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Osuuspankki lopettaa Veikkolan kont-
torin. OP-Kiinteistökeskus muuttaa 
uuden liiketalon nurkkahuoneistoon.  
Ässä lopettaa postin pidon. Onneksi 

R-kioski ottaa postin hoidettavakseen. Medlife 
laajentaa kiinteistökeskuksen nykyisiin tiloihin. 
Sirpan Vintin Sirpa ja Tapsa jäävät eläkkeelle. Sir-
pan Vintin tiloissa aloittaa itsepalvelukirpputori. 
Tokkopa tässä on vielä kaikki.   

Veikkolassa on paljon palveluja. Niitä kannattaa 
käyttää eikä hakea palveluita pitemmältä. Näin 
omat yrityksemme pysyvät voimissaan. Se on 
koko Pohjois-Kirkkonummen etu.

Tässä lehdessä on Veikkolan liiketalojen yrittä-
jien asiakaskysely. Yritykset haluavat kyselyllä 
parantaa palvelujaan. On tärkeää, että vastaatte 
kysymyksiin ja esitätte parannusehdotuksia. Seu-
raavassa lehdessä on kylän muiden yrittäjien ky-
symysvuoro.

Raija Kari

PS. Yrittäjät järjestävät viimevuotiseen tapaan 
Naisten päivänä 8.3. huippusuositun tapahtuman.

Kovaa kyytiä kylällä

kannen kuva: Lamminjärven luisteluradan helmikuussa 
kuvasi sami Myllys / in the Mill oy.
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Kaavoituksen  
kyselytunti

Tämä foorum on kokoontunut jo monta vuotta nuorten asi-
oissa. Alueen yrittäjät ja nuoret, tervetuloa mukaan. Ja tie-
tysti edelleen myös Veikkolan seudulla toimivien seurojen, 
yhdistysten ym. tahojen edustajat. Aiheena seudun toiminta 
ja tapahtumat nuorten näkökulmasta.

Aluefoorum kokoontuu tiistaina 8.4. kello 17.00 Veikkolan 
nuorisotilalla.

Lisätietoja VeVe:n toiminnanjohtaja Johanna Artola,  
johanna.artola@gmail.com, 050 301 1922.

Kutsu 
aluefoorumiin 8.4.

Kirkkonummen Veikkolan Vesiensuojeluyhdistys  
kirVEs ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 25.3. 
alkaen kello 18.00 Veikkolan kylätalossa, Vanhatie 29.

Kokouksen alussa keskustellaan kunnan uuden ympäris-
töpäällikön Miira Riipisen kanssa. Keskusteltavana on 
ainakin Kalljärven kunnostus, luvattomat ruoppaukset, 
vesijättömaiden lunastus ja järvien kunnostustoimien ra-
hoittaminen. Tervetuloa!

Tule tapaamaan 
ympäristöpäällikköä!

Veikkolan 
Kyläyhdistyksen 
vuosikokous
Kaavatilaisuuden jälkeen noin klo 20 Veikkolan Kyläyh-
distyksen vuosikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset 
vuosikousasiat.

Impin tuvan uusi elämä

Veikkolan kudontapaikka
tammi-helmikuussa kyläavustaja Erik Grahn 
remontoi impi Lindströmin entisen Mattoku-
tomon tilat kyläläisten käyttöön. siwan lähellä 
olevan kutomon osoite on oikotie 1. kudon-
tajaoksen jäsenet antoivat piharakennukselle 
nimeksi impin tupa.

Käytettävissä on viidet kan-
gaspuut, leveimmät kaksi-
metriset ja kapeimmat met-
rin. Jokainen kangaspuu sai 
oman nimen lahjoittajan tai 
entisen omistajan mukaan. 
Niinpä tilassa on Iso-Impi, 
Pikku-Impi, Hannele, Mer-
ja ja Seija. Jokaisella puulla 
on oma sähköinen kalenteri, 
jonne kukin kirjaa itse va-
rausajat. Veikkolan kyläyh-
distyksen jäsenet voivat va-
rata kangaspuita käyttöönsä 
viikoksi kerrallaan 20 euron 
hintaan.

Artesaani Riikka Tiittanen 
opastaa loimien laitossa 
ja tarvittaessa muutenkin. 
Loimilangat ostetaan poru-

Impin tuvassa tarvikkeita lajittelemassa vasemmalta Outi Sivonen, Riitta Kiijärvi, Maarit 
Orko ja Marjokaisa Piironen. Kuva: Riikka Tiittanen.

Impin tuvan eteismaton kuteet ja värisuunnitelma. Tehdään 
talkoilla ensimmäisenä työnä. Kuva: Riikka Tiittanen.

Veikkolan koulun ruokasalissa 24.4. klo 18–20. Kyläläisten 
kysymyksiin vastaavat kunnanarkkitehti Tero Luomajär-
vi, kaava-arkkitehti Seppo Mäkinen ja kaavoitusteknikko  
Mikael Pettersson.

Kysymyksiä kaavakolmikolle voit lähettää ennak-
koon sähköpostiosoitteeseen raija.kari@saunalahti.fi

tervetuloa!

kalla. Kukin maksaa niistä 
oman osansa painon mu-
kaan. Kuteita on saatu lah-
joituksena, ja niitä voi käyt-
tää maksamalla niistä viisi 
euroa kilo.

Tilat ja palvelun tarjoaa 
Veikkolan kyläyhdistys. 
Liity joukkoon. Tule vaikka 
matonkuteita leikkaamaan. 
Liity Facebookissa julki-
seen ryhmään nimeltään 
Veikkolan kudontapaikka. 
Ryhmässä oli Kylänraitin 
aineistopäivään mennessä 
21 jäsentä.

Jos et ole Facebookissa, 
ilmoita kiinnostuksestasi 

veikkola@gmail.com tai 
soita Riikalle, 050 3696 411 
(arki-iltaisin kello 19–21 ja 
tekstiviesti, jos numerosta 
ei vastata).

Impin tuvan viralliset ava-
jaiset pidetään lauantaina 

26.4. kello 13–15. Tule vii-
meistään silloin tutustumaan 
Lindströmin mattokutomon 
uuteen elämään kyläläisten 
kudontapaikkana. Kokei-
le räsymaton kutomista: 
tehdään talkoilla kylätalon 
eteiseen uusi matto. Työnäy-

töksiä ja vanhoja valokuvia 
Mattokutomon vaiheista.

Teksti: Kudontajaos/
Marjokaisa Piironen 

Veikkolan kylätalon yläkerran pienempi työhuone on va-
paa. Ikkunallisessa huoneessa on neliöitä noin yhdeksän (9) 
ja kuukausivuokra 80 euroa, lisäksi kuumasta vedestä 10 e/
kk. Kylätalon osoite on Vanhatie 29 eli Siwan lähellä.

Kiinnostuneet, kysykää lisää Veikkolan Kyläyhdistykseltä 
osoitteesta veikkola@gmail.com.

Työtila vuokrattavana

Viime vuosi oli kyläyhdistykselle tiukan toiminnan vuosi. 
Eerikinkartanon kehittämishanke, skeittiramppi, uusi kylä-
suunnitelma ja monet tilaisuudet veivät rahaa.

Vuosikokous on tänä vuonna myöhään, vasta pääsiäisen jäl-
keen. Vuosikokous päättää yhdistyksen jäsenmaksusta tälle 
vuodelle ja uudet jäsenmaksulaput tulevat seuraavan lehden 
välissä. Voit kuitenkin maksaa jäsenmaksun ennakkoon jo 
nyt joko Osuuspankin tai Aktian tilille. Maksut ovat ennen 
vuosikokousta samat kuin viime vuonna: perhejäsenmaksu 
15 euroa ja yritys/yhdistysjäsenmaksu 50 euroa.

Tilinumerot ovat: 
OP FI6452974540003368  
AKTIA FI53405 50010775621 
viitenumero molemmissa 20145

Kyläyhdistyksen 
vuoden 2014 
jäsenmaksun voi 
maksaa jo nyt

Veikkolan 
Kartanoteatterin 
vuosikokous
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 15.4.  
klo 18 alkaen Torpalla, Vanhatie 7–9. Tervetuloa!
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joulukuussa Länsi-uudenmaan osuuspankin 
hallitus ilmoitti kuusi viikkoa kestäneiden yt-
neuvotteluiden päätteeksi sulkevansa Veikko-
lan ja Vihdin konttorit. Melkein 50 vuotta kes-
tänyt osuuspankkitoiminta Veikkolassa päättyy 
tämän kuun lopussa.

Syksyllä pankissa käytiin edustajiston vaalit. Vaaleissa ta-
pahtuneiden virheiden takia ne jouduttiin osissa aluetta uu-
simaan, ja vaalitulos vahvistetaan vasta nyt maaliskuussa. 
Veikkolasta valituilla ei ole konttoria edustettavana, kun 
kausi vihdoin alkaa.

Mikä jää, mikä lähtee?

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen kertoi tammikuussa, että 
ottoautomaatti säilyy, samoin asiakaspääte laskujen mak-
suun. Yösäilö ja tallelokerot lähtevät, koska ne vaativat tur-
vallisuusjärjestelyitä. Kun konttoria ei ole, turvallisuutta ei 
voida taata. K-kaupasta saa kortilla käteistä, mutta yrittäjien 
on toimitettava kolikkonsa muualle. OP-Kiinteistökeskus 
muuttaa viereiseen taloon eli jää kylälle.

Osuuspankki järjestää tarpeen mukaan nettipankin käytön 
opetusta Nummela konttorissa.

Adressi kerättiin

Kyläyhdistys ja Veikkolan sydänkerho keräsivät puolessa 
kuussa 1 143 nimeä Veikkolan konttorin lopettamista vas-
tustavaan adressiin. Adressi luovutettiin Lohjalla helmi-
kuun 3. päivänä ennen pankin hallituksen kokousta.

Luovutustilaisuudessa toivoimme, että konttorin lakkautta-
mista vielä harkittaisiin. Perusteluiksi esitimme, että Veik-
kola on vauras kasvukylä, joka on kasvanut jopa muuta 
Kirkkonummea nopeammin. Pohjoiskirkkonummelaiset 
yrittäjät, yhdistykset ja ikäihmiset tarvitsevat pankkikont-
torin palveluja. Lisäksi kioskit, kaupat, ravintolat ja muut 
yritykset joutuvat lähtemään muualle hoitamaan tilityksiä.

Osuuspankki jättää Veikkolaan  
pankin mentävän paikan

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtajan Jarmo 
Viitasen haastattelu Veikkolan konttorissa keskiviikkona 
tammikuun 22. päivänä. Vasemmalta Kirkkonummen 
Sanomien toimittaja Hanni Nyqvist, kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Raija Kari, toimitusjohtaja Viitanen ja 
markkinointiasiantuntija Tiina Tenlenius.

Veikkolan kyläyhdistyksen delegaatio luovuttamassa 
Veikkolan konttorin sulkemista vastustavan vetoomuksen 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtajalle Jarmo 
Viitaselle. Vasemmalta LUOP:n markkinointiasiantuntija 
Tiina Tenlenius, toimitusjohtaja Viitanen, sydänyhdistyksen 
Sirpa Saarinen, kyläyhdistyksen pj. Raija Kari, sihteeri 
Pirkko Kautto ja Marja Pohjonen.

Osuuspankin konttorin lakkauttaminen harmittaa monia 
veikkolalaisia, mutta allekirjoittanutta erityisen paljon, sillä 
olinhan Veikkolan alueen ehdokkaana pankin edustajistoon. 
Mutta ei voi mitään. Tällä kertaa ei jäsenistön mielipidettä 
otettu huomioon.

Veikkolassa jatkuu kuitenkin vireä ja monipuolinen yhdis-
tystoiminta, jota Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys-
kin edustaa. Joka toinen viikko kokoontuvassa Sydänker-
hossa saadaan tietoa sydänterveyden edistämisestä, mutta 
yhtä tärkeätä on toisten tapaaminen ja yhdessä jutteleminen. 
Veikkolassa on perinteisesti myös yhteislaulu ollut tärkeätä, 
puhumattakaan voileivistä ja kahveista. Kerho kokoontuu 
Seurakuntakodissa parittomilla viikoilla klo 13.30.

Varsinaisen Sydänkerhon lisäksi yhdistyksen toimesta pide-
tään nuorisotilassa joka viikko klo 11.00 Maanantaikerhoa, 
jossa parannellaan muistia korttipelien avulla. Liikunnasta 
huolehditaan myös viikoittain Veikkolan koululla klo 15.30 
pidettävällä Boccia-pelillä.

Sydänyhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita sydänsai-
raiden lisäksi kaikki sydänterveydestään kiinnostuneet hen-
kilöt. Meillä kaikilla on vain yksi sydän – siitä kannattaa 
huolehtia!

Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys ry. 
Sirpa Saarinen, puheenjohtaja, puh. 050 576 7277

Pankki meni – 
sydänkerho jäi

Finanssialan muutokset ja lisääntyvä sääntely vaativat pan-
keilta sopeutumista uudenlaiseen toimintaympäristöön. 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankilla on tällä hetkellä vahva 
vakavaraisuus, mutta sen ylläpitäminen edellyttää jatkossa 
parempaa kannattavuutta. Pankin tulee kannattavuuden pa-
rantamiseksi tehostaa omaa toimintaansa ja hakea merkittä-
viä kulusäästöjä. Tehostamistoimilla turvaamme pankin ja 
palveluidemme kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Länsi-Uudenmaan Osuuspankissa aloitettiin viime vuonna 
kannattavuusohjelma, jonka seurauksena käytiin koko hen-
kilöstöä koskeneet yt-neuvottelut. Osana tätä pankin kan-
nattavuusohjelmaa tullaan myös Vihdin kirkonkylän kont-
tori sekä Veikkolan konttori yhdistämään pankin muihin 
konttoreihin maaliskuun 2014 lopussa. Länsi-Uudenmaan 
Osuuspankki palvelee muutoksen jälkeen kattavalla pal-
veluverkostolla – yhteensä viisi konttoria Lohjalla, Vihdin 
Nummelassa, Kirkkonummella, Karkkilassa ja Saukkolas-
sa – ja lisäksi monipuolisilla sähköisillä palveluilla. Vihdin 
kirkonkylän ja Veikkolan konttoreiden henkilökunta jatkaa 
muutosten jälkeenkin pankin palveluksessa.

Suurin osa asiakkaistamme hoitaa päivittäiset pankkiasian-
sa verkossa ja puhelimitse. Asiakaskäyttäytymisen muutos 
on toisaalta lisännyt asiantuntija- ja neuvontapalveluiden 
tarvetta rahoitus-, sijoitus- ja vahinkovakuutusasioihin.

Olemme vastaanottaneet Veikkolan alueella kerätyn adres-
sin koskien konttorin toimintojen yhdistämistä pankin muil-
le konttoreille. Pankin hallitus on kokouksessaan 3.2.2014 
keskustellut ja käsitellyt saamaansa adressia. Hallitus kui-
tenkin vahvisti päätöksensä Veikkolan konttorin lakkautta-
misesta. Näitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta pankin asiak-
kaiden palvelut turvataan myös jatkossa.

Ymmärrämme, että tehty päätös aiheuttaa osalle asiakkais-
tamme haittaa pankki- ja vakuutuspalveluiden hoidossa. 
Teemme parhaamme, että voimme tarjota asiakkaillemme 
yksilöllistä ja osaavaa pankki- ja vakuutuspalvelua jatkos-
sakin.

Länsi-Uudenmaan 
Osuuspankin 
palveluverkoston 
uudistus

Toimitusjohtaja Jarmo Viitanen:

johtopäätökset

Konttorin lopettamisen myötä osuuspankin asiakkaista kil-
pailevat tasavertaisesti muut pankit. Paikallisten yritysten 
ja yhdistysten pankin valinta ei ole itsestäänselvyys, kun 
osuuspankin kotikenttäetu katoaa. Enemmistö yksityishen-
kilöistä pärjää netin varassa, kuten ennenkin.

Tällä hetkellä S-pankin palvelut Veikkolassa ovat minimissä, 
mutta se laajentanee toimintaansa. S-pankin ja LähiTapiolan yh-
teistyökin on tiivistymässä. On aivan varmaa, että ennemmin tai 
myöhemmin jokin muu pankki kiinnostuu kasvukylästä.

Osuuspankin vuokrasopimus on voimassa vielä syksyyn. Alkai-
siko sitten Veikkolassa jonkin toisen pankin aika? Pankkikontto-
ritilat yösäilöineen ja tallelokeroineenhan ovat jo olemassa.

Teksti: Raija Kari 
Kuvat: Tapani Iivari

Olen iloisesti yllättynyt kai-
kista kukkasista ja lahjoista, 
joilla muistitte minua jää-
dessäni eläkkeelle Länsi-
Uudenmaan Osuuspankin 
Veikkolan konttorista 42 
vuoden jälkeen.

Sydämelliset kiitokseni!

Paula Lindström

Kiitos

Veikkolan Osuuspankin kont-
torin Paula Lindström läksi-
äispäivänään keskiviikkona 
8.2.14. Kuva: Tapani Iivari.

