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Menneen talven lumia
Persujen voitto tuli heille ilman omaa ansiota: Yleinen tyytymättömyys tuloerojen kasvuun ja hyvinvointipalvelujen alasajoon oli leijunut ilmassa jo
pitemmän aikaa.
Veikkolan edustaja Pekka Sinisalo sai mukavasti ääniä. Olisimme toki suoneet hänelle eduskuntapaikan,
jotta alueen ääni olisi kuulunut kovempaa valtakunnan päättävässä duumassa. Kuten myös Eero Lankialle ja Pauliina Juntuselle.
EU on lyhyen historiansa aikana saanut ensimmäiset
vakavat haasteensa. Suomi on joutunut yllättäen asioiden keskiöön, johtuen eduskuntavaalien tuloksesta. Portugalilainen kirjeenvaihtaja on viitannut jopa
talvisodan henkeen, kun Suomi sai marginaalista
apua heiltä.

Kuluneen vuoden keskustelunaiheita on ollut tasan
kolme: lihavat lumikinokset, Persujen vaalivoitto ja
Portugalin lainan takaukset.
Lumesta ei sen enempää: se tuli ja meni. Omakotitalojen kustannukset nousivat tuplasti, koska verojen
korotus oli huomattava. Kuinkahan pitkälle perintömökissään asuvan mummon eläke riittää, jotta hän
saa nauttia maaseudun rauhasta ja mukavuudesta.

Veikkola valmistautuu kesään: ei aikaakaan, kun ensimmäiset uudet perunat ja tuoreet mansikat valtaavat
ruokapöytämme. Rantasaunat lämpiävät, Atria myy
makkaroita kesägrilleihimme, ja savustuspöntöissä
ruskettuvat tuoreet lahnat ja ahvenet. Kylmän saunaoluen ääressä voi sitten muistella menneitä lumivuoria, poliitikkojen lupauksia ja Euroopan Unionia
kiitteleviä pankkeja, jotka jälleen pääsivät pälkähästä.
Yleisen edun nimissä.
Lempeitä kesäpäiviä!
Matti Saartamo

www.kylanraitti.fi
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Veikkolan kyläyhdistys 60 vuotta
Eteläisen Kirkkonummen
ja Porkkalan luovutus Neuvostoliiton sotilastukikohdaksi oli hajottanut ihmiset asuinsijoiltaan. Koko
Kirkkonummen
väestö
oli vuonna 1951 n. 3 500
henkeä. Osa oli muuttanut
lähikuntiin, osa ulkomaille
ja osa oman kunnan jäljellä oleville paikkakunnille.
Veikkolaan siirtyivät kunnan hallinto ja virastot.
Näiden kaikkien oli sopeuduttava paikallisen väestön
ja lukuisten kesäasukkaiden joukkoon.
Veikkola – ja koko PohjoisKirkkonummi – on luonnonkaunista seutua. Idyllinen kesäparatiisi, joka on
vetänyt puoleensa sekä taiteilijoita että kesäasukkaita. Näiden toimeliaisuutta
kylän on syytä kiittää monesta parannuksesta.
Yhdyskunta
Veikkolan synty
Helsinki–Turku-maantie
rakennettiin. Se oli Veikkolan kylässä vielä hiekkatie
ilman katuvaloja. Pimeässä
sattui usein onnettomuuksia. Tämä antoi kimmokkeen panna viestikapula
kiertämään ja kutsua kyläläiset koolle. Ryhdyttiin
vaatimaan turvallisempaa
ja joustavampaa liikennettä
sekä muita turhaan kirjelmöityjä parannuksia.

läyhdistys ja Kyläparlamentti yhdistivät voimansa,
ja nimeksi tuli Veikkolan
Kyläyhdistys ry.

Kokous pidettiin kesäkuussa Veikkolan uimarannan
Lammaskalliolla.
Valoja
vaadittiin – ja aikanaan saatiinkin. Päätettiin perustaa
Veikkolaan
kyläyhdistys
ajamaan kylälle tärkeitä asioita. Yhdistys rekisteröitiin
nimellä Yhdyskunta Veikkola – Samhället Veikkola
ry, kotipaikkana Kirkkonummen kunta Uudenmaan
läänissä. Säännöt hyväksyttiin 3.4.1952. Tästä lähti
kyläyhdistyksen toiminta
liikkeelle.
Yhdistyksen sääntöjen 2. §
mukaan Yhdyskunta Veikkolan tarkoitus on: ”... olla
Veikkolan
yhdyskunnan
asukkaiden yhdyssiteenä,
toimia yhdyskunnan yhteisen edun ja viihtyvyyden
hyväksi huolehtimalla järvien kalakannan hoidosta,
yhdyskunnan paloturvallisuudesta, urheilu- ja leikkitoiminnan järjestelystä ym.
samantapaisista yhdyskuntaa koskevista asioista. Tässä tarkoituksessa yhdistys
järjestää kokouksia, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia
sekä tekee aloitteita ja antaa
lausuntoja. Yhdistys voi
tarkoitusperiensä toteuttamiseksi hankkia ja omistaa
sekä kiinteää että irtainta
omaisuutta.”
Eero Noposesta
Raija Kariin
Yhdistyksen ensimmäisen
vuoden jäsenmäärä oli 47

Veikkolan kyläyhdistyksen hallitus kokoontui siivoustalkoiden päätteeksi 7.5. kylätalon pihalla. Kuvassa vasemmalta: Paavo Sortti, Matti Kaurila, Tapani Iivari, Matti
Saartamo, Pauliina Ruhanen, Katriina Aatsalo, Raili Leidenius, Marjokaisa Piironen, Pirkko Kautto ja Raija Kari. Kuvasta puuttuvat Matti Knuuttila, Rauno Lahti
ja Maria Salonen. Kuva: Marjokaisa Piironen

henkeä. Yhdistys osallistui
myös Veikkolan Nuorisoseuran alkutaipaleen toimintaan. Veikkolan VPK
perustettiin vuonna 1961,
ja sen käyttöön Yhdyskunta Veikkola osti puhelimen.
VPK peri myös Yhdyskunta Veikkolalta kylän silloiset sammutusvälineet: käsiruiskun, myrskylyhdyn ja
niiden säilytyskopin.
Yhdyskunta Veikkolan
puheenjohtajat:
Eero Noponen v. 1952–61
Olof Packalen v. 1962–71
Matti Knuuttila v. 1972–80
Jaakko Kari v. 1981–86

Raili Leidenius v. 1987–93
Raija Kari v. 1994–
Asukkaita oli 1950-luvulla
noin 570, v. 1984 noin 2 070
ja v. 2010 noin 5 600. Palvelujen tarve on lisääntynyt
samassa tahdissa, mutta niiden saatavuus on huonontunut. Yhdyskunta Veikkola
on joutunut painiskelemaan
olemassaolonsa ja palvelujensa puolesta. Usein Veikkolalle luvatut hankkeet ja
parannukset siirtyvät kuntasuunnitelman myötä seuraavalle suunnittelukaudelle.
Virkamiesten
mielipiteet
Veikkolaa kohtaan ovat olleet nihkeitä. Esimerkiksi
”Veikkola on kunnan kan-

nalta hieman epämääräinen
ja sijaitsee kaukana”, tai
Veikkola on kunnan kannalta kuin ”navetan maho
lehmä”, pari räikeintä mainitakseni.
Kyläyhdistyksen ja Kyläparlamentin liitto
Tämän ajatuksenkulun oikaisemiseksi Yhdyskunta
Veikkola suunnitteli v.1987
Veikkolan liittymistä joko
Espooseen tai Vihtiin.
Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Sen sijaan kunnassa
aloitettiin Veikkolan jätevesiputken suunnittelutyöt.
Putki valmistui ja toimii
toistaiseksi. Veikkolan Ky-

Kyläyhdistys on ottanut kantaa kaavoitussuunnitelmiin,
liikennejärjestelyihin, nopeusrajoituksiin, meluntorjuntaan, maisemanhoitoon,
nuorison
tilantarpeisiin,
urheilutilojen saatavuuteen
ja rakentamiseen, koulu, neuvola-, laboratorio- ja
lääkäripalvelujen
riittämättömyyteen, käynyt ilmaisemassa mielipiteensä
kunnan johdolle ja kunnanvaltuustolle.
Kyläyhdistys on järjestänyt useat Veikkola-päivät,
kerran Kansanvallanpäivät,
ollut mukana järjestämässä
juhannusjuhlia ja Elojuhlia,
skeittirampin ja frisbeekentän, auttanut roskakalojen
nuottauksessa Kalljärvestä
ja Lamminjärvestä, ollut
mukana siivoamassa kylää
ja puhdistamassa Välipuroa
sekä hoitanut liikenneympyröihin näyttävät kukkaistutukset.
Kuusikymmentä vuotta on
pitkä aika, mutta kyläyhdistys on saanut paljon aikaan
eikä ole levännyt laakereillaan. Veikkolan Kyläyhdistys on osoittanut tarpeellisuutensa. Toivotaan yhtä
energistä jatkoa.
Teksti: Raili Leidenius
Piirros: Franz Raschbacher
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Päiväkoti ja koulu muodostavat yhtenäisen oppimiskeskuksen
Seison rehtori Esa Kukkasniemen kanssa uuden Vuorenmäen koulun edustalla.
Rakennustyöt ovat vielä
niin kesken, että emme pääse katsomaan koulua sisältä. Esa Kukkasniemi sanoo,
että kyseessä ei ole vain
koulu vaan oppimiskeskus.
Samaan rakennukseen tulevat koulun lisäksi myös päiväkoti ja eskari eli esikoulu.
Päiväkotiin ja esikouluun
tulee yhteensä 105 lasta,
ja koulunsa syksyllä 2011
aloittaa 308 lasta.
– Tällaisen oppimiskeskusmallin on tarkoitus tarjota
mahdollisimman yhtenäinen ja portaaton oppimispolku lapselle aina päiväkodin alusta ihan peruskoulun
loppuun saakka. Päiväkoti
ja kouluhan kuuluvat perinteisesti eri hallinnon alalle.
Nyt tuota juopaa pyritään
loiventamaan. Päiväkodin
johtaja ja rehtori istuvat
vierekkäisissä huoneissa,
joiden välinen ovi pidetään
auki, lupaa Kukkasniemi.

vaan kaikkien tulisi tuntea
kuuluvansa joukkoon. Jokaisella on merkittävä tehtävä.
– Voitko keksiä jotain merkittävämpää kuin lapsen
hyvinvoinnista huolehtimisen? rehtori Kukkasniemi
kysyy.

Uuden oppimiskeskuksen rakennustyöt ovat vielä kesken, ja tilajärjestelyjä voi tutkailla vasta piirustuksista.

– Voitko keksiä mitään merkittävämpää kuin lasten
hyvinvoinnista huolehtiminen? Näin kysyy rehtori Esa
Kukkasniemi.

– Ekaluokkalainen lapsi voi
opiskella osan oppimäärästään koulun puolella ja
käydä vahvistamassa perustaitojaan osittain myös
eskarissa, kertoo Vuorenmäen koulun rehtori Esa
Kukkasniemi. – Yhtenäisen
oppimispolun on tarkoitus
jatkua myös siirryttäessä
7. luokalle. Vuorenmäen
koulusta lapset siirtyvät

lun välille saadaan nyt aitoa
alueellista yhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaa parempia
resursseja kummallekin, kun
kaikki osaaminen saadaan
käyttöön. Veikkolan koulun
kieltenopettajat voivat esimerkiksi tarjota osaamistaan
myös Vuorenmäen käyttöön.
Näin turvataan laaja kielivalikoima. Nyt opetetaan ruotsia, saksaa ja ranskaa.

Veikkolan kouluun, ja siirtyminen pyritään järjestämään mahdollisimman
joustavaksi. Tämä on osa
Kirkkonummen kunta- ja
palvelustrategiaa.
Tähän
suuntaan muuallakin Suomessa ollaan menossa.
Rehtori Kukkasniemi kertoo, kuinka Vuorenmäen
koulun ja Veikkolan kou-

Vuorenmäen oppimiskeskus
on yksi kokonaisuus. Oppimiskeskuksen toimistosihteeri hoitaa sekä päiväkodin
että koulunkin asioita.
– Tärkeää olisi saada koko
talo siivousta, ruokahuoltoa
ja kiinteistön huoltoa myöten uskomaan yhteistyöhön.
Kukaan ei saisi tuntea olevansa ”vain töissä täällä”,

Jos on uusi oppimiskeskus mielenkiintoinen, niin
mielenkiintoinen on uusi
rehtorikin. Pitkän opettajanuransa keskellä hän nimittäin oli 90-luvulla perustamassa kahta radioasemaa,
Radio Stadia Helsinkiin ja
valtakunnallista Sävelradiota. Radioalalla vierähti
seitsemän vuotta. Ennen
Vuorenmäen koulua hän on
toiminut kuusi vuotta Vihdin Jokikunnan koulun rehtorina. Nyt odottavat uudet
haasteet.
Teksti ja kuvat:
Vesa Laaksonen

Veikkolan koulun tilanahtaus helpottaa
Uusi Vuorenmäen koulu tulee todella tarpeeseen, sillä
Veikkolan koulu on pitkään
kärsinyt
tilanpuutteesta.
Koulu on alun perin tarkoitettu 680 oppilaalle. Tällä
hetkellä oppilaita on 790
ja Evitskogissa lisäksi 150
oppilasta. Syksyllä 90 oppilasta siirtyy Vuorenmäen
kouluun.
Vuorenmäessä
aloittaa
kaikkiaan 308 oppilasta,
koska myös kaikki Evitskogin koulussa opiskelevat

oppilaat siirtyvät Vuorenmäen kouluun. Nyt oppilasmäärä vähenee, mutta parin
vuoden kuluttua taas mahdollisesti kasvaa.
Veikkolan koulun rehtori Leila Kurki kertoo, että
koulussa erityistiloja on
jouduttu muuttamaan tavallisiksi opetusluokiksi. Yksi
aula on muutettu luokaksi,
ja kotitalousluokan cafe on
muutettu pienryhmätilaksi.
Kirjastoon on tehty väliseiniä, ja näin on saatu luokkia

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 !

pienryhmille. Kirjasto saadaan nyt oppilasmäärän vähenemisen myötä uudelleen
käyttöön.
Tilanahtauden
vuoksi yksi atk-luokka on
muutettu luokaksi. Osalla
opettajista ei ole omaa kotiluokkaa, vaan he joutuvat
kiertämään ympäri koulua.
Onko tilanahtaus aiheuttanut levottomuutta?
– Osittain. Näkyyhän se
ruokalassa, kun ruokavuorot menevät niin tiukalla
aikataululla. Ei rauhattomuutta voi yksin selittää
tilanahtaudella. Tärkeämpi
merkitys on hyvillä tavoilla ja käyttäytymisellä. Isokin määrä oppilaita pystyy
ja osaa käyttäytyä hyvin ja
rauhallisesti, jos niin vaaditaan tai heidät kasvatetaan
siihen.
Ensi lukuvuoden ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat sijoittuvat kouluihin
asuinalueensa perusteella.
Millä perusteella kolmesta
viidensien luokkien oppilaat siirtyvät Vuorenmäen
kouluun, kun samastakin
perheestä sisarukset voivat
joutua eri kouluihin?
– Emme halunneet sekoittaa kaikkia luokkia ja toivoimme, ettei koko koulua
jouduta myllertämään taas
kokonaan uusiksi luokka-

Rehtori Leila Kurki
jakojen suhteen. Kolmesta
viidenteen luokkien oppilaat siirtyvät Vuorenmäen
kouluun kokonaisina luokkina. Vuorenmäkeen siirtyviksi on kuitenkin valittu
ne luokat, joiden oppilaista
suurin osa olisi tuolta Vuorenmäen koulun alueelta.
Tästä syystä samasta perheestäkin olevat sisarukset
voivat joutua eri kouluihin.
Kakkosluokkia joudutaan
Veikkolan koulussa ensi
syksynä yhdistämään, koska opettajien määrä ei riitä
vastaavaan määrään kolmosluokkia. Tämä yhdistäminen ei sinänsä liity uu-

teen Vuorenmäen kouluun
vaan johtuu opettajien virkojen määrästä.
Rehtori Leila Kurki kertoo,
että kaikki ensi lukuvuoden
kuudennet luokat tulevat
Veikkolan kouluun. Tämä
johtuu siitä, ettei olisi järkevää, että tulevat kuudensien
luokkien oppilaat siirtyisivät ensiksi yhdeksi vuodeksi Vuorenmäkeen ja sitten
tänne Veikkolan kouluun.
Kaksi viidettä luokkaa aloittaa Vuorenmäen koulussa ja
siirtyy siellä kuudennelle
luokalle. Oppilaat saavat
olla uudessa koulussa siis
kaksi vuotta ja siirtyvät vas-

ta seitsemännelle luokalle
Veikkolan kouluun. Kaikki
seitsemästä yhdeksänsien
luokkien oppilaat tulevat
Veikkolan kouluun.
– Tulevaisuudessa pyritään
entistä enemmän korostamaan, että Veikkolan koulu
on yhtenäinen peruskoulu
ja täällä opiskelevat kaikki
vuosiluokat ensimmäisestä
yhdeksänteen ja sen eteen
tehdään kovasti töitä. Alaaste ja ylä-aste poistuivat
kaikista kouluista jo vuonna 1999.
Teksti ja kuva: Laura Kilpinen ja Vesa Laaksonen
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Veikkolan terveysasemalle lisätiloja

Laboratoriojonossa on väkeä jo hyvissä ajoin ennen
ovien aukeamista.
Veikkolan terveysasema on
ollut nykyisissä tiloissa liki
30 vuotta. Pohjoiskirkkonummelaisia on alkuaikoihin verraten moninkertainen määrä. Vanhat tilat ovat
käyneet ahtaiksi, eivätkä ne
kaikilta osin enää vastaa
tämän hetken vaatimuksia. Veikkolaan on pitkään
suunniteltu uutta terveysasemaa, tonttikin on valittu.
Aloitteita uuden terveysaseman saamiseksi on tehty ja
nimiä kerätty, tuloksetta. Pikemminkin päinvastoin. Peruspalvelujohtajan mallissa
kaikki lääkärit sijoitettaisiin keskustan terveyskeskukseen, kun vuonna 2014
lääkäripalveluita voi hakea
muista kunnista.

hieman pidempi kuin muilla
terveysasemilla.

