömyöhään huolettaa minua kovasti.

Kaarle Lehmus
Kokoomus
1.
Terveydenhuoltolainsäädäntö
uudistuu tulevana vuonna
melkoisesti,
minkä
vaikutukset
näkyvät
paremmin vasta lähitulevaisuudessa. Kuntatalous sekä toimintojen
kaikinpuolinen sujuvuus ja rationaalisuus
( p a l ve l u va l i k o i m a ,
palveluverkosto, palveluntuottajat, palveluntarvitsijat) asettavat
myös uusia haasteita ja
mahdollisuuksia yli kuntarajojenkin. Toivon, että
lähiaikojen terveyspalveluvalikoima sisältää näitä
uusia ja ennakkoluulottomia kehityksen tuloksia.
2. K-ketjun kauppatontin rakentaminen ja valmistuminen parantaa selvästi palvelutasoa ja
laatua Veikkolassa vaikuttaen toivottavasti jopa
talouteen, asumisviihtyvyyteen ym.
3. Hyvin tärkeä, vaikka ei kunnallinen olekaan,
on meluvalliasia. Voisiko kunta olla aktiivisemmin mukana asian edistämisessä niin, että meluvalli rakennettaisiin aikailematta ensi vuonna?
4. Kaikkia Veikkolalle tärkeitä asioita, mutta toki
valtuuston on toimittava kuntaa kokonaisvaltaisesti tarkastelemalla ja kehittämällä, yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Myös siis siten, ettei Veikkola ’unohdu’.
5. Kyllä
6. Demokraattisesti päätetyn kaavoitusohjelman
mukaan mennään ja kehitetään Veikkolankin
aluetta tasapainoisesti huomioiden sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeet ja mahdollisuudet mutta myös talousnäkökohdat.
7. Vapautuvien tilojen vuokraamismahdollisuutta on selvitetty eri hallintokunnittain, mutta tila/
vuokrataso-yhtälö ei oikein toimine varsinkaan
tässä taloudellisessa tilanteessa. Tilatarve erityisesti tällä keskittymäalueella on mielestäni varsin
suuri. Paikalle tarvitaan mielestäni huomattavasti
lisää yritystiloja sekä erilaisia kunnan toimintaan
ja kuntalaisiin liittyviä tiloja.
8. Toivotan kaikille iloista ja rauhaisaa mieltä
loppuvuodeksi ja ensi vuodeksi. Tavoitteenamme
on taata kaikille kuntalaisille parhaat mahdolliset
elinolot!
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Marjokaisa Piironen
Vihreät
1. Veikkolassa pitää
olla oma terveysasema,
johon saa ajan lääkärille kohtuullisessa ajassa
(nopeammin kuin hoitovastuulaki määrää).
Toiveideni terveysasemalla
laboratoriopalvelut
toimivat vähintään yhtä
hyvin kuin nykyisin.
- aseman tilat ovat selkeät ja viihtyisät.
- potilaiden asiat pysyvät salassa eli yksityisyyden
suojaan kiinnitetään erityistä huomiota.
- siellä on ajanmukaiset hoitovälineet.
- henkilöstö on motivoitunutta, ystävällistä ja erittäin palvelualtista. Palvelualttiutta seurataan asiakaskyselyin: Huonosti pärjäävät saavat koulutusta
ja tarvittaessa siirron ”paperihommiin”.
- ajanvarauksia voi tehdä netissä, ja puhelimitse
saa palvelua heti.
- Veikkolan terveysasema on haluttu työpaikka ja
opetusterveysasema.
- Erikoislääkärit vierailevat säännöllisesti asemalla.
2. Valitettavasti ei mikään. Tärkeät aloitteet pyörivät edelleen byrokratian rattaissa.
3. Hyvinvointikeskus, jossa olisi tilaa ainakin modernille terveysasemalle ja senioreille. Pitäisi olla
jo!
4. Kunnallistekniikan rakentaminen, hyvinvointikeskus, nuorisotilat, kirjaston laajennus monitoimitilaksi...
5. Kyllä
6.
6. Veikkola, läntinen alue
4. Veikkolanpuro II
2. Laguksenpuisto eli parantolan alue
5. Eerikinkartano
3. Veikkolanportti
1. Veikkolan osayleiskaava
7. Kyllä. Terveyskeskuksen laajennus ja selkeytys. Nuorisotilat. Ja jos mahtuu, niin toimintaa
senioreille.
8. Oletko kiinnostunut senioritalosta, jossa on
- asukkaille erikokoisia asuntoja erilaisin rahoitusmuodoin (vuokra-, omistus- ym.)
- yhteisöllistä toimintaa, esim. yhteisistä tiloista
huolehtimista ryhmissä
- ruokaa porukalla tehden ja tilaten
- palveluita tilauksesta maksua vastaan.

Kristo Savola
Vihreät
1. Veikkola ansaitsee
ajanmukaisen, viihtyisän terveyskeskuksen,
jossa palvelu toimii ja
jossa on miellyttävä
asiakkaiden
asioida.
Jo pitkään esillä ollut
suunnitelma hyvinvointikeskuksesta on edelleen hyvä ajatus.
2. Uskoisin sen olevan
päätös rakentaa uusi
koulu, siis kohta valmistuva Vuorenmäen
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koulu. Tilanahtautta Veikkolan isossa koulussa
saadaan puretuksi ja väliaikaisista koulutiloista
päästään eroon.
3. Kyllä asianmukainen terveyskeskus on aiheellinen hanke, joka pitäisi saada käyntiin. Se on viivästynyt jo kohtuuttomasti. Tällä hetkellä kunnan
investointipaineet ovat kuitenkin sellaiset, että
kovin kiireinen aikataulu ei liene millään kovin
realistinen.
4. Veikkolan saaminen mahdollisimman monelta
osin asialliselle tasolle on asia, jota olen valmis
ajamaan. Esimerkiksi koulupalvelujen kohdalla
päästään rakennusten puolesta nyt hyvälle tasolle.
Monelta osin parannettavaa kyllä kuitenkin on.

Mikäli investoinnin toteutukseen löytyy ulkopuolinen toteuttaja, niin hanke on mahdollista suorittaa
nopeastikin.
Kunnan omana toteutuksena tämä investointi on
mahdollista aikaisintaan 2016-2020.
4. Olen valmis taistelemaan pohjoiskirkkonummelaisten palveluiden puolesta.
Joukkoliikenne, päivähoito, koulut, terveyspalvelut, liikuntapalvelut, kaavoitus ja kaikki muut
palvelut vaativat puolestapuhumista ja valvomista.
Tähän olen valmis.

7. Kunnan tilahallinto on selvittänyt K-kaupan
tilojen vuokrausmahdollisuuksia ja soveltuvuutta
kunnan käyttöön. Eri hallintokunnilta on tiedustelu tarpeita. K-kaupan tilojen vuokraaminen kunnan käyttöön täytyy ratkaista siltä pohjalta, onko
kunnalla semmoisia tarpeita, joita voidaan tyydyttää K-kaupan tiloilla, ja onko rahaa vuokraamiseen
käytettävissä.

8. Mihin asioihin kyläläiset toivoisivat eniten
Veikkolassa satsattavan? Kaikkea ei voida kehittää ja parantaa yhdellä kertaa, koska taloudellinen
tilanne ei sitä nyt mahdollista. Asioita täytyy priorisoida. Siihen priorisointiin myös kuntalaisten
- siis Veikkolassa veikkolalaisten ja muiden pohjoiskirkkonummelaisten - on tärkeää päästä sanomaan näkemyksensä.

Antti Salonen
Keskusta
1. Toiveterveysasemani
olisi asema, joka tarjoaisi nykyisten palveluiden
lisäksi myös erikoislääkärin palveluita (esim.
korvalääkäri)
sekä
enemmän tukipalveluita
ikäihmisille ja perheille
(esim. kuntoutus ja puheterapia).
Realismi mukaan ottamalla Veikkolan terveysasemalla tulee tarjota samantasoinen palvelu tulevaisuudessa kuin nyt.

5. Kyllä

6.

6.
5. Veikkola, läntinen alue
4. Veikkolanpuro II
3. Laguksenpuisto eli parantolan alue
6. Eerikinkartano
1. Veikkolanportti
2. Veikkolan osayleiskaava

7. Tiloihin tulevalla toiminnalla (kunnallinen tai yksityinen) voidaan entisestään parantaa veikkolalaisten palvelutarjontaa. Kunta voi vuokrata vapautuvat
tilat, jos hallintokunnat katsovat tilojen palvelevan
heitä ja/tai se on taloudellisesti mahdollista.

7. Kunnan tulee vuokrata tilat, JOS kustannukset
ovat kohtuulliset. Tiloissa voisivat toimia osa terveyskeskuksesta, nuorisotilat ja kuvataidekoulu.

8. Mikä on parasta Veikkolassa?

Toisinaan saa ja toisinaan ei, riippuu asiasta. Pääsääntöisesti kyllä.

8. Mitä Veikkolalta halutaan tulevaisuudessa? Kylämäisyyttä vai tiiviimpää rakentamista?
Mihin suuntaan kylän halutaan laajentuvan? Espoo, Nummela, Kylmälä, Lapinkylä.
Onvatko kuntalaiset valmiita maksamaan joistain
ei-lakisääteisistä palveluista turvatakseen palvelut? Mitä ovat nämä palvelut?
Ollaanko palveluja valmiita hakemaan kuntarajojen yli? Mitä palveluja?

