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kansi:

Tähtenä Euroopan kartalla
Nyt se on avattu. Eerikinpolku on valmis kä-
veltäväksi ja koettavaksi. Se on tähti Euroopan 
kulttuuriympäristö -päivän kartalla. Kertomuksia 
kartanosta on kerätty jo nyt, mutta niitä saadaan 
varmasti lisää. Polku on keino tehdä historiaa elä-
väksi, kertoa Kirkkonummen tärkeimmästä karta-
nosta.

Toivottavasti Pohjois-Kirkkonummen koulut ot-
tavat polun käyttöön kotiseutuopetuksessa.  Kar-
tanon rakennukset, joenvarren pajaa lukuun otta-
matta, ovat yllättävän hyvässä kunnossa. Kuoret 
ovat ehyet, mutta monesta rakennuksesta puuttuu 
kuitenkin sisus ja toiminta. Elvytystyö jatkuu.

pelastetaan paja!

Eerikinkartanon paja on harvinainen laatuaan, 
mutta hyvin huonossa kunnossa. Nyt on viimeiset 
hetket pelastaa tämä arvorakennus. Omniassa on 
perinnerakentamisen opetusta. Olisiko mahdollista 
pelastaa paja oppilastyönä?

Bussireittiruletti

Viime kuussa bussireitit muuttuivat eivätkä ihmis-
ten mielestä paremmiksi. Moni on kertonut aje-
levansa kuskin kanssa kaksin Kirkkonummelle. 

Espoon suuntaan saattaa mukana olla toinenkin 
matkustaja. Tämän voi kaiken lisäksi kokea ker-
ran tunnissa arkisin päiväaikaan. Iltaisin ja vii-
konloppuisin kirkonkylälle ei sitten pääsekään. 
Jäävät viikonloppukurssit käymättä, jos autoa ei 
ole.

impin kutomo

Impi Lindströmin kutomo Oikotiellä on otettu 
taas käyttöön. Kutojien käytössä on viidet kan-
gaspuut.  Tässä elvytetään veikkolalaista paikal-
lishistoriaa. Ota yhteyttä ja tule kokeilemaan.

Raija Kari

Tunnelmia sadonkorjuujuhlasta Navalan ladolta ja Eerikinpolun ava-
jaisista. Kuvat Marjokaisa Piironen ja Ruth Vilmi.
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Veikkolan Kyläyhdistyksen jäsenyys:

Arkipäivän voimavara
Oletko jo Veikkolan Kyläyhdistyksen jäsen? Oletko mak-
sanut jäsenmaksusi? Hyvä.

Jos et vielä ole jäsen, tuumaile tässä kerrottavia jäsenetu-
ja.  Myönteisen eli viisaan päätöksesi jälkeen on helppo 
toimia: pane lopussa mainittavalle tilille perhejäsenmak-
su 15 euroa tai yritys-/yhdistysjäsenmaksu 50 euroa.

Veikkolan Kyläyhdistyksen, Veikyn, jäsenenä tuet yh-
distyksen työtä: 
– tämän lehden tekoa 
– nettisivujen ja Facebookin julkaisemista 
– tilaisuuksien järjestämistä 
– kannanottoja ja tärkeitä aloitteita 
– skeittiramppia 
– kylätaloa 
– saunaa 
– kutomoa

Kylätaloa käytetään mm. taloyhtiöiden ja yhdistysten 
kokouspaikkana, rippijuhlapaikkana, kesäleirin tukikoh-
tana, opetustilana.

Veikyn jäsenenä saat monitaitoisen kyläavustajan töihin 
kymmenellä eurolla. Ikäihmiset saavat tämän palvelun 
ilman jäsenmaksuvelvoitetta.

Veikyn jäsenillä on myös oma kuntosalivuoro.

Veikyn jäsenenä sinulla on valmiina käytettäväksi kylän 
kehitystä edistävän organisaation voimavarat. Et hukkaa 

aikaasi sopivan tekijän, paikan tai yhteyden kyselemi-
seen.

Kyläyhdistyksellämme on suuri merkitys myös yhteisöl-
lisyyden ja kyläläisten välisen vuorovaikutuksen, sosiaa-
lisen kanssakäymisen, voimatekijänä. Kaveruuden, jopa 
ystävyyden, hankkiminen on elämänarvo, jolla ei ole 
hintaa.

Vaikka teemme kaiken talkoilla, ilmaiseksi ei mitään saa. 
Yhdistyksemme tärkein tulonlähde on jäsenmaksut. 15 
euroa vuodessa on pieni maksu siitä, että on mukana ky-
läyhteisömme voimakentässä.

Kyläyhdistyksen jäsenyys lataa meitä!

Sydämelliset kiitokset teille, jotka olette jo mukana Vei-
kyssä!

Tervetuloa mukaan te kaikki, jotka olette vielä vailla tä-
män yhdistyksen tarjoamia etuja ja palveluja!

Veikkolan Kyläyhdistys ry. 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki: FI6452974540003368 
Aktia: FI5340550010775621 
(viite molemmissa 20145)

Kutsu 
aluefoorumiin 
28.10.
Aluefoorum tiistaina 28.10.2014 kello 17.00 Veikkolan 
nuorisotilalla.

Veikkolan seudulla toimivien seurojen, yhdistysten, yri-
tysten ym. edustajat ja nuoret tervetuloa mukaan. Aihee-
na seudun toiminta ja tapahtumat nuorten näkökulmasta. 
Myös ideoita toiminnan kehittämiseen otetaan vastaan.

Lisätietoja: Veikkolan Veikot ry., toiminnanjohtaja Jo-
hanna Artola, johanna.artola@gmail.com, 050 3011922.

Veikkolan 
terveysaseman 
epäreilu 
sulkuviikko
Facebookin Veikkola-ryhmässä pyydettiin laittamaan 
viestiä Kylänraittiin, jos terveysaseman kiinniolo aiheutti 
pulmia heinäkuussa.

Yhdeksästä vastaajasta kolme oli kokenut hankaluuksia. 
Niistä yksi tässä:

”Meillä ensin pojalle tuli silmätulehdus. Menimme ter-
veysasemalle soiton jälkeen ohjattuna Kirkkonummen 
ta-päivystykseen: 14 asiakasta ennen meitä, jonotusaika 
loppujen lopuksi 2,5 tuntia. Jonotin nelikuisen vauvan 
sekä 7- ja 10-vuotiaitten lasteni kanssa. Saimme vielä 
labraan lähetteen, mutta labra oli ehtinyt mennä siltä päi-
vää kiinni.

Seuraavana yönä oma korvani alkoi särkeä. Nukkumaan 
ei pystynyt. Aamusta isommat kaverille hoitoon ja vau-
van kanssa päivystykseen. Jälleen 2,5 tuntia odotusta. 
Labraan päästiin onneksi heti.

Olin pettynyt siitä, että veikkolalaisille ei ollut tarjolla 
omalääkäriaikoja, vaan ainoa mahdollisuus oli jonottaa 
päivystyksessä. Tuntui todella epäreilulta. Myös se aja-
minen edestakaisin turhautti.

Tässäpä meidän perheen kokemus. Toivottavasti sulku-
viikkoja ei tule lisää. Käymme jo puheterapiassa Kirkko-
nummella asti, ikävää ajella palveluiden perässä. Ilman 
autoa tosin olisi vielä hankalampaa.”

Impin tuvan avajaiset huhtikuussa 2014. Etualalla 
vasemmalla Raija Kari, Impin lapset Tytti Lehtinen, o.s. 
Lindström ja hänen takanaan Lasse Lindström. Oikealla 
kutomon opettaja, artesaani Riikka Tiittanen. Kuva: 
Maarit Orko.

Lamminjärven 
ympärijuoksu 
Lauantaina 27.9.2014 kello 13.30 alkaen Veikkolan 
koululta. Lasten matka 1 km, aikuisten 4,6 tai 9,2 km.

Tervetuloa mukaan! Hinta 10e, lisätietoa www.veve.net.

Tule kutomaan 
Impin tuvalle! 

Kyläyhdistyksen 
 kuntosalivuorot

Hei kaikki vanhat ja uudet 
kyläyhdistyksen jäsenet!

Kuntosalivuorot Veikkolan koululla 
ovat keskiviikkoisin klo 19–20.30 

ja sunnuntaisin klo 19–21.

Tervetuloa!

Joukkoliikenneilta

Veikkolan koululla keskiviikkona 22.10. klo 18–20. Elo-
kuun joukkoliikenneuudistus menee vielä kerran uusiksi. 
HSL:n edustaja alustaa keskustelun lokakuun puolessa 
välissä voimaan tulleista muutoksista. Kirkkonummen 
kunnan puolesta paikalla on liikennesuunnitteluinsinööri 
Ylva Wahlström.

Tervetuloa kuuntelemaan ja kyselemään!

Veikkolan Kyläyhdistys 

Veikkolan kyläyhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus ku-
toa kangaspuilla Impin tuvassa, aivan kylän keskustassa. 
Impin tuvan osoite on Oikotie 1, joka sijaitsee Siwalta 
200 metriä Turkuun päin, Kalljärven puolella. Tupa on 
piharakennuksessa.

Käytettävissä on viidet kangaspuut. Kangaspuiden vara-
us maksaa 5 euroa/viikko.

Riikka Tiittanen opettaa kudontaa tarvittaessa. Tieduste-
lut impin.tupa@gmail.com

Lue lisää kutomosta sivulta 10.
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MIMERAC OY 
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt. 

 
Yritys sijaitsee Veikkolassa. 

Mika 0400-447 887

Uusi puuvaja ilahduttaa talviuimareita
Kyläyhdistyksen rantasau-
nan viereen on hankittu 
uusi puuvaja. Nyt voimme 
saada kahden talven puut 
vajoihin. Se takaa entistä 
kuivemmat puut ja parem-
mat löylyt. Uusi puuvaja 

sarjoitetaan samaan luk-
kosarjaan kuin vanha vaja 
ja sauna. Silloin yhdellä 
avaimella pääsee kaikkiin 
näihin kyläyhdistyksen 
omistamiin rakennuksiin. 
Vain kunnan pukukoppi 

toimii eri avaimella. Puu-
vajaa voi käyttää myös 
saunojien pukukoppina 
kesäaikaan, kun kunnan 
lämmin pukukoppi ei ole 
paikalla.

Kuva: Tapani Iivari

Rantasaunaa lämmitetään 
avantouimareille sunnun-
tai-iltapäivisin. Muina 
aikoina sitä voi vuokrata 
oman perheen tai muun 
porukan käyttöön. Saunan 
varaukset tehdään Kymp-
pikioskilla Koskentorilla. 
Vuokra on 25 euroa nel-
jän tunnin ajalta. Vuokra 
on maksettava käteisellä 
varausta tehtäessä. Avain 
noudetaan ja palautetaan 
kioskille.

perinteisellä 
rantasaunalla on 
ollut mukavan 
paljon käyttäjiä

Veikkolan kylän väki on 
saunonut ahkerasti kesän 
aikana. Sauna on elämys 
sähkösaunan käyttäjille, 
ja ranta lisää vielä nautin-
toa. Sauna on oikea puilla 
lämmitettävä rantasauna, 
jonne vedet ja puut pitää 
vuokralaisen kantaa.  Jat-
kuvalämmitteinen kiuas 
on helppo lämmittää, ja 

kesällä sauna lämpenee 
kylpykuntoon tunnissa. 
Kuumempia löylyjä kai-
paava varaa enemmän 
lämmitysaikaa. Vesi kuu-
mentuu kiukaan vesisäili-
össä. Saunan käyttäjä huo-
lehtii myös siitä, että sauna 
jää siistiin kuntoon seuraa-
vaa käyttäjää varten.

Lämmin pukukoppi 

Kunnan liikuntapalvelut 
toimittaa Lammaskallion 
rantaan lämmitettävän pu-
kukopin lokakuun alussa. 
Avaimen siihen saa joko 
soittamalla Pia Kärkkäiselle 
p. 040 1269404 tai sähkö-
postilla: pia.karkkainen@
kirkkonummi.fi. Avaimen 
voi noutaa Veikkolasta 
nuorisotilasta (Koskentie 
3). Nuorisotila on avoinna 
myös iltaisin, ja avaimen 
noutoaika sovitaan avainta 
tilattaessa. Kunta laskuttaa 
avaimesta 25 euroa, ja siitä 
saa 15 euroa takaisin, kun 
palauttaa avaimen.

Yhteissauna lämpiää 
sunnuntaisin 
26.10 alkaen

Avantouimareiden ilok-
si lämmitetään talkoilla 
sunnuntaisin yhteisöllis-
tä rantasaunaa. Sauna on 
lämmin klo 16–18. Kes-
kitalvella lämmitystä 
voidaan hieman aikaistaa 
valoisampaan aikaan. 
Saunan lämmitys perus-
tuu talkoohenkeen, ja 
sauna lämpiää vain, jos 
talkoolämmittäjiä löytyy. 
Lämmittäjäksi tai saunan 
sulkijaksi voi ilmoittautua 
pukukopin seinällä ole-
vaan listaan tai ilmoittaa 
allekirjoittaneelle esim. 
tekstarilla numeroon  
050 3540836.

Tervetuloa uimaan ja sau-
nomaan! Lauteilla ja avan-
nossa tavataan.

Teksti: Pirkko-Liisa Iivari

Uusi vaja sopii hyvin väriltäänkin muiden rannan rakennusten joukkoon.

Me Rantatien itäpäässä 
Puronsuuntien risteyksen 
tuntumassa asuvat olem-
me saaneet nauttia näistä 
mielenkiintoisista tietöistä 
jo viime vuoden kesäkuun 

lopusta alkaen. Tietenkin 
olemme myös saaneet 
käyttöömme työn tuloksia, 
asfaltoituja katuja ja jalka-
käytäviä.

Nopeusrajoitusalueiden mystinen sekoitus

Tässä on Turuntien ja Puronsuuntien risteys, josta alkaa 
30 km/h -nopeusrajoitusalue.

Tässä Turuntien ja Rantatien risteyksessä alkaa 40 km/h 
-nopeusrajoitusalue. 

Tietyömaasta käytetään 
viime vuoden kevätke-
sällä pystytetyssä kyltissä 
nimitystä ”Hiekkamäen 
alueen katurakentaminen”. 
Valmistumisajankohdaksi 
mainitaan 11/2014.

Merkillistä tässä rakennus-
projektin nimessä on se, 
että työt etenevät jossain 
Oikotien länsipuolella Sa-
hatien perukassa, mutta 
Hiekkamäentie on vielä 
koskemattomana muuta-
man sadan metrin päässä.

Tämä on jo melko kum-
mallista, mutta vielä ou-
dompi ilmiö piilee alu-
eemme liikennemerkeissä.

Kyse on kahden nopeusra-
joitusalueen ihmeellisestä 
sekoituksesta. Keltapoh-
jaisen neliön sisällä oleva 
nopeusrajoitus määrittää 
ajoneuvon suurimman sal-
litun nopeuden tämän mer-
kin ja Nopeusrajoitusalue 
päättyy -merkin rajaamalla 
alueella.

Alueemme mysteerin ke-
hykset ovat nämä:

– Jos kylänraitilta eli Tu-
runtieltä ajaa Puronsuun-
tielle alueemme itäpäässä 

vaikkapa viedäkseen ros-
kia tai kierrätysmateriaale-
ja niiden keräyspisteeseen, 
tulee 30 km/h -nopeusra-
joitusalueelle.

– Jos ajaa Turuntieltä Ran-
tatielle hieman VPK:n 
itäpuolella, tulee 40 km/h 
-nopeusrajoitusalueelle.

Kun ajaa näistä risteyk-
sistä takaisin Turuntielle, 
päättymismerkit kertovat 
nopeusrajoitusalueitten 
päättyvän.

Vielä yksi kummallisuus, 
joka johtunee tietyömies-
ten muista kiireistä. Jos 
ajaa Siwan länsipuolelta 
leikkikentän kohdalta Oi-

kotielle, risteyksessä ei ole 
mitään aluenopeusrajoi-
tusmerkkiä eikä tietenkään 
päättymismerkkiä. Tilanne 
oli yhä tämä, kun syyskuu 
oli jo pitkällä.

Eikö joku jo joutaisi pys-
tyttää niitä tilapäisesti 
poistettuja merkkejä?

Selvyyden vuoksi mainit-
takoon, että Turuntieltä 
tuleva voi ajaa alueemme 
läpi molempiin suuntiin.

Vaikka olen työkseni as-
karoinut vuosikymmeniä 
liikenneasioitten parissa, 
jää vastausta vaille eri-
koinen kysymys: missä 
nämä nopeusrajoitusalu-

eet törmäävät toisiinsa? 
Milloin siis on voimassa 
30 km/h ja milloin 40 
km/h?

Nopeusrajoitusalueen si-
sällä voi olla alueen alus-
sa mainittua rajoitusta 
alhaisempia rajoituksia, 
esimerkiksi pihakatu ja 20 
km/h. Nämä on kuitenkin 
aina ehdottoman varmas-
ti rajattava myös päätty-
mään.

Meidän alueemme tapa-
uksessa 30 km/h -rajoitus 
ei ole loogisesti tällainen 
alempi rajoitus.