Kirkkonummen Veikkolan
terveysaseman vastaava lääkäri Johanna Rauste ei usko
mallin toteutumiseen. Kyllä
Veikkolassa tarvitaan lääkäreitä kolmen vuoden päästä.
Vt. johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist odottaa mielenkiinnolla, mitä poliitikot
päättävät, koska esim.
perusturvalautakunta ei ottanut kantaa siihen, mikä kolmesta Palveluverkko-työn
vaihtoehdoista on paras.
Pilotilla muutoksia

Veikkolassa on neljä lääkäriä ja viisi hoitajaa. Lyhyemmän työajan takia
käytössä on neljän hoitajan
työpanos. Veikkolassa on
ollut pari kuukautta neljä lääkäriä. Näistä neljästä
kolme on eurolääkäreitä eli
lääkäreitä, jotka valmistuttuaan suorittavat yhdeksän
kuukauden harjoittelujaksoa. Toukokuun alussa eurolääkärivaihe poistui. Nyt
kaikista tulee heti valmistumisen jälkeen laillistettuja
lääkäreitä.

Hyvä vastaanotto -projekti aloitettiin viime syksynä
keskustan terveysasemalla.
Siihen osallistuu kaksi tiimiä. Tavoitteena on saada
huhti-toukokuun aikana jonot pois. Keskimääräinen
kiireettömän hoidon jono
on 26 päivää, Veikkolassa

– Eurolääkärit ovat työssä
vain 9 kk jakson, joku harva
pidempään. (Harmi, että eurolääkärit eivät ole yleensä
pysyneet.) Yksi viranhaltija
on nyt äitiysvapaalla, toinen
virasta kiinnostunut on raskaana, ja Marjut Hovinen
on nimitetty vanhustyön

T:mi

Projekti on pilotti. Katsotaan, miten menee. Se,
toteutetaanko projekti Masalassa ja Veikkolassa, on
vielä auki. Projektilla haetaan toimintatavan muutosta, joka vaatii henkilökunnalta paneutumista ja
sitoutumista. Keskustassa
päiväpäivystys on usein
ruuhkainen, ja sinne tarvittaisiin enemmän lääkäreitä
ja työvoimaa. Hoitajat hoitavat enenevästi potilaita
itsenäisesti, eikä aina välttämättä tarvita lääkärikäyntiä,
Johanna Stenqvist miettii.
Eurolääkäreitä

ylilääkäriksi. Yksi virka
on auki. Hankalaksi nuoret
kokevat sen, ettei laboratoriota ja röntgeniä ole joka
päivä käytössä. Ehkä tiloillakin on ollut jotain osuutta,
Veikkolan vastaava lääkäri
Johanna Rauste kertoo.
– Veikkola on alueena kiva,
asiakkaat mukavia. Tosin
joskus saa korvat punaisena kuunnella, mitä potilaat
sanovat hoitajille. Täällä
ollaan jo nyt tiukoilla, ja
jos väännetään enemmän,
saattaa olla, ettei ole kohta
näitäkään, Rauste jatkaa.
– Läääkärien työpäivään
kuuluu paljon muutakin
kuin varsinainen vastaanottotyö. Minulta menee
puolitoista tuntia joka päivä
puheluihin vastaamiseen.
Sitten lääkäreillä on neuvolat ja vanhainkodit.
– Kirkkonummella on yhteensä 26 lääkäriä, joista
kymmenen on vaihtuvia.
Ainoastaan yksi Veikkolan
virka on täyttämättä. Uusille tulokkaille aina ehdotetaan Veikkolaa, mutta he eivät välttämättä halua mennä
Veikkolaan.
Laboratoriojonoja
Laboratoriotoiminnot
on
ulkoistettu
Hus-labille.
Yksi hoitaja ottaa vastaan
potilaita kolmena päivänä
viikossa. Ensimmäiset tulevat jonoon aamulla puoli
tuntia ennen ovien avautumista. Edellisenä päivänä
kahdeksan aikaan sisälle oli
menossa 15 jonottajaa.
Laboratoriossa saattaa hyvinkin kulua jonottajien
mukaan kaksi tuntia. Sydänfilmin ottopaikka saisi olla likempänä. Ja niin
tietysti: Kaksi laboratoriohoitajaa hoitaisi kokeet
joutuisammin, varsinkin jos
laboratorio olisi auki joka
päivä. Hus-labillakin on
työvoimapulaa. Enimmiltään laboratorion asiakkaat
ovat näitä omia asiakkaita,
vaikka on toki mahdollista,
että toisen kunnan asukas
kävisi töihin mennessään
laboratoriossa Veikkolassa.

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Remontit jatkuvat
Toissa vuonna Veikkolan
terveysasema oli pari kuukautta suljettuna kosteusvaurioepäilyjen takia. Tehtiin sisäilman mittauksia
ja remonttia. Ilmanvaihtokoneistot uusittiin, sisäkaton laatat vaihdettiin, tiloja
muokattiin ja maalattiin.
K-market on muuttanut
uusiin tiloihin, ja kunta on
vuokrannut 488 neliötä vapautuvista tiloista. Terveysaseman osuus on noin 72
lisäneliötä. Loput kunnan
vuokraamista tiloista tulee
nuorisotoimen ja ikäihmisten yhteiseen käyttöön. Terveysaseman muutostyöt on
tarkoitus tehdä heinäkuussa, kun asema on kiinni.
Veikkolankoski Oy:n edustajan mukaan kiinteistön
ulkolaidat on vielä tarkoitus
kaivaa 1,5 metrin etäisyydeltä ulkoseinästä esille ja
tarkastaa, ettei maa vietä
rakennukseen päin. Seinät
injektoidaan, jotta estetään
kapillaari-ilmiötä tuomasta
maasta kosteutta ulkoseiniin.
Laajennuksella
parannuksia?
Kaksi lääkärihuoneista on
hyviä ja toimivia, kaksi turhan ahtaita. Hoitajien huoneissa ei ole mitään vikaa
olettaen, että sisäilma-asiat
ovat kunnossa. K-marketilta vapautuvilla tiloilla saadaan lisää odotus- ja aulatiloja, joita on liian vähän, ja
henkilökunnalle paremmat
sosiaalitilat sekä lisäksi
yksi lääkärihuone, Johanna
Rauste listaa. Lisähyötyä
saatettaisiin saada työn ja
toimintatapojen kehittämisellä, tiimi- ja parityöskentelyllä, joita nyt kokeillaan
keskustan pilotissa.

Eerikinkartanontie 2, VEIKKOLA
puh. (09) 8874 2810
Avoinna ma – pe 9 – 18, la 9 – 14.
Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä suljettu.
Juhannusaattona pe 24.6. palvelemme 9-12
Juhannuspäivänä la 25.6. ja su 26.6.
apteekki on suljettu
Tervetuloa kesäapteekkiin!
Tuoreimmat tarjoukset ja tiedotteet löydät
myös Internet-sivuiltamme
www.veikkolanapteekki.fi

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

Teksti ja kuva: Raija Kari

Öljy- ja Kaasupolttimet

Veikkola Puh: 0400 445 834
Sähköposti: aulis.liljestrom@elisanet.fi
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Suojatiellä väärä nimi
Veikkolassa on viime vuosina myllätty ja päällystetty
sivuteitä. Paljon pensasaitaa
on kaadettu, jotta ajoradan
viereen on saatu jalkakäytävä. Myös suojateitä on rakennettu tai on rakenteilla.
Turuntien eteläpuolella alkoivat mittamiesten linjakepit heilua aikaisin keväällä. Sivuteiden ja -katujen
muutostöitä on suunnitteilla
suurella alueella. Jälleen
jonkin ajan kuluttua asukkaille rakkaita pensasaitoja,
mahdollisesti pihapuitakin,
poistuu maisemasta.
Näiden töiden mittasuhteita
voi vain ihmetellä. Missä on
määrätty, että kadusta pitää
tehdä niin leveä? Kun katu
tai tie levennetään, ajoneuvojen kuskit nostavat nopeutta. Monilla jalkakäytävillä
mahtuisi marssimaan suuri
sotaväen osasto.
Tervetuloa pihakadut! Näillä vielä harvinaisilla väylillä ajoneuvon kuljettajan,
myös pyöräilijän, on annettava jalankulkijalle esteetön
kulku. Ajonopeus ei se saa
ylittää 20 km/h. Pihakadulla saa ajaa vain sen varrel-

pääntielle,
vasemmalle,
kääntyville pitää palauttaa
erkaantumiskaista. Tämä
jätettiin pois, kun Turuntie
pari vuotta sitten uudelleen
päällystettiin.

Toistuva ehdotus

Tästä Rantatien risteyksen kohdalta pitäisi rakentaa suojatie Turuntien yli.
la oleville kiinteistöille tai
pysäköintiä varten. Tämä
sääntö estää läpiajon. Muun
kuin polkupyörän, mopon
ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon
pysäköinti on sallittu vain
merkityllä pysäköintipaikalla.
Suojatie-nimi antaa tästä
kulkuväylän kohdasta vää-

rän mielikuvan. Suojatie ei
sinänsä suojaa mitään. Sen
turvallisuus riippuu meistä ajoneuvojen käyttäjistä.
Veikkolassa suojatietä käyttäviä kunnioitetaan aika hyvin.
Ruotsissa suojatien nimi
muutettiin vuosia sitten ylityskohdaksi. Samalla sitä
koskevia määräyksiä rikkovien moottoriajoneuvojen

kuljettajien rangaistuksia
tiukennettiin huomattavasti. Niin pitäisi tehdä myös
meillä.

Mainitussa lehdessä ehdotin, että Turuntien, Puronsuuntien ja Vanhantien
risteykseen on idästä päin
Puronsuuntielle, vasemmalle, kääntyville rakennettava
erkaantumiskaista. Se on
välttämätön Turuntien sujuvuuden ja turvallisuuden
takia. Veikkolanpuron ja
Puronsuuntien varren asukkaiden sekä jätteiden keräyspisteen käyttäjien määrä
on muutamassa vuodessa
lisääntynyt merkittävästi.

Uusi ehdotus (ks. kuva)
Toistuva huomautus
Viime vuoden syyskuun
Kylänraitissa huomautin,
että Turuntien risteyksessä lännestä päin Lammin-

Turuntien ja Rantatien risteykseen pitäisi rakentaa
suojatie keskikorokkeineen.
Nyt jalankulkijat eivät pääse tästä risteyksestä Turun-

tien yli kevyen liikenteen
väylälle. Siwan eteläpuolella ja mäellä paloaseman
itäpuolella sijaitseville suojateille on parisataa metriä.
Jalkaisin on käytettävä Kaivotien pohjoispäässä jyrkkää, läpi talven liukasta ja
vaarallista luiskaa tai Rantatien itäosasta kulkevaa,
talvikelillä usein hankalaa
kevytväylää.

Toivomus
Arvoisat kyläläiset. Kunnioittakaamme
yhteisiä
säädöksiä, hyviä tapoja ja
toisiamme – olemmepa
ajoneuvon kuljettajia, jalankulkijoita, lastenvaunujen
työntäjiä, nuoria tai vanhoja. Eläköön kylän yhteishenki!
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

LUOMUA
• Naudan- ja
possunlihaa suoraan
maatilalta
• Hedelmävihanneskassit
• oman kylän
peuran- ja
hirvenlihaa
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In memoriam

MIMERAC OY

Leila Oramies
Monikymmenvuotinen ystäväni Leila Oramies kohtasi matkansa pään 19.3.2011.
Avioliittonsa
alkuvuodet
hän asui syntymäkaupungissaan Helsingissä, mutta
siirtyi jo 1950-luvulla Veikkolaan.
Leila oli luonteeltaan huolehtivainen, ja hän oli myös
perheen kokoava voima.
Hän on ollut aktiivisesti
mukana Veikkolan Marttojen toiminnassa, valmiina
vapaaehtoisena niin myyjäisissä kuin Kirkkonummen kierrätyskeskuksenkin
hoitamisessa. Viimeiset 10
vuotta Leila Oramies oli yhdistyksen rahastonhoitaja-
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na. Marttojen lisäksi hän oli
kiinnostunut yhteiskunnallisista ja Veikkolaa koskevista asioista. Parantelimme
maailmaa ja suunnittelimme tulevaisuuden tempauksia usein yömyöhään.
Minulla oli ilo viettää Leilan kanssa hänen viimeinen
elinviikkonsa. Olimme molemmat varanneet Sydänyhdistyksen kylpylämatkan
Fra Mareen, Haapsalussa,
Eestissä. Olimme huonetovereita. Päivät olivat ohjelmaa ja hoitoja täynnä. Hän
viihtyi, osallistui kaikkiin
tapahtumiin, hoitoihin ja illanviettoihin.

Sattumalta Leilan syntymäpäivä, 9.3.11, oli juuri Fra
Mare -viikolla. Syntymäpäivää huomioitiin monin
tavoin: kukin, lahjoin ja
lauluin. Leila oli onnellinen
kaikesta huomiosta, joka
tuli hänen osakseen, eikä
vähiten silloin, kun mustalaisprimas tuli vierelle soittamaan vain hänelle ja lopuksi suuteli vielä kädelle.
Leila jätti tyhjiön jälkeensä.
Tulemme kaipaamaan häntä
sekä ihmisenä että yhdistystoverina.
Teksti: Raili Leidenius

Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt.
Yritys sijaitsee Veikkolassa.

Mika 0400-447 887

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

VEIKKOLAN
TAKSI

Kauko Mäki-Valkama on poissa
Kauko Mäki-Valkama kuoli
kotonaan Veikkolassa ensimmäisenä pääsiäispäivänä 24.4. Hän oli syntynyt
11.10.1935.
Kun Kauko Mäki-Valkama
muutti perheineen 1962
Veikkolaan, ei täällä ollut
edes tievalaistusta. Kauko
kertoi, että pimeässä töistä
tullessa oli vaikea nousta
bussista oikealla pysäkillä.
Kauko ryhtyi toimeen, ja
valaistus saatiin.
Vuonna -69 Kauko valittiin
valtuustoon, ja siitä alkoi
hänen 16-vuotinen valtuustokautensa. Tästä ajasta hän
oli 12 vuotta demarien valtuustoryhmän puheenjohtajana. Valtuuston ohella hän
toimi eri lautakunnissa, kuten kaavoituslautakunnassa
ja rakennuslautakunnassa
sekä monissa toimikunnissa, kuten taloussuunnittelutoimikunnassa ja kunta-

✁

suunnittelutoimikunnassa.
Hän oli kantava voima paikallisen demariyhdistyksen
Pohjois-Kirkkonummen
Sos.dem Killan toiminnassa. Jokin aika sitten keskustellessamme hän oli pahoillaan siitä, että ihmiset eivät
enää ole innokkaita tulemaan mukaan poliittisten
yhdistysten toimintaan.
Päivätyön
Kauko
teki
Maanmittaushallituksen
ja Espoon kaupungin palveluksessa. Hän oli luonteeltaan
hyväntahtoinen
ja sovitteleva. Hän tunsi
ihmiset ja asiat, ja hänellä oli ilmiömäinen muisti.
Yksinkertainenkin
kysymys saattoi johtaa pitkään
selvitykseen asioiden ja ihmisten taustoista. Kun jokin
aika sitten kaadoimme puun
tontiltamme, Kauko kertoi,
kuka puun oli istuttanut ja
milloin.