Ulla Seppälä
kokoomus
1. Näen Veikkolan terveysaseman sellaisena,
jossa tulisi olla hoitaja-,
lääkäri- ja laboratoriovastaanottotoimintaa.
Uusi terveydenhuoltolaki astuu voimaan ensi
vuoden toukokuussa,
joten tässä on myös uudelleenarvioinnin paikka veikkolalaisten terveyspalveluiden osalta:
saammeko paremmat ja
kattavammat palvelut esim. lähinaapurista (n. 10
km)? Neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalveluiden tulisi olla jatkossakin saatavilla Veikkolassa.

2. Veikkolan osalta isot päätökset tehtiin edellisellä vaalikaudella: koulu, päiväkoti, kaavoitusratkaisut sekä kunnallistekniset ratkaisut.
Isoin Veikkolaa koskeva päätös tällä kaudella on
ollut Supermarketin tontin myynti sekä osayleiskaavoituksen aikatauluttaminen.

2. Mielestäni viime kaudella tehty päätös (12/2007)
Vuorenmäen päiväkodin ja koulun hankesuunnitelman hyväksymisestä vaikuttaa tällä kaudella
koulu- ja päiväkotipalveluita parantaen.

Pohjois-Kirkkonummen osalta tärkeitä päätöksiä
ovat olleet mm. Lapinkylän vesihuollon ratkaisu
ja Sjökullan oppimiskeskuksen päätös.
Ikäihmisten osalta saadun lahjoituksen oikeuden
mukainen käyttö on ollut myös tärkeä valvottava
asia.

Tällä kaudella tehty päätös (10/2009) liike- ja toimistorakennusten tontin myymisestä Ruokakesko
Oy:lle laajentaa huomattavasti veikkolalaisille
suunnattua palvelutarjontaa. Samalla se mahdollistaa uusien palveluiden (kunnallisten/yksityisten) sijoittumisen ”entisiin” tiloihin ja entisestään
lisää kyläkeskuksen palvelutarjontaa.

3. Tärkein investointi ilman muuta on terveyspalveluille inhimilliset ja yhtenäiset tilat.
Haluaisin toteuttaa investoinnin heti, mutta…

4. Kuntaa pitää ensisijaisesti kehittää kokonaisvaltaisesti. Tottakai olen valmis ajamaan kaikkia asioita, jotka tukevat veikkolalaisten hyvinvointia.

6. Veikkola, läntinen alue
2. Veikkolanpuro II
3. Laguksenpuisto eli parantolan alue
5. Eerikinkartano
1. Veikkolanportti
4. Veikkolan osayleiskaava

5. Kyllä

5. Kyllä

6. Osayleiskaavan tekeminen on nyt järkevää tehdä
ensiksi. Muut hankkeet lähtekööt sitten liikkeelle
osayleiskaavatyön tulosten pohjalta. Yksittäisiä
kaavahankkeita ei nyt kannata viedä eteenpäin
ennen osayleiskaavaa. Osayleiskaavantyön tarkoitus on nimenomaan tehdä laajempaa suunnittelua,
jonka pohjalta sitten tarkempaa asemakaavoitusta
tehdään.

lisuus olla joillakin prosenteilla mukana vallin kustannuksissa.

3. Meluvalli. Muutamien vuosien sisällä tulisi
pohtia, onko kunnalla lobbauksen ohessa mahdol-

Pekka Sinisalo
PS
Kirkkonummen PerusSuomalaisten pj, valtuustoryhmän pj., kunnanhallituksen jäsen
1. Minun terveysasemani on toimiva, viihtyisä,
keskeisellä paikalla ja
yksityisyyden suojan pitävä. Olen tehnyt asiasta
valtuustoaloitteen, joka
kiertää jo kolmatta kierrosta.
2. Yksittäisenä asiana tahtoisin tuoda esiin aloitteeni pohjalta löytyneet rahat pienimpien koululaistemme iltapäivätoimintaan.
3. Kunnallistekniikan kuntoon saattaminen. Omalta osaltaan osallistuminen meluvallien rakentamiseen sekä lähiliikuntapuiston rakentaminen jo
tällä valtuustokaudella.
4. Meluvallit, Nuuksion portti, jo tekemäni aloitteen pohjalta uuden nuorisotilan ja nuorisokahvilan perustaminen sekä terveysaseman laajennus ja
vanhusten iltapäivätoiminnan käynnistäminen.
5. Kyllä (pääsääntöisesti)
6.
6. Veikkola, läntinen alue
3. Veikkolanpuro II
1.Laguksenpuisto eli parantolan alue
2. Eerikinkartano
4. Veikkolanportti
5. Veikkolan osayleiskaava

7. Tekemäni aloitteen mukaan tilasta pitäisi varata
osa uudeksi nuorisotaloksi/nuorisokahvilaksi ja
osa ottaa terveyskeskuksen käyttöön toistaiseksi
- hyvinvointikeskusta odotellessa.
8. Mitä asioita te veikkolalaiset haluaisitte minun
ajavan valtuustossa?
www.pekkasinisalo.fi
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellisen kikkailuristikon vastaanotto oli yllättävän positiivinen. Vaikka ratkaisu tuotti paljon vaivaa, ei nurinoita kantautunut. Ja oikeastaan, välillä tuntuu hyvältä joutua tosi tiukille. Joku oli jopa
sitä mieltä, että tulisi jatkaa samaan malliin. Oikea alanurkka oli vaikein. Siitä huolimatta, että keskuskuvassa on Kylänraitista läntti näkyvissä suurilla kirjaimilla, risteävät ratkaisusanat LÄNTIT ja
läntin synonyymi JÄLKI koettiin hankaliksi. Yllättäen muut, laatijastakin hankalat vihjetyypit eivät
koituneet varsinaiseksi kompastukseksi.
Ristikkoon oli hyväksytty ratkaisusanaksi FARLED, joka on silkkaa ruotsia. Jos nyt pitää esittää
hyväksynnän puolustukseksi jotain, niin olkoon se lehden lukijakunnan pieni ruotsinkielinen vähemmistö. Lähes anteeksiantamaton on sensijaan puhtaaksikirjoituksessa syntynyt virhe. Sanan
ALTONA vihjeessä ”Hampurissa” Hampuri oli muuttunut Berliiniksi. Mutta tämäkään ei tuottanut
ongelmia. Ratkoja, joka oli jo asennoitunut lähes kaiken suvaitsemiseen, pisti senkin kikkailun
piikkiin: onhan Altona Berliinissäkin kaupunkien välillä liikennöivän luotijunan ansiosta.
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Aiempaa laajempi esiratkonta osoitti kiistatta, että nyt on onnistuttu luomaan tavoitetta mukaillen
helppo ristikko. Ei kuitenkaan liian helppo, koska eräät isoista kirjaimista lähtevät sanat voivat olla
etäisiä. Tähditystä käyttäen ollaan jossain yhden ja kahden tähden välimaastossa, kun kolme tähteä
on vaikein.
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Tämänkertainen ristikko on ulkoasultaan pelkistetty, pelkkiä kirjaimia. Tästä syntyykin eräänlainen teema. Isot kirjaimet ovat vihjeitä, joista kustakin syntyy tummennetuille riveille muutamia
ratkaisusanoja. Päinvastoin kuin miltä näyttää, ristikon aihepiiri muilta osin huitelee ties missä
sfääreissä, kuten ristikoissa yleensä, eikä esimerkiksi lainkaan talven tulossa.
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Kylänraitti 4/2010
Pohjois-Kirkkonummella perustettiin kulttuuriyhdistys

Kummikylä 2011 hankeavustus PohjoisKirkkonummelle

Pro Kirkkonummi Kyrkslätt ry, rf
Kirkkonummen kunnanhallitukselle on yhdistyksen toimesta esitetty
kuntalaisaloite ja toimitila-anomus.
Pääkaupunkiseudun liepeillä sijaitseva luonnonkaunis ja monimuotoinen
Kirkkonummi on perinteisesti ollut monien nimekkäiden taiteilijoiden kiinnostuksen kohde, asuinsija
ja luovan työn innoittaja.
”Kruunun jalokivenä” on
kunnassamme sijaitseva
kansainvälisesti tunnettu
ja arvostettu Hvitträsk.

taiteilijat hakevat innoituksen teoksilleen.
Pääkaupungin
vilinästä
yhä useammat perheet
muuttavat
maaseudulle
rauhallisempaan elinympäristöön. Eri taidelajien
harrastajat ja ammattitaiteilijat ovat perinteisesti
toimineet tienraivaajina
hakeutumalla pääkaupungin ulkopuolelle, josta
myös Tuusula on hyvä esimerkki.

Myös tänä päivänä yhä
useampi taiteilija on löytänyt tiensä Kirkkonummen
kauniisiin maisemiin ja
varsin monilukuisena Pohjois-Kirkkonummelle.

Vuosien varrella on herätty
huomaamaan, että kykymme vastata lisääntyvään
tarpeeseen osoittaa toimiva työskentely-, harrasteja näyttelytila kuntaamme
muuttaneille ja tuleville
taiteilijoille ja taideharrastajille on puutteellinen.

