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Torillla klo 10-15 
KIRPPUTORI ja 
TAIMIEN VAIHTOTORI, 
yhdistysten ja yritysten
esittelyä. Muun muassa 
KIRVEEN vesiaiheinen kilpailu, 
VEIKKOLAN VIIHDELAULAJAT 
pistäytyvät laulamassa ja 
IMPIN KUDONTAPAJA leikkaa 
matonkuteita talkoilla.

Sunnuntaina 
klo 15-16 LADIES FRISBEEGOLF 
Veikkolan frisbeegolf-radalla. 
Ota mukaan oma 
frisbeekiekko, jos on. 
Säävaraus.

Lauantaina 

Skeittiparkilla klo 15-16 
tapahtuma aktiivisille skeitti-
parkin käyttäjille, mm. 
MAKKARAN PAISTOA. 

Toripaikka maksaa 5 e yksityisiltä, 10 e yhdistyksiltä 
ja yrityksiltä. Tällä rahalla saa vain paikan (noin 3 x 3 
m). Muu rekvisiitta pitää tuoda itse. Maksut maksetaan 
joko viikkoa ennen Veikkolan kyläyhdistyksen tilille tai 
paikan päällä. Ilmoita maksutavasta samalla kun varaat 
toripaikan osoitteesta veikkola@gmail.com

Lauantai on myös 
VALTAKUNNALLINEN SIIVOUSPÄIVÄ. 
Taimien vaihtotorilla on jaossa 
jätesäkkejä ja hansikkaita kylän 
siivoustalkoisiin. Siivousaikaa 
on lauantai ja sunnuntai. 
Maanantaina jätesäkit kerätään 
Turuntien varrelta.

la  24. 5 - 
su  25.5.

päivät
Veikkola-

2014

Tervetul
oa!

Kartanoteatterin 
esitykset  
17. – 28.6. 
Katso sivu 15

Sahti kutsuu, 
katso sivu 5
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kansi:

Verkkoviihdettä
Aikainen kevät ja vähäluminen 
talvi ovat jälleen herättäneet eloon 
keskustelun ilmaston vaikutuksis-
ta. On syytä kuitenkin muistaa, 
että kolme viimeistä talvea ovat 
vastaavasti olleet kovinkin lumi-
sia. Siitä todistavat pientalojen 
aurauslaskut.

Nyt iloitsemme keväästä, järvien 
aikaisesta avautumisesta, kasvi-
kunnan varhaisesta heräämisestä 
ja paljosta muusta, josta saam-
me nauttia ennenaikaisen kevään 

tulon takia. Yksi kevään suurista 
hetkistä on, kun saa viedyksi ver-
kot järveen talven jälkeen. Sitten 
vain odottelemaan, kuinka kevään 
kutu puree.

Pari ensimmäistä nostoa meni 
pienten lahnojen merkeissä, mut-
ta sitten räpsähti isompi kaveri 
verkkoon. Harrastelijana en heti 
tunnistanut tätä hopeasuomuista 
vonkaletta, joka osoittautui seitse-
mänkiloiseksi ja 73 senttiä pitkäk-
si toutaimeksi. Täytyy myöntää, 

että nyt ymmärsin kalamiesten 
suurta euforiaa, kun jotain poik-
keuksellista tarttuu pyydykseen.

Laajan feissi-infon avulla saim-
me paljon hyviä neuvoja, miltä 
tämä herkku maistuu ja miten se 
kannattaa valmistaa. Koska kokoa 
oli riittävästi, päätimme jakaa sen 
kolmeen osaan, jotka pantiin pan-
nulle, savustettiin ja graavattiin. 
Voin käsi sydämellä vahvistaa: 
aivan mahtavaa herkkua.

Toutain on petokala, joka pyy-
dystää ravinnokseen pienempiä 
kaloja. Saalistustapa on ovela: se 
ajaa kalaparven alle, kumauttaa 
komealla pyrstöllään suuren osan 
pikkukaloista tajuttomiksi ja alkaa 
popsia suuhunsa.

Oli syytä ottaa tällainen ahnehti-
ja pois järvestä pienempiään kiu-
saamasta. Mutta sitä ennen tulee 
hoitaa lakisääteiset pyynti- ja lu-
pamaksut, jotta turvataan urheilu-
kalastuksen nautinnolliset hetket 
myös tulevaisuudessa.

Kalaisaa kesää!

Matti Saartamo

Kartanoteatterin kesänäytelmässä Särkyneiden siipien korjaamo esiin-
tyvät mm. Pertti Roisko ja Lilli Sorsa. Kuva: Markku Jämsä.

Viime vuonna juhannussahtia pantiin aurinkoisessa säässä. Kuumen-
nusvaiheessa mäskiä pitää hämmentää koko ajan, jottei se pala poh-
jaan. Mobiilipata lämpenee kaasulla. Padan ympärillä Marjokaisa Pii-
ronen, Kimmo Markkanen (keskellä) ja kisaturisti. Kuva Sahtipäiden 
arkistosta.

Veikkola-päivien kuva: Franz Raschbacher.
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Kaavoituksen kyselytunti  
Veikkolan koululla

Kyläyhdistyksen uusi hallitus

Kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun  
voi maksaa nyt
Voit maksaa jäsenmaksun joko  
Osuuspankin tai Aktian  
tilille. Maksut ovat samat kuin viime vuonna: perhejäsen-
maksu 15 euroa ja yritys-/yhdistysjäsenmaksu 50 euroa. 
 
Tilinumerot ovat: 
OP: FI6452974540003368 
Aktia: FI5340550010775621 
viitenumero molemmissa 20145

Kuvassa vasemmalta: Paavo Sortti, Matti Kaurila, Maarit Orko, Matti Saartamo, 
Marjokaisa Piironen, Raija Kari, Marjatta Louhos, Pirkko-Liisa Iivari, Pirkko Kautto, 
Katriina Aatsalo, Jukka Lahtinen ja Rauno Lahti. Kuvasta puuttuvat Matti Knuuttila ja 
Raili Leidenius. Kuva: Tapani Iivari.

Veikkolan koululla huhti-
kuun 24. päivänä pidettiin 
kyläyhdistyksen järjestä-
mä kaavoituksen kysely-
tunti. Vastaamassa olivat 
kaavoitusteknikko Mikael 
Pettersson ja kaava-arkki-
tehti Seppo Mäkinen. Ti-
laisuuden juontajana toimi 
kyläyhdistyksen puheen-

johtaja Raija Kari. Välillä 
tiukkasävyiseksi yltyneessä 
keskustelussa jäivät muu-
tamat yksittäiset merkil-
lisyydet vastausta vaille. 
Jotkin tilanteet ovat jat-
kuneet ratkaisemattomina 
jo useita vuosia, jopa pari 
vuosikymmentä. Eniten 
kummastusta ja suoras-

taan suuttumusta herättävät 
sellaiset kaavapäätökset, 
joissa lähinaapureita koh-
dellaan eri tavalla saman-
kaltaisissa olosuhteissa.  
 
Teksti: Tapani Iivari

Veikkola-päivät la 24. – su 25.5.
Lauantaina torilla klo 10–15 kirpputori ja taimien vaihtotori, yhdistysten ja 
yritysten esittelyä. Muun muassa Kirveen vesiaiheinen kilpailu, Veikkolan Viih-
delaulajat pistäytyy laulamassa, ja kudontajaos leikkaa matonkuteita talkoilla.

Lauantai on myös valtakunnallinen siivouspäivä. Taimien vaihtotorilla on  
jaossa jätesäkkejä ja hansikkaita kylän siivoustalkoisiin. Siivousaikaa on lauantai 
ja sunnuntai. Maanantaina jätesäkit kerätään Turuntien varrelta.

toripaikka maksaa 5 e yksityisiltä, 10 e yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Tällä ra-
halla saa vain paikan (noin 3 x 3 m). Muu rekvisiitta pitää tuoda itse. Mak-
sut maksetaan joko viikkoa ennen Veikkolan Kyläyhdistyksen tilille tai pai-
kan päällä. Ilmoita maksutavasta samalla, kun varaat toripaikan osoitteesta  
veikkola@gmail.com.

klo 15–16 skeittiparkilla tapahtuma aktiivisille skeittiparkin käyttäjille, mm. 
makkaran paistoa.

sunnuntaina klo 15–16 Ladies frisbeegolf Veikkolan frisbeegolf-radalla. Ota 
mukaan oma frisbeekiekko, jos on. Säävaraus.

Uusi puheenjohtaja Simo 
Sipola (vas.) ja entinen pj. 
Masa Saartamo, joka oli 
puheenjohtajana kahdeksan 
vuotta. Kuva: Tapani Iivari.

Kartanoteatterille uusi vetäjä

Impin tuvan avajaiset

Avajaisvieraat pääsivät 
kokeilemaan kudontaa. 
Kylätalolle tulevaan 
mattoon sai kutoa 
valitsemallaan värillä oman 
raidan. Kuva: Maarit Orko.

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson selittää mikrofoniin. Seisomassa ovat kaavoitusarkki-
tehti Seppo Mäkinen ja Raija Kari. Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Vuoden 2013 toimintakertomuksesta poimittua

Brita Blomberg -ryhmässä jo  
yli 450 ikäihmistä
suuret ikäluokat ovat tulossa testamentin 
edunsaajien ikään, 68-vuotiaiksi. ”BB-toimin-
nan” piiriin kuuluu nyt 465 veikkolalaista. 
Ylilääkäri Marjut Hovisen johtamaan työ-
ryhmään kuuluvat hoitotyön johtaja Gun-Lis 
Wollstén, palveluohjaaja Marja keränen, pe-
rusturvalautakunnan edustaja Marjut Frant-
si-Lankia ja veikkolalainen pirkko kautto.

Testamenttivarojen käyttö vuonna 2013.

tänä vuonna tapahtuu

Palveluohjaaja Marja Kerä-
nen on ansiokkaasti luonut 
paljon kylän ikäihmisten 
elämää helpottavia palve-
luja ja tapahtumia. Osa toi-
minnasta tukeutuu vapaaeh-
toisten mukanaoloon, kuten 
esimerkiksi perjantaikahvi-
la- ja asiointiaputoiminta, 
atk-paja, taidekerho ja eri-
laiset tempaukset.

kevään tapahtumia 
 
Brita Blomberg-ryhmän kevättapaaminen, perjantaina 
9.5.2014 kello 10–13. 
Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku. 
Paloturvallisuusluento, LUP palotarkastaja Tiina Niiniaho. 
Tietoa BB-varojen käytöstä, hoitotyön johtaja  
Gun-Lis Wollstén. 
Kahvitarjoilu.

kevään perjantaikahvilat, 
Koskentie 3, Veikkolan nuorisotila. 
Kahvila on avoin  
kaikille pohjois-kirkkonummen ikäihmisille.

Pe 16.5. klo 11.15 Matka-agentit: 
pyörätuolissakin etelän aurinkoon.

Pe 23.5. klo 11.15 perjantaikahvila, keskustelua. 
Mahdollisuus osallistua senioritanssiin klo 9–13.

Pe 30.5. klo 11.15 Britan muistelua. Tule kertomaan 
ja kuulemaan muistoja Brita Blombergista.

Kahvila jää kesätauolle ja jatkuu syyskuussa.
(Ota sisäkengät mukaan. Ovi on lukossa 
tapahtumien aikana. Ei ilmoittautumista.)

palveluohjaaja on tavattavissa perjantaisin 
kahvilaohjelman jälkeen eli kello 12:sta eteenpäin. Hän 

Marja Keräsen BB-toimin-
nan työaika on nyt puolitet-
tu. Sopimukset palvelutoi-
mittajien kanssa on pääosin 
tehty, ja toimintatavat ovat 
tulleet tutuiksi käyttäjille. 
Palveluohjaajalta vapautu-
va työajan puolikas siirtyy 
tärkeän omaishoidontyön 
tukemiseen. Puolikkaan 
palkan maksaa kunta. Työ-
ajan puolittumisesta huo-
limatta palvelut jatkuvat 

tiedottaa ja opastaa BB-ryhmän palvelujen käyttöä. 
Henkilökohtaista opastusta on myös saatavilla, ja 
siinä tapauksessa aika on syytä varata etukäteen.

Nummelan kutsutaksi toimii kesäkaudellakin.Sovitut 
ajopäivät kesäaikana keskiviikkoisin ovat  
7.5., 4.6., 18.6., 2.7., 6.8. Nouto kodin läheltä noin kello 
9.30 ja paluu noutopaikkaan noin kello 12. 
Ilmoittautuminen edellisenä päivänä klo 12 mennessä: 
Taxiline Koskinen, puh. 0400 228212. Matka maksaa 
2,80 e/suunta. Nummelassa on mahdollisuus käydä 
kahdessa–kolmessa kaupassa tilanteen mukaan.

ruokailut koulupäivinä Veikkolan koululla 
Kansaneläkeläisten ja yli 65-vuotiaiden käyttöön 
myydään käteisellä ruokalippuja Veikkolan kirjastossa. 
Lipun hinta on kevätkaudella 5,70 euroa. Ruokailu 
tapahtuu Veikkolan koulussa klo 12.30–13.15. 
Ruokalista julkaistaan Kirkkonummen Sanomissa.
BB-ryhmään kuuluvat ikäihmiset saavat viisi ilmaista 
ruokalippua/lukukausi tilaamalla ne palveluohjaajalta.

ruokakurssi Veikkolan koulun kotitalousluokassa 
Suositut kurssit jatkuvat tiistaisin 6.5., 13.5. ja 20.5. 
Ilmoittautuminen palveluohjaajalle.

täydelliset BB-toiminnan tukipalvelutiedot saa 
palveluohjaaja Marja Keräseltä, perjantaikahvilasta 
tai Facebook-sivulta ”Brita Blombergin testamentti-

Alusasuliike Le Slip  
avannut varastomyynnin
tytti Lindströmin alusasuliike Le slip on 13.5. 
avannut varastomyynnin Veikkolassa. ovet 
ovat auki tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–18 
oikotie 1:ssä eli tytin äidin, impi Lindströ-
min, entisessä talossa, sopimuksesta muuna-
kin aikana, puh. 050 3080003.

Hinnat ovat puolet Le Sli-
pin Annankadun myymä-
län hinnoista. Tarjolla on 
yksittäisiä liivejä, alusasu-
ja, yöasuja, sukkia, suk-
kahousuja, uimapukuja ja 
huiveja. Tytti aikoo vähi-
tellen lopettaa liivikaupan 
ja pyrkii eroon varastoista. 
Hän haluaa saada itselleen 
aikaa, vaikkapa laululle ja 
kieliopinnoille.

Tytti Lindströmillä oli alun 
perin paperikauppoja, mutta 

laatualusvaatteiden myymä-
län hän avasi 20 vuotta sitten.

Liikkeen näyteikkunassa oli 
avaamisaikoihin upeita mus-
tia ja Ferrarin punaisia liivejä.

– Jotkut naiset tulivat ensin 
sanomaan ”pornoa sinä olet 
ruvennut myymään”, mutta 
pyytelivät anteeksi myö-
hemmin, Tytti muistelee.

Ammattitaitoisen liivikaup-
piaan tapaan Tytti painottaa 

alusasujen, varsinkin liivi-
en, tärkeyttä. 

Kunnolliset, hyvälaatui-
set ja oikeankokoiset liivit 
ovat pukeutumisen perusta. 
Alusasuilla saa uudistetuksi 
ulkonäköä. Eikä pieni leik-
kimielikään ole pahaksi.

Uudistamista riittää. Suo-
malaiset naiset eivät ole 
ostaneet edes yksiä liivejä 
vuodessa samaan aikaan, 
kun ranskattaret hankkivat 
niitä tusinan.

Kannattaa käydä tutustu-
massa varastovalikoimiin. 
Tytti auttaa.

Raija Kari 

lähes ennallaan kunnan va-
litsemien palvelutuottajien 
tuottamina. Uutena palve-
luna on hartaasti toivottu 
siivouspalvelu.

Palveluohjaaja hyväksyy 
entiseen tapaan ryhmäläisen 
oikeuden palvelun käyttöön 
ja tukee vapaaehtoisten työ-
tä kokouksilla ja koulutuk-
sella. Palveluohjaaja jatkaa 
kotikäyntejä ja kotona asu-
vien ikäihmisten tukemista 
testamentin hengen mukai-
sesti. Retket ja tempaukset 
toteutetaan vapaaehtoisten 
avulla ja yhdistämällä retket 
muiden yhteisöjen retkiin. 
BB-ryhmäläisille voidaan 
anomuksesta myöntää ret-
kimaksutukea.

projekti”. Perjantaikahvilan tiedot julkaistaan viikoittain 
Kirkkonummen Sanomien Päivyri-palstalta.

palveluohjaaja Marja keräsen yhteystiedot: 
Puhelin 050 413 7443,  
sähköposti: marja.keranen@kirkkonummi.fi 
Palveluohjaaja on lomautettuna 3.–17.6. 
ja vuosilomalla 23.6.–20.7.

Palveluohjaaja työskentelee BB-asioissa keskiviikkoisin 
osapäiväisesti, torstaisin ja perjantaisin kokopäiväisesti. 
Tämän ajan ulkopuolella tärkeissä ja kiireellisissä 
BB-asioissa voi ottaa yhteyttä hoitotyön johtaja 
Gun-Lis Wollsteniin, puhelin 050 5774785.
Facebook: Brita Blombergin testamentti-projekti.

MIMERAC OY 
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt. 

 
Yritys sijaitsee Veikkolassa. 

Mika 0400-447 887

Perjantaikahvilassa on hauska tavata tuttuja ja vaihtaa 
kuulumisia. Kuvassa vasemmalta Riitta Hynynen, Pirkko-Liisa 
Iivari, Katriina Aatsalo ja Kirsti Laulaja. Kuva: Marja Keränen.
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Alusasuliike Le Slip  
avannut varastomyynnin

Lähe sahille, lähe ees päiväks!
kutsu kilpailijaksi, tuomariksi ja kisaturistiksi 
sahdinvalmistuksen sM-kilpailun alkukarsintaan 
ja juhannussahtia valmistamaan.

Pääkaupunkiseudun sahtiseura Sahtipäät ry. järjestää pääkaupunkiseutulaisille karsintaki-
san ja juhannussahtitapahtuman sunnuntaina 1.6. Veikkolassa Lamminjärven rannalla osoit-
teessa Lamminpääntie 8.

Puolelta päivin aloitetaan juhannussahdin valmistaminen, ja karsintakisa käydään kolmen 
maissa. Kisan jälkeen saunotaan ja uidaan. Ota oma pyyhe ja evästä mukaan sekä sään 
mukainen asu, jolla pärjäät pihalla koko päivän.

Kilpailijat tuovat tullessaan vähintään kolme litraa itse perinteisellä tavalla valmistamaansa 
sahtia. Osallistumismaksua ei ole.

Tuomarit ja kisaturistit maistelevat sahdit, joista pääkaupunkiseudun kuntien parhaat pää-
sevät sahdinvalmistuksen SM-kilpailuun (9.8. Espoossa).

ilmoittautumiset tapahtumaan

Kilpailijoita, tuomareita ja kisaturisteja pyydetään ilmoittautumaan viimeistään to 
29.5. Sahtipäät ry:lle sähköpostitse osoitteeseen sahtipaat@gmail.com tai puhelimitse  
Sahti-Kaisalle 040 5058 058.

taustaksi

– Sahti sai EU:n Aito Perin-
teinen Tuote -suojan vuo-
desta 2002.