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

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen

www.veikkola.fi
Viime aikoina sairaudet
hiljensivät tahtia. Päivittäin hänet kuitenkin näki
matkalla postilaatikolle, ja
jos itse sattui postinhakuun
samaan aikaan, saattoi Kaukon kanssa viritä keskustelu
milloin mistäkin asiasta.
Naapuriyhteisömme Rantatiellä ei enää ole samanlainen kuin ennen. Keskeinen
hahmo on poissa.
Vesa Laaksonen
ystävä ja naapuri

Siikarannan kesä
Onko vieraita tulossa,
mutta tila loppuu kesken?
Meiltä hotellihuoneet kesähintaan
60 €/vrk/2 hh
(Hinta voimassa 1.6.-30.8.2011)

Perhejuhliin ja edustustilaisuuksiin
huvilat ja takkatilat.
Lisäksi kuntosali, tenniskentät
ja tilaussaunat.
Muista myös lounasbuffet.
Lisätietoja puh. 09 867 971

www.aana.fi

Hotelli Siikaranta

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.
Avoinna
lauantaisin 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

Naruportintie 68, 02860 Espoo (Siikajärvi)
www.hotellisiikaranta.fi
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Veikkola puhdistui

Veikkolan kyläyhdistys 60 vuotta
Veikkolan kyläyhdistys ry. (Veiky) on tullut kypsään ikään: 60 vuotta
aktiivista ja kannustavaa kylätoimintaa Veikkolalaisten parhaaksi.
Sitä on syytä juhlia!
VEIKY kutsuu kaikki kyläläiset juhlimaan merkkipäiväänsä lauantaina,
syyskuun 3. päivänä kello 16 alkaen Navalan ladolle. Paikalla ovat kunniavieraina kaikki Veikkolassa asuvat kuusikymppiset!
Kello 16-18 nautiskellaan tervehdyksistä, ohjelmasta ja puheenvuoroista.
Tarjolla on kahvia ja täytekakkua muun mukavan lisäksi.
Kello 18-20 on varattu tanssille perinteisen ladon lautalattialla hyvän
musiikin kera.
Tervetuloa!

Tampereen pormestarin Suomi puhtaaksi -haasteen vastaanottivat joukko tunnettuja
suomalaisia viedäkseen sen kotiseudulleen;(vas.) viime vuoden pakolaisnainen Nasima Razmyar, Miss Suomi 2011 Pia Pakarinen, Munamies jaTurun Linnateatterin
johtaja Mikko Kouki .
Ihmiset ja yhdistykset pohjoisella Kirkkonummella
osallistuivat heti vapun jälkeen 6.-7.5. valtakunnalliseen tapahtumaan “Suomi
puhtaaksi - päivässä”. Yli
70% Uudenmaan kunnista ja liki 150 kuntaa koko
Suomesta osallistui tapahtumaan, jonka suojelija oli
tasavallan presidentti Tarja
Halonen. Kirkkonummen
kunta ei kerennyt mukaan

tapahtumaan. Kunnanhallitus piti asiaa hyvänä, mutta ei pystynyt päättämään
asiasta ilman virkamiesten
valmistelua.

puolilta
Pohjois-Kirkkonummen tienvarsia kymmeniä jätesäkillisiä roskia.
Kiitos kaikille talkoisiin
osallistuneille!

Veikkolassa myös koululaiset osallistuivat tempaukseen. He saivat kerätä
roskia kouluaikana koulun
lähiympäristöstä. Tupakointipaikatkin ovat nyt siistit.
Talkoolaiset keräsivät eri

Lue lisää:
www.suomipuhtaaksi.fi
Teksti:
Marjokaisa Piironen



Kaikki
palvelut
saman
katon alta!

OP-bonusasiakkaalle
kertyy bonuksia.

_âzÇxà _|yx 9 _|ä|Çz
OP-bonuksilla
voi maksaa
Pohjolan
vakuutuksia.



Sjökullan Kartanoon on tullut kevät ja kesä kolkuttaa ovella!
Kevät ja kesä ovat juhlan aikaa ja meiltä löydät upeat lahjat
kesän kaikkiin rientoihin!
Secondhand - vaate valikoimassamme on nyt tarjolla paljon
ihania löytöjä.
Sunnuntaisin meillä on kahvilassa Brunssi - varmistathan
paikkasi varaamalla pöydän joko nettisivuilla tai puhelimitse.

OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka
oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 ¤.

OP-bonuksilla
voi kuitata myös
OPKK:n välityspalkkiota.

Olemme avoinna la-su klo.11-17! Tarkistathan kesän aukiooloajat nettisivuiltamme.
Tervetuloa!
Lugnet Life & Living
Sjökullantie 425, 02540 Kylmälä
Puh.045-25997 90
www.lugnetlifeandliving.com

OP-Kiinteistökeskus 010 254 5300

Osuuspankki 010 254 5201
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K-Supermarket avattiin Veikkolassa
Veikkolan uutta K-Supermarkettia vetävälle kauppiaspariskunnalle, Cedrik
Liljestrandille ja Jane Antolalle, Veikkola on tuttu paikka. Vaikka heidän
edellinen kauppansa oli
Helsingin Käpylässä, he
ovat asuneet Nummelassa
kolme vuotta ja asioineet
usein Veikkolan K-marketissa. Nyt työmatka lyhenee
roimasti. Kesämökkikin on
Kirkkonummella.

Ke 8.6
La 11.6
Ke 15.6
Ke 29.6

Uusi K-Supermarket ja Smarket ovat nyt lähes vierekkäin. S-market on tähän
saakka ollut Veikkolassa
markkinajohtaja. S-market
on nykyistä K-markettia suurempi, ja valikoima on ollut
laajempi. Liljestrand uskoo,
että hän pystyy vastaamaan
kilpailuun sekä hinnoilla
että laadulla. Valikoima lähes kaksinkertaistuu.

Ke 6.7
Ke 13.7
Ke 20.7
Ke 27.7

Vetäjänä Juhani Rautiainen
Karaoketanssit klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 20 -0.30
Karaoketanssit klo 20 - 0.30
Karaoketanssit klo 20 - 0.30

Elokuu tanssit
Ke 3.8.
Ke 10.8
Ke 17.8
Ke 24.8
Ke 31.8

Puheilla ja torvisoitolla saatiin uusi kauppa avatuksi.

Karaoketanssit klo 20 - 0.30
Vetäjänä Juhani Rautiainen
Pave´t klo 20 - 0.30 Liput 7 e
J. Eskelinen & Harri Nuutinen
klo 20 - 0.30 Liput 7 e
Tytti Pelkonen klo 20 - 0.30 Liput 7 e
Riku berg & Ismo Halkola
klo 20 - 0.30 Liput 7 e

Keskiviikkoisin 29.6- 3.8.2011
klo 17 - 21 Grilli- ilta
Kokki paistaa herkkuja grillistä , hinta 14 e,
lapset 4 - 12v. 7 e ja alle 4v. veloituksetta.

Hotelli Lepolampi
Kivilammentie 1, 02820 ESPOO
www.lepolampi.fi
Varaukset ja tiedustelut
Puh: 09 867 91, Fax: 09 867 93 00
E-mail: myynti@lepolampi.fi

PIHA
KUNTOON
Supermarket avattiin perinteisesti nauhan leikkaamisella. Pääjohtaja Matti Halmesmäen apuna on Kirkkonummen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Gustaf Åberg.
Liljestrandin sydäntä lähellä ovat hedelmät ja vihannekset. Mökilläkin pariskunta touhuaa mielellään
kasvimaalla.
Uudessa kaupassa pakastinaltaiden jäähdyttämiseen
käytetään
hiilidioksidia.
Se on ympäristöystävälli-

nen ja tehokas aine, joten
jäähdytyslaitteet
voivat
olla aiempaa pienempiä.
Jäähdytyslaitteista tuleva
lauhdelämpö otetaan talteen, ja se riittää myymälän
lämmittämiseen jopa pikkupakkasilla. Näin energiaa
säästyy. Tällainen ratkaisu
on tähän mennessä toteutet-

tu Suomessa vain yhdessä
K-kaupassa.
Kaiken kaikkiaan vaikuttaa
mukavalta mieheltä tämä
uusi kauppias.

Teksti ja kuvat:
Vesa Laaksonen

Vihdin Steinerkoululle opetuslupa
Opetusministeri on hyväksynyt Espoon Steinerkoulun
opetusluvan muutoshakemuksen, jonka myötä Vihdin Steinerkoulu yhdistyy
hallinnollisesti EspoonSteinerkouluun ja saa virallisen
aseman elokuusta alkaen.
Käytännössä tämä merkitsee
koulun talouden vakautumista valtionavun saamisen

Tero Kyrölä klo 20 - 0.30 Liput 7 e
Tauski klo 20-0.30, liput 8 e
Ulla-Jaana klo 20- 0.30
Karaoketanssit klo 20 - 0.30
Vetäjänä Juhani Rautiainen

Heinäkuun tanssit

K-marketissa oli töissä 10
henkeä. Uudessa supermarketissa on 24 työntekijää ja
enemmistö tältä alueelta.
Liljestrand haluaa olla yhtenä työntekijänä muiden
joukossa. Hän kutsuukin
henkilökuntaansa suureksi
perheeksi.
Liljestrand vakuuttaa, että
uuden kaupan myötä valikoima laajenee runsaasti ja
laatu paranee. Tarjolle tulee
erikoisuuksia, joita ei tähän
mennessä ole täältä saatu.

Hotelli Lepolammen
kesän taphtumat
Kesäkuun tanssit

Kun tuli tieto Veikkolaan
rakennettavasta K-Supermarketista, kauppiaspariskunta lähti heti kysymään
mahdollisuutta siirtyä tänne. Helsingissä kauppias ei
koskaan viihtynyt.
Liljestrand on aloittanut
kaupassa työskentelyn jo
14-vuotiaana, ja takana on
30 vuoden kokemus.
Liljestrandin mielestä Veikkola on hyvin kotoinen
paikka. Hän oli jo jonkin
aikaa kauppiaana nykyisessä kaupassa ja asiakkaat
tulivat tutuiksi.
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myötä sekä päästötodistuksen kirjoittamisoikeutta perusopetuksen 9. luokalla.
Tähän saakka koulu on ollut
ns. kotikoulu eli toiminut
kotiopetusluvan
alaisena
kouluna. Koulun toiminta
on ollut mahdollista oppilaiden vanhempien varainhankinnan ansiosta.

Syksyllä 2003 perustettu Vihdin steinerkoulu eli
Martin Koulu on aiemmin
hakenut opetuslupaa seitsemän kertaa. Koulussa annetaan opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 1.-9.
Koulun yhteydessä toimii
Steinerpäiväkoti, jossa on
myös esiopetusluokka.

Lisätietoja:
Espoon Steinerkoulu, Liisa
Kutinlahti (09) 81624701,
liisa.kutinlahti@espoonstei
nerkoulu.fi
Vihdin Steinerkoulu, Anne
Maarit Niskanen, 0505745565, opettajat@vihdin
steinerkoulu.fi

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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Joko ne
kuoriutuivat?

Puutarhassa on nyt kaikkea sekaisin

Puutarhatrendejä kuulemaan oli tullut ennätysyleisö.
Tuomo Rautavirta on seurannut vuodesta 2006 Lamminjärven rannalla pesiviä
telkkiä pönttökameran avulla. Kuvat päivittyvät nettiin
minuutin välein osoitteessa
http://www.saunalahti.fi/
trautavi/lintu.html. Kameran videotoiminta käynnistyy automaattisesti, kun se
havaitsee pöntössä liikettä.
Tommi valitsee sivuille minuutin mittaisia videopätkiä mielenkiintoisimmista
tapahtumista:
naaraiden
tappelusta,
muninnasta,
haudontalaikun nypinnästä,
kuoriutumisesta ja pesästä
lähtemisestä.

22.4. Vaikka järvi oli vain
metrin verran rannasta sula,
niin jo seuraavana päivänä
kaksi naarasta oli yhtaikaa
pöntössä (kuva).
.
Kohta vapun jälkeen pöntössä näkyi jo yhdeksän
munaa.
Touko-kesäkuun
vaihteessa telkänpojat kuoriutuvat, kaikki yhden vuorokauden sisällä. Emo ei
ruoki niitä pesään, joten
emon kutsuessa ne hyppäävät noin kolmen metrin korkeudella olevasta kodistaan
suoraan järveen.

Eva Wuite, jonka moni saattaa muistaa Nelosen Huvila
ja huussi -ohjelmista, kertoi Lugnet Life & Livingin
puutarhaillassa uusista trendeistä. Intohimoisesta harrastuksesta on tullut hänelle
ammatti.
Tässä Evan trendilistaa:
* Yhteiskunnan muuttumi-

nen muuttaa arvoja. Pintaliito ja kova tempo töissä
saavat ihmiset kaipaamaan
rauhaa. Homing - ”kotona
oleilu” on muotia, Eva sanoi.
* Aitous ja ekologisuus ovat
tätä päivää. Luontoa tuodaan kaupunkiin, arkkitehtuuri ja luonto ovat lähellä
toisiaan.
* Kasvillisuus on runsasta

Kutsu

Lisätietoja kokouksesta Marjokaisa Piiroselta, marjokaisa@gmail.com, 040 5058 058.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 14.6.
alkaen Veikkolan kirjastossa.
Osakaskunnan säännöt ja kokouksen esityslista löytyvät Veikkolan vedet -sivustolta
osoitteesta
http://veikkolanvedet.webs.com/kalastusosakaskunnat.htm

Seuraava asiakasilta, Mökki-ilta, oli jo ennen tämän
lehden ilmestymistä.

Puutarhaillassa oli väkeä
tuvan täydeltä. Evalta kyseltiin pioneista, kärhöistä,
vesiaiheista... Onnelan puutarha myi tilaisuudessa kevätkukkia ja teki istutuksia.
Vieraille tarjottiin kuohuviiniä ja pikkusyötävää.

Sjökullassa on Lugnet life
& living -liikkeen lisäksi
parturi-kampaamo A-Tyyli,
puusepän verstas, sepän
paja ja sähköliike Top Unit.
Yhteinen toteemi tienvarteen on suunnittelussa.

Sisustusliike Lugnet Life
& Living Sjökullan vanhassa kivinavetassa on auki
viikonloppuisin. Sisustavaroiden lisäksi on kaupan
second hand -vaatteita.
Omistajat Jaana ja Kari Sulin pitävät kauppaa ja kahvilaa oman työn ohessa. Liike
avattiin joulusesongiksi ja
asiakkaitakin on riittänyt.
Huhtikuun alusta aloitettiin
sunnuntaibrunssit.

Teksti ja kuva: Raija Kari

sia lajikkeita. Tulevan kesän uutuutena meiltä löytyy
pitkän iän yrtti.

Tänä vuonna hän laittoi
puhdistetun pöntön puuhun

Osakaskunnan yhteiset vesialueet ovat
Koskis-Navalan, Veikkolan ja Kalljärven
kylissä, osakaskunnan kiinteistötunnus on
257 – 876 – 29 - 1. Osakaskunnan yhteinen
vesialue sijaitsee Kalljärvessä, Siikajärvessä (osa), Haapajärvessä (osa), Pikaraisissa,
Klemetissä (osa), Kaislammessa, Kurkistossa (osa), Lamminjärvessä, Perälänjärvessä,
Ahvenlammessa (osa) ja Kalljärven ja Lamminjärven välisessä purossa.

ja luonnonmukaista.
* Hyötykasveja kasvatetaan
koristekasvien
joukossa,
kaikkea sekaisin.
* Aluskasveina käytetään
vaikkapa hyötykasveja.
* Materiaaleissa kierrätys
on muotia.
* Terassien merkitys ja
koko on kasvanut. Ulkona
oleillaan, laitetaan ja syödään ruokaa. On kankaita ja
uutuutena purjeita.
* Ulkovalaistus lisää puutarhan käyttöaikaa, eikä ikkuna enää ole pelkkä musta
neliö.