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari

www.veikkola.fi
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Ensin piristivät huhut
Lyhyt kertomus ensimmäisestä matkastani 
uudella bussilla kaksi-neljä-kolme Veikko-
lasta Espooseen elokuun yhdentenätoista 
päivänä

On elokuun yhdestoista 
päivä noin kello 11. Odo-
tan Lamminjärven pysä-
killä vanhaa hyvää 280- 
bussia Veikkolasta Ikealle.

Taisi olla heinäkuussa, kun 
jännittävät huhut piristivät 
minun muuten ihan tylsää 
elämääni: Veikkola saisi 
uuden bussilinjan! Se kor-
vaisi bussin numero 290, 
sen hitaan bussin tuhansine 
pysäkkeineen. Eihän sel-
laista bussia saa olla, joka 
stoppaa sadan metrin välein 
Nummelasta Kamppiin asti.

Olin unohtanut asian jo, 
kun kas! Yhtäkkiä bussi 
tuntemattomalla nume-
rolla 2-4-3 kyltin mukaan 
"Espoon keskukseen" 
lähestyy. Olisiko tämä 
SE HUHUBUSSI? Teen 
nopean ja ultrarohkean 
päätöksen: kokeilisin tätä 
ihan saman tien. Lukihan 
autossa ”Espoon keskus”, 
eli pääsisin suurin piirtein 
sopivaan paikkaan.

tyhjän bussin rauhaa

Nostan kättäni, ja se py-
sähtyy. Ovi aukeaa. Sa-
nomme kuskin kanssa 
toisillemme päivää. YTV-
maksupömpeli tervehtii 
kuukausikorttiani "piip". 
Katson ympärilleni ja iloit-
sen: bussi on tyhjä. Minä 
rakastan tyhjissä busseissa 
vallitsevaa rauhaa!

Menen istumaan lempi-
paikalleni, keskialueen 
jälkeen ensimmäiseen 
penkkiin oikealla. Turva-
vyötä ei tarvitse laittaa, 
koska kaupunkibussissa ei 
sellaista ole. Hengitän sy-
vään. Seikkailu alkaa.

Bussi lähtee ja kulkee (tie-
tysti) keskustan pysäkin 

kautta, jossa odottaa jon-
kin verran väkeä, mutta 
kukaan ei halua mukaan. 
Liikenneympyrästä jat-
kamme Turuntien suun-
taan, niin kuin 290 teki. 
Ohi menee teollisuusalue, 
Delipapin vanha tila, ylä-
mäki, alamäki, kaunis 
Haukilampi avautuu oi-
kealla. Aurinko paistaa, 
kukaan ei huuda kännyk-
kään. Kukaan ei harjoittele 
penkkinaapurin kanssa v-
sanan mestaruutta varten.

kesämetsän poikki

Olen niin kuin upporikas 
tehtaanomistaja valtavassa 
yksityislimusiinissa. (Tä-
hän sopisi nyt kaunis kevyt 
klassinen musiikki, esim. 
Vivaldi tai jotain.)

Matka on siis tosi mukava, 
kunnes yhtäkkiä ihan so-
pimattomalla tienpätkällä 
kuuluu vilkun ääni. Mitäs 
nyt? Meinaako kuski tosi-
aan kääntää TÄSSÄ, siis 
ei missään, vasemmalle? 
Onko kuski uusi? Ulko-
mailta, kenties itävaltalai-
nen eksyksissä? Pitäisikö 
mennä ilmoittamaan hä-
nelle, ettei tämä ole vielä 
Ämmässuon moottoritie-
liittymä? No, ajattelen. 
Kyllä hän itse kohta huo-
maa virheensä.

Mutta hän ei huomaakaan. 
Matka jatkuu mutkikkaal-
la pikkutiellä kesämetsän 
poikki. Onhan sekin aika 
idyllinen. (Vivaldikin saisi 
jatkaa.)

Pian ilmestyy näkyviin 
tuttuja rakennuksia. Juu, 
tässä onkin hotelli Lepo-
lampi, jossa jaettiin joskus 
petankkikisojen palkinnot. 
Lepolammella yöpyvät 
kuulemma nykyisin lähin-

nä rakennusmiehet, läheltä 
ja kaukaa. Toivooko bus-
siyritys, että he tulisivat 
kulkemaan työmaihinsa 
julkisilla?

Ainakaan tänään toivo-
mus ei toteudu; kukaan 
ei tule sisään. Takaisin 
Turuntielle, jossa bussi 
kääntyy – kuten toivoin-
kin – taas Espooseen 
päin. Matka jatkuu siis 
290-bussin reitillä. Mutta 
mitä tietä hän ajaisi Es-
poon keskukseen?

samanpituisten 
matkojen kestossa 
suuria eroja 

Bussireitin tarkka linja-
us on todella suuri juttu 
niille, joka kulkevat päi-
vittäin töihin tai koului-
hin. Julkisessa matkassa 
kahteen Veikkolasta sa-
man linnuntie-etäisyyden 
päässä sijaitsevaan paik-
kaan voi olla tuntikausien 
ero, jos joko suorabussi 
menee sinne, tai vaihdot 
ovat tarpeellisia, tai lähin 
pysäkki on kaukana. Jos 
tämä bussi kulkisi Bem-
bölen risteyksen kautta, 
voisin loppumatkan vaik-
ka kävellä.

Mutta emme mene sitä 
kautta, koska Gumbölen 
risteyksen kohdalla kuuluu 
taas sen vilkun ääni. Tällä 
kerralla käännös oikealle. 
Tämäkään ei ole minulle 
kovin tuttu reitti: kaupun-
kimaisempi kuin se Lepo-
lammen pätkä, aika metsä-
tön. Muutamien mutkien 
(ja matkustajattomien py-
säkkien) päästä menemme 
Kehä Kolmosen yli, eli 
ollaan kohta perille.

Bussi-
luksusyksinäisyyden 
päätös

Ei, emme ole, kun bussi 
taas kääntyy, tällä kertaa 
vasemmalle. Täytyy sa-

noa, että vasta tässä vai-
heessa minun bussi-luk-
susyksinäisyyteni päättyy, 
kun yksi keskikokoinen 
nuori espoolainen (?) hyp-
pää kyytiin. Vahingossa? 
Hän ei mene takapenkille 
vaan säilyttää bussin tasa-
painon ottamalla rivin ihan 
minun ja kuskin keskelle. 
Kolmistaan me ehdimme 
ajaa vielä jonkin verran, 
kunnes K-Raudan isot hal-
lit ilmestyvät vasemmalle, 
ja minä päätän, taas sala-
manopeasti, välttää muita 
reittiyllätyksiä ja vaihtaa 
täällä toiseen, tuttuun bus-
siin.

Astun siis ulos Omnian 
edessä. Puhuin aiemmin 
bussilinjauksen merki-
tyksestä: Jos olisin nyt 
tässä, Omniassa, töissä, 
pääsisin hienon uuden 
linjan kautta ihan (koti-)
ovelta (työ-)ovelle. Olen 
nimittäin oppinut paluu-
matkalla, että bussi 243 
kiertää Veikkolassa Lam-
minjärven ympäri! Koska 
siellä ei ole (vielä) pysäk-
kejä merkitty, matkustaja 
voi ihan niin kuin ennen 
vanhaan ilmoittaa kuskil-
le juuri sen paikan, missä 
haluaa bussista pois tai 
bussiin.

Eihän julkinen kuljetus-
palvelu paljon parempaa 
voi olla...

JK. Päivitys 8.9: kun tä-
nään menin taas keski-
päivällä töihin, bussissa 
oli loppupätkällä jopa 
kahdeksan matkustajaa! 
Lepolammellakin odotti 
kaksi. Bussi 243:n suosio 
kasvaa ihan räjähdysmäi-
sesti.

Teksti ja kuvat:  
Franz Raschbacher 
Käännös: Tapani Iivari

Veikkolan bussilinjat:
280 Helsinki–Turunväylä–Veikkola 
243 Espoon keskus–Kolmiranta–Veikkola 
908 Kirkkonummi–Evitskog–Kylmälä–Veikkola–Kaislampi 
907 Kirkkonummi–Veklahti–Lapinkylä–Veikkola

Bussilinjojen aikataulut ja pysäkit löytyvät osoitteesta: hsl.fi

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Kylätalo on avoinna sopimuksen 
mukaan. Talosta voi varata kotoisaa 
kokoustilaa edullisesti:  
10 e/ilta tai kyläyhdistyksen 
yhteisöjäsenmaksu 50 e/v.

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

Kylätalon kokoushuoneen varaukset 
nettilomakkeella:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kylatalonvaraus.htm tai 
sähköpostitse veikkola@gmail.com.www.kylanraitti.fi
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Suojatie ja kevyen liikenteen väylä – oppia ikä kaikki

tämä on vanhan kertausta: suojatie ei ole 
nimensä veroinen. Vain me, jotka kuljem-
me liikenteessä moottorin voimalla, voimme 
tehdä suojatiestä turvallisen.

kevyen liikenteen väylän turvallisuus perus-
tuu monenlaisten kulkijoitten yhteispeliin. 
kenenkään ei pidä joutua koiranulkoilutta-
jan virittämän hihnan kampattavaksi.

Kun koulut Veikkolassa 
alkoivat maanantaina elo-
kuun 11. päivänä, olimme 
jälleen Lionsien, Pohjois-
Kirkkonummen MLL:n 
ja Veikkolan Veikkojen 
masinoimalla porukalla 
heijastinliivit yllä päivys-
tämässä ja turvaamassa 
koululaisten suojateiden 
käyttöä. Meitä oli sekä 
Veikkolan koulun että 
Vuorenmäen koulun edus-
talla.

Jotkut tulivat myös koulujen 
päättymisen aikoihin ennen 
puoltapäivää katsomaan, 
miten suojateiden käyttö 
silloin sujui. Myös tiistai-
aamuna joitakin heijastinlii-
visiä oli vielä paikalla.

Moo t to r i a joneuvo jen 
kuljettajat olivat jälleen 

joko erittäin huomaa-
vaisia tai huomaavaisia. 
Toivottavasti huomaa-
vainen asenne on jäänyt 
pesimään meidän motori-
soitujen kulkijoitten sisi-
kuntaan.

Edelleen aivan erityinen 
on Veikkolan koulun ja 
r-kioskin – torialueen 
– välinen suojatie. Sen 
päällyste – kivetty pin-
ta asfaltin sijasta ilman 
maaliraitoja – ei miten-
kään viestitä tiettyä, pyö-
räilijöitä koskevaa sään-
töä.

sääntö on yhä tämä: tuo 
suojatie ei ole kevyen 
liikenteen väylän jatke, 
kuten kaikki muut suo-
jatiet kiertoliittymien 
tuntumassa. Niinpä tätä 

suojatietä pitkin ei saa 
pyöräillä, vaan pyörä pi-
tää taluttaa tien yli.

Muilla kiertoliittymien 
alueen suojateillä on val-
koisten poikkiraitojen kes-
kellä katkos: se tarkoittaa 
pyörätien jatkosta.

Olen sitä mieltä, että 40 
km/h -rajoitus ympyröit-
ten välisellä alueella on 
liian korkea. Ja rajoituk-
sen ylittäminen on valitet-
tavan yleistä. Sopivampi 
olisi 30 km/h. Sillä ehtii 
kyllä.

Menneenä kesänä eivät 
pensaat eivätkä puiden 
oksat aiheuttaneet suoja-
teille niin pahoja katveita 
kuin aiempina vuosina. 
Vieläkin olisi karsimisen 
varaa.

Kevyen liikenteen väylä 
– käytän nimeä kevytväy-
lä – on myös tunnettava. 
Meillä Veikkolassa on yk-
sinkertaiset kevytväylät, 
eli jalkakäytävä ja pyörätie 
on yhdistetty, eikä niitä ole 
pituussuunnassa erikseen 
merkitty.

Kevytväylillämme ei saa 
ajaa mopolla. Tämä pitää 
aina lisäkilvellä erikseen 
sallia.

Kevytväylällä pyöräilijöit-
ten on ajettava oikeassa 
reunassa. Kävelijät saavat 
käyttää kumpaa laitaa ta-

hansa. Arvoisat pyöräilijät. 
Älkää ujostelko käyttää 
pyöränne pakollista va-
rustetta, kelloa tai muuta 
äänimerkkilaitetta, kun 
havaitsette edellänne jon-
kin riskin. Muuten voitte 
joutua itsekin vaikeaan 
tilanteeseen, jossa törmää-
minen tai kaatuminen on 
lähellä.

Vetoan teihin, arvoisat koi-
rien ulkoiluttajat ja lasten-
vaunujen kanssa kulkevat: 
valitkaa väylästä puolenne 
niin, että muut voivat sen 
varmasti päätellä.

Rullalautailijat, -luisteli-
jat ja -hiihtäjät. Te olette 
erikoisryhmä, jolta voi 

vaatia erityistä huolelli-
suutta ja varovaisuutta. 
Nuorimpien skeittaajien 
menossa on eniten toivo-
misen varaa.

Koska jalankululla ei ole 
ala- eikä yläikärajaa, se 
on vaativa laji. Siksi vah-
vempien on aina pidettävä 
huolta heikompien turval-
lisesta kulusta.

Vielä joitakin vuosia 
sitten erityisesti täyspe-
rävaunullisten kuorma-
autoyhdistelmien takana 
luki ”Olen isokokoinen 
mutta hyvätapainen”. 
Vaikka tuota sanontaa 
ei enää käytettäisi, tuon 
asenteen pitäisi olla aina 

olemassa. Ja isokokoisuus 
voidaan määritellä tilan-
teen mukaan.

Vaikka jalankulkija olisi 
kuka hyvänsä, me ajoneu-
vojen käyttäjät – myös 
pyöräilijät – olemme hä-
neen verrattuna aina ”iso-
kokoisia”. Siksi meidän 
ehdottomasti pitää olla 
myös hyvätapaisia.

Nyt kannattaa jo vähitellen 
muistella, miten pitää kä-
vellä, jottei ka…….ntapää 
luissss…kahda… 

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

Tuokiokuva Veikkolan ympyröitten väliseltä suojatieltä koulujen alkamispäivänä 
hieman ennen kahtatoista. Torin suunnalta tulevien lasten matkaa on turvaamassa 
heijastinliivinen suojatiepäivystäjä.



Kylänraitti 3/2014 7AjAssA

Liikuntapalvelut 

M E N O X 
anne@lpmenox.fi

041 - 533 53 09
www.lpmenox.fi

RAVINTOVALMENNUS

PERSONAL TRAINING

K U N T O S A L I O H J AU S

Y R I T Y S L I I K U N T A

M E N O X - J U M P A T

Sahtipäät kiittävät 
pääkaupunkiseudun sahtiseura sahtipäät ry. 
juhlii tänä vuonna kymmenettä vuottaan. Yh-
distyksen kotikunta on kirkkonummi, ja sen 
päämajassa Veikkolassa on opetettu sadoille 
ihmisille, kuinka sahtia valmistetaan. juhla-
vuoden ja aktiivisen toiminnan ansiosta suo-
men sahtiseura myönsi sahtipäät ry:lle luvan 
järjestää sahdinvalmistuksen 23. sM-kisat.

Kisavalmistelut aloitettiin 
puolitoista vuotta aikai-
semmin. Tehtävien määrä 
lisääntyi kisapäivän lähes-
tyessä niin, että Lammin-
järven rantaan perustet-
tiin kisatoimisto viikoksi. 
Siellä Sinikka Lakkinen 
Helsingistä ja Sahtipäiden 
pääpää Marjokaisa Piiro-

nen ahersivat heinäkuun 
helteillä, välillä järvessä 
pulahtaen.

Elokuussa Espoon Lepo-
lammelle kokoontui ennä-
tysmäärä sahdinvalmistajia 
eri puolilta Suomea kilpai-
lemaan mestaruudesta.

Alkukarsintojen kautta 
peräti 49 pitäjän parhaat 
sahdinvalmistajat toivat 
näytteensä liki yhtä monen 
tuomarin maisteltavaksi. 
Kilpailijoiden ja tuoma-
reiden lisäksi paikalla oli 
kisaturisteja, toimitsijoita, 
toimittajia ja esiintyjiä.

Sahtipäiden 60 talkoolaista 
järjesti kisat, jotka hotelli 
Lepolammen mukaan su-
juivat moitteetta: Ei ensim-
mäistäkään järjestyshäi-
riötä, ja seuraavan päivän 
aamuna pihalta löytyi vain 
yksi roska. Lisäksi talkoilla 
ja sahtipalkalla olivat mu-
kana Veikkolan Kartanote-

atterin Ilkamat-ryhmä, Sta-
din slangikuoro, haitaristi 
Sirpa Saarinen sekä kisan 
juontaneet Joonas Saarta-
mo ja Mika Pasonen.

Sahtipäät kiittävät kaikkia 
talkoolaisia ja esiintyjiä, 
joiden ansiosta kisat onnis-
tuivat loistavasti. Jopa niin 
hyvin, että ensi vuoden 
kisajärjestäjät Pertunmaal-
ta pyörittelivät päätään ja 
tuumivat: Miten ihmeessä 
saamme edes osan tästä 
onnistumaan ensi vuonna!