– Sahdinvalmistuksen SM-
kilpailun 2014 järjestää 
Suomen sahtiseura yh-
dessä Pääkaupunkiseudun 
sahtiseura Sahtipäät ry:n 
kanssa.

– SM-kisa la 9.8. hotelli 
Lepolammella, Kivilam-
mentie 1, 02820 Espoo,  
www.lepolampi.fi.

– Lisätietoja Sahtiverkosta 
www.sahti.org/smkilpailu.
htm.

Sahdin valmistuksen  
suomenmestaruuskilpailu  
Espoossa Lepolammella 
lauantaina 9.8.
”Sahti täällä tunnetaan 
Sahti meillä osataan 
Sahti suomalaisien on saanut aikaan 
villityksen hirmuisen.” – Letkis –

suomalainen sahti tunnetaan olutharrastaji-
en keskuudessa keski-Euroopassa ja usA:ssa 
paremmin kuin suomessa. sahdin pano ei ole 
kuitenkaan suomesta hävinnyt, päinvastoin, 
uusia harrastajia on tullut sahtikulttuurin pa-
riin viime vuosina.

Suuri muutos sahdin ar-
vostamisen osalta tapahtui, 
kun sahti sai Euroopan Uni-
onin Aito Perinteinen Tuote 
-suojan vuonna 2002. Sen 
jälkeen myös pääkaupunki-
seudulla alkoi viritä innos-
tus vanhan perinnejuoman 
ja sen tekotavan perinteiden 
jatkamiseen.

Sahti ei ole yksi tuote. Sah-
deissa on eroja eri pitäjis-
sä. Mäskäysajat, maltaiden 
määrät, humalointi ja ka-
tajien käyttö vaihtelevat, 
vaikka valmistusaineet ovat 
rajatut (vesi, viljat, leivin-
hiiva, humala sekä kataja). 
Ihan samanlaista sahtia 
et voi juoda toista kertaa. 
Se on aina ainutlaatuista, 
ja siksi hyvään sahtikult-
tuuriin kuuluvat erilaisten 
sahtien nauttimisen lisäksi 
maukkaat jälkipuheet. Vai-
kuttiko ukonilma hiivaan, 
kun sahti kävi, vai oliko 
mallaserä erilainen. Entä 
jos imellytysvaihe kestikin 
viime kerralla tunnin pi-
dempään.

Elokuussa pääkaupunki-
seudulla on ainutlaatuinen 
mahdollisuus tutustua eri-
laisiin sahteihin. Sahdin 
valmistuksen suomenmes-
taruuskilpailut pidetään 
Espoossa Lepolammella 
lauantaina 9.8. Kilpailu on 
yleisötapahtuma, johon voi 
osallistua vaikka aamus-
ta iltaan ja illasta aamuun. 
Kilpailuun osallistuu vuo-
sittain 40–50 kilpailijaa ja 
satoja kävijöitä. Kilpailijat 
on valittu sahtipitäjien par-
haista tekijöistä alkukarsin-
noissa.

Varsinainen kilpailu käy-
dään kello 12–18, ja sahtia 
arvioivat asiantuntevat tuo-
marit jokaisesta kilpailuun 
osallistuvasta sahtipitä-
jästä. Myös yleisö pääsee 
maistamaan kisasahteja. 
Kisasauna ja Lepolammen 
ravintola ovat avoinna koko 
päivän. Illalla on kisatanssit 
ja päivän aikana kisaohjel-
maa sekä yllätysesiintyjiä. 
Kilpailun juontaa Joonas 
Saartamo.

Tapahtuma on maksuton, 
käsiohjelma 5 euroa. Tapah-
tuman järjestävät Suomen 
Sahtiseura ja Pääkaupun-
kiseudun sahtiseura Sahti-
päät.

Lisätietoja: www.sahti.org/
smkilpailu.htm,  
sahtipaat@gmail.com,  
www.lepolampi.fi.

Lähe sahille, lähe ees päi-
väks!

Viime vuoden alkukarsinnan kilpasahtien maistelijoita Lamminjärven rannassa. Kuva: 
Marjokaisa Piironen.

Arkistot pois kotoa Arkivaliaan

Ennen luovuttamista arkistot 
pitää järjestää, muttei ihan 
miten tahansa. Sitä varten 
kyläyhdistys perusti työryh-
män, joka luo yhdistyksen 
materiaaleille arkistokaavan 
ja järjestää arkistointitalkoi-
ta. Niissä aineisto järjeste-
tään kaavan ja hyvien arkis-
tointitapojen mukaan.

Kaikkia Veikkolan Ky-
läyhdistyksessä joskus 
toimineita pyydetään sel-

vittämään hallussaan ole-
va kyläyhdistyksen mate-
riaali ja toimittamaan se 
kylätalolle juhannukseen 
mennessä. Aineistoa voi 
tuoda kokousten yhteydes-
sä tai sopia ajasta erikseen  
 veikkola@gmail.com.

Yksityiset arkistot

Myös yksityishenkilöt 
voivat siirtää Arkivalialle 
vanhat asiakirjansa ja ar-

Veikkolan kyläyhdistys päätti luo-
vuttaa kaikki kymmenen vuotta 
vanhemmat aineistonsa kirkko-
nummen paikallisarkisto Arkiva-

Arkistoillan vetäjät Sigbritt Backman, Ritva Kjerin ja Paula Leino.

kistonsa säilytettäväksi asi-
anmukaisesti. Arkivalialle 
lahjoitetut asiakirjat ovat 
Kirkkonummen kunnan 
omistuksessa.

Ohjeita arkistokaavan laa-
timiseen ja materiaalin kä-
sittelyyn löytyy mm. Arki-
valian sivuilta: http://kyhf.
hembygd.webbhuset.fi/ar-
kivalia_fi/arkistointi/

Teksti ja kuva:  
Marjokaisa Piironen

Itsepalvelukirpputori ja käytettyjen tavaroiden kauppa 
Veikkonen on avannut ovensa entisen Sirpan Vintin tilois-
sa osoitteessa Turuntie 564. Kirppiksen aukioloajat ovat:  
ti: 12–20,  
ke – pe: 10–18 ja  
la – su: 10–15. Puh. 044 205 5083.

Veikkonen avasi ovensa

lialle. kunnan keskustan lähellä 
Heikkilässä arkistot ovat kaikkien 
kiinnostuneiden käytettävissä.
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Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Liikennesäännöt ovat yhteistä osaamista
Ajokortti on alusta alkaen 
ennen kaikkea lupa aja-
misen ja liikenteen vuo-
rovaikutuksen harjoitte-
lemiseen. Välillä meidän 
kaikenikäisten kuskien on 
hyvä palauttaa mieleen, 
mitä liikennemerkit ja 
-säännöt oikein kertovat ja 
määräävät.

Liikennemerkkien 
sanomaa

Seuraavassa on seitsemän 
tavallista liikennemerkkiä, 
jotka myös mopoilijan ja 
mopoauton kuljettajan pitää 
tietää. Luonnollisesti ke-
nen tahansa on hyvä tuntea 
vaikkapa omien päivittäis-
ten kulkureittiensä liiken-
nemerkkejä.

Kuvien kohdalla on ne nu-
merot, joita näistä liikenne-
merkeistä käytetään tielii-
kennelaissa.

151

189

222

311

324

363

373

Muutamien 
liikennesääntöjen 
kertomaa

Seuraavassa on yhdek-
sän kysymystä liikenne-
säännöistä. Kysymyksen 
perässä on mainittuna tie-
liikennelain, paitsi ensim-
mäisessä kysymyksessä 
tietyn asetuksen, se pykälä, 
josta on puhe.

1. Mikä on perävaunua ve-
tävän henkilöauton ylin sal-
littu nopeus moottoritiellä, 
jolla on nopeusrajoitus 120 
km/h? (Vi 229 3 §)

2. Bussi on lähdössä py-
säkiltä ja näyttää vilkkua. 
Tien nopeusrajoitus on 70 
km/h. Pitääkö bussille antaa 
etuajo-oikeus? (22 §)

3. Saako polkupyöräilijä 
käyttää ajaessaan kännyk-
kää ilman HF- eli hands free 
-laitetta (kädet vapaina)? 
(24 a §)

4. Saako kaksisuuntaisella 
tiellä pysäköidä ajosuun-

nassa myös vasemmalle 
puolelle tietä? (26 §)

5. Voiko autossa käyttää 
ajovalojen sijasta huomio-
valoja, kun on hämärä tai 
kun sataa vähän? (36 §)

6. Voiko kadun tai tien var-
teen pysäköivä autoilija 
käyttää ns. hätävilkkukyt-
kentää (kaikki vilkkuvalot 
päällä yhtä aikaa), kun hän 
käväisee kioskilta ostamas-
sa esimerkiksi iltapäiväleh-
den? (37 §)

7. Onko polkupyörän talut-
taja pyöräilijä vai jalankul-
kija? (2 § 11)

8. Kumpaa tien reunaa ja-
lankulkijan pitää käyttää 
silloin, kun ei ole jalkakäy-
tävää tai piennarta? (40 §)

9. Kumpaa tien reunaa pol-
kupyöräilijän on käytettä-
vä? (8 § ja 9 §)

Vastaukset näihin kysymyk-
siin kerrotaan sivulla 26.

Teksti: Tapani Iivari



Kylänraitti 2/2014 7AjAssA

Suuret pienet teot
Arjen pienet asiat, kuten 
virkattu kukkaköynnös kes-
kustan ruman betoniporsaan 
koristeena, ilahduttavat mi-
nua. Joku yhteisössämme 
uskoo pienten asioiden voi-
maan muutoksen aikaan-
saajana!

Kun seuraavan kerran käve-
len saman paikan ohi, huo-
maan ilokseni myös vihrei-
den puupylväiden saaneen 
erivärisiä kukkasia koristuk-
sekseen. Kuinkahan monen 
muun päivää ne ovat ehti-
neet piristää? Etteikö pienil-
lä teoilla ole merkitystä?

joku tekee arjestamme 
nautinnollisempaa

Hyvän mielen tunne valtaa 
minut, kun huomaan liiken-
neympyrässämme kevään 
sipulikukkien kukinnan tai 
kun talvella matkalta kotiin 
palatessani yllätyksekse-
ni joku ystävällinen sielu 
on tehnyt pihaltamme lu-
mityöt. Nautinnollista on 
myös saada hiihdellä lähi-
järvellä ja -pelloilla sinne 
jonkun tekemillä ladulla.

Tämän talven iloisin yllä-
tys oli järven ympäri au-
rattu luistinrata! Joku oli 
halunnut ilahduttaa minua 
ja sinua, meitä muita kai-
kenikäisiä kyläläisiä, sääs-
tämättä aikaansa ja voimi-
aan – eivätkä ne tarvittavat 
laitteetkaan taida ihan polt-
toaineetta kulkea saati olla 
ilmaisia.

Etuoikeutettu ja 
ylpeä siitä

Kirjoitan ylpeänä vieraskir-
joihin kotipaikkakunnak-
seni Veikkola. Identiteet-
tiäni on vahvistanut oman 
teatterimme näytelmillään 
eläväksi tuoma kylämme 
historia, sen suuret ja pie-
net ihmiset tapahtumineen. 
Jotkut kyläläisistämme ovat 
nekin tekstit koonneet ja 
kirjoittaneet, ohjanneet ja 
esittäneet meille.

Kartanoteatterin ansioista 
kotikatuni nimi, Testament-

titie, ei kalskahda minusta 
kylmältä vaan tuo mieleen 
Wahlbergin perheen ja aika-
kauden värikkään historian.

Nämä veikkolalaisen arjen 
pienet asiat ovat oikeastaan 
aika suuria; ne kiinnittävät 
minut tähän yhteisöön kuin 
huomaamatta. Koen olevani 
etuoikeutettu saadessani olla 
veikkolalainen, samasta ky-
lästä, mistä nämä arkeni ilah-
duttajat. Kiitos heille siitä.

Teija Saarinen, 
veikkolalainen – ja 
ylpeä siitä

Haluatko lisää energiaa? Stressaako? Onko sinulla vanha tai uusi vaiva tai kipu?  
Oletko kiinnostunut hoitamaan itseäsi lääkkeettömästi?  

Tervetuloa Kokeilemaan Akupunktioita 
Veikkolassa! 
 
www.acureunanen.com 
acureunanen@gmail.com 
040 193 2053 /Pauliina 

KUTSU
Tervetuloa Tampajan–Särkijärven 
Vesiensuojeluyhdistys ry:n  
20-vuotisjuhlaseminaariin  
torstaina 5.6. klo 18.00. Veikkolan koulu, Kisapolku 7, 02880 Veikkola. 
 
seminaariohjelma 
 
Tervetuliaissanat: 
puheenjohtaja Maarit Haavikko-Sjöstrand, Tampajan–Särkijärven Vesien-
suojeluyhdistys ry. 
Kunnan ympäristönsuojelun ajankohtaiset vesiensuojeluterveiset: 
ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kirkkonummen kunta. 
Kalastuskunnat: 
lakimies Jessica Hellström, Asianajotoimisto Borenius Oy. 
Hevostallien ympäristönsuojelu: 
ympäristötarkastaja Ville Alho, Kirkkonummen kunta. 
Keskustelua 
Juhlaseminaari aloitetaan kahvitarjoilulla.

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tarjoilun varaamiseksi pyydämme 
ilmoittautumaan 28.5. mennessä Virpi Elorannalle sähköpostitse  
virpi.eloranta@kolumbus.fi tai puhelimitse  040 826 2014.

Seminaarin jälkeen pidetään Tampajan–Särkijärven  
Vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokous. 
Tervetuloa! 
Tampajan–Särkijärven Vesiensuojeluyhdistys ry.

Kalljärven Maansiirto Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

rakennusten pohjatyöt
louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOita Ja KySy liSää !
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TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

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

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

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

Kotipellon laidalta moottoritien meluun
Aune suckman asuu yksikseen pienessä pu-
naisessa talossa peräläntiellä. Nyt moottoritie 
kulkee melkein ikkunan alta. toista oli 30-lu-
vulla.

– Ei ollut sähköjä, vain öljy-
lamput. Talviaikaan kuljin 
kotiin Laineen talon kaut-
ta, koska sieltä näkyi edes 
jotain valoa. Minua pelotti 
pimeässä metsässä.  Nyt on 
valot ja hyvät tiet, mutta ei 
kukaan enää kulje. Päivä-
rinteen ennen niin kauniit 
pellot kasvavat pajupusik-
koa. Linnunlaulua ei au-
tojen melulta kuule, suree 
Aune.

Suckmannit muuttivat Veik-
kolaan Vihdistä vuonna 
1934. Isä halusi paikan, jos-
sa on vähän peltoa ja metsää 
ja jossa voi pitää paria leh-
mää. Aunen syntyessä isä 
oli jo 65-vuotias ja äitikin 
jo 40 vuotta täyttänyt. Mo-
lemmat olivat leskiä. Lapset 
aiemmista liitoista olivat ai-
kuisia. Aune ja Pentti-veli 
asuivat Peräläntiellä.

Mustikoita pullossa

Läheisestä ojasta kannet-
tiin lehmille vettä Kaivoa 
ei ollut, vaan ruokavesi 
haettiin lähteestä nykyisen 
moottoritien toiselta puo-
lelta. Aunen äiti säilöi mus-
tikoita pulloihin. Ne vietiin 
säilöön lähteen reunoille. 
Mustikkasosetta kaivettiin 
vispilän varvulla ulos. Vai-
valloista hommaa. Mietim-
me Aunen kanssa, minkä 
ihmeen takia mustikat piti 
pulloon panna.

– Leipää leivottiin kerran 
kuussa. Osa syötiin peh-

meänä, mutta loput laitet-
tiin vartaaseen. Leivinuuni 
oli ainoa paikka ruuan te-
koon kesähelteilläkin. Kun 
heinäkuussa leivottiin, äiti 
käski minut ja veljeni Pen-
tin katolle kastelemaan 
kattoa vihdoilla. Syksyllä, 
kun sika tapettiin, tehtiin 
makkaroita. Äidin tekemä 
perunalaatikko oli hyvää. 
Sitä saatiin jouluna ja mui-
nakin juhlapäivinä. Meillä 
oli niin kesy lammas, että 
tuli sisäänkin. Meille tuli 
kotiin Länsi-Uusimaa ja 
sota-aikana Hesari, Aune 
muistelee lapsuuttaan.

– Kesäasukkaiden lapset 
kävivät päivällä uimassa. 
Olisin halunnut mukaan, 
mutta aina oli töitä. Illal-
la, kun lehmät oli lypsetty, 
mentiin Paarmaksen Erkin 
kanssa ongelle.

oppikoululainen 
ja ylioppilas

Arhon Eila oli Veikkolan 
ensimmäinen ylioppilas. 
Hän käveli ylioppilaslakki 
päässä koko kesän, kuten 
siihen aikaan oli tapana.– 
Minunkin oli tarkoitus käy-
dä oppikoulua.  Aloitinkin 
Vihdissä, oliko se vuosi 42 
vai 43. Viikot olin koulu-
kortteerissa ja viikonlop-
puna vaihdoin vaatteita 
kotona. Alkuun asuin vel-
jen perheen luona. Siellä 
oli ahdasta ja pienet lapset 
eikä mitään rauhaa läksyjen 
tekoon. Seuraava asunto oli 

mummon luona vanhassa 
talossa, jossa oli pieni keit-
tiö ja kamari.

– Asuin kamarissa, jossa 
ei ollut lämmityslaitetta. 
Palelin jatkuvasti.  Mum-
mon kasvattipoika oli pari 
päivää sodasta lomalla ja 
yöpyi hänkin kammarissa. 
Mummo oli selvittänyt äi-
dilleni tarkkaan, että poika 
nukkuu toisella seinällä ja 
minä toisella. Sotapoika söi 
koko ajan Sisu-pastilleja. 
Muistan vieläkin sen hajun.

– Sunnuntai-iltana saattoi 
käydä niin, että Karkkilan 
bussi oli niin täynnä, ettei 
se ei ottanut minua kyytiin. 
Piti palata kotiin ja mennä 
pysäkille uudestaan aamul-
la. Bussilta kävelin suoraan 
kouluun matkalaukun kans-
sa. Kävin vain yhden vuo-
den koulua, asuminen oli 
sen verran vaikeaa. Myö-
hemmin on kaduttanut. Olin 
hyvä oppilas, ja olisi pitänyt 
kysyä koululta parempaa 
majapaikkaa.

Huvila-asukkaita 
ja sotapakolaisia

Kylässä oli maanviljelys-
tä. Oli Järvelä, Päivärinne 
ja nykyinen Nygård sekä 
Alitalo, Lindberg ja Ylitalo 
lähempänä Turuntietä.  Kai-
killa muillakin oli yleensä 
omat peltotilkkunsa.

Helsinkiläisillä oli huviloi-
ta järvien rannoilla. Aunen 
isäkin teki huvila-asuk-
kaille puutarhatöitä.  Aune 
muistaa kesäveikkolalaisis-
ta Harjun pukimon omista-

jan ja Pallopaidan johtaja 
Penttisen.

– Päivärinteessä asui sota-
aikana kuuluisa kuvanveis-
täjä Matti Haupt vanhem-
pineen. Veljeni Pentti vei 
heille postia ja minä, kun 
Pentti ei ehtinyt.