Pirkolla riittää puuhaa kesäkukkapuutarhurina

Teksti: Marjokaisa Piironen
Kuva: Tuomo Rautavirta

Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen
osakaskunnan varsinainen kokous pidetään
tiistaina 7.6.2011 klo 18.30 Lamminpääntie
8 rannassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Näitä ovat mm. yhteisen
vesialueen kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoito, mahdolliset pyyntirajoitukset
sekä osakas- ja pyydysmaksut.

Kylänraitti 2/2011

Kukkapuutarhuri Pirkko mielipuuhassaan
Kun ajat Veikkolasta viitisen kilometriä kohti Lapinkylää ja käännyt Rajontielle, olet melkein perillä
Tabermanin Pirkon kesäkukkapuutarhalla Sandkullassa. Tilan nykyinen isäntä
Harri Taberman kasvattaa
lihakarjaa oivallisena apunaan isänsä Pekka.
Kookkaissa kasvihuoneissa kasvatettiin kurkkua ja
tomaattia jo 1950-luvulla.
Suurin osa tuotteista vietiin
tukkutorille, mutta lukuisat
asiakkaat noutivat maukkaita tomaatteja laatikoittain
myös suoraan kasvihuoneelta. Tomaattien viljely
lopetettiin reilut kymmenen
vuotta sitten. Hyväkuntoisia kasvihuoneita ei kuitenkaan kannattanut purkaa.
Toisesta tehtiin kone- ja va-

rastohalli. Eräs tuttu ehdotti
Pirkolle, että laitapas tuon
toisen taimetusosaan pelakuita kasvamaan.
– Vanhan tomaattihuoneen
valtasivat siis ensin pelargoniat. Tuntui kuitenkin
hassulta, että isossa tilassa oli vain yhtä lajia eikä
lainkaan
valinnanvaraa.
Tuli hyvä syy laajentaa valikoimaa! Olen aina pitänyt
amppelikasveista, ja ihan
omaksikin iloksi olen alkanut ripustaa amppeleita
korkealle hyvään valoon
ja lämpöön, Pirkko kertoo.
– Tällä hetkellä on trendikästä istuttaa useita erilaisia
kasveja samaan amppeliin
tai ruukkuun. Teen mielelläni myös asetelmia. On
mukavaa myös kokeilla uu-

Kasvihuone herää talviuniltaan maaliskuun alun tietämissä. Perheen miesväki
pitää huolen siitä, että lämpö, ilmanvaihto, valaistus,
kastelujärjestelmä ja kasvualustat ovat kunnossa.
Kahden viimeksi kuluneen
lumitalven jäljiltä Pekka
joutui lisäksi uusimaan valtaisan määrän rikkoutuneita
lasiruutuja.
Pirkko hankkii kasvit pikkupistokkaina, joiden ruukuttaminen on aikaa vievää.
Kiireapulaisiksi hän saa
oman perheen jäseniä ja ystäviä. Tänäkin keväänä esimerkiksi Citi ruukutti pari
tuhatta tainta.
Kasvihuoneessa
kasvu
tapahtuu vauhdilla. Kukkapuutarhuri ahertaa iltamyöhään ja ani varhain
työtuntejaan laskematta ja
on tottunut tinkimään vain
yöunistaan. Pirkko kokee
kasvien parissa touhuamisen lisäävän omaa energiatasoa.
– Haluan, että myös asiakkaat viihtyvät täällä. Lasiseinien sisällä saa olla
kukkien lisäksi muutakin
katseltavaa. Kuljeskelen itsekin täällä toisinaan ihan
huvikseni. Muuten en jak-

saisikaan, Pirkko sanoo.
– Iloa tuottavat myös asiakkaat, jotka vuosi vuodelta
tulevat uudelleen ja kertovat ostospaikasta tutuilleenkin. Jonkin verran myyn
kukkia myös lähiseutujen
toritapahtumissa ja välitän
jälleenmyyntiin muutamaan
kukkakauppaan.
Juhannuksen tietämissä kesäkukkapuutarhurin kiireet
helpottavat. Kesällä hänellä onkin enemmän aikaa
omalle perheelleen. Sirpatyttären lapset Enni ja Eemi
ovat Sandkullan mieluisimpia kesävieraita. Toimetonna Pirkkoa ei juuri nähdä.
Reilusti
parikymmentä
vuotta sitten hän oli vuosia
Veikkolan koulun ensimmäisenä kouluavustajana,
ja tunti- sekä sijaisopettajana hän on kouluvuoden
mittaan vieläkin.
– Maalaistalon arjen vastapainoksi on mukavaa
olla tekemisissä erilaisten
ihmisten kanssa. Kesäkukkaostoksille tulevien asiakkaitten pitää myös lähteä
talosta hyvillä mielin. Se on
hyvä motiivi sille, että myytävien kukkien tulee olla
laadukkaita, Pirkko painottaa lopuksi ja toivottaa kaikille oikein ihanaa kesää.
Teksti ja kuvat: Seija Kivilaakso
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Linnut laulavat – vihdoinkin!
Kylmä talvi kestettiin. On
kuitenkin varmaa, että joidenkin lintulajien kohdalla
kylmyys verotti kantoja
tavallista enemmän. Tämä
on kuitenkin luonnollista ja
mahdollistaa lintukantojen
säilymisen elinvoimaisina.
Vahvimmat jäävät henkiin,
ja paras geeniperimä siirtyy
uuteen sukupolveen.
Maaliskuussa ei merkittävää lintujen muuttoa vielä
ollut. Ensimmäiset peippojen, punarintojen ja kiurujen äänet kuuluivatkin vasta
huhtikuun puolella. Ennen
vappua saimme nauttia
ajoittain erittäin lämpimästä
säästä. Vappuun mennessä
kaikki kevään merkittävät
yleiset lintulajit olivatkin
saapuneet pääskysiä lukuun
ottamatta.
Ensimmäiset
räystäs- ja haarapääskyt
tulemme näkemään todennäköisesti tämän jutun kirjoittamisen ja lehden ilmestymisen välillä.
Viime talvena paksu lumipeite suojasi luontoa hyvin
kylmyydeltä. Se suojasi
myyriä ja hiiriä siten, että

ne pystyivät selviämään
erinomaisesti talvesta nauttien ravintoa turvassa lumen
alla. “Turvalla” tarkoitan
sitä, että petolintujen saalistusmahdollisuudet pienenivät oleellisesti.
Pöllöillä oli vaikeaa. Alustavasti voidaan todeta, että
maaliskuun alussa pesiviä
lehtopöllöjä ei juuri alueella ollut. Pöllöjen ääntely oli
myös melko laimeaa. Toisaalta vakiintunut pöllöpari
ei välttämättä soidinna äänekkäästi, jos pesäpaikkakin on vanha tuttu. Kurkistonjärven luoteisnurkassa
oli lehtopöllöllä kuitenkin
munat pesässä maaliskuussa, kertoi Veikkolan pöllömies Kari Ahola.
Ruokintapaikkojen
ravintoketju
Otaksun, että tämä pöllöpari käytti hyväkseen lintujen
talviruokintapaikkojen tarjoamaa ravintoa, kun hiiret ja myyrät kävivät siellä
syömässä yöllä siemeniä. Itselläni on lintujen ruokintapaikalla infrapunasensorilla

varustettu halogeenivalo,
joka talvisen yön kylminä
hetkinä syttyi tämän tästä
merkkinä yöllisestä liikkeestä alueella.
Viimeisen parin viikon aikana pöllöpari on huudellut toisilleen järven ylitse.
Toinen ääni on kuulunut
Kurkistonjärven luoteisnurkasta ja toinen itärannalta aivan vierestäni. Tämän perusteellakin arvioin,
että ruokintapaikkaani käytetään vieläkin yöllisenä
saalistuspaikkana.
Siemenet ovat jo automaateista loppuneet, mutta jyrsijöille riittää vielä syötävää
maassa, mikä mahdollistaa
vieläkin pöllöjen öisiä saalistusretkiä.
Kiinnitin huhtikuun puolessa välissä uusia pönttöjä
osin vanhojen vaurioituneiden tilalle ja totesin, että
vaurion oli aika usein aiheuttanut käpytikka. Miksi
käpytikka? Sehän on siemensyöjä, joka “pajallaan“
hakkaa käpyjen syyt auki
ja syö herkullisen siemenen avatusta käpylustosta.

Käpytikka käyttää yleisesti
ravinnokseen linnunpoikasia, kun se on mahdollista.
Tämä aika ajoittuu siihen
hetkeen, kun linnunpoikaset
pöntöissä ovat sen verran
vanhoja, että paljastavat olemassaolonsa
ääntelemällä.
Huonot, hyvät ja
paremmat pöntöt
Huonoin pönttömateriaali
kestoltaan on sorvattu luonnonpuu. Se lahoaa nopeimmin ja antaa tikalle helpoimman tien linnunpoikasia
tavoitellessaan. Lautapönttö
on parempi, vaneripönttö
lähes paras. Paras materiaali
on kuitenkin vesivaneri tai
filmivaneri. Nämä ovat melko kalliita ja
kovuutensa puolesta edellyttävät valmiita kaavioita,
joiden avulla ammattiliike
leikkaa osat oikeaan kokoon
mukaan lukien lentoaukon
halkaisijan ja naulojen/ruuvien reiät.
Lautapönttöä voi “entrata“
vesi- tai filmivanerin paloilla, jotka estävät tehokkaasti

tikan tunkeutumisen pöntön
seinämän lävitse. Itselläni
on lauta- ja vaneripönttöjä.
Ensi kaudeksi laitan kokeeksi muutaman filmivaneripöntön. Sain tämän vinkin
radiosta luonto-ohjelmasta.
Jos tikka on hakannut lentoaukon liian suureksi, voi
pöntön saattaa jälleen kuntoon kiinnittämällä lentoaukon suojaksi metallilevyn,
johon on keskelle leikattu
lentoaukko. Näitä pellinkappaleita saa Viikistä Lintuvarusteesta yhden euron
kappalehintaan. Metallile-

vyn lentoaukon halkaisija
on 32 mm, eli se sopii hyvin tiaisille ja kirjosiepolle.
Metallilevyn saa helposti
hakatuksi pöntön etulevyyn
kiinni neljällä nupinaulalla.
Seurataan kevään edistymistä ja odotellaan kohta
alkavaa kesää.
Hyvää kesää kaikille, toivottaa Topi

Kauneusnurkka
Nina Sipilä-Latovehmas
Kauneudenhoitoalan
ammalainen lähellä sinua
Valtuuteu Mary Corh ja
OrganicSpa ihonhoitotuoeiden
jälleenmyyjä

Lisäetoja/hinnasto:
hp://kauneusnurkka.nesivu.org

MYÖS LAHJAKORTTEJA!

Käynosoite: Huuhkajane 9, 02880 Veikkola
Ajanvaraukset:
050-56 45 909/ nina.sipilalatovehmas@gmail.com
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Terveysasema ykkönen
Veikkolan kyläkyselyssä
Kirkkonummen kunnanvaltuusto päättää palvelurakenteesta vielä ennen lomia.
Veikkolalaisten kanta on
selvä. Kyläkyselyyn vastanneista 78 prosenttia haluaa,
että terveysaseman nykyiset
palvelut säilytetään.
Pohjoiskirkkonummelaiset
ovat valmiit hyväksymään
terveysaseman käytön aseman lääkäreiden yksityisvastaanottotiloina
virkaajan ulkopuolella (79 %).
Ja sen, että asemaa voisivat
käyttää myös vieraspaikkakuntalaiset ja kunta saisi
näin tuloja (81 %). Tärkeintä on, että terveysaseman
toiminta jatkuu.
Jos Veikkolassa ei ole lääkäripalveluja, asukkaat suuntaavat Espooseen, Vihtiin
ja Helsinkiin. Kirkkonummen keskustaan menijöitä
on vain neljä prosenttia.
Jos terveyspalvelut lähte-

vät, melkein puolet sanoo
hoitavansa apteekkiasiatkin
muualla. Onkohan Kirkkonummi ollenkaan oikea
kunta veikkolalaisille, kun
muut kuntakeskukset ovat
lähempänä.
Veikkolalaiset pitävät terveyspalveluita tärkeimpänä
parannuskohteena. Ei riitä,
että nykyisen terveysaseman
palvelut säilytetään, vaan
sen toimintaedellytyksiä on
parannettava.
Veikkolalaiset alkavat olla
vakiintunutta väkeä. Melkein puolet vastaajista on
asunut kylässä yli kymmenen vuotta. Vähintään viisi
vuotta asuneita oli peräti 76
prosenttia. He tuntevat kylän puutteet perusteellisesti.
Vastaajista 57 prosenttia on
valmis ottamaan kantaa terveysasemansa puolesta.
Raija Kari
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Nuorisokysely: Veikkolan nuorisolla menee aika hyvin
Tänä keväänä Veikkolan
koululaisille tehtiin nuorisokysely. Kysymyksiä laativat
koulun opettaja Pekka Sinisalo ja Paavo Sortti. Jopoluokkalaiset kiersivät kaikki
7 - 9 -luokat ja oppilaat saivat vastata kyselyyn tunnin
aikana. Kiitos kaikille osallisille!

Tarjotuista harrastusvaihtoehdoista nuokkari eli kunnan nuorisotoiminta oli ylivoimainen.

Kyselyyn vastasi yhteensä
234 oppilasta, joista 89 oli
seitsemännellä, 79 kahdeksannella ja 66 yhdeksännellä luokalla, poikia ja tyttöjä
yhtä paljon.

Jotain muuta kuin tarjottuja
rastitusvaihtoehtoja harrastaa melkein 39 %: erilaisia harrastuksia lueteltiin
yli 50. Esimerkkejä näistä
muista harrastuksen lajeista: 26 oppilasta harrastaa
ratsastusta, 22 soittaa jotain
soitinta, 10 tanssii, kuntosalilla käy 9, kamppailulajea
harrastaa 9 ja hiihtoa 8.

Lupaavimmalta tuntuu se,
että 28 oppilasta haluaa
aktiivisesti osallistua nuorisolle suunnatun toiminnan
pyörittämiseen (esim. nuorisokahvila).
Harrastukset
Huolestuttavaa on se, että
jopa 26 % (42 nuorta) ilmoittaa, ettei harrasta mitään.

bändi). Näiden lisäksi mainittiin mm. koirapuisto ja
kokkaus.
Ajankäyttö

Millaista
harrastustoimintaa nuoret haluavat
Veikkolaan?
34 oppilasta ilmoittaa, ettei
tiedä tai että on ihan sama
mitä. 12 toivoo yleensä vain
monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia.
Liikunnallisia toiveita oli
useimmilla, peräti 56:lla.
Näistä 12 oli kiinnostunut
erilaisista tansseista. Airsoftista kiinnostuneita oli
5, sählystä 4, koriksesta 4,
kamppailulajeista 4. Musiikkiin liittyviä toiveita oli
kahdeksalla (laulu, soitto,

Harrastuksiinsa nuoret käyttävät keskimäärin 11 tuntia
viikossa. Joillakin harrastukseen menee vain tunti,
mutta kilpa-aerobiccaajalla
peräti 80 tuntia, piirtäjällä
70 tuntia, ratsastajilla helposti yli 20 tuntia, frisbeegolfarilla ja skeittaajalla yli
30 tuntia.
Paikka minne voi ja HALUAA mennä koulusta
35 % vastanneista ei ole
tyytyväisiä nykyisiin nuorisotiloihin ja harrastuspaikkoihin .

15 oppilasta haluaa nuorisokahvilan. 12 on sitä mieltä, että mitään ei puutu.
Urheiluun liittyviä toiveita
oli peräti 27:llä: näistä 9
toivoo parannusta jalkapallokenttiin. Toivelistalla oli
niin skeittihalli, lätkähalli,
sisähalli, laskettelukeskus
kuin motocross-ratakin.
Joku toivoi tanssitilaa, leffateatteria ja graffitiseinää.
Onko Veikkolassa nuoriso-ongelmia?
Lähes puolet oppilaista oli
sitä mieltä, että ongelmia
ei ole. Yli puolet nuorista
vastasi, että ongelmia on tai
ehkä on.

on Veikkolassa. Näistä 27
% vastasi EMT eli en mä
tiedä tai ei mitään. Kuitenkin 73 % löysin paljon hyvää kotikylästään.
Miten nuorten ongelmia
voisi vähentää Veikkolassa?
Valtaosa nuorista ei keksinyt
keinoja nuorten ongelmien
vähentämiseksi Veikkolassa. Osa ehdotti tiukempaa
valvontaa, lisää poliiseja
ja jalkkareita sekä yhteyttä
vanhempiin. Joku ehdotti
jopa ulkonaliikkumiskieltoa nuorille tiettyyn aikaan
illalla. Joku toinen hankkisi
vandaaleille ammattiapua,
lopettaisi tupakan myymisen nuorille ja kehotti
huolehtimaan lapsistamme
paremmin. Joidenkin mielestä riittäisi, kun kerrotaan
nuorille tosiasiat ja järjestetään nuorille enemmän
harrastusmahdollisuuksia ja
paikkoja.