Kyläyhdistyksen edustajat viemässä tervehdystään ja 
pientä lahjaa Paula Lindströmille hänen läksiäisissään.  
Kuva: Tapani Iivari. 
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Tammikuun puolivälissä kyläyhdistyksen kutsumana 
Kirkkonummen kunnan ylin johto oli kyläläisten tentat-
tavana. Illan aikana käsiteltiin kunnan taloutta, Veikkolan 
palveluja, SOTE-ehdotuksia ja kuntaselvityksiä, kaavoi-
tusta ja rakentamista, Kyläläiset lähettivät hieman ennen 
tilaisuutta kysymyksiä siten, että tentattavat ehtivät saa-
da virkamiehiltä apua vastauksiinsa. Illan aikana kunnan 
johto sai osallistujilta paljon hyviä ehdotuksia ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Tilaisuudesta on julkaistu useita raportteja,  
lue esim. Verkkonummen kirjoitus: 
http://verkkonummi.fi/kirkkonummi/kylat/2861-kun-
nanjohdon-kyselytunti-kiinnosti-veikkolalaisia.html 

Tässä muutama tunnelmakuva ja niistä heränneitä ajatuksia.

Teksti ja kuvat: Marjokaisa Piironen

Kunnanjohdon kyselytunti

Veikkolan koulussa pidetyssä tilaisuudessa vastaamassa 
olivat (vasemmalta) kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo ja 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin. Pois 
lähtiessään Raija Vahasalo totesi, että tilaisuuden 
osanottajat olivat heille kilttejä, johon järjestäjät: No, 
mehän ollaankin Veikkolassa. Raija oli sikäli oikeassa, 
että kyläläiset osasivat esittää asiansa pääsääntöisesti 
kiihkoilematta ja rankatkin asiat humoristisesti.

Veikkolan liikekeskuksen vuokraisännät Raimo ja Markku 
Nikola kerrankin samassa tilaisuudessa. Kuvassa iloisesti 
hymyilevä Markku (taaimpana) kehotti osallistujía ostamaan 
paikallisesti eli tukemaan paikallisia yrityksiä. Näin alueen 
yritykset pysyvät pystyssä, tuottavat yhteisöveroja kunnalle 
ja pystyvät palkkaamaan henkilökuntaa.

Tilaisuudessa oli läsnä pitkälti toista sataa 
kyläläistä, joiden joukossa myös ilahduttavan paljon 
pohjoiskirkkonummelaisia luottamushenkilöitä. Ilmeet 
olivat välillä hyvinkin vakavia. Hyvin varustellussa vapaa-
ajan asunnossa asuva henkilö kertoi pyrkineensä 15 vuoden 
ajan kunnan asukkaaksi veroja maksamaan. Kun tämä ei 
ole sopinut, niin kunta on menettänyt yli puoli miljoonaa 
euroa verorahoja. Sillä rahalla olisi jo korjannut vaikkapa 
Vuorenmäen koulun katon.

Veikkolan koulujen jatkuvaan tilanpuutteeseen oli Jussi Pirhosella (edessä vasemmalla) ratkaisu: Rakennetaan Vuorenmäen 
kouluun kolmas kerros kevyillä suurelementeillä kesäloman aikana. Siihen kunnanjohtaja lohkaisi: ”Eiköhän kunnassa 
löydetä jokin pykälä, joka kieltää tämän mahdollisuuden.”

ruokakurssit jatkuvat

Suositut ruokakurssit jatku-
vat Uudenmaan Marttojen 
kotitalousneuvojan Hilk-
ka Huttusen opastuksella.  
Etusijalla ovat uudet BB-
ryhmän jäsenet ja ryhmä-
läiset, jotka eivät vielä ole 
osallistuneet kursseille. 

Kurssipäivät ovat neljä-
nä peräkkäisenä tiistaina 
29.4., 6.5., 13.5. ja 20.5. klo  
16–20.

Kurssipaikka on Veikkolan 
koulun kotitalousluokka. 
Hinta 10 euroa/kerta. Il-
moittaudu palveluohjaajalle 
perjantaikahvilassa tai mar-

Brita Blombergin testamenttiryhmän 
kuulumisia

ja.keranen@kirkkonummi.
fi, 050 4137443 (ke–pe).

uintitempaus

Uintitempaus on kolmena 
peräkkäisenä perjantaina 
28.3., 4.4. ja 11.4. klo 12–13 
Kirkkonummen uimahallin 
lämminvesialtaassa. Kul-
keminen kimppakyydeillä. 
Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset Hans Leidenius, 050 
5716469, hans.leidenius@
saunalahti.fi

Atk-paja

Neljänä peräkkäisenä tiis-
taina 4.3., 11.3., 18.3. 
ja 25.3. klo 14–15:30 

opiskellaan tietokoneen 
käyttöä kirjaston Rotko-
salissa. Lisätietoja ja il-
moittautumiset Pirkko-
Liisa Iivari, 050 3540836,  
Pirkko.Iivari@gmail.com

Huom. Verkkopankin käyt-
töä voi opiskella tai kerrata 
joko atk-pajassa tai per-
jantaikahvilan yhteydessä.

Brita Blombergin testa-
menttiryhmään kuuluu lä-
hes 500 veikkolalaista, jot-
ka ovat täyttäneet 68 vuotta 
ja asuvat postinumeroalu-
eilla 02880 ja 02860.

Seuraa Kirkkonummen Sa-
nomien Päivyriä ja Kylän-

raitti-lehteä. Siellä ilmoite-
taan mahdolliset muutokset 
ja täydennykset. Tiedote-
kirjeitä lähetetään kunkin 
vuoden alussa uusille ryh-
mään tuleville.

Lisätiedot palveluohjaa-
ja Marja Keräseltä, Brita 
Blombergin testamentti-
projekti, puh. 050 4137443 
(keskiviikko–perjantai).

Tietoa myös facebookissa: 
Brita-Blombergin-testa-
mentti-projekti.

Palveluohjaaja Marja Ke-
ränen on lomautettuna  
3.6.–17.6.2014.

Veikkolan terveysasema on suljettuna 5.3.–18.3. Tänä ai-
kana ei asemalla ole myöskään HUSlabin palveluita. Ter-
veysaseman ollessa suljettuna kiireellistä sairaanhoitoa saa 
keskustan terveysasemalta. Terveysaseman ajanvarausnu-
mero on käytössä myös aseman ollessa suljettuna. HUSlab 
toimii keskus-tan terveysasemalla normaalisti.

Terveyskeskuksen päivystys on auki normaalisti joka päi-
vä klo 8–22. Terveysneuvontanumero (09)10023 palvelee 
vuorokauden ympäri.

Veikkolan neuvola on suljettuna 5.3.–18.3. Neuvolan olles-
sa kiinni myös alueen koulu- ja opiskeluter-veydenhuollon 
terveydenhoitajat ovat lomautettuina. 

suun terveydenhuollon työntekijät ovat lomautettuina 
kahdessa erässä, 25.4.–9.5. ja 23.5.–6.6. Ajan-varaus toimii 
lomautusten aikana yhden henkilön voimin, joten yhteyden-
saanti suun terveydenhuoltoon vaikeutuu.

Terveydenhuollon 
lomautukset



Kylänraitti 1/20146 AjAssA

Pohjois-Kirkkonummen asioista saa nykyisin hyvin tietoa 
Facebookin erilaisista ryhmistä ja sivuilta. Julkinen ryhmä 
“Veikkola” on ryhmistä suurin (931 jäsentä), ja se kasvaa 
joka päivä. Sivuista eniten tykkääjiä on Uuppana-telkällä 
(2 446).

Ryhmät 

aakkosjärjestyksessä, jäsenmäärä 9.2.2014 tilanteen mu-
kaan. Useimpiin suljettuihin ryhmiin pääsee mukaan pyy-
tämällä ryhmän jäsenyyttä sen ylläpitäjältä Facebookissa.

Tuttavakirppis Veikkola, suljettu ryhmä, 381 jäsentä: Alu-
een oma nettikirppis.

Vaippavarikko Veikkola, suljettu ryhmä, 88 jäsentä: “Veik-
kolan kylän äitien keskusteluryhmä. Rupattelua ja jupinaa, 
tervemielistä supinaa.”

Veikkolalaiset Hoi! suljettu ryhmä, 145 jäsentä: “Valoku-
via juhlista ja vanhoja kuvia Veikkola-ajoilta voi lisätä tälle 
sivulle.”

Veikkola, julkinen ryhmä, 931 jäsentä: “VeikkolaCityssä 
asuvilla, Veikkolasta kotoisin oleville ja Veikkolasta haa-
veileville.”

Veikkolan iloiset yrittäjät, julkinen ryhmä, 173 jäsentä.

Veikkolan Jalkkarit, julkinen ryhmä, 18 jäsentä: “Veikkolan 
nuorten turvaksi – huoltajat partioivat Veikkolassa viikon-
loppuiltaisin”.

Veikkolan Kartanoteatteri, julkinen ryhmä, 106 jäsentä: 
“Yhteisöteatteri, jossa ammattilaiset ja harrastajat lapsista 
vanhuksiin voivat yhdessä harrastaa teatteri sen eri muo-
doissa.”

Veikkolan koirapuistohanke, suljettu ryhmä, 50 jäsentä: 
“Kauan kaivatun koirapuistohankkeen vaiheista tarkempi 

Veikkola Facebookissa

tiedottaminen ja tulevaisuudessa talkooporukoiden koordi-
nointi ja muu hoituu tätä kautta.”

Veikkolan koiratreffit, suljettu ryhmä, 67 jäsentä: “Sovitaan 
koiratreffejä ja vinkataan lenkkipaikoista. Varoitellaan la-
sinsiruista ja muista koirille vaaraksi olevista ilmiöistä alu-
eellamme.”

Veikkolan kudontapaikka, julkinen ryhmä, 21 jäsentä, katso 
sivu 3.

Veikkolan luomumunarinki, suljettu ryhmä, 69 jäsentä: luo-
mumunien kimppatilaus noin kerran kuukaudessa.

Veikkolan (salainen) sukkaseura, suljettu ryhmä, 31 jäsentä: 
Alueen käsityöihmisten kokoontumispaikka, jossa suunni-
tellaan yhteisiä käsityöhetkiä ja vinkataan kiinnostavista 
tapahtumista.

Veikkolan seuriksilla, julkinen ryhmä, 63 jäsentä: Seura-
kuntakodin idearyhmä.

Veikkolan Viihdelaulajat, suljettu ryhmä, 24 jäsentä: Ryhmä 
on tarkoitettu vain kuorolaisten keskinäiseen viestintään.

Veikkola VPK Nuoriso-osasto, suljettu ryhmä, tarkoitettu 
nuorten, heidän vanhempiensa ja VPK:n väliseen keskus-
teluun.

Sivut

ITF Taekwon-do Sonkal Veikkola, 49 tykkääjää.

Uppana-telkkä, 2 446 tykkääjää: “Juhannusaattona 2013 
Lamminjärven rannassa syntynyt telkänpoikanen. Jäi or-
voksi, kun kuoriutui vasta sen jälkeen, kun muut poikaset 
olivat jo hypänneet pesästä.”

Veikkolan Kyläyhdistys, 132 tykkääjää.

Veikkolan Veikot (VEVE), 288 tykkääjää.

Veikkola VPK, 318 tykkääjää.

Tässä on siis vain muutama yhdistyssivu. Useilla alueen yh-
distyksillä ja yrityksillä on oma Facebook-sivu.

Lähde: Facebook hakusanalla Veikkola ja Veikkola-ryhmän 
tiedosto Veikkolan FB-ryhmän “alasivut”, jonka on koon-
nut Mirke Kostiainen.

Teksti: Marjokaisa Piironen 

Kuvakaappaus suosituimmasta Veikkolaan liittyvästä 
sivusta.

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

����������������������

Maksoithan kyläyhdis-
tyksen jäsenmaksun?

Jäsenmaksut tilille 
OP 529745-43368

Henkilöjäsenet 15 e, 
yhteisöt 50 e/vuosi



Kylänraitti 1/2014 7

seurakuntakodilla ja viime 
marraskuussa Veikkolan 
koululla. Kiitos, Sirpa, to-
dellisesta läsnäolosta.

Sirpan Vintti on todella ko-
dikas putiikki. Oikeastaan 
puuttuu nimi tältä putiikki-
tyypiltä, jossa toisten kylä-
läisten ja erityisesti kauppi-
aspariskunnan kohtaaminen 
on melkein tavaroitten osta-
mista tärkeämpää.

Sirpan Vintin kodikkuudes-
sa on jotain melkein taian-
omaista: aivan kuin ilmaan 
piirtyisi sydämen kuva. Sit-
ten herkillä laitteilla todet-
taisiin, että kävijän sydän 
on keventynyt ja arjen paine 
alentunut.

Sirpan Vintin sulkeutumi-
sen lisäksi Veikkolassa on 
äskettäin tapahtunut ja pian 
tapahtuu muitakin merkittä-
viä muutoksia: Lindströmin 
Paula lähti osuuspankista 
eläkkeelle 42 vuoden jäl-
keen. Ikään kuin symboli-
na Paulan lähdölle konttori 
suljetaan. Posti siirtyy R-
kioskiin. Vesperin tilalla 
aloitti melko räväkästi Bar 
Zebra – poliisin rauhoitta-
vin ottein.

Näistä tapahtumista huoli-
matta monilla ihmisillä on 
erityinen huoli: ainoastaan 
Sirpan Vintillä myynnissä 
oleva ihmepuhdistusaine 
KR 10 on poistumassa pu-
tiikin myötä.

Loma – mitä se on?

Sirpa ja Tapani Råmark ei-
vät ole Sirpan Vintin ole-
massaolon aikana pitäneet 

AjAssA

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!

Ketkä teistä, arvoisat lu-
kijat, ovat sitä mieltä, että 
Sirpan ja Tapani Råmarkin 
pitäisi vielä ensi huhtikuun 
jälkeenkin jatkaa Sirpan 
Vintin toimintaa? Var-
maankin kaikki toivoisivat 
niin.

Asioissa on aina myös toi-
nen puoli. Ketkä haluai-
sivat, että Sirpa ja Tapsa 
jatkaisivat kauppiaina pitä-
mättä koskaan varsinaista 
lomaa? Vain sunnuntaisin 
he pääsisivät jonnekin, eri-
tyisesti matkailuvaunulleen 
Loviisaan.

paavon t-kaupasta 
se alkoi

Kun Paavo ja Maila Liima-
taisella oli tässä samassa 
Turuntie 563:n osoitteessa 
T-kauppa, sen yläkerta oli 
nimeltään T-kaupan Vintti. 
Aluksi alakerran T-kauppa 
myi pelkästään ruokata-
varaa. Muut tavallisimmat 
kotitalouden tavarat wc-
paperista hammasharjoihin 
myytiin Vintillä.

Vuonna 1984 Sirpa meni 
T-kauppaan töihin puolipäi-
väiseksi. Hän oli siellä kuu-
si vuotta. Sitten Liimataisen 
Paavo halusi luopua yläker-
ran sekatavarakaupasta ja 
kysyi, voisiko Sirpa jatkaa 
sen pitämistä.

Se oli vuonna 1971 synty-
neen Mikan ja 1975 synty-
neen Jannen vanhemmille 
miettimisen paikka. Tapsa 
oli mennyt 16-vuotiaana 
sähköasentajaoppilaaksi 
Siemensille ja 18-vuotiaa-
na ASEA:lle. Myöhemmin 
firman nimi muuttui ASEA-
Skandiaksi. Kun hän sanoi 
itsensä irti päällikkötehtäväs-
tä, hän oli ehtinyt olla tässä 
yrityksessä 25,5 vuotta.

Tapsa ja Sirpa päättivät ot-
taa lainan ja ostivat T-kau-
pan Vintin varaston. 

1.11.1990

Marraskuun ensimmäisenä 
päivänä 1990 Sirpan Vintti 
aloitti toimintansa. 

Jos kodista on puuttunut 
jotain tavallisen tarpeellis-

Hyvästi, Sirpan Vintti!

Hyviä eläkepäiviä, Sirpa ja Tapsa!
keskiviikko huhtikuun 30. päivä on Veikkolas-
sa lämminhenkisen, kodikkaan ja arkisen kau-
pankäynnin kohdalla surumielinen: sirpan 
Vintti lopettaa 23 ja puoli vuotta kestäneen 
toimintansa. Vappuaamuna ei ainakaan kello 
herätä råmarkin sirpaa eikä tapsaa.

ta, on ollut parasta käväistä 
Sirpan Vintillä Veikkolan 
vanhassa keskustassa. Ve-
toketjut, sukat, syntymäpäi-
välahjat, kynttilät, kyntteli-
köt, sesonkina alkoholiton 
glögi. Vaatteita, alusvaattei-
ta, yö- ja oloasuja, kyniä, le-
luja, lahjatavaroita, lankoja, 
ompelutarvikkeita. Viime 
syksynä tulivat myyntiin 
matot, patjat ja sängyt.

Myynnissä on aina ollut 
tuotteita, joita isoista mar-
keteista ei löydy. Tavarava-
likoima on pysynyt melko 
muuttumattomana, koska 
tavallisten kotitalouksien 
tarpeetkaan eivät juuri ole 
muuttuneet.