Teksti: Marjokaisa Piiro-
nen, Sahtipäät ry:n pääpää 
Kuva: Sahtipäiden arkisto

Sahdinvalmistuksen SM-kilpailun  
Espoon 9.8.2014 tulokset:

1. Jarkko Mäki, Karvia, 123 pistettä 
2. Kari Harju, Pori, 140 pistettä 
3. Mika Välimäki, Parkano, 151 pistettä 
4. Uuri Kärkäinen, Hyvinkää, 159 pistettä 
5. Jouko Lavonius, Kuhmoinen, 200 pistettä 
6. Maria Kuusikko, Vaasa, 214 pistettä

sahti on suomalainen suodattamaton pintahiivaolut, jonka  
valmistustaito ulottuu jopa tuhannen vuoden taakse. Sahdinteossa 
käytetään perinteisiä raaka-aineita, kuten ohra- ja ruismaltaita sekä 
sille tyypillisen maun antavaa katajaa. 
 
Suomessa perinteisiä sahtialueita ovat erityisesti Häme, Etelä-Poh-
janmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Satakunta. Suomen ohella sahdin 
kaltaista juomaa valmistetaan Ruotsin Gotlannissa sekä Virossa 
Saarenmaan ja Hiidenmaan saarilla. Seuraavat Sahdinvalmistuk-
sen SM-kilpailut järjestetään ensi vuoden elokuussa Pertunmaalla.

Vaikein tehtävä oli tuoma-
reilla, jotka olivat samoilta 
paikkakunnilta kuin kilpai-
lijat. Etualalla myhäilee 
lierihattuinen Olutliiton 
pj. Heikki Kähkönen. Tel-
tan takaosassa näkyy tele-
visiokamera, kun MTV:n 
uutisten Mika Tommola 
kävi vähän keventämässä.

”Veikkosen” tilalla Tyyli Lyyli

Tyyli Lyylin hyväntuuliset vetäjät, Kerstin-äiti ja Kristal-tytär.

Veikkolan Siwan kiinteis-
tön kohdalla on tapahtu-
nut melkoisesti kevään 

ja kesän aikana. Liike 
itsekin on syyskesän ai-
kana kokenut ison muo-

donmuutoksen remontin 
myötä.

Viime huhtikuun lopulla 
hyvästelimme Siwan ylä-
kerrassa Sirpan Vintin, 
kodikkaan kaupan, jota 
Sirpa ja Tapani Råmark 
pitivät 23 ja puoli vuot-
ta. Kesän ajan  samoissa 
tiloissa toimi itsepalvelu-
kirppis ”Veikkonen”. Sen 
taival loppui kesällä.

Nyt Siwan vintillä on 
uusi itsepalvelukirppu-
tori, Tyyli Lyyli, jonka 
avajaisia vietettiin 3. päi-

Pyydä ilmainen 
arviokäynti ja 
välitystarjous jous-
tavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta 
jossa yrittäjä itse
hoitaa koko 
myyntiprosessin 
alusta loppuun 
ammattitaitoisesti. 

Lamminjärventie 6, Veikkola
P. 0400 402 930
klaus.kurki@kolumbus.fi

   www.jokakoti.�/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

vänä syyskuuta. Toimiti-
lan takaosasta löytyy ”he-
voshuone”, johon otetaan 
hevostarvikkeita myyntiin 
provisiolla.

Kirpparia pyörittävät äiti 
ja tytär, Kerstin Puustinen 
ja Kristal Kakko.

Selkeissä, valoisissa ti-
loissa toimiva kirppari on  
avoinna  
ke–pe klo 12–19 ja 
la–su klo 10–16.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari 
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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!

Hyvästi, haittarauhanen!

Prostaata muistelee
kaiken alku on psA. Ei, en tarkoita auto-
jen tai moottoripyörien valmistajia vaan ai-
van erityistä lääketieteellistä käsitettä. sen 
perusteella valitsen kertojapersoonakseni 
kaikista isoisää tarkoittavista sanoista F.E. 
sillanpään käyttämän taata-nimityksen. Va-
rustan sen pro-etuliitteellä ja sen monikko- 
tai omistusmuotoa tarkoittavalla s-kirjai-
mella. Näin haluan korostaa minua hienosti 
hoitaneitten lääketieteen ammattilaisten 
merkitystä. olen ”prostaata”, paappa, joka 
kiitollisena muistelee saamaansa hoivaa ja 
hoitoa.

Prostata tarkoittaa eturau-
hasta. PSA tulee sanoista 
”prostataspesifinen anti-
geeni”. Se on eturauhasen 
solujen tuottama valku-
aisaine, jota löytyy pieniä 
määriä veriplasmasta.

PSA-arvo selvitetään ve-
rikokeella. Se tutkitaan 
vain, jos miehellä on joi-
tain merkittäviä oireita ja 
jos hän on jo eläkkeellä tai 
lähestymässä niitä vuosia. 
Jos asiakas tätä nimen-
omaan pyytää ja peruste-
lee pyyntöä esimerkiksi 
suvussa todetulla eturau-
hassyövällä, niin tietysti 
PSA mitataan.

En rasita tätä kertomusta 
niillä yleisillä tiedoilla, jot-
ka helposti löytyvät ”goog-
laamalla”. En myöskään 
pelottele eturauhasen syö-
vällä, vaikka tämä on Suo-
men yleisin syöpätauti.

Kohonneen PSA-arvon ta-
kia tehtäviä lisätutkimuk-
sia ovat eturauhasen tun-
nustelu, ultraäänitutkimus 

ja ohutneulanäytteiden 
otto. Viime mainittu ei ole 
ollenkaan niin kivuliasta 
kuin voisi kuvitella. Puu-
dutuksen jälkeen tunte-
mukset ahterin sisäosissa 
ovat itikanpiston vertaisia.

Hyvä työterveyshuolto 
ja ohutneulanäytteet

Eläköitymistäni edeltä-
neet lähes 35 työvuotta 
sain nauttia erittäin hy-
västä työterveyshuollosta 
ja hyvästä terveydestä. 
Noina vuosikymmeninä 
en sairastellut muutaman 
päivän flunssia enempää. 
Kuitenkin vuosituhannen 
vaihteen tuntumassa sil-
loin tällöin ilmenneet ko-
vat ylävatsakivut johtivat 
tutkimuksiin. Kyse oli sap-
pikohtauksista. Joulun alla 
vuonna 2001 Jorvissa pää-
sin sappikivistä ja sappira-
kostani eroon onnistunees-
sa tähystysleikkauksessa.

Keväällä 2004 kävin veri-
kokeissa. Koska aloin olla 
lähes syytinkisarjalainen, 

myös PSA-arvo selvi-
tettiin. Se oli sen verran 
koholla, että päädyttiin 
lisätutkimuksiin, vaikkei 
ukolla mitään oireita ol-
lutkaan. Kesäkuun alussa 
2004 menin urologin vas-
taanotolle, jossa eturauha-
sestani otettiin ohutneula-
näytteet. Kahden viikon 
kuluttua urologi soitti ja 
kertoi, ettei näytteissä ollut 
mitään pahanlaatuista.

psA alkaa näyttää 
jotain – toiset 
ohutneulanäytteet

Tästä kului lähes yhdeksän 
ns. tervettä vuotta, ennen 
kuin ensimmäistä kertaa 
menin Veikkolan terveys-
asemalle – verikokeisiin. 
Oli perjantain toukokuun 
10. päivän aamu vuonna 
2013. Olimme siihen men-
nessä asuneet Veikkolassa 
38 vuotta.

Maanantaina toukokuun 
20. päivänä kävin miel-
lyttävän omalääkärini vas-
taanotolla. Verikokeissa 
ei ollut mitään hälyttävää, 
muutamat arvot hieman 
koholla, mutta PSA:ta ei 
ollut tutkittu.

Syys–lokakuun aikana kä-
vin verikokeissa, sydänfil-
missä – ei mitään poikkea-
vaa – ja lokakuun lopulla 
omalääkärin vastaanotolla. 
Sain rauhoittavaa tietoa. 
Tunnustelun perusteella 
eturauhasessa ei ainakaan 
ollut mitään kyhmyä.

HYKSissä oli sinne lä-
hetettyjen tietojeni pe-

rusteella päätetty tutkia 
tarkemmin. Keskiviikko-
na joulukuun 18. päivänä 
Meilahdessa kirurgian po-
liklinikalla minulta otettiin 
eturauhasesta ohutneula-
näytteet.

uusi vuosi – uudet tiedot

Neulanäytteet ottaneen 
naisurologin lyhyessä 
viestissä viime tammi-
kuun 15. päivänä sanot-
tiin: ”Kutsutaan potilas 
urologian poliklinikan 
vastaanotolle kuulemaan 
PAD-vastauksia.”

Torstaina helmikuun 13. 
päivän aamuna kirurgian 
poliklinikalla Meilahden 
sairaalassa miesurologi 
kertoi, että minulla oli as-
teikolla 6–10 tuo 6 eli lie-
vin eturauhassyövän aste. 
Syöpäsoluja oli 12:sta 
näytteestä kolmessa.

Urologi antoi jatkohoidol-
le kolme vaihtoehtoa: seu-
rataan eturauhasen tilan 
kehittymistä, aloitetaan 
sädehoito tai poistetaan 
eturauhanen tähystysleik-
kauksella. Se tehtäisiin 
Peijaksen sairaalassa Van-
taan Rekolassa.

En epäillyt hetkeäkään 
vaan ilmoitin, että leika-
taan. Siitä alkaen päätin 
kertoa asian niin, että kos-
ka eturauhasestani oli tuli 
haittarauhanen, se joutaa 
pois. Olin nyt leikkaus-
jonossa. Operaatio tehtäi-
siin mahdollisesti huhti-
kuun aikana.

Ennakkotarkastus 
peijaksen sairaalassa

Maaliskuun 12. päivänä 
sain HYKSistä leikkausta-
ni koskevat paperit ja kut-
sun ennakkotarkastukseen 
Peijaksen sairaalaan 25.3. 
Leikkaukseni tehtäisiin 
keskiviikkona huhtikuun 
toisena päivänä. Ystäväl-
täni kuulin, että leikkaus-
robotin nimi on Da Vinci. 
Tästä alkaen heitin huulta 
siitä, että toivottavasti lää-
kärit eivät piilottaisi napa-
ni seutuville minkäänlaista 
Da Vinci -koodia.

Koska Veikkolasta ei saa-
nut tietylle päivälle aikaa 
verikokeisiin ja sydänfil-
miin, päätimme kotona, 
että menen ilman ajanva-
rausta Samariaan Espoon 
keskustaan. Keskiviikkona 
19.3. Samariassa jonot ete-
nivät ripeästi. Verikokeet 
ja EKG otettiin selväs-
ti alle tunnissa. Mukava 
hoitaja sanoi, että ainakin 
päällisin puolin sydänfilmi 
näyttää normaalilta.

Tiistaina 25.3. hieman 
ennen klo 9:ää lähdin ajo-
ohjeet mukana kohti Van-
taan Rekolaa ja Peijaksen 
sairaalaa. Tähän leikkausta 
edeltävään tulotarkastuk-
seen piti kutsun mukaan 
varata useita tunteja.

Pääsin ensiksi fysiotera-
peutin, miellyttävän nuo-
ren miehen, luokse. Hän 
kysyi heti Iivari-nimen pe-
rusteella, onko Mika Iivari 
tuttu. Tämä fysioterapeutti 
sattui olemaan poikamme 

Mikan luokkakaveri Vi-
herlaakson lukiosta.

Tämän jälkeen tapasin 
sympaattisen sairaanhoi-
tajattaren, mieskirurgin 
ja nuoren naisen, aneste-
sialääkärin. He kertoivat 
lyhyesti leikkaukseen liit-
tyvistä vaiheista ja asiois-
ta. Kaikki sujui hienosti 
ja viivytyksettä. Olin ko-
tona Veikkolassa runsaan 
kolmen ja puolen tunnin 
kuluttua siitä, kun aamul-
la ilmoittauduin Peijaksen 
sairaalassa.

Leikkaus huhtikuun 
toisena päivänä

Maanantaina 31.3. aamul-
la olin Veikkolan terveys-
asemalla leikkausta edeltä-
vässä verikokeessa.

Keskiviikkona 2.4. Pirk-
koli-vaimo saatteli minut 
Peijaksen sairaalaan klo 
7.30:ksi. Vaikka minulle 
oli alustavasti kerrottu, 
että olisin päivän ensim-
mäinen prostataleikkaus-
potilas, sain odotella pitkin 
päivää. Tietysti olin iloi-
nen siitä, että leikkausta 
ei ollut sovittu edelliseksi 
päiväksi – aprillipäiväksi.

En osaa sanoa leikkauksen 
tarkkaa ajankohtaa enkä 
kestoa, mutta kaikki meni 
hienosti. Illansuussa minut 
kärrättiin neljänneksi mie-
heksi viidennen kerroksen 
osastolle 132 huoneeseen 
9. Pantiin tippakanyylit ja 
letkut. Erityisiä kipuja ei 
ollut. Meillä neljällä mie-
hellä oli kyse enemmän 
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Tarvitsetko apua tulisijan valinnassa? Me autamme mielellämme.

Meiltä saat tulisijojen ja hormistojen muuraustyöt ja asennuspalvelut. Tarpeen mukaan teemme 
myös erilaiset lisätyöt, kuten vanhojen tulisijojen ja savuhormien purkutyöt, lattian ja seinien 
tasoitukset sekä vahvistukset, laatoitukset, palomuurien rakentamiset.

Myös vanhojen uunien sekä hormien korjaukset ja huoltotyöt.

Kauttamme laadukkaat Nunnauunin vuolukivitulisijat sekä varaavat tiiliuunit.

Kysy lisätietoja ja sovitaan mittakäynnistä.

Tarjoamme lisäksi kiinteistöhuoltoa ja rakentamispalveluita mm.

· Ulko- ja sisäremontit sekä maalaukset
· Terassit, laiturit ja katokset
· Aitat ja autotallit ym. rakennukset
· Purkutyöt ja poisvienti
· Mökin kunnostustyöt ja huollot

Soita ja kysy lisää!

Janne Råmark
040-5544994

tai vähemmän samasta 
asiasta. Minä olin porukan 
nuorin. Vanhin oli synty-
nyt vuonna 1934. Illalla 
saimme suuhunpantavaa.

Torstaina 3.4. heräilin jo 
melko aikaisin ja pitkin 
aamua, kun yöhoitaja kävi 
huoneessa jotain kysymäs-
sä tai tekemässä. Aamul-
la otettiin vielä verikoe. 
Myös leikkauksen tehnyt 
kirurgi kävi tervehtimässä. 
Hyvä lounas puolenpäi-
vän jälkeen. Kävin hie-
man kävelyllä käytävissä 
ja lukaisin Hesaria oles-
kelupaikassa. Hoitaja toi 
kassillisen tavaroita – mm. 
virtsapusseja ja vaippo-
ja – ja pyysi, että kävisin 
ilmoittamassa heille, kun 
lähtisin. En aikonut karata.

Joskus ennen klo 13.30:ea 
soitin Pirkkolille. Hän tuli 
noutamaan minut noin klo 
14.30. Pääsimme ruuhkan 
alta pois kotiin pian klo 
15:n jälkeen. Minulla oli 
katetri ja kylkiäisenä virt-
sapussi päivin öin. Nyt 
kuuluin samaan vaippa-
housuisten veljeskuntaan 
kuin Vuokko-tyttäremme 
kolmen ja puolen kuukau-
den ikäinen Sampo.

kiitokset hyvästä 
olosta, Neiti kevät!

Minulla oli nyt navasta 
ylöspäin 4-senttinen haa-
va, josta noin 50-grammai-
nen prostata oli otettu ulos. 
Tämän haavan lisäksi vat-
sassa oli viisi reikää: neljä 

navan korkeudella, kaksi 
sen molemmilla puolilla 
ja yksi viistosti navasta 
ylöspäin. Da Vinci -robo-
tin ohuiden instrumenttien 
jättämä ulkoinen työnjälki.

Minulla oli vuoden 2001 
sappileikkauksen jälkei-
seltä toipumisviikolta 
hyvät kokemukset siitä, 
miten petiin mennään kyl-
kiasennon kautta niin, ett-
eivät vatsalihakset jännity. 
Kun käytin lisäksi tavallis-
ta korkeampaa tyynyä, yöt 
sujuivat hyvin selällään 
maaten. Katetri piti huolen 
siitä, että vessaan ei ollut 
ennen aamua pienintäkään 
asiaa.

Tasan viikon kuluttua leik-
kauksesta kävin kontrol-
lissa Peijaksessa. Ensin 
röntgeniin: selälleen tutki-
muspöydälle, varjoainetta 
virtsarakkoon. Ei kipua, 
vain tuntemus aineen me-
nosta. Tieto: hyvät ja siistit 
leikkaussaumat. Seuraa-
vaksi kirurgiselle osastolle 
mukavan hoitajan juttusil-
le. Vatsassa olevien leik-
kausjälkien ”ihastelua”: 
parantuvat hyvin.

Katetrin tyhjennyksen 
jälkeen hoitajan kehotus: 
keuhkot täyteen ilmaa ja 
pitkä puhallus. Sen aikana 
hoitaja veti letkun virtsa-
putkesta pois. Hyvästi, 
katetri!