– Vanha kaveri Paarmaksen 
Erkki tuli Helsingistä sotaa 
pakoon. Jouluksi tuli enon 
perhekin. Meitä oli toista-
kymmentä pienessä asun-
nossa.  Joulukuusi piti pan-
na ulos heti, kun juhliminen 
oli ohi.

kaupankäyntiä

– Ylämaantien kulmassa oli 
vuodesta 46 ja vielä 50-lu-
vullakin Armas Tammisen 
kapsäkkitehdas. Tehtaan 
kauppa oli Siltasaarenka-
dulla. Se oli ensimmäinen 
työpaikkani. Myös Ester 
Snäll oli tehtaassa töissä.  
Siihen aikaan oli huonot ja 
auraamattomat tiet. Kap-
säkkitehtaalle ei päässyt au-
tolla, vaan laukut piti tuoda 
hevosella ison tien varteen.

Vihdin seudun osuusliik-
keen myymälässä on ny-
kyisin käytettyjen huone-
kalujen kauppa, ”Veikkolan 
Ikea”.  Myymälänhoitajan 
asunto oli yläkerrassa. 
Kyrkslätts handelslag oli 
Ståhlen talossa ja toinen 
Haapajärvellä.

– Haapajärven myymälää 
kutsuttiin myymälänhoita-
ja Elis Sundelinin mukaan 
Eliksen kaupaksi.  

50-luvulla kuljin bussilla 
Elantoon töihin Lohivir-
ran Mairen ja Alli Snabbin 
kanssa.

Veikkola on muuttunut pal-
jon siitä, kun Suckmanit 
muuttivat kylään. Muutos 
on erityisen suuri Aunen 
nurkissa: on tullut moottori-

tie autoineen ja meluineen. 
Puita on kaadettu, varauk-
sia tehdään lisäkaistoille ja 
Esa-radalle. Melusuojausta 
ei vain kuulu.

Teksti ja uudempi kuva:  
Raija Kari 
Vanha kuva: Aune 
Suckmanin arkistosta

Aune Suckmanin sauna vuosina 1953 ja 2014: ennen oli 
pelto, nyt moottoritie.



Kylänraitti 2/2014 9HistoriA

Yhteiseloa huvilaidyllissä
Kuljen mielelläni rauhalli-
sia metsäteitä. Yksi suosik-
kireiteistäni kulkee Eerikin-
kartanon laitaa metsäpolkua 
Käpyläntielle. Sieltä se jat-
kuu Tampajankannakselle, 
jolla Louhokset ovat viet-
täneet kesiä vuodesta 1932. 
Koira tietää paikan ja käy 
vaatimassa Jatalta juustoa.

Usein koukkaamme ly-
hyemmin Särkijärventien 
päästä polkua Hepariin. 
Tien varrella on vanho-
ja huviloita, joissa samat 
suvut, Lähteet, Vasarat ja 
Laurilat, ovat olleet kesiä 
ainakin neljässä, jopa vii-
dessä polvessa. Uusivirrat 
myivät paikkansa joitakin 
vuosia sitten. Blombergit 
tien päässä ovat useamman 
polven vakituisia asukkaita. 
Veikkolan huviloiden aika 
on kauan sitten päättynyt, 
mutta täällä se jatkuu.

Eilen kävin Luka-koiran 
kanssa tapaamassa Raili ja 
Kari Malmbergia Vasaroi-
den huvilalla. Raili Malm-
berg, omaa sukua Vasara, oli 
pitkäaikainen ja arvostettu 
Kotilieden päätoimittaja.

Huvilayhdyskunta syntyy

Laurilat, Lähteet ja Vasarat 
rakensivat kesäpaikkansa 
Särkijärven rannalle vuon-
na 1933. Samalla rannalla 
oli ennestään Uusvirtojen 
ja Pyykösten huvilat. Rau-
ha Pyykönen oli Haavikon 
poikien, Taunon, Raimon ja 
Paavon, äiti. Reino Laurila, 
Huugo Vasaran serkku, oli 
kuullut myytävistä huvila-
tonteista. Laurilan ja Vasaran 
mökeillä on sama suunnitte-
lija, arkkitehti Frans August 
Virta. Vasaroiden huvilasta 
löytyy kaiverrus ”rakentaja 
Leppäkivi”. Lähteen huvi-
lan piirsi arkkitehtiylioppi-

las Helge Lundström, joka 
suunnitteli Tennispalatsin.

Vasaran pihapiirissä on kel-
tainen huvila, Iitan mökki 
ja kaksi uudempaa kesä-
mökkiä. Iita Hammar oli 
Railin isän, Huugo Vasaran, 
sukulainen. Tädiksi häntä 
kutsuttiin. Iita asui savupir-
tissä Hattulan Ihalemmin 
kylässä isänsä kanssa. Isä 
kuoli pirttiin 100-vuotiaa-
na. Kun Iita täytti 100 vuot-
ta, kunta vaati häntä muut-
tamaan vanhainkotiin. Iita 
ei viihtynyt vaan pakkasi 
tavaransa ja lähti takaisin 
pirttiinsä. Hänkin kuoli ko-
tiinsa 100-vuotiaana.

– Isäni sai 60-luvun alku-
puolella puhelinsoiton, jos-
sa sanottiin, että Iitan mökki 
on siltatöiden tiellä. Mikäli 
sitä ei vietäisi pois, se toi-
mitettaisiin kaatopaikalle. 
Iitan mökki pelastui. Se pu-
rettiin, hirret numeroitiin, ja 
se pystytettiin tänne uudel-
leen. Mökki on toiminut sii-
tä alkaen yhteisten juhlien 
pitopaikkana, Raili Malm-
berg kertoo.

Ennen kesät olivat 
lämpimiä

– Kesät olivat 30-luvulla 
jopa tilastollisesti poikke-
uksellisen lämpimiä. Kos-
ka äitini oli kansakoulun 
opettaja, vietimme kesät 
maalla. Muuttokuorma lähti 
kesän alussa Särkijärvelle. 
Mukaan otettiin kaikkea: 
huonekaluja sänkyvaattei-
ta, astioita, huonekasveja… 
Koulun päättymiseen kuului 
parturireissu. Tukka singlat-
tiin ja otsatukka leikattiin ly-
hyeksi, Raili muistelee.

– Lasten ensimmäinen teh-
tävä oli täyttää syksyllä 
tyhjennetyt patjapussit ol-

jilla, jotka haettiin Hallak-
selta Käpyläntien päästä. 
Takaisin kaupunkiin tulim-
me vasta pari päivää ennen 
koulun alkua.

Lähteet ja Vasarat eivät alun 
perin tunteneet toisiaan, 
mutta mökkinaapureina ys-
tävystyttiin. Viime kesänä 
vietettiin Lähteen, Vasaran 
ja Laurilan mökkien yhtei-
siä 80-vuotisjuhlia.

– Lähteen Liisa oli viisi ja 
minä kuusi kesällä 1933, 
kun Lissun äiti talutti hänet 
kädestä pitäen meidän laitu-
rillemme tutustumaan. Sillä 
kertaa leikeistä ei tullut mi-
tään, koska Lissu kupsahti 
laiturilta veteen. Piti mennä 
kotiin vaihtamaan vaatteita.

– Päiväohjelmaamme ryt-
mitti käynti Eva Hedber-
gin kaupalla. Sieltä ha-
ettiin myös päivän posti. 
Kaupalle mentiin Lissun ja 
Uusivirran Kikan kanssa. 
Vadelmalimonadi oli sil-
loin ehdoton suosikki. Illan 
suussa kävimme bussilla 
isääni vastassa. Isällä ei 
koskaan ollut pitkää kesälo-
maa. Sen sijaan hän piti lau-
antait ja maanantait vapaa-
ta. Illalla haimme maitoa 
Isakssonilta. Ensimmäise-
nä meitä oli siellä vastassa 
emännän veli Edwin, joka 
sanoi aina: ”Det blir att vän-
ta lite.” Muuta hän ei sitten 
sanonutkaan. Minun lap-
suuteeni ihanien, lämpimi-
en ja valoisien huvilakesien 
aika päättyi talvisotaan.

särkiksen romeo ja julia

Tuon nimen Raili ja Kari 
Malmbergille antoi Risto 
Louhos.

– Pekka Laurila ja Rai-
li Vasara halusivat juhlia 

uusia ylioppilaslakkejaan 
ja järjestivät 18.8.1945 
rapukestit, joihin kutsut-
tiin lähistön nuoria. Kun 
Kari tuli veneellä toiselta 
puolelta järveä, olin häntä 
vastassa laiturilla. Ei mi-
nulla silloin ollut mitään 
intressiä häntä kohtaan, 
mutta kun viimeinen valssi 
oli tanssittu ja saatoin hä-
net takaisin, olivat Amorin 
nuolet jo osuneet, Raili 
muistelee.

Railin ja Karin päivittäiset 
maidonhakumatkat alkoivat 
ja venyivät pitkiksi. Kaksi-
haaraisen kuusen kohdalla 
pysähdyttiin pitemmäksi 
aikaa. Tuota kuusta ei enää 
ole. Epäillään, että se paloi 
poroksi. Järvelläkin soudel-
tiin ahkerasti huviloiden vä-
liä. Vuonna 1950 pariskunta 
meni kihloihin. Ensi kesänä 
tulee kuluneeksi 70 vuotta 
Railin ja Karin romanssin 
alkamisesta. Silloin on taas 
aihetta juhlaan.

Huviloiden 
80-vuotisjuhlat

Juhlien alussa Heikkilän Jou-
ko Lähteen huvilalta souti 
hanuristi Asa Savolaisen siitä 
samasta laiturista, mistä Kari 
lähti 18.8.1945 samaan laitu-
riin, mihin hän tuolloin tuli. 
Asa soitti Suhmuran Sant-
ran, Niin pieni ihmissydän 
on, Kesäillan valssin ja mitä 
kaikkia niitä nyt onkaan.

Mukana 80-vuotisjuhlissa 
olivat Lähteen Liisan tyt-
tären, Tiina Heikkilän, ja 
Laurilan Pekan nuorimmai-
sen, Pauliina Ruokokosken, 
perheet, nuorten mielitietyt, 
sulhaset ja aviomiehet, Ant-
ti ja Johanna Vasara perhei-
neen sekä Malmbergit per-
heineen.

Ilotulituksen järjestämises-
sä oli hankaluuksia. Saako 
sitä ylipäänsä järjestää? Saa, 
mutta pitää olla lupa. Lupa 
haettiin ja saatiin. Raketteja 
sai sen mukaan ampua kello 
7–9 välillä illalla. Rakettien 
saaminenkin oli vaikeaa. 
Tiina toimitti kuitenkin ra-
kettipaketin ajoissa. Raketit 
ammuttiin loppujen lopuksi 
puolilta öin. Vastarannalta 
vastasi omilla raketeillaan 
Louhoksen Risto.

– Veljeni Pentti ja Heikki ja 
minä perheinemme olemme 
pitäneet aina yhteisiä juhlia. 
Yhteisiä juhannusjuhlia on 
vietetty 30 vuotta. Juhannus-
kokkoa on poltettu. Lapset 
esittivät aina juhlissa omaa 
ohjelmaansa. He aloittivat 
juhlanäytelmän harjoittelun 

jo kesän alussa. Esimerkik-
si tyttärentyttären, Susan-
na Sonnisen, johtamassa 
Robin Hood -näytelmässä 
olivat mukana kaikki lapset 
2-vuotiaasta alkaen. Lauri-
lan verhot toimivat esirippu-
na, ja Heikkilöiltä haalattiin 
valtaistuin. Isien ja isoisien 
tehtävänä oli vetää ammu-
tut jousipyssyn nuolet narun 
avulla napakymppiin.

Malmbergit viettävät mie-
lellään kesät maalla ja talvet 
kaupungissa.

– Särkiksen kesäpaikka on 
minulle rakkain maailmas-
sa, sanoo Raili.

Teksti: Raija Kari 
Kuvat huvila-
asukkaiden arkistoista

Särkiksen Romeo ja Julia, Kari ja Raili Malmberg, 
huviloiden 80-vuotisjuhlissa.

Lapsia soutelemassa Lauriloiden laiturin edessä, takana sauna. Kuva on 1930-luvulta.
Vasemmalta Pentti Vasara, Sirkka Uusivirta, Pekka Laurila, Raili Vasara ja Heikki 
Vasara Lauriloiden mökin edessä 1930-luvulla.
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Kirkkonummen kunnanvaltuustossa istuu 51 valtuutettua, 
joista Pohjois-Kirkkonummella asuvia on 14. He edustavat 
kaikkia poliittisia puolueita Vasemmistoliittoa lukuunotta-
matta. Suurin ryhmä on Kokoomuksella ja pienin on Dema-
rien valtuutettujen määrä. Sillä  on yksi edustaja, Pauliina 
Juntunen, joka on sitoutumaton.

Kylänraitti-lehden Valtuustopalstalla jokainen puolue esit-
telee itsensä ja kirjoittaa tavoitteistaan. Etenemme suurim-
masta pienimpään. Kylänraitin päämäärä on muistuttaa  
Pohjois-Kirkkonummen asukkaita, ketkä meitä edustavat 
valtuustossa. Samalla toivomme lukijoiden seuraavan ak-
tiivisesti valitsemiensa edustajien toimintaa kunnan päät-
täjinä. Jotta tiedämme, miten toimimme, kun reilun parin 
vuoden kuluttua astumme taas vaaliuurnille.

Perussuomalaiset
Olemme v. 2008 perustettu poliittinen paikallisyhdistys, 
joka tunnetaan lyhenteellä KirPeä (Kirkkonummen Perus-
suomalaisten ääni). Vastuullamme on yli 60 erilaista kun-
nallista tai ylikunnallista luottamustehtävää Olemme olleet 
Reilun Kaupan yhdistys vuodesta 2013 alkaen.

Teemme johdonmukaista politiikkaa, ja erityishuomiomme 
kohdistuu lapsien, lapsiperheiden ja senioreiden asioihin. 
Tänä vuonna olemme tehneet jo kaksi valtuustoaloitetta 
ikääntyneiden ihmisten asioihin liittyen. Vastustamme kun-
tien pakkoliitoksia ja lähidemokratian kaventamista, kuten 
lautakuntien vähentämistä.

Julkisuutta saaneet kunnallisen rakentamisen ongelmat ja 
kunnan taloustilanne yt-menettelyineen ovat herättäneet 
huolta keskuudessamme. Olimme osaltamme tekemässä 
valtuuston upeaa päätöstä rakentaa uusi terveyskeskus Jo-
kiniittyyn.

Kotisivuiltamme löytyy lisää kannanottojamme ja ajankoh-
taisia uutisia. Mottomme kuuluu: Kritiikkiä ja ratkaisuja!

http://kirkkonummi.perussuomalaiset.fi

Viidestä valtuutetustamme kolme tulee Pohjois-Kirkko-
nummelta, kuten valtuustoryhmämme sihteerikin.

pekka M. sinisalo, kirpeän puheenjohtaja

Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja, 
valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuuston valmistelutoimi-
kunnan jäsen, KH:n edustaja suomenkielisessä varhaiskas-

vatus- ja opetuslautakunnassa (SVOL), nimistötoimikunnan 
varajäsen, Eerikinkartanon johtokunnan varajäsen, Helsingin 
Seudun Liikenteen (HSL) hallituksen jäsen.

Oma kotini kullankallis löytyy Veikkolasta. Olen naimisissa 
ja kolmen alakouluikäisen tytön isä. Tällä hetkellä työllistyn 
Perussuomalaisten puoluetoimistolla EU-vaalipäällikkönä. 
Opettajana olleena ja kansainvälisen työkokemukseni kaut-
ta omaan kyvyn tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 
Kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti kunta- ja turvalli-
suuspolitiikka, koulutus sekä EU-asiat. Kotisivuni osoite on 
www.pekkasinisalo.fi.

Heidi kuittinen

Kunnanvaltuutettu, SVOL:n jäsen, palvelutuotannon lauta-
kunnan jäsen, sivistyslautakunnan varajäsen, KirPeän hal-
lituksen varajäsen.

Olen ensimmäisen kauden valtuutettu ja markkinointialan 
yrittäjä Lapinkylästä. Sydäntäni lähellä on kylämme ja Poh-
jois-Kirkkonummen palveluiden sekä elinvoimaisuuden 
puolustaminen säästötalkoiden tuoksinassa. Olen osaltani 
kehittämässä Veikkolan seudusta yhä vetovoimaisempaa 
asuinympäristöä, alueemme arvokasta perintöä ja kulttuu-
rimaisemaa vaalien.

Ville salmela

Kunnanvaltuutettu, perusturvalautakunnan jäsen, yhdys-
kuntatekniikan lautakunnan varajäsen, Pääkaupunkiseudun 
Vesi Oy:n kokousedustaja, KirPeän hallituksen jäsen.

Työskentelen insinöörinä tieteen ja tekniikan parissa. Per-
heeseeni kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Harrastan mm. ka-
lastusta ja pyöräilyä sekä moottorilla että ilman. Yhtenä 
Kirkkonummen tulevaisuuden suurimpana haasteena näen 
toimivan yhdyskuntarakentamisen toteuttamisen, joka kes-
täisi vielä vuosikymmenien päästä. Myös kunnan talouden-
pitoa täytyy kehittää mm. raportoinnin osalta, sillä kunnon 
tiedoilla tehdään parempia päätöksiä!

Vesa-pekka sainio

Valtuustoryhmän sihteeri, Eerikinkartanon johtokunnan jä-
sen, nuorisolautakunnan varajäsen, KirPeän 2. varapuheen-
johtaja.

Olen duunaritaustainen 
perheenisä Veikkolasta. 
Valtuustoryhmän sihteerinä 
aloitin tänä vuonna. Mie-
lestäni Eerikinkartanoa tu-
lee kehittää esim. säätiöit-
tämisellä nykyisen kankean 
kunnallisen hallinnoinnin 
sijaan. Veikkolan kasvua 
ja ihmisten asuintarpeita 
tukemaan tarvitaan raken-
nettavaksi lisää vuokra- ja 
asuinkerrostaloja, yritystoi-
minnan mahdollisuuksien 
parantamista unohtamatta.

Kuvassa vasemmalta Ville Salmela, Heidi Kuittinen ja 
Pekka M. Sinisalo. Kuva: Janne Ruotsalainen.

Vesa-Pekka Sainio.  
Kuva: Vesa-Pekka Sainio.
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Ravintola Siikaranta! 

 
Tiesitkö, että Hotelli Siikarannassa on ruokaravintola ja 

aulabaari terasseineen? 
 

Ravintolan á la carte-lista on uudistunut toukokuun alussa. 
Tutustu listaan nettisivuillamme. 

 
Ravintolassa on tarjolla hotelliaamiainen kello 8-10.00 ja 

buffetlounas kello 11.30.-13.00 
 
 
 

Ravintola on avoinna ma-la kello 8-20 
 sunnuntaisin kello 8-14 

Aulabaari ja terassi palvelevat ma-la ainakin kello 
22:een ja sunnuntaisin kello 16:een 

 
 

Tervetuloa tutustumaan! 
 

puh. 09 867971 
 

 
Leppoisa juhannus Siikarannassa! 

 
Hanuristi Matti Lepänhaara viihdyttää ja tanssittaa vieraitamme. 

Juhannuskokko rannassa. 
Terassi avoinna puoleen yöhön.. 

 
 

Melomaan Siikajärvelle kesällä 2014 
 

 Hotelli Siikarannasta keskiviikkoisin 4.6.-28.8.2014 
Hinta 45 € / hlö kesto noin kaksi tuntia. 