Moni oli sitä mieltä, että
Veikkola on mukavan pieni kylä sopivalla paikalla.
Täältä on hyvät yhteydet
muualle ja täällä on paljon
kamuja. Kylän palvelut ja
kaupat koettiin hyvinä. Nimeltä mainittiin Med Pizza
ja Pikkirilli. Jokunen kehui
luontoa ja yhteishenkeä
jonkun asian puolesta.
Kyselyn tallensi, käsitteli ja
raportoi
Marjokaisa Piironen

Täällä on kuitenkin paljon hyvää

Kysyttäessä
minkälaisia
harrastus- ja vapaa-ajan tiloja tai paikkoja Veikkolan
nuorisolta mielestäsi puuttuu, niin ISOMPIA nuorisotiloja kaipasi 19 oppilasta.

Näistä liki 60 ei erotellut
ongelmia mitenkään, niitä vain on. Tunnistettavia
ongelmia olivat tupakka,
alkoholi, vandalismi, huumeet ja muut: kiusaaminen
ja masennus .

Peräti 177 nuorta vastasi
kysymykseen mitä hyvää

www.veikkola.fi

AJANVIETE
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VIRKISTY JA VIISASTU
– RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!
Edellinen ”googletus”-ristikko oli vaikea. Myös testitiimiin
kuuluva huippuratkoja, joka ratkoo Hesarin vaikeimmatkin
ristikot, kompuroi ja arvioi vaikeustasoksi 2,5/3. En ole
vaikeudesta ylpeä, koska vaikean ristikon laatiminen on
helppoa. En ole pahoillanikaan, koska näin olin suunnitellut: näyttää, mihin ollaan menossa.
Kajoamatta googletettaviin katsotaan muutama muu kompastuskivi. Laskettelija hihkuu ’Ihanaa’ (siis sitaateissa).
Nykyslangissa ihana on ihku, ja ihanaa on IHKUA. Kun
2 kekoa on AUMAPARI, tulee Sinikasta AAPOLA (eikä
esimerkiksi Nopola). Nupun synonyymi taas on UMPU.
Mutkamäki on SIKSAKKIA, josta saadaan vähän hankala lause (koska kysymysmerkki ei näy): UNOHTAA KEN
KAMMON? Piilokirjaimesta johtuen TELI on yhtä hyvä
kuin KELI.
Kuvavihje, jossa on kaksi kaljapulloa alassuin, koettiin
mainioksi: selvästikään kummassakaan ei ole enää stoutolutta, josta STOUTITTOMAT.

Tämänkertainen ristikko on teemaltaan poliittinen ja laadittu käytyjen vaalikeskustelujen ja itse vaalien innoittamana.
Poliittisuus ei tietenkään ole kantaaottavaa vaan toteavaa.
Ristikko on tarkoitettu kevyeksi välipalaksi (1/3). Siinä on
paljon vihjeitä, jotka lapsikin ymmärtää. Näistä päästään
nopeasti liikkeelle. Piilokirjaimia on vähän, joten vaikeammat sanat voivat ratketa risteävien avulla itsestään. Ristikossa on lisäksi useita sanoja, jotka ovat hyvinkin pitkiä
olematta kuitenkaan keinotekoisia. Pituudestaan huolimatta
ne ratkeavat helposti, kun malttaa odottaa, että tukea muista
sanoista on kertynyt riittävästi.
Maan hallitusta ei ristikon jättöpäivään mennessä ole ehditty muodostaa. On ehditty jo ihmetellä, mikä on hallituksen
väri siinä tapauksessa, että kolmen suurimman puolueen
muodostama enemmistöhallitus toteutuu. Ristikossa tarjotaan ehdotus sellaisen hallituksen nimeksi.
veikko@nordem.fi
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Vielä on neljä upeaa vuodenaikaa
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Valtakunnallisen Puutarhapäivän
kunniaksi 27.5
Nationella Trädgårdsdagen
Taimimyynti- Plantförsäljning
Eketorps Trädgård
Lappbölev. 185 Lapinkyläntie
Perenner, örter, tomatplantor
(mer än 20 olika sorter), chiliplantor mm
Perennataimia, yrttejä, tomaattitaimia
(yli 20 lajiketta) chilitaimia ym
Tervetuloa – Välkommen!
tel 050 -325 7674 puh.

Kevään tullen myös jättikuplijat ilmaantuvat kylänraitille. Tässä juhlitaan toukokuun alussa Aadan syntymäpäiviä Lamminjärventiellä. Sankari on kuplan keskellä.
Oikeassa reunassa on vihreissä vaatteissa Marjokaisa
Piironen, joka on näitä jättikuplia tehnyt vuodesta 1994
alkaen. Kuva: Anu Halme.
Valokuvatkaa kotoiset miljöömme!
Tämä on jatkoa Kylänraitin
Vuodenaika-sivulle, jossa
valokuvat kertovat kotiseudustamme neljänä vuodenaikana. Oheiset kuvat maalis-, huhti- ja toukokuulta
ovat Vesa Laaksosen ja
Marjokaisa Piirosen ottamia.
Vuodenaika-sivu kuvitetaan jatkossakin teidän, arvoisat lukijat, otoksillanne.
Samalla haluamme kerätä lehtemme jakoalueelta
vuodenaikojen koko kirjoa
edustavan kuvaston, josta
voimme tehdä oman kotiseutumme kalenterin.
Kuvatkaa rohkeasti ja runsaasti. On tärkeää, että
kuvista voi kiistattomasti
todeta niiden olevan omilta

OBS! Parkering på Haapajärvi kyrkas P-plats.
HUOM! Pysäköinti Haapajärven kirkon P-alueella. Därifrån kort promenad till trädgården.
Sieltä lyhyt kävelymatka puutarhaan.

Vesa Laaksonen

Kylätalo

kotikulmiltamme. Taiteellista kunnianhimoa ei tietenkään pidä unohtaa, mutta ihmisten yksityisyyttä ja
kuvaamista koskevia sääntöjä on noudatettava.
Kun lähetätte kuvia, kertokaa aina, missä ja milloin ne
on otettu. Mainitkaa myös
kuvaajan nimi. Sopiva resoluutio kuville on 175 dpi.
Kylänraitin toimitus valitsee
huolellisesti harkiten kuvistanne kaikkein kertovimmat
ja tunnelmallisimmat – kutakin vuodenaikaa parhaiten kuvaavat. Tämä kaikki
tehdään
talkoohengessä,
kuten niin monet muutkin
hienot asiat meidän kyläyhteisöissämme.
Lähettäkää kuvanne
osoitteella
toimitus@kylanraitti.fi.

Veikkolan kylätalo,
Vanhatie 29,
02880 Veikkola
Kylätalolta
Veikkola-tuotteita.
Kylätalo on avoinna
sopimuksesta.
Yhdistykset voivat varata kylätalolta
kotoisaa kokoustilaa
hyvin edullisesti: 15 e/ilta
tai kyläyhdistyksen
yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.

Vesa Laaksonen

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.

Lamminpääntien asukkaalla on komea skillapelto: ihan
sinisenä useampi aari. Kuva Marjokaisa Piironen.

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

KOHTAUSPAIKKANA KYMPPI
“SUOMEN COOLEIN TERASSI”
Avoinna 365 päivää vuodessa
Veikkauksen pelit ja arvat
Elintarvikkeita monipuolisesti

Keittoa arkisin lounasaikaan
Ruoka-annoksia, hampurilaisia ja pikkulämpimiä
Avoinna:
ma-pe 6–20,
6-21
ma-pe
la 8–21,
8-21, su 9–20
9-21

Hyvää kahvia ja tuoretta pullaa edullisesti
Jäätelöä, makeisia, kylmiä juomia lapsille ja aikuisille

Veikkolan Kioski Ky, Koskentori,
Veikkola p. 09–256 8807

KULTTUURI
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Onnika tuo Taiteesta hyvää oloa Dadan kesäkonserteissa
Pohjois-Kirkkonummelle
kuullaan Beethovenia
ONNELLINEN KYLÄ

llinen kylä”
uma ”Onne
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MUKANA TAPAHTUMASSA:
Veikkolan kyläyhdistys ry
Kirkkonummen kirjaston ystävät ry
Veikkolan koti- ja kouluyhdistys ry
Veikkolan Kartanoteatteri ry
Kirkkonummen videoharrastajat ry
Kulttuuriyhdistys Veikkola Dada ry
Taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä
Pohjois-Kirkkonummen alueelta

Yhteystiedot:
Pääkoordinaattori Pauliina Ruhanen, Veikkolan kyläyhdistys: 040-7337899, pauliina.ruhanen@gmail.com
Tuottaja Ilona Tiainen: 044-3012272, tiainen.ilona@gmail.com
www.veikkola.fi
onnellinen kylä

Uudenmaan
taidetoimikunnan tämän vuoden
kummikylät ovat Pukki-

K uv a : Fra nz Ra s c h ba c h e r T upul i .fi

oa
hyvää ol
Taiteesta kkonummella.
ir
K
.2011
soi
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. - 20.11
tuma 18
Päätapah

la, Karjalohja ja Veikkola.
Veikkolan kyläyhdistyksen
”Taiteesta hyvää oloa” -

kummikylähankkeen
perusideana on edistää paikallisten taiteen tekijöiden,
yhdistysten, toimijoiden ja
taidekoulujen tunnettuutta.
Kesän ja syksyn kuluessa
esitellään pienissä tapahtumissa ja työpajoissa alueen taide-elämää, toimintaa
ja toimijoita sekä luodaan
vuorovaikutteista taidetoimintaa. Päätapahtuma on
kolmipäiväinen 18. - 20.11.
2011 toteutettava ”Onnellinen kylä” -kulttuuripolku
Pohjois-Kirkkonummen
asukkaille. Se esittelee paikallisten seurojen, koulujen,
yhdistysten, taiteilijoiden
ja muiden tahojen taide- ja
kulttuuritoimintaa. Tapahtumaan voi vielä ilmoittautua
esittelemään omaa toimintaansa sähköpostiosoitteeseen veikkola@gmail.com,
viestin otsikoksi Onnellinen
kylä -tapahtuma.
Taide kuuluu kaikille!
Teksti: Hanketyöryhmä
Onnika-tunnus:
Franz Raschbacher

Veikkola Dada ry urakoi
tänä vuonna sekä kesäkonsertit että aina parittomina
vuosina järjestettävän syksyisen kamarimusiikkifestivaalin. Veikkola Dada ja
Jorma Panulan säätiö järjestävät Piiparilan tuvassa kaksi kesäkonserttia. Ne jatkavat viime vuonna alkanutta
Ludvig van Beethovenin
jousikvartettojen sarjaa, jossa on tarkoitus esittää kaikki
hänen 17 kvartettoaan.
Konserttien isäntänä toimii tuttuun tapaan maestro
Panula itse, ja esiintyjätkin
ovat aikaisemmilta vuosilta
tuttuja eli GT-ensemble ja
Zagros-kvartetti. Veikkola
Dada 2011 on järjestyksessä jo neljäs festivaali.
Sunnuntaina 14.8. klo 15
alkaen kuullaan toinen
Beethovenin kreivi Rasumowskylle
säveltämistä
jousikvartetoista Op 59 no 2
e-molli. Sen parina esitetään
”Tukholman Mozartin”, Jo-
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Zagros-kvartetti eli Miika Uuksulainen, Hannu Vasara,
Kaisa Kallinen ja Camilla Koiso-Kanttila.
seph Martin Krausin, kepeä huilukvintetto D-duuri.
Esiintyjänä on Dadan oma
GT-ensemble, jossa soittavat Mari Kunnari, huilu,
Emma Vähälä, viulu, Eeva
Haapamäki, viulu, RiittaLiisa Ristiluoma, alttoviulu
ja Miika Uuksulainen, sello.
Toisessa konsertissa 18.9.
klo 15 alkaen siirrytään
Beethovenin myöhäistuotantoon. Konsertin avaa
yksi hienoimmista koskaan
kvartetille sävelletyistä kappaleista. Beethovenin kvartetto Op 132 a-molli vie
kuulijan mielenkiintoiselle
matkalle ajattomaan musiikkiin. Toisella puoliskolla
kuullaan ranskalaisen mestarin Henri Dutilleuxin jousikvartetto ”Ainsi la Nuit”.

Tässä konsertissa esiintyy
Zagros-kvartetti, jossa soittavat Hannu Vasara, viulu,
Kaisa Kallinen, viulu, Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu ja Miika Uuksulainen,
sello.
Konsertteihin on vapaa pääsy. Koska ne toteutetaan
kaikilta osin talkootyönä,
ohjelmalehtisestä voi maksaa haluamansa summan
järjestelykulujen kattamiseksi.
Viime kesän konserteissa
Piiparilan tuvan seinät pullistelivat kuulijoiden paljoudesta. Hienoa kamarimusiikkia kannattaa saapua
kuulemaan tänäkin kesänä.
Teksti: Arja Puikkonen
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Taiteesta hyvää oloa -hanke
käynnistyy kesän taideleireillä
Taiteesta hyvää oloa -hanke
on Uudenmaan taidetoimikunnan Veikkolan kyläyhdistykselle myöntämä
kummikylähanke. Sen perusideana on edistää paikallisten taiteen tekijöiden,
yhdistysten, toimijoiden ja
taidekoulujen tunnettavuutta. Kesällä Kirjaston ystävät
aloittaa järjestämällä kaksi
taideleiriä koululaisille.
Kirjaston ystävät -yhdistys
järjestää tapahtumia, kulttuuritilaisuuksia ja kirjailijavierailuja sekä tarjoaa
Kirkkonummen sanapajassa sanataideryhmiä lapsille
ja aikuisille. Sen tarkoituksena on jäsenistön avulla
vaikuttaa myös Kirkkonummen kulttuuritarjontaan ja
taideopetukseen. Tulevan
vuoden aikana yhdistys
järjestää lapsille ja nuorille paljon mahdollisuuksia
matkata tarinoiden ja mielikuvituksen maailmoissa.
Tästä ohjelmasta on tänä
vuonna suuri osa Taiteesta
hyvää oloa -hanketta, jossa
Kirjaston ystävät on aktiivisesti mukana (www.sanapaja.webs.com ja sähköposti
sanapaja@gmail.com).
Muut hankkeeseen osallistuvat ovat Veikkolan Kyläyhdistys, vetovastuussa,
Veikkolan Kartanoteatteri,
Kirkkonummen Videoharrastajat, kulttuuriyhdistys
DADA sekä Veikkolan
Koti- ja koulu -yhdistys.
Syksyllä 19.–20.11. järjestetään hankkeen kolmipäiväinen päätapahtuma,
jossa on ympäri Veikkolaa
esillä koosteita mukana
olevien yhdistysten vuoden tapahtumista, yhdistysten ja mukaan pyydettyjen taiteilijoiden esityksiä
sekä lisäksi puheohjelmaa.
Myös nukketeatteria ja musiikkiohjelmaa on luvassa.
Päätapahtuman ja taideleirien lisäksi yhdistykset
järjestävät runsaasti muuta
oheisohjelmaa vuoden aikana. Alkusyksystä ilmestyy päätapahtuman tarkka
ohjelma.
Taideleirillä saa maistiaisia eri taiteenlajeista
Kotimetsien tarinaa -taideleiri järjestetään kauniilla
paikalla Kylmälässä Sjökullan koulun ympäristössä.
Koululaisilla on mahdollisuus viettää ensimmäinen
lomaviikko
taideleirillä.
Järven ranta, metsä, kalliot
ja vanha pihapiiri houkut-