Tämän jälkeen sama tuttu 
fysioterapeutti antoi virt-
sankarkailua ja tiputtelua 

ehkäisevän treeniohjel-
man. Kotiin ajaessa oli 
monella tavalla kevyt olo.

kipulääkkeet pois alle 
kolmessa viikossa

Kiirastorstaina 17.4. jätin 
kipulääkkeen puolikkaat-
kin pois. Ja lankalauantaina 
19.4. en enää ottanut pien-
täkään tablettia, ts. lopetin 
lääkkeitten käytön. Kolmen 
viikon tauon jälkeen lämmi-
tin kotosaunan. Nautimme 
hellät ja hoivaavat löylyt.

Toisena pääsiäispäivänä 
21.4. puolenpäivän jälkeen 
kävelimme Lamminjärven 
ympäri ja saunarannan 
kautta. Olin joutunut sa-
nomaan avantosaunalle 
”näkemiin” maaliskuun 
viimeisenä sunnuntaina. 
Myöhemmin nautimme 
hienon lounaan terassil-
la chileläisen valkoviinin 
kera. Voi elämän kevät!

Tiistaina 13.5. kävin jälki-
tarkastuksessa Meilahdes-
sa. Lorottelin tunteja pi-
dätellyn pissan suppiloon. 
Sen jälkeen hoitaja katsoi 
ultralla virtsarakon tilan-
teen: tyhjä eli OK.

Sitten tapasin leikkauk-
sen tehneen miellyttävän 
kirurgin. Hän kertoi, että 
eturauhaseni tilanne oli 
ollut hieman aggressiivi-
sempi kuin mitä minulle 
aiemmin sanottiin. Muu-
ten kaikki oli hyvin. Seu-
raava kontrollikäynti olisi 
lokakuussa.

Mieskunto

Kiitos ajatuksista. Olen 
voinut oikein hyvin ja 
nauttinut heinä-elokuun 
helteistä sopivina annoksi-
na. Olen nukkunut erittäin 
hyvin, jopa 7–8 tunnin 
yöunia mihinkään hätään 
heräämättä.

Tietysti te jo odotatte tun-
nustustani siitä, toimii-
ko prostaatalla KAIKKI. 
Minä kerron.

Kokemassani leikkauk-
sessa on lähes mahdotonta 
estää tiettyjen tärkeitten 

hermojen vaurioituminen. 
Siitä syystä kirurgi kirjoitti 
minulle reseptin, vaikka en 
sitä erikseen pyytänyt.

Jo pitkään on puhuttu 
miehille tarkoitetuista si-
nisistä pillereistä, joiden 
nimi alkaa V:llä. Minulle 
määrätyllä reseptillä sain 
pillereitä, joiden nimi al-
kaa S:llä. Ne ovat vihreitä 
mutta toimivat silti.

Sydämelliset kiitokset Pei-
jaksen sairaalan ja Meilah-
den urologisen klinikan 
erittäin ystävälliselle ja 
ammattitaitoiselle hoito-

henkilökunnalle. Kiitokset 
myös suomalaiselle lääke-
tieteelle, joka saa harmaan 
huru-ukon tuntemaan it-
sensä kunnon mieheksi. 
Sen kunnon saa jokainen 
itse kuvitella.

Sehän oli maailmankuu-
lu suomalainen ajattelija 
Matti Nykänen, joka tote-
si, että elämä on ihmisen 
parasta aikaa. Laittamatto-
masti sanottu.

Teksti: Tapani Iivari 
Kuva: Pirkko-Liisa Iivari

Viime pääsiäissunnuntain kotoisaa elämää Veikkolassa. Aamupäivän valossa 
kolmevuotias pojanpoikamme Julius ja hyväkuntoinen toipilas Tapsa-paappa. Juliuksen 
kotiväen Pessi-kissa odottaa, mitä muuta hyvää kuin yhdessäoloa olisi tarjolla.

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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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, terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

huollot, 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 

Mattokutomo – koko elämän mittainen urakka
impi Lindströmin mattokutomo aloitti toi-
mintansa 70 vuotta sitten hänen kotonaan. 
sen jälkeen se toimi 50 vuotta oikotien piha-
rakennuksessa.
Kaikki Impin läheiset 
ja naapurit, eniten mies, 
vastustivat kutomon pe-
rustamista, mutta hän piti 
päänsä aikana, jolloin 
naisyrittäjiä ei juuri ollut. 
Tavoitteena oli taata las-
ten toimeentulo. Hänellä 
oli rohkeutta alkaa itse-
näiseksi yrittäjäksi vastus-
tuksesta huolimatta. Jotain 
tienestiä piti kotiin keksiä, 
kun lapsetkin olivat pieniä.

kotikutoista

– Kotirinne, lähellä linja-
autoasemaa, oli ensim-
mäinen asuinpaikka, jonka 
muistan hyvin. Olohuo-
neesta toinen puoli oli ero-
tettu kangaspuille ja toinen 
minulle. Kangaspuut oli-
vat minun kaverini.  Elin 
värien keskellä, Impin ty-
tär, Tytti Lehtinen, muiste-
lee. – Rahaa tarvittiin. Äiti 
myi mansikoita ja met-

sämarjoja talosta taloon 
Helsingissä. Bulevardille 
mennessä kaikki marjat 
oli myyty.

Impi Lindström kantoi en-
simmäiset kangaspuunsa 
Lapinkylästä Veikkolaan.  
Bussi oli ollut täynnä, eikä 
kyytiä ollut Lapinkylää pi-
temmälle. Impi pääsi peril-
le kotiin puolita öin.

Impi kutoi kotona yksik-
seen mattojen lisäksi ryi-
jyjäkin. Vuonna 1945 yksi 
ryijy matkasi Amerikkaan, 
mikä oli siihen aikaan ai-
van tavatonta.  Kun pappa, 
Impin isä, antoi luvan ku-
tomorakennuksen raken-
tamiselle Oikotien talon 
pihaan, mukaan tulivat ku-
tojat: ainakin Impin sisar, 
Anna-Liisa Fröman, Maire 
Pietikäinen, Maija Bom ja 
Airi Aartima. Anna-Liisa 
oli Impin oikea käsi.

– Anna-Liisa kutoi leveil-
lä kahden kutojan puilla 
yksin. Siinä sai liikuntaa, 
kun siirtyi laidasta toiseen, 
Tytti kertoo.

Ensin Impi myi mattoja lä-
hinaapureille, mutta myö-
hemmin kymmeniä vuosia 
jopa Stockmannille.

pihakutomosta

Oikotien piharakennuksen 
valmistuminen polkaisi 
kutomotoiminnan toden-
teolla käyntiin.  Perhe asui 
Petaksessa, mutta äiti kävi 
töissä Veikkolassa.  Hän 
halusi olla Veikkolassa, 
tunsi kylän ja asukkaat. 
Monet heistä olivat Impin 
hyviä asiakkaita.

– Kutojia oli parhaina ai-
koina seitsemän, laskes-
kelee Maija Bom, joka 
oli 50-luvun lopulta töissä 
kutomossa. – Anna-Liisa 
Fröman, Airi Aartima ja 
Maire Pietikäinen olivat 
siellä alusta alkaen. Sis-

kokset Virpi ja Varpu tuli-
vat avuksi. Alkuun leikka-
sin kuteita kotona, mutta 
Impi pyysi minua kuto-
moon. Eihän Veikkolassa 
ollut juuri töitä tarjolla. 
Mattoja kudottiin urakalla. 
Mitä vikkelämmin jaksoit 
paukuttaa, sitä enemmän 
ansaitsit.

Kuteita leikattiin monessa 
veikkolalaisessa talossa. 
Parhaimmillaan kutomo 
antoi Tytin mukaan tulo-
ja 12 kyläläiselle. Maija 
muistaa, että kutomossa 
tarjottiin aina aamukahvit 
voileivän kanssa ja toiset 
kahvit ja leivät iltapäiväl-
lä

– Kun leikatuista kuteista 
maksettiin kilojen mukaan, 
joku mies leikkasi liian le-
veää kudetta päästäkseen 
parempiin ansioihin. Im-
pillä oli kilttinä ihmisenä 
pitkään vaikeuksia puhua 
asiasta hänen kanssaan, 
mutta lopulta asia selvitet-
tiin, Maija muistelee.

Menestystä ja tappioita

Oli paljon värejä: kirkkaan-
punaista, mustaa, oranssia, 
valkoista, kaunista tummaa 
vihreätä.  Suosituimmat 
koot olivat Tytin mukaan 
180x200, 100x200 ja tietysti 
kapea kahdeksankymppinen.

– Nummelan torilla eräs 
arkkitehti osti kaikki sin-
ne viemäni oranssit matot, 
kysyi kutomon osoitetta ja 
tuli tilaamaan aina lisää.  
Italiaankin äidiltä haettiin 
mattoja. Ostaja kävi kerran 
vuodessa niitä hakemassa, 
Tytti kertoo.

– Oli juhlapäivä aina, kun 
äiti tuli Helsingistä myyty-
ään matot. Hän toi meille 
kaikenlaista. Primula oli 
hänen suosikkipaikkansa.

– Sitten tulivat kiinalai-
set. Näimme läpinäkyviä 
mattoja, joista pystyi pis-
tämään sormen läpi. Stock-
mann ei enää ostanut äidin 
mattoja. Äiti ei pitänyt sii-

tä, kun mattovarasto siirtyi 
Oikotielle. Kutomo oli itse-
kin syypää tilanteeseen ja 
huono esimerkki, kun myi 
kunnon tavaraa polkuhin-
taan.  Minua harmitti, kun 
äiti ei ollut bisnes-ihminen.

Monella veikkolalaisella 
on kunnollisia Impin mat-
toja. Impi kuoli muutama 
vuosi sitten. Hänen tyttä-
rensä omistaa nyt talon. 
Piharakennuksessa aloit-
telee kyläyhdistyksen ku-
tomo. Tytti on toiminnasta 
innoissaan.

– On uskottava itseensä ja 
jatkettava omalla tiellä niin 
kuin äitini kaikista vaike-
uksista huolimatta teki.

Tytti uskoo, että uudet 
kutoja ovat hyvällä tiellä, 
kun tekevät omia mattoja. 
Se on hyvä harrastus, siitä 
voi saada sivutuloja ja jopa 
ammatin, kuten Impi.

Veikkolassa 29.8.2014 
Raija Kari

Impi ja Porin tienoo -ryijy 1940-luvulla. Silloin Impi teki mattojen lisäksi ryijyjäkin. 
Yksi niistä ostettiin jopa Amerikkaan asti. Kuva perheen arkistosta.
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Kehotietoisuutta Eerikinkartanossa
Elokuun alussa Eerikinkartanossa järjestet-
tiin Noora Ehnqvistin kehotietoisuuskurssi, 
joka houkutteli paikalle innostuneita osallis-
tujia rovaniemeltä asti. kurssilla opeteltiin, 
miten kehoa käytetään harmonisesti ja har-
joiteltiin terveyttä edistäviä liikeratoja.

Syy, miksi opettelimme 
kehotietoisuutta kurssilla, 
on, että moderni elämän-
tapa on sysännyt meidät 
pois omasta tasapainos-
tamme. Ns. stressilihakset, 
jotka luonto on suunni-
tellut hätävaralle, ovatkin 
usein jatkuvassa käytössä, 
kun taas syvemmät ja vah-
vemmat lihakset ovat saat-
taneet jäädä harjoituksen 
puutteesta heikoiksi.

Kehotietoisuuskursseilla 
aktivoidaan tasapainoa 
edistäviä lihaksia ja sa-
malla rentoutetaan stressi-
lihaksia, kuten esim. palle-
aa ja lonkankoukistajia.

Selkäkivut ja muut ke-
hon oireilut eivät ole 
normaalisti ihmiskeholle 
kuuluvia. Ne ovat sivuoi-
re tietämättömyydestä ja 
jälkivaikutusta mm. so-
danajan stressistä ja mo-
nenlaisesta ahdingosta, 
joka tiedostamattomana 
myös periytyy käytösta-
poina ja toimintamalleina 
sukupolvelta toiselle.

Tiedostavalla elämänta-
valla voi askel kerrallaan 
purkaa huonoja toimin-
tamalleja sekä palauttaa 
terveyden ja hyvinvoinnin 
takaisin elämäänsä Tiedos-
taminen ja rauhanomai-
suus eivät tarkoita sitä, että 
elämä pysähtyy – päinvas-
toin: rauha on dynaaminen 
mielentila, joka on hyvin 
aikaansaava ja luova, sillä 
siinä ihminen toimii omas-
ta tasapainostaan ja on si-
ten voimallisimmillaan.

kurssille osallistunut 
Veera jutila kertoo: 

– Nooran kehotietoisuus-
kursseille olen matkusta-
nut satojen ja tuhansien 
kilometrien päähän. Kaik-
ki lähti lapojen liikuttami-
sesta “Sensitive”-kurssilla, 
jossa ensimmäisen kerran 
pääsin kurkistamaan ke-
hotietoisuuden maailmaan 
juuri Nooran opettamana.

– Herkkyys, pehmeys ja 
armollisuus antoivat niin 
kauniit sävyt oman kehon 

kuuntelemiseen, että sisälle 
kertynyt pelko ja kivut us-
kalsivat tulla pintaan. Ke-
hotietoisuuden myötä ym-
märsin paremmin itseäni ja 
menneisyyttäni. Kehotie-
toisuus merkitsee minulle 
aitoa ja välitöntä yhteyttä 
kehon, mielen ja ympäris-
tön välillä. Se on rehellistä 
katsomista ja kuuntelemis-
ta ilman vertailua.

– Kehotietoisuus on ker-
roksittaista mielikuvien 
matkaa, jonka kautta on 
mahdollisuus löytää ke-
veys ja helppous kävele-
miseen, liikkumiseen ja 
tunteiden käsittelemiseen. 
Suosittelen kehotietoi-
suutta jokaiselle; se on 
ihmeellinen matka omaan 
itseensä.

Kirjailija Arja Puikkonen 
oli kuullut Nooran kurs-
seista hevostutuiltaan. Hän 
päätti osallistua kurssille 
luodakseen pohjaa työs-
kentelyyn hevosten kans-
sa, jotka ovat tunnetusti 
kehotietoisuuden mesta-
reita. Hän kommentoi:

– Kurssi oli kuitenkin ko-
konaisvaltaisempi sukellus 
omaan kehoon ja omaan 
liikkumiseen. Loppusal-
doksi jäi toiverikas olo, 

ettei kaikki ole vielä mene-
tetty. Kyllä näillä polvilla 
ja tällä köppänällä kropalla 
vielä porskuttaa, kunhan 
fysiikkaansa osaa käyttää 
oikein ja kohdella hyvin.

Lisää tietoa Noora Ehn-
qvistin kursseista: sensiti-
vehorse.com

Kehotietoisuuden lisäksi 
Noora on erinomainen he-
vostaito-opettaja: hevosta 
kunnioitetaan tunneälyk-
käänä olentona ja otetaan 
huomioon yksilöllisesti.

Teksti:  
Ilona Kaarina Oranen 
Kuvat: Prema.fi

Terveyttä ja elinvoimaa luonnonkasveista
Luonto tarjoaa erinomaista ilmaista lääkettä 
ja ruokaa usein kotiovellemme asti. Voikuk-
ka esimerkiksi on mainio ravintokasvi, jon-
ka lehdissä on kaikki keholle välttämättömät 
aminohapot, sekä A-, B-, C-, D-, E- ja k-vi-
tamiineja, kaliumia, rautaa, magnesiumia, 
sinkkiä ja ties mitä kaikkea. ranskalaiset 
arvostavat voikukkaa erinomaisena salaat-
tikasvina ja ovat kasvattaneet sitä hienoissa 
hoveissaan 1700-luvulta lähtien.

Nokkonen on tunnettu ra-
vintorikkaudestaan ja sopii 
parantavana rohdoksena 
vähän joka vaivaan. Eri-
tyisen terveellisiä ovat sen 
siemenet, mutta koko kasvi 
ylipäätään uhkuu elämän-
voimaa ja hyvinvointia. Se 
on niin suosittua ravintoa, 
että se tuskin pääsisi kas-
vamaan täyteen mittaansa 
ilman polttavia piikkejään. 
Nokkosen kohdalla tarvit-
see vain muistaa, että nit-
raatteja keräävänä kasvina 
sitä ei pidä kerätä typpi-
pitoisista paikoista, kuten 
käymälöiden takaa tai voi-
makkaasti lannoitetuista 
paikoista. Muuten se on 

täysin turvallinen tuoreena 
ja keitettynä.

Vuohenputki kasvaa 
runsaana monen puutar-
hassa. Se on erinomainen 
salaattikasvi nuorena. 
Täyskasvuisena sitä voi 
silputa muhennoksiin ja 
smoothieihin. Lehtiä voi 
myös kuivata talveksi ja 
jauhaa viherjauheeksi, jota 
voi ripotella ruokiin. Siinä 
on mm. runsaasti C-vita-
miinia ja rautaa.

Vuohenputken tunnista-
misessa on oltava tark-
kana, sillä sarjakukkai-
sissa on myös myrkyllisiä 

lajeja, mm. myrkkykeiso 
ja myrkkykatko.

Luonnonkasvien tuominen 
jokapäiväiseen elämään on 
yksi parhaista tavoista li-
sätä omaa elinvoimaisuut-
ta, kehon vastustuskykyä 
ja hyvinvointia. Eräs hyvä 
tapa on nauttia aamuisin 
vihersmoothieta. Sen hy-
vää tekevät ja parantavat 
vaikutukset tunnistaa ly-
hyessäkin ajassa. 