 
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
http://punakettu.blogspot.fi/2014/03/siikajarvi-hymyileva-punakettu-

luonto.html 

 
Majoitus kesähinnalla 69 € /vrk / huone 

 
voimassa 23.6.-9.8.2014 

 

ostaa & myy & palvelee
OStaa: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: huonekalu-
ja, yms. Huom.haemme myös tavaraa “pois nurkista”!

Myy: mm. upeita BillnäS-kalusteita ja uniikkeja kodin 
kalusteita, sisustustarvikkeita, kodinkoneita, astioita, 
kirjoja.

HOitaa: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä 
ja ilmoitamme löydöistä.

PalVElEE: talonmiespalveluita ja pikku remontit, huol- terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

lot, korjaukset - ongelmajätteen kuljetukset... keksi 
itse lisää!!

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

tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

www.aana.fi 
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Veikkolan kirjasto 

Kuva: Franz Raschbacher.

Allastie 6  
02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

kirjaston aukioloajat: 
 
ma klo 15–20 
ti ja to klo 14–19 
ke, pe ja la  klo 10–15

satupiknik 
Veikkolan kirjaston pihalla 
ke 18.6. klo 11–12 
Tervetuloa mukaan 3–6-vuotiaat lapset perheineen 
kesäiseen satutuokioon kirjaston pihanurmelle.
Kirjasto tarjoaa pienet piknikeväät. Sateen 
sattuessa kokoonnumme sisätiloissa.

kirjamyynti 
1.7.–31.7. 
Poistokirjojen ja -lehtien myynti kirjaston 
aulassa. Tule tekemään löytöjä.

Digitointi 
Lähikirjastojen yhteinen VHS-kasettien digitointilaite on 
käytettävissä Veikkolan kirjastolla joka toinen kuukausi 
(toukokuussa, heinäkuussa, syyskuussa jne.). Digitoitavan 
materiaalin lisäksi tarvitset mukaasi tyhjän dvd-levyn. 
Muuten laitteen käyttö on maksutonta.

(lauantait suljettu  
31.5.–30.8.)

Veikkolan avoin taidekerho
Kerho kokoontuu Veikkolan 
kirjaston aurinkoisessa Rot-
ko-salissa perjantaisin klo 
14.30–16.30 (kesälläkin).

Maalaamme, piirrämme, 
ideoimme, opimme paljon 
uusia asioita ja nautimme 
yhdessä taiteen tekemisestä.

Käymme myös taidenäyt-
telyissä ja eri tapahtumissa 
yhdessä. Taide saa meidät 
unohtamaan arjen harmit.

Tule mukaan innostumaan. 
Ota omat maalaustarvik-
keesi mukaan.

Kaikki aikuiset ja nuoret 
tervetuloa. Vapaa pääsy!

Pian tulee vuosi siitä, kun 
aloitimme kerhon. Kiitäm-

me kirjaston henkilökuntaa 
hyvästä yhteistyöstä.

Tervetuloa Veikkolan avoi-
men taidekerhon näytte-

lyyn ”Kevään värinää” 
24.5. asti.

Ruth Vilmi ja taidekerhon 
jäsenet

www.facebook.com/writeit.to 
www.writeit.fi/ruth/ 
veikkola-open-art-group-veikkolan-avoin-taide-kerho/  
Art store: www.writeit.to/art

Lukuvinkkejä paikallisittain
Esittelen nyt kaksi 
hiljattain ilmestynyt-
tä kirjaa, joissa yh-
distävä tekijä on se, 
että kirjailijoina ovat 
kylmäläläinen äiti, 
kirjailija ja sanatai-
deohjaaja Arja puik-
konen ja tyttärensä, 
kirjailija ja teatte-
ri-ilmaisun ohjaaja 
Emma puikkonen.

Arja Puikkosen Vastalauk-
kaa (Otava, 2014) on itse-
näinen jatko vuonna 2010 
ilmestyneelle kirjalle Sydän 
saappaanvarressa, jossa 
kerrottiin Lara-nimisen 
tytön tarina ja tutustuttiin 
myös nyt juuri ilmestyneen 
kirjan pääosassa olevaan 
Kristinin perheineen.

Vastalaukkaa-kirjan tapah-
tumat pyörivät hevostallin 
maailmassa, mutta paljon 
muitakin tärkeitä asioita 
käsitellään: sopeutumis-
ta, unelmia, ihmissuhteita. 

Päähenkilö on juuri muut-
tanut Saksasta takaisin 
Suomeen, Espooseen, tul-
lut uutena peruskoulun yh-
deksännelle luokalle. Oma 
hevonen ja ystävät jäivät 
Saksaan. Vanhemmat ovat 
kiireisiä uraihmisiä, käyvät 
vain uudessa kodissa kään-
tymässä, ja Kristin sisaruk-
sineen yrittää pärjätä omil-
laan au-pairin huomassa. 
Haastavaa on myös talliyh-
teisöön sisälle pääsy, vaikka 
Kristin tunteekin kyseisellä 
tallilla työskentelevän La-
ran entuudestaan.

Kirja kuvaa onnistuneesti 
nuoren ihmisen arkea tässä 
ajassa. Pitää pärjätä kou-
lussa, harrastuksissa, ys-
täväpiirissä, sosiaalisessa 
mediassa, arjen haasteissa 
eli paikassa kuin paikas-
sa. Unelmiakin on oltava 
ja onkin. Jokaisella per-
heenjäsenellä on kuitenkin 
omansa, ja niiden unelmien 
yhteensovitettavuus asettaa 
haasteita myös Kristinin 
perheelle.

”Joku Sarah tivasi: ”Kuka 
hullu-Pamelalla ratsas-
taa?”

”Marinan tallille on tullut 
uusi tyttö”, Jenna tiesi.

Jenna vinkkasi, että video 
oli päätynyt netin keskuste-
lupalstallekin.

Kristin tajusi, että ei olisi 
pitänyt mennä katsomaan. 
Jopa hän tiesi, että Hevos-

nettiin kirjoiteltiin nimimer-
kin suojista ja tosi ilkeästi.

Kuitenkin hän naputteli 
osoitteen ja video löytyi. 
Nimimerkit Pisterivi ja Lo-
nely Rider keskustelivat sii-
tä. ”Hevosen kiusaamista 
koko ratsastus”, Pisterivi 
kirjoitti, ja Lonely Rider 
jatkoi:”Ratsastaja on rich 
bitch, joka luulee, että 
osaamista voi mennä kyse-
lemään Stockmannin tiskil-
tä.”

Kirjasta jää kuitenkin lopul-
ta valoisa tunne. Perheellä 
on omat hyvät hetkensä, 
ystävyyttäkin löytyy ja on-
nistumisia hevosen selässä.

Voin suositella kirjaa var-
sinkin hevosista pitäville 
nuorille ja heidän vanhem-
milleen. Ja vaikkei he-
vosharrastuksesta mitään 
ymmärtäisikään, kirja on 
silti lukemisen arvoinen 
sen muun tärkeän sisällön 
vuoksi.

Emma Puikkosen Matka-
musiikkia (WSOY, 2013) on 
kertomus elämästä, matkasta 
ja kuolemasta. Tarinaa ker-
too useampi kertoja. mm. 
42-vuotias Iisa, välillä hänen 
äitinsä ja välillä hirvi, joka 
tietää, tuntee ja kuulee kaiken 
kirjan henkilöiden elämästä.

”Meillä elämä eletään pi-
meässä ja valoisassa, ja 
tämä vaikuttaa sieluumme. 
Meillä elämä eletään työtä 
ajatellen. Tärkeää on olla 
ajoissa, pitää säännöistä 
kiinni ja piilottaa poikke-
amat, kuten isot luomet, 
itku ja ilo. Meillä keskus-
telutilaisuudessa ei puhuta, 
poluilta ei harhauduta ja 
häpeää tunnetaan. Meillä 
sanotaan yhtä ja tehdään 
toista: kunnioitus ja jaka-
minen pätevät periaattei-
na silloin, kun kyseessä on 
tietty, ennalta sovittu joukko 
ihmisiä. Tätä kaikkea ei voi 
tietää, ellei tiedä.

Toisinaan ihminen häm-
mentyy eikä muista, miten 

eletään. Tämä asetusko-
koelma sisältää elämään 
ja kuolemaan meillä täällä 
liittyvän hiljaisen tiedon. 
Säädöskokoelman avulla 
voi antaa mennä, luovuttaa 
elämänsä toisten käsiin, 
sulkea silmät, antaa pimeän 
pehmeän virran kuljettaa.”

Iisa ja miesystävänsä Esko 
ovat luoneet uraa, yrittä-
neet saada lastakin, kunnes 
Eskon työt vievät miehen 
Turusta Kuopioon. Iisa 
kärsii lapsettomuudesta, ja 
työpaineet kyllästyttävät. 
Sattumalta Iisa tapaa mie-
systävänsä muistisairaan 
isän, Aimon. Aimon koti 
on täynnä muistilappuja, 
joissa lukee tärkeitä asioita: 
viikonpäivien ja omaisten 
nimiä, Onko kaasu päällä! 
Obs! Minä pidin tanssimi-
sesta.

Aimo on valmis kuolemaan, 
mutta haluaa tehdä sen lap-
suusmaisemissaan Savos-
sa. Matkakumppanikseen 
hän valitsee Iisan. Turussa 
Iisa käy tapaamassa äitinsä 
serkkua, Väinöä, sairaa-
lassa. Väinöllä tuntuu pää 
toimivan, mutta sairauskoh-
taus on vienyt puhe- ja lii-
kuntakyvyn, ja nyt vaivoina 
on myös keuhkokuume.

Kukapa ei joskus tulisi 
ajatelleeksi vanhenemista. 
Millainen olen vanhana, 
pelaako pää? Pystynkö liik-
kumaan? Jääkö jokin tehty 
tai tekemätön asia kadutta-
maan? Kuka pitää minusta 
huolta, jos en itse kykene? Teksti: Maarit Orko

Ehkäpä juuri tuollaisia aja-
tuksia tuli Iisallekin, joka 
päätti lähteä Aimoa vie-
mään hänen lapsuutensa 
maisemiin, vaikka oikeasti 
olisi pitänyt mennä töihin. 
Matkan varrella sattuu eri-
näisiä kommelluksia. Taus-
talla kuitenkin valvonta 
pelaa. Vartijat tulevat ta-
rinassa esille milloin mis-
säkin. Täällähän ei saanut 
poluilta harhautua, niinhän 
säädöskokoelmassa kirja-
taan.

Miesystävä Esko teki omia 
päätöksiään toisaalla ja 
lähtee omalle matkalleen 
etsimään Iisaa ja isäänsä. 
Lukija pääsee seuraamaan 
heidän matkantekoaan ja 
jännittämään, koska ja mis-
sä he toisensa tavoittavat, 
vai tavoittavatko. Sitähän 
en tietenkään paljasta, sen 
voi lukea itse!

Emma Puikkosen teksti on 
sujuvaa ja kerronta havain-
toineen vivahteikasta. Kirja 
vie mukanaan, ja myös hirvi 
yhtenä kertojana toimii hy-
vin.

” Pitää pärjätä koulussa, 
harrastuksissa, 
ystäväpiirissä, 
sosiaalisessa mediassa, 
arjen haasteissa eli 
paikassa kuin paikassa. 

” 
Toisinaan ihminen 
hämmentyy eikä 
muista, miten eletään.
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Piiparilassa tapahtuu

Kesäkauden avajaiset. Perhe Chiodo, 
viulu, sello, laulu, esiintyy 18.5. klo 15.

Zagros-kvartetti, Veikkola DADAn 
konsertti 25.5. klo 15.

Jorma Panulan kapellimestarikurssi 
6.–8.6. Kirkkonummen kamariorkesteri. 
Päätöskonsertti 8.6. klo 15.

Pentti Hildén, kitara, konsertti 15.6. klo 17.

GT-ensemble, Veikkola DADAn 
konsertti 10.8. klo 15.

Klaus Mäkelä, sello, ja Lauri Ahokas, 
piano, konsertti 17.8. klo 15. 

Taidenäyttelyt: Ulla-Maija Alanen ”Vesikuvia” 
14.6.–29.6. Juhani Vierimaa maalauksia 
ja esineteoksia 5.7.–3.8. Avoinna 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16.

Piiparilan osoite  
Heparintie 136, 02540 Kylmälä.

Piiparilassa kapukurssi, kuvataidetta ja  
konsertteja
Pohjois-Kirkkonummen 
oma kesäinen kulttuurikes-
kus Piiparila avaa ovensa 
18.5. klo 15, jolloin tilai-
suudessa esiintyy Perhe 
Chiodo. Varsinaiset konser-
tit aloittaa Veikkola DADA  
25.5. Kaikkiaan Piiparilassa 
on tarjolla kaksi taidenäyt-
telyä, Jorma Panulan ka-
pellimestarikurssi ja useita 
konsertteja.

Kapukurssilla 6.–8.6. 
maestro Jorma Panula ja-
kaa vispaamisen taidon 
oppia. Harjoitusorkesteri-
na soittaa Kirkkonummen 
Kamariorkesteri, ja tuttuun 
tapaan ovet ovat avoimet. 
Kurssin päätöskonsertti on 
sunnuntaina 8.6. Viikkoa 
myöhemmin Piiparilassa on 
Pentti Hildénin konsertti. 

Elokuussa kuullaan vielä 
DADAn toinen kesäkon-
sertti sekä sellisti Klaus 
Mäkelän ja pianisti Lauri 
Ahokkaan konsertti.

Kuvataiteilija ja arkkitehti 
Ulla-Maija Alasen näyttely 
on nimeltään ”Vesikuvia”. 
Alasen vesiaiheisia töitä 
on aiemmin tänä keväänä 
ollut esillä Jyväskylän Al-
var Aalto -museossa osana 
taiteilijan laajempaa näyt-
telyä.

Piiparilassa vedenalaisia 
valokuvia säestää Sami Pa-
nulan äänimaisema. Heinä-
kuussa avautuu Juhani Vie-
rimaan näyttely. Esillä on 
maalauksia ja esineteoksia.

Teksti: Arja Puikkonen Maestro näyttää mallia. Kuva: Juha Puikkonen. 

DADAn kesässä Mozartia ja Beethovenin jousikvartettoja
Veikkola DADAn kesäkonsertit jatkuvat Lud-
wig van Beethovenin jousikvartettojen paris-
sa. tavoitteenahan on ollut esittää piiparilassa 
kaikki 16 kvartettoa, eikä siihen tänä kesänä 
vielä ihan päästä.

Kun DADAn oman kokoon-
panon, GT-ensemblen, kan-
tavat voimat, viulistit Petri 
Aarnio ja Mirka Malmi, al-
tisti Riitta-Liisa Ristiluoma 
ja sellisti Miika Uuksulai-
nen, viime kesänä soittivat 
kvartettoja, tehtiin Piipari-
lassa yleisöennätys. Kaikille 

onnistuttiin kuitenkin löytä-
mään istumapaikka.

Tunnelma tavoitteli korke-
an katon kurkihirsiä Muis-
toja Firenzestä -konsertis-
sakin. Jousisekstetti soitti 
tuolloin vallan mainiosti, 
ja Pjotr Tshaikovskin teok-

sen rinnalla kulki Jussi ja 
Juha Puikkosen sekä Tanja 
Konsteniuksen tuore Firen-
zen multimediakuvitus kol-
mella projektorilla toteu-
tettuna. Konsertin muukin 
ohjelmaa ihastutti. Ennen 
väliaikaa kuultiin Claude 
Debussyn sonaatti huilul-
le, alttoviululle ja harpul-
le sekä Astor Piazzollan 
Tangon historia huilulle ja 
harpulle.

Tämä kesä alkaa Zagros-
kvartetin konsertilla sun-
nuntaina 25.5. klo 15. 
Beethovenin jousikvarte-
toista vuorossa on F-duuri 
Op 18 nro 2. Lisäksi oh-
jelmassa W.A. Mozartin 
jousikvartetto C-duuri KV 
465 ”Dissonanssi” ja Györ-
gy Kurtagin Officium Bre-
ve in memoriam Andreae 
Szervansky Op 28. Zag-
ros-kvartetin jäsenet, Han-

nu Vasara, I-viulu, Kaisa 
Kallinen, II-viulu, Camilla 
Vilkman, alttoviulu ja Mii-
ka Uuksulainen, sello, ovat 
kaikki Radion Sinfoniaor-
kesterin muusikoita.

Elokuun sunnuntain 10.8. 
esiintyjänä on DADAn oma 
GT-ensemble ja ohjelmassa 
kaksi Beethovenin jousi-
kvartettoa. Soittajina Pasi 
Eerikäinen, viulu, Maria 

Näin soi viime kesänä Debussyn sonaatti huilulle (Mari Kunnari), alttoviululle (Riitta-Liisa Ristiluoma) ja harpulle (Laura 
Hynninen).

Puusaari, viulu, Riitta-Liisa 
Ristiluoma, alttoviulu ja 
Miika Uuksulainen, sello. 
Ja yllätys, yllätys, hekin 
kaikki ovat RSO:n muusi-
koita.

Teksti: Arja Puikkonen 
Kuva: Juha Puikkonen

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Kylätalosta voi varata 
kotoisaa kokoustilaa 
edullisesti: 10 e/ilta tai 
kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu 50 e/v. 
Varaukset nettilomakkeella:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kylatalonvaraus.htm tai sähköpostitse 
veikkola@gmail.com. 
 
Katso varaustilanne kylätalon kalenterista:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kyltalonkalenteri.htm

Kylätalon alivuokralaiset 
Alakerrassa Cecilia Hoffrénin tilitoimisto,  
C&J Palvelut 
Yläkerrassa tutkija Laura Henriksson ja 
 Paula Lipsanen

kylätalo 
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VEikkoLAN 
tAksi

Veikkolan koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Veikkolan kotitalkkari  
• Terassien pesu ja käsittely
• Sadevesikourujen puhdistus
• Kodin aputyöt: lamppujen vaihdot, 
kalusteiden kokoaminen, nurmikon leikkuu
• Maalaukset

Tutustu kotitalkkariin osoitteessa: 
www.veikkolankotitalkkari.fi tai puh. 045-1475388

Tervetuloa  
Veikkolan avoimen taidekerhon näyttelyyn 

”Kevään värinää” 13.5 – 24.5.2014 
 

Avajaiset 13.5. klo17 – 19.00

 Mukana: 
Tuuli Helsky, Kaja Lindberg, Anne-Maaret 

Mäntynen, Salme Streng ja Ruth Vilmi

Tauluja myytävänä.

Tue Alzheimerin tutkimusta 
Suomessa ja nauti taiteesta 

Veikkolan kirjastossa 
Allastie 6 

02880 Veikkola

Aukioloajat:  
ma: 15–20  

ti & to: 14–19  
ke, pe: 10–15

Veikkolan Viihdelaulajien kevät huipentuu 
kuorokisaan Tshekeissä
Veikkolan Viihdelaulajat on 
pohjoiskirkkonummelainen 
sekakuoro, joka perustet-
tiin vuonna 2012. Kuoros-
sa laulaa nelisenkymmentä 
motivoitunutta laulajaa, 
joita johtaa Jyrki Niskanen.

Kuoro on harjoitellut ah-
kerasti koko kuluneen tal-
ven Niskasen sovittamia 
Beatles-kappaleita. Ohjel-
mistossa on sekä tunnettuja 
klassikoita, kuten Let It Be, 
Michelle ja And I Love Her, 
että vähän tuntemattomam-
pia kappaleita, kuten Nor-
wegian Wood, Maxwell’s 

Silver Hammer ja Eleanor 
Rigby.