Oli kaunis kevätpäivä ja tyttö oli ulkona. Tyttö katsoi
kun perhoset lensivät. Sitten tytön kissa tuli ulos. Leskenlehdet olivat alkaneet jo kukkia. Kissa kiipesi puuhun.
Tyttö yritti kiivetä yhtä ylös. Kissa oli kiivennyt latvaan
asti. Hän yritti ja yritti muttei onnistunut. Mutta lopulta
hän onnistui. Sieltä kuusenlatvasta näki kauas. Kaverille
asti. Tyttö ajatteli että nyt menen kysymään isältä saanko
mennä kaverin luo. Isä sanoi että saa. Isä sanoi että äidin
piti viedä koska isän piti opiskella. Sitten tyttö meni äitinsä luo. Äiti sanoi että hänen täytyy pukea takki päälle. He
pukivat päällensä ja menivät sitten autoon. Sitten he tulivat perille. Äiti sanoi heippa! Tyttö sanoi heippa! Tytön
kaverilla oli poneja. He ratsastivat niillä. Ja kun hän lähti
kotiin hän osasi jo laukata. Fanny, 6 v.
televat tutustumaan omaan sella Tuvalla Veikkolassa.
kotiseutuun sekä toisiinsa ja Ilmoittautuminen ja lisätieitseensä taiteen tekemisen toja ilona.tiainen@gmail.
keinoin.
com tai 0443012272.
Leirillä on eri taiteenlajien työpajoja. Sanataiteessa
tarinoidaan ja kirjoitetaan.
Kuvataiteessa rakennellaan
ja piirretään. Teatterissa improvisoidaan ja tehdään esityksiä. Tanssiakin saa.
Pohjatarinana pajoissa toimii kirjailija Arja Puikkosen satu Haapaneitty.
Kirjailija itse on yksi leirin
ohjaajista.
Joka päivä vietetään myös
lounastauko, leikitään ja
pelataan pihalla. Leiri järjestetään 6.6.–10.6.
7–12-vuotiaille
koululaisille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
tarja.
karvinen2@luukku.com tai
050 5663697.
Kotiseutuleirillä valmistetaan kotiseutuaiheinen
näytelmä
Kotiseutu-teatterileirillä
valmistetaan kotiseutuaiheinen näytelmä, joka esitetään Taiteesta hyvää oloa
-tapahtumassa Veikkolassa
19.11. sekä Masalan kirjastossa 27.8. Näytelmänteon lisäksi leirillä improvisoidaan ja tehdään muita
teatteri-ilmaisun perusharjoituksia. Aikaisempaa kokemusta näyttelemisestä ei
tarvita. Leiri on tarkoitettu
ensisijaisesti 4.–8.-luokkalaisille. Se pidetään 1.–5.8.
kello 10.00.–12.30 Punai-

Sanapajoja Veikkolan kirjastossa
Jos kertomuksien kuuntelu, omien tarinoiden kertominen ja kirjoittaminen,
piirtäminen ja leikit kiinnostavat, sanapajat ovat
sopiva harrastus. Ensi syksynä, keskiviikkoisin 7.9.
alkaen, kokoontuu Veikkolan kirjastossa kaksi ryhmää:
1.–2.-luokkalaiset
kello 13.15–14.00 ja 3.–6.luokkalaiset kello 14–15.
Syksyn aikana on kokoontumiskertoja 12. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset paula.
roselius@elisanet.fi tai 050
5893380.
Tarinapaja ikäihmisille
Veikkolaan on elo- ja syyskuussa tulossa ikäihmisten
tarinapaja, joka myös on
osa Taiteesta hyvää oloa projektia. Pajan teemana
on lapsuus- ja nuoruuskokemuksia viime vuosituhannelta. Pajan ohjaajana
toimii Paula Roselius, jolta
saa lisätietoja ja jolle voi ilmoittautua:
paula.roselius@elisanet.
fi tai puhelimitse: 050 589
3380.
Teksti: Ilona Tiainen, Taiteesta hyvää oloa -hanke ja
Tarja Karvinen, Kirjaston
ystävät -yhdistys
Kuva: Paula Roselius
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Hullu kokki mäsäyttää eettisemmin
Mad Cook - Kulinaristinen seikkailukirja.
Tuomas Milonoff ja Riku Rantala, 2010
Madventuresin makumatkoista koottu Mad Cook
– Kulinaristinen seikkailukirja ei kerro vain tarinoita maailman keittiöistä tai
esittele eksoottisia reseptejä. Kirjan parasta antia
ovat filosofiset pohdinnat
ja syömisen etiikan tarkastelu. Reseptit on muokattu
sellaisiksi, että ruokaa voi
valmistaa kotoisista raakaaineista.

reilumman maailman puolesta saa lukijan palaamaan
kirjaan uudelleen ja uudelleen. Parhaimmillaan teos
saa lukijan muuttamaan
kulutustottumuksiaan reilumpaan suuntaan ja käymään dialogia myös muiden kanssa kestävämmän
ruoantuotannon puolesta.
Hauskoja ovat myös käytännön ohjeet esimerkiksi
tandooriuunin tekoon.

Vaikka jykevä kirja aluksi
hämmentää Madventuresille tuttuun tapaan häröilevällä menolla, sen eettiset
pohdinnat ja kantaaottavuus

Kirjan mukana on myös
DVD, joka sisältää Mad
Cook -raportit vuodesta
2002. Vuoden 2010 Matkakirjana palkittu Mad Cook

– Kulinaristinen seikkailukirja on oiva oppikirja joka
keittiöön ja jopa ruokaan
liittyvän etiikan ja ekologian oppikirjaksi.
Emilia Raunio

Iiron iloittelua
Maamme musiikkielämässä
vaikuttaa muutamia henkilöitä, joille on suotu musiikillisen lahjakkuuden lisäksi aimo annos verbaalista ja
kirjallista osaamista. Tämän
joukon kärjessä kulkee Iiro
Rantala, jonka perustama ja luotsaama jazzyhtye
Trio Töykeät ehti toimia 18
vuotta suomalaisen jazzmusiikin kärjessä. Kunnes
kuppi tuli täyteen ja uudet
haasteet odottivat.
Yleisradion musiikkitarjontaan Iiro halusi tuoda iloa
ja improvisaatiota. Ennakkoluulottomasti musiikin
rajoja ylittävä Yleisradion
toivekonsertti sekä Iiron
iloittelua -niminen televisio-ohjelma ovat tarjonneet
marginaalimusiikkia laidasta laitaan. Rohkeita kokeiluja, ilkikurista hulluttelua
ja upeita innovaatioita musiikin koko sektorilla.
Iiro Rantalalta on ilmestynyt kirja ”Nyt sen voisi jo
kertoa”, jossa hänen verbaalinen tarinankerrontansa pääsee vauhtiin. Juttu
lentää kuin kapakan kantapöydässä: Rikkaat omakoh-

taiset, lapsuudesta alkavat
kokemukset, keikkamatkat,
kokeilut ja erilaisten musiikkilajien yhdistäminen
saavat Iiron kynästä siivet
alleen. Musiikki suorastaan
pulppuaa kirjan sivuilta.
Iiro Rantala ei ole marginaalimies pelkästään musiikissa, vaan hänen koko
olemuksensa, ajattelunsa ja
elämäntapansa ovat marginaalia. Sen vastakohta on
ns. main stream -ajattelu.
Lyhyesti ilmaistuna marginaali-ihminen ei juokse
valtavirran ja muoti-ilmiöiden perässä, vaan rakentaa
rauhassa omaa polkuaan
omien näkemyksiensä mukaisesti. Nämä main stream
-henkilöt takovat rahaa ja
ovat suuren yleisön suosiossa, kun taas marginaalit
elävät päivän kerrallaan,
ovat sopivasti köyhiä mutta
ammattipiirien arvostamia
kautta maailman.
Musiikillinen elämänkerta
”Nyt sen voisi jo kertoa” on
hyvin iiromainen ilmaisu:
Vuosien mittaan varmaan
moni on hänelle vihjannut,
että jos tuohon ikään (41 v.)

on ehtinyt elää noin mielenkiintoisen elämän, niin se
on kirjattava muistiin. Kun
oikea hetki tuli, kustantaja
tarjosi tilaisuutta ja Iiro tarttui hetkeen, istahti läppärin
ääreen ja periaatteilleen uskollisena myös toteutti ajatuksen.
Näin on hyvä, sillä teos on
äärettömän hauska, ajatuksia herättävä, pirullisen ironinen, sopivasti rehellinen
ja maamme musiikkielämää
reippaasti reposteleva.
Kiitoksia, Iiro. Teit miehen
työn.
Matti Saartamo

KESÄKUKKAKAUPPA
JÄLLEEN AVOINNA!
Tervetuloa kukkaostoksille, kun Sinulle sopii!
Rajontie 47 Lapinkylä
Pirkko Taberman
040 532 6155
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Ihalainen ja Vatanen Veikkolan maisemissa
tulitikkuja (ja vähän muutakin) lainailemassa

Hyvärisen perhe.

Kenonen hurmaa Anna-Liisaa, Miina tyrkyttää
(ladon kupeessa).

Veikkolan Kartanoteatterin
kesänäytelmän
”Tulitikkuja lainaamassa”
esityspäivät ovat seuraavat:
Ennakkonäytös to 16.6.
Pe 17.6. ensi-ilta
Muut esitykset: la 18.6., su 19.6.,
ti 21.6., ke 22.6., to 23.6.
su 26.6., ma 27.6. ja ti 28.6. kello 19.00
Esityspaikka: Navalan kartanon puisto
Liput 15 e.
Lipunmyynti: Kymppikioski ja Sirpan vintti
Puhelinvaraukset: 050 3007 720

Tarkempia tietoja: www.kartanoteatteri.net

Kartanoteatteri
– syksy 2011
Uudet ja vanhat harrastajat
Teatteriharrastuksen
avaimia -kurssi
26.9.–6.12.2011
Kartanoteatterin koulutustoiminta jatkuu maanantaisin Eerikinkartanolla klo
18–21. Kurssi on tarkoitettu
teatteriharrastuksesta kiinnostuneille
aloittelijoille
sekä jo pitempään mukana
olleille Kartanoteatterin jäsenille.
Tutustumme näyttelijän ilmaisukeinoihin: liikkumi-

seen, puheeseen ja improvisaatioon. Ohjaajina toimivat
alan ammattilaiset Jens Walentinsson (liikekieli), Ella
Pyhältö
(puheilmaisu),
Joonas Saartamo (improvisaatio) ja Eija Ahvo (näyttelijäntyö).
Kurssille mahtuu 20 osallistujaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
eija.ahvo@kolumbus.fi.
”Jotta voimme ilmaista itseämme selkeämmin, meidän
on kehitettävä ilmaisutaitojamme.”

– Paljonko se Matikainen
sanoi Makkosen lesken talon maksavan?
– Sanoi saavansa nykykunnossa neljätuhatta, mutta
jos panee uuden vesikaton
ja kengittää, niin viisi, tuumaa Partanen Turtiaisen aprikointiin.
– Mennäänkö?
– Ei se siitä parane. Onhan
tämä Kaisa reilu akka. Sillä ei ole erityisen pahoja
kujeita eikä ole lapsiakaan,
niin kuin sillä Koposen leskellä, jatkaa Partanen pohdiskeluaan.
– Mennään, mutta minä
pistäydyn ensin ostamassa
tupakkaa.
Samassa ohi pyyhältää Ihalainen ja Vatanen Partasen
liinakolla. Syntyy melkoinen häslinki.
– Minun liinakkoni! huudahtaa Partanen äimistyneenä.
– Pois tieltä, jotta saamme
tamman kiinni! Vatanen
vastaa ja kannustaa hevosta
eteenpäin.
– Ptruu! Rosvoja.
– Mene pois tieltä tai saat
piiskaa!
– Tulkaa avuksi! Huuda,
Turtiainen poliisia…ptruu!
– Poliisi, poliisi.
– Huuda lujemmin, Turtiainen!
– Poliisi! Onko täällä poliisia?
Kohtaus on ensi kesän Kartanoteatterin
esityksestä
TULITIKKUJA LAINAAMASSA.
Kohtauksessa
näytelmän kaksi sankaria,
Ihalainen ja Vatanen, pyyhältävät kosioreissulla olevien Partasen ja Turtiaisen
ohi. ”Lainattu” on Partasen
hevosta kertomatta siitä hevosen omistajalle.
Veikkolan saloilla Ihalaisen
talossa tuli tulitikuista puu-

tetta. Isäntä laitetaan tikkujen hakuun, ja heti matkaan
päästyään Ihalainen tapaa
tiellä Vatasen. Siitä se yhteinen retki Veikkolan maisemissa alkaa.
Kesän 2011
tulitikkuja lainaamassa
Tämän kesän Veikkolan
Kartanoteatterin esitykseksi valittiin, aikaisemmista
vuosista poiketen, hieman
perinteisempi ja myös tunnetumpi
teatterikappale:
Maiju Lassilan Tulitikkuja
lainaamassa. Esitystä on
muokattu tälläkin kertaa kotoisammaksi. Paikkojen nimistössä vilahtelee meidän
kaikkien tuntemia paikkoja,
mm. Ojakkalaa, Nummelaa,
Kylmälää ja Kurkistoa.
Esitys on jälleen toteutettu
valtaosin paikallisilla voimilla, suurella innostuksella ja ennen kaikkea suurella
rakkaudella teatteria kohtaan. Mukana on aiemmilta
vuosilta tunnetuksi tulleita
veikkolalaisia, mutta myös
uusia paikallisia kykyjä on
liittynyt mukaan. Päärooleissa Antti Ihalaisena ja
Jussi Vatasena nähdään vanhat tutut Veini Nupponen ja
Jouko Pelkonen.
Lapset, tanssi ja musiikki
Yksi Kartanoteatterin keskeisistä tehtävistä on ollut
lasten ja nuorten saaminen
mukaan teatterin maailmaan. Tänäkin vuonna ”kakaroilla” on näkyvä ja merkittävä rooli näytelmässä.
Myös musiikki ja tanssi
ovat aina kuulunut voimallisesti NAVALAN PUISTON
maisemiin. Laulun ja tanssin siivittämänä Ihalaisen ja
Vatasen maaseutumatkailu
nostetaan uusiin korkeuksiin. Vanhojen tuttujen kap-

Anna-LIisa napoo Ihalaista potalla peppuun.

Ihalainen ja Vatanen rapuloissa.
paleiden hienot uudelleen
sovitukset sekä aivan uudet
sävellykset ovat helsinkiläisen muusikon ja laulajan,
TUIJA RANTALAISEN,
käsialaa.
Lavastus, puvustus
ja ohjaus
Jokaisen näytelmän takana
häärii suuri joukko henkilöitä, joita ei itse näytelmässä näy, mutta joiden työ
on ensisijaisen tärkeä koko
produktiolle. Tarvitaan lavastusta, puvustusta, väliaikatarjoilua, liikenteenohjausta – ties mitä. Kaikkien
työpanosta tarvitaan onnistuneeseen kokonaisuuteen.
Onneksi meiltä Veikkolasta
löytyy yrittäjiä sekä yksityisiä ihmisiä ja ennen kaikkea
talkoohenkeä hyvän kokonaisuuden luomiseksi.
Tämän vuoden ohjauksesta
vastaa kesäveikkolalainen

SUSANNA HAAVISTO.
Apulaisohjaajana hänellä
on veikkolalainen SOHVI
ROININEN. Sohvi vastaa
myös näytelmän tanssiesitysten koreografioista.
Näytökset
Mitä kaikkea Ihalaisen ja
Vatasen tulitikkujen lainausmatka oikein sisältääkään? Sen saat selville vain
tulemalla paikalle. Ensi-ilta
on kesäkuun 17. päivänä.
Esityksiä on kaikkiaan yhdeksän molemmin puolin
juhannusta. Lippuja saat
Veikkolan
10-kioskilta,
Sirpan Vintiltä sekä Kirkkonummen
keskustasta
Luckanilta. Portiltakin lippuja saa, mutta voi olla, että
tarjolla on vain ”ei oo:ta”.
Hevoslainauksen
kohteeksi joutunut
Mulon Partanen
alias Ari Roininen
Kuvat: Markku Jämsä

LAPSET JA NUORET
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Punaisen tuvan puistotoiminta
lopetetaan?
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Kesäkauden avajaiset tiistaina
7.6. klo 18-20 Koskentorin
päiväkodilla
Koskentorin päiväkoti sijaitsee Veikkolan keskustassa osoitteessa Pihtakuja
4. Päiväkodin vanhempainyhdistys on jo monena vuotena järjestänyt Kesäkauden
Avajaiset, joiden avulla
kerätään varoja päiväkodin
lasten hyväksi. Tilaisuus
järjestetään talkoovoimin

vanhempien ja päiväkodin
henkilöstön toimesta. Varat käytetään mm. lelujen
hankintaan ja elämysten
järjestämiseen,
teatteriin
tms. Kesäkauden avajaisten
ohjelmassa tänä vuonna on
Buffet ja makkaranpaistoa,
arpajaiset, ongintaa, kasvomaalausta, kivaa pihapuu-

hastelua, poliisin ja palokunnan vierailu.
Toivotamme kaikki veikkolalaiset
tervetulleeksi
tapahtumaan koko perheen
voimin!
Tule mukaan viihtymään!