Vihreän syömisessä on 
erityisen kiinnostavaa se, 
että viherhiukkaset ovat 
lähes identtisiä verisolu-

Vihreää elämän eliksiiriä – vihersmoothien teko-ohje 

Laita tehosekoittimeen: 
2 kypsää banaania 
1 dl vettä 
kourallinen villiyrttejä, esim. voikukkaa, 
poimulehteä ja ratamoa

Pyöräytä tehosekoittimessa ja voilà! Olet tehnyt 
jotain todella rakkaudellista kehoasi kohtaan.

jemme kanssa. kehon 
tarvitsee muuttaa vain 
yksi molekyyli: viher-
hiukkasen magnesium 
raudaksi, jonka myötä 
keho saa helposti tuotet-
tua lisää verta elimistön 
käyttöön ja ravinteiden 
kuljetukseen.

Teksti:  
Ilona Kaarina Oranen 
Kuvat: Prema.fi

Kirjoittaja puutarhassa keräämässä voikukkia.

Aamun voimajuoma syntyy pihan antimista.

Noora Ehnqvist ohjaa selän suoruutta.

Arja Puikkonen kartanon puutarhassa.
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Etuuksia BB-ryhmäläisille 2014
Brita Blombergin testamentti-ryhmään kuuluvat 68 vuot-
ta täyttäneet postinumeroalueilla 02880 ja 02860 asuvat 
veikkolalaiset.

Seuraa Kirkkonummen Sanomien Päivyriä ja Kylänraitti-leh-
teä. Siellä ilmoitetaan mahdolliset muutokset ja täydennykset. 
Tiedote-kirjeitä lähetetään tulevaisuudessa vain vuoden 
alussa uusille ryhmään mukaan tuleville. 

palveluohjaaja työskentelee BB-asioissa keskiviikkoi-
sin osapäiväisesti sekä torstaisin ja perjantaisin kokopäi-
väisesti.

Nummelan kutsutaksi 
Joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Poikke-
uksena juhlapyhät. Lähtö n. klo 9.30 alkaen. Paluu noin 
klo 12. Ajankohdat ja mahdolliset päivämäärien muu-
tokset ilmoitetaan Kirkkonummen Sanomien Päivyrissä.

Matka maksaa 2,80 e/suunta. Nummelassa on mahdolli-
suus käydä 2–3 kaupassa tilanteen mukaan. Taksissa on 
mahdollista matkustaa pyörätuolilla, etukäteen sovittaes-
sa. 

Sovitut kuljetukset 2014: 1.10, 5.11, 3.12, 17.12

Ilmoittautuminen edellisenä päivänä klo 12 mennessä: 
palveluntuottaja Harri Vuolle, puh: 040 5880814.

perjantaikahvila 
Koskentie 3, Veikkolan nuorisotila.

Avoin kaikille veikkolalaisille ja pohjois-kirkkonumme-
laisille ikäihmisille. Tule saamaan tietoa asioista. Ota si-
säkengät mukaan. Ovi on lukossa tapahtumien aikana. Ei 
ilmoittautumista.

Klo 11.15–12.15 asiantuntija kertomassa/vapaata 
keskustelua/kahvi. 
Klo 12–13 BB-ryhmän asioita. Palveluohjaaja paikalla.  
Klo 12.30–14 vapaaehtoisten tapaaminen 
etukäteen sovittaessa.

ruokalippuja 
Kansaneläkeläisten ja yli 65-vuotiaitten ruokalippuja 
veloituksetta 5 kpl/lukukausi/BB-ryhmäläinen. Ruo-
kailu tapahtuu Veikkolan koulussa klo 12.30–13.15. 
Ruokalista nähtävillä Kirkkonummen Sanomissa.

Ilmaisten ruokalippujen tilaus ja luovutus palveluohjaa-
jalta.

Britan juhla 
9.10.2014 klo 12-14.30 Veikkolan seurakuntakodilla.

Tule muistelemaan Brita Blombergia, testamentin jättä-
jää. Lauluryhmä Pulssipum laulattaa ja esiintyy. Ei il-
moittautumista.

Liikuntaetuudet

BB-ryhmäläinen voi saada liikunnan tukia vuodessa 
korkeintaan 60 e, kuitenkin enintään 20e/liikuntaryhmä. 
Palveluohjaaja on sopinut seuraavien palveluntarjoajien 
kanssa BB-avustuksesta:

kirkkonummen kunnan liikuntapalvelut, erityisryh-
mien liikunta 
Veikkolassa on kunnan erityisryhmien liikuntaa. 
Esim. nuorisotilassa maanantaisin senioritanssia klo 
10.15–11.45 ja  perjantaisin tuolijumppaa klo 10–11.

BB-ryhmäläisille korvataan: em. liikunnasta vuosimak-
susta 20 e/vuosi/ryhmäläinen, kausimaksusta 10 e/vuosi/
ryhmäläinen, lyhytkurssissa 5 e/vuosi/ryhmäläinen.

Lisätietoja: Mita Baarman, puh. 040 5612203 tai esittees-
tä ”Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta”, joka on saata-
villa Veikkolan kirjastolta.

Balanssi-klubin Easy-Line-ryhmä 
Balanssi-klubi, apteekin yläkerta. 
Keskiviikkoisin klo 12. 
BB-ryhmäläisille korvataan neljä kertaa 5 e/vuosi. Hinta 
5 e/kerta. 
Lisätietoja: Noora Ekström, puh: 050 3061143.

VeVe:n Lihaskuntoryhmä Balanssi-klubilla Easy-
Line-laitteilla 
BB-ryhmäläisille korvataan neljä kertaa 5 e/vuosi. 
Torstaisin klo 11–12. 
Syysryhmä: 11.9.–16.10. (6 kertaa) ja  
talviryhmä 23.10.–27.11. (6 kertaa). 
Ohjaaja ja ilmoittautumiset:  
Nalle Stenvik, 044 3174249.

Vastuujärjestäjä: Veikkolan Veikot, Kunnossa Kaiken 
Ikää -hanke. 
Hinta: 6 viikon paketin hinta on 45 e, tuntihinta 7,5 e.

Lihaskunto paranee ja luusto vahvistuu. 
Teemme pienillä painoilla ”nojatuolissa” istuen hyvässä 
seurassa.Kuntoutukseen suunniteltujen erikoislaitteiden 
teho perustuu toistojen määrään ja pumppaavaan liikkee-
seen.

Osallistujia max 12 (ilmoittautumisjärjestyksessä).  
Mukaan sisälenkkarit, pieni käsipyyhe, juomapullo ja 
naapuri!

Harjoituksessa yhdistetään perinteiseen lihasharjoitte-
luun myös luuliikunta.Musiikkia ei käytetä, vaan nau-
timme veikkolalaisesta puheensorinasta.

Välineitä 
Gymstick-istumaliikuntavälineen lainaus 
ja kävelysauvat omaksi veloituksetta 
palveluohjaajan kautta.

jalkahoitoa 
Korvataan kolme kertaa vuodessa 30 e.

Palveluntuottaja vähentää laskun loppusummasta enin-
tään 3x30 e vuodessa kustannettavaksi BB-varoista. 
Palveluntuottaja ilmoittaa palveluohjaajalle, ketkä ovat 
käyttäneet etuutta

Käytä laillistettuja jalkojenhoitajia, joiden kanssa palve-
luohjaaja on sopinut BB-etuuksista. Heidän yhteystieton-
sa saat palveluohjaajalta.

Avustusta raskaisiin pihatöihin 
Korvataan BB-varoista enintään 150 e/vuosi/talous.

Avustusta voi saada mm. lumitöihin, hiekoitukseen ja 
rännien puhdistukseen.

• Avustusta myönnetään omakotitalossa yksin asuvalle 
tai pariskunnalle, joista molemmat ovat huonokuntoisia. 
• Testamenttivaroista myönnetään avustusta enintään 
150 euroa vuodessa kriteerit täyttäville asukkaille. 
• Palveluntuottaja laskuttaa Kirkkonummen kun-
nalta BB-varoista suoritetun palvelun pal-
veluohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
• Varmista oikeutesi avustukseen ottamalla ennen tilaus-
tasi yhteyttä palveluohjaaja Marja Keräseen.

Palveluntuottaja ilmoittaa Marja Keräselle, kenen luona 
ovat tehneet raskaita pihatöitä BB-avustuksena ja lasku-
tetun summan kirjanpitoa varten.

Huom! Uusien palveluntuottajien tulee hakeutua viralli-
sesti kunnan hyväksymäksi palveluntuottajaksi.

Käytettävä kunnan hyväksymiä palveluntuottajia tai pal-
veluntuottajia, joiden kanssa palveluohjaaja on sopinut 
BB-etuuksista. Heidän yhteystietonsa saat palveluohjaa-
jalta.

Avustusta siivoukseen korvataan 50 e vuodessa/talous ja 
ikkunanpesuun 20 e vuodessa/talous.

BB-ryhmäläinen on itse yhteydessä palveluntuottajaan. 
Palveluntuottaja ilmoittaa palveluohjaajalle, ketkä ovat 
käyttäneet etuutta.

Käytettävä kunnan hyväksymiä palveluntuottajia tai pal-
veluntuottajia, joiden kanssa palveluohjaaja on sopinut 
BB-etuuksista. Heidän yhteystietonsa saat palveluohjaa-
jalta.

Cabinova-liesivaroittimen lainaus palveluohjaajalta. 
Liukuesteet jalkineisiin veloituksetta palveluohjaajalta. 
Lonkkasuojat veloituksetta palveluohjaajalta.

retkiavustus 
Avustetaan muiden organisaatioitten järjestämiä 
retkiä BB-ryhmäläisten osalta enintään 20 e/vuosi/
ryhmäläinen. Hakemukset palveluohjaajalle.

kursseja 
Atk-paja tulossa syksyllä. Maksuton. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Pirkko-Liisa Iivari, puh.  
050 3540836, s-posti: Pirkko.Iivari@gmail.com

kädentaitoja 
Aloitus oli 23.9. klo 15.15–16.45. Veikkolan nuorisotila, 
Koskentie 3. 
Ilmoittaudu paikan päällä ohjaaja Sari Pankkoselle. 
Tervetuloa mukaan, vaikka vain yhdeksikin kerraksi! 
Materiaalimaksu.

ruokakurssi 
Järjestetty keväisin neljän kerran ruokakursseja, 
joissa aiheina ollut liha, kala, vilja ja kasvikset. 
Etusijalla ovat olleet uudet ryhmään tulijat.

”Yksinäisten joulu” 
Veikkolan nuorisotilassa 24.12. klo 11.30–12.30. 
Mahdollisuus tavata muita ruokailun yhteydessä. 
Ilmoittautuminen palveluohjaajalle.

uimatempaus 
Hans Leideniuksen vetämänä ollut keväällä.

Vapaaehtoistoiminta

Tarvetta on esim. perjantaikahvilassa ”emännöinnissä”, 
juhlien ja tilaisuuksien järjestämisessä ym. Ota yhteys 
palveluohjaajaan, jos elämässäsi on aikaa vapaaehtois-
työlle, niin mietitään sinun aikatauluusi sopiva tehtävä.

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus järjestetään Ikäins-
tituutin ohjelman mukaisesti, mikäli halukkaita ilmoittau-
tuu riittävästi. Lisätietoja palveluohjaajalta.

Raili Leidenius kokkaa. Kuva: Hilkka Huttunen.
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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 Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

����������������������

Maksoithan kyläyhdis-
tyksen jäsenmaksun?

AKUPUNKTIOTA VEIKKOLASSA 
 

Klassinen kiinalainen lääketiede on yksi maailman vanhimmista perinteisen 
lääketieteenmuodoista. Kiinalaisen lääketieteen lähestymistapa ihmiseen on       

kokonaisvaltainen. Akupunktio auttaa ihmistä tulemaan terveeksi syvemmällä tasolla, ei 
pelkästään vaimentamaan oireita 

TERVETULOA KOKEILEMAAN! 

www.acureunanen.com 
acureunanen@gmail.com 
040 193 2053 /Pauliina 

Kirkkonummen kunnanvaltuustossa istuu 51 valtuu-
tettua, joista Pohjois-Kirkkonummella asuvia on 14. 
He edustavat kaikkia poliittisia puolueita Vasemmis-
toliittoa lukuunottamatta. Suurin ryhmä on Kokoo-
muksella ja pienin on Demarien valtuutettujen määrä.  
 
Kylänraitti-lehden Valtuustopalstalla jokainen 
puolue esittelee itsensä ja kirjoittaa tavoitteistaan. 
Etenemme suurimmasta pienimpään. Kylänraitin 
päämäärä on muistuttaa  Pohjois-Kirkkonummen 
asukkaita, ketkä meitä edustavat valtuustossa. Sa-
malla toivomme lukijoiden seuraavan aktiivisesti 
valitsemiensa edustajien toimintaa kunnan päättä-
jinä. Jotta tiedämme, miten toimimme, kun reilun 
parin vuoden kuluttua astumme taas vaaliuurnille.

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraattien 
Kirkkonummen paikallis-
osasto perustettiin vuonna 
1972. Koko tämän 42 vuo-
den ajan olemme pyrkineet 
toimimaan kuntamme ja 
sen asukkaiden, erityises-
ti nuorten, vanhusten ja 
kaikkein vaikeimmassa 
asemassa olevien, puoles-
ta. Vanhusten ja sairaiden 
tarpeet ovat olleet sydän-
tämme lähellä. Toisena pai-
nopisteenä kunnallispolitii-
kassamme ovat koululaiset. 
Heille on saatava riittävät 
opetustilat ja erityisesti 
nuorten syrjäytymistä eh-
käisevää toimintaa.

Voimakkaasti kasvavan 
kuntamme taloustilanne 
on vaikea. Menot on saa-
tava kuriin. Kuitenkin tär-
keämpää kuin veroäyrin 

hinta on se, että pystym-
me säilyttämään sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalve-
lujen nykytason. Pidäm-
me tärkeänä, että saamme 
jatkossakin hoitaa perus-
palvelut Kirkkonummella 
ja että Veikkolan terveys-
asema säilytetään. Vas-
tustamme sellaista met-
ropolihallintoa, joka veisi 
Kirkkonummelta päätös-
vallan. Kannatamme kui-
tenkin yhteistyötä naapu-
rikuntien kanssa.

keskeiset 
luottamustehtävämme

rita Holopainen, Vols. 
Kunnanvaltuutettu, val-
tuustoryhmän puheenjoh-
taja, kunnanhallituksen 
varajäsen ja valmistelutoi-
mikunnan jäsen.

Eero Hirvonen, Luoma. 
Valtuustoryhmän ja osas-
ton sihteeri, kunnanvaltuu-
tettuna 1977–2012.

petri ronkainen, Veikko-
la. Palvelutuotannon vara-
jäsen.

pirjo salmi, Veikkola. Va-
ravaltuutettu toista kautta, 
valtuustoryhmän varapu-
heenjohtaja, suomenkieli-
sen varhaiskasvatuksen ja 
opetuslautakunnan jäsen.

Olen asunut Veikkolassa 
vuodesta 1975. Olen nel-
jän alle 8-vuotiaan lapsen 
mummi. Kylämme on 
viihtyisä ja asumismiljöö 
lähellä luontoa. Arvostan 
erityisesti Veikkolan yh-
teishenkeä, jonka tärkeä 
toimiva osa on aktiivinen 

kyläyhdistys. Oli upeaa, 
että kyläyhdistys ja seura-
kunta järjestivät Navalan 
puistossa yhteistapahtu-
man koko perheelle. Tä-
mänkaltainen yhteistyö on 
koko kylän eduksi.

Toivon, että Veikkola säi-
lyy pientaloalueena. Vuok-
ra-asuntoja on hyvä saada 
lisää. Veikkolassa on ta-
pahtunut paljon kehitystä 
parempaan. Uusia kouluja 
ja päiväkoteja on raken-

nettu, teitä on päällystet-
ty, pyöräteitä rakennettu 
ja katuvaloja asennettu. 
Paljon on kuitenkin vielä 
tehtävissä. On teitä, jotka 
odottavat asianmukaista 
päällystystä, pyöräteiden 
rakentamista ja katuvalo-
ja, kuten Alitalontie, jonka 
varrella asuu paljon lapsi-
perheitä.

Lasten turvalliseen kou-
lumatkaan tarvitaan pyö-
räteitä ja sitä tukevaa inf-

rastruktuuria. On tärkeää, 
että olemme ajan tasalla 
koululaisten ja päiväkoti-
lasten toimivien tilojen ja 
resurssien ylläpidossa ja 
hankinnassa, jotta taataan 
paras mahdollinen kehitys 
lapselle. Uskon, että aktii-
vinen toiminta veikkola-
laisten hyväksi on tärkeää, 
jotta jatkossakin kylämme 
on mieluisa paikka elää.

Pirjo Salmi

Kuvassa Rita Holopainen ja Pirjo Salmi.



Kylänraitti 3/201414 kuLttuurikuLttuuri

PIHA
KUNTOON

BEToniLaaTaT
MuuriKiVET
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www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

Kirkkonummen kirjaston ystävät
Kirkkonummen kirjaston ystävät järjestävät monenlaista 
toimintaa yhteistyössä kirjastojen kanssa.