Ohjelmiston kohokohta on 
potpuri, joka tarjoaa lyhyen 
läpileikkauksen lähes kah-
teenkymmeneen Beatlesin 
ikivihreään. Beatles-kon-
sertti järjestetään perjantai-
na 23.5. klo 18 Veikkolan

koululla. Ohjelman hinta 
konserttiin on 10 euroa.

Kilpailumatka Olomouciin 
Tshekkeihin on heti kesä-
kuun ensimmäisenä viikon-
loppuna. Olomoucin kuoro-

festivaali on kansainvälinen 
tapahtuma, joka järjestetään 
jo 42. kerran. Kilpailussa 
jokainen kuoro esiintyy 15 
minuutin ajan. Veikkolan 
Viihdelaulajat esittää kisas-
sa Beatlesia.

Tunnelma harjoituksissa on 
katossa, ja voittoa Tshek-
keihin lähdetään hakemaan 
tosissaan mutta hyvällä fii-
liksellä.

Teksti: Nina Härkönen 
Kuva: Juha Kosonen

Veikkolan Viihdelaulajat tähtää Olomoucin kuorokilpailun voittoon ahkeralla harjoittelulla. 

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

����������������������Maksoithan kyläyhdis-
tyksen jäsenmaksun?

Jäsenmaksut tilille 
OP 529745-43368

Henkilöjäsenet 15 e, 
yhteisöt 50 e/vuosi

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset

Remontit
Poikkeusluvat

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

Löytyisikö unelmiesi koti meiltä?
Tutustu kohteisiin osoitteessa opkk.fi tai lataamalla iPhonelle ja iPadille  
soveltuva mobiilisovellus tästä (löytyy App Storesta hakusanalla ”opkk”).

Myytkö tai etsitkö kotia Veikkolasta? 
Ota yhteyttä! 
  
Tunnen nämä seudut miltei kuin omat taskuni, olenhan asunut Veikkolassa jo yli 20 
vuotta ja toiminut kiinteistönvälittäjänä alueella jo yli 12 vuotta! 
  
Kutsumalla minut käymään, saat henkilökohtaisen välitystarjouksen kodistasi. 

Marjut Petäjä 
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
 

Puhelin 050 599 4189 
marjut.petaja@op.fi 

Yhdessä hyvä tulee. 

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV  

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Eerikinkartanontie 2, Veikkola

Yhdessä hyvä tulee.
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Kartanoteatteri odottaa  
kuumaa kesää
Veikkolan Kartanoteatteri 
perustettiin Mielenterveys-
seuran Torpalla syksyllä 
2006. Silloin siinä oli taso-
kas kahvila-ravintola, jonka 
toiminta jäi valitettavan ly-
hyeksi. Hauska sattuma on, 
että nyt kyseinen tila on Kar-
tanoteatterin käytössä varas-
tona, puvustona, toimistona 
ja kurssi/kokoustilana.

Kartanoteatteria on luotsan-
nut alusta alkaen Matti Saar-
tamo, joka on myös perusta-
jajäsen. Hän ilmoitti, että nyt 
on aika siirtää puheenjohta-
jan nuija tuoreisiin käsiin. 
Onneksi hyvä valinta löytyi 
aivan Torpan naapurista: toi-
mittaja Simo Sipola valittiin 
yksimielisesti uudeksi pu-
heenjohtajaksi.

Järjestäytymiskokouksessa 
varapuheenjohtajaksi valit-

tiin Satu Jämsä, sihteeriksi 
Tarja Lindholm ja rahaston-
hoitajaksi Tuula Johansson. 
Muut uuden hallituksen 
jäsenet ovat Anna-Maija 
Iskanius, Maarit Lindblad, 
Musse Peltonen, Teija Saa-
rinen, Matti Saartamo ja 
Paavo Sortti. Varajäseninä 
Niina Saikkonen ja Seppo 
Honkonen.

Kuluva vuosi on ollut me-
nestyksellinen Kartanote-
atterin toiminnan kannalta: 
kaikki entiset katsojaennä-
tykset ylitettiin roimasti, 
ja taloudellinen tilanne on 
vakaa. Hyvän menestyksen 
innoittamana ja suuresta ky-
synnästä johtuen päätettiin 
jatkaa Särkyneiden siipien 
korjaamon esityksiä kesäl-
lä 17.–28.6. entisessä pai-
kassa, Mielenterveysseuran 
Torpan pihalla.

Kartanoteatterin uuden 
hallituksen jäseniä: 
Maarit Lindblad, Paavo 
Sortti, Simo Sipola, Tarja 
Lindholm, Tuula Johansson, 
Matti Saartamo, Teija 
Saarinen, Musse Peltonen 
ja Satu Jämsä. Kuva: 
Tapani Iivari.

Uusina näyttelijöinä näh-
dään mm. oopperalaulaja 
Jyrki Niskanen ja pitkän 
linjan ammattilainen Pertti 
Roisko. Syksyllä toimintaa 
jatketaan seminaarin, kou-
lutuksen, teatterivierailujen 
ja Itsenäisyyspäivän Juhlan 
merkeissä.

Teksti: Matti Saartamo

PIHA
KUNTOON

BEToniLAATAT
MUURiKiVET

REUnA- JA PiHAKiVET
KUKKARUUKUT
VESiKoURUT
LoiSKEKUPiT

KAiVonREnKAAT
VALURAUTAKAnSiSToT

KULJETUSPALVELU

SEMEnTTiVALiMo
T. HAAPAnEn oY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

Parantolan vierailevana 
oopperalaulajana nähdään 
Jyrki Niskanen. Kuva: 
Kristiina Sarmas.

Sulhon traagista hukkumista surevat vas. Satu 
Jämsä, Heli Janhonen, Teija Saarinen, Ella 
Kilpinen, Eeli Kettunen, Juha Sundholm ja 
Veini Nupponen.

veikkolankartanoteatteri.fi
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SÄRKYnEiDEn SiiPiEn KoRJAAMo

Veikkolan parantolan hullut päivät nyt uusintana
Veikkolan kartanoteatteri esittää kesällä 
huippusuositun näytelmän särkyneiden sii-
pien korjaamo. Esitys on komedia vakavasta 
aiheesta. se vie katsojan koskettavalle mutta 
riehakkaalle matkalle suomalaisen mielenter-
veystyön historiaan nykypäivää unohtamatta.

Musiikkipitoinen esitys 
pohtii poikkeavuutta ja 
erilaisuutta. Miten kohte-
lemme mieleltään haavoit-
tuvia ja herkkiä ihmisiä? 
Miten nyky-Suomessa 
toteutuu mieleltään järk-
kyneiden oikeus ihmis-
arvoiseen elämään? Entä 
kuka oikeastaan on hullu 
ja kuka ei?

Särkyneiden siipien korjaa-
mo sai viime kesänä suuren 
suosion: yli 3 000 katsojaa 
näki esityksen. Näytelmä 
keräsi myös kiittäviä arvioi-
ta laidasta laitaan. Kriitikot, 
mielenterveystyön ammat-
tilaiset ja nk. tavalliset kat-
sojat ihastelivat esityksen 
sielukkuutta ja näyttelijä-
ryhmän taidokkuutta.

Esitys on hyvä kannanot-
to nykyiseen meininkiin ja 
kannanotto tehdään tehok-
kaasti. Kiitos hienosta esi-
tyksestä. Kiitos sielun kos-
ketuksesta ja tunteesta, että 
tuntee jotain. – Sanna

Näytelmää esitetään alku-
peräisellä tapahtumapai-
kalla, Veikkolan entisen 
parantolan pihapiirissä. 
Särkyneiden siipien kor-
jaamo on Kartanoteatterin 
kaikkien aikojen suurin 
produktio. Lavalla on yhtä 
aikaa yli 50 henkeä, ja kai-
ken kaikkiaan esityksen 
valmisteluun osallistuu yli 
70 teatterilaista.

”Näytelmä herättää kes-
kustelua tämän päivän mie-
lenterveystyön laadusta ja 
toistemme huomioimisesta 
ylipäänsä. Riittääkö meil-
lä rakkautta ja sympatiaa? 
Näytelmän tärkein sanoma 
on: näe minut, kosketa mi-
nut, ota minut syliin”, oh-
jaaja Eija Ahvo pohtii.

Vauhdikasta esitystä tah-
dittaa nelihenkinen orkes-
teri, jota johtaa säveltäjä 
Sami Panula. Panula ha-
lusi, että musiikin pitää 
ilmentää näytelmän sano-
maa: "Minulle näytelmän 
tärkein sanoma tiivistyy 
sanaan 'empatia' eli myö-

Esitykset

Veikkolan entisen parantolan pihalla, os. Vanhatie 7–9

ennakko ti 17.6. 
ensi-ilta ke 18.6.

muut esitykset:  
to 19.6., ti 24.6., ke 25.6., to 26.6.,  
pe 27.6. klo 19.00 sekä la 28.6. klo 14

Liput 20 e ja 15 e (lapset, eläkeläiset, opiskelijat, 
varusmiehet, työttömät, Parantolan entiset 
potilaat ja mielenterveyskuntoutujat)

Lipunmyynti: 

Veikkola: 10-kioski, Café Pikkirilli 
Kirkkonummen keskusta, Kyrkslätt centrum: Luckan 
nummela: AG nummela, linja-autoasemalla 
portilla noin 45 minuuttia ennen esityksen 
alkua (huom! maksu portilla vain käteisellä)

Lipunvaraus: veikkolankartanoteatteri.fi

Lisätietoja: www.veikkolankartanoteatteri.fi

Ari Roininen, 040 704 4844, ari.roininen@gmail.com

Simo Sipola, 040 869 1155, simo.sipola@yle.fi

täeläminen. Siksi olen 
yrittänyt tehdä musiikista 
ihmisläheistä mutta myös 
humoristista.”

Näytelmän on käsikirjoit-
tanut viisihenkinen työryh-
mä, joka taustoitti aihetta 
perusteellisesti. Dramaturgi 
Marja-Kaarina Mykkänen 
muokkasi käsikirjoituksen 
esityskuntoon.

Veikkolalainen Satu Jämsä 
näyttelee yhtä näytelmän 
päärooleista, ylihoitajaa. 
Jämsä on ollut mukana yhtä 
lukuun ottamatta kaikissa 
Kartanoteatterin projekteis-
sa. Särkyneiden siipien kor-

jaamon tekeminen on ollut 
usealla tavalla erityistä.

”Käsikirjoitus syntyi oman 
väen ponnistuksesta konsul-
toimalla entisiä parantolan 
lääkäreitä ja hoitajia. Se tun-
tuu eri tavalla omalta. Lisäksi 
oman, ylihoitajan, roolihah-
mon työstäminen on kut-
kuttavaa, koska sille löytyy 
historiallista tarttumapintaa, 
oikeita henkilöitä, niin edes-
menneitä kuin eläviäkin.”

Särkyneiden siipien korjaa-
mon ensi-ilta on 18. kesä-
kuuta. Näytelmää esitetään 
seitsemän kertaa. Viimei-
nen esitys on 28. kesäkuuta.

Kuvat: Markku Jämsä

Näytelmän uudessa, ”sodassa tärähtäneen” pojan roolissa on Jesper Autio.

Hoitohenkilökuntaa Siskolan portailla. Vas. Satu Jämsä ja Heli Janhonen.
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Luokkaretki Kansallisoopperaan
Olemme Vuorenmäen kou-
lun 6B-luokkalaisia. Me-
nimme luokkamme kanssa 
18.3. luokkaretkelle Kan-
sallisoopperaan katsomaan 
La Bohème -oopperan 
kenraaliharjoitusta. Muka-
namme olivat luokkamme 
opettaja Sami Löfgren ja 
Vuorenmäen koulumummo 
Marja Matinkari.

Olimme tutustuneet päi-
vän esitykseen jo etukäteen 
koulussa. Mielestämme 
pitäisikin aina tutustua, en-
nen kuin lähtee katsomaan 
oopperaesitystä. Juonesta 
saa paljon paremmin kiin-
ni. Toisaalta jos juonenku-
lun tietää loppuratkaisuja 
myöten, saattaa esitys tun-
tua jo kertaalleen katsotul-
ta. Oma vinkkimme onkin, 
että juonta ei kannata lukea 
sana sanalta.

La Bohème -ooppera kertoo 
nuorista pariisilaisista taitei-
lijoista, jotka asuivat ullak-
kohuoneessa. Musiikki sopi 
tosi hyvin juonen kulkuun. 
Laulajat olivat taitavia ja 

saivat äänensä hienosti kuu-
lumaan ympäri salia. Ihailim-
me myös taitavaa orkesteria, 
upeita rooliasuja ja taidok-
kaasti tehtyjä lavasteita.

Esitys kesti kauan, yli kak-
si tuntia. Olikin hyvä, että 

Kajaanissa huippua tavoittelemassa

Saippuaa Sielulle
Lauantaina 27.4. juuri ennen puoltapäivää 
starttasi bussi, jonka kyyti vei meidät, saip-
puaa sielulle NY:n, kohti kajaania Nuoren 
Yrittäjyyden järjestämää uskalla Yrittää val-
takunnallista finaalia. Lunastimme itsellemme 
paikan kajaanista helmikuussa uudenmaan 
aluekilpailussa järvenpäässä olemalla uuden-
maan paras perusasteen yritys.

Matka Kajaaniin kesti 
seitsemisen tuntia, mut-
ta hyvässä seurassa aika 
meni nopeasti. Yöpyminen 
järjestettiin Kajaanin am-
mattiopistolla. Paikka oli 
hyvä ja ihmiset mukavia. 
Tutustuimme moniin uusiin 
ihmisiin ja ”verkostoiduim-
me” vapaa-ajalla. Saimme 
uusia kavereita eri puolilta 
Suomea.

Messut

Maanantaina olivat messut, 
jotka kestivät kolme tuntia. 
Niiden aikana oli tarkoitus 
vakuuttaa kierteleviä tuo-
mareita sekä saada itselleen 
mainontaa ja uusia asiak-
kaita. Samalla oli oiva tilai-
suus kertoa ihmisille, keitä 
me olemme, mitä me teem-
me ja miksi me olemme niin 
ainutlaatuisia.

Messut menivät loistavasti, 
ja ihmiset ihastuivat meidän 
juttuumme eli käsintehtyyn 
ja luonnonmukaiseen saip-
puaan, joka on valmistettu 
tunteella. Näitä asioita käy-
timme valttikorttinamme, 
kun yritimme vakuuttaa 
tuomariston omasta hy-
vyydestämme. Maanantain 
jännitys purkautui hiljal-
leen hauskan iltaohjelman, 
Kajjjaani-gaalan, ja uusien 
tuttavuuksien myötä.

Yritysesittelyt

Tiistaina pidettiin yritysesit-
telyt tuomareille ryhmissä. 
Oma esityksemme meni hie-
nosti, ja jäimme tuomareille 
mieleen. Yritysesittelystä jäi 
hyvä maku suuhun.

Olimme odottelemassa 
palkintogaalan alkua ma-

joitustiloissa, kunnes kuu-
limme tuomareiden halu-
avan jutella meille vielä 
uudelleen.

Jännitys alkoi taas tuntua 
jossakin vatsanpohjalla: 
miksi tuomarit halusivat 
jutella meille uudestaan? 
Istuimme pian jälleen tuo-
mareiden katseiden alla 
kertomassa omasta ainut-

laatuisuudestamme ja tuot-
teestamme.

Ainutlaatuisia muistoja

Vaikka voitto ei osunutkaan 
kohdallemme, saimme ai-
nutlaatuisia muistoja, joita 
vaalimme huolella. Kajaa-
nissa vietimme koko yritys-
kurssimme parhaat hetket, 
vaikka välillä olikin stres-

oopperassa oli väliaika, 
koska silloin sai vähän syö-
tävää ja sai jutella kaverei-
den kanssa.

Saimme hienon kokemuk-
sen! Voimme suositella 
oopperaretkeä toisillekin 

koululaisille, mutta pienem-
pien oppilaitten on hyvä va-
lita lyhyempi esitys.

Teksti:  
Vuorenmäen koulun 6B 
Kuvat: Sami Löfgren

saavaa ja jännittävää. Olim-
me silti kiinni voitossa aivan 
viimeiseen asti ja olemme 
yrityksemme toiminnasta 
äärettömän ylpeitä.

Tuntuu oudolta, kuinka 
vasta äsken olimme vielä 
kotona ja nyt olemme jo 
menossa takaisin kerto-
maan edelleen ihania muis-
tojamme ja vielä kerto-

maan, kuinka ainutlaatuisia 
me olemme.

Hymyssä suin kannamme 
yhä yrityksemme nimeä: 
me olemme Saippuaa Sie-
lulle. Ja meidän ainutlaatui-
suudellemme on vain taivas 
rajana.

Teksti: Jiina Ruuskanen 
Kuvat: Jussi Roms

Messuosaston rakentamista Kajaanin Prismassa.Valmis messuosasto tuttuun japanilaistyyliin.
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Hanki monikäyttöinen 
kyläyhdistyksen 

kangaskassi.
koko 37 x 41 cm ja

hinta 3 euroa

ostopaikat: 
10-kioski ja kirjasto 

LApsEt jA NuorEt

Sää suosi  
Veikkolan lastenpäivää
Veikkolan lastenpäivää vie-
tettiin hyvässä säässä sun-
nuntaina 27.4.. Ulkoalueilla 
huomion veivät paikalle 
saapuneet Veikkolan ja 
Navalan VPK:n paloautot, 
Veikkolan Eräveikkojen 
ja -haltioiden korikiipeily 
sekä poliisipartio. Lisäksi 
piha-alueella jyrähteli Timo 
Lavikaisen ralliauto, ja po-
niratsastusta tarjosi Stall 
Sandbacken.

Sisällä olivat lasten aktivi-
teettien lisäksi hyvin esillä 
paikalliset liikuntapalvelui-
den tarjoajat.

Veikkolan Kartanoteatterin 
satunurkkauksessa vieraili 
noin 80 lasta, ja moni maala-
si itselleen naamion Toimin-
tateatteri Selkin työpajassa.

Kaikkiaan tapahtumas-
sa kävi noin 600 vierasta. 
Tuotoilla saamme jälleen 
alueemme koululaisille pe-
rinteiset stipendit.

Lions Club Kirkkonummi/
Veikkola kiittää kaikkia 
paikalla olleita ja tapahtu-
man järjestämiseen osallis-
tuneita.

Teksti: Kimmo Markkanen

Veikkolan kyläavustaja Erik Grahn
046 683 7870 
arkisin klo 9.30 – 14.30

Kotiapua kyläyhdistyksen jäsenille 
ja alueen ikäihmisille. Palveluun 
kuuluvat esim. pihatyöt, puiden 
pilkkominen, pienet korjaus- ja 
kunnostustyöt, siivoaminen ja 
asiointi. Kyläavustajalta voi nyt myös 
kysyä energiansäästövinkkejä, sillä 
kyläavustaja välittää tietoja Motiva 
oy:n kuluttajien energianeuvonnasta.
Palvelun hinta 10 euroa / tunti 
ja kilometrikorvaus 0,45 / km. 
Asiakas maksaa tarvikkeet.

Veikkolan kyläyhdistyksen yhdyshenkilöt 
kyläapuasioissa ovat puheenjohtaja 
Raija Kari ja sihteeri Pirkko Kautto.

veikkola@gmail.com 
www.veikkola.net 
Veikkolan kylätalo 
Vanhatie 29, Veikkola

Kyläaputoimintaa tukevat ELY-keskus 
ja Suomen kylätoiminta ry.