Pieni esimerkki nykyisen 
elämänmenon vaikutukses-
ta tavaravalikoimiin: tyttö-
jen päiväkirjat ja kirjesetit 
ovat kadonneet kännyköi-
den ja sähköpostien yleis-
tyttyä.

Ostoskeskuksien ja market-
tien tarjonnasta huolimatta 
Sirpan Vintillä on ollut niin 
paljon uskollisia asiakkaita, 
että se on jatkanut toimin-
taansa.

Sirpa ja Tapsa hoitivat 
asiamiespostia lähes kuu-
si vuotta. Koko ajan Itella 
lisäsi postitöitä ja pidensi 
aukioloaikoja. Kuitenkin 
korvaukset tästä palvelusta 
pienenivät. Lopulta Råmar-
kit totesivat, ettei homma 
enää kannattanut.

Sirpan haave on aina ollut 
kampaajan ammatti. Tämän 
vaativan taidon ylläpito ei 
tyssännytkään Vintin pitä-
miseen. Siellä on työpäivän 
aikana leikattu hyvin moni-
en ihmisten hiukset.

Elämäniloa, joka kuuluu

Kuvitellaan, että olemme 
juonnetussa konsertissa tai 
hauskassa teatteriesitykses-
sä, jota myös Sirpa on seu-
raamassa. Väitän tunnista-
vani Sirpan persoonallisen 
naurun satojen naurujen 
joukosta. Olen itse saanut 
äänitteelle talteen Sirpan 
sydämellistä naurua kah-
dessa synttärikonsertissa-
ni, runsaat 10 vuotta sitten 

ensimmäistäkään lomaa. 
Vintti on ollut auki myös 
lauantaisin. Kesäviikonlo-
put lauantai-illasta maanan-
taiaamuun Råmarkit ovat 
viettäneet Loviisassa asun-
tovaunullaan.

Sirpan Vintti on pystynyt 
elättämään yrittäjäparis-
kunnan. Kaikki putiikissa 
pistäytyjät eivät ole tulleet 
ostosten takia vaan saadak-
seen levähtää hetkisen ja 
rupatella kauppiaspariskun-
nan kanssa. Tämä yhteisöl-
lisyys on auttanut omistajia 
jaksamaan ja tekemään töitä 
vuodesta toiseen.

Vintissä on kerrottu ja kuun-
neltu ilot ja surut, itketty ja 
naurettu ja autettu aina, kun 
on voitu. Råmarkit tuntevat 
melkein koko kylän. Salai-
suudet ovat aina pysyneet 
salaisuuksina.

Tapani täyttää ensi kesä-
kuussa 67 vuotta ja Sirpa 
nyt keväällä 64. He usko-
vat, että nyt on oikea aika 
lähteä nauttimaan elämästä 
ja antamaan tarvittaessa läs-
näolon voimaa molempien 
poikien perheille ja lasten-
lapsille.

Loviisalainen leirintäalue-
yrittäjäkin odottaa Sirpaa 
ja Tapsaa Loviisaan koko 
kesäksi. Hänen mielestään 
on erittäin hyvä, että alueen 
voi jättää välillä hoitoon 
uskolliselle luottohenki-
lölle.

Vappuun on jonkin verran 
aikaa. Vielä ehtii moneen-
kin kertaan käydä vaikkapa 
vain tervehtimässä ja kiittä-

Tilanne Sirpan Vintillä ensi huhtikuun 30. päivänä. Sirpa: ”Tapsa, eikö meidän pitäisi jo herätä töihin?” 
Tapsa: ”Joo, tänään vielä, mutta huomenaamulla herätyskello lyödään rikki klapipölkyn päällä.”

mässä Sirpan Vintin sydä-
mellistä pariskuntaa.

Sirpa ja Tapani Råmark 
haluavat kiittää ihania ky-

läläisiä ja asiakkaita, jotka 
ovat tehneet Sirpan Vintin 
toiminnan mahdolliseksi.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari        
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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, huol- terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

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

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

tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

www.aana.fi 

Tammi-helmikuun vaih-
teessa tienkäyttäjiä ke-
hotettiin ilmoittamaan 
vaarallisiksi kokemistaan 
risteyksistä. Niitä mainittiin 
noin 10 000. Mielenkiintoi-
nen totuus menneiltä vuosi-
kymmeniltä on se, että kun 
jotkin risteykset varustettiin 
lisäkilvellä ”Vaarallinen”, 
ne eivät enää olleetkaan 
vaarallisia. Syy oli yksin-
kertainen: varoitus valpas-
tutti kulkijoita.

Monien mielestä seuraa-
vassa on luettelo itsestään-
selvyyksistä. Selvintä on 
kuitenkin se, että huolelli-
suus, kohteliaisuus ja varo-
vaisuus johtavat parhaisiin 
tuloksiin.

Perusasia jalankulkijalle: 
liukkaalla kelillä ei edelli-
nen askel turvaa seuraavaa. 
Kuljettajalle: jokainen mat-
ka on seuraavan ajokerran 
harjoitus.

Mieliala ja virkeys

Laki kieltää ajamisen vä-
syneenä. Kuljettajan usein 
toistuva haukotus on huo-
lestuttava oire. Erittäin 
hyvä konsti on ajaa leväh-
dyspaikalle tai muuten tiel-
tä sivummalle ja ottaa vart-
titunnin nokoset. 

Kannattaa välttää ajomat-
kalle lähtöä pimeää eli ilta-
aikaa kohti. Huomattavasti 
virkeämpi ja turvallisempi 
vaihtoehto on lähteä mat-
kaan aamulla.

Liikkeellelähtö

Vaikka piha tai parkkipaik-
ka on kuinka tuttu tahansa, 

Tarkistuslista kaikille teille ja meille
kaikki suunnat pitää var-
mistaa. Kadun tai tien reu-
nasta on liityttävä liikenne-
virtaan riittävän etäisyyden 
turvin.

ohjaaminen ja kiihdytys

Ajoradassa voi olla yllättä-
vien kuoppien lisäksi paljon 
muutakin havaittavaa. Nii-
den väistäjä ei saa koskaan 
vaarantaa muiden turvalli-
suutta. Kannattaa opetella 
tietämään, missä kohdassa 
auton pyörät kulkevat.

Voimakas kiihdytys on 
yleensä tarpeellinen vain 
tiellä. Katuliikenteessä 
kiihdyttelijä joutuu usein 
pian hidastamaan ja pysäh-
tymään.

Hidastaminen

On paljon hyödyllisempää 
opetella rauhallinen hidas-
taminen rullaamalla kuin 
paniikkijarrutus. Useimmi-
ten rullaaminen riittää, ja se 
säästää: moottorijarrutuk-
sessa nykyauton kulutus on 
nolla.

Nopeuden valinta

Ylinopeus on sääntöjen 
vastaisuuden lisäksi myös 
usein aivan turha. Tärkein-
tä on oikea tilannenopeus. 
Sen varmistamiseksi: pyri 
aina ajamaan pienemmällä 
nopeudella kuin minkä var-
masti hallitset.

Havainnointi

Sitä on ajaessa kaikki: mo-
nipuolinen tähystely mah-
dollisimman kauas ja aivan 
lähelle sekä peilien kautta 

tilanteitten tarkkailu. Myös 
kuulo ja tuntoaisti ovat aina 
mukana kokonaisuuden ta-
juamisessa.

turvaväli

Ohjemittana käytetään 
usein paikallista nopeus-
rajoitusta muutettuna met-
reiksi: 100 km/h -alueella 
se olisi 100 metriä. Maini-
tulla nopeudella matkaan 
kuluu hieman alle kolme 
sekuntia. Noina sekunteina 
kuljettajan pitää tehdä oikea 
havainto ja reagoida siihen 
niin, että vaara vähenee tai 
poistuu.

ryhmittyminen ja 
kaistanvaihto

Liikennesäännön lisäksi 
kyse on oikean vihjeen an-
tamisesta kanssakulkijoille. 
Kaistanvaihdossa on turval-
lisuuden lisäksi kyseessä 
myös kohteliaisuus.

peruuttaminen

Hitaasta ajamisesta peruut-
taminen on kaikkein vaa-
tivinta. Tämä pitää tehdä 
päätä kääntelemällä, sivuil-
le vilkuilemalla ja havain-
noimalla peilien kautta.

Valojen käyttö

Koskaan ei saa häikäistä. 
Lähivaloille vaihtamises-

ta on pitkään ollut hieman 
outo ohje: vaihda silloin, 
kun vastakkain ajavien au-
tojen valokiilat kohtaavat. 
Sitä ei pysty näkemään. 
Kannattaa vaihtaa, ennen 
kuin itse häikäistyy.

kännykkä

Myös polkupyörä on ajo-
neuvo. Siksi myöskään 
pyöräilijä ei saa pitää kän-
nykkää korvalla. Suojatielle 
astuessaan ja sillä kulkies-
saan kännykkää räpläävät 
ja tuijottavat jalankulkijat 
ovat melko uusi riskiryhmä. 
Terveys voi olla kiinni muu-
tamasta sekunnin osasta.

turvavyöt ja tavaroiden 
kiinnittäminen

Turvavöiden ja -istuinten 
käyttö on lain vaatimaa 
huolellisuutta. Sen sijaan 
tavaroitten kohdalla usein 
turvallisuus unohtuu. Ta-
valliset esineet auton mat-
kustamossa sinkoilevat jopa 
hengenvaarallisesti yllättä-
vän alhaisessa törmäysno-
peudessa. Yksikin muuta-
man kilon painoinen esine 
voi aiheuttaa matkalaiselle 
erittäin pahan vamman.

Toivottakaamme toisillem-
me turvallista matkaa.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Tämä Lapinkyläntien ylittävä suojatie on erityisesti lumisena talvena vaarallinen. Se 
sijaitsee idästä päin Tuulensuun alueelta johtavan kevyen liikenteen väylän, Iltatuulenkujan, 
ja Lehtikuusentien risteyksen välillä. Tämä viime maaliskuussa otettu kuva osoittaa, miten 
vaarallisen katveen lumipenkka muodostaa.
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kun 75-vuotias urhei-
luvammainen maa-
laispoika löysi itsen-
sä pitkän etsiskelyn 
jälkeen yksikerroksi-
sen rivitalon pihalta 
Veikkolan impivaa-
rantien varrelta, hän 
ei arvannut, millai-
nen tuuri hänelle oli 
käynyt.

Vanha tapa ja suomalai-
sugrilainen juhlamuoto 
”Terve!” sai aikaan kotoi-
san tunteen ensimmäisil-
lä retkillä Veikkola Cityn 
puistokäytävillä. Kymppi-
kioskin terassin ”tohtorit 
ilman lukuja” ottivat uu-
den naapurin huomaansa 
aloittaen ikäihmisen vatsan 
toiminnasta tai toimimatto-
muudesta.

Kun tärkein eli terveys oli 
käsitelty ja neuvot hoidois-
ta jaettu, siirryttiin varsinai-
siin arjen asioihin,

kuten kytkimen painelaa-
keriin, jarrurumpujen sor-
vauksen kikkoihin sekä 
torilla vaeltavien rouvas-
henkilöiden värikkäiden 
elämien historioihin. Taas 
tuntui kovin kotoiselta maa-
laiselämältä.

tähtiarkkitehti ja torin 
vaihtuva ympäristötaide

Kunnan tekniselle lauta-
kunnalle lähetettiin tervei-
siä, kun paikallisen tähti-
arkkitehdin suunnittelemat 
puistovalaisinpylväät eivät 
kestäneet energisen nuori-
son käsittelyä vaan kaatui-
vat toinen toisensa perään.

Veikkolaan muutti onnekas mies 
ja tunsi olonsa kotoisaksi

Vanhat rakennusmiehet 
neuvoivat sijoittamaan 
galvanointiputken lyhdyn 
onttoon pylvääseen. Mut-
ta kuinka ollakaan: kunta 
oli ulkoistanut korjauksen 
paikalliselle remonttifir-
malle, joka pelkäsi menet-
tävänsä hyvän busineksen 
eli pylväiden jatkuvan kor-
jaamisen ja ilmoitti, että ei 
uskalla loukata tähtiarkki-
tehdin tekijänoikeutta. Ja 
taas mentiin veronmaksaji-
en kukkarolle.

Parin vuoden ajan toria on 
koristanut suuri betoniren-
gas, joka on toiminut eri 
”ympäristötaideteosten” ja-
lustana. Milloin siinä on le-
vännyt romutettu polkupyö-
rä, milloin siihen on kerätty 
liikenneohjausmerkkejä 
ym. joutavaa. Nuorison luo-
vuudella ei tunnetusti ole 
rajoja. Impivaarantien Pu-
naisen Tuvan Wikipedia = 
piha-aidan kulmalla seisova 
katulyhtypylväs on ollut jat-
kuva taistelukenttä.

se koira älähtää…

Sekä valtakunnallisten että 
paikallisten ilmaisjakelu-
lehtien yleisönosastot täyt-
tyvät varsinkin keväisin 
sapekkaista kirjoituksista 
koskien koirien jätöksiä (p..
aa) pitkin polkuja ja jalka-
käytäviä.

Eräs tällainen oli ilmestynyt 
pylvääseen muovikuores-
sa nastoilla kiinnitettynä. 
Seuraavana päivänä se oli 
poissa.

Pari päivää myöhemmin 
olin menossa kauppaan, ja 
vanha rouva kiinnitti uuden 
katkeran tekstin, josta häntä 

kiitin ohi mennessäni. Kun 
palasin kaupasta, oli kir-
joitus revitty. Iltakävelylle 
lähtiessäni

tekstasin pahviarkille: 
”Vanha suomalainen kan-
sanviisaus: Se koira älähtää, 
johon kalikka kalahtaa.” 
Niittasin sen kiinni seinään. 
Kotiin palatessani se oli re-
vitty ja makasi maassa kol-
hittuna. Jokin niiteistä oli 
satuttanut poistajan sormea, 
koska pahvissa oli veriläis-
kä.

palveluja poistuu – 
paljon hyvää pysyy 

Postin yksityistäminen, 
pankin lopetus, leikki-
puistojen turvattomuus ja 
pelko terveysaseman me-
netyksestä ovat jatkuvia 
harmin aiheita. Vastapai-
noksi: nuorisotila, valaistut 
urheilukentät, kunnostetut 
skeittirampit, kyläyhdistys, 
kirjaston teemaillat, van-
husten muisti-illat, sauna 
ja avantouinti ja ilmainen 
kuntosali sunnuntaisin kou-
lulla. Hienoja asioita, joista 
on syytä olla tyytyväinen.

Hyvältä tuntui, kun näin 
televisiosta ohjelman, jossa 
Veikkolan koulun teknisen 
työn opettaja oli muuta-
man tähtioppilaan kanssa 
Etiopiassa. He olivat vie-
neet sinne koulussa kehi-
tetyn auringonvalouunin ja 
opettivat paikallisia ihmisiä 
sen käytössä.

Tuntui siltä, että tänne on 
hyvä kotiutua.

Pepe Roisko 
veikkolalainen  
vuodesta 2011

Lauantaina 8.3.2014
Veikkolassa klo 10-14

Tule viettämään hemmottelupäivää yksin 
tai yhdessä ystäväsi kanssa! Tällöin yritykset
täyttyvät esittelijöistä ja tarjouksista, jotka

on suunnattu etenkin kylän naisille!

Ohjelma:
InBody- kehonkoostumusmittauksia,
Balanssi Veikkolassa avoimet ovet,

Pika -kauneushoitoja ja -kampauksia, 
hierontaa sekä paljon muuta!

Naistenpäivä

Kuntokeskus Balanssi, Cafe Pikkirilli,
Veikkolan apteekki, Mariannen salonki, 

4Service Racing, Kukka-Olavi
Pieni juhlapuoti Vanilja, Bar Zebra, Menox,

Kauneusnurkka Nina Sipilä-Latovehmas,
OPKK Marjut Petäjä, Ve-Ve

Sisustus Tienhaara, Meandi, Pomp de Lux, 
Eija Ahvo, Jäsenkorjaaja Heikki Nurminen, 

Peilipaja Vikki, Saippuaa Sielulle
ja lukuisia muita yrityksiä.

KAUNEUSNURKKA  
Nina Sipilä-Latovehmas

Korkealaatuiset hoitotuotteet ja meikkituotteet kautta linjan:

TERVETULOA!

Turuntie 561,02880 Veikkola p. 050-5645909/ nina.sipilalatovehmas@gmail.com

Naistenpäivänä  
lauantaina 8.3.2014 
klo: 10-14

kestomaskara demoja 
tuote tarjouksia 
erikoisetuja hoitovarauksista 
pientä suolaista sekä 
Insinöörimäistä päänhierontaa (7e).