Syyskausi on alkamassa, ja nyt on hyvä mahdollisuus 
aloittaa uusia harrastuksia ja jatkaa vanhoja.

Muutama paikka vapaana kirjaston lasten ja nuorten 
kerhoissa

jarin sarjispaja kokoontuu maanantaisin Veikkolan 
kirjastossa. Pajassa opetellaan hahmojen piirtämistä ja 
kuvatarinoiden kirjoittamista. Ilmoittautua voi studioja-
ripeltonen@gmail.com. 

Veikkolan kirjaston nuorisoteatteri kokoontuu kir-
jaston Rotko-salissa sunnuntaisin Teatterikerhossa on 
mahdollisuus osallistua hauskoihin teatteri-ilmaisun har-
joituksiin, näytelmiin ja lavasteiden tekemiseen. Ilmoit-
tautua voi tiainen.ilona@gmail.com.

Veikko-pöllön seikkailut taideleirillä

Kirjaston ystävien ideasta lähti keväällä liikkeelle myös 
Veikko-nimisen pehmopöllön lainaaminen Veikkolan 
kirjastosta. Kirjastolla on yli 50 pöllön kokoelma, josta 
valittiin tarkoitukseen parhaiten sopiva yksilö reissupöl-
löksi. Valintapäivänä sattui olemaan Veikon päivä, joten 
nimen päättäminen ei tuottanut ongelmia.

Suloisen Veikko-pöllön voi lainata Veikkolan kirjastosta 
tavalliseen tapaan kirjastokortilla. Veikon mukana kulkee 
reissuvihko, johon voi kirjoittaa muistoja yhteisestä ajas-
ta. Kirjasto ottaa mielellään vastaan myös Veikko-pöllön 
seikkailuista otettuja valokuvia, piirroksia ym. Näistä 
materiaaleista on tarkoitus koota kirjastoon myöhemmin 
näyttely.

Tähän mennessä pöllö on vieraillut useiden yksityisten 
lainaajien lisäksi ainakin yhdessä päiväkodissa ja mm. 
Kirjaston ystävien järjestämällä Aikamatka-taideleirillä 

Kylmälässä kesäkuun alussa. Näin leiriläiset kertoivat 
kesäleiristä Veikolle:

”Me kirjoitettiin seinälle Sofian ja Annikan aikamatka”. 
”Me etsittiin metsästä erilaisia juttuja ja tehtiin lehdistä, 
kaarnasta ja kepeistä esineitä ja majoja”. 
”Musiikkipäivänä tehtiin erilaisia ääniä, ei vain laulua.” 
”Tehtiin näytelmä ja tanssissa tehtiin erilaisia liikkeitä.” 
”Käytiin uimassa, leikittiin aarteen etsintää, pidettiin 
leiriolympialaiset.” 
”Opettajat oli ihan älyttömän hyviä.”

Teksti: Tarja Karvinen ja leiriläiset

Viime keväänä myös aikuisilla oli mahdollisuus 
osallistua sanataide-kerhoihin

Kirjallisuusterapeutti, FM Kristina Svenssonin opastuk-
sella kirjoitimme itsemme näkyviksi Veikkolan kirjas-
tolla muutaman viikonlopun tiiviskurssilla. Kirjoitimme 
lyhyitä tekstejä, runoja ja mielen virtaa opettajan antami-
en tekstien pohjalta. Ryhmässä sitten jaoimme tekstit ja 
keskustelimme niistä.

Masalan kirjastolla oli tarjolla hieman pidempi viikoittain 
kokoontuva kirjoittajaryhmä, jossa Kristinan johdolla tut-
kittiin omaa elämää kirjoittaen, avattiin kirjoittamisen padot 
auki luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen avulla. Kristina 
Svenssonin opastuksella pääsemme syksyllä kirjoittamaan 
runoja. Lisätietoa kurssista tällä sivulla erikseen.

Kirjoita muisto -pajoissa Veikkolan kirjastolla ohjaajina 
toimivat Kallion kirjoittajakoulun Marketta Rentola ja Arja 
Puikkonen. Kahden lauantain aikana heräteltiin muistoja 
elämän varrelta kirjallisin harjoituksin. Opittiin muun mu-
assa, että jokainen sana lauseessa on merkityksellinen ja 
yhdessä lauseessa voi olla kaikkien aistien havaintoja.

Kurssille olisi ollut tulijoita enemmän kuin pystyimme otta-
maan. Pahoittelumme heille, jotka eivät mahtuneet mukaan!

Arja Puikkonen on kylmäläläinen kirjailija ja sanataideoh-
jaaja, joka on ollut Kirkkonummen kirjaston ystävien toi-
minnassa mukana alusta saakka. Hän on yksi lasten sana-
taideopetuksen uranuurtajista valtakunnallisellakin tasolla.

Marketta Rentola on toimittaja, kirjailija ja viestintäkou-
luttaja. Hän on työskennellyt vapaana kouluttajana vuo-
desta 1996 Helsingin yliopistossa, Oriveden opistossa, 
Avoimessa yliopistossa, Tampereen yliopistossa sekä eri 
mediataloissa ja yrityksissä. Hänen oppiinsa pääsee myös 
Kallion kirjoittajakoulussa, jota voimme lämpimästi suo-
sitella tämän kirjaston ystävien järjestämän tiiviskurssin 
koettuamme.

Teksti: Maarit Orko

tänä syksynä aikuisilla on jälleen mahdollisuus 
nauttia kirjoittamisesta ja kirjoista

Kirjallisuuspiiri aikuisille ”Lukulampun alla” kokoontuu 
kerran kuussa keskiviikkoisin Veikkolan kirjastossa. Li-
sätietoja antaa anu.tarvainen2@gmail.com

senioreiden lukupiiri joka toinen tiistai kello 18–19 
(alkaa 7.10.) Veikkolan kirjastolla. 
Olet tervetullut lukemaan ja kuuntelemaan tarinoita ja 
viihtymään kirjojen äärellä. 
Esteetön pääsy. Maksuton. 
Lisätietoja: sarmas.katajanokka@
kolumbus.fi tai Veikkolan kirjasto

Lisää infoa syksyn tapahtumista, kursseista ja kurssi-
maksuista saa kirjaston ilmoitustaululta, Kirkkonummen 
kirjaston ystävien kotisivulta www.sanapaja.webs.com ja 
kirjaston nettisivulta. 

Veikkolan kirjasto ja Kirjaston ystävät -yhdistys toivot-
tavat kaikki mukaan nauttimaan sanataiteesta, seurasta ja 
aidosta lähikulttuurista!

Lokakuisella viikonloppukurssilla 11.–12.10. la 
klo 10–15 ja su klo 10–14 päästetään runomielet 
valloilleen. Luetaan, kirjoitetaan ja kuunnellaan 
runopuhetta. Runo avaa mielet ja kielet. 
 
Mukaan voit tulla, vaikka et olisi elä-
mässäsi lukenut ainuttakaan runoa.

Puhalla runohaikuja! 
Polje runojalkoja!  
Taivuta runotankoja!

Ohjaaja: FM, kirjoittajaohjaaja,  
kirjallisuusterapeutti Kristina Svensson 
Ilmoittautuminen: kristina.svensson@elisanet.fi

Veikko-pöllön 
jäähyväisterveiset 
leiriläisille loppujuhlassa. 
Kuva: Maarit Orko.

Taideleirin loppujuhlassa nähtiin näytelmä. Kuva: Tarja 
Karvinen.
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Veikkolan kirjaston syksy 

runoviikko kirjastolla lokakuussa 
 
Viikolla 43 (20.–25.10.) kirjastossa näkyvät ja kuuluvat 
runot. Järjestämme mm. runopiknikin yhdessä 
Veikkolan Kartanoteatterin ja Kirjaston ystävien kanssa, 
lorutteluhetkiä pienille ja runopajoja koululaisille. 
 
Lisäksi suunnittelemme kirjastolle runoviikon teemaan 
sopivaa näyttelyä, johon toivomme veikkolalaisten 
osallistumista. Löytyykö sinulta itse tehtyjä loruja, 
runoja, joissa syksy on mukana teemassa tai 
tunnelmassa? Jos ei, niin nyt voisi sellaisen tehdä. Myös 
syksyiset piirustukset ja maalaukset ovat tervetulleita. 
 
Toivomme saavamme töitä sekä lapsilta että aikuisilta. 
Näyttely kirjastolla 20.10.–31.10. Töitä voi tuoda 
pitkin syksyä kirjaston henkilökunnalle, ja näyttelyn 
loputtua voi halutessaan käydä hakemassa takaisin. 

Lukukoira pete kirjastolla 
 
Lukemaan opettelun ei tarvitse olla tylsää puuhaa. 
Koira on hyvä kuuntelija, sillä se ei arvostele eikä 
takerru virheisiin. Lukukoiran tarkoituksena on auttaa 

oppimisessa ja innostaa lukuharrastuksen pariin. Se 
kuuntelee sujuvasti sekä lasten että aikuisten lukemista 
tai vaikkapa esitelmäharjoituksia kielestä riippumatta.

Veikkolan kirjaston lukukoirana toimii pieni norwichin-
terrieri Pete. Lukukoira on tavattavissa kirjastolla maa-
nantaisin klo 18–19. Viidentoista minuutin luku- ja rap-
sutteluaikoja voi varata kirjastolta. Lukukoiratuokioissa 
on mukana Peten emäntä Marja Matinkari.

satutunnit 
Lasten satutuokiot perjantaisin klo 10–10.35. 
Tervetuloa 4–6-vuotiaat mukana.

syksyn tapahtumia

Neuleita novellien rytmiin kirjastossa 
Veikkolan kirjastossa torstaina 13.11. klo 18–19.30.

Syksyn lukuilloissa yhdistyvät kirjallisuus ja käsillä teke-
minen. Ota mukaan käsityö (ei pakollinen) ja tule kuun-
telemaan novelleja. Lukijoina toimivat kirjaston henki-
lökunta ja Kirkkonummen kirjaston ystävät. Tervetuloa 
kuuntelemaan, keskustelemaan ja tekemään! Vapaa pääsy.

Veikkolan historiailta 
to 2.10. klo 18–19.30 
Vieraana Pirkko Kautto kertomassa kylän 
historiasta. Teemana von Wahlbergien elämä 
ennen Eerikinkartanoa ja Eerikinkartanossa.

seniorsurf-päivä ti 7.10.  
Tarjoamme apua tietokoneen ja Internetin käytössä. 
Mukana opastamassa Omnian atk-opiskelijoita.

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

Kuva: Franz Raschbacher.

runopiknik 
torstaina 23.10. klo 18–20 
Tunnelmallinen ilta runojen parissa. Minkä runon 
haluat kuulla? Voit tuoda ja lähettää toiverunojasi jo 
etukäteen Veikkolan kirjastolle. Mukana Veikkolan 
Kartanoteatteri ja Kirkkonummen kirjaston ystävät.

Musanurkka 
to 20.11. klo 18 
Musiikkituokio kirjojen äärellä. Esiintyjinä 
Kirkkonummen musiikkiopiston oppilaita.

syystempaus 
lauantaina 22.11. klo 10–15 
Veikkolan kirjaston nuorisoteatterin esityksiä ja 
paljon muuta ohjelmaa koko perheelle. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä Kirkkonummen kirjaston 
ystävien kanssa. (Ohjelma tarkentuu myöhemmin.)

Veikkolan Kartanoteatteri lähtee intoa täynnä kohti syksyä
suurta suosiota saaneen ”särkyneiden siipien 
korjaamon” jälkeen Veikkolan kartanoteatte-
ri on vetänyt hieman henkeä. Nyt kun kesälai-
tumet ovat jääneet taakse, lähdemme levännei-
nä ja täynnä intoa kohti uusia haasteita.

Kartanoteatterin syksy on 
lähtenyt käyntiin perin-
teisesti eli koulutuksella. 

Kartanoteatteri järjestää 
tänä syksynä ja talvena 
improvisaatio- ja kirjoit-

tajakoulutusta aikuisille 
sekä näyttämöilmaisun 
perusteita harjoittavan 
kurssin nuorille ja lapsil-
le.

Improvisaatiokurssilaiset 
sekä nuoret ja lapset val-
mistavat esityksen itsenäi-

syyspäivän juhlaan, joka 
pidetään Eerikinkartanol-
la. Tiedossa on taatusti yl-
lätyksiä sekä myös perin-
teisempää ohjelmaa.

Kirjoittajakurssi työstää 
tekstiä ja kohtauksia ensi 
kesän näytelmää varten. 

Näytelmästä kerromme 
tarkemmin myöhemmin. 
Tässä vaiheessa paljas-
tan kuitenkin pari yksi-
tyiskohtaa. Näytelmän 
tapahtumat sijoittuvat 
Veikkolaan. Tiedossa on 
komediallista draamaa, 
jossa kulttuurit kohtaavat 
ja sanansäilä heiluu niin 
napakasti, että heikkopäi-
siä heikottaa.

Yhdessä teatteriin

Marraskuussa kartano-
teatterilaiset suuntaavat 
Kansallisteatteriin katso-
maan ensi-iltansa saavaa 
Maaseudun tulevaisuus 
-näytelmää. Esityksen 
jälkeen pohdimme näke-
määmme jossakin lähi-
kuppilassa. Kartanoteat-
terin jäsenille korvataan 
puolet lipun hinnasta. 
Puolisot, ystävät ja tukijat 
ovat tervetulleita mukaan 
normaalihinnalla, mikäli 
lippuja riittää. Lippuja voi 
kysyä sihteeriltämme Tar-
ja Lindholmilta (tarjamir-
jami.lindholm@gmail.
com).

Yhteisöllisyys on Kar-
tanoteatterin toiminnan 
perusta. Siksi toimimme 

yhteistyössä veikkolalais-
ten järjestöjen ja yritysten 
kanssa.  Kartanoteatteri 
osallistuu syksyn mittaan 
ainakin Kirjaston ystävien 
runopiknik-tapahtumaan, 
joka järjestetään kirjaston 
Rotko-salissa 23. lokakuu-
ta.

Ota mukaan lempirunosi 
tai tule muuten vain naut-
timaan runouden kauno-
säkeistä syksyn pimeässä 
illassa.

Kartanoteatterin toimin-
nasta kiinnostuneiden 
kannattaa seurata Face-
book- ja nettisivujamme. 
Niistä löytyvät viimeisim-
mät tiedot tulevista tapah-
tumista.

Veikkolan Kartanoteat-
terin jäsenmaksut vuon-
na 2014 ovat: perheet 10 
euroa, kannatusjäsenyys 
50 euroa. Tilinumero on 
FI70 5297 4520 0333 
85 (Länsi-Uudenmaan 
Osuuspankki). Pyydämme 
käyttämään jäsenmaksua 
maksaessasi viitenumeroa 
1850.

Teksti: Simo Sipola 
Kuva: Musse Peltonen
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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

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  

Eerikinkartanontie 2,  
Veikkola

Mies ja kitara
Muusikko pekka simojoki esiintyy Majata-
loillassa Veikkolan seurakuntakodilla per-
jantaina 31.10. pekka simojoki on tämän 
hetken tuotteliaimpia ja tunnetuimpia suo-
malaisia gospelmuusikoita ja lauluntekijöi-
tä, jonka laulut ja leppoisa jutustelu ovat 
koskettaneet sydämiä jo 35 vuoden ajan eri 
puolilla suomea.

Pekka Simojoki on sävel-
tänyt lukuisia rakastettuja 
hengellisiä lauluja, messu-
ja ja musikaaleja. Yhteensä 
lauluja on kertynyt jo lähes 
700. Hän on perustanut 
useita musiikkiryhmiä, ku-
ten Alabasteri, Jakaranda 
ja Exit. Tällä hetkellä hän 
johtaa EtCetera-kuoroa. 
Veikkolaan Simojoki ei 
tule suuren kuoron kanssa. 
Tänne tulee mies ja kitara, 
ja se riittää.

Päivällä Pekka Simojoki 
esiintyy Veikkolan kou-
lulaisille. Majataloiltaan 
kello 18 on vapaa pääsy 
ja kaikki ovat sinne ter-
vetulleita. Lastenhoito on 
järjestetty.

iloinen, keltapaitainen 
lapsikuoro

Veikkolan Jippii-lapsikuo-
ro jatkaa toimintaansa joh-
tajanaan Mari Maximilien. 
Kuoro harjoittelee luku-
vuoden 2014–2015 Veik-
kolan seurakuntakodilla, 
Kisapolku 1, lauantaisin 
klo 16.30–18.30. Syksyn 
harjoitukset alkoivat 13.9. 
ja jatkuvat 27.9., 11.10., 
8.11., 22.11. ja 13.12. 
Kaikki lapset ovat terve-
tulleita mukaan.