����������������������

Maksoithan kyläyhdis-
tyksen jäsenmaksun?

Jäsenmaksut tilille 
OP 529745-43368

Henkilöjäsenet 15 e, 
yhteisöt 50 e/vuosi
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FC WiLD Team Venus täytti viisi vuotta

Naisenergiaa ja naurua
Viisi vuotta sitten Veikkolan jääkiekkokau-
kalolla oli kuhinaa. Viitisenkymmentä kylän 
naista oli päättänyt aloittaa uuden harrastuk-
sen: jalkapallon. kevät oli jo pitkällä tuolloin 
huhtikuun lopulla, ja jäät kaukalosta sulaneet. 
Lenkkareiden alla rapisi rouheinen hiekka, ja 
pallo pomppi minne sattuu kuoppaisella alus-
talla.

Team Venus syntyi Eva-
Maria ”Eevis” Sipilän ide-
asta.

– Kysyin FC Wildin toi-
minnanjohtajalta Tapio Ke-
räseltä, koska seuraan pe-
rustetaan naisten joukkue. 
Tapsa vastasi, että sitten, 
kun sinä pistät joukkueen 
pystyyn, muistelee Eevis.

Ei mennyt aikaakaan, kun 
ensimmäinen treenipäivä 
oli sovittuna. Keränen lait-
toi Eeviksen puolesta säh-
köpostiviestiä kaikille seu-
ran toimihenkilöille, jotka 
edelleen välittivät viestiä 
eteenpäin lähipiirissään.

– Ja sitten meitä olikin siellä 
yhtäkkiä yli viisikymmentä!

Höntsäilystä nelosdivariin

Nyt viiden vuoden jälkeen 
joukkueessa pelaa edelleen 
kahdeksan naista, jotka tu-
livat siihen mukaan ensim-
mäisen vuoden aikana. Uu-
sin venus on ollut mukana 
kuukauden verran. Kaiken 
kaikkiaan joukkueessa pe-
laa nyt reilu 20 naista.

Ensimmäisen vuoden ajan 
joukkue kokoontui pelaile-
maan keskenään kaukalolle, 
yleisurheilukentän hiekalle 
ja Navalaan. Talvisin käy-
tiin potkimassa palloa kou-
lun salissa. Valmentajaa ei 
ollut, ja treeneihin osallis-
tuttiin, kun ehdittiin. Vaih-
tuvuus oli varsin suurta.

Kun pallo sitten alkoi pysyä 
hallussa hiukan paremmin, 
alkoi aktiivipelaajia hou-
kuttaa ajatus testata taito-
jaan myös muita joukkueita 
vastaan. Team Venuksen 
ensimmäinen peli pelattiin 
KasiYsiä vastaan 5.5.2010.

– Muistan tuon pelin. Pe-
lasin maalivahtina puolet 
ajasta ja päästin ainakin 
yhden pilkun, Eevis kertoo. 
Lopputulosta hänkään ei 
enää muista.

Kesän pelien rohkaisemana 
naiset ilmoittautuivat myös 
Espoon talvisarjaan, jossa 
joukkue sittemmin on ollut 
mukana joka talvi. Harras-
tesarjasta sen sijaan luovut-
tiin kahden kesän jälkeen ja 
siirryttiin pelaamaan kesä-

kausilla Uudenmaan piirin 
naisten nelosdivaria. Toisin 
kuin harrastesarjassa, nelo-
sessa pelataan isolla kentäl-
lä ja tunnin mittaisia pelejä, 
joten kaikki saivat tämän 
myötä riittävästi peliaikaa.

Asennetta ja 
taistelutahtoa

Joukkueena Team Ve-
nus poikkeaa useimmas-
ta muusta nelosdivarin ja 
talvisarjan joukkueesta. 
Venusten keski-ikä on 
noin 35 vuotta. Nuorin pe-
laaja on parikymppinen, ja 
vanhin täyttää muutaman 
vuoden päästä viisikym-
mentä. Neljännes nykyi-
sistä pelaajista ei ollut 
koskaan pelannut jalka-
palloa, ennen kuin aloitti 
venusten riveissä.

Vastustajat puolestaan ovat 
lähes poikkeuksetta pari-
kymppisiä, jo pitkään futis-
ta harrastaneita nuoria nai-
sia. He ovat taitavampia, ja 
heillä on venuksia parempi 
kunto. Taso peleissä on siis 
kova, mutta futiksessa on-
nistuminen on kiinni myös 
korvien välistä: asenne rat-
kaisee ja taistelutahto.

Erinomainen yhteishen-
ki onkin tämän joukkueen 
suurin voimavara. Kun 
venuksilta kysyy, mikä on 
mielestäsi parasta tässä 
joukkueessa, kaikki mainit-

sevat saman tien loistavan 
tiimihengen. Vaikka jouk-
kueessa on mukana mone-
nikäisiä ja futistaidoiltaan 
sekä taustoiltaan erilaisia 
naisia, he ovat näiden vuo-
sien ajan hitsautuneet hyvin 
yhteen. Moni on saanut pe-
likavereista monta uutta sy-
dänystävää.

Yhdessä myös kentän 
ulkopuolella

Nykyään joukkueen yhtei-
nen aika ei rajoitu enää vain 
jalkapallokentille. Kesä- ja 
talvikauden päättäjäisiä 
sekä muita juhlia vietetään 
yhdessä saunailtojen mer-
keissä asiankuuluvine höys-
teineen.

FC WILD Team Venus

Perustettu 29.4.2009 Veikkolassa

Joukkueenjohtaja: Taina Valkonen

Rahastonhoitaja: Miia Laitinen

Huoltaja: Tuula Tienhaara

Harjoittelee kaksi kertaa viikossa: 
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.

Pelaa kesäisin Uudenmaan piirin nais-
ten nelosdivaria ja valittuja turnauksia. 
Talvisin mukana Espoon talvisarjassa.

internet:  
www.fcwild.fi/joukkueet/naiset-team-venus/

Facebook:  
www.facebook.com/fcwildteamvenus

Perinteeksi on muodostu-
massa myös yksi yhteinen 
ulkomaan reissu vuoden 
aikana. Viime kesänä ve-
nukset viettivät pitkän vii-
konlopun Tukholmassa ja 
kävivät katsomassa naisten 
EM-jalkapallon finaaliot-
telun uudenkarhealla Fri-
ends Arenalla. Maaliskuus-
sa suuntana oli Espanjan 
Benalmadena, josta tehtiin 
retki La Rosaledan stadio-
nille seuraamaan Malagan 
ja Real Madridin kamppai-
lua.

Futiksesta energiaa 
arkeen

Arki monella venuksella 
pyörii tiiviisti työn ja per-

heen ympärillä. Noin puo-
let naisista on mukana FC 
Wildin toiminnassa myös 
lastensa kautta esimerkiksi 
valmentajana.

Treenit oman joukkueen 
kanssa kaksi kertaa viikossa 
tuovat tarvittavaa hengäh-
dystaukoa arkeen. Kentällä 
saa hyvän hien pintaan ja 
kilot pidetyksi kurissa. Ke-
sän hienoimpia iltoja ovat 
ne, jolloin saa auringon 
laskiessa kirmata upeiden 
naisten kanssa tekonurmel-
la ja nauraa sydämensä kyl-
lyydestä hölmöille jutuille.

Teksti ja kuvat:  
Pia Dahlqvist

FC Wild Team Venus–NJS Lapinkylän nurmella elokuussa 2011.

Ylärivissä vasemmalta Miia Laitinen, Pia Dahlqvist, Annmari Collin, Heidi Castrén, Katja Nuutinen, Eija Kantola, Anni 
Henricson, Katja Lahti, Kati Niemi, Taina Valkonen, Tuula Tienhaara ja Jarmo Havukunnas. Eturivissä vasemmalta: 
Satu Airio, Päivi Kakkuri, Katri Eerola-Pölönen, Eevis Sipilä, Monica Vikman ja Satu Hörman. Kuvasta puuttuvat Tuuli 
Charalambous, Jaana Hämäläinen, Satu Jaakkola, Jenni Laakkonen, Sini Litmanen, Kati Roivas ja Mari Vartiainen.
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FC WiLDin Facebook-haaste

Tuhat tykkääjää
FC WILD on ollut Face-
bookissa alun toista vuotta. 
Meillä on 285 tykkääjää. 
Sisältöä tulee säännöllises-
ti, joskaan tykkääjien ak-
tiivisuus ei päätä huimaa. 
Valtaosa pelaajistamme ei 
ole vielä Facebook-iässä, 
ja osa vanhemmista junio-
reista on jo paennut omaan 
rauhaan niihin sosiaalisen 
median nurkkiin, joista me 
teini-ikäisten vanhemmat 
emme vielä mitään tiedä.

Kylänraitissakin on sosi-
aalisen median piirteitä: 
itsehän paljolti tämän jul-
kaisun sisällön toisillemme 
tuotamme. Osallistumme ja 
tykkäämme. Julkaisua odo-
tamme hieman pidempään 
kuin sähköisessä maailmas-

sa. Osaamme sitten arvos-
taa, kun ei kaikkea saa heti.

Paperisesta yhteisöjulkai-
susta innostuneena ajatte-
lin heittää some-henkisen 
haasteen meille Kylänraitin 
lukijoille. Moni meistä on 
Facebookissa ystävineen: 
hankitaan FC WILDin Fa-
cebookiin tuhat tykkääjää.

Kun tuhat menee rikki, 
tarjoan kahvit Veikkolan 
futiskentällä jalkapalloai-
heisine oheisohjelmineen. 
Minikaivurikyytejä sitten 
korkeampien portaiden saa-
vuttamisesta.

Heikki Lahdensuo,  
FC WILDin puheenjohtaja

Fiilistä FC WILDin jalkapallokoulussa. Kuva: Tapio Keränen.

Akseli Lahdensuo koordinaatioradalla FC WILDin jalkapallokoulussa. Kuva: Tapio Keränen.

Kilpajoukkueita ja harrastefutista – 
jalkapalloa jokaiselle
FC WiLD liikuttaa lapsia. toukokuussa on taas 
alkanut prinsessa- ja ritarifutis 3–6-vuotiaille, 
perhepallo pyörii, ja alle kouluikäisille on jo fu-
tisjoukkueitakin. koululaisille on joukkue joka 
ikäluokalle, ja useista joukkueista löytyy pelaa-
jia useammankin pelaavan ryhmän tarpeisiin. 
se sopii hyvin, sillä aikaa myöten tapahtuu 
luontevaa jakautumista: toiset haluavat kehit-
tyä vauhdilla, koetella rajojaan ja kilpailla, toi-
sille mukanaolo ja kaverit ovat etusijalla.

Aikuisfutaajia FC 
WILD:issa on tällä hetkel-
lä vähemmän ja aikuisten 
harrastefutaajia ei lainkaan. 
Toimisiko luonteva jakautu-
minen aikuisillakin: haluk-
kaat voisivat potkia ilman 
tulospaineita ja pitää huolta 
hyvinvoinnistaan. Jotkut 
ehkä innostuisivat ja pää-
tyisivät kilpajoukkueisiin. 
Kaikki saavat hyvän harras-
tuksen ja paremman kunnon.

juuret kuntoon

Kylällä on paljon lapsia, ja 
lisää ilmaantuu koko ajan. 
Siksi on luontevaa, että 
futisseurammekin suun-
taa paljon toimintaa sinne, 
missä kysyntääkin on. Wild 
Roots -toiminta liikuttaa 
alle 10-vuotiaita ilman kil-
pailullisia tavoitteita. Pi-
demmälle pyrkivät menevät 
aikanaan joukkueharjoitte-
lun lisäksi taito- ja kyky-
kouluihin, saavat ammat-
tivalmennusta, osallistuvat 

piirijoukkuetoimintaan. 
Osa päätyy pyrkimään vie-
läkin pidemmälle.

Kaikkien ei kumminkaan 
tarvitse tähdätä kansain-
välisille kentille. Oman 
huipun voi löytää lähem-
pääkin. Jokainen pelaaja 
asettaa omat tavoitteensa 
ja saa hyvän mielen ja lisää 
motivaatiota niiden saavut-
tamisesta. Oman huipun 
tavoittelulla, missä se on-
kaan, pidämme huolta jal-
kapallon ruohonjuuritason 
vahvuudesta.

Tulevaisuuden menestys 
tehdään laajasta materi-
aalista. Lopulta harvasta 
nykyjunnusta tulee kansal-
lisen tason jalkapalloilija, 
vielä harvemmasta maa-
joukkueen runkopelaaja. 
Suuressa ja innostuneessa 
pelaajajoukossa on kum-
minkin nykyistä tukevam-
pi pohja löytää useampia 
huippujakin. Joka tapauk-

sessa kaikki saavat hyvän 
harrastuksen, toivottavas-
ti aikuisuuteen jatkuvan. 
Kilpafutaritkin tarvitsevat 
kannustajansa. Voimavaro-
ja huippufutikseen löytyy 
sitä paremmin, mitä laa-
jempi on asiasta innostu-
neiden ja lajia ymmärtävi-
en joukko.

kunnossa aikuisiällä

On lähes luonnonlaki, että 
missä on paljon lapsia, siellä 
on kiireisiä aikuisia. Veikko-
lassakin. Monet näistä kii-
reisistä ovat nuoruudessaan 
jalkapalloilleet, osa jun-
nuikäluokissa, osa maajouk-
kueita myöten. Kiireisissä 
aikuisissa on niitäkin, joille 
hyvä liikuntaharrastus oli-
si mieleen, vaikka aiempaa 
taustaa ei olisikaan. Lenk-
keilijöiden ja muuten aktii-
visesti liikkuvien määrästä 
päätellen Veikkola ei liene 
huonokuntoisimpia kyliä 
maassamme. Joukkuelajeis-
ta innostuneita aikuisia ky-
lällä on silti varmasti enem-
män kuin kentiltä katsoen 
näyttää.

Aikuisväestön kunto, sekä 
niiden kiireisten että vä-
hemmän vauhdikasta elä-
mää viettävien, puhuttaa 
nykyään paljon. Myös Kirk-
konummen liikuntatoimi on 
kiinnittänyt asiaan huomio-

ta. Aikuisten liikuttaminen 
on yhtä tärkeää kuin lasten 
urheilun tukeminen. Vaikka 
emme passiivisia olekaan, 
Veikkolassakin voi tehdä 
vielä paljon.

FC WILD:issa suunnitte-
lemme kesän aikana, miltä 
toimiva harrastejalkapallo 
voisi näyttää. Niin aikuisille 
kuin lapsille. Etelä-Suomen 
parhaissa olosuhteissa Veik-
kolan futiskentällä. Seuraa 
FC WILD:in nettisivuja, 
fcwild.fi, ja facebookia. 
Kommentoi, ehdota, vaadi, 
tule mukaan ja löydä uusi 
näkökulma hienoon harras-
tukseen.

Teksti: Heikki Lahdensuo

• ongelmapuiden kaadot 
omalla kylällä

• Kiinteistohuolto

• Remontit

050 540 4450
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VeVe:n kesätoiminta starttaa toukokuun lopulla

Kun aurinko aloitti kesätyöt 
täydellä tehollaan, on saatu 
todella nauttia hyvistä het-
kistä ulkoliikunnan parissa. 
VeVe:n yleisurheilukoulut, 
heittokoulu, jalkapallo, kah-
vakuula ja muut lajit ovat 
pitkään päässeet harjoittele-
maan auringon alla.

Ja lisää tulee perässä. 
VeVe:n kesän kattaukseen 
kuuluvat ryhmäliikunnan 
osana tuttujen lajien, Body-
mix, Piloxing, Zumba, kun-
tocircuit, kuntosali, ja kah-
vakuulaharjoitusten lisäksi 
myös uutuudet TehoMix ja 
Putkirullaus.

TehoMix on omalla taval-
laan "jokamiehen ja -nai-
sen" liikuntaa, koska siinä 
urheillaan monipuolisesti 
ilman ihmeellisiä erikois-
välineitä. Kivet ja kannot, 
autonrenkaat ja hiekkasäkit 
käyvät välineinä moneen 
erilaiseen toiminnalliseen 
harjoitteeseen.

Vähän hellempää menoa 
tarjoaa kesän toinen uutuus, 
Putkirullaus. Siinä venytte-
lyn lisäksi hierotaan lihas-
ten sidekudoksia pehmeäm-
mäksi – ja monta lihaskipua 
pois.

Heittolajeista innostuneen 
kannattaa suunnata aske-
leensa urheilukentälle kes-
kiviikkoisin kello 18.00. 
VeVe:n valmentajat ja SM-
tason urheilijat opastavat 
keihään-, moukarin- ja kie-
konheitossa sekä kuulan-
työnnössä niin aloittelijoita 
kuin edistyneempiä heittäjiä.

Osa kesän harjoituksista 
kuuluu VeVe:n vuosimak-
suun. Osassa on lisämak-
su. Heittokoulu on maksu-
ton. Lisätiedot www.veve.
net, Johanna Artola, jo-
hanna.artola@gmail.com,  
050 3011922.

Teksti: Johanna Artola 
Kuva: Malena Holmström TehoMix-ohjaajat ohjauskurssilla.

Veikkolan yleisurheilukentälle 
tulossa vilkas kilpailukausi

Veikkolan kentän käyttö jatkuu 
vilkkaana alkavana kesänä. run-
saan harjoitteluohjelman lisäksi 
Veikkolan Veikot järjestää mitta-
van määrän mielenkiintoisia kilpai-
luja.

Pienimmille (3–7 v.) sopi-
via Silja Line Seurakisoja 
on tulossa kahdeksan. Sa-
moin avoimia piirikunnalli-
sia viikkokisoja järjestetään 
kahdeksan. Heinäkuussa 
ovat vuorossa kansalliset 
kovan luokan nuorisokisat. 
Elokuussa kamppaillaan 
letkeämmin Hippomes-
taruuksista, ja varsinais-
ta säpinää on kuun lopun 
valtakunnallisen Vattenfall 
Seuracupin Kilo-sarjan fi-
naalissa, jossa kisapaikalle 
on tulossa lähes 700 urhei-
lijaa. Syyskuussa kamppail-
laan Vammaisurheiluliiton 
Suomen mestaruuksista ja 
vielä Kirkkonummen kun-

nan ja koulujen mestaruuk-
sista.

Jännittäviä kamppailuja on 
tarjolla runsaasti urheili-
joille ja katsojille. Samalla 
on hyvä tilaisuus kannustaa 
omia kylän urheilijoita hy-
viin suorituksiin. Kannattaa 
tulla katsomaan!

Ohessa on luettelo Veikko-
lan kisatapahtumista. Tar-
kemmat kisatiedot löytyvät 
osoitteista:  
www.veve.net ja  
www.kilpailukalenteri.fi.

Teksti: Arimo Bäckman

Kunniakierroskävelyllä 
hyvää mieltä  

ja liikunnan iloa

Kunniakierros on Suomen Ur-
heiluliiton (SUL) ja sen jäsen-
seurojen yhteinen kampanja, 
joka toteutetaan jo 33. kerran. 
Kampanjan tuotolla kerätään 
varoja yleisurheilutyöhön seu-
roissa, piireissä ja SUL:ssa.