Rakentaminen on luonnollisesti muuttanut kulttuurimaisemaa, mutta ympärillämme on edelleen silmiä
hivelevän kauniita metsiä,
peltoaukeita, meren- ja
järvenrantoja saaristosta
puhumattakaan, juuri niitä
elementtejä, joista luovat

Molempia kotimaisia kieliä käyttävä kulttuuriyhdistys Pro Kirkkonummi
- Kyrkslätt ry, rf on perustettu tukemaan monipuolista taidetoimintaa,
ajamaan taideharrastajien
asiaa ja asemaa kunnassamme sekä edistämään

kulttuurivaihtoa.
Pro
Kirkkonummi
Kyrkslätt ry, rf on syksyllä
esittänyt kulttuurialoitteen
Kirkkonummen kunnanhallitukselle ja anonut
perustettavan taidetalon
käyttöön Evitskogin tai
Oitbackan
toimintansa
lopettavia kouluja sivurakennuksineen ja pihapiireineen.
Pro Kirkkonummi - Kyrkslätt ry, rf:n tarkoituksena
on tarjota taiteentekijöille ja taideharrastajille
työskentelytilojen lisäksi
näyttelytiloja sekä kurssimuotoista koulutusta eri
maalaus- ym. -tekniikoissa, myös lapsi- ja senioriharrastajille.
Pro
Kirkkonummi
Kyrkslätt ry,rf -kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja
on Raili Leidenius ja sihteeri taidemaalari EevaLiisa Evita Ruotsinsalo
(evita@kolumbus.fi).
Raili Leidenius

Lukuiloa lukupiireissä
Kirjat ja lukemisen nautinto ovat monelle pelastus,
kun talven hämärä laskeutuu ja illat pimenevät.
Moni ikääntyvä ihminen
ei enää voi tai jaksa lukea,
mutta mielellään kuuntelee, kun joku lukee.
Kirkkonummen Kirjaston
Ystävät -yhdistys on pian
kolme vuotta järjestänyt
lukupiirejä
ikäihmisille
palvelutaloissa ja hoitokodeissa. Lukijat käyvät
lukemassa omalle lukupiirilleen yleensä kerran viikossa. Kirjat valitaan kuulijoiden toiveiden mukaan:
elämäkertoja, muistelmia,

tarinoita.
Lukuvinkkejä piireihin saa
kirjaston työntekijöiltä, ja
lukijat ovat myös tehneet
lukulistan luetuista kirjoista. Lukemisen lomassa
myös keskustellaan sekä
viritellään omia muistoja
ja kokemuksia. Lukupiiri
tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden
kokoontua
yhteen ja kokea iloa kirjallisuudesta. Myös lukijoille
yhteinen aika kirjan ääressä on antoisaa. Tekstit
heräävät eloon lukijoissa
ja kuulijoissa; mennyt ja
nykyinen kohtaavat.
Lukupiireihin kaivataan
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lisää lukijoita. Lukijoille
tarvitaan välillä myös sijaisia. Jos olet halukas antamaan vanhuksille aikaasi
ja tulemaan lukijaksi edes
silloin tällöin, voit ottaa
yhteyttä Tarja Karviseen
soittamalla numeroon 050
5663697 tai kirjoittamalla
tarja.karvinen2@luukku.
com. Lukupiirit ovat myös
hyvä tapa eri-ikäisille viettää aikaa yhdessä, joten
nuoretkin ovat tervetulleita lukemaan.
Tarja Karvinen

Uudenmaan
taidetoimikunta jakoi kolmelle
kunnalle, kylälle tai kaupunginosalle 4 000 euroa
tapahtuman järjestämiseen
vuonna 2011. Veikkolan kyläyhdistys oli yksi
Kummikylä 2011 -hankeavustuksen saajista.

-yhdistysten
toimintaa
osallistavalla ohjelmalla.
Uudenmaan taidetoimikunta on nimennyt läänintaiteilija Outi Korhosen
projektin kummiksi. Hän
on tarvittaessa mukana
suunnittelemassa tapahtumaa.

Kyläyhdistys
järjestää
avustuksella
PohjoisKirkkonummella syksyllä
2011 tapahtuman, jossa
esitellään paikallisten taideseurojen, -koulujen ja

Kummikylähankkeen ideana on edistää paikallisten
taiteentekijöiden, seurojen,
järjestöjen ja taidekoulujen
tunnettavuutta järjestämällä vähintään kaksipäiväi-

nen ”Taiteesta hyvää oloa”
-tapahtuma. Tapahtumien
tarkoituksena on esitellä
alueen taide-elämää, toimintaa ja toimijoita sekä
järjestää vuorovaikutteista
kulttuuritoimintaa.
Mukana hankkeessa ovat
Kartanoteatteri, Sanapaja/
Kirjaston ystävät, Veikkolan koti- ja kouluyhdistys,
Kirkkonummen videoharrastajat sekä Veikkolan
DADA.

TIENHAARA
Tarjolla toimiva ja helppo tapa toteuttaa kotisi sisustaminen.
Kauttani kaikki sisustussuunnitteluun ja remontointiin liittyvät palvelut yhdellä kontaktilla. Ota yhteyttä, niin tulen
käymään ja kuuntelen muutostoiveesi.
Omaan laajan kontaktiverkoston ja kauttani hoituvat työssä
tarvittavat eri osaamisalojen ammattilaiset kuten putkiasentaja, arkkitehti, ammattimaalari sekä moni muu kumppani.

Ota yhteyttä, Tuula Tienhaara
Puh. 0400-354354

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

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

Parturikampaamotyöt, ripsien ja kulmien värjäys,
rakennekynnet, lahjakortit.

Tervetuloa tutustumaan!
Löydät meidät myös Facebookista
www.jicco.fi
suunnitteli tämän mainoksen

p. (09) 2566 196 | Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola | www.mariannensalonki.com
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Naamioteatteria
Eerikinkartanossa

Commedia Dell’Arte kurssilla on ollut vilskettä
ja vipinää. Veikkolan Kartanoteatterin väki on tänä
syksynä kunnostautunut
Soile Mäkelän ja Davide
Giovanzanan
ohjaamana ilmaisemaan suuresti
ja koko kehon voimalla.
Commedia Dell’Arte on
1500-luvulla Italiassa kehittynyt
teatterimuoto,
jossa näyttelijät kätkevät
kasvonsa puolinaamioiden taakse. Niiden takaa
jää näkyviin vain leuka ja
suu.
Commedia Dell’Arte -esitykset perustuvat hahmoihin, jotka eivät oikeastaan
ole mitään tiettyjä henkilöitä, vaan arkkihahmoja,
jotka edustavat suurempaa, stereotyyppistä kokonaisuutta. Esimerkiksi
miespuolinen Pantalone
tai naispuolinen Pantalona
edustavat rikkaita, kitsaita
vanhoja ihmisiä. Hahmojen naamiot liioittelevat
kasvonpiirteitä ja ovat lä-

hes irvikuvia. Hahmojen
ei olekaan tarkoitus olla
inhimillisiä, ja jokainen
tyyppi on jollakin hauskalla tavalla hieman paha.
Ne myös kokevat kaikki
tunteet ”kaikkien aikojen”
tunteina eivätkä ne täten
osaa olla vain hieman iloisia, vaan jos he iloitsevat,
on heidän ilonsa suurinta
iloa, mitä voi kuvitella.
Commedia Dell’Arte antaa eväitä myös tavalliseen
näyttämöilmaisuun, sillä
hahmot vaativat uskaliasta
heittäytymistä sekä oman
kehon jatkuvaa tarkkailua.
Kurssilla olemme oppineet
rakentamaan erilaisia tyyppejä esimerkiksi erilaisista
puhe- ja kävelytyyleistä.
Myös tunnetilat ovat olleet
aiheena. Mihin suuntaan
raivo pyrkii etenemään?
Entä onni? Miltä näyttää
ihminen, joka kokee kaikkien aikojen surun?
Oppimisen ei kuitenkaan
ole tarvinnut olla vakavaa – päinvastoin! Hymy
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Maailman valo

on ollut huulilla suurimman osan ajasta, ja päivän
naurut on saanut kokea
seuratessaan muiden mukana olleiden edesottamuksia – onhan Commedia Dell’Arte komediaa.
Harjoituksia on pidetty
joka maanantai idyllisessä
Eerikinkartanossa, mikä
sopii Veikkolan Kartanoteatterille erinomaisesti.
Mukana on jälleen ollut
kaikenikäisiä, ja yhteishenki on käsin kosketeltavaa! Yhteishenki ja iloinen
tunnelma onkin se salainen resepti ja yhteen vetävä voima, joka saa monet
jatkamaan teatteriharrastuksen parissa vuodesta
toiseen.
Commedia Dell’Arte kurssilla valmistetun esityksen voi nähdä Eerikinkartanolla Kartanoteatterin
Itsenäisyyspäiväjuhlassa
6.12. kello 15. Toiveissa
on ollut esityksen uusinta
kevään puolella.
Teksti: Elisa Sipponen

SIIKARANNAN
KESÄTEATTERILINJA
22.01.-23.01. (aloitus)
Linja on tarkoitettu kaikille teatterista
kiinnostuneille aikuisille, aiempaa
teatterikokemusta ei tarvita.
Kesäteatterilinjalla tutustutaan teatteriesityksen
valmistamiseen ja tehdään esitys, jossa
näyttelijöinä, puvustajina, lavastajina ja
maskeeraajina toimivat osallistujat itse.
Kesäteatterilinja päättyy kesällä esitettäviin
näytöksiin.
Lähiopintoja on noin joka toinen viikko
sunnuntaina sekä maanantai ja tiistai-iltoina.
Hinta RL:n jäseniltä 100 €, muilta 150 €.
Ilmoittautumiset 13.12. mennessä
kurssit@siikaranta.fi tai
puh 09 867 97 451
Siikaranta-opisto, Naruportintie 68
02860 Espoo www.siikaranta.fi

Lennart Segerstråle (Ari Tuunainen) perheensä kanssa (vaimo Reija Lampi-Parvela, pojat Oliver Oinonen ja Niklas Laakso

Kirkkonummi teki jälleen
historiaa. Lokakuun lopussa sai kantaesityksensä
toinen kirkkonummelalaisen Annukka Aholan
säveltämä ooppera “Maailman valo”. Ensimmäinen
oli Porkkalan parenteesi-ajoista (vuokra-ajasta)
kertonut ”PORKKALAooppera”.
Maailman valo -oopperan juoni syntyi ja kasvoi
yhteistyössä säveltäjän ja
tekstin kirjoittajan, myös
kirkkonummelaisen Laura
Voipion, kanssa. Esitys oli
mahtava!
Oopperan tarina kertoo
kristinuskon saapumisesta
Kirkkonummelle 1300-luvulla, Kirkkonummen kirkon rakentamisen vaiheista, ristiriidoista, sodista
ja murheista, mutta myös
uskosta ja iloista.