Kuoro esiintyy syksyn ai-
kana Veikkolassa Kids' 
Action Night -lastentapah-
tumassa Veikkolan koululla 

25.10. sekä Majataloillassa 
seurakuntakodilla 31.10. 
Kuoro osallistuu myös 
suuren valtakunnallisen 
Jippii-kuoron toimintaan 
ja Jippii-äänityksiin. Jippii-
kuoroja on eri puolilla Suo-
mea noin 100. Suomalaisia 
Jippii-lauluja on käännet-
ty myös monille kielille. 
Käännösohjelmassa on 92 
kieltä.

kolme tuntia kivaa 
alakouluikäisille lapsille

Veikkolan koululla järjes-
tetään la 25.10. klo 16–19 
jo kymmenes Kids’ Action 
Night -tapahtuma. Kym-
menet toimintapisteet ja 
meganyyttärit täyttävät 
Veikkolan koulun innostu-
neista lapsista. Isoa lasten-
tapahtumaa on järjestämäs-
sä noin 30 veikkolalaista 
aikuista eri seurakunnista. 
Kevään tapahtuma järjeste-
tään 14.3.2015.

Eläköön Veikkola! ry tuo 
iloa ja valoa syksyiseen 
Veikkolaan järjestämällä 

Kids’ Action -lastentapah-
tuman sekä Majataloil-
lan. Yhdistys vastaa myös 
Veikkolan Jippii-kuoron 
toiminnasta. Yhdistyksessä 
toimii joukko Veikkolassa 
asuvia kristittyjä eri seura-
kunnista. Kaikkiin tapahtu-
miin on vapaa pääsy.

Tiedustelut annamaija.
virtala@gmail.com, 
Veikkolan Jippii-kuorosta, 
jippii112@gmail.com.

Jippii-kuoro 
laulaa Veikkolan 
Kids’ Action Night 
-lastentapahtumassa. 
Kuva: Outi Rossi.

Sumopaini 
on suosittu 
laji Kids’ 
Actionissa. 
Kuva: Outi 
Rossi.

Pekka Simojoki 
laulaa 
Majataloillassa 
Veikkolassa.
Kuva: Vexi 
Savijoki.

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Myytkö tai etsitkö kotia Veikkolasta? 
Ota yhteyttä

paikallisina kiinteistönvälittäjinä 
tunnemme Veikkolan asuntomarkkinat 
kuin omat taskumme. 
 
Kutsumalla meidät käymään 
saat henkilökohtaisen 
välitystarjouksen kodistasi.

Saman katon alta monta mainiota palvelua: asuntolaina, OP-kiinteistönvälitys ja 
Pohjolan kattava vakuutusvalikoima. Kun keskität asiointisi, sinulle voi lisäksi kertyä 
OP-bonuksia*, joilla maksetaan mm. vakuutuksia. Lue lisää osoitteesta op.fi/kotiin

* OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen  
pankki- ja/tai vakuutusasiointi vähintään 5 000 € kuukaudessa.

Marjut petäjä 
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
050 599 4189 
marjut.petaja@op.fi

Merja Vähätiitto-Holmberg 
Myyntineuvottelija, KiaT 
0500 440 887 
merja.vahatiitto@op.fi
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Haltian avoimeen näyttelyyn

Oppilastöinä onnistuneita olioita
osallistuimme Vuorenmäen koulun luokka-
ni 3a:n kanssa toukokuun lopussa Haltian 
luontokoulun ja Nuuksion kansallispuiston 
projektiin. projekti toteutettiin luonnon-
materiaaleista. oppilaita oli opettaja jonna 
kojon lisäksi ohjaamassa luontokasvatuk-
sen erikoissuunnittelija Elina pilke, ympä-
ristökouluttaja/ asiantuntija Nina rossi ja 
kansallispuiston puistomestari teemu Laine. 
Heidän ammattitaitoisella opastuksellaan 
toteutimme luokkani kanssa Haltian avoi-
meen näyttelyyn erinomaisesti onnistuneita 
olioita.

Oppilaat kirjoittivat päi-
västä seuraava: Kun tu-
limme luokkaan, meitä 
oli vastassa vierailijoita 
Nuuksiosta ja Haltiasta. 
Luokkamme osallistui 
Nuuksion 20-vuotissynty-
mäpäiville, ja siihen liittyi 

olioiden tekeminen. Ensin 
katsoimme esittelyvide-
on kansallispuistoista, ja 
meille kerrottiin kaikis-
ta Suomessa sijaitsevista 
kansallispuistoista. Opim-
me, että Nuuksion nimi 
tulee ehkä saamen kielen 

sanasta njukca, joka voisi 
mahdollisesti tarkoittaa 
laulujoutsenta.

Videon jälkeen kaikille op-
pilaille jaettiin pussit, jotka 
sisälsivät tarvikkeita Nuuk-
sio-olioiden tekemiseen. 
Kasseissa oli mm. ohjeistus 
olion tekemiseen: kankaita, 
luonnosta kerättyä mate-
riaalia, tarkempi kuvaus 
olion toteuttamiseen sekä 
värillinen kuva.

Olioita olivat mm. hepo-
kaulussieni, sarjatalvikki, 
pohjantikka, metsälehmus, 
vuorijalava, kaskilatikka, 
näätä, hirvenkello, kirjo-
verkkoperhonen ja pallo-
kivi. Kaikki oppilaat tutus-
tuivat innokkaasti pussien 

sisältöön, ja ohjaajat kier-
sivät antamassa lisäohjei-
ta. Olioissa oli melko kova 
työ, koska kaikkia mate-
riaaleja tuli käyttää moni-
puolisesti ja oliot vaativat 
tarkkaa sorminäppäryyttä.

Valmiit työt nimettiin ja 
pakattiin varovasti pah-

Toimintaa ja tekemistä lapsiperheille

Syksy on alkanut ja niin 
myös perhekahvilat sekä 
muut mukavat tapahtu-
mat. Veikkolassa toimiva 
Pohjois-Kirkkonummen 
MLL järjestää toimintaa 
lapsiperheille useana päi-
vänä viikossa vapaaeh-
toisin voimin. Kahvilat ja 
jumpat pidetään Veikkolan 
nuorisotilassa, osoitteessa 
Koskentie 3.

Kahviloihin tarvitaankin 
vetäjiä. Jos olet kiinnos-
tunut, ota yhteyttä! Net-
tisivujen osoite on http://
pohjois-kirkkonummi.mll.
fi, ja Facebookista löydät 
yhdistyksen sivut nimellä 
”MLL Pohjois-Kirkko-
nummen yhdistys”.

Pohjois-Kirkkonummen 
MLL on toiminut Veik-
kolassa jo yli kymmenen 
vuotta ja tuonut paljon 
iloa, ystävyyttä ja toimin-
taa järjestämällä erilaisia 
tapahtumia ympäri vuo-
den. Tänä syksynä MLL 
on ollut mukana suojatie-
päivystyksessä koulujen 

alkaessa, järjestänyt laulu-
leikkikonsertin sekä ensi-
apu-luennon lapsiperheil-
le, ja lastenhoitokurssikin 
aloitti 24.9. Lokakuussa 
pidetään taas supersuosittu 
lastentarvikekirppis Veik-
kolan koululla sunnuntai-
na 12.10.

Tule mukaan myyjäksi tai 
ainakin ostoksille! Lisätie-
toja kaikista tapahtumista 
löytyy sekä nettisivuilta 
että Facebookista.

kahvilat

Vauvakahvila tiistaisin 
klo 13–15. Vauvakahvila 
on suunnattu nimensä mu-
kaisesti alle 1-vuotiaille 
ja heidän vanhemmilleen. 
Siellä pääsee tutustumaan 
samassa elämäntilanteessa 
oleviin perheisiin, jutuste-
lemaan ja keskustelemaan 
vapaasti saaden sitä pa-
rasta mahdollista vertais-
tukea. Kahvia ja pientä 
purtavaa on tarjolla muu-
taman euron hintaan.

taaperokahvila keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30. 
Taaperokahviloiden koh-
deryhmä on 1–3-vuotiaat 
taaperot vanhempineen. 
Meno on samanlaista va-
paamuotoista yhdessäoloa 
kuin vauvakahvilassakin, 
pienten ehdoilla. Tarjoilut 
kuten vauvakahvilassa.

perhekahvila torstaisin 
klo 9.30–11.30. Se on tar-
koitettu kaikille alle koulu-
ikäisille ja heidän vanhem-
milleen. Vapaamuotoista 
jutustelua, lasten leikki-
mistä ja kylävaarin satujen 
kerrontaa. Kahvia ja pientä 
purtavaa tarjolla silloinkin 
muutamalla eurolla.

jumpat

jumppamix koostuu eri-
laisista jumpista, joita 
järjestetään syksyn aikana 
kymmenen kertaa lauan-
taisin klo 10.30–11.30. Li-
sätietoja löytyy nettisivuil-
ta sekä Facebookista.

Muksujumppa alle 
1-vuotiaille järjestetään 
tiistaisin vauvakahvilan 
aikana. Lisätietoja ja il-

moittautumislomake löy-
tyy MLL Pohjois-Kirkko-
nummen nettisivuilta.

taaperojumppa 1–3-vuo-
tiaille pidetään torstaisin 
perhekahvilan aikana. 
Syksyn ensimmäinen ryh-
mä on täynnä, mutta seu-
raavaa jo suunnitellaan. 
Lisätietoja siitäkin löytyy 
nettisivuilta.

Teksti: Maria Salonen 
Kuvat: Sanna Virtanen

pohjois-kirkkonummen MLL liikuttaa ja 
järjestää mukavaa yhdessäoloa lapsiperheil-
le tänäkin syksynä.

Suosittu lastentarvikekirppis Veikkolan koululla 12.10. 
Tervetuloa ostoksille!

Touhua ja tohinaa taaperojumpassa. Täällä viihtyvät niin lapset kuin aikuiset.

vilaatikkoon. Työt löy-
tyvät Haltian avoimesta 
näyttelystä, jonne kuka 
tahansa voi mennä vierai-
lemaan. Päivä oli erittäin 
mielenkiintoinen ja opet-
tavainen. Luokkamme on 
varmasti jatkossa muka-
na uusissa projekteissa. 
Suuret kiitokset Haltian 

ja Nuuksion projektin ve-
täjille.

Lisätietoa näyttelystä on 
Haltian omilla nettisivuilla 
www.haltia.com

Jonna Kojo 
Kuvat: Nina Rossi
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Veikkolassa jumpataan  
myös päiväsaikaan
Ihminen tarvitsee terveenä 
pysyäkseen mahdollisim-
man monipuolista liikun-
taa: hitaita lihassoluja akti-
voivaa, nopeita lihassoluja 
aktivoivaa, hengästyttävää 
liikuntaa, luuliikuntaa, 
tasapainoa kehittävää lii-
kuntaa, niveliä voitelevaa 
liikuntaa, koordinaatiota 
kehittävää liikuntaa ja vie-
lä lihasvoimaa kehittävää 
liikuntaa.

Koska monilla veikkolalai-
silla on päivisin paremmin 
aikaa kuin iltaisin, Kun-
nossa Kaiken Ikää -hanke 
ja VeVe tarjoavat terveys-
liikuntaa yli 45-vuotiaille 
aamu- ja keskipäivällä 
koko syksyn ajan.

Tule rohkeasti kokeile-
maan ja ota naapuri tai ka-

verikin mukaan. Maksaa 
voi vasta kokeilun jälkeen, 
ja alle 45-vuotiaatkin voi-
vat hyvin tulla mukaan.

Maanantaisin klo 12.00–
13.15 on nuokkarilla ke-
honhuoltoa, jossa tehdään 
tarkasti ja melko hitaasti 
aivoja sekä luustoa harjoit-
tavia liikkeitä. Hinta syk-
syltä 20 e, jos et ole VeVen 
jäsen. Lisätietoja Terhiltä 
050 4671256.

Tiistaisin klo 11.30–12.30 
on nuokkarilla VeVen Iki-
liikkujat. Nalle (Stenvik) 
vetää helppoa mutta teho-
kasta lihaskuntoharjoit-
telua vastuskuminauhan 
kera. Hinta syksyltä 30 
e, jos et ole VeVen jäsen. 
Torstaisin klo 11.00–12.00 
Nalle kohottaa veikkola-

laisten lihaskuntoa Easy-
Line -laitteilla Balanssi-
klubilla. Tähän ryhmään 
BB-ryhmäläiset voivat 
saada 20 e avustuksen. Li-
sätiedot lihaskuntoryhmis-
tä Nallelta 044 3174249.

Maanantain ja tiistain 
ryhmien yhteishinta on 
ei-veveläisille 40 euroa, 
eli säästät 10 euroa, jos 
tulet molempiin. Lisätie-
toja näistä ryhmistä saa 
ohjaajilta ja myös Ve-
ven nettisivuilta Lisäksi 
päiväsaikaan on ainakin 
Kirkkonummen kunnan 
ja Balanssiklubin toimesta 
järjestettyjä liikuntamah-
dollisuuksia.

Terhi Summa

Yleisurheilun 
riemua ja kavereita
Kun Zürichissä juhlittiin 
miesten keihäänheiton 
hienoja tuloksia, juhlittiin 
Veikkolassa koko kesä 
niin harjoituksissa kah-
desti viikossa kuin 24 eri 
yleisurheilukilpailussa. 
Kisoista 16 oli seurakil-
pailuita. Veikkolassa on 
tällä hetkellä lähes 200 
yleisurheilijaa, nuorim-
mat neljävuotiaita, van-
himmat veteraanisarjojen 
edustajia.

Yli kaksi tuhatta 
lajisuoritusta ja tulosta

Kesän ja syksyn aikana pi-
detyissä kilpailuissa mitat-
tiin jälleen huikea määrä 
tuloksia. Kooltaan suurin 
kilpailu oli 16 paikkakun-
nan välinen Vattenfall 
Seuracup ja mielenkiintoi-

sin Vammaisyleisurheilun 
SM-kilpailut.

Menestystä tuli myös 
muualta. VeVe-urheilijat 
kahmivat taas useita pii-
rinmestaruusmitaleja. 

Lotta Hovi ja Inka Helman 
heittivät kiekossa T15-
sarjan SM-pronssia yh-
teistuloksella 44,36 met-
riä. Aleksanteri Sonninen 
puolestaan kiskaisi M16-
sarjan kiekonheiton SM-
pronssia tuloksella 44,23 
metriä ja moukarinheiton 
SM-pronssia tuloksella 
54,83 metriä.

Yleisurheilukouluihin 
mahtuu mukaan!

Säiden viilennyttyä on 
yleisurheilukoulujen har-

katkin siirretty sisään. Se 
ei menoa hidasta, vaan 
monipuolista harjoittelua 
jatketaan niin erilaisten 
leikkien kuin harjoitusten 
avulla. Notkeutta, nopeut-
ta, voimaa ja kimmoisuut-
ta.

Aikuisten yleisurheilukou-
lu siirtyi talvitauolle, mut-
ta lasten ja nuorten ryhmät

harjoittelevat viikoittain. 
Tervetuloa mukaan.

Lisätietoa www.veve.net 
tai Johanna Artola, johan-
na.artola@gmail.com,  
050 3011922.

Teksti ja kuvat:  
Johanna Artola

Jonna Westerberg ja pituushyppääjät.

Kirsi Penttilä ja kinkkaharjoituksia.

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.
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Veikkolassa Vattenfall Seuracup  
Kilo-sarjan finaali
Veikkolan yleisurheilu-
kenttä loisti auringon-
paisteessa lauantaina 
30.8., kun 16 joukkuetta 
lippuineen marssi Veik-
kolan Veikkojen juhla-
marssin tahdittamana 
kentän etusuoralle seura-

esittelyyn. Kisan avasi ja 
Kirkkonummen kunnan 
tervehdyksen esitti kun-
nanhallituksen puheenjoh-
taja, kansanedustaja Raija 
Vahasalo.

Tähän nuorisoyleisurheilun 
huipputapahtumaan osal-
listui valtakunnallisten kar-
sintojen jälkeen 15 parasta 
seuraa alle 5 000 asukkaan 
paikkakunnilta. Järjestävä-
nä seurana Veikkolan Vei-
kot kamppaili kilpailussa 

Kaustisten Pohjan-Veikkojen voittajajoukkue.

Maailmanmestareita, Euroopan mestareita,  
Suomen mestareita 
– yleisurheilun kärkikaartia SM-kilpailuissa Veikkolassa
Veikkolan Veikot järjesti yhteistyössä suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAu ry:n 
kanssa vammaisyleisurheilun sM-kilpailut 
urheilukentällä 13.–14.9. Lajeiltaan ja luo-
kiltaan monipuoliseen kilpailuun osallistui 
kilpailijoita eri puolilta suomea, mukana la-
jiensa Euroopan mestareita.

Kisajärjestelyissä oli jäl-
leen mukana taitava ja 
työlleen omistautunut toi-
mitsijajoukko. Lajisuori-
tuksissa opittiin tällä ker-
taa myös itse uusia asioita. 
Kuulantyönnössä pyörä-
tuoli tuli kiinnittää kuor-
maliinalla alustaan heiton 
ajaksi. Pituushypyssä, nä-
kövammaisten luokassa, 
kilpailija juoksi ja hyppä-
si kohti hiekalla seisovan 
avustajan ääntä.

”Oli kiva huomata, mi-
ten kilpailijat kannustivat 
toisiaan välillä toisilleen 
naureskellen naljaillen. 
Henki heidän kesken oli 
todella hyvä", VeVen 
pitkäaikainen ohjaaja ja 
toimitsija Tuija Kaurila 
kertoo.

kirkkaita 
kilpailutuloksia

Palkintoa noutamaan tul-
leilla oli hymy herkässä. 
Eikä syyttää. Hyvistä kil-
pailutuloksista voi nostaa 
esiin mm. Espoon Tapioi-
den Aleksi Kirjosen kuu-
lantyönnön tuloksen. Kan-
sainvälisesti hyvätasoinen 
tulos, 12,30 metriä, nimit-
täin hipoi hänen omaa kär-
kitulostaan, 12,66 metriä, 
kuulantyönnön pyörätuo-
liluokassa F56. Aleksi teki 
myös kiekonheiton uuden 
Suomen ennätyksen, 28,33 
metriä.