Viimeiset 43 Veikkola-peliä
nyt loppuunmyynnissä!

Joskus kuljen matkallani
ohi Punaisen tuvan, joka on
täynnä lapsuudenmuistoja.
Paikka merkitsee minulle
monia asioita. Olin siellä
esikoulussa. Vuoden kohokohtia olivat mörriretket
metsissä sekä päivä, jona
kävelimme jäätelökioskille
ja jokainen sai valita mitä
halusi. Ensimmäisellä luokalla juoksimme aina suoraan koulusta mäen alas ja
olimme perillä iltapäiväkerhossa. Välipalalla leivän
päälle sai suklaalevitettä.
Ollessani työharjoittelussa
”Punkulla” huomasin, että
sama käytäntö on edelleen
voimassa. Jopa suklaalevite
on samanlaisessa purkissa.
Nyt kerron kuitenkin Punaisen tuvan puistotoiminnasta. Itsekin olin puistossa ja
muistan vielä joitakin päiviä tarkasti. Rakennettiin
valtavalle hiekkalaatikolle
kokonaisia kyliä, ja kaiken
keskellä oli aina suuri lin-

noitus. Joskus joku toi uuden lelunsa kaikkien ihailtavaksi. Joskus satoi, joskus
paistoi aurinko. Niin se on
edelleenkin, mutta puistotoiminta on loppumassa,
jollei lapsia saada enempää.
Tämä hämmästyttää itseäni,
sillä samaan aikaan puhutaan, että Veikkolan alueella
hoitopaikkoja on niin kauhean vähän. Miksi lapsia ei
tuoda hoitoon, kun sitä on
tarjolla vielä näin lähellä ja
ihanassa ympäristössä?
Punainen Tupa sijaitsee
aivan Veikkolan keskustassa, mutta silti omassa
rauhassaan osoitteessa Impivaarantie 3. Se on kannatusyhdistyksen ylläpitämä
yksityinen
leikkipuisto.
Puistotoimintaan ovat tervetulleita kaikki 2–6-vuotiaat lapset. Lapset ovat
vakuutettuja koko puistossa oleskelemansa ajan, ja
turvallisuutta lisää myös
aita, joka kiertää koko piha-

alueen. Nykyisin puisto
on auki maanantaisin ja
torstaisin klo 9–12, mutta
kysynnästä riippuen päiviä
voi tietenkin tulla lisää. Ne
voivat vaihtua, tai pahimmassa tapauksessa kannattamattomuuden vuoksi
puistotoiminta joudutaan
lopettamaan kokonaan.
Jos haluat tukea puistotoimintaa ja ilmoittaa
lapsesi puistoon, se onnistuu ottamalla yhteyttä
sähköpostilla osoitteeseen
punainentupa@netti.fi tai
mika.orko@saunalahti.
fi tai soittamalla puheenjohtaja Mika Orkolle (050
5635683). Lisäksi voi täyttää lomakkeen osoitteessa
http://pohjois-kirkkonummi.mll.fi. Punaisesta tuvasta saat tietää enemmän
kotisivulta www.freewebs.
com/punatupa.
Teksti ja kuva: Mira Orko

15e/k
(enne

pl

n 24e
)

Veikkola-peliä on vielä pieni erä
jäljellä. Peli on kiva sadepäivien
ratoksi vaikkapa mökille. Jos
olette äskettäin muuttaneet Pohjois-Kirkkonummelle, peli tutustuttaa teidät tuossa tuokiossa alueen menneisyyteen, nykypäivään
ja luontoon.
Pelin voitte ostaa Sirpan
Vintiltä ja Veikkola-päivänä
21.5. torilta tai tekijäryhmän jäseniltä tilaamalla sähköpostiosoitteella veikkolapeli@gmail.com
ja
puhelimitse
numerosta
044-3180315.

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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Monipuolista liikuntaa kesäVeikkolassa
tyvät Veikkolan Veikkojen
Internet sivuilta www.veve.
net.
Tervetuloa mukaan!

Kesä ei jätä ketään kylmäksi eikä myöskään paikoilleen. Veikkolan Veikkojen
liikuntatarjonnasta löytyy
vaihtoehtoja
kaikenikäisille kesälläkin. Lasten ja
nuorten yleisurheilukoulut
harjoittelevat kahdesti viikossa. Yleisurheiluleirejä
on kaksi.
Supersuosiossa oleva zumba
ja ikuinen klassikko aerobic
jatkuvat ulkona, ja jalkapal-

loa pelataan monena iltana.
Girya-kahvakuulat saavat
kyytiä juhannukseen asti,
ja nuorisotilan kuntosali on
avoinna lähes joka päivä.
Kesällä myös kilpaillaan
pienten, 2003 vuoden jälkeen syntyneiden nappulakisoissa, 2003 ja sitä ennen
syntyneiden viikkokisoissa
sekä muissa kilpailuissa.
Lisätiedot aikatauluista, kesätauosta ja hinnoista löy-

Otteita VeVe:n kilpailukalenterista 2011
26.5. Kunniakierros
21.7. Nuorisokansalliset
18.8. Hippokisa, kaikille
kylän lapsille!
10.9. Vattenfall seuracup finaali
17.9. Kunnan mestaruuskisa
3–19 v.
18.9. Kunnan mestaruuskisa
N/M veteraanit
1.10. Lamminjärven ympärijuoksu
22.10. Kunnan maastomestaruusjuoksu
Yleisurheiluleirit
6.6.–17.6. klo 9.00–13.00 ja
1.8.–5.8. klo 9.00–.00

Kuhinaa kenttähäkissä

on kaikenlaisia hauskannäköisiä harrastuksia. Monenmoista touhua ja tekemistä
riittää varsinkin näin kesäaikaan ulkona. Minäkin
olen seurannut urheilukentän laidalla, mitä kaikkea
siellä touhutaan.
Paljon siellä on toimintaa.
Asioita kyllä tehdään vähän
eri lailla kuin meidän koirien maailmassa.
Ihmisten ei tarvitse laittaa
porttia kiinni, kun he menevät kentälle. Kukaan ei näy-

tä karkaavan. Keppejä heitetään, mutta kukaan ei nouda
niitä eikä juokse karkuun.
Vaan niiden lentämä matka
mitataan; se on kuulemma
keihäs.
Pallojakin heitetään, mutta
niitä ei saa purra, ja varsinkin harmaista, kuulista,
tulisi hampaat kipeäksi.
Hiekalle saa hyppiä, mutta
kuoppia ei saa kaivaa. Juostessakin pitää pysyä omien
viivojen sisäpuolella, eikä
kaveria saa näykkiä.

Välillä siellä leikitään kaikenlaisia
kivannäköisiä
leikkejä. Nuorimmat näyttävän olevan neljävuotiaita.
Kesällä on leirejäkin, johon
kaikki yli seitsemänvuotiaat voivat mennä mukaan.
Kaikki, paitsi me koirat...
Hei, nyt pitää mennä, Nekku tai Nici on kirjoittanut
jotain tuohon seinään.
Ihmisille on kirjoitettu kesän yleisurheilukouluista,
-leireistä ja nappula- sekä
viikkokisoista lisää sivulle
www.veve.net. Tervemenoa
vain. Vuh.

19.30.
Hinta: lapset 50 e / aikuiset
70 e.
Kurssivarustus: sään mukainen vaatetus esim. verryttelypuku, vettä muovisessa
juomapullossa, tennistossut/sisäpelikengät (ei nappulakenkiä tai piikkareita).
Oma maila mukaan, jos

Vattenfall-seuracupin
finaali Veikkolaan
Veikkola täyttyy nuorista
yleisurheilun lupauksista
lauantaina syyskuun 10.
päivänä, jolloin Veikkolan
Veikot järjestää Suomen
suurimman nuorten yleisurheilukilpailun, Vattenfall
seuracupin Kilo-sarjan finaalin, Veikkolan urheilukentällä.
Kilo-sarjan finaalissa kilpailevat alle 5 000 asukkaan
paikkakunnilla
toimivat
seurat. Finaalissa kilpailee
15 parasta seurajoukkuetta piirikilpailujen tulosten
perusteella valikoituneena;
lisäksi VeVe:llä on kilpailussa oma joukkueensa.
Veikkolan kylällä ja kujilla kulkee siis tuon päivän

ja edellisen päivän aikana
noin 600 uutta tuttavuutta,
kilpailijoita, valmentajia,
huoltajia ja kannattajia,
joista osa yöpyy koululla.
Kilpailussa yksitoistavuotiaiden lajit ovat 60 metrin
ja 1 000 metrin juoksut, pituushyppy ja keihäänheitto,
kolmetoistavuotiaiden lajit
60 metrin aitajuoksu, 1 000
metrin juoksu, seiväshyppy
ja moukarinheitto. Viisitoistavuotiailla on ohjelmassa 100 metrin ja 2 000
metrin juoksut, korkeushyppy ja kuulantyöntö sekä
seitsemäntoistavuotiaiden
sarjassa 300 metrin juoksu,
pituushyppy ja kuulantyöntö.

Finaalien päätöslajina on
kaikkien sarjojen yhteinen
16x60 metrin sukkulaviesti,
jossa on kaksi juoksijaa jokaisesta sarjasta. Finaaleissa lasketaan pisteet sijoitusten mukaan.
Tule mukaan kentälle kannustamaan nuoria urheilijoita ja jännittämään veikkolalaisten puolesta.
Kisan jälkeen porukka siirtyy Helsinkiin Olympiastadionille jännittämään Suomi–Ruotsi-maaotteluun.
Lisätietoa kilpailusta sivuilta www.veve.net ja www.
vattenfallseuracup.fi.
Johanna Artola

Kunniakierros-keräyksellä
tukea seuratoimintaan
Ohjatulla,
säännöllisellä
ja monipuolisella liikuntatoiminnalla on keskeinen
merkitys lasten ja nuorten
hyvinvoinnissa. Kun vaihtoehtoja on paljon ja toiminta
laadukasta, se innostaa laajemmin lapsia ja nuoria mukaan aikana, jolloin arkiliikunnan vähyys vaikuttaa jo
fyysiseen kuntoon.
Veikkolassa on laajasti
lasten ja nuorten liikuntaa
seurojen, yhdistysten ja
muiden tahojen tarjoamana.
Yksistään Veikkolan Veikkojen toimintaan osallistuu
viikoittain noin 400 lasta ja
nuorta. Toiminnan laatua ja
monipuolisuutta ylläpidetään mm. ohjaajakoulutusten, tapahtumien ja leirien
avulla. VeVe:llä on myös
valmennusryhmiä, joiden
nuoret ovat menestyneet
hienosti jopa SM-tasolla.

Toiminnan ylläpitäminen
vaatii vapaaehtoistyön tueksi myös taloudellista panostusta, kunnan avustusten
ja jäsenmaksujen lisäksi
paljon talkootyötä ja varainhankintaa. Kunniakierroskeräys
on valtakunnallinen yleisurheilun lasten ja nuorten
liikunnan keräys, jonka tuotosta osa tulee suoraan paikallisseuran toimintaan, osa
valtakunnalliseen toiminnan
kehittämiseen ja seuratoiminnan tukemiseen.
Olethan mukana tärkeällä
asialla. Kunniakierrokseen
voi osallistua lahjoittajana
ja/tai osallistujana, joka kerää itselleen sponsoreita ja
tulee mukaan juoksemaan
tai kävelemään urheilukentälle tunnin ajaksi.

Veikkolan oma Kunniakierros-tapahtuma
urheilukentällä alkaa torstaina
26.5. kello 18.00. Voit myös
olla yhteydessä Veikkolan
Veikkojen
toiminnanjohtajaan Johanna Artolaan,
050 3011922, johanna.
artola@gmail.com. Keräykseen osallistuneille lähetetään lasku Suomen Urheiluliitosta. Pienin lahjoitettava
summa on kymmenen euroa.
Lisätietoa www.veve.net tai
www.kunniakierros.fi
Johanna Artola

Juoksurikasta kesää toivottaa kesäkoira Minni.

LYNX kevät–kesä 2011

Teksti: Johanna Artola

Suunnistuskoulu sekä nuorten (Vauhti-Ilvesten) taitoharjoitukset:

Tenniksen alkeiskurssi
Veikkolan
tenniskentillä
järjestetään tenniksen alkeiskurssi lapsille (ikä 811v) tai aikuisille. Kurssin
toteutuminen päätetään sen
mukaan, kumpaan kurssiin
saadaan riittävä määrä osallistujia nopeammin.
Kurssin ajankohta vk. 23
& 24 ma, ke, pe klo 18.00-
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sellainen on. Mailoja lainataan, jos omaa mailaa ei
ole. Kurssin vetäjä on Jouni
Hatakka.
Ilmoittautuminen
2.6.
mennessä
sähköpostilla
make@stonga.com.
Kurssin järjestää Veikkolan
tennis ry.

4.5. Veikkolan koulu
11.5. Jerikonmäki
18.5 Sundsberg
25.5. Veikkolan urheilupuisto
10.8. paikka avoin
Harjoitukset alkavat klo
18.00, ja näissä on myös
kuntosuunnistusmahdollisuus.

Uudenmaan alueen nuorten
sarjakisat:
1.6. Helsinki, Pirkkola, järjestäjä Helsingin Suunnistajat
24.8. Kirkkonummi, Kantvik, järjestäjä Lynx
Muut tapahtumat:
17.5. Rakentajarastit; tapahtumassa kuntosuunnistusmahdollisuus
31.5. Uudenmaan alueen
keskimatkan AM-kilpailut
Porkkalassa

11.6. Hardrun elämysjuoksu Kirkkonummen keskustan tuntumassa
10.9. Lynx-Bongaus – uusi
taktinen kaikille sopiva
suunnistuksellinen liikuntatapahtuma Kirkkonummella. Tule yksin, pareittain tai
perheittäin.
30.9. ”Kissojen yö”, lasten
ja nuorten yösuunnistustapahtuma Kirkkonummella
Lisätietoja
tapahtumista
Lynxin nettisivuilla www.
lynx.fi

URHEILU

Kylänraitti 2/2011

21

Yleisurheilukoulujen kenttäkausi pyörähtänyt käyntiin
nauttivat liikunnan riemusta. Yleisurheilukoulut on
jaettu iän mukaan ryhmiin
4-vuotiaista alkaen, 6–7-v.
(v. 2004–2005 syntyneet) ja
8-v. (2003 synt.). Yleisurheilukoulut ovat nyt myös
Löydä Liikunta -kerhoja.

Maanantaisin ja torstaisin
Veikkolan urheilupuistossa, yleisurheilukentällä ja

lähiympäristön maastossa
riittää vilinää, kun kymmenet yleisurheilukoululaiset

Löydä Liikunta -kerhossa
liikutaan monipuolisesti, ja
vuoden aikana tutuksi tulevat myös eri toimintaympäristöt, mm. kenttä, maasto
ja sali. Monitaiturikorttien
tehtävien avulla tutustutaan
eri lajeihin ja kannustetaan

liikkumaan monipuolisesti
myös vapaa-ajalla.
Talven aikana urheilukoulussa on temppuiltu telineillä, palloteltu erilaisilla
mailoilla ja ilman mailoja
salissa. Kesäkaudella harjoitellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan eri yleisurheilulajeihin. Hauskojen
pelien ja leikkien avulla
taidot kehittyvät ja kunto
kasvaa kuin huomaamatta.
Monipuoliset tehtäväradat
puolestaan tuovat vaihtelua
treeneihin.

Harjoitukset pyritään pitämään lapsilähtöisinä: Lapsille tarjotaan vaihtoehtoja, jotta jokainen voi edetä
omaa tahtiaan omien taitojensa mukaan. Myös lapsen
luontaista luovuutta ja kekseliäisyyttä tuetaan antamalla mahdollisuuksia päättää
itse ja ottaa vastuuta harjoitukseen liittyvistä asioista,
esimerkiksi siitä, miten liiketehtävä ratkaistaan annettujen ohjeiden mukaan.

män varsinaisia yleisurheilun lajitaitoja ja tekniikoita.
Kesän aikana tulevat tutuksi niin kuulantyöntö ja keihäänheitto kuin pituus- ja
korkeushyppykin.
Tervetuloa mukaan iloiseen
joukkoon!
Harjoitusajat
löytyvät os. veve.net.
Teksti ja kuvat:
Tuija Kaurila

Kahdeksanvuotiaitten ryhmässä harjoitellaan jo enem-

Kesäuimakoulut 2011
yhteisen seuran, joka nimikilpailun tuloksena sai
nimekseen Gladius. Toiminta on tämän jälkeen monipuolistunut merkittävästi. Sadat lapset ja aikuiset
ovat saaneet uimaopetusta.
Kymmenet ovat jatkaneet
tekniikkansa hiomista. Ikäkausiuimarit
sijoittuivat
kilpailuissa kymmenen nopeimman joukkoon, ja alle
18-vuotiaiden maajoukkueryhmään on tulosten perusteella valittu Gladiuksesta
Tiia Nieminen ja Teemu
Aho.