T:mi

Merkittävä rooli on taiteilija Lennart Segerstrålella,
hänen lasimaalauksillaan
ja ennen kaikkea alttarimaalauksen tilalle hiilellä
puotipaperille piirtämänsä
Kristuksen ristillä.
Syksyllä 1944 kirkko tyhjennetään, Kristuksen risti
määrätään poltettavaksi,
mutta se kääritäänkin rullalle, piilotetaan, ja se säilyy. Kuva on edelleenkin
nähtävissä Kirkkonummen
Pyhän Mikaelin kirkossa.
Ooppera esitettiin 22.24.10.2010
Kirkkonummen kirkossa lähes
loppuunmyydyille katsomoille. Esityskertoja oli
vain viisi, joten monelta
ooppera jäi näkemättä,
mutta siitä on tehty DVD,
joka valmistuu joulukuun
puolessa välissä.

Oli elämys olla mukana
seuraamassa historiallista
oopperaesitystä. Alttarilta
henki osaamisen riemu.
Oopperaa on harjoiteltu
kauan ja tiiviisti. Sen huomasi. Esiintyjäthän olivat
sekä ammattilaisia että
amatöörejä, mutta kaikki
toimivat ammattilaisten
tavoin.
Kirkon suomat puitteet
oli hienosti ja kekseliäästi
käytetty hyväksi. Poikkeavaa teatterioloissa esitetystä oopperasta oli urkujen
tuoma lisäväri orkesterille.
Esityksen päätyttyä yleisö
oli haltioissaan, eikä suosionosoituksista ollut tulla
loppua.
Teksti: RL

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

KULTTUURI
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Tonttulauantai
Lauantaina 20. marraskuuta oli Veikkolan kirjastolla
vipinää ja vilskettä, kun
juhlittiin Tonttulauantaita.
Kirjaston työntekijät palvelivat tonttulakeissaan,
ja Kirjaston ystävien kanttiinista leijaili herkullisia
tuoksuja. Pihalla sai katsella reippaiden ponien
kyydissä matkustavia lapsia sekä ihastella Navalan
ratsutallin suloisia vaaleanpunaisia kärryjä. Lisäksi Veikkolan eräveikot
pystyttivät urheina ulos
teltan, jonka suojissa paistettiin muurinpohjalettuja.
Tunnelma oli lämminhenkinen, ja väkeä piisasi.
Kirjakahvilan herkkujen
äärellä pääsi nauttimaan
Tuomas Kyrön tarinoita
Paavo Sortin lukemana.
Kartanoteatteria
edusti
Paavon lisäksi myös Niina
Saikkonen, joka luki iltapäivällä neljäsluokkalaisten kirjoittamia ajatuksia
kirjastosta. Lapsille oli tarjolla satutuokioita kirjastonystävä Tarja Karvisen
kertomana. Kirjaston ystävät järjestivät myös Tontut
kertovat -sanapajan, jossa
ohjaajina olivat Tiina Siira
ja Paula Roselius.
Kirjaston tilat huomattiin
ahtaiksi, kun näyttämölle saapui Kirkkonummen
tanssiyhdistyksen Veikkolan oppilaita Pauliina Ruhasen ohjaamana.
Tonttutanssin musiikista
vastasivat Laura Sovio (lyriikka, sävellys ja koskettimet), Mikko Yli-Knuutila
(basso) ja loistavana solistina Iida-Edit Yli-Knuutila.

Ohjaaja Pauliina Ruhanen antaa viime hetken ohjeita tanssijoille.
Yleisöryntäys ja siitä johtuva tilojen ahtaus aiheuttivat tanssijoille haasteen,
josta kuitenkin selvittiin
kunnialla.
Iloa niin lapsille kuin
vanhemmillekin tuottivat
myös koti ja koulu -yhdistyksen teatterikerhon
esiintymiset,
ohjaajana
Ilona Tiainen. Yleisö sai
vaikuttaa
improesitysten tarinoihin ja pidätellä
parhaan kykynsä mukaan

naurua, kun joulupukin
puuronkeitto ei sujunutkaan aivan niin kuin piti.
Monella kirjaston asiakkaalla näkyi myös vastalainattujen
kirjojen
välissä itsetehty tonttu-kirjanmerkki, joita oli mahdollista askarrella Riikka
Styrmanin johdolla. Iltapäivällä paikalle saapui
vielä Arja Puikkonen kertomaan uusimmasta kir-

jastaan Sydän saappaan
varressa.
Tonttulauantain upea tunnelma ei olisi onnistunut
ilman loistavaa yhteistyötä. Siispä kiitos kaikille
osallistuneille, niin yleisölle kuin järjestäjillekin.
Teksti:
Maarit & Mira Orko
Kuvat: Joonas Jumisko

Paavo Sortti ja kuuntelijajoukko. Taustalla Kirjaston ystävien kanttiini

Kartanoteatteri kesällä 2011
Veikkolan Kartanoteatterin vuoden 2011 kesänäytelmäksi on valittu Maiju
Lassilan kansankomedia
TULITIKKUJA LAINAAMASSA. Tarinan mukaan
Ihalaisen Antti lähti Hyväriseltä tulitikkuja lainaamaan ja kohtasi matkalla
Vatasen Jussin. Siitä alkoi
tapahtumien ketju, jota
ihmetellään vielä tänäkin
päivänä.
Legendaarinen maalaisnäytelmä puhkeaa kukkaan
Navalan puistossa, Haapajärven rannalla. Runsaasti
musiikkia, lauluja ja tansseja sisältävän näytelmän
ohjaa Susanna Haavisto.
Musiikista vastaa edellisen kesän Vikkelä-orkesterin kapellimestari Tuija
Rantalainen. Näytelmän
harjoitukset alkavat hel-

(]VPUUHQV\S\UHPRHHU!
Teija Saarinen ja Jouko Pelkonen viime kesän Vikkelissä tunnelmissa. Ensi kesänä heillä on uudet kujeet.
mikuun alussa maanantaiiltaisin.
Kartanoteatterin sirkusperheeseen mahtuu aina uusia
eri-ikäisiä harrastajia, ja
tehtäviä on paljon eri osaalueilla: esiintyminen, puvustus, lavastus, myynti,

markkinointi ym. Jos olet
kiinnostunut teatteriharrastuksesta Veikkolassa,
ota pikaisesti yhteyttä
sohvi.roininen(at)hotmail.
com.
Teksti: Eija Ahvo
Kuva: Emilia Raunio
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Juha ja Laura Henriksson ovat veikkolalainen kirjailijapariskunta. Molemmat ovat julkaisseet musiikilliset elämänkerrat aikamme suurista musiikintekijöistä. Laura Henrikssonin ”Aivan kuin mainingit
sois –
Juha Vainion laulujen äärellä” sekä Juha Henrikssonin teos ”Toiset meistä - Rauno Lehtinen ja musiikki”
ovat loistavia valintoja joulupukin konttiin kaikille
suomalaisesta populaari- ja iskelmämusiikista sekä
sen historiasta vähänkin kiinnostuneille.
Laura Henriksson

Aivan kuin mainingit sois
– Juha Vainion laulujen äärellä
Tammi 2010
Juha Vainio teki kolmenkymmenen vuoden aikana
merkittävän uran iskelmämuusikin sanoittajana,
lauluntekijänä ja laulajana.
Hänen tuotantonsa on laaja ja hämmästyttävän monipuolinen. Hän kirjoitti
lukuisia tekstejä, jotka
ovat jääneet lähtemättömästi elämään suomalaisten mieliin.
Juha Vainion tunnetuimpia
sanoituksia ovat esimerkiksi Kotkan poikii ilman
siipii, Vanhojapoikia viiksekkäitä, Minne tuuli kuljettaa, Jos vielä oot vapaa,
Viisitoista kesää, Kesäkatu, Kolmatta linjaa takaisin, Kuusamo, Tahdon olla
sulle hellä ja Käyn ahon
laitaa. Oman laulajanuransa lisäksi hän teki tekstejä
lukuisille
suomalaisille
eturivin iskelmälaulajille
sekä kirjoitti sanoituksia
mainoslauluihin.
Musiikintutkija
Laura
Henriksson kuvaa erittäin
tarkasti Juha Vainion työskentelytapaa tekstintekijänä ja esiintyjänä sekä
tarkastelee
syvällisesti
lukuisia Vainion lauluissa
esiintyviä teemoja. Kirjassa käydään läpi koko
Vainion musiikillinen ura
ja sen vaikuttajat, joista
suurimpia ovat olleet varsinkin uran alkupuolella
Erik Lindström ja loppupuolella Jaakko Salo sekä
Markku Johansson.
Henriksson on haastatellut
lukuisia Vainion työskentelytovereita. Kirjasta saakin aimo annoksen suomalaisen iskelmämusiinkin
historiaa ja tietoa, kuinka
nämä tänäkin päivänä
ajankohtaiset laulut ovat
syntyneet. Kirjaa luki-