Lisätietoja Kauneusnurkasta/ kampanjoista sekä Naistenpäivästä 
nettisivustolta:http://kauneusnurkka.nettisivu.org 
(Kauneusnurkan nettisivuilta linkki myös verkkokauppaan, 
josta voit ostaa hoitolahjakortit kotiin toimitettuina).
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Veikkolan ainoa anniskelu-
ravintola on saanut uuden 
ilmeen ja nimen: Vesperistä 
tuli Bar Zebra. Kun vuok-
rasopimus päättyi, kiinteis-
tön omistaja, ravintoloitsija 
Riitta Savolainen, päätti 
aloittaa puhtaalta pöydältä 
Ravintolan konseptia ja si-
sustusta uusittiin, jotta siitä 
syntyisi kylän ja ympäristön 
asukkaille olohuone, johon 
on helppo tulla ja jossa on 
erilaisia aktiviteetteja.

Annetaanpa ravinto-
loitsija Riitta Savolai-
sen itse kertoa tulevai-
suuden suunnitelmista. 
– Haluamme ravintolasta 
monitoimitilan, jossa asi-
akkailla on tekemistä ja 
toimintaa. Meillä on bändi 
miltei joka viikonloppu. 
Biljardi, kosketusnäyttöpe-
li, elektroninen tikka, Wii, 
karaoke ja lautapelit ovat 
asiakkaille ilmaisia. Isoilta 
screeneiltä on mukavaa yh-
dessä seurata niin urheilu-, 
kulttuuri- kuin ajankohtais-
ohjelmia. Peliautomaatit 
täydentävät tarjontaa. Vart-
tuneille nuorille on tarjolla 
nostalgiaa flipperin parissa. 
Ravintolassa on myös il-
mainen W-lan.

Ravintola on ollut toimin-
nassa pian pari kuukautta. 
Millainen on ollut asiak-
kailta saatu vastaanotto? 
– Oikein hyvä Asiakaskunta 
on kovasti muuttunut: uusia 
nuoria on tullut paljon lisää. 
Mukavaa, fiksua sakkia. 
Toki vanhatkin asiakkaat 
ovat edelleen muistaneet 
meidät.

Ravintolassa on noin sata 
asiakaspaikkaa sisällä ja ul-
koterassilla noin seitsemän-
kymmentä. Tarkoitus on pi-
tää ulkoterassia auki myös 
talvisin. Sitä varten on 
suunnitteilla ensi talveksi 
lappilaistyyppinen valaistu 
jääbaari. Ruokatarjoilua ei 
ole, koska tilat eivät mah-
dollista kunnollista keit-
tiötä. Toki pientä suolaista 
on tarjolla, kuten sipsejä ja 
kolmioleipiä.

Ravintolapäällikkönä toi-
mii Raimo Korhonen, joka 
on aiemmin työskennel-
lyt muutaman kuukauden 
edesmenneessä El Weicossa 
ja sittemmin viimeiset viisi 
vuotta keskustan eri ravin-
toloissa. Hän on toimitus-

Vesper lähti –  
Seepra tuli

johtaja Riitan lisäksi ainoa 
vakituinen työntekijä. Muu 
henkilökunta on ns. ekstro-
ja, joita palkataan tilanteen 
ja kysynnän mukaan. Mie-
lellään paikkakunnan omaa 
väkeä.

Usko tulevaisuuteen on kova: 
– Meillä on hyvä konsepti, 
joka toimii. Teetin markki-
natutkimuksen, jonka poh-
jalta päädyin tällaiseen rat-
kaisuun, Riitta kertoo.

Ravintolassa pitää olla pal-
jon tekemistä ja toimintaa, 
joita täydentävät runsas ja 
monipuolinen ohjelmisto. 
Bar Zebraa on myös mah-
dollista vuokrata yksityis-
tilaisuuksiin. Sitä varten 
ravintola on tehnyt sopi-
muksen Cafe Pikkirillin 
kanssa, joka hoitaa paikalle 
ruokatarjoilun.

Ravintolan nimi on herät-
tänyt kysymyksiä kylällä? 
– Halusin sellaisen nimen, 
joka tukee ravintolan uutta 
ilmettä. Olen ollut pari ker-
taa Keniassa safarimatkalla. 
Ehkä nimi tarttui sieltä. Si-
vistynyt ja moderni. Siihen 
pyrimme.

Teksti ja kuva:  
Matti Saartamo

Bar Zebran aukioloajat: 
ma–to klo 15–22 
pe klo 15–03 
la klo 14–03 
su klo 14–22

Kesällä terassikelien 
alettua ravintola avaa 
ovensa aiemmin.

Ravintolapäällikkö Raimo 
Korhonen oli aiemmin 
töissä mös El Veicossa.

4Service Racing tai pelkäs-
tään 4Service on perustettu 
vuonna 2005. Huolto toimi 
alussa palokunnan tiloissa. 
Nykyiset liiketilat yritys sai 
käyttöönsä vuonna 2009.

Yrityksen liikeidea on todel-
la monipuolinen. Liikkeestä 
löytyvät niin mopot kuin 
mönkijätkin, pienkoneet, 
moottoripyörätarvikkeet, 
polkupyörät, vaatteita vapaa-
aikaan sekä lelut. 4Servicellä 
on myös lumilinkojen, ag-
gregaattien ja klapikoneiden 
jälleenmyynti.

Huolto- ja korjaustoi-
menpiteiden pääasiallisi-
na kohteina ovat mopot, 
moottoripyörät, mönkijät ja 
pienkoneet. Yritys huoltaa 
ja korjaa myös esimerkiksi 
päältäajettavat ruohonleik-
kurit, jotka se hakee asiak-
kaan kotoa.

4Servicen toimialaan kuu-
luvat myös lumenauraus, 
hiekoitus ja lumen pudotus 
katoilta. Taloyhtiöille ja 
omakotitaloille yritys tekee 
pieniä remontteja. Helposti 
liikuteltavan kevytkaivurin 
avulla onnistuvat vaativat-
kin kaivutyöt ”herkkien 
piha-alueiden” kärsimättä. 
Yritys vuokraa myös trai-
leria.

Kevät on vilkkainta aikaa 
huolto- ja korjauspuolel-
la. Yrittäjät opastavatkin, 
että kannattaa korjauttaa ja 
huollattaa kesällä tarvitta-
vat pienkoneet kuten ruo-
honleikkurit ajoissa ennen 
huhti-toukokuussa alkavaa 
ruuhkaa.

Vaniljapuoti

Yrityksen esitteessä lukee: 
”Maalaisromanttinen Pieni 
Juhlapuoti Vanilja, sisus-
tusihanuuksia ja vaaleita 
unelmia.” Esitteen kuvaus 
ei ole ihan tuulesta temmat-
tu. Puotiin astuvan silmää 
hivelevät vaniljan, mintun-
vihreän ja vaaleanpunaisen 
rauhoittavat värit. Värit 

Vaniljan värejä ja mönkijöitä

toimivat hyvin keskenään 
tuoden omalla tavallaan 
tuulahduksen keväästä.

Puodin perustaminen oli 
Minnan haaveena 16 vuot-
ta. Ravintola Pikkirillin 
touhukkaat tytöt perustivat 
Vanilja-juhlapuodin toimiti-
lansa yhteyteen lokakuussa 
2010. Tuolloin ajatuksena 
oli myydä leivonta- ja juh-
latarvikkeita. Minna, jolla 
on somistajakoulutus, huo-
lehti puodin ulkoasusta.

Nykyiselle paikalleen puo-
ti siirtyi lokakuussa 2011. 
Minnan äiti on yrityksen 
toisena osakkaana, ja myyn-
tityössä häntä auttavat myös 
sisko ja siskon tyttäret. Yh-
teistyö saman katon alla 
toimivan 4Servicen kanssa 
pelaa mainiosti toinen tois-
taan auttaen.

Vaniljan tuotevalikoimaan 
kuuluvat sisustustarvikkeet, 
lahjat, korut, puukengät 
ja ”lifestyle”-materiaalit. 
Tuotteiden alkuperämaat 
ovat pääosin Suomi, Ruot-
si ja Tanska; muun muassa 
varjostimet ja pellavavaat-
teet ovat supisuomalaisia. 
Vaniljan yrittäjä on yhteis-
työkumppani lasten vaat-
teita sekä sisustus- ja lah-
jatavaroita maahantuovan 

Bobon kanssa. Maahan-
tuoja asuu Kylmälässä.

Myyntityön ohella Minna 
tekee sisustamiseen liitty-
vää stailausta ja konsultoin-
tia. Puodin emännän teke-
mät paketit sinänsä jo ovat 
taideteoksia, eikä paketoin-
ti sitä paitsi maksa mitään. 
Asiakkaan ostamille ”möö-
peleille” kuljetuspalvelu 
hoituu saman katon alla 
työskentelevien sukulaisten 
toimesta.

Yrittäjien lapset ovat vah-
vasti mukana vanhempien-
sa arjessa. Vaniljapuodin 
lemmikki, ”Vaniljavauva” 
Luca, on ollut myyntitou-
huissa mukana kaksiviik-
koisesta lähtien.

Teksti: Paavo Sortti 
Kuvat: Tapani Iivari

Vaniljavauva Luca viihtyy isänsä Mika Sandstömin sylissä 
ja on koko kylän lempilapsi.

4Servicen Mika Virtanen huoltamassa lumilinkoa.

Liikkeenharjoittaja Minna valoisassa Vaniljapuodissaan.

Entisissä k-kaupan tiloissa toimii hyvässä so-
vussa kaksi yritystä. suurin osa näiden yri-
tysten toimijoista on sukua keskenään. sand-
strömin pariskunnan Minna-vaimo pitää 
tiloissa sisustus- ja lahjapuoti Vaniljaa. Mie-
hensä Mika on mukana 4service racing´issä. 
tämän yrityksen muut osakkaat ovat Mika 
Virtanen ja kari kaukonen.



Kylänraitti 1/2014 11kYLÄ YrittÄÄ

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset

Remontit
Poikkeusluvat

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

Eläinlääkäriasema Anident 
toimi 20 vuotta viereisessä, 
Timo Nymanin omistamassa 
rakennuksessa ennen muut-
toa omiin, varta vasten suun-
niteltuihin ja rakennettuihin 
tiloihinsa. Yhteistyö entisen 
vuokraisännän kanssa jatkuu 
muutosta huolimatta.

Helena Kuntsi-Vaattovaa-
ra perusti miehensä Eero 
Vaattovaaran kanssa eläin-
lääkäriasema Anidentin 
vuonna 1993. Pari vuotta 
myöhemmin yritys palkkasi 
ensimmäisen eläintenhoi-
tajan Ennen vuosituhannen 
vaihdetta Kuntsi-Vaattovaa-
ralle syntyi ajatus eläinten 
hammassairauksiin perehty-
misestä. Hammassairauksi-
en hoito eläinlääketieteessä 
on meillä Suomessa vielä 
lapsen kengissä, joten op-
pia oli lähdettävä hakemaan 
muualta.

Eläinlääkäriasema Anidentille  
uudet toimitilat

Kuntsi-Vaattovaara suun-
tasi aluksi Eurooppaan. 
Myöhemmin hän vietti vie-
lä vuosia kahteen otteeseen 
Yhdysvalloissa opiskelun 
ja opettamisen merkeissä. 
Näillä reissuilla oli mukana 
koko perhe. Isä Eero huo-
lehti perheen arkirutiineista 
perheen äidin opiskellessa. 
Amerikan-vuosien ajaksi 
eläinlääkäriasema oli vuok-
rattu eläinlääkäri Tuija Tör-
mälle.

Viime vuoden lokakuussa 
Anidentin palveluksessa 
aloitti uusi eläinlääkäri Ter-
hi Tuomi. Hän hoitaa muut 
kuin hammaspotilaat ja on 
paikalla joka arkipäivä. 
Kuntsi-Vaattovaaran kans-
sa hammas- ja suupuolella 
asiakkaita palvelee pien-
eläinsairauksien erikois-
eläinlääkäri Niina Luoto-
nen. Hänestä on tulossa 

ensimmäinen suomalainen 
hammaseläinlääkäri, joka 
on saanut tehdyksi erikois-
tumisensa Suomessa. Ani-
dent on Suomessa ainoa 
virallinen eläinten hamma-
serikoistumiseen hyväksyt-
ty klinikka.

Eläinlääkäriaseman johto-
ajatus kiteytyy kirjaimiin 
TLC eli tender love and 
care (= hellää rakkautta ja 
huolenpitoa). Eläimiä ha-
lutaan kohdella mahdolli-
simman hyvin. Eläimetkin 
vaistoavat tämän lemmikki-
ystävällisen asenteen.

kodikas ja kiireetön 
ympäristö

Uusi eläinlääkäriasema 
Anident on helppo löytää. 
Se sijaitsee ihan entisen toi-
mipisteensä vieressä. Aje-
taan vain Lamminpääntietä 

pohjoiseen moottoritien 
alitse ja hups! Siinä se on 
heti alikulkutunnelin jäl-
keen oikealla, puinen, ison 
omakotitalon kokoinen ra-
kennus. Tilava parkkipaik-
ka on pääoven edessä.

Vastaanottohuoneessa tu-
lija kohtaa ensimmäisenä 
taidokkaan käsintehdyn 
vastaanottotiskin, joka on 
sjökullalaisen Groov´in 
tuotantoa. Sisään tullessa 
heti vasemmalla on ko-
dikas, takalla varustettu 
odotus- ja lepohuone, jos-
sa pitempimatkalaisetkin 
viihtyvät. Asiakkaiden 
käytössä on myös kaksi 
WC:tä.

Lemmikkikoira Flow maskottina toimenpidehuoneessa, eläintenhoitajat Tiina vasemmalla, 
Nadja oikealla.

Eläintenhoitaja Tiina käsintehdyn vastaanottotiskin takana.

Vastaanottotiskin vasem-
malta puolelta menevät 
odotushuoneeseen koirat, 
kissat oikealta. Odotustilo-
jen ja toimenpidehuoneen 
lisäksi talosta löytyvät 
muun muassa leikkaussali, 
röntgenhuone ja heräämöt.

Anidentin tekninen väli-
neistö on huippuluokkaa. 
Hammashoitoyksiköissä 
käytettävä tekniikka ja väli-
neistö ovat vastaavaa tasoa 
kuin ihmisten hammashoi-
dossa. Muista teknisistä 
laitteista mainittakoon vielä 
digiröntgenpöytä.

Talon tilojen ja teknisten 
laitteiden sijoittelussa on 

ajateltu pitkälti myös tur-
vallisuutta. Turvallisuut-
ta ja kiireettömyyttä lisää 
myös se, että tiloissa toimii 
koko ajan kaksi eläinten-
hoitajaa, kun vastaavissa 
samankokoisissa yksiköis-
sä on yleensä vain yksi 
hoitaja.

Eläinaseman kiireettömyy-
destä kertovat omalla taval-
laan henkilökunnan koirat, 
jotka sulassa sovussa ma-
koilevat keskenään talon 
takahuoneessa ja nauttivat 
iltapäivän auringosta.

Teksti: Paavo Sortti 
Kuvat: Tapani Iivari

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

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

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

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

Eläinlääkäriasema Anidentin uudet 
kodinomaiset toimitilat valmistui-
vat jo viime vuoden puolella mar-
raskuussa. talon ulkoinen olemus 
on Vieska-elementtitalo laajennet-

tuna, pinta-ala noin 300 neliömet-
riä. talon sisältö on itse suunniteltu 
käyttötarpeen mukaan. Lauantai-
na 8. helmikuuta nautittiin Aniden-
tin tiloissa avajaiskahvit.

Helena Kuntsi-Vaattovaara valmistautuu päivän leikkaukseen.
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Veikkolassa on aika paljon yrityksiä ja 
palveluita. Aina ei tarvitse mennä pitem-
mälle. Kun ostamme omasta kylästä, tu-
emme paikallisten yritysten pärjäämistä. 
Veikkolan liiketalojen yritykset haluavat 
kyselyllään selvittää, miten voisivat pa-
remmin palvella kyläläisiä, mitä täällä tar-
vittaisiin.

Liiketalojen kysely on kokeilu. Jos kysely 
kiinnostaa muitakin kylän yrityksiä, niille 
on tilaa seuraavassa numerossa.

Raija Kari

Veikkolan liiketalojen yritysten asiakaskysely

Hyvä, parempi, paras – omasta kylästä

Veikkolan hammaslääkäriasema 
Suun terveydenhuolto, oikomishoitoa 
lukuun ottamatta, perushammashoidon 
lisäksi implantit ja proteettiset hoidot.

KukkaOlavi 
Suru- ja juhlasidonnat, kimput, 
asetelmat, tilakoristelut, sesonkituotteet, 
leikko- ja ruukkukukat.

Mariannen Salonki 
Parturi- ja kampaamotöiden 
lisäksi hiustenpidennykset, 
rakennekynnet, korvien rei'itykset.

Balanssiklubi Veikkola 
Technogym-kuntosalilaitteet, vapaat 
painot sekä EasyLine-kiertoharjoittelu, 
jäsenten käytössä kaikki Balanssiklubit, 
henkilökohtainen liikuntasuunnitelma 
ja kuntosaliohjaus, infrapunasauna.

4Service – täyden palvelun mp-myymälä 
MP-varaosat ja -varusteet, 
kiinteistönhuoltopalvelut, 4Service 
HUOLTO, Bobo Outlet -lastenvaatteet, 
All Right Europe:n tuotteet, Motorpower, 
Peugeot, Keeway, cpi…

Pieni Juhlapuoti Vanilja 
Maalaisromanttisia sisustustuotteita  
ja lahjaviemisiä. Sisustus, lahjat, 
lifestyle, sisustuskutsut ja stailaus.