Kunniakierros on juoksu tai 
kävelytapahtuma, johon voi 
osallistua liikkuen tai liikkujaa 
tukien. Jokainen tapahtumaan 
osallistuva hankkii itselleen 
sponsorin, työpaikan, sukulai-
sen tai ystävän, ja kerää omalla 
liikunnallaan varoja tärkeään 
lasten ja nuorten liikuntaan.

Veikkolan Kunniakierros pa-
mahtaa käyntiin maanantaina 
2.6.2014 kello 18.00. Tervetu-
loa mukaan.

Lisätietoa sivulta www.veve.
net. Keräyslomakkeen voi pyy-
tää käyttöönsä jo etukäteen.

Veikkolan kilpailukalenteri 2014 
 
ma 12.05. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 1   
ti 13.05. Veikkolan Veikot viikkokisa 1  
ma 02.06. Kunniakierros  
ma 02.06. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 2  
ti 03.06. Veikkolan Veikot & S-market viikkokisa 2  
to 17.07. Veikkolan Veikkojen nuorisokansalliset  
ma 21.07. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 3  
ti 22.07. Veikkolan Veikot viikkokisa 3  
ma 28.07. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 4  
ti 29.07. Veikkolan Veikot viikkokisa 4  
ma 04.08. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 5  
ti 05.08. Veikkolan Veikot viikkokisa 5  
to 14.08. Hippokisat  
ma 18.08. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 6  
ti 19.08. Veikkolan Veikot viikkokisa 6  
la  30.08. Vattenfall Seuracup -finaali Kilo-sarja  
ma 01.09. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 7  
ti 02.09. Veikkolan Veikot viikkokisa 7  
ma 08.09. Veikkolan Veikot & Silja Line nappulakisa 8  
ti 09.09. Veikkolan Veikot viikkokisa 8  
la–su 13.–14.09. Vammaisurheiluliiton SM 
la 20.09. Kunnan/VeVe mestaruuskisat 3–19 v.  
su 21.09. Kunnan/VeVe mestaruuskisat M/n–veter.  
la 27.09. Lamminjärven juoksu  
la 25.10. Kunnan maastojuoksumestaruuskisat  
  auki Koulujen kisat 
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Kuinka erottua joukos-
ta? Voi siirtyä muualle 
tai olla erilainen. Voi 
antaa passiivisesti ul-
koisten voimien vie-
dä mennessään, kuten 
tapahtuu, kun SAOS 
erottuun lietteestä pai-
novoiman tai keskipa-
kovoiman vaikutuk-
sesta, koska kiintoaine 
on raskaampaa. TERO 
erottuu muista sukunsa 
Liete-nimisistä paitsi 
etunimensä myös mui-
den piirteittensä perus-
teella.

Vanha sananlasku ”Aa-
muhetki kullan kallis” 
herättää kysymyksen: 
eikö ILTAHETKI ole 
mitään? No, jos se ei 
olisikaan ihan keväisen 
aamuhetken arvoinen, 
niin olkoon kuitenkin 
”hopean halpa”. Kuin-
ka moni tunsi ennes-

tään entisen amerikka-
laisen show-painijan, 
joka käytti nimeä KA-
MALA? Tällä nimellä 
ei ole mitään tekemistä 
suomen kielen kamala-
sanan kanssa, mutta 
kuten kuvavihjeestä 
käy hyvin ilmi, paini-
jan nimestä ei tarvinnut 
olla tietoinen.

Vihjeestä ”Golfpallon 
aset” puuttuu ”us”. 
Kun se lisätään, saa-
daan synonyymi tiiaus, 
joka ilman noita kahta 
viimeistä kirjainta on 
TIIA. Ja ATLANTA 
taas on väännettävissä 
muotoon @lanta = @
sitta. Ristikossa esiin-
tyi myös verbin ”kait-
sea” harvinaisempi 
muoto ”kaita”.

Tämänkertainen ristik-
ko on vaikeudeltaan 

keskitasoa. Yritin pa-
nostaa laatuun. Keski-
määräinen sanapituus 
on melko korkea. Rat-
kaisu ei vaadi google-
tusta, ja vihjeet ovat 
jokseenkin lempeitä. 
Joukossa on kuitenkin 
pari pahisvihjettä Nii-
den ratkaisusanoissa ei 
kuitenkaan ole piilokir-
jainta, joten ratkaisu on 
löydettävissä, vaikkei 
vihje aukeaisikaan.

On sanottu, että henki-
lö on julkkis, kun hänet 
on kelpuutettu ristik-
koon. Tässä ristikossa 
esiintyy veikkolalais-
ten hyvin tuntema hen-
kilö, joka esiintyi vast-
ikään eräässä toisessa 
ristikossa, siis julkkis.

veikko@nordem.fi
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Lamminpääntie 41,  
02880 Veikkola 

09-2565 430, 0500-100 714 
anident(at)kolumbus.fi 

www.anident.fi

TERVETULOA UUSIIN TILOIHIMME! 

A N I D E N T

Hammaseläinlääkäri:  
Helena Kuntsi-Vaattovaara,  
ELL, DAVDC, DEVDC

Hammashoitoihin erikoistumassa:  
niina Luotonen,  
ELL, pieneläin-sairauksien erikoiseläinlääkäri

Muut kuin hammaspotilaat: Terhi Tuomi,ELL

Kesä on jo lähellä
tätä kirjoittaessani Vapun kynnyksellä 
olivat hyönteissyöjät, kuten kirjosiepot, 
tiltaltit, uunilinnut ja kivitaskut, juuri 
palanneet Veikkolaan talvehtimisalu-
eiltaan. pääskyjä ei vielä ole näkynyt. 
Hyönteisravintoa on ollutkin tarjolla 
jo lähes kaksi kuukautta. Ensimmäi-
nen käen kukunta todistettaneen lähi-
päivien sisällä.

Pelkästään hyönteisiä ra-
vintonaan käyttävät linnut 
saapuvat pohjolaan huhti-
kuun loppupuolelta alkaen, 
aina kesäkuun puolelle asti. 
Monella lajilla onkin mel-
koinen matka lennettävänä. 
Talvehtimisalueet näillä 
hyönteissyöjillä ovat Saha-
ran eteläpuoleinen Afrikka 
sekä Lähi-Itä ja siitä vielä 
kaakkoon kuuluvat alueet.

Lintujen muuton sisäinen 
toimintajärjestelmä

Matkaa taivalletaan molem-
piin suuntiin viikkokaupal-
la sopivien säiden ohjatessa 
päivittäistä muuttomatkaa. 
On todennäköistä, että 
linnut eivät samalla taval-
la kuin ihmiset päivittele 
isoa työ- tai matkataakkaa. 
Muuttomatkalle lähtö on 
rakennettu lajien sisäiseen 
toimintajärjestelmään.

Matkan aloituksen laukai-
sevat vuodenaika, lämpö-
tila, tuulen suunta ja ehkä-
pä myös ilmanpaine. Itse 
muuttosuuntaan vaikuttavat 
maan magneettikenttä, tai-
vaankappaleiden asennot 
sekä vanhempien lajitove-
reiden suunta-apu.

Joillain lajeilla tätä suunta-
apua ei ole ollenkaan, kun 
nuoret linnut lähtevät en-
simmäistä kertaa muutto-
matkalle etelään viimeisinä. 
Näillä lajeilla apuna ovat 
nimenomaan maan mag-
neettikenttä sekä taivaan 
tähtikuviot. Nämä lajit ovat 
pääsääntöisesti yömuutta-
jia, ja muuttoa tehdään pil-
vettömän taivaan alla.

Isommilla linnuilla muut-
tomatkaa tehdään vielä so-
pivien tuulten avustamana. 
Haikarat ja päiväpetolinnut 
hyödyntävät sopivan myö-
tätuulen tehokkaasti. Ener-
giaa ei turhaan kuluteta sii-
pien liikutteluun. Muuttoa 
tehdään liidellen ja kaarrel-
len sopivia nousevia ilma-
virtauksia hyväksi käyttäen.

jälkiruokailua ja 
oman pesän hakua

Pihallani talviruokintapaik-
kaa hyödyntävät vieläkin 
jotkin linnut. Jyviä ei ole 
enää kuukauteen lisätty. 
Ehkäpä oraalla oleva kaura 
maassa tarjoaa osalle lin-
nuista tuoretta ravintoa. Jäl-
jelle jääneitä jyviä riittikin 
pidempään, kun luonnol-
lista ravintotarjontaa löytyi 
aina helmikuusta alkaen. 
Olemme tarjonneet halkais-
tuja omenoita mustarastail-
le huhtikuun puoleen väliin 
asti. Ne ovat tehneet ome-
noista selvää muutamassa 
päivässä.

Veikkolan alueella pesivät 
tai asuvat isommat lajit, 
kuten laulujoutsenet ja kur-
jet, saapuivat alueellemme 
myös huhtikuun alussa. 
Toivottavasti mahdollisim-
man moni telkkä ja isokos-
kelo löytää sopivan pesäko-
lon pesinnän aloitukseen. 
Kaikkia pönttöjä lajit eivät 
hyväksy, vaikka pönttöjen 
sijainti on ollutkin sopiva. 
Selitystä tälle ilmiölle en 
ole vielä keksinyt. Puhun 
havainnoista, jotka liittyvät 
nimenomaan omien pönttö-
jeni sijoitukseen.

kottarainen vai 
mustarastas?

Viime vuoden huhtikuussa, 
kun lunta oli paljon, kotta-
raiset eivät ehtineet löytää 
uusia kottaraispönttöjäni. 
Nyt ne ovat käytössä. On 
mukavaa seurata kottarais-
ten kävelyä ravintoa etsien 
nurmikkoalueilla.

Kottarainen sekoitetaan 
usein mustarastaaseen. La-
jit tunnistaa helposti käve-
lytyylistä. Kottarainen kä-
velee vuoroaskelilla, kuten 
ihminen, ja mustarastas 
hyppii tasajalkaa. Kottarai-
nen edellyttää myös tasa-
maata, kun taas mustarastas 
viihtyy myös metsäisem-
millä alueilla. Mustaras-
tas rakentaa pesän itse, ja 
kottarainen on kolopesijä. 
Tästä asiasta olikin jo vuo-
si sitten puhetta, kun ker-
roin, että kottaraispönttöjä 
lisäämällä voimme tarjota 
muuten taantuneelle lajille 
pesäpaikkoja.

Järvistämme lähtivät jäät 
maalis-huhtikuun vaih-
teessa, mikä oli lähes kuu-
kautta aikaisemmin kuin 
normaalisti. Viimeisiä 
muuttolintuja odotellessa 
on mukavaa seurata kesän 
lähestymistä.

Lämpimiä säitä on riittänyt, 
ja Kylänraitin ilmestymisen 
aikaan  saatamme olla jo ke-
säisissä lämpötiloissa. Kä-
kikin jo varmaan kukkuu, ja 
satakielen öinen laulu siivit-
tää silloin ajatuksiamme.

Hyvää kesää! 
toivottaa Topi

Roskakaaos

www.nuuksionhuolto.fi

Nuuksion Huolto

- Kiinteistöhuollon ammattilainen 
- Kaivuutyöt pihoja rikkomatta 
- Kattohuolto ja sammaleenpoisto 
- Puiden kaato ym. 
 
 0400 888 657 / Timo Aarnio

Kun olimme menossa met-
sään, näimme skeittirampil-
la roskia. Meille tuli paha 
mieli, koska joku oli heit-
tänyt roskia maahan. Kun 
jatkoimme matkaa, me löy-
dettiin lisää roskia. Meille 
tuli mieleen, onkohan rölli-
metsän roskanheittäjät val-
lanneet nyt Veikkolan?

Mietimme sellaista, että jos 
antaisi jokaiselle veikkola-
laiselle luvan heittää yhden 
roskan päivässä. Eihän se ole 
edes paljon, paitsi että pitäi-
si heittää roskat roskikseen. 
Laskimme, että jos Veikko-
lassa on noin 6 000 asukas-
ta, tekee se jo 60 000 roskaa 
kymmenessä päivässä. Jokai-
nen voi laskea, että Veikkola 

hukkuu roskaan tuolla sään-
nöllä jo kuukaudessa.

Ei sovi, päätimme, vaan so-
vimme mieluummin, ettei 
yhtään roskaa heitetä päi-
vässä muuta kuin roskiin. Ei 
olla niin hölmöjä, että hei-
tetään roskia maahan, vaan 
ryhdytään mieluummin 
roskankerääjiksi, ei heittä-
jiksi. (Nämä ajatukset ovat 
suoraan lasten lainauksia.)

Keräsimme Punaisen tuvan 
eskareiden kanssa 174 ros-
kaa metsäretkemme reitin 
varrelta ja retkipaikalta. 
Aika kauhea määrä. Siinä 
meni jo jokunen tovi kerä-
tessä. Kun lapset omaksui-
vat ajatuksen siitä, miten 

rumia roskat olivatkaan 
luonnossa, alkoivat he näh-
dä roskia joka puolella.

tehdään Veikkolasta siis-
timpi ja miellyttävämpi 
paikka asua ja noudatetaan 
punaisen tuvan eskareiden 
keksimiä teesejä luonnon 
roskaamisesta.

Ei saa heittää roskia, koska 
luonto kuolee. Ei saa heittää 
roskia, koska se vahingoit-
taa luontoa. Ei saa heittää 
roskia, koska Veikkolassa ei 
ole kiva enää asua.

Siistimmän ja roskattomam-
man Veikkolan puolesta 
toivottavat Punaisen 
tuvan eskarin lapset
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Asukkaat ovat järvien suurin uhka
tampajan–särkijärven vesiensuojeluyhdis-
tys rekisteröintiin 1994. Yhdistyksen 20-vuo-
tisjuhlaseminaari järjestetään 5.6. maailman 
ympäristöpäivänä Veikkolan koululla.

Risto Louhos on ollut mu-
kana toiminnassa alusta 
saakka. Vuodesta 1997 
vuoteen 2007 hän oli pu-
heenjohtaja. Nykyinen 
puheenjohtaja on Maarit 
Haavikko-Sjöstrand.

– Jos lähdet johonkin mu-
kaan, olet myös sitoutunut 
toimimaan. Vain nimiä 
hallituslistaan yhdistys 
ei tarvitse, Risto Louhos 
väittää.

Yhdistyksen työstä suurin 
osa on informointia.

Huomattava osa asukkaista 
ei tiedä, mihin heidän ve-
tensä menevät. Haja-asu-
tusalueen asukkailla pitäisi 
olla kotona mapissa paperi, 
jossa kerrotaan, miten jäte-
vesiasiat on järjestetty.

– Yhdistys teki vuonna 2001 
jätevesikartoituksen kaikis-
sa alueen 120 taloudessa, 
joista 80 on yhdistyksen 
jäseniä. Kolmannes on va-
kituisia asukkaita ja loput, 
valtaosa, kesämökkejä. Tar-
koituksena on tehdä kunnan 
kanssa uusi kartoitus. Kun-
ta tekisi kartoituksen, jonka 
me rahoittaisimme.

– Viimeksi kävi niin, että 
joissain paikoissa sanottiin: 

ei tänne tartte tulla, menkää 
pois. Kunnalla on helpompi 
kysellä asukkailta kuin yh-
distyksellä.

Vuosittaisessa kesäjuhlassa 
Louhoksen pihalla on noin 
200 henkeä. Yhdessäolon 
ohessa annetaan vesi-infoa 
vaikkapa valuma-alueista 
ja saunavesien imeytyk-
sestä.

– Kirkkonummen kunnan 
ja ympäristöviranomaisten 
kanssa tehdään yhteistyö-
tä Ne ottavat vesinäytteet 
järvistä joka toinen vuosi, 
itse otamme välivuosina. 
Tampaja ja Särkijärvi ovat 
kunnan puhtaimpia, vain 
Meiko on puhtaampi. Jär-
vet ovat myös aika syviä. 
Tampajan syvin kohta on 
14 metriä ja Särkijärven  
yhdeksän.

– Järvien syvyyskartoitus 
on tehty, tiedämme täsmäl-
leen, miten syvää on mis-
säkin kohdassa.  Yhdistys 
saa rahoituksena jäsen-
maksuista ja kesäjuhlista. 
Kertaprojekteihin, kuten 
j ä teves ikar to i tukseen , 
rahaa haetaan kunnalta. 
Puroihin on tehty selkey-
tysaltaita ja roskakalaa 
nuotattu. Kalastuskunnan 
kanssa kimpassa ilmastet-

Roskakalojen kalastusta 
Tampajalla.

Tampajan–Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen kesäjuhla kerää yleensä paljon väkeä Louhoksen pihalle.

tiin Särkijärvellä, kun siel-
lä epäiltiin happikatoa.

Tampajan–Särkijärven ke-
säjuhla on tänä vuonna 
19.7. ja juhlaseminaari 5.6. 
klo 18 Veikkolan koululla. 
Tervetuloa!

Teksti: Raija Kari 
Kuvat: Erkki Santala

Yhteisten vesien asiaa kalastajille ja omistajille
Pohjois-Kirkkonummen 
yhteisen vesialueen osa-
kaskunta päätti vuo-
sikokouksessaan seu-
raavista asioista, jotka 
koskettavat kaikkia, jotka 
haluavat kalastaa tai liikkua  
Kalljärvellä, Siikajärvellä, 
Haapajärvellä, Pikkarai-
silla, Klemetissä, Kais-
lammella, Kurkistossa, 
Lamminjärvellä, Perälän-
järvellä, Ahvenlammella 
sekä Kalljärven ja Lam-
minjärven välisellä purolla.

ohjeita kalastajille

Kalastuksenhoitomaksu 
pysyy ennallaan ja on 10 
euroa. Yksi pyydysmerkki 
maksaa10 euroa.

Kokouksessa kiiteltiin Sir-
pan Vinttiä kalastusmerk-
kien myynnistä vuosien 
ajan. Yrittäjäpariskunnan 
jäädessä eläkkeelle valittiin 
kalastuslupien myyjäksi 
4Service Oy, kalastuksen-
valvojaksi kunnan viralli-
nen kalastuksenvalvoja ja 
Pekka Viholainen.

Päätettiin kuhan alamitaksi 
45 cm ja kiellettiin verkko-
kalastus Lamminjärvellä.

Metelöivä huristelu 
kuriin

Osakaskunta on v. 2012 ha-
kenut polttomoottorikäyt-
töisten laitteiden käyttökiel-
toa vesialueillaan. Anomus 
on v. 2013 muutettu maas-
toliikennelain mukaiseksi, 
jolloin kielto on kattavampi 
(kesät ja talvet). Viranomais-
ten päätöstä asiaan toivotaan 
tämän vuoden aikana.

osakasmaksu

Peritään tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa osakasmaksua. 
Sen suuruus on 1 000 euroa 
per osuusluku (omistus-
osuus yhteensä 100 %). Yli 
1 % omistavia on noin 15, 
joille kullekin lähtee noin  
2 000 euron suuruinen lasku.

Osuusmaksun keräämiseen 
on painava syy: kerätään 
varoja sen verran, että voi-
daan teettää tarkat hoito-
suunnitelmat Kalljärven, 
Lamminjärven ja Perälän-

järven kunnostamiseksi. 
Kunnan teettämä Kalljär-
ven hoitosuunnitelma on 
hyvä apu, mutta se ei vielä 
riitä, vallankaan virkamies-
ten pöytälaatikossa.

Lunasta vesijättömaasi!