essaan voi hyvin eläytyä
tuohon 60-80 -luvun tunnelmaan, mitä musiikkipiireissä on eletty, hauskoja tarinoita ja sattumuksia,
mutta myös sitä totista
työtä, mitä musiikin tekeminen on ollut.
Laura Henriksson on pitkään tutkinut Juha Vainion
tuotantoa, ja tämän kirjan
tekoon meni yhteensä reilu vuosi. Hän kertoo kirjan
kirjoittamisen olleen erittäin mielekästä. Teoksen
tärkeimpiä lähteitä ovat
olleet kirjoittajan tekemien haastattelujen lisäksi
muiden tekemät Juha Vainion arkistohaastattelut,
suomalaista populaarimusiikkia käsittelevät kirjat
sekä luonnollisesti Juha
Vainion sanoitukset, sävellykset ja levytykset.
- Juha kirjoitti asioista,
joita hän näki ympärillään.
Hän tarttui mielellään
tuoreisiin aiheisiin, kuten
esimerkiksi Dingo-yhtyeen suosioon kappaleessa
Mies joka tapasi Dingon
tai saimaannorpan uhanalaisuuteen ja maaseudun
autioitumiseen kappaleessa Vanhojapoikia viiksekkäitä. Ajankohtaisten
näkökulmien takia lauluihin tallentui paljon syntyajankohtansa tapahtumia,
ajatuksia ja ilmiöitä, Laura
Henriksson toteaa.
Allekirjoittanut voisikin
sanoa, että tämän kirjan
tulisi löytyä jokaisen - ei
vain Junnu-fanin – vähänkin suomalaisesta iskelmämusiikista ja sen
historiasta kiinnostuneen
kirjahyllystä.
Maria Feldt
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Mika Wickström

Kuuleeko Beirut
Tammi 2010

Jermuilua ja kasvukipuja
Libanonissa
On alkuvuosi 1990. Reilu
parikymppinen yliopistoopiskelija Tapio Finne lähtee vuodeksi Libanoniin
rauhaa turvaamaan. Hän
haluaa seikkailla ja nähdä Beirutin, tarunomaisen
itäisen Välimeren helmen,
jota kutsutaan myös Lähiidän Pariisiksi.
Kaikki ei mene vuoden aikana kuten Finne on etukäteen ajatellut. Hän ei pääse
Beirutiin vaan juuttuu aavikolle ikuiselta tuntuviin
rutiineihin, jotka ovat kaukana seikkailusta. Partiovuorot seuraavat toisiaan.
Välillä rutiinin katkaisee
loma tai tulitaistelu, jonka
jälkiä YK-joukot lähtevät
paikkaamaan. Joskus joku
omista, suomalaisista ja
kansainvälisistä YK-joukoista, joutuu tulituksen
kohteeksi. Myös Finne
kohtaa muutaman kerran
kuoleman silmästä silmään.
Enimmäkseen elämä kuitenkin pyörii rutiininomaisilla partiointi- ja vartiointikeikoilla. Vaihtelua
tuo siirto suomalaisten
pataljoonasta FinBattista
kansainvälisiin tiedustelujoukkoihin. Mutta rutiinit
saavat yliotteen myös siellä. Monikansalliset joukot eivät juuri seurustele
vapaa-aikanaan toistensa
kanssa.
Finne palaa kotiin muuttuneena miehenä. Nuori,
idealistinen opiskelija on
joutunut vuoden aikana
kohtaamaan omat pelkonsa, riittämättömyytensä ja
puutteellisen ymmärryksensä.
Mika Wickströmin Kuuleeko Beirut kertoo oivallisesti parikymppisen
suomalaisnuoren kasvutarinan. Kokemattomasta
humanisti-opiskelijasta tulee – jos nyt ei aivan karski

maailmanomistaja niin ainakin – ikäistään kypsempi mies.
Wickström onnistuu tavoittamaan hämmennyksen, joka piinaa aavikolla
päivystävää Finneä. Mitä
israelilaiset miehittäjät ja
heidän tukemansa arabijoukot tekevät Etelä-Libanonissa? Miksi ihmiset
tappavat tai tapattavat
toisiaan? Miten tänne ylipäänsä voi rakentaa rauhaa? Finne pohtii epätoivon hetkinä.
Nuori YK-sotilas onnistuu
säilyttämään herkkyytensä
paikallisen tilanteen mielettömyydestä, näkemästään kuolemasta ja rivosta
sotilaselämästä huolimatta. Kirjan lopussa hän suree tutun palestiinalaispojan kohtaloa: tämä astui
miinaan, menetti jalkansa
mutta säilyi hengissä.
Libanonin komennuksen
ulkopuolinen
maailma
tunkeutuu tarinaan sanomalehtien,
uutispätkien
sekä lomalta tai Suomesta
tulleiden uusien sotilaiden
tarinoissa. Berliinin muuri
on murtunut, Neuvostoliitto on hajoamassa, ja lama
tekee tuloaan.
Suomessa odottaa tyttöystävä, jota Finne ikävöi,
vaikka ei aina löydä kaipaukselle sanoja. Parikymppisen YK-sotilaan maailma
on kaaosta, koheltamista
ja kaipausta. Wickström
antaa näille kaikille tilaa, vaikka YK-jermuilu
hallitseekin
kerrontaa.
Mutta sellaista se sotilaselämä paljaimmillaan on
– alkoholilla läträämistä,
karskeja juttuja ja naisista
haaveilua – niin Suomen
armeijassa kuin suomalaisissa YK-joukoissa.
Simo Sipola

Juha Henriksson

Toiset meistä
- Rauno Lehtinen ja musiikki
Suomen Jazz & Pop Arkisto 2010
Suomalaisen populaarimusiikin merkittävän vaikuttajan, säveltäjä, sovittaja ja multi-instrumentalisti
Rauno Lehtisen, musiikillinen elämä käydään tässä
teoksessa läpi aivan syntymästä kuolemaan. Lehtisen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa
Letkis, On hetki, Muuttuvat laulut, Toiset meistä ja
Tom tom tom.
Kirjassa kerrotaan elävästi ja sujuvasti valokuvien
kera koko Lehtisen musiikillinen elämänkaari,
joka oli erittäin monipuolinen ja sivusi kiinnostavalla tavalla hyvin monia
erilaisia musiikkigenrejä.
Hän muun muassa soitti
nuoruudessaan tamperelaisissa klassisen musiikin
orkestereissa ja harrasti
intomielisesti jazzia. Hän
hallitsi myös esimerkiksi
latinalaisamerikkalaisen
musiikin ja keskieurooppalaisen viihdemusiikin.
Hänen sävellystuotannonsa käsittää populaarimusiikkia laidasta laitaan.
Kirja tuo esiin myös
Lehtisen tinkimättömän
luonteenlaadun ja korkean työmoraalin. Hän oli
synnynnäisesti lahjakas,
työssään perfektionisti ja
hioi ideoitaan lähes loputtomasti. Lehtisestä kiertää
muusikkopiireissä myös
paljon hauskoja tarinoita,
mutta kirjailija on halunnut pitää pääpainon musiikissa ja sirotellut joitain
hauskimpia tarinoita mu-

siikillisen elämänkerran
mausteeksi.
Juha Henriksson itse kertoo, että kimmoke tämän
muistelmakirjan
tekemiseen syntyi sävelmateriaaliin
tutustumisen
pohjalta, mutta erityisesti
Pekka Jalkasen 12 tunnin
videomateriaali oli tärkeä
yksittäinen lähde ja avarsi
säveltäjäprofiilia haastatteluineen. Näissä Rauno
Lehtinen kertoi avoimesti
taustastaan ja suhteestaan
musiikkiin.
Innostavinta tässä vuonna 2007 alkaneessa projektissa oli Lehtisen laaja
musiikin tuntemus; hän
oli perehtynyt musiikkiin
laajasti ja hallitsi monta
instrumenttia.
Lehtisen
kuoltua omaiset toimittivat maestron laajan musiikkikokoelman Suomen
Jazz & Pop Arkistoon.
Kokoelmaan sisältyi mm.
runsaasti sävellysten käsikirjoituksia ja sovitusten
originaaliversioita
sekä
satoja tunteja ääninauhoja
- mukana myös kosolti ennen julkaisematonta materiaalia.
Tutkimusmateriaalia Lehtisen elämästä oli runsaasti,
ja Henriksson on tässä sitä
hienosti hyväkseen käyttänyt. Näin hän on tuonut
Rauno Lehtistä ihmisenä
ja musiikin ammattilaisena lähemmäs yleisöä.
Maria Feldt

KIRJALLISUUS

Kylänraitti 4/2010

23

Liisa Talvitie

Sokka
Kustannusosakeyhtiö Siltala 2010

Laulava näyttelijä vai
näyttelevä laulaja?
Pirkko Saisio

Kohtuuttomuus
Kustannusosakeyhtiö Siltala 2008

Karisma kuljettaa tarinaa
Ensimmäiset sata sivua
arvelutti: mitähän tästä
tulee? Lyhyitä lauseita,
runsasta toistoa, yllättäviä
sanaleikkejä, kliseitä ja
oivalluksia. Sivut poistuivat nopeasti, ja tarina etsi
itseään.
Pikkuhiljaa alkoi löytyä:
jännitteet, juonen kuljetus,
ihmissuhteet ja yllättävät
käänteet.