Veikkolan apteekki 
Asiantuntevaa palvelua, lääke- ja 
terveysneuvontaa, lääkkeiden ja 
ravintolisien lisäksi terveyttä tukevia 
apuvälineitä ja tuotesarjoja sekä 
laaja eläintuotevalikoima.

Cafe Pikkirilli 
Koko perheen lounaskahvila, tar-
jottavat juhliin ja arkeen.

Vastaukset voi palauttaa mihin tahansa 
kyselyssä mukana olevista yrityksistä. 
Kyselyyn voi vastata myös verkossa: 
www.freewebs.com/veikkolaverkko/
kysely2014.htm tai Veikkolaverkon 
etusivulla olevan linkin kautta. 
Vastausaikaa on maaliskuu.

Vastaathan kyselyyn!
Yleiset kysymykset

1. Minkä yrityksen palveluja käytät / et käytä?

Näiden käytän, miksi? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

Näiden en käytä, miksi? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
2. Mikä saisi sinut käyttämään kyseisiä 
palveluita enemmän? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
3. Mitä uusia palveluja mahdollisesti tarvittaisiin? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

4. Miten toivoisit saavasi lisätietoa Veikkolan yri-
tysten tarjouksista, palveluista ja tapahtumista?

a) lehti-ilmoitukset

b) suorapostituskirje kotiin

c) sähköposti

d) Facebook

e) yritysten internet-sivut

f) muuten, miten? 
______________________________________ 
______________________________________

g) en ole kiinnostunut edellä mainituista asioista

Yrityskohtaiset kysymykset

Cafe Pikkirilli:
1. Onko tuotevalikoima riittävä?

Kyllä

Ei, mitä kaipaat? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
2. Ovatko aukioloaikamme sopivat?

Kyllä

Ei, mitä toivoisit? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
3. Oletko tyytyväinen palveluumme?

Kyllä

Ei, miksi? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

KukkaOlavi:
1. Kaipaatko Veikkolaan InterFlora-
tyyppistä kukkien välityspalvelua?

Kyllä

Ei

2. Ovatko aukioloaikamme sopivat?

Kyllä

Ei, mitä toivoisit? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

3. Onko tuotevalikoima riittävä?

Kyllä

Ei, mitä kaipaisit? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

Mukana olevat yritykset



Kylänraitti 1/2014 13YritYskYsELY

Balanssi:

1. Käytätkö Balanssiklubin  
kuntosalia säännöllisesti Veikkolassa?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
2. Oletko tyytyväinen kuntosalin palveluihin?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
3. Oletko saanut helposti tietoa 
kuntosalin toiminnasta?

Kyl lä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

Veikkolan Apteekki:
1. Koetko apteekissa asioinnin  
miellyttäväksi?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

2. Oletko kiinnostunut seuraavista 
apteekin (maksullisista) palveluista?

a) lääkehoidon kokonaisarviointi

b) terveyskontrolli (mittaukset, sähköinen 
terveystarkastus, palveluohjaus)

c) lääkkeenoton muistutuspalvelu

d) lääkkeiden annosjakelu

e) lääkkeiden kotiinkuljetus

f) inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu

g) tupakasta vieroituksen tukipalvelu

h) muu palvelu, mikä? 
______________________________________ 
______________________________________

i) en ole kiinnostunut käyttämään 
maksullisia apteekkipalveluita

3. Onko tuotevalikoimamme riittävä?

Kyllä

Ei, mitä toivoisit? 
______________________________________ 
______________________________________

1. Käytätkö yksityishammaslääkärin palveluita?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
2. Oletko ollut tietoinen Veikkolan 
yksityishammaslääkärin vastaanotosta?

Kyllä, mistä sait tiedon? ___________________ 
______________________________________

En

3. Oletko käynyt nettisivuillamme?

Kyllä, saitko tarvitsemasi informaation? 
______________________________________ 
______________________________________ 

En

Veikkolan 
hammaslääkäriasema:

1. Tunnetko kaikki palvelumme 
(stailaus, sisustuskutsut ym.)?

Kyllä

Ei

 
2. Oletko tyytyväinen palveluumme?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

3. Suosittelisitko palvelua/puotia ystävällesi?

Kyllä

Ei, miksi? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

Pieni Juhlapuoti Vanilja:

1. Tunnetko palvelumme (kiinteistö-, 
pienkone- ja polkupyörähuolto)?

Kyllä

Ei

2. Oletko tyytyväinen palveluumme?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

3. Onko tuotevalikoima riittävä?

Kyllä

Ei, mitä toivoisit? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

4Service:

1. Koetko asioinnin liikkeessämme 
miellyttävänä?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
2. Käytätkö nettiajanvaraustamme?

Kyllä

Ei, miksi et? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

 
3. Onko toiveita tuote-/palveluvalikoimaamme?

Kyllä, mitä? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

Ei

Mariannen Salonki:

Kiitos vastauksistasi!
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Kirkkonummen kunnanvaltuustossa istuu 51 valtuutettua, 
joista Pohjois-Kirkkonummella asuvia on 14. He edustavat 
kaikkia poliittisia puolueita Vasemmistoliittoa lukuunotta-
matta. Suurin ryhmä on Kokoomuksella ja pienin on Perus-
suomalaisten ja Demarien valtuutettujen määrä. Molemmil-
la  on yksi edustaja, joista Demareiden Pauliina Juntunen on 
sitoutumaton.

Kylänraitti-lehden Valtuustopalstalla jokainen puolue esit-
telee itsensä ja kirjoittaa tavoitteistaan. Etenemme suurim-
masta pienimpään. Kylänraitin päämäärä on muistuttaa  
Pohjois-Kirkkonummen asukkaita, ketkä meitä edustavat 
valtuustossa. Samalla toivomme lukijoiden seuraavan aktii-
visesti valitsemiensa edustajien toimintaa kunnan päättäji-
nä. Jotta tiedämme, miten toimimme kolmen vuoden päästä, 
kun astumme taas vaaliuurnille.

Kuntamme pohjoisimmat vihreät valtuutetut ja varaval-
tuutetut kertovat tässä ajatuksiaan kuluvasta valtuusto-
kaudesta.

jens Gellin, varavaltuutettu, 
palvelutuotannon lautakunnan pj.

Asun perheeni kanssa Veklahdessa. Veikkola on virein tun-
temani yhteisö tässä kunnassa. Työt, ihmiset, toiminnot ja 
sahti tuovat minut usein Veikkolaan. Kuntapäättäjänä haluan 
edistää oikeuksia peruspalveluihin Veikkolassa ja huolehtia 
siitä, että rakennettu ympäristö on turvallista. Vastaamme 
myös luottamushenkilöinä vesi- ja viemäriasioista lautakun-
nassani. Toivon, että yhä useampi ja useammin myös veikko-
lalaiset ovat yhteydessä minuun, kun huoli painaa ja pohdin-
nat kaipaavat vastauksia. Tulen myös mielelläni käymään. 
jens.gellin@kirkkonummi.fi

Maija Lounamaa, varavaltuutettu, 
kirkkonummen Vihreät ry:n pj.

Tervehdys minunkin puolestani. Olen pitkään ollut mukana 
Kirkkonummen Vihreiden hallituksessa eri tehtävissä, nyt 
puheenjohtajana. Pääosa hallituksessa käsiteltävistä asioista 
on yhdistysrutiineja ja tietysti koko kuntaa koskevia, mutta 
aina välillä myös jotain ‘pohjoisen ulottuvuuden’ kysymyk-
siä on listalla. Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa ajan-
kohtaisena kohteena on kirjattu mm. Turunväylän melusuo-

Vihreät
jaus Veikkolaan. Sen asian ajamisessa teemme mielellämme 
yhteistyötä veikkolalaisten kanssa.

Itse asun aivan etelässä, mutta minua saa pitää pohjoi-
sen ajankohtaisista asioista ajan tasalla. Minun ja mui-
den vihreiden hallituksen jäsenten yhteystiedot löyty-
vät nettisivuiltamme www.kirkkonummenvihreat.fi. 
maija.lounamaa@kirkkonummi.fi

Marjokaisa piironen, valtuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen, Eerikinkartanon johtokunnan pj., 
luottamustoimihenkilöiden ohjausryhmän pj., Länsi-
uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen

Pohjoiskirkkonummelaiset valtuutetut muodostavat kokouk-
sissa kuin oman Veikkola-puolueen. Tätä tunnetta vahvista-
vat kyläyhdistyksen kaksi kertaa vuodessa järjestämät tilai-
suudet alueen luottamushenkilöille (seuraavan kerran 6.4.).

Eerikinkartanon kehittämisraportti oli hienoinen pet-
tymys, sillä siinä olivat lähinnä yksissä kansissa joh-
tokunnan jo aiemmin visioimat asiat. Kannattaa siihen 
silti tutustua (ks. veikkola.fi - hautomo). Tänäkin kevää-
nä joudumme jälleen puolustamaan Eerikinkartanoa ja 
sen johtokuntaa, joka on säästötoimien vuoksi kunnan-
johtajan lakkautuslistalla. Johtokunta haluaisi tehos-
taa kartanon hoitomahdollisuuksia säätiöittämällä sen. 
marjokaisa.piironen@kirkkonummi.fi

Juha Tarvainen

Jens Gellin ja Marjokaisa Piironen.

Veikkolan Kyläyhdistys on kutsunut koolle kahdesti vuodessa pohjoiskirk-
konummelaiset kunnalliset luottamushenkilöt. Tänä keväänä tapaaminen on 
jälleen Eerikinkartanossa. Vapaamuotoinen kokous pidetään sunnuntaina 6.4. 
kello 16–18. Tervetuloa!

Kutsu luottamushenkilöille

outi saloranta-Eriksson, valtuutettu, ruotsinkielisen 
varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan 
vpj., nuorisolautakunnan varajäsen

Ensimmäinen vuosi valtuustossa tarjosi mahdollisuuk-
sia oppia paljon kotikunnastamme. Käsittelyssä oli monia 
erilaisia asioita – eivätkä kaikki lainkaan niitä mukavim-
pia päätettäviä Selvää on kuitenkin se, että Veikkolan ja 
sen lähiympäristön asioiden puolesta työskentely yhdistää 
myös yli puoluerajojen, mistä olen erittäin iloinen. Vain 
siten voimme ylläpitää ja edelleen kehittää “pohjoisen” 
palveluita. Herkin korvin ja avoimin mielin eteenpäin. 
outi.saloranta-eriksson@kirkkonummi.fi 

juha tarvainen, varavaltuutettu, 
sivistyslautakunnan jäsen, kirkkonummen 
Vihreiden hallituksessa jäsenvastaava

Terveiset Volsista. Veikkola on Kirkkonummen pohjoinen 
helmi, gallialainen kylämme, jonka sisäinen joukkovoima 
on ihailtava ja aikaansaava; tästä kylästä eivät kirkkonum-
melaiset saa irti päästää! Toki tahtoisin nähdä Veikkolan 
asuinratkaisuissa nykyistä monimuotoisempaa rakenta-
mista. Vanhimmalle ja nuorelle polvelle olisi tarpeen löy-
tää kotikylästä elämäntilanteeseen passeli asumismuoto.  
juha.tarvainen@kirkkonummi.fi

21.4.2013 Eerikinkartanossa kokousti parikymmentä 
pohjoiskirkkonummelaista luottamushenkilöä Veikkolan Kyläyhdistyksen 
hallituksen kanssa. Tähän kuvaan mahtuivat vasemmalta Cecilia Hoffrén, 
Outi Saloranta-Eriksson (selin), Eero Lankia, Antti Salonen, Marjut Frantsi-
Lankia ja Maarit Orko. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Outi Saloranta-Eriksson
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Ruth Vilmi, omaa sukua 
Stokes, on jo tähän mennes-
sä kokenut sellaiset elämän-
vaiheet, että niistä riittäisi 
oma tarinansa kymmenelle 
tavalliselle kulkijalle. Pe-
ruskehys on tällainen: syn-
tymä Englannissa Battle-
nimisessä kaupungissa, 
varttuminen Hastings´issä, 
rohkeasti päättäen kielten 
opetustyöhön Nigeriaan, 
minihameisena Suomen 
kylmään talveen.

ranskaan ja Nigeriaan

Vuonna 1963 Ruth val-
mistui Birminghamin 
yliopiston alaisesta opet-
tajainkoulutuslaitoksesta 
erikoistuneena ranskan 
kieleen. Vuosina 1963–64 
hän toimi Ranskan Ornessa 
englannin kielen assistentti-
na. Koulu oli pikkuruinen ja 
kaupunki vanha, mikä teki 
hyvää Ruthin ranskan tai-
dolle. Vuosina 1964–66 hän 
opetti ranskaa yläasteella 
Berkshiressä Englannissa.

Vuonna 1966 Ruth pää-
si mukaan Lontoossa pe-
rustetun englantilaisten 
vapaaehtoisten Voluntary 
Service Overseas -järjes-
tön opettajaryhmään, jonka 
oli valinnut British Coun-
cil. Vuosina 1966–67 Ruth 
opetti Onitshassa Nigerias-
sa ranskaa ja englantia lähes 
vuoden ajan.

Ruth piti yhteyttä muuta-
miin nuoriin. Hänellä oli 
heidän osoitteensa, ja jos-
kus he vierailivat toistensa 
luona. Ruth kävi jouluna 
erään tytön kanssa Ka-
merunissa, koska he eivät 
voineet matkustaa Nigeri-
assa, myöhemmin Biafrana 
tunnetun itäisen provinssin 
ulkopuolella. Se olisi ollut 
liian vaarallista, koska jo 
ennen sotaa siellä taistel-
tiin, ja joka puolella oli tie-
sulkuja.

suomeen ja tampereelle

Kesällä 1967 Ruth opetti 
joitakin viikkoja Berlitz-
kielikoulussa Wimbledonis-
sa Lounais-Lontoossa. Siel-
lä hän tapasi Geoff Whiten, 

Englannin lahja Veikkolalle

Ruth Vilmin värikylläistä elämää
ruth Vilmi, iloinen ja virkistävä kuin värikyl-
läinen akvarelli. Mikä olisikaan mukavampi 
paikka jutustella kuin Veikkolan kirjaston 
Lasten kammari värikkäine sohvatyynyineen 
ja Eero Aarnion tuplakupla-valaisimineen! 
puista keinuhevosta ei tarvittu mielikuvien lii-
kuttamiseen.

Helsingissä toimivan Ber-
litz-kielikoulun rehtorin. 
Tämä tarjosi Ruthille opet-
tajan paikan Tampereelta, ja 
Ruth otti työn vastaan.

Ruthin luokassa Lontoos-
sa oli suomalainen mies, 
Tampereella asuva ja työs-
kentelevä lääkäri. Hän piti 
Ruthista ja rohkaisi tätä 
tulemaan Suomeen. Hän 
lupasi näyttää Ruthille Suo-
mea ylhäältä päin. 

Vuonna 1967 Ruth tuli en-
simmäisen kerran Suomeen, 
Tampereelle. Pian Ruthin 
saavuttua lääkäri vei hänet 
lentokoneella Seurasaareen. 
Lääkäri oli naimisissa, eikä 
romanssia syntynyt.

Ennen lähtöään Suomeen 
Ruth muistaa ostaneensa 
ainakin lämpimän takin ja 
hatun. Housut olivat tytöiltä 
ja naisopettajilta kiellettyjä 
Englannissa. Minihameet 
olivat muodissa silloin. 
Niinpä Ruthilla oli vain 
minihameita ja minitakki 
– ei lämpimiä sukkahousu-
ja eikä pitkiä housuja. Hän 
oppi vaikeimman kautta, 
koska se talvi oli Tampe-
reella hyvin kylmä.

Hän opetti muutamia kuu-
kausia Kieliopistossa, mut-
ta lähti pois, koska hänen 
palkkaansa ei suostuttu ko-
rottamaan 4,70:stä viiteen 
markkaan tunnissa. Sanot-
tiin, että he eivät tarvinneet 
enempää naisia Tampe-
reella. Ruth sai välittömäs-
ti työpaikan Tampereella 
Finnish-British Societyssä, 
jossa hän tienasi 18 mark-
kaa tunnilta.

Kari Vilmi, jonka sukujuu-
ret ovat Käkisalmesta, suo-
ritti Tampereella insinöörin 
tutkinnon, kuten moni muu-
kin Ruthin oppilaista, Karin 
kavereista. Miehiin tutustu-
minen oli helppoa, sillä mo-
nissa tapauksissa kaikki op-
pilaat olivat miehiä. Heidän 
työpaikkojaan olivat muun 
muassa Tako, Tampella ja 
Suomen Trikoo.

Jokaisen perjantain viimei-
sen tunnin jälkeen Ruth 

meni miesten luokan kans-
sa Tammerkoskelle. Kari, 
Ruthin tuleva aviomies, 
liittyi mukaan ryhmään. 
Ehkä häntä kiinnosti tavata 
naispuolinen englantilainen 
opettajansa.