Länsi-Uudenmaan Ur-
heilijoiden Henri Manni 
on ainoana suomalaisena 

urheilijana voittanut nel-
jä Euroopan mestaruut-
ta samoissa kilpailuissa 
pyörätuolikelauksen T34-
luokan 100, 200, 400 ja 
800 metrin matkoilla. 
Nyt hän kiiti sadan metrin 
matkan aikaan 17,03. Pik-
kuveli Tuomas Manni ke-
lasi 1 500 metriä aikaan 
4.22,18.

Amanda Kotaja, Vampu-
lan Urheilijat F54, kelasi 
sata metriä aikaan 17,27. 
Amandalla on matkan tä-
män vuoden maailman 
kärkiaika 15,74 sekä Eu-
roopan mestaruus 100 
metrin matkalla.

Jani Töyrylä teki jälleen 
m a a i l m a n e n n ä t y k s e n 
keihäänheitossa paranta-
en omaa tulostaan 30,93 
metriin. Jani edustaa 
Kouvolan Seudun Kehi-
tysvammaisia. Mikkelin 
Kilpa-Veikkojen Elisa 
Montonen on vuorostaan 
näkövammaisten pituus-
hypyn maailman tilaston 
kahdeksas Veikkolan tu-

loksellaan 4,12 metriä luo-
kassa F11.

kaikin puolin 
onnistunut kisakokemus

VAU ry:n kilpa- ja huippu-
urheilun toimialapäällikkö 
Hannele Pöysti oli tyyty-
väinen kilpailuihin.

"Sää oli kesäinen, olosuh-
teet oivalliset, ja järjestelyt 
menivät hyvin", Hannele 
kertoo. Myös yhden ur-
heilijan moninkertainen 
kysely siitä, että muistat-
tehan varmasti hakea näitä 
kisoja uudestaan, jäi läm-
mittämään mieltä Hieno 
kokemus ja hieno viikon-
loppu kaiken kaikkiaan.

Teksti: Johanna Artola
Kuvat: Veera Tulonen

Tuomas Manni, Länsi-Uudenmaan Urheilijat, saa 
palkinnon VAU Harri Lindblomin ojentamana.

Iida Lounela, 
Ilmajoen Kisailijat, 
näkövammaisten 
korkeushypyssä. 

Kylänraitti 
onnittelee
Veikkolalainen joona 
Heinonen voitti SM-
kultaa alle 13-vuotiaiden 
C-poikien kerroskisassa 
kesäkuussa Helsingissä 
pidetyissä uimahyppyjen 
nuorten suomenmesta-
ruuskilpailuissa. Joona 
edustaa Vantaa Diving 
ry:tä.

ulkopuolisena, koska se 
kisaa yli 25 000 asukkaan 
paikkakuntien luokassa.

Osallistujat olivat ympäri 
Suomen, kaukaisimmat 
Posion Pyrinnöstä. Osa 
pitkämatkalaisista yöpyi 
Veikkolassa, ja ruokailut 
tarjottiin noin 800:lle ur-
heilijalle ja huoltajalle. 
Kilpailu käytiin 11–17 
v.- sarjoissa niin, että kus-
sakin tyttöjen ja poikien 
sarjassa kullakin seuralla 
oli yksi edustaja. Pisteet 
laskettiin sijoitusten perus-
teella 30:ssä yksilölajissa 
ja viestissä, joka juostiin 
16x60 m sukkulaviestinä.

Ennen sukkulaviestiä Kaus-
tisten Pohjan Veikkojen 
joukkue oli ottanut jo selvän 
etumatkan muihin ja vei ko-
konaiskisan voiton Keski-
Pohjanmaalle. Muista mi-
talisijoista sen sijaan käytiin 
jännittävä kamppailu, joka 
ratkesi vasta viestissä.

Lappajärven Veikot voitti 
huikean viestikisan, mutta 
kun Pihtiputaan Tuiskun 
viestijoukkue kiilasi itsen-
sä täpärästi kolmanneksi 
ennen Vähääkyröä, hopea 
meni lopulta puolen pis-
teen erolla Pihtiputaalle ja 
pronssi Lappajärvelle.

Hieno urheilupäivä hui-
pentui palkintoseremoni-
aan, jossa Vattenfallin Anu 
Pulkkinen ja Suomen Ur-
heiluliiton Tapio Rajamäki 
palkitsivat kuusi parasta 
seuraa ja osallistuneiden 
seurojen tsemppariurheili-
jat. Tämän jälkeen kaikki 
urheilijat ja valmentajat 
kiirehtivät vielä Suomi–
Ruotsi-maaottelun alussa 
järjestettyyn kunniakier-
rokseen Helsingin Olym-
piastadionille.

Teksti: Arimo Bäckman 
Kuva: Sirpa Bäckman

Hanki monikäyttöinen 
kyläyhdistyksen 

kangaskassi.
koko 37 x 41 cm ja

hinta 3 euroa

ostopaikat: 
10-kioski ja kirjasto 
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VirKisTY ja ViisasTu!

No, sehän oli vanha kun-
non Hans Leidenius, joka 
komeili edellisen ristikon 
pääkuvapoikana. Aloi-
tetaan muiden vihjeiden 
purku kahdesti esiinty-
neestä ”Minun”. Olete-
taan, että edessäni on tava-
roita, joista osa on minun. 
Osa on siis omia. OMIA 
on taivutusmuoto sanasta 
oma (monikon partitiivi), 
eikä sellaisena kelpaa ris-
tikkoon, mutta se on sa-
malla perusmuodossa ole-
va verbi ja siis kelvollinen. 
Mikäli tavaroista pitäisi 
valita jokin, ottaisin ehkä 
mieluiten oman. OMAN 
on myös taivutettu (akku-
satiivi) mutta kelvollinen 
merkityksessä sulttaani-
kunta Arabian niemimaal-
la. Sitten ne muutamat pa-

hisvihjeet, jotka rohkenin 
laittaa mukaan, koska rat-
kaisusanat voidaan löytää 
myös ymmärtämättä vih-
jettä, koska niissä ei ole 
piilokirjainta.

Kuvavihje, jossa on nakki 
ja joka on luettavissa ”Na-
kin”, on luettavissa myös 
muodossa natriumkin, kun 
oivaltaa, että alkuaineen 
nimen sijasta on käytetty 
sen virallista lyhennet-
tä Na. Kyseinen lyhenne 
esiintyy myös vasemmas-
sa yläkulmassa olevassa 
soodan kemiallisessa ra-
kennekaavassa, joka koos-
tuu toisiinsa liittyneistä 
natrium- ja happiatomeis-
ta. Toisin sanoen natrium-
kin on ATOMI.

Toinen hankalasti oival-
lettava vihje, mutta joka 
ei edellytä mitään eri-
tyistietämystä, on ruu-
dussa, jonka yläosassa 
on ”Samulin” (siis tie-
tysti AIRA) ja alaosassa 
”Rehu”, jonka yläpuolella 
on vaakasuora viiva. Se 
tulee lukea ”alla rehu”, 
joka on vanha jekku. Sii-
nä haetaan sanaa, joka 
varustettuna a-kirjaimella 
on rehu. Sana on PILA, 
koska apila on rehu.

Myös tässä ristikossa 
esiintyy pari Veikkolan 
omaa poikaa. Tuo kuvalli-
nen on entinen mutta laa-
jalti tunnettu.

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

YMpÄristÖ

Kesä on vielä muistoissamme!

Tätä kirjoittaessani aamul-
la 7.9. kesän vielä tuok-
suessa havaitsen, kuinka 
luonnon vihreys on kään-
tymässä keltaisen ja pu-
nerruksen suuntaan.

Muuttavien lintujen sirah-
dukset kuuluvat muuten 
tyynessä säässä. Äsken 
ulkona käydessäni huoma-
sin, että kenkäni kastuivat 
jo muutaman askeleen jäl-
keen: yökosteus on alku-
syksystä runsasta, vaikka 
päivät ovat aurinkoisia. 
Västäräkeissä oli havait-
tavissa myös selvää muut-
tolevottomuutta. Kuulin 
äsken, kuinka Veikkolan 
paikallinen kurkiparis-
kunta äänteli jossain Kal-
ljärven suunnalla. Kurjet 
lienevät kohta sukukypsiä, 
joten pesintää voitaneen 
odotella lähivuosina, jos 
pari edelleenkin pysyy yh-
dessä.

Hyönteissyöjien 
aikainen muutto

Kurjet solmivat yleensä 
elinikäisen kumppanuu-
den, kuten monet muut-
kin kookkaammat linnut. 
Esimerkkinä joutsenet 
ja haikarat. Alkukesästä 
näin monena aamuna to-

dennäköisesti tämän kur-
kipariskunnan etsimässä 
aikaisin aamulla ravintoa 
Eerikinkartanon pelloilta. 
Kurkien muutto etelään 
ajoittuu syys–lokakuun 
vaihteeseen. Elokuun lo-
pulla 24.8. huomioin, että 
haarapääskyt olivat ko-
koontuneet Eerikinkarta-
non puhelinlangoille val-
miina jättämään Veikkolan 
suunnatakseen etelään.

Suurin osa hyönteissyö-
jistä muuttaakin etelään 
kesän loppupuolella läm-
pimän sään vielä vallites-
sa. Muuttomatkaa varten 
tarvitaan paljon hyönteisiä 
ravinnoksi, ja mahdollinen 
viileä syksy leikkaisi tätä 
ravinnonlähdettä merkittä-
västi. Tämä lienee yleisesti 
syynä siihen, miksi hyön-
teissyöjälinnut muuttavat 
etelään melko aikaisin. 
Keväällä tilanne on päin-
vastainen.

Tänä vuonna alkukesä oli 
hyvin kylmä. Suomessa oli 
paikkakuntia, joissa joulu 
2013 oli lämpimämpi kuin 
viime juhannus. Kylmä 
alkukesä vaikutti epäsuo-
tuisasti lintujen pesintöi-
hin. Paikoin poikueet me-
nehtyivät pesiin ravinnon 

puutteen ja kylmyyden 
johdosta. Ne omat linnun-
pönttöni, jotka olen toistai-
seksi tarkistanut, eivät ole 
kuitenkaan paljastaneet 
kuolleita poikueita. Vaik-
ka kesäkuu olikin kylmä, 
ilmeisesti hyönteisiä on 
ollut riittävästi pihapiiris-
säni.

Vahvistuvaa 
ja heikentyvää 
poikastuottoa

Tänä kesänä pyypoikueita 
on ollut tavallista enem-
män Kurkistonrannan tiel-
lä sekä Lohantien alueella. 
Toisaalta vesilinnuilla, ku-
ten sorsilla, telkillä ja kos-
keloilla, poikastuotto on 
Veikkolassa ollut pientä jo 
monta kesää. Mikä mahtaa 
olla tähän syynä? Mahdol-
lisesti supikoira ja minkki. 
Molemmat lajit liikkuvat 
ruoanhaussa rannoillam-
me hämärän aikaan, joten 
ne jäävät helposti huomaa-
matta. Myös kettukanta on 
alueellamme melko vahva. 
Variksien ja lokkien vaiku-
tus pesien tuhoutumiseen 
voi olla paikallisesti myös 
merkittävä.

Ongelma ei koskaan ole 
yksittäisen lajin olemas-

saolo, vaan ihminen toi-
minnallaan sotkee lajien 
välistä tasapainoa. Toisten 
lajien lukumäärä kasvaa 
kohtuuttomasti, ja vastaa-
vasti toisten lajien luku-
määrä taantuu.

Veikkolan alueella on jäl-
leen pesinyt tuulihaukka 
Haapajärven itäpuolella. 
Lajille on asennettu vii-
me vuosina pesäpönttöjä. 
Niiden olemassaolo alkaa 
vähitellen tuottaa tulosta, 
kun laji runsastuu. Näin 
haukan saalistamassa pai-

kallaan lekuttelemalla La-
pinkyläntien varrella.

Myös kiurujen, kottarais-
ten ja töyhtöhyyppien 
kannat ovat osoittaneet 
hienoista vahvistumista. 
Peltosirkku on edelleen 
kadoksissa laajalti Etelä-
Suomen pelloilta. Toi-
vottavasti tulevina kesinä 
kuulisimme enemmän 
tätä tuttua alakuloista lau-
luääntä.

Lehtopöllöillämme oli jo 
neljäs perättäinen huono 

pesimävuosi, kuten oli lä-
hes koko Suomen alueella 
kaikilla pöllöillä. Onneksi 
myyräkantojen kasvu on 
nyt hyvällä mallilla. Jos 
tuleva talvi olisi tarpeeksi 
kylmä ja runsasluminen, 
myyriä riittäisi pöllöille 
ravinnoksi kevääseen asti. 
Näin lehtopöllömme saisi-
vat jäälleen isot poikueet 
ja pesivien parien luku-
määrä olisi mahdollisim-
man suuri.

Iloisin syysterveisin 
Topi

Haapajärven rannalla linturetkeläiset Laura Koistinen ja Leena Fontell, 
oikealla lintuopas Topi Tjäder. Kuva Marjokaisa Piironen.

Hierojan vastaanotto avattu Veikkolassa
avajaistarjous  
50 min 30 e tai 3x50 min 100 e  
31.10.2014 saakka  
(sarjakorteissa ei voimassaolorajoitusta).

TEnsiono 
Klassista hierontaa 
sari seppänen 
Koulutettu hieroja

Teollisuustie 9, Veikkola 
Ajanvaraus klo 9-21  
p. 040 817 23 08 
avoinna joka päivä. Myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. 
www.tensiono.fi
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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.

6–21
8–21
8.30–21

����������������������

Maksoithan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

Syksyn satoa ja maa-artisokan kukkia. Kuva: Marjokaisa 
Piironen.

Sirkus Pisaran taiturit Elisa Koivisto ja Aino Zohar. Kuva: Päivi Falck. Navalan ladon terassilla oli Päivi Falckin valokuvanäyttely. Kuva: Marjokaisa Piironen.
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 Tapahtumakalenteri

MONIPUOLISET HOITOPALVELUT  
VEIKKOLASSA!

- FYSIOTERAPEUTTISET HOIDOT 
- HIERONTA 
- LYMFATERAPIA (www.lymfa.net) 
- VOICE MASSAGE –TERAPIA (www.voicemassage.fi) 
- VYÖHYKETERAPIA, myös vauvat (www.medikanova.fi)

Hieroja Kyösti Laatikainen vastaanotto ke ja pe klo 17-20 
puh. 046-6846949

Hoidot lääkärin lähetteellä tai ilman! 
Myös lahjakortit.

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

Tapani Iivari palkittiin lauluistaan kartanon hyväksi Eerikinpolun avajaisissa 
13.9.Vasemmalta kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, kylävaari Tapani Iivari, 
johtokunnan puheenjohtaja Marjokaisa Piironen, kylägraafikko Franz Raschbacher ja 
kylähistorioitsija Pirkko Kautto. Kuva: Ruth Vilmi.

su 12.10. 
MLL:n lastentarvikekirppis ja puffetti 
Veikkolan koululla klo 10–13.

ke 22.10. 
Joukkoliikenneilta Veikkolan 
koululla klo 18–20, katso sivu 3.

La 25.10. 
Eri seurakuntien yhteinen Kids´ Action 
Veikkolan koululla klo 16–19. Ks. s. 15.

ti 28.10. 
Aluefoorum Veikkolan nuorisotilassa 
alkaen klo 17. Katso sivu 3.

pe 31.10. 
Majataloilta Veikkolan 
seurakuntakodissa klo 18–20.30. 

Laulaja-muusikko Pekka Simojoki 
esiintyy. Ohjelmassa myös yhteislaulua 
ja Jippii-kuoro. Ks. s. 15.

su 7.12. 
Joulusahtitapahtuma. Sahtipäiden 
autotallipanimon ovet Lamminjääntie 
8:ssa avoinna kello 12–20. 
Ilmoittaudu sahtipaat@gmail.com

La 13.12. 
Eerikinkartanon joulumarkkinat 
noin kello 10–15. Lähialueen 
tuottajille ja käsityöläisille. 
Lisätietoja kyläyhdistykseltä: 
veikkola@gmail.com.
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TEX- 
MEX

-viikot/veckor

1.-31.10.

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

Hinnat voimassa Varuboden-Oslan S-marketeissa koko lokakuun
Priserna gäller i Varuboden-Oslas S-marketar hela oktober

Rainbow
Chunky Salsa 
Mild, Medium 
tai/eller Hot
300 g (5,63/kg)

Rainbow
Guacamole
300 g 
(7,50/kg)

Rainbow
Jalopeno 
viipaleet/skivor
220/120 g 
(14,58/kg)

169 225 175

215X-tra
Tortilla Chips
natural, 450 g 
(4,78/kg)

Rainbow
Tortilla Wraps
8 kpl/st., 320 g 
(4,63/kg)

148

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