Arja Puikkonen

Sydän saappaan varressa
Otava 2010

Royal Dynamite
Kirjamessuilla kuuntelin,
kuinka Arja Puikkonen
kertoi uusimmasta nuortenkirjastaan. Hän toivoi
sen sopivan myös niille,
jotka eivät ole hevosihmisiä, vaikka tarina heppahullusta kertookin. Siksi
ensimmäisenä täytyykin
sanoa, että Sydän saappaan varressa sopii kenelle
tahansa. Se on kasvutarina,
joka kätkeytyy heinäpaalien, ratsastuskilpailujen ja
liian tiukkojen saappaiden
sekaan.
Lara on yläastelainen tyttö,
jolle hevoset ovat tärkeintä
maailmassa. Myös kirjoittaminen on Laralle tärkeää, ja kirjassa päästäänkin
näkemään myös päähenkilön itsensä kirjoittamia
tekstejä.
Suurimmassa
osassa niistä Lara kuvailee
upeaa varsaa, Rotsia. Kun
Lara oli pieni, hän vietti
erään kesän Italiassa. Siellä hän myös näki elämänsä
upeimman hevosen syntyvän eikä koskaan unohda
sitä.
Kerronta on sujuvaa, ja
päähenkilöön on helppo
samaistua. Kuka meistä ei
olisi joskus tuntenut itseään yhtä yksinäiseksi kuin
Lara, jolla ei ole ystäviä
edes tallilla. Laran äitikään
ei ymmärrä ratsastuksen
tärkeyttä eikä suostu ostamaan tytölle uusia ratsastussaappaita kisoja varten.
Lara onnistuu hankkimaan
saappaat itselleen, mutta
mikä on niiden hinta? Menetetty ystävyys, vihainen

äiti, ikuinen häpeä ja koko
kesäloma töissä pelottavan
sukulaisen luona tallilla
Italiassa, sillä aikaa kun
äiti ja pikkuveli matkustavat Pariisiin.
Loppujen lopuksi edessä
ei häämötäkään maailmanloppu. Italiassa Lara tapaa
kaksi vanhaa ystäväänsä:
tallipoika Ginon ja yhä
upeammaksi kasvaneen
Royal Dynamiten, Rotsin,
joka ei enää suinkaan ole
varsa vaan hevonen. Lara
vahvistaa
ystävyyttään
molempien kanssa, mutta
edessä on lisää ongelmia:
Rotsi lähtee Saksaan myytäväksi, eikä Lara halua
päästää irti unelmiensa
hevosesta vaan seuraa sitä
ajattelematta yhtään seurauksia. Samalla hän aikoo
selvittää, mitä kuuluu Saksassa työnsä takia asuvalle
isälle, josta ei ole kuulunut
pitkään aikaan mitään.
Kesän jälkeen Lara palaa
kotiinsa kasvaneena ja saa
myös tilaisuuden uusia
kerran menetetyn ystävyytensä luokkatoverinsa syntymäpäivillä. Tarinassa on
monta yllättävää käännettä
ja kiehtovaa henkilöhahmoa, ja kirja myös päättyy
loistavaan loppuun, joka
kertoo tulevaisuuden olevan parempi. Kun on lukenut viimeisen rivin, jää
hyvä ja levollinen mieli, ja
kirjan voisi lukea vaikka
saman tien uudelleen.

Pirkko Saisio on kirjallisuuden ja teatterin monipuolinen ammattilainen,
joka hyödyntää Kohtuuttomuus-romaanissaan
taitavasti
dramaturgista
osaamistaan. Hän käyttää
sanaa kuin muovailuvahaa: leikkii, sanailee, yhdistelee asioita verbaliikan
ehdoilla. Mutta ei pääasiaa, rivien välissä kulkevaa
juonta, joka pitää lukijan
tiiviisti mukana.

lisesti jo rapistuvan itsekunnioituksensa ja alistuu
Hänen aisankannattajaksi.
Syntyy mielenkiintoinen,
vahvasti homoeroottinen
suhde, jossa kaksi biseksuaalista, miespuolista henkilöä etsii minuuttaan. Hän
on karismaattinen narsisti,
joka kietoo ihmisiä pikkusormensa ympärille. Ideoimansa tv-show´n jälkeen
Hän menee eduskuntaan ja
valitaan ministeriksi, kunnes...
Kohtuuttomuus on kolmas
osa trilogiaa, joka alkoi
näytelmällä
Tunnottomuus ja jatkui romaanilla Voimattomuus. Sivuja
on lähes 600, mutta se ei
haittaa. Nälkä vain kasvaa
matkalla. Kevyehkön rakenteen sisällä kohtaavat
kitkerä komedia ja tyly
moraliteetti, kuten kustantaja asian ilmaisee.

Poliittinen laululiike ja Sinikka Sokka liittyvät kiinteästi toisiinsa.1940-luvun
lopulla syntynyt Sokka oli
sopivasti parikymppinen,
kun Suomen nuoriso käänsi katseensa kohti Pariisia,
Latinalaista Amerikkaa ja
oman maamme poliittista
vasemmistoa. Taiteilijat,
älymystö ja työläiset kohtasivat aatteellisesti, mutta
pääasiassa omissa ympyröissään. Kuka istui Kosmoksessa, kuka Vallilan
työväentalolla.
Sinikka Sokan muistelmateoksella ei ole nimeä; se
on yksinkertaisesti Sokka.
Siihen kiteytyy myös sen
suurin puute: Teksti keskittyy pääasiassa henkilöön
ja jättää analysoimatta sen
ajan suuret yhteiskunnalliset ja poliittiset tapahtumat. Toki ne mainitaan
mutta luettelonomaisesti
Sinikan oman kehityksen
vanavedessä.

Timo Parvela

Sinikka Sokka on taitava
ja karismaattinen esiintyjä, joka pääasiassa freelance-taiteilijana on päässyt
näyttämään monipuolista
osaamistaan sekä musiikin että teatterin parissa.
Pitkä ura alkoi jo teinityttönä Sinkat- ja Muksut-

Ella ja kaverit juhlatuulella

Claes Andersson

Minä on kertoja, joka löytää Hänet, menettää lopul-

Matti Saartamo

Tammi 2010
Kuvitus Mervi Lindman
Timo Parvelan kirjoittama
ja Mervi Lindmanin kuvittama Ella-kirja kertoo lyhyitä vitsikkäitä tarinoita
tokaluokkalaisesta Ellasta ja hänen kavereistaan.
Niitä on juuri lukemaan
oppineenkin helppo lukea.
Parvelan Ella-kirjoista tulevat mieleen ranskalaiset
Nikke-kirjat, joita kirjoitti
Asterix-, Lucky Luke- ja
Ahmed Ahne -sarjakuvien
kirjoittaja René Goscinny
joskus 1960-1970-luvulla.
Ella-kirjoja on monta. Ensimmäinen Ella ilmestyi
jo 15 vuotta sitten. Alkuun Ella-kirjat ilmestyivät lukemaan opettelevien
Kirjava Kukko -sarjassa.
Kirjoittaja Timo Parvela
on
kirkkonummelainen
opettaja.

ka on koko luokan viisain henkilö, jolla on aina
(yleensä) ongelman sattuessa suunnitelma. Tuukalla on silmälasit.
Luokan arin ja pelokkain
henkilö on Samppa , joka
rupeaa melkein kaikista
asioista itkemään. Samppa
on myös luokan epäonnisin henkilö, mutta hän pukeutuu usein batmaniksi.
Pate on luokan todellinen
väriläiskä, ei koskaan tajua
mitään ja kysyy aina jotain
hölmöä silloin, kun ei saisi
kysyä. Hänen tukkansa on
ruskea ja kasvaa silmille.
Pukari on luokan riitapukari. Pukari kuvailee aina
erilaisella tavalla nenään
lyömistä lähes joka asiassa.

Ella on kaikkien kirjojen nimihenkilö. Tarinat
kerrotaan hänen näkökulmastaan. Hanna, Ellan
paras ystävä, aikoo isona
kuulemma opettajaksi tai
filmitähdeksi.

Ella-kirjat, tämä uusinkin,
ovat mukavaa luettavaa.
Ne vanhemmat, jotka lukivat joskus kauan sitten
Nikke-kirjoja, pitävät Elloistakin.

”Tuukka on nero”. Tuuk-

Raija Kari

Mira Orko

yhtyeissä, joissa laulettiin
sen ajan yhteiskunnallista
musiikkia, folkia. Teatterikoulun jälkeen olivat
edessä Kom-teatteri ja
Agit Prop -yhtye, jotka
molemmat mahdollistivat
Sinikalle mieluisan harrastuksen: matkustamisen
sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Tunnetuin
esiintymisretki tapahtui
presidentti Allenden juhlissa kesällä 1973 Chilessä, pari kuukautta ennen
sotilaskaappausta ja Allenden teloitusta.
Rikkinäinen kotitausta yksinhuoltajaäidin tyttärenä
heijastuu monella tavalla
Sinikan elämässä: voimakas tahtotila, kulinaristiset
nautinnot, useat miessuhteet ja vahva sosiaalinen
verkosto.
Liisa Talvitien kirjoittama
elämänkerta on kattava ja
hyvin kirjoitettu teos, jota
täydentävät useiden ystävien ja työtovereiden henkilöhaastattelut. Ne monipuolistavat kirjoittajan
näkemystä ystävästään ja
Tampereen Piaf-musikaalissa esiintyvän Sinikka
Sokan henkilökuvaa.
Matti Saartamo

Jokainen sydämeni lyönti merkintöjä elämästäni
WSOY 2009
Claes Andersson on monialataituri,
psykiatri,
puoluejohtaja, muusikko,
kirjailija, jalkapalloilija ja
paljon muutakin. Ennakkoon ajatellen yllättävästi
eniten vie tuntemattomampi psykiatrin työ. Vasemmistopoliitikko Andersson
on kaikille tutumpi.
- Jos haluaa tehdä elämäntyönsä psyykepotilaiden
auttamiseksi, täytyy olla
itsekin vähän hullu, Andersson arvelee.
Veikkolan sairaalan kokeilussa Andersson työtovereineen
kehitteli
ihmisläheistä ja demokraattista
hoitomallia.
Kokeilu edesauttoi potilasyhdistysten ja kuntoutujien
etujärjestöjen
vakiintumista Suomessa.
Vakavia osuuksia keventävät hupaisat episodit
jazz-miehenä ja jalkapalloilijana.
Yksityiselämä kulkee siinä sivussa. Vaimot, kump-

panit nimetään kirjaimilla,
ystävät etunimillä. Huumori, hyvä sydän, halu
auttaa muita ja usko siihen,
että yhteiskuntaa voidaan
muuttaa, ovat Anderssonin
ominaispiirteitä.
Tarina kulkee yksittäisinä
lankoina eteenpäin ja vie
vähitellen kokonaan mukaansa. Siinä on monta
tuttua tapahtumaa, ilmiötä
ja ihmistä.
- … elettyäni elämän,
jossa minulla on ollut ilo
ja onni olla mukana niin
monessa, rakkaudessa ja
ystävyydessä, intohimoissa ja haluissa ja tulevaisuuden uskossa, taistelussa ja vastarinnassa, jossa
olen kohdannut niin paljon
todellisuutta, niin monia
ihania ja huikeita ihmisiä
ja kohtaloita, monia maita,
kieliä, kulttuureita, elinpiirejä, ystävyyksiä, voisinko
olla muuta kuin iloinen ja
kiitollinen?
Raija Kari
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Vauhtia vuoteen 2011!