Pian Ruth ymmärsi, ettei 
hänen ranskan kielen tai-
tojaan tarvittu Suomessa. 
Niinpä vuonna 1969 hän 
palasi Englantiin jatkamaan 
opintojaan Lontoon yliopis-
tossa. Kari yritti saada työtä 
Englannista kaksi kertaa, 
mutta ei onnistunut siinä. 
Valmistumisensa jälkeen 
Ruth palasi Suomeen. 

Naimisiin ja Helsinkiin

Vuonna 1970 Ruth ja Kari 
menivät naimisiin ja aset-
tuivat Helsinkiin. Ensim-
mäinen oma asunto oli 
Topeliuksenkadulla. Sieltä 
muutettiin Konalaan, myö-
hemmin Espoon Olariin ja 
Kivenlahteen.

Helsingissä Ruthilla oli joi-
takin opetustunteja Finnish-
British Societyn puitteissa. 
Muuten hän opetti nais-
ryhmiä heidän kodeissaan. 
Muiden yksityistuntien 
lisäksi Ruth opetti englan-
tia muutamissa kouluissa, 
muun muassa Suomalaises-
sa Yhteiskoulussa ja Töölön 
ruotsinkielisessä yhteiskou-
lussa, myöhemmin eräissä 
yrityksissä.

Vuonna 1975 Ruthille tar-
jottiin työpaikkaa englannin 
kielen opettajana Teknilli-
sessä Korkeakoulussa eli 
Polilla. Siellä hän teki pit-
kän uran vuoteen 2005 asti, 
jolloin hän jäi eläkkeelle.

Nettiin

Varsinaisen opetustyön li-
säksi Ruth Vilmi ahkeroi 
noiden 30 vuoden aikana 
muutakin merkittävää. En-
nen kuin tietoverkot yleis-
tyivät, Ruth perusti vuonna 
1993 nettiin kansainvälisen 
kirjoitusten vaihdon opis-
keluympäristön. Siinä eri 
maiden yliopisto-opiskelijat 
kehittivät englannin kielen 
taitojaan julkaisemalla kir-

joituksiaan ja perehtymällä 
toistensa kirjoituksiin.

Vuonna 1997 aloitti toi-
mintansa Ruth Vilmi Onli-
ne Education Ltd Oy. Tä-
nään se tunnetaan nimellä 
WriteIt. Tämä yritys tekee 
kansainvälistä teknisen ja 
tieteellisen kielen tarkistus-
ta. Ruth on yrityksen toimi-
tusjohtaja.

Vaikka Ruth Vilmin yri-
tystoiminnasta voisi tehdä 
melkoisen historiikin, on 
aihetta siirtyä Ruthin nyky-
elämän keskeiseen teemaan 
– maalaustaiteeseen.

Jo koululaisena Ruth oli in-
nostunut kuvaamataidosta, 
ja opettaja piti hänen teke-
mistään töistä. Ruth tunnus-
taa, ettei hän osaa varsinai-
sesti piirtää. Sen sijaan hän 
on aina ollut innokas maa-
laamaan tauluja ja pitämään 
aktiivisesti näyttelyitä.

Ensimmäinen, öljyväritöi-
den näyttely, oli Nigeriassa. 
Myöhemmin näyttelyitä on 
ollut Suomen lisäksi Viros-
sa ja Ranskassa. Ranskan-
näyttelyä Ruth pitää kaik-
kein tärkeimpänä. Viime 
lokakuussa Ruthilla oli vir-

tuaalinen taidenäyttely New 
Yorkissa.

Heinäkuussa 2012 Wri-
teIt aloitti verkossa taide-
myynnin. Tämän kautta on 
Ruthin alkuperäisten maa-
lausten lisäksi saatavana 
kortteja.

Tämä on tärkeä vihje kaikil-
le Ruthin taiteen ystäville: 
writeit.fi -nettisivujen kaut-
ta on mahdollista päästä 
ihailemaan taiteilijan moni-
puolisia töitä.

Veikkolaan

Ruth ja Kari Vilmi erosivat 
90-luvun lopulla, mutta hy-
vät yhteydet ovat säilyneet. 
Ruthin sanoin hänen tyttä-
rensä Katharine on onnel-
lisesti naimisissa mukavan 
suomalaisen miehen kans-
sa. Perheellä on 4- ja 7-vuo-
tiaat tyttäret.

Kun Katharine muutti per-
heensä kanssa kauniille pai-
kalle Kylmälään, Ruth alkoi 
etsiä asuinpaikkaa jostain 
lähitienoilta. Vuoden 2012 
viimeisenä päivänä hän 
muutti Lamminpääntielle 
Veikkolaan.

Elämäniloinen Ruth Vilmi Veikkolan kirjaston Lasten kammarissa. Taustalla on yksi useista 
kirjastossa olevista Eero Aarnion Tuplakupla-valaisimista.

Näytteinä Ruth Vilmin erittäin laajasta 
ja monipuolisesta maalaustaiteesta 
akvarelli ”Siniset iirikset” ja öljyvärityö 
”Englantilainen mökki”.

Viime vuoden kesällä Ruth 
aloitti Veikkolassa avoi-
men taidekerhon. Se ko-
koontuu perjantaisin klo  
14.30 – 16.30 kirjaston Rot-
ko-salissa.

Ruthin viesti on tämä: ”Tule 
mukaan maalaamaan, piir-
tämään, jakamaan ideoita ja 
nauttimaan taiteen tekemi-
sestä yhdessä. Omat väli-
neet mukaan. Vapaa pääsy!”

Verkkonummen toimittaja 
kävi viime kesänä tutustumas-
sa taidekerhoon ja kirjoitti:  
”Kenenkään ei tarvitse olla 
taiteilija, riittää että pitää vä-
reistä ja hyvistä keskusteluis-
ta. Tai että pitää edes keskus-
teluista, sillä vapaa taidekerho 
on niin vapaa, ettei maalaa-
minenkaan ole välttämätöntä. 
Puheelta sen sijaan on vaikea 
välttyä iloisessa seurassa.”

Toimittaja ihastui Rotkon 
taidekerhon lumoon ja sa-
noi: ”Ihmisen kohtaaminen 
on elämän hienoin asia. 
Ihmiset, jotka järjestävät 
meille tilaisuuksia kohdata 
toisemme, ovat ihania.”

Ruth Vilmi on yksi heistä.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari
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Lukukoira kirjastolla

Lukukoira Pete (pieni norwichinterrieri) päivystää Veikko-
lan kirjastolla maanantaisin klo 18–19.

Lukukoiran tarkoituksena on auttaa oppimisessa ja innostaa 
lukuharrastuksen pariin. Lukemaan opettelun ei tarvitse olla 
tylsää puuhaa. Koira on hyvä kuuntelija, sillä se ei arvos-
tele eikä takerru virheisiin. Peteä voi tulla tapaamaan myös 
vaikkapa siksi, että pitää kovasti koirista, mutta itsellä ei 
sellaista ole.

Viidentoista minuutin luku- ja rapsutteluaikoja voi varata 
kirjastolta. Lukukoiratuokioissa on mukana Peten emäntä 
Marja Matinkari.

Digitointi

Lähikirjastojen yhteisellä digitointilaitteella voi nyt digitoi-
da VHS-kasetteja dvd-levyille. VHS-kasetit menevät pilalle 
ajan mittaan, mutta digitoimalla kotivideot ja muut arkisto-
jen aarteet säilyvät katselukelpoisina jälkipolville. Laitteen 
käyttäminen ei ole vaikeaa, ja henkilökunta opastaa sinut 
alkuun.

Digitoitavan materiaalin lisäksi tarvitset mukaasi tyhjän 
dvd-levyn. Muuten laitteen käyttö on täysin maksutonta. 
Digitointi kestää yhtä kauan kuin VHS-kasetin sisältö. Va-
raa aika henkilökunnalta kirjastossa paikan päällä tai puhe-
limitse. Digitointilaite on kirjastoissa vuorokuukausittain, 
Veikkolassa maaliskuussa, toukokuussa, heinäkuussa jne.

ipad

Veikkolan kirjasto on saanut kaksi iPadia asiakkaiden käyt-
töön kirjastotiloissa. Vuoden aikana tulossa on myös iPa-
dien käytön opetusta halukkaille yhteistyössä pääkirjaston 
kanssa.

Lainaa pöllö Veikkolan kirjastosta

Kirjastosta voi lainata monenmoista. Ystävänpäivänä 14.2. 
Veikkolan kirjastosta lehahti liikkeelle Veikko-pöllö. Ky-
seinen pöllö on asustanut kirjastolla lähes koko ikänsä ja 
seurannut, kuinka kirjastossa käy mielenkiintoisen näköistä 

Veikkolan kirjaston kevään uutisia ja tapahtumia

väkeä. Ihmisiä on mennyt sisään ja ulos, mutta tähän asti 
Veikko on joutunut seuraamaan sivusta.

Nyt Veikko kuitenkin pääsee itsekin matkustelemaan ja nä-
kemään maailmaa kirjaston seinien ulkopuolelta. Pöllön voi 
nimittäin lainata Veikkolan kirjastosta kirjastokortilla. Vei-
kon mukana kulkee reissuvihko, johon voi kirjoittaa muis-
toja yhteisestä ajasta. Veikkoa voivat lainata niin yksityis-
henkilöt kuin päiväkodit ja koululuokatkin. Kirjasto ottaa 
mielellään vastaan Veikon seikkailuista otettuja ja tehtyjä 
valokuvia, tarinoita, piirroksia ym. Näistä materiaaleista on 
tarkoitus koota kirjastoon myöhemmin näyttely.

Ihan ensimmäiseksi pöllön sai luokseen Veikkolan Punaisen 
Tuvan väki, joka haki pöllön hoiviinsa ystävänpäivänä.

ti 11.3. klo 18 Musanurkka. Musiikkituokio kirjojen äärel-
lä. Esiintyjinä Kirkkonummen Musiikkiopiston oppilaita.

to 20.3. klo 18–19.30 Novelleja ja neuleita -lukuilta. Tule 
mukaan kuuntelemaan, lukemaan ja keskustelemaan käsi-
töitä tehden. Oma käsityö mukaan (ei pakollinen)! Mukana 
Kirkkonummen kirjaston ystävät.

ti 25.3. klo 18–19.30 Veikkola-ilta. Vieraana Pirkko Kautto 
kertomassa kylän historiasta. 

to 24.4. klo 18–20 kompostointikurssi. Vinkkejä toimivan 
kompostin perustamiseen ja tehokkaaseen kompostointiin. 
Järjestäjänä HSY ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

satutunnit 4–6-vuotiaille perjantaisin klo 10–10.35.

Veikkolan avoin taidekerho

Veikkolan kirjaston Rotko-salissa perjantaisin klo 14.30–
16.30. 
Tule mukaan maalamaan, piirtämään, jakamaan 
ideoita ja nauttimaan taiteen tekemisestä yhdessä. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki taitotasosta 
riippumatta. 12.5.–24.5. järjestetään yhteinen näyttely 
kirjastolla. Omat välineet mukaan. Vapaa pääsy.
Lisätietoja: Ruth Vilmi, ruth.vilmi@writeit.to

Tule lukemaan Petelle! Kuva: Saila Jämsen. 

Minne vie pöllön tie? Kuva: Saila Jämsen.

Kuva: Franz Raschbacher.

Veikkolan kirjaston sisustus 
on saanut piristävän lisän 
kansainvälisesti tunnetun 
ja palkitun Eero Aarnion 
suunnittelemista esineistä.

Hankinnan taustalla on 
murheellinen tarina, joka 
näin on saanut onnellisen 
lopun. Kirkkonummen 
kunnan kulttuuritoimella 
ei vuoden 1990 jälkeen ole 
ollut määrärahoja taidete-
osten hankintaan. Tilanne 
heikkeni entisestään kesällä 
2012, kun Veikkolan kirjas-
toon sijoitettu lasiveistos 
Madonna Rosa tuhoutui 
korjauskelvottomaksi sii-
voojan pestessä ikkunoita. 
Lasipatsas oli vuonna 1987 

Onni onnettomuudesta

hankittu taiteilija Säde Sal-
mi-Nykoppin uniikkiteos.

Onni onnettomuudessa: 
siivousyrityksellä olivat 
vakuutukset kunnossa, ja 
tuhoutuneesta teoksesta 
saatiin asianmukainen kor-
vaus. Yhdessä kirjaston 
edustajien kanssa pohdit-
tiin Veikkolan kirjastotilan 
tarpeita ja tilannetta. Ra-
kennus on vanha ja osittain 
epäkäytännöllinen. Voisiko 
tilannetta parantaa taide-
hankinnalla?

Veikkolan kirjastossa tu-
houtunut taideteos Ma-
donna Rosa korvataan nyt 
elävöittämällä Veikkolan 

kirjastotilaa sisustusarkki-
tehti, huonekalusuunnit-
telija, professori h.c. Eero 
Aarnion design-hahmoilla 
ja -tuotteilla. Esineet on va-
littu niin, että ne palvelevat 
kirjastotilan tarpeita ja sa-
malla antavat koko talolle 
uutta ilmettä.

Valinnalla halutaan tuoda 
osaksi veikkolalaisten ar-
kea kylässä pitkään asuneen 
professori h.c. Eero Aarnion 
luomia esineitä ja samalla 
kunnioittaa hänen elämän-
työtään kaikkia ilahduttaval-
la tavalla. Eero Aarnio on ol-
lut mukana kokonaisuuden 
suunnittelussa, ja hankitut 
esineet liitetään kulttuuritoi-

Allastie 6  
02880 Veikkola

puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@
kirkkonummi.fi

Veikkolan kirjastoa elävöitetään Eero Aarnion 
esineillä

men teoskokoelmaan. Noin 
neljännes korvauksesta jä-
tettiin kattamaan yhteisen 
kassan vajetta.

Uuden ja vanhan kohtaami-
nen avaa aikaperspektiiviä 
talon historiasta tulevaisuu-

teen sekä  herättää ajatuksia 
taiteen ja osaamisen mah-
dollisuuksista arkipäivän 
harmauden keskellä.

Maaret Eloranta 
Kirkkonummen 
kulttuuritoimenjohtaja

Veikkolan kirjasto 

Aukioloajat:

ma klo 15–20 
ti ja to klo 14–19 
ke, pe, la  
ja aatot klo 10–15
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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

Sunnuntaisin Veikkolan 
kirjaston alakerrassa Rotko-
salissa Kirkkonummen Kir-
jaston Ystävien järjestämänä 
tapahtuu. Usein huoneesta 
kuuluu raikuvaa naurua tai 
muuten vain kovaa ääntä ja 
merkillistä puhetta. Draa-
makasvattaja Ilona Tiaisen 
ohjaamat nuorten teatteri-
ryhmät Tiikerit (7–11 v.) ja 
Taika (12–16 v.) harjoittele-
vat siellä jo ahkerasti kevään 
esityksiä varten.

Nyt on käsikirjoituksille 
tehty pohja yhdessä imp-
rovisoiden ja ideoiden. 
Hiihtoloman tauon jälkeen 
ryhmät saapuivat lukuhar-
joituksiin lukemaan ihan 
uutta näytelmäkäsikirjoi-
tusta, jonka ohjaaja on kir-
joittanut siihen mennessä 
valmiiksi. Tässä välissä 
ehditään myös valmistaa 
yhdessä lavasteita ja rekvi-
siittaa vierailevan ohjaajan 
johdolla.

Nyt ryhmien harjoitukset 
ovat jo pitkällä ja ryhmät 
lähes täynnä, mutta ensi 
syksyksi on todennäköises-
ti tulossa kolme ryhmää. 
Silloin mahtuu hyvin uusia 
mukaan toimintaan. Tule-
malla katsomaan kevään 
esityksiä näkee hyvin, min-
kälaista ryhmien toiminta 
käytännössä on.

Ennakkotietoa 
tulevista esityksistä

Molemmissa ryhmissä ha-
luttiin keväällä kokeilla 

Veikkolan kirjaston nuorisoteatterin 
kuulumisia

uusia tuulia. Monilla nuo-
risoteatterilaisilla on nyt 
tulevassa näytelmässä vaih-
teeksi aikuisrooli, ja näytel-
mät sijoittuvat realistiseen 
maailmaan satumaailmojen 
sijasta. Näytelmiä voi toki 
tulla katsomaan koko per-
heen voimin. Mitään eri-
tyistä ikärajaa ei ole, ja kai-
kenikäiset ovat tervetulleita 
paikalle nuorten esityksiä 
ihailemaan.

Näytelmien sisällöt saatta-
vat tällä kertaa upota eri-
tyisen hyvin nimenomaan 
aikuiskatsojiin ja yli 10- 
vuotiaisiin. Näillä näkymin 
näytelmät esitetään lau-
antaina 5. huhtikuuta alla 
mainittuina kellonaikoina. 
Muutoksia saattaa kuiten-
kin vielä tulla.

Esitykset ovat kaikille 
avoimia, ja olisi mukava 
saadakin paikalle ulkopuo-
lista yleisöä. Esityksissä on 
vapaaehtoinen pääsymak-
su. Näytelmien välissä on 
mahdollisuus ostaa kahvia 
ja purtavaa buffetista.