Veikkolan OPn pankinjohtaja Arja Degerman jakamassa mitalleja ja kunniakirjoja
saunan lämmöstä rannalle värjöttämään tulleille Hippo-uimareille. ”_ Näistä hetkistä
jää aina hyvä mieli”, sanoi Arja ihan luottamuksellisesti.
Gladius järjestää kesän aikana uimakouluja Kirkkonummen hallissa, Evitskogin rannalla ja Veikkolan
Lammaskallion uimarannalla. Evitskogin rannan
uimakoulut toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummen
kunnan kanssa. Veikkolassa
yhteistyö sujuu Veikkolan
Kyläyhdistyksen, Veikkolan OP:n ja KIS:n kanssa.
Kirkkonummen uimahalli:
Kurssijakso I: 31.5.–10.6.
Kurssijakso II: 13.6.–22.6.
Uimahypyn tiivis peruskurssi: 6.6.–10.6. (kurssi
jatkuu elokuussa)
Taitouinnin tiivis peruskurssi: 6.6.–10.6. (kurssi jatkuu
elokuussa)
Evitskogin ranta 1.8.–12.8.
aamupäivällä.
Veikkolan Lammaskallion
ranta 1.8.–12.8. iltapäivällä.
Kurssit ovat lapsille: alkeet,
alkeisjatkot ja tekniikka.
Ilmoittautumiset 18.5. alka-

en. Merkkisuorituksia otetaan vastaan ainakin Veikkolassa.
Veikkolassa käytetään Perheuimakoulu-periaatetta:
Veteen tulee lapsi + oma
aikuinen (isä, äiti, mummi,
vaari). Hyväksymme sen,
että olemme kaikki hiukan
erilaisia. Jotkut ryntäävät
heti tekemään. Toiset varovat tekemästä mitään ennen
kuin ovat varmoja, että se
onnistuu 100 %.
Oman aikuisen asia on vaistota, missä lapsen mielestä
kulloinkin mennään. Mitään pakkoa ei saa käyttää,
vaikka mieli tekisi. Homman pitää olla kivaa... Kissat oppivat leikkimällä, ja
näin teemme mekin.
Kun lapsi jo on ymmärtänyt kellumisen ja liukumisen ja itse tahtoo, voidaan
siirtyä oikeasti uimaan.
Useimmilla
uintiliikkeet
ovat valmiiksi ohjelmoituina selkärankaan. Ne on
vain herätettävä toimintaan;

usein tämä onnistuu yllättävän nopeasti. Rannalla jää
aikaa aikuisempienkin tekniikan hiomiseen. Rantaleikit herätetään muistista.
Hyödynnetään rannalla olevien laulutaitoja ym. taitoja
promootiota silmälläpitäen.
Kyläyhdistyksen sauna on
lämpimänä.
Kesäkauden huipennuksena Hippouinnit ja uimapromootio ma 15.8. klo 18.00
Lammaskallion uimarannalla. Yhteistyössä Veikkolan Kyläyhdistys, KIS ja
Veikkolan OP. Ilmoittautumiset, lisätiedot, hinnat
ja kellonajat kesän uimakouluihin 18.5.2011 alkaen
nettisivulla: www.gladius.
fi . Hippouintiin ilmoittaudutaan entiseen tapaan OP
Veikkolan konttoriin.
Mikä ihmeen Gladius?
Noin vuosi sitten perustivat
kirkkonummelaiset uimaseurat KirU ja KIS uuden

Vesipalloa harjoittelee lähes 20 aikuista sekä noin
30 nuorta ja lasta, tyttöjä
yhtä paljon kuin poikia.
Yhteistyö Cetuksen kanssa
on osoittautunut hedelmälliseksi, koska kumpikaan
seura ei ole saanut ikäkausijoukkueita täyteen ottamatta mukaan merkittävästi
nuorempia pelaajia. Yhteisjoukkueet ovat nyt turnauksissa sijoittuneet palkintosijoille.
Aikuiset eivät harjoittele
kilpailumielessä. Kaksi kertaa viikossa allas kuitenkin
täyttyy miehistä ja naisista hyvinkin pitkän matkan
takaa. He haluavat vain to-

della kovan treenin ja nauttivat siitä, että peli kulkee.
Kolme tyttöä harjoittelee
kuitenkin samalla naisten
maajoukkueryhmässä.
Uimaliitto palkitsi vasipallovalmentajat Tuomo Pentikäisen ja Timo Rimpiläisen
kunniamaininnalla “Vuoden
valmentajateko 2010”.
Uimahypyt ja taitouinti
ovat taitolajeja, joissa keskittyminen, tasapaino ja
liikkeiden täsmällinen hallinta ratkaisevat. 30 tyttöä
ja poikaa ovat talven aikana
ahertaneet telineillä. Pronssitasolla hyppäävät Sanna
Valtonen 12, Essi Kaitanen
10 ja Nick Schadvoyn 13.
Ylpeyden aiheena on Ines
Ahlrooth, 13 v., joka siirryttyään harjoittelemaan Mäkelänrinteen huippuhalliin
on sijoittunut palkintosijoille jopa pohjoismaisissa
mittelöissä.
Taitouinti on talven mittaan
kärsinyt valmentajapulasta
valmentajan siirryttyä Vaasaan opiskelemaan. Kaksi
tyttöä, Heidi Häiväläinen
ja Tea Uimonen, siirtyivät
Tikkurilan halliin, ja he
ovat edenneet maajoukkuetasolle. Kirkkonummella

Iloista mieltä kesäkurssien ohjaajina ylläpitävät:
Mia de Paulis ja Antti
Isosomppi. Kesän uimakoulut näkyvät jo https://
gladius.myclub.fi/login
seitsemän tyttöä harjoittelee
toukokuun taitouintinäytöstä.
Masters-uimarit ovat uineet
SM-palkintosijoille ja hypänneet SM-, PM-, EM- ja
MM- palkintosijoille. Uimaliitto palkitsi Vuoden
Masters-uimariksi
Hans
Leideniuksen antaen hänelle pyyhkeen.
Teksti ja kuva
Hans Leidenius

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

Aina yhtä edullinen
Alltid lika förmånlig

590
3 19
75
6
90 9
4

Palvelemme sunnuntaisin klo 12–18. Tervetuloa!/Vi håller öppet söndagar kl. 12–18. Välkommen!

Ålandsmejeriet ÅCA
Pommern
Mild/Mieto
Gouda juusto/ost
400 g (13,00/kg)
Ålandsmejeriet ÅCA
Korsholm
juustoviipaleet/
ostskivor
300 g (13,00/kg)

20

Hinnat voimassa toukokuun loppuun/Priserna gäller till slutet av maj

92

Koff III
24-pack, tlk/brk
7,92 l (2,06/l)
(sis./inneh. 16,32 +
pantti/pant 3,60)

Hinta voimassa 1.5.
alkaen/Priset gäller
fr.o.m. 1.5

Ålandsmejeriet ÅCA
Prostens
kermajuusto/
gräddost
400 g (16,87/kg)

Ålandsmejeriet ÅCA
Ahvenanmaalainen
Mustaleipä/
Åländskt
Svartbröd
380 g (12,89/kg)

479
Kokkikartano
Broileripasta/
Broilerpasta
700 g (6,84/kg)

089

38

2

75

Atria
Kevyt jauheliha/
Lätt malet kött
10%
400 g (6,88/kg)

4

50

/kg

Kariniemen
Broileri grilliboxi/
Broiler grillbox

HK
Lihapyörykät/
Köttbullar
380 g (2,47/kg)

099

Rainbow
Salaatit/Sallader
punajuuri, peruna
tai italian/rödbets,
potatis
eller italiensk,
400 g (2,47/kg)

2

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

29

HK
Kabanossi
grillimakkara/
grillkorv
400 g (5,72/kg)

1

Hinta voimassa 1.5.
alkaen/Priset gäller
fr.o.m. 1.5

Martens
Lager olut/öl,
6-pack, tlk/brk
1,98/l (2,52/l)
(sis./inneh. 4,98
+pantti/pant 0,90)

6

39

Olvi
Mojito Lonkero/
Long drink 6-pack,
1,98/l (4,28/l)
(sis./inneh.8,48 +
pantti/pant 0,90)

Hinta voimassa 1.5.
alkaen/Priset gäller
fr.o.m. 1.5

5

88

X-tra Cola tai/eller
Orange 6-pack,
6 x 1,5 l, 9 l (0,44/l)
(sis./inneh. 3,99 +
pantti/pant 2,40)

359
Ingman
Creamy
Herkkujäätelö/
Delikatessglass
0,9 l (3,99/l)

299

Valio
Pingviini
Tuuttimonipakkaus/
Strutmultipack
6 st., 420 g (7,12/kg)

99
HK
Amerikan pekoni/
Amerikansk bacon,
Original,
170 g (11,71/kg)

129

Rainbow
Lankkuperunat/
Stora pommes
frites med skal
750 g (1,72/kg)

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

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

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

Kylänraitti 2/2011

TAPAHTUMAKALENTERI

Toukokuu

Elokuu

to 26.5. klo 18
Kunniakierros-keräys Veikkolan urheilukentällä. Kunniakierrokseen voi osallistua lahjoittajana ja/tai osallistujana, joka kerää itselleen sponsoreita ja tulee mukaan juoksemaan tai kävelemään urheilukentälle tunnin
ajaksi. Pienin lahjoitettava summa on kymmenen euroa.
Lisätietoa www.veve.net tai www.kunniakierros.fi .

su 14.8. klo 15
Veikkola Dada ry:n ja Jorma Panulan säätiön järjestämä konsertti Piiparilassa, Heparintie 166. Ohjelmassa on toinen van
Beethovenin kreivi Rasumowskylle säveltämistä jousikvartetoista Op 59 no 2 e-molli. Sen parina kuullaan ”Tukholman
Mozartin”, Joseph Martin Krausin, kepeä huilukvintetto Dduuri. Vapaa pääsy. Ohjelmalehtisestä voi maksaa haluamansa summan järjestelykulujen kattamiseksi.

la 28.5. noin klo 15
Sahdinvalmistuksen Suomenmestaruuskilpailun alkukarsinta pääkaupunkiseudulla asuville. Alkukarsinta
kisataan Veikkolassa. Järj. Sahtipäät ry. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sahtipaat@gmail.com , 040 5058 058.
la 28.5. iltamyöhäisellä
Varoittava esimerkki -rokkibändi esiintyy Vesperissä.

la 20.8. klo 10 – n. 18
Tanssiurheiluseura TanssiDans ry järjestää valtakunnalliset tanssiurheilukilpailut Veikkolan koululla. Vakio- ja
latinalaistanssien lisäksi kisoissa kilpaillaan myös diskotansseissa. Pääsyliput 12 e aikuiset, 5 e lapset 7–12 v.,
perhelippu 25 e (2 aikuista + lapset).

Syyskuu
Kesäkuu
su 5.6. klo 15.00 – n. 16.30
Linturetki Perälänjärvelle, oppaana Kylänraitin lintupakinoitsija Topi Tjäder. Retki on maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen os.
kirves@saunalahti.fi tai 040 5058 058.
ti 7.6. klo 18–20
Kesäkauden avajaiset Koskentorin päiväkodilla, Pihtakuja 4. Ohjelmassa on Buffet ja makkaranpaistoa,
arpajaiset, ongintaa, kasvomaalausta, kivaa pihapuuhastelua, poliisin ja palokunnan vierailu.
ti 7.6. klo 18.30
Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunnan varsinainen kokous. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 14.6. alkaen Veikkolan kirjastossa.

la 3.9. klo 16 Veikkolan kyläyhdistyksen 60-vuotisjuhla
Navalan juhlaladolla.
la 10.9.
Veikkolan Veikot järjestää Suomen suurimman nuorten
yleisurheilukilpailun, Vattenfall seuracupin Kilo-sarjan
finaalin, Veikkolan urheilukentällä.
su 18.9. klo 15 – n. 16.30
Linturetki Haapajärvelle, oppaana Kylänraitin lintupakinoitsija Topi Tjäder. Retki on maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen os.
kirves@saunalahti.fi tai 040 5058 058.
su 18.9. klo 15
Veikkola Dada ry:n ja Jorma Panulan säätiön järjestämä
konsertti Piiparilassa, Heparintie 166. Ohjelmassa on
van Beethovenin kvartetto Op 132 a-molli sekä Henri
Dutilleuxin jousikvartetto ”Ainsi la Nuit”. Vapaa pääsy.
Ohjelmalehtisestä voi maksaa haluamansa summan järjestelykulujen kattamiseksi.

Kesäohjelmaa Brita Blombergin
testamenttiryhmään kuuluville
Kukkienistutusretki perjantaina 10.6.11 Haapajärven
hautausmaalle diakoniaohjaaja Kaarina Tynkkysen
kanssa. Ilmoittautuminen palveluohjaajalle viimeistään 6.6.11.
Yhteislounaat jatkuvat: Ilmoittaudu yhteislounaalle,
jos et ole vielä käynyt. Omavastuu 1 e.
Nummelan kutsutaksi: Ostos- ja asiointitaksi kuljettaa
Nummelaan kotisi läheltä torstaina 9.6.11 klo 9.30,
jos ilmoittautuneita on vähintään viisi. Ilmoittaudu
palveluohjaajalle kaksi päivää aiemmin. Kutsutaksi ei
aja heinäkuussa.
Potkupyörä lainaksi: Esla-potkupyörää lainataan 2 viikoksi kerrallaan.
Retki Hyrsylänmutkaan Aira Samulinin vieraaksi.
Bussiretki tehdään torstaina 11.8.11 ja mukaan mahtuu noin 50 testamenttiryhmään kuuluvaa henkilöä.
Kuljetus ja kohde sopivat myös pyörätuolilla kulkeville. Omavastuu 10 euroa. Ilmoittautuminen palveluohjaajalle 23.6.11 mennessä. Elokuun 1. päivänä voi
vielä kysyä vapaita paikkoja.
Ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin palveluohjaaja
Marja Keräselle, puhelin 050 4137 443, sähköposti:
marja.keranen@kirkkonummi.fi. Palveluohjaaja on
lomalla heinäkuun.
Omaishoitajien verkostoitumispäivä
Omaishoitajat ja -avustajat, avustettavat, yhdistysten edustajat ja kaikki asiasta kiinnostuneet kutsutaan verkostoitumaan ja keskustelemaan omaishoidosta keskiviikkona
15.6.11 klo 11 Kirkkonummen palvelukeskukseen, Rajakuja 3. Mahdollisuus edulliseen lounaaseen. Tilaisuuden
järjestävät Kirkkonummen kunta ja seurakunta yhdessä.
Marja Keränen, palveluohjaaja
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Uusi, tavallista parempi ruokakauppa

on avattu.
Hedelmä- ja
v
löydät tuore ihannesosastoltamme
et ja
kurkut, toma raikkaat salaatit,
ati
kesän herkk t, melonit...
uhetkiin.
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2,5 kg (1,5 8 kg)
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Uusi- See

95

22

kg
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Portti Ukko-Pekka

50

GRILLIMAKKARAT

KAKKUPOHJA

400 g (4,98 kg)

3-kerros
(4,97 kg)

19
1
95
3
15
2 299
99

kpl

99

1

pkt

kpl

ps

Hartwall

3l

ps

PEPSI TAI PEPSI MAX

III-OLUT

1,5 l (0,73 l) sis. pantit 0,80

24 tlk x 0,33 l (2,07 l)
sis. pantit 3,60

2

24

PACK

PACK

99

19

-17 %

Ilman korttia 23,52/ 24-pack (2,52 l) sis. pantit 3,60

Hinnat voimassa 30.6. asti.

VEIKKOL A

Koskentie 6, 02880 Veikkola
puh. 020-7597460, veikkola@k-supermarket.ﬁ
ark. 7-21, la 8-18, su 12-18

www.k-supermarket.ﬁ

SAVUSTUSLEPPÄHAKE