Veikkolan Veikot kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa valoisaa ja
vauhdikasta
joulunaikaa babybiccaajille, liikuntaleikkikoululaisille,
tempputuokiolaisille,
perheliikkarilaisille, yukoululaisille, balettitanssijoille,
sählynpelaajille,
salibandyläisille,
jalkapalloilijoille, koripalloilijoille, lentopalloilijoille, jääkiekkoilijoille, zum-

baajille, aerobiccaajille,
kuntosalikävijöille, kehonhuoltajille, kuntocircuitlaisille, tanssijoille, tyttöjen
ryhmälle, kahvakuulaporukalle, yleisurheiluleiriläisille, valmennusryhmälle ja upeasti pärjänneille
valmennettaville.
Sekä
ohjaajille, valmentajille,
toimitsijoille ja muille
vapaaehtoisille. Ja koko
kylälle. Ensi vuonna jatketaan taas.

Veikkolan Veikkojen seinäkalenterin vuodelle 2011 löydät 10-kioskilta tai Sirpan Vintiltä hintaan 10 e/kappale.
Kalenterin kuvat ovat VeVe-ryhmien toiminnasta. Ostamalla kalenterin tuet oman kylän lasten ja nuorten liikuntatoimintaa. Kalenteri on myös oivallinen joululahjaidea!

Jakke Anttila tulee taas kovaa.
Kuva: Johanna Artola.

Lastenliikunnan vauhtia ja väriä.
Kuva: Kim Källman.

Kumpi ehtii ensin?
Kuva: Sanna Salminen.

“Lepistön Raimo soutaa tällä vauhdilla kohta Espanjaan.” Kuva: Johanna Artola.

Pienet palkitut Hippokisoissa.
Kuva: Johanna Artola.

Valmennettavat ovat tunnollisia ja ahkeria, ja tuloksia syntyy. Kuva: Kim Källman.

Osa lentopalloilijoista on pelannut yhdessä jo yli 40
vuotta. Kuva: Johanna Artola.

VeVe-zumbaajia on jo reilusti yli sata.
Kuva: Johanna Artola.

www.veve.net

URHEILU
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Pyöreä pallo, vihreä nurmi

FC WILD juhli talven alla
FC WILD täyttää kaksi
vuotta ensi tammikuussa.
Juhlinnan ennakkoa otettiin marraskuun puolessa
välissä seuran kesäkauden
päättäjäisissä. Paikalla oli
yhteensä kolmisensataa
nuorta jalkapalloilijaa, heidän vanhempiaan ja muita
seuran
taustajoukkoja.
Palkitsemisten ja hauskanpidon lisäksi juhlijoita
puhutti palloiluolosuhteiden kehittäminen PohjoisKirkkonummella.
Kauden päättäjäisjuhlassa palkittiin nuoria futareita laajalla asteikolla.
Vuoden taitotapahtumissa
merkkisuorituksia tehneet
saivat mitalinsa, ja kaksi
joukkuetta, vuonna 2002
syntyneet pojat ja 2003
syntyneet tytöt, palkittiin
mallikelpoisista suorituksista taidon opettamisessa,
jalkapallotaidoissa kehittymisestä ja ennätysvilkkaasta osanotosta seuran
taitotapahtumiin.
Jokaisesta
joukkueesta
palkittiin kaksi pelaajaa
valmentajien ja muiden
joukkueen toimihenkilöiden valitsemilla perusteilla. Perusteluista näki
selvästi, että joukkueet ar-

vostavat hyvin samanlaisia
asioita: Useimpia palkittuja mainittiin loppuun asti
yrittäviksi, reiluiksi kavereiksi ja ahkeriksi harjoittelijoiksi. Kaikki ovatkin
kelpo perusteita palkitsemiselle.
Menneen vuoden muistelu kuuluu kauden päättäjäisiin. Mikäpä onkaan
muistellessa kesän säitä,
kaikkia kilpailuja, sarjapelejä, turnauksia, hyviä
henkilökohtaisia
suorituksia ja ennen kaikkea
harjoituksia uuden kauden
alkua odotellessa.
Tekemisen tasoa ja olosuhteita
Tekemisen tason noususta kertovat vaikka seuran
oman koulutustarjonnan
jatkuva lisääntyminen ja
omien juniorien toiminta
pelinohjaajina nuoremmilleen. Valmentajia, huoltajia ja muita toimihenkilöitä
koulutetaan seurakohtaisilla kursseilla; valmentajilla
ja joukkueenjohtajilla on
omat yhteistyöfooruminsa. Vanhemmat juniorit
14-vuotiaista alkaen ovat
kesän aikana tuomaroineet

yli 60 nuorempien futareiden ottelua.
Jalkapallo on nykyään
Suomessakin laji, jota
harjoitellaan ja jossa kilpaillaan ympärivuotisesti.
Se ei ole muilta lajeilta tai
edes niiden harrastamiselta
pois. On vain hienoa, että
futis jatkuu läpi talven.
Kesän ja syksyn mittaan
on harjoiteltu Veikkolan
hiekkakentillä ja tietenkin
Navalan nurmella, jota FC
WILD:in voimin on myös
kunnostettu. Lisäksi iso
määrä harjoitustunteja on
pidetty automatkan päässä
Solvallassa, Kisakalliossa,
Nummelassa ja Kirkkonummen keskustassa hienoilla tekonurmilla. Talven
läpi harjoitellaan koulujen
saleissa niihin sopivia asioita. Pallon kanssa harjoitellaan tekonurmikentillä
– automatkan päässä – keskustassa ja Nummelassa.
Nummelan tekonurmi on
jälleen marraskuun alusta
katettu kuplalla.
Aika, energia, raha
Hienot olosuhteet ovat
toki kohtuullisen vaivannäön arvoisia vaikka joka

harjoituskerralla. On silti
hyvä välillä miettiä, montako tuntia hyvän, saati talvikäytettävän tekonurmen
saavuttamiseksi istutaan
autossa, montako kilometriä ajetaan, montako kuskia tarvitaan ja montako
hiilidioksiditonnia syntyy,
että koko karavaani saadaan perille esimerkiksi
puolen tunnin reissun päähän hyvien olosuhteiden
äärelle.
On hyvä miettiä, millaista olisi, jos futisjuniorit
autossa istumisen sijaan
ehtisivät vaikka ulkoilla,
olla kavereiden kanssa,
tehdä läksyjä tai muuta
hyödyllistä ja mukavaa.
Mitä tapahtuisikaan, jos
osa säästyneestä ajasta ja
lisäksi kulkemiselta säästynyt raha käytettäisiin
harjoitus- ja peliolosuhteiden parantamiseen täällä
omalla kylällä.
Kunta on juuri rakentanut
tekonurmen kunnan keskustaan, mikä tietenkin on
erinomainen asia ja automatkan vaivalla hyödyttää
myös Pohjois-Kirkkonummen futareita. Kasvavassa kunnassa rahaa kuluu
paljon moneen suuntaan

ja helposti enemmän kuin
ehditään hankkia: Kuluja
ja investointeja leikataan,
samalla kun otetaan rajusti
lisää velkaa kulujen kattamiseksi.
On siis aika selvää, että
julkisella rahalla kenttää ei
Pohjois-Kirkkonummelle
lähivuosina synny. Yhtä
selvää on, että harrastajia
tulee lisää – alue kasvaa
ja alueen futisseurat ovat
innokkaita kasvamaan ja
kehittymään.
Yhdessä töihin ja hiekka
vihreäksi
Yksityisellä rahalla, yhdessä tekemällä kenttä tänne saadaan, jos halutaan, ei
epäilystäkään. Eikä epäilystä siitäkään, että kenttähankkeen ajaminen on
joukkuepeliä ja käy aika
ajoin kovasta työstä. Toisaalta mikä olisi mielekkäämpi tapa saada aikaan
sellaista pysyvää, näkyvää,
terveellistä ja lapsille hyödyllistä, jota kelpaa ylpeänä näyttää seuraavallekin
sukupolvelle.
Kenttähankkeen ei pidä
olla yhden seuran asia eikä
harvojen harteilla. Jos te-

kijöitä asian eteen on tarpeeksi, valmista syntyy,
eikä rahoituskaan ole niin
iso este kuin ensi ajattelemalla tuntuu. Laskelmia
on tehty, ja vielä kuluvana vuonna aletaan töihin.
Paremman kokoonpanon
vielä puuttuessa, jos haluat mukaan, ota yhteyttä FC
WILD:in olosuhdevastaava Kari Selkälään tai johtokunnan jäseniin. Yhteystiedot seuran netistä www.
fcwild.fi.
Jalkapalloilijoita on Veikkolan alueella helposti viidettä sataa. Alueella harrastavien lisäksi lukuisa
määrä kulkee harjoituksiin
naapurikuntiin ja -kaupunkeihin, kuka mistäkin
syystä. Määrä on suuri ja
kasvaa. Kaksivuotiaassa
FC WILD:issa uskotaan
lujasti ja tiedetään jo kokemuksestakin, että hyvät
olosuhteet ovat nykyaikainen edellytys tekemisen
tason jatkuvalle kasvulle.
Teksti: Heikki Lahdensuo