”kyllä mummo maksaa” 
lauantaina 5.4. klo 
10:00 ja 10:30

On äitienpäivä, ja kaikki 
käyvät katsomassa vanhaa, 
sairasta mummoa. Mummo 
on rikas, ja kaikki nuorim-
pia lukuun ottamatta halu-
avat mummon rahat. Mutta 
minne ihmeeseen mummo 
on ne piilottanut, ja on-
kohan mummo edes niin 

pihalla maailmanmenosta 
kuin aluksi näyttää?

Lavalle marssii sukulaista 
sukulaisen perään, ja pak-
kaa sekoittaa vankilasta ka-
rannut valesairaanhoitaja. 
Taika-ryhmä pistää paras-
taan. Luvassa on kunnon 
komediaa, mustaakin sel-
laista.

”Fabio-tädin ryöstö” 
lauantaina 5.4. klo 
11:15 ja 11.45

Teatteriryhmä Tiikerit luo 
lavalle runsaalla huumorilla 
höystetyn varkausmystee-
rin. Täti Fabion käsilauk-
ku varastetaan Ravintola 
Porkkanassa. Syyllisiksi on 
monia vaihtoehtoja. Yleisö 
pääsee mukaan ja saa auttaa 
poliisia selvittämään, kuka 
onkaan varas.

pienille lapsille teatteria 
aikuisten voimin

Huhtikuussa nuorisoteatte-
rilaisten esitysten jälkeen 
olisi aikuisten vuoro päästä 
näyttämölle. Mukana on jo 
pari innokasta näyttelijää, 
mutta innokkaita esiinty-
jiä mahtuu muutama hyvin 
mukaan projektiin. Tarkoi-
tus olisi tehdä nimenomaan 
alle kouluikäisille sekä pie-
nille alakoululaisille suun-
nattu lyhyt esitys, joka esi-
tettäisiin touko-kesäkuussa 
useampaan kertaan.

Esitystä ideoidaan ja teh-
dään yhdessä, ja aikataulut 

sovitaan ryhmän kesken 
projektin alkaessa. Koke-
musta näyttelemisestä ei 
välttämättä tarvita. Into 
tehdä teatteria ja mahdolli-
suus sitoutua tähän lyhyeen 
projektiin riittää. Mukaan 
esiintymään pääsevät ai-
kuisten sekaan myös 16 
vuotta täyttäneet nuoret. 
Projekti on maksuton esiin-
tyjille, mutta Kirkkonum-
men Kirjaston Ystävien 
jäsenmaksun maksamista 
edellytetään.

Aikuisten ryhmästä kiin-
nostuneet sekä muuten toi-
minnasta ja esityksistä in-
nostuneet, ottakaa ihmeessä 
yhteyttä tiainen.ilona@
gmail.com tai 044 3206773.

Teksti ja kuvat:  
Ilona Tiainen

Tiikerit-ryhmä harjoittelee mysteerinäytelmää. Kuka 
kumma onkaan syyllinen varkauteen?

Taika-ryhmän harjoitukset käynnissä. Esityksessä koko 
suku haluaa mummon rahat.

Eräs nuorisoteatterilainen haastatteli toista teatterilaista 
itse keksimillään kysymyksillä. 

Minkälaista teatteri on? 
¬ Hauskaa, luovaa ja erilaista-

Minkälaista henkilöä esität seuraavassa näytelmässä? 
¬ Aika tavallista Emmaa, jolla on kaksoissisar Emmi ja pikkusisko Anni.

Kuinka kauan olet harrastanut teatteria? 
¬ Vähän päälle puoli vuotta.

Miksi harrastat teatteria? 
¬ Koska mä tykkään näyttelemisestä. Siinä saa olla kokonaan joku toinen.

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Marjut Petäjä, LKV 
puh. 050 599 4189 
          010 254 5390

OP-KIINTEISTÖKESKUS MUUTTAA!

1.4. alkaen löydät OPKK:n Veikkolan toimistomme uu-
den liikekiinteistön alakerrasta, os. Eerikinkartanontie 2

Tule käymään uudessa toimistossamme tai soita, niin 
jutellaan asuntoasioistasi.

Olen asunut Veikkolassa yli 20 vuotta, joten tunnen 
Veikkolan kuin omat taskuni.

Luota siis asuntoasioissasi paikalliseen asiantuntijaan!
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Äitienpäivän kahvikonsertti Veikkolan koulun ala-aulassa 
lauantaina 10.5. klo 15.00. Konsertissa kuullaan Jyrki Nis-
kasen sovittamina tunnelmallisia lauluja äidille ja slaavilai-
sia lauluja. Ohjelma 10 e, kahvilippu 5 e sisältäen kahvi-
leivän.

Beatles-konsertti pe 23.5. Veikkolan koulun ala-aulassa klo 
18.00. Konsertissa kuullaan tuttuja, sydämeen käyviä Beat-
les-tulkintoja Jyrki Niskasen sovituksina. Ohjelma 10 e.

Veikkolan 
Viihdelaulajien 
konsertit

Tämä on ote monista pa-
lautteista, joita Kartanote-
atteri sai viime kesän esi-
tyksen jälkeen. Veikkolan 
parantolan vaiheista ker-
tova esitys saavutti suuren 
suosion sekä paikallisen 
historian kuvauksena että 
hurmaavien esiintyjiensä 
ansiosta.

Kartanoteatteri parantaa jälleen

– Särkyneet Siivet jatkavat

 Terapiarinki parantolan pihalla, keskellä Veini Nupponen.

“jokainen tarvitsee jonkun yhteisön tai edes 
jonkun ihmisen. pilleri kun ei ole yhteisö tai 
ihminen. Esitys on hyvä kannanotto myös ny-
kyiseen meininkiin ja kannanotto tehdään te-
hokkaasti. kiitos hienosta esityksestä. kiitos 
sielun kosketuksesta ja tunteesta, että tuntee 
jotain.” – sanna –

Kartanoteatterin hallitus 
päätti jatkaa ”Särkyneiden 
siipien korjaamon” esitys-
kautta vielä kesälle 2014 
– aiheen ajankohtaisuuden 
ja suuren kysynnän vuoksi. 
Esitys ”lämmitetään” ke-
vään aikana, ja mielenkiin-
toa lisäävät muutamat uu-
det roolimiehitykset, kuten 

Ennakko ti 17.6, ensi-ilta ke 18.6 ja muut 
esitykset: kesäkuun 19., 24., 25., 26., 27. 
klo 19 ja la 28.6. päivänäytös klo 14.

Lahjakortteja ja lippuja kesäkuun esityksiin saa-
tavissa Kymppikioskilta ja Cafe Pikkirillistä.

oopperalaulaja Jyrki Niska-
nen ja näyttelijä Pertti Rois-
ko. Myös muita ”uusia” 
kasvoja nähdään tulevan 
kesän esityksessä. Esityk-
siä on vain kahdeksan, jo-
ten liput kannattaa hankkia 
ajoissa, ettei jää parantolan 
portille odottelemaan.

Toivotamme kaikki veikko-
lalaiset ystävineen ja tutta-
vineen tervetulleiksi jälleen 
Kartanoteatterin lämpimään 
ja tunnelmalliseen kesäteat-
teriin vanhan parantolan pi-
hapiiriin.

Teksti: Matti Saartamo 
Kuvat: Markku Jämsä

Veikkolan kylätalo, 
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

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

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

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

 kylätalon alivuokralaiset

Alakerrassa Cecilia Hoffrénin tilitoimisto,  
C&j palvelut 
Yläkerrassa tutkija Laura Henriksson. 

kylätalo 

Kylän rouvat, Vuokko Tenhunen, vasemmalla, ja Tarja Lindholm. Uudet tuulet puhaltavat. Satu Jämsä ja Simo Sipola.
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Olemme Veikkolan koulun 
9-luokkalaisia, ja olemme 
perustaneet oman yrityksen 
koulun valinnaisainekurs-
silla, jolla opetetaan yrittä-
jyyttä.

Kurssi on ollut hyödyllinen 
ja antanut uusia näkökulmia 
yrittäjyydestä. Se on opetta-
nut paljon asioita ja auttanut 
huomaamaan, että yhdessä 
voi olla hauskaa myös työn-
teon merkeissä. Kurssilla 
toteutetaan Nuori Yrittäjyys 
-hanketta, ja kurssin tehtä-
vät rakentuvat sen kaavaan.

Olimme 5. päivänä hel-
mikuuta Nuori yrittäjyys 
-aluemessuilla Järvenpääs-
sä. Messuilla oli tarkoitus 
mainostaa omaa yritystään 
ja kilpailla muiden NY-
yritysten kanssa valtakun-
nallisten messujen paikasta 
Kajaanissa. Ja ehkä myös 
hieman myydä omia tuot-
teitaan.

Matkalle lähdettiin aikaisin 
aamulla, väsyneenä ja mi-
tään odottamatta. Kaikille 
taisi olla hämärän peitossa 
motiivi, jonka varjolla mes-
suille lähdettiin. Ehkä mai-
nonnan vuoksi ja myynnin 
siinä rinnalla, mutta missään 
vaiheessa emme tavoitelleet 

Järvenpäässä Nuori yrittäjyys -aluemessut

Veikkolan koulun 9-luokkalaiset 
palkittiin

voittoa. Messuosastokin oli 
viikonloppuna hätäisesti 
suunniteltu, ja kertaakaan 
sitä ei kokeeksi ollut raken-
nettu. Oli vain mielikuvia, 
kuinka toteuttaa.

Paikan päällä alkoi messu-
osaston rakentaminen: pöy-
dän sommittelua ja julistei-
den kiinnittämistä.

Ja itse asiassa, messuosas-
tosta tuli aika hyvä. Teema-
na oli japanilainen puutar-
ha, sillä myymme saippuaa 
sielulle, ja japanilainen 
puutarha on harmoninen 
paikka sielun rentouttami-
seen. Meidän saippuamme 
tuo rentoutuksen ruumiille.

Messut menivät hyvin. 
Saimme paikan Kajaaniin 
valtakunnallisille Nuori 
yrittäjyys -messuille. Voi-
timme Paras perusasteen 
NY-yritys -palkinnon sekä 
Paras messuosasto -palkin-
non kaikista paikalla olevis-
ta yrityksistä. Messuilla oli 
siis yläkoulujen, lukioiden 
ja ammattikoulujen NY-yri-
tyksiä. Kajaaniin lähdemme 
huhtikuun lopussa.

Teksti: Markus Orko 

Messuosaston teemana 
oli japanilainen puutarha. 
Kuva: Sara Björkroth.

Veikkolan koulun ysiluokkalaisten messuosaston tekijät vasemmalta Eelis Flinck, myyntivastaava, Katriina Sonninen, 
talousvastaava, Markus Orko, markkinointivastaava, Kalle Sundberg, markkinointivastaava, Jiina Ruuskanen, sihteeri, 
Sara Björkroth, toimitusjohtaja. Kuva: Jussi Roms.

sunnuntaina 27.4. klo 10.30–14.00

Jo perinteiseen tapaan Veikkolan leijonat järjestävät jälleen 
lapsille ratkiriemukasta puuhastelua. Viimevuotiseen ta-
paan tapahtuman yhteydessä Veikkolan alueen liikuntaryh-
mät esittelevät toimintaansa lapsille ja aikuisille.

Tapahtuman vetonaulaksi leikki-ikäisille vuodesta toiseen 
on osoittautunut pallomerilaiva, joka kootaan koulun juh-
lasaliin. Itämeri-laivaksi aikoinaan ristitty alus oli vuosia 
lainassa Helsingin kaupungilta, kunnes muiden lainaajien 
väsyttyä suurikokoisen aluksen kuljettamiseen, kokoami-
seen ja purkamiseen Helsingin kaupunki päätti lahjoittaa 
sen tunnollisimmalle lainaajalleen, Veikkolan Lions-klu-
bille. Kunnostettuna ja pestyin, puhtain palloin se jälleen 

Lastenpäivä Veikkolan koululla

odottaa uusia kiipeilijöitä kannelleen ruorin ääreen ja pulah-
telemaan sieltä liukurataa pitkin pallomereen.

Aina energisten touhuajien juoksemisen, hyppimisen ja 
kiipeilyn tarpeeseen kasataan avaraan saliin myös pomppu-
linna, juoksumattoja, ponnahduslautoja ja pehmustepatjoja. 
Onginnassa saalis on varma, ja arvonnassa hyviä voittoja 
on runsaasti.

Esiintymislavalla Sirkus Pisara esittää akrobatiaa, ja lii-
kuntaryhmät esittäytyvät. Kahviosta saa virvokkeita ja vä-
lipalaa lapsille sekä kahvia vanhemmille lasten väsymistä 
odotellessa.

Veikkolan koulun ympäriltä löytyvät tutustumista varten ja 
ihmeteltäväksi palokunta ja poliisi autoineen.

– Veikkola kasvaa, ja kyläämme muuttaa jatkuvasti lisää 
lapsiperheitä. Lastenpäiville on Veikkolassa edelleen ky-
syntää, ja niille osataan tulla jo kauempaakin. Tervetuloa 
Veikkolan lastenpäiville, toivottaa LC Kirkkonummi/Veik-
kolan presidentti Kimmo Markkanen.

LApsEt jA NuorEt
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Nyt on aika hakea lapselle 
päiväkerhopaikkaa syksyn 
2014 kerhoihin!

Päiväkerhossa tuetaan lap-
sen kokonaisvaltaista kas-
vua. Tutut ja turvalliset 
ohjaajat ovat myös vanhem-
pien kasvatuskumppaneita. 
Lapsiryhmät ovat pieniä, ja 
ohjaajilla on aikaa kohdata 
lapsi myös yksilöllisesti. 
Päiväkerho on avointa var-
haiskasvatuspalvelua.

Jokaisella kerhokerralla on 
vapaata leikkiä ja hartaus-
hetki. Hartaudessa ihme-
tellään ja jutellaan yhdessä, 

Hei äiti, hei isä!

Päiväkerho on  
3–5-vuotiaan lapsen  
ikioma kerho

Veneellä ympäri Galilean järven. Kuva: Hanna-Marja Salonoja.

Veikkolan seurakuntakodilla kokoontuvat päiväkerhoryhmät:

3–4-vuotiaat lapset: 
kerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa ja kestää 2,5 tuntia 
kerhopäivät: tiistai ja torstai klo 9–11.30 tai keskiviikko ja perjantai klo 9–11.30 
kerhomaksu: syksy n. 35 e ja kevät n. 40 e

4–5-vuotiaille lapsille: 
kerho kokoontuu kolme kertaa viikossa ja kestää 2,5 tuntia 
kerhopäivät: tiistai, torstai ja perjantai klo 13–15.30 
kerhomaksu: syksy n. 40 e ja kevät n. 50 e 
 
Täytä hakulomake nettisivuillamme: www.kirkkonummenseurakunnat.fi/toiminta/
lapsiperheille 
Tieto kerhopaikoista ilmoitetaan kotiin viikoilla 15–16.  
Päiväkerhot alkavat 20.8. 
 
Lisätietoja: Veikkolan alueen kerhoista vt. lapsityönohjaaja 
Nina Hotma, puh 050 376 1508, nina.hotma@evl.fi

kuunnellaan, katsellaan, ru-
koillaan ja lauletaan.

Leikissä aikuinen on läsnä 
ja saatavilla. Kerhoissa teh-
dään kädentöitä ja taidetta, 
liikutaan, musisoidaan ja 
satuillaan. Työt kerätään 
omiin kasvunkansioihin. 
Eväshetkessä syödään ko-
tona reppuun pakatut eväät. 
Päiväkerhossa lapsella on 
samanikäisiä leikkikaverei-
ta omalta asuinalueeltaan. 
Näin lapsi voi solmia hyviä 
ystävyyssuhteita, jotka kan-
tavat niin esikoulussa kuin 
koulussakin.

Hakuaika seurakunnan 
päiväkerhoihin alkaa 1.3. 
Syksyn 2014 päiväkerhoi-
hin voi ilmoittaa vuosina  
2009–2011 syntyneitä lap-
sia.

Vuonna 2011 syntyneiden 
lasten tulee olla kolme vuot-
ta täyttäneitä, ennen kuin he 
voivat aloittaa kerhon.

Ensimmäisen lapsen synty-
minen perheeseen on ainut-
kertainen kokemus. Äidille 
se on matka uuteen elämän-
vaiheeseen, joka alkaa jo 
raskauden alkumetreillä. 
Vauvan tulo perheeseen tuo 
mukanaan monia uusia asi-
oita.

”Arjen sujuminen on tär-
keää,” kertoo lastenohjaaja 
Jaana Solala. Jaana on vetä-
nyt useita Ensi kertaa äidik-
si -ryhmiä Veikkolassa ja 
tuntee  hyvin vauvaperheen 
arjen sekä siihen liittyvät 
kysymykset.