Annettiin hoitokunnalle 
vesijättömaiden myynti-
valtuutus käypään hintaan. 
Päätettiin, että osakaskunta 
myy vesijättömaat ensisi-
jaisesti sen tontin omista-
jalle, joka omistaa tontin 
vesijättömaan yläpuolelta. 
Päätettiin, että osakaskunta 

voi hakemuksesta myydä 
vesijättömaata siten, että 
lunastusta haluava maksaa 
kustannukset myös maan-
mittaustoimituksesta.

Hoitokunta 2014 (suluissa 
varajäsen): Erkki Haapa-aho 
(Marjokaisa Piironen), Mika 
Gröndahl (Terhi Summa), Pek-
ka Viholainen (Paula Kantis) ja 
Olavi Lehto (Antero Koponen).

Lisätietoja veikkolanvedet.
webs.com/ ja veikkolan.ve-
det@gmail.com.

Teksti: Marjokaisa Piironen

– toiminta-ajatuksemme lähtee siitä, että kos-
ka täällä ei ole maataloutta eikä teollisuutta, 
asukkaat ovat järvien suurin uhka. järvistä 
pitää huolehtia, niiden takiahan me tänne tu-
lemme, risto Louhos sanoo.
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Eerikinpolku ja näkymätön kulttuuriympäristö
Eerikinkartanon ja Navalan kartanon väliseen 
maastoon on suunnitteilla kartanon historiaa 
ja kulttuuriympäristöä esittelevä kulttuuripol-
ku. kunnan kulttuuritoimi kerää aineistoja ja 
tietoja sekä kirjallisuudesta että seudun asuk-
kailta. kyläyhdistys on hakenut talkoorahaa 
reitin kunnostamiseen.

Tietoja alueen luonnosta, 
historiasta ja kiinnostavista 
lähdevinkeistä voi lähettää 
Eerikinpolun Facebook-
sivun kautta, tai niitä voi 
toimittaa suoraan kulttuuri-
toimenjohtaja Maaret Elo-
rannalle, maaret.eloranta@
kirkkonummi.fi.

Polun kehittely liittyy Eu-
roopan kulttuuriympäristö-
päivien teemaan, joka tänä 
vuonna on ”Näkymätön 
kulttuuriympäristö”. Eeri-
kinkartanon maisemissa voi 
havaita luonnon muuttumi-
sen ja ihmisen vaikutuksen 

kivikaudesta saakka, jos 
osaa oikein katsoa.

Polusta tehdään ensimmäi-
sessä vaiheessa pdf-opas, 
joka julkaistaan syksyllä 
Kirkkonummen kunnan 
kulttuuritoimen sivuilla. Jos 
löytyy teknistä osaamista, 
polusta voi kehittyä myös 
paikkatietojärjestelmään 
perustuva, vuorovaikuttei-
nen sivusto.

Maastoon merkitään polun 
etapit vain keveillä nume-
roiduilla tolpilla, jotta polun 
sisältö voi elää ja kehittyä.

Etappeja: 
 
Ma 19.5.2014 kello 12–16 
Eerikinkartanon päärakennus 

Muistoja ja tietoja Eerikinpolusta – Tankar och minnen kring 
Eriksstigen. Aivoriihi kartanon salissa ja polun varrella. 
Tule kommentoimaan polun sisältöehdotusta. Tuo oma 
kortesi kekoon muisteluiden tai kuvien muodossa. 
 
La 13.9. Eerikinpolun avajaisopastukset  
 
Reitti kulkee Eerikinkartanon vanhan suola-aitan 
nurkalta joen rantaan ja siitä pihapiirin sivuitse kohti 
Haapajärveä. Navalan ladon luona pääsee ihailemaan 
järvinäkymää, ja pienen pähkinälehdon kautta kiivetään 
Navalan kartanon tammikujalle. Urheilukentän reunaa 
pitkin edetään Navalantielle, josta pääsee helposti 
takaisin Navalanpuiston paviljongille ja pikkutietä mäen 
ympäri takaisin järven rantaan ja Eerikinkartanolle. 
Pituutta reitillä on noin kaksi kilometriä.

suunnitellut kohteet 
 
1. Suola-aitta 
2. Leivintupa 
3. Koski ja joki 
4. Sauna ja sikala 
5. Pihapiirin rakennukset 
6. Puutarha 
7. Haapajärvi 
8. Muinainen asutus ja rannan siirtyminen 
9. Tanssilato 
10. Kesäteatteri 
11. Navalanpuro 
12. Käävät ja pähkinäpensaat 
13. ”Noidankivi” 
14. Tammikuja 
15. Navalan kartano 
16. Maatalouskoulun asuntola 
17. Kadonnut panimo ja kapakka 
18. Paviljonki 
19. Peltomaisema

Linkkejä: 
Eerikinpolku Facebookissa: www.facebook.com/pages/Eerikinpolku-Eriksstigen/278244852341063 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät: www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat. 
Aikaisempia rakennusperintöön ja kulttuurimaisemaan liittyviä reittioppaita Kirkkonummella 
löytyy mm. kunnan kulttuuritoimen sivuilta: www.kirkkonummi.fi/kasvitarha.

Teksti: Maaret Eloranta Eerikinkartano ja Navala tiluskartalla vuodelta 1890. Kirkkonummen kunta, kulttuuritoimen arkisto.
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:

 

Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille tänä 
vuonna 3,25 % tuottoa*. Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. Tuotto-
osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai vieraile osoitteessa op.fi/lansi-uusimaa 
*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

KIRVES ei ole vieläkään  
tarpeeton
kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdis-
tys kirVEs ry. perustettiin vuonna 1995. Yh-
distyksen tavoitteena on tehdä itsensä tarpeet-
tomaksi. Valitettavasti alueen järvien, jokien ja 
kunnallistekniikan tila ei vieläkään ole hyvä.

Alkuun pari vuotta yhdis-
tyksessä puhetta johti Jyrki 
Oranen, jonka jälkeen Kari 
Klemola suostui pariksi vuo-
deksi puheenjohtajaksi. Pari 
vuotta venähti melkein kah-
deksikymmeneksi vuodeksi!

Huhtikuun vuosikokouk-
sessa löytyi viimein rohkea 
henkilö Karin tilalle: hal-
lituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Petri Grahn. Tehtä-
vää helpottanee se, että Kari 
suostui jatkamaan varapu-
heenjohtajana.

Muut hallituksen jäsenet 
ovat Mika Gröndahl, Harri 
Issakainen, Jaana Merikallio, 

Pertti Palanne, Marjokaisa 
Piironen ja Teemu Skinnari.

kirves heiluu 

la 24.5. Veikkola-päivässä 
vesistöaiheinen kisa, to 
25.7. Lamminojan perkuu-
talkoot, syys–lokakuussa 
Kalljärven nuottaus, syys-
kuussa linturetki Perälän-
järvelle.

Toiminta rahoitetaan kun-
nan talkooavustuksella, 
ELY-keskuksen avustuk-
sella ja jäsenmaksuilla. Ne 
ovat ennallaan: 15 euroa 
henkilöltä ja 50 euroa yh-
teisöltä.

Tämän vuoden toiminta-
suunnitelmassa on talkoi-
den lisäksi seuraavaa:

1. Kiirehditään Kalljärven 
kunnostussuunnitelman toi-
meenpanemista.

2. Vaaditaan vesilaitosta 
korjaamaan viemärikaivot 
niin, ettei niistä vuoda jär-
viin mitään.

3. Vaaditaan vesilaitosta 
tehostamaan toimia, joilla 
kaava-alueen kiinteistöt liit-
tyvät kunnallistekniikkaan. 

4. Pyydetään kuntaa hidas-
tamaan Lamminojan virtaa-
maa kevyen liikenteen uu-
den väylän alla, jotta saukot 
ja kalat pääsevät kulkemaan.

KIRVES ry:n tiedotustiimi

6–21
8–21
8.30–21
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olen veikkolalainen ammatti-isännöitsijä. olen 
suorittanut teknisen ja hallinnollisen isännöitsijän 
ammattitutkinnon ja AiT:n eli johtavan 
isännöitsijän ammattitutkinnon.  
 
Periaatteeni on hoitaa isännöintiä hyvää 
isännöintitapaa noudattaen.isännöin 
kohteita siinä määrin, kuin tiedän pystyväni 
ne itse laadukkaasti hoitamaan.

Yritykseni käyttää 
www.isannointipvaananen.fi -sivujen kautta 
sähköistä palvelua, joka on suunnattu asunto-
osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille. 

 
 
 
 
 
Petri Grahn, AiT 
isännöinti P. Väänänen 
Puh. 0400 486 988 
Länsiranta 68, Veikkola 
 
www.isannointipvaananen.fi

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.

Kylänratti-jutun liikennemerkkien ja 
liikennesääntöjen selitykset
Liikennemerkit 
151. suojatien ennakkovaroitus 
189. muu vaara (sen laatu kerrotaan aina lisäkilvellä) 
222. väistämisvelvollisuus kohdattaessa (tämän merkin 
pari vastakkaisesta suunnasta tulevalle on numero 221 eli 
etuajo-oikeus kohdattaessa) 
311. ajoneuvolla ajo kielletty (myös polkupyörä on 
ajoneuvo) 
324. jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty 
363. nopeusrajoitusalue (tämän merkin pari on numero 
364 eli nopeusrajoitusalue päättyy) 
373. pysäköintikieltoalue (tämän merkin pari on numero 
374 eli pysäköintikieltoalue päättyy) 
 
Liikennesääntöjen sisältö 
Vi 229 3 § (asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä) 
Henkilöauto–perävaunu-yhdistelmän nopeusrajoitus on 80 
km/h. 
22 § Tässä tapauksessa bussille ei tarvitse antaa etuajo-
oikeutta. Tämä velvollisuus koskee teitä ja katuja, joiden 
nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. 
24 a § Ajoneuvon kuljettaja – polkupyörä on ajoneuvo 
– ei saa käyttää viestintälaitetta niin, että se voi haitata 
ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä 
kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Tällaista haittaa 

aiheuttaa esimerkiksi kännykän pitäminen kädessä tai 
korvalla. 
26 § Kaksisuuntaisella tiellä ajoneuvon saa pysäyttää tai 
pysäköidä ajosuunnassa vain oikealle puolelle tietä.  
36 § Autossa pitää käyttää ajovaloja silloin, kun 
sitä kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana tai 
näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä 
huonontunut. 
37 § Kadun tai tien laitaan pysäköivä autoilija ei tässä 
tapauksessa saa käyttää ns. hätävilkkukytkentää. Tätä saa 
käyttää vain, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai 
muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään 
paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle 
liikenteelle. 
2 § 11 Polkupyörän taluttaja on jalankulkija. 
40 § Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai 
piennarta. Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti 
käytettävä sen vasenta reunaa, jollei oikean reunan 
käyttäminen ole kulkureitin tai muiden syiden vuoksi 
turvallisempaa. Vasemman reunan käyttäminen on 
usein turvallisempaa siitä syystä, että silloin näkee 
vastaantulevan eli lähempää kulkevan liikenteen. 
8 § ja 9 § Polkupyörää on kuljetettava ajoradan 
oikeassa reunassa ja pientareella, jos sellainen on.

Pyydä ilmainen 
arviokäynti ja 
välitystarjous jous
tavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta 
jossa sama hen
kilö hoitaa koko 
myyntiprosessin 
alusta loppuun 
ammattitaitoisesti. 

Lamminjärventie 6, Veikkola

P. 0400 402 930
klaus.kurki@kolumbus.fi

www.etuovi.com/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

Hotelli Lepolammen kesän tapahtumat

Kesäkuussa

ke 4.6. Kalle Jussila & Ari nylund, 
klo 20–0.30, liput 8 e

ke 11.6. Jorma Turunen, klo 20–0.30, liput 8 e

Heinäkuussa

keskiviikkoisin 2.7.–30.7. grilli-ilta,  
hinta aikuiset 15 e, lapset 4–12 v. 7.50 e

keskiviikkoisin 2.7.–30.7. tanssit Jorma Turusen 
tahdittamana klo 20–00.30, vapaa pääsy

perjantaisin 4.7.–25.7. karaoketanssit 
klo 20–0.30, vapaa pääsy

Elokuussa

ke 6.8. Minna Vaittinen & Virsell, 
klo 20–0.30, liput 8 e

la 9.8. sahdinvalmistuksen SM-kisat päivällä

la 9.8. Kalle Jussila & Ari nylund, 
klo 20–0.30, liput 10 e

ke 13.8. River, klo 20–0.30, liput 8 e

ke 20.8. Dry Capri, klo 20–0.30, liput 8 e

ke 27.8. Tytti Pelkonen, klo 20–0.30, liput 8 e

Kivilammentie 1, 02820 Espoo  
P. 09-867 91, myynti@lepolampi.fi

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Talo on avoinna sopimuksesta.  
Sieltä voi varata kotoisaa kokoustilaa 
edullisesti:  
10 e/ilta tai kyläyhdistyksen 
yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.

Katso varaustilanne kylätalon 
kalenterista:  
http://www.freewebs.com/
veikkolaverkko/kyltalonkalenteri.htm

Kylätalon kokoushuoneen varaukset 
nettilomakkeella:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kylatalonvaraus.htm tai 
sähköpostitse veikkola@gmail.com.
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 Tapahtumakalenteri

Lisätietoja sivulla 5 ja www.sahti.org.

ti 13. – la 24.5. 
Veikkolan avoimen taidekerhon näyttely 
Kevään värinää kirjastossa, katso sivu 13.

La 24.5. – su 25.5. Veikkola-päivät, katso sivu 3.

La 24.5. valtakunnallinen siivouspäivä.

La 24.5. 
Klo 17 Piiparilassa viulisti Maarit Kyllönen, 
hänen johtamansa Espoon musiikkiopiston 
opiskelijoiden kansanmusiikkiryhmä sekä 
nuorten muusikoiden trio Roozeman.

su 25.5. 
Europarlamenttivaalien varsinainen 
vaalipäivä, kello 9–20.

su 25.5. 
Zagros-kvartetti, Veikkola DADAn konsertti klo 
15 Piiparilassa, Heparintie 135, Kylmälä.

su 1.6. 
Juhannussahti ja alkukarsinta sahdinvalmistuksen 
SM-kisaan, katso sivu 5.

to 5.6. 
Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen 
20-vuotisjuhlaseminaari Veikkolan koulussa kello  
18–20, sen jälkeen yhdistyksen 
vuosikokous, katso sivu 7.

pe 6. – su 8.6. 
Kirkkonummen kamariorkesterin kapellimestarikurssin 
avoimet harjoitukset Piiparilassa,  
6.6. klo 18, 7.6. klo 11, 8.6. klo 11 
ja konsertti 8.6. klo 18.

La 14. – su 29.6. 
Taidenäyttely Ulla-Maija Alasen ”Vesikuvia” 
Piiparilassa la ja su kello 12–16.

su 15.6. 
Pentti Hildenin (kitara) konsertti kello 17 Piiparilassa.

ti 17.6. – la 28.6. 
Veikkolan kartanoteatterin Särkyneiden siipien 
korjaamo Parantolan pihapiirissä, katso sivu 15.

ke 18.6. klo 11–12 Satupiknik kirjaston pihalla.

La 5.7. – su 3.8. 
Juhani Vierimaan maalauksia ja esineteoksia 
Piiparilassa la ja su klo 12–16.

La 19.7. 
Tampajan-Särkijärven  
vesiensuojeluyhdistyksen kesäjuhla,  
www.tampaja.fi.

pe 25.7. 
Lamminojan perkuutalkoot kello 18–20, 
tapaaminen matonpesupaikan vieressä. 
Ilmoittaudu kirves@saunalahti.fi.

La 9.8. 
Sahdinvalmistuksen SM-kilpailu 
Lepolammella Espoossa, katso sivu 5.

su 10.8. 
GT-ensemble, Veikkola DADAn 
konsertti kello 15 Piiparilassa.

su 17.8. 
Sello-piano -duo, Klaus Mäkelä ja Lauri 
Ahokas, esiintyy Piiparilassa klo 15.

Vuonna 2012 Lamminojaa siivottiin 
ketjussa Vanhatien sillan jyrkillä 
rinteillä. Alimpana Pekka Nuru, sitten 
Teemu Skinnari, Marjokaisa Piironen 
ja ylimpänä Sami Leporanta. Kuvan 
otti Harri Issakainen.
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Grilliherkut edullisesti

HK
Viljaporsaan kasslerpihvi 
marinoitu/ 
Kasslerbiff av gris,
marinerad
900 g (6,66/kg)

599

 HK
 Viljaporsaan   
 pihvifilee/Biffilé av  
 korngris 
 marinoitu/marinerad

 HK
 Viljaporsaan   
 sisäfilee/Inrefilé av  
 korngris
 marinoitu/marinerad

 Atria
 Broilerin 
 sisäfilee/Inrefilé av 
kyckling, pintamaustettu/
ytkryddad, 600 g (11,65/kg)

 Sinebrychoff
Karhu III 20 x 0,33 l tlk/brk
6,60 l (3,00/l) 
(sis./inneh. 19,80 + pantti/pant 
3,00)

 Olvi
 A Le Coq 
 6 x 0,33 l tlk/brk
1,98 l (3,06/l) (sis./inneh. 6,06 + 
pantti/pant 0,90)

 Hartwall
 Lapin Kulta III 
18 x 0,33 l tlk/brk
5,94 l (2,79/l) 
(sis./inneh. 16,56 + pantti/pant 
2,70)

Coca Cola 
15 x 0,33 l tlk/brk
4,95 l (1,75/l) 
(sis./inneh. 8,65 + 
pantti/pant 2,25)

1090
 Rainbow
Grillihiili/Grillkol
2,5 kg (1,58/kg)

395

 Rainbow
Grillihiili/Grillkol
5 kg (1,50/kg)

750

 Rainbow
Grillibriketti/
Grillbriketter
2,5 kg (1,48/kg)

370

 Rainbow
Sytytysneste/
Tändvätska
1 l

320

 Rainbow
Sytytyspala/
Tändbit
20 kpl /st.
(0,05/kpl/st.)

100

 
Coca Cola Zero 
15 x 0,33 l tlk/brk
4,95 l (1,55/l) 
(sis./inneh. 7,65 + 
pantti/pant 2,25)

990

 Hartwall
Jaffa Appelsiini 
12 x 0,33 l tlk/brk
3,96 l (2,04/l) 
(sis./inneh. 8,09 + 
pantti/pant 1,80)

989

 Hartwall
Jaffa Appelsiini 
Light 12 x 0,33 l tlk/brk
3,96 l (1,84/l) 
(sis./inneh. 7,39 + 
pantti/pant 1,80)

919 2280

699

 Atria
 Wilhelm
grillimakkarat/
grillkorv
400 g (4,98/kg)

199 

969 kg795 kg

 HK
 Camping 
grillimakkarat/
grillkorv
400 g (4,48/kg)

179 

1926

696

Hinta voimassa 26.3.2014 alkaen
Priset gäller fr.o.m. 26.3.2014

Hinta voimassa 26.3.2014 alkaen
Priset gäller fr.o.m. 26.3.2014

Hinta voimassa 26.3.2014 alkaen
Priset gäller fr.o.m. 26.3.2014

BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %.
BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %.

OK VARUBODEN-OSLA HLG 2195 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

Hinnat voimassa koko toukokuun/Priserna gäller hela maj

Grilldelikatesser förmånligt

S-market Veikkola
Koskentie/Koskisvägen 2,
puh/tfn. 010 762 6420
(0,0835 puhelu/samtal + 0,1209/min)

Arkisin 7–21  Vardagar
Lauantaisin 8–18 Lördagar
Sunnuntaisin 12–18 Söndagar