Kauneusnurkka
Nina Sipilä-Latovehmas
Kauneudenhoitoalan lehtori,
estenomi, erikoiskosmetologi
Tule alan opeajalle
kauneuskäsielyyn!
Lisäetoja/hinnasto:
hp://sites.google.com/site
/kauneusnurkka/
Ajanvaraukset:
arkisin klo 16-18, lauantaisin 10-13
tai haluamanasi ajankohtana teksviesllä/sähköposlla
p. 050-56 45 909, LAHJAKORTTEJA MYÖS SAATAVANA!
email:nina.sipilalatovehmas@gmail.com
Käynosoite: Huuhkajane 9, 02880 Veikkola
Voit tulla tutustumaan hoitolaani glögin merkeissä
(22.12.2010 klo 14-19)
tai ostamaan tuoeita/lahjakoreja pukinkonin.
Mikäli ajankohta ei sovi sinulle laita minulle viesä, niin
sovitaan sinulle henkilökohtainen aika.
Toivoavas tapaamme glögien merkeissä!

Palvelemme 1

9.12. asti

su klo 12–21.
Tervetuloa!/
T.o.m. 19.12
t
håller vi öppe

Kaikki herkut joulupöytään
Alla läckerheter till julbordet

1.
sön. kl. 12e–n2
!
Välkomm

Joulukinkku/Julskinka
Kinkun sulatus
Sulata pakastettu kinkku pakkauksessaan
jääkaapissa tai kylmiössä.
Kinkun paistaminen
1. Ota kinkku hetkeksi huoneenlämpöön ennen paistamista. Kinkku on paistovalmis, kun sen sisälämpötila
osoittaa vähintään 10 astetta. Pyyhi kinkun pinta kuivaksi talouspaperilla. Siirrä kinkku paistopussiin nahkapuoli ylöspäin.
Sulje pussi sulkijalla. Leikkaa pieni ilma-aukko pussin yläkulmaan.
2. Työnnä lihalämpömittari paistopussin läpi kinkun paksuimpaan kohtaan. Siirrä kinkku pusseineen uunipannulle. Paista
kinkkua aluksi 200 asteessa noin puoli tuntia. Sen jälkeen
laske lämpötila 100–120 asteeseen, jotta kinkku kypsyisi hitaasti mehukkaaksi. Kypsän kinkun sisälämpötila on noin
75 astetta. Kinkun kypsyminen kestää noin tunnin kiloa kohden, uunien erot huomioon ottaen. Peitä kypsä kinkku foliolla
ja anna vetäytyä noin puoli tuntia.
3. Ota kastiketta varten talteen pussiin valunutta kinkun
paistolientä. Ota kinkku pois pussista. Poista kinkun pinnalta
mahdollinen verkko ja veitsen avulla kamara sekä ylimääräinen silava.
4. Kuorruta kinkku sivelemällä se ensin sinapilla ja sen jälkeen ripottelemalla pintaan korppujauhoja tai jauhettua mantelia ja fariinisokeria. Paina halutessasi kinkun pintaan mantelilastuja tai kokonaisia mausteneilikoita. Kuorruta kinkkua
noin 10 minuuttia 250 asteessa, kunnes pinta on
kauniin kullanruskea.

Att smälta skinkan
Smält den frusna skinkan i sin egen förpackning i kylskåpet
eller i ett kallskåp.
Att tillreda skinkan
1. Ta in skinkan i rumstemperatur innan tillredningen.
Skinkan är klar att tillredas då dess innertemperatur är minst
10 grader. Torka skinkans yta torr med ett hushållspapper.
Flytta skinkan till stekpåsen med skinndelen uppåt. Stäng
påsen. Klipp ett litet lufthål i övre delen av påsen i ett hörn.
2. Lägg stekmätaren i skinkan igenom stekpåsen i skinkans
tjockaste del. Flytta skinkan i påsen till en ugnsform. Tillred
skinkan till en början i 200 grader i ca ½h. Sänk därefter temperaturen till 100-120 grader så att skinkan får långsamt bli
mör. En färdig skinka har en innertemperatur på ca 75 grader.
Att tillreda skinkan tar ungefär en timme per kilo skinka beroende på ugnen. Täck den färdiga skinkan med folie och låt
den dra i ca en halv timme.
3. Ta tillvara spadet som har samlats i stekpåsen. Ta ut
skinkan från påsen. Ta bort eventuellt nät från skinkan. Med
hjälp av kniven tar man bort svålen och överlopps späck.
4. Gnid in skinkan med senap och täck sedan ytan med
skorpmjöl eller krossad mandel och farinsocker. Om så önskas
kan man tillsätta mandelspån eller hela kryddnejlikor.
Gratinera skinkan i ugnen i 250

HK
Juhlakinkku luuton/
Benfri festskinka,
n./ca 6 kg

HK
Juhlakinkku potkalla/
Festskinka med lägg,
n./ca 6,5 kg

3

4

90

95

/kg

/kg

Hinnat voimassa joulukuun loppuun/Priserna gäller till slutet av december
S-ryhmä – Suomen
luotetuin päivittäistavarakauppaketju

Asiakasomistajaksi voit liittyä myös
osoitteessa/Du kan ansluta dig som
ägarkund också på www.varuboden.fi

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

Palautteesi on meille tärkeää!
Din åsikt är viktig!
asiakaspalaute.varuboden@sok.fi
kundrespons.varuboden@sok.fi

Asiakasomistajapalvelu/
Ägarkundstjänst: 010 76 26660
(0,0828 € /puh/samtal + 0,119 €/min)

www.s-kanava.ﬁ

S-gruppen –
Den tillförlitligaste
dagligvaruhandelskedjan i Finland

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

Tontturuno
Tonttu yksinään hangella istuu
piippalakki on kallellaan
lumi pöllyää ympärillä
tonttu parka on murheissaan.
Pitkä parta on mennyt takkuun
harmaa nuttukin nurin päin.
Toppahousuissa palkeenkieli,
kuinka ihmeessä kävi näin?
Pudonnut on tonttu reestä
porot juoksi nenän eestä
voi joulu-ukkoa
kun ei oo tonttua
joka lahjat jakelisi näin,
voi joulu-ukkoa
kun ei oo tonttua
joka lahjat jakelisi näin.
Taivas tummenee tähdet tuikkii
revontulet käy laukkaamaan
pakkas-peikkokin tunturissa
harppoo jäisillä saappaillaan.
Kylmä kukkaset hankeen piirtää
vilu vaipalla huurtaa maan.
Pyry-poikakin palkeillansa
lunta nietoksiin puhaltaa.
Silloin aivan nenän eessä
joulupukki istuu reessä,
hän tuli noutamaan
pikkuista tonttuaan
joka lahjat jakeleepi näin,
hän tuli noutamaan
pikkuista tonttuaan
joka lahjat jakeleepi näin.
Eeva-Liisa Ruotsinsalo

La 11.12. Joulusahtitapahtuma Veikkolassa
Autotallipanimolla avoimet ovet klo 12-18 osoitteessa Lamminpääntie 8.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja sahtipaat(at)gmail.com ja 040 5058 058 /
Sahti-Kaisa.
La 11.12. Stall Sandbackenin tallilla vietetään pikkujoulua, ja ovet ovat
avoimet kaikille klo 18.00-19.30. Tervetuloa tutustumaan tallin hevosiin
ja toimintaan. Solbackankuja 20, Veikkola.
Su 12.12. klo 17-20 Sunnuntaikahvila Veikkolan seurakuntakodin kahvilassa, Kisapolku 1. Tuotto luovutetaan Kirkon Ulkomaanavulle. Sunnuntaikahvila järjestetään talkoovoimin, seurakuntalaisten vapaaehtoistyönä.
Ma 13.12. Tule laulamaan yhdessä!
Rakkaimmat joululaulut klo 18.30 Cafe Pikkirillissä. Vetäjänä Eija
Ahvo.
Ke 15.12. klo 10 Veikkolan kirjastossa Veikkolan muistikerho, virkistävää
aivojumppaa senioreille. Järjestäjä: Kirkkonummen Kansalliset Seniorit.
Ke 12.1. klo 10 Veikkolan kirjastossa Veikkolan muistikerho, virkistävää
aivojumppaa senioreille. Järjestäjä: Kirkkonummen Kansalliset Seniorit.
Su 16.1. Keittolounas klo 12-14 Furuhedissa, Furuhedintie 8, Haapajärvi.
Lounaan hinta alle 12-vuotiailta on 2 euroa, muilta 5 euroa. Järjestäjä:
Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry.- Föreningen för Norra Kyrkslätt rf.
Ke 9.2. klo 10 Veikkolan kirjastossa Veikkolan muistikerho, virkistävää
aivojumppaa senioreille. Järjestäjä: Kirkkonummen Kansalliset Seniorit.
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