”Vauvaperheen arkea ja ar-
jen sujumista on hyvä jakaa 

Äitiys on matka uuteen maailmaan
muiden äitien kanssa. Sen 
vuoksi seurakunta tarjoaa 
oman vertaisryhmän, Ensi 
kertaa äidiksi -ryhmän, kai-
kille ensimmäisen lapsen, 
0–8 kk-ikäisten vauvojen 
kanssa matkaa tekeville 
äideille. Ryhmässä on mu-
kava jutella kaikista asiois-
ta maan ja taivaan välillä. 
Samalla myös tapaa muita 
uusia äitejä omalta asuin-
alueeltaan”, Jaana kertoo.

”Kuusi kertaa kokoontuvan 
ryhmän aiheet on suunni-
teltu yhdessä Veikkolan 
neuvolan työntekijöiden 
kanssa. Jatkamme perhe-
valmennuksessa käsiteltä-
viä aiheita ja käymme läpi 

myös sellaisia aiheita, joi-
hin neuvolakäynneillä ei 
ole niin paljon aikaa”, Jaana 
jatkaa.

”Käyn tapaamassa tulevia 
vanhempia jo perhevalmen-
nuksessa. Silloin kerron 
tarkemmin ryhmän toimin-
nasta. Ja Ensi kertaa äidiksi 
-ryhmän jälkeen on mukava 
jatkaa seurakunnan järjestä-
missä muissa perhekerhois-
sa. Tervetuloa mukaan!”, 
Jaana toivottaa.

Äidin sylissä.

Teksti: Nina Hotma 
Kuva: Timo Hormio

Lapsi on elämän ihme (27.2.) 
Meidän perheemme hyvä arki (6.3.) 
Lapsi on maailman ihanin taakka (13.3.) 
Parisuhde ja arjen rakkaus (20.3.) 
Oman lapsuuden perintö (27.3.) 
Vanhemmuus kannattaa (3.4.)

Tiedustelut: Jaana Solala, jaana.solala@evl.fi tai  
puhelin 0400 22 99 25.

Kevään ryhmä aloitti torstaina 27.2. klo 13.15–14.45 Veikkolan seurakuntakodilla, Sylipe-
sässä.  Ryhmään voi tulla mukaan, vaikkei olisi ehtinyt osallistua ensimmäisillä kerroilla. 
Ryhmään ei ole ennakkoilmoittautumista. Tapaamisia on kuusi, ja kahvinkupin äärellä kes-
kustellaan seuraavista teemoista:

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

MIMERAC OY 
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt. 

 
Yritys sijaitsee Veikkolassa. 

Mika 0400-447 887
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Veikkolaan saatiin jälleen 
pieni KKI-hankeavustus  
(Kunnossa Kaiken Ikää), 
joka on tarkoitettu akti-
voimaan erityisesti vähän 
liikkuvat 40+ -naiset ja 
-miehet terveyttä edistävän 
liikunnan pariin. Vuoden 
2014 teemana on tyypin 2 
eli aikuisiän diabeteksen 
ehkäisy.

Lihakset kuntoon 
ja aineenvaihdunta 
rullaamaan

Tyypin 2 diabetes on pit-
kälti elintapasairaus. Se on 
pääasiassa rasva- ja sokeri-
aineenvaihdunnan sairaus, 
jonka ensimmäisiä varoi-
tusmerkkejä ovat:

– kohonnut verenpaine 
– kohonneet sokeriarvot 
– kohonneet kolesteroli-
arvot 
– vyötärölle kertyvä rasva 
– liikuntaa alle 1,5 
tuntia viikossa.

Veikkolalaiset Kunnossa Kaiken Ikää
Lihaskuntoa ja tasapainoa 
parantava liikunta ehkäi-
see tyypin 2 diabeteksen 
puhkeamista ja parantaa 
hoitotulosta. Liikunta vä-
hentää myös diabeteksen 
liitännäissairauksia, kuten 
sepelvaltimotautia tai aivo-
infarktia. Liikunta parantaa 
aineenvaihduntaa ja kehon 
koostumusta eli lihasmas-
san osuus suurenee. Tämä 
taas parantaa sokeritasapai-
noa. Lisäksi liikunta laskee 
verenpainetta ja kolestero-
lia sekä piristää siinä sivus-
sa mieltäkin.

uusia liikuntahetkiä 
tarjolla – rohkeasti 
kokeilemaan

Veikkolassa järjestetään 
kaksi viikkotuntia, joihin 
toivotaan mukaan erityi-
sesti vähän liikkuvia ihmi-
siä. Maanantain tunti alkaa 
klo 11.45 nuorisotilassa. Se 
keskittyy liikeaistien kehit-
tämiseen ja kehon tasapai-

noiseen käyttämiseen. Har-
joitteet tehdään aina joko 
lattialla maaten, seinään no-
jaten tai tuolilla istuen, jo-
ten polvi- tai selkäongelmat 
eivät ole esteenä. Mukaan 
tarvitaan ainoastaan avointa 
mieltä ja pieni pyyhe pään 
alle. Kaikki muut tarvikkeet 
löytyvät paikan päältä Mu-
kaan voi tulla koska vain 
ilman ennakkoilmoittau-
tumista. Ohjaajana toimii 
Terhi Summa.

Torstain lihaskuntotunti al-
kaa klo 11.00 Balanssiklubin 
tiloissa apteekin yläpuolella. 
Ohjaajana on Nalle Stenvik.  
Jos olet aina kammoksunut 
kuntosaleja, haasta itsesi 
uuteen ja tule tutustumaan 
Nallen luksustuntiin.

Jumppaajat istuvat ykkös-
luokan nojatuolia muistut-
tavilla istuimilla, joissa on 
valmiina sopivalla korkeu-

della painot jaloille tai kä-
sille. Painot ovat vakiot, eli 
niitä ei tarvitse tai edes voi 
säätää. Jokainen tekee liik-
keet rauhallisesti ja oman 
kuntonsa mukaan.

Nallen jumppa ei ole kun-
tosalin tavallisella puolella 
vaan erillisessä nurkkauk-
sessa Easy-Line -erikois-
laitteilla, joita käytetään 
myös kuntoutukseen. Nal-
len tunneille tulee ilmoit-
tautua, koska laitteita on 
rajallinen määrä Ilmoittau-
tuminen Terhille joko teks-
tiviestillä tai soittamalla 
050 4671256. Kertamaksu 
on viisi euroa. Mukaan tar-
vitset pienen pyyhkeen ja 
sisälenkkarit.

Lähde liikkeelle 

Voit soittaa Terhille 050 
4671256, jos haluat kysellä 
tunneista lisää, tulla kokei-
lemaan tai miettiä, onko jo-

kin sairaus tai muu este vai 
vain erinomainen syy tulla 
mukaan. Kysy liikunnan 
hyödyistä ja mahdollisista 
varotoimista myös omal-
ta lääkäriltäsi seuraavalla 
käynnillä. Myös Veikkolan 
omasta apteekista saa lii-
kuntaneuvontaa.

Veikkolassa on monipuoli-
nen liikuntatarjonta. Kunta, 
kansalaisopisto, VeVe ja 
monet yksityiset liikunnan 
ammattilaiset tarjoavat sekä 
säännöllisiä viikkotunteja 
että yksityistunteja. Kävely 
sekä talvisin hiihto ja kesäi-
sin uinti ovat hyviä kuntoa 
ylläpitäviä lajeja ja meille 

veikkolalaisille helposti 
saatavilla. Näiden lisäksi 
tarvitaan kuitenkin lihas-
kuntoa ja liikkuvuutta ke-
hittäviä lajeja.

Terhi Summa 
Veikkola liikkuu 
-hankkeen vetäjä

LiikuNtA

Veikkolassa tehtiin vuonna 2013 välittäjien kautta 23 omakotitalokauppaa joka oli reilu 22 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Rivitaloja myytiin vuonna 2013 vain 21 kappaletta kun edellisvuonna myytiin 35 kpl.

Kiinteistömaailman markkinaosuus vuonna 2013 tehdyistä Veikkolan alueen kaupoista on noussut yli 50 % ja omakotitaloissa 35 %.

Nyt kuluvana vuonna asuntokaupan odotetaan piristyvän. Pankkien rahoitus on yleisesti helpottunut edellisestä vuodesta. 
Viime vuonna kauppoja jarrutti juuri se että asiakkaat eivät saaneet asuntolainoja.

Toinen asia on se että patoutunutta kysyntää purkautuu. Vuoden alku olikin selkeästi vilkkaampi. uusi asuntoja tuli myyntiin 
ja myös kauppoja tehtiin kaiken kokoisista asunnoista.

Hoidan Kiinteistömaailmassa erityisesti Veikkolan aluetta. Tunnen tämän alueen hyvin, kaikki palvelut ja aktiviteetit. 
Mainoksemme ovat myös Veikkolan K-Supermarketin ikkunassa. 

Kutsu minut maksuttomalle Kotikäynnille, suunnitellaan kodinvaihto yhdessä. Kun kutsut minut Kotikäynnille 
niin samalla palkkaat koko henkilökuntamme hoitamaan asuntosi myyntiä. Markkinoimme myös Espoon alueelle 
myyntikohteitamme.

Kevättalvi-kevät on vilkasta aikaa asuntomarkkinoilla

Asuntokauppa Veikkolassa

Merja Rytkönen 
Myyntineuvottelija 
Puhelin 050-377 2277 
merja.rytkonen@kiinteistomaailma.fi

V E I K K O L A

Kiinteistömaailma | Kirkkonummen Kodit Oy 
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi 
Vernerintie 1, 02430 Masala
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FC WILD ry. on Pohjois-
Kirkkonummella jalkapal-
lon erikoisseura, jossa pelaa 
noin 500 lisenssipelaajaa. 
Joukkueita on pojissa sekä 
tytöissä v. 2008 syntyneistä 
ylöspäin aina B-poikiin ja 
C-tyttöihin asti sekä naisten 
joukkue nelosessa ja mies-
ten joukkue kuutosessa.

oma tekonurmi 
toimii harjoitus- ja 
pelikeskuksena

Puolitoista vuotta sitten 
valmistui FC WILDin oma 
kotikenttä, tekonurmi, kes-
kelle Veikkolan taajamaa 
hyvälle paikalle Vuorenmä-
en koulun pihalle. Tekonur-
mi on ollut kovalla käytöllä, 
ja meno vain yltyy. Tulevan 
kauden aikana kaikki jouk-
kueemme harjoittelevat ja 
pelaavat tekonurmellamme. 
Harjoituksia, kotiotteluita 
ja turnauksia on lähes koko 
ajan. Tervetuloa katsomaan 
ja kannustamaan Veikkolan 
Futiskentälle!

Etsitään ohjaajia/
valmentajia

FC WILD hakee jatkuvas-
ti lisää lasten ja nuorten 
toimintaan ohjaajia/val-
mentajia monenlaiseen oh-
jaukseen/valmennukseen. 
Jos olet kiinnostunut toi-

FC WILDin futiskesä  
jo täydessä vauhdissa

mimaan lasten kanssa, ota 
rohkeasti yhteyttä. Tämä on 
hyvä vaihtoehto työharjoit-
teluun nuorille.

jalkapallokoulujen 
ilmoittautuminen avattu

Jos haluat mukavaa teke-
mistä kesälle, tule mukaan 
FC WILDin suosittuihin 
jalkapallokouluihin. Muka-
na on vuosittain parisataa 
lasta. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot nettisivuiltamme.

Vuonna 2009 
syntyneille joukkueet

Joukkueet perustetaan tä-
män kauden aikana. Voit 
ilmoittautua etukäteen net-
tisivujemme kautta.

Aikuiset

Jos olet kiinnostunut jalka-
pallon pelaamisesta teko-
nurmellamme, tule mukaan 
miesten tai naisten joukku-
eisiin.

juniorit ja lapset

Jos olet kiinnostunut jal-
kapallosta, tule pelaamaan 
jalkapalloa iloiseen jouk-
koomme. Meillä on kaikille 
halukkaille futaajan aluille 
joko ikäluokkajoukkueet 
tai harrasteryhmät, joissa 

voi harrastaa hiukan kevy-
emmin. 3–6-vuotiaille on 
myös prinsessa- ja ritarifu-
tista, josta on ohessa oma 
juttu.

Lisätietoja nettisivuiltamme 
ja/tai allekirjoittaneelta.

Tapio Keränen, FC WILD 
ry., toiminnanjohtaja, toi-
minnanjohtaja@fcwild.fi, 
puh. 040 5045904,

www.fcwild.fi, www.face-
book.com/fcwildfinland

FC WILDin prinsessa- ja 
ritarifutis jatkuu jälleen 
keväällä. Alkamassa on jo 
kolmas vuosi. Viime kesänä 
ilmoittautuneita oli noin sata 
lasta äidin ja/tai isän kanssa.

3–4-vuotiaiden prinsessa- 
ja ritarifutiksessa lapsi saa 
vanhemman kannustavan 
ja jakamattoman huomion. 
Yhdessä opetellaan kuun-
telemaan ohjeita. Vanhempi 
on apuna, jos jokin menee 
”ohi korvien”. Prinsessoissa 
ja ritareissa tutustutaan toi-
siin ja koetaan liikkumisen 
iloa, joka on samalla lapsen 
ja vanhemman yhteinen 

Prinsessa- ja ritarifutiksessa 
on kivaa!

harrastus. Iloisten ja liik-
kuvien lasten kanssa myös 
aikuinen saa liikkua!

5–6-vuotiaiden prinsessa- 
ja ritarifutiksessa lapsi on 
ryhmän mukana. Vanhempi 
on kentänlaidalla ja tarvitta-
essa apuna.

Kausi alkaa keväällä FC 
WILDin uudella hienolla 
tekonurmikentällä. Kerta 
kestää joko 45 minuuttia 
(3–4-v.) tai tunnin (5–6-v.) 
kerran viikossa. Mukaan 
mahtuu leikkejä, pallon kä-
sittelyä eri tavoin ja lyhyt 
mutta odotettu peliosuus.

Prinsessa- ja ritarifutis  
(3–4-v.) tiistaisin Veik-
kolan futiskentällä klo  
17.00–17.45.

Prinsessa- ja ritarifutis  
(5–6-v.) tiistaisin Veik-
kolan futiskentällä klo  
18.00–18.45.

Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset: www.fcwild.fi/prin-
sessa-ja-ritarifutis/ 

Tapio Keränen 
FC WILD ry:n 
toiminnanjohtaja

FC WILDin jalkapallokoulun tunnelmia kesäkuussa 2013. 
Kuva: Tapio Keränen.
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Veikkolan Veikkojen vank-
ka kisakokemus huomi-
oitiin, kun VeVe valittiin 
kesän yhdeksi Vattenfall-
finaalijärjestäjäksi. Vatten-
fall Seuracupin Kilo-sarjan 
finaali kilpaillaan Veikko-
lassa Suomi–Ruotsi-maaot-
teluviikonloppuna 30.8.

Vattenfall Seuracup on Vat-
tenfallin ja Suomen Urhei-
luliiton organisoima seuro-
jen välinen kilpailu, johon 
on osallistunut vuosittain 
noin 200 seuraa. Karsinta-
vaiheen piirikisoissa kisai-
lee kaikkiaan noin 10 000 
nuorta. Veikkolassa järjes-
tettävään finaaliin selviää 
16 seurajoukkuetta, ja myös 
VeVe järjestävänä seura-
na on mukana. Pelkästään 
urheilijoita odotetaan ki-
sapaikalle lähes 700, mikä 
varmasti näkyy ja kuuluu 
kylän katukuvassa.

Veikkolan finaalijärjestelyt 
ovat jo alkaneet. Järjestely-

Veikkolan Veikoista  
Vattenfall Seuracup  
-finaalin järjestäjä

Kunniakierros Olympiastadionilla.

kokemusta VeVe:ltä löytyy 
muun muassa vuoden 2011 
vastaavista kisoista, jotka 
onnistuivat erinomaisesti. 
Kesän finaali onkin tarkoi-
tus hoitaa samalla hyväksi 
todetulla konseptilla, johon 
varsinaisten kilpailujen li-
säksi kuuluvat kilpailijoi-
den ruokailut ja pitkämat-
kalaisten majoitus.

Kuusiratainen ja avokat-
somolla varustettu kenttä 
asettaa järjestelyille luon-
nollisesti omat haasteensa 
Kisasta on kuitenkin tulos-
sa urheilijoille ja katsojille 
huippuluokan spektaak-
keli, josta ei tule puuttu-
maan hurjia taistoja, kovaa 
kannustusta, menoa eikä 
meininkiä. Ilta huipentuu 
kaikkien yhteiseen maa-
ottelumatkaan Helsingin 
Olympiastadionille, jossa 
juostaan kunniakierros.

Teksti: Arimo Bäckman 
Kuvat: SUL Sinettiseura-laatumerk-

ki myönnetään urheilulaji-
liiton toimesta tunnustuk-
sena laadukkaasta lasten 
ja nuorten urheiluseuratoi-
minnasta. Sinettiseura-arvo 
pitää hakea, ja toiminnan 
laatua tarkkaillaan säännöl-
lisin väliajoin. Veikkolan 
Veikkojen yleisurheilujaos 
on ollut Sinettiseura jo vuo-
desta 2007. Suomen Urhei-
luliiton auditoijat kävivät 
kylässä ja tutustumassa toi-
mintaan Veikkolassa tam-
mikuussa.

VeVelle kiitosta Sinettiseura-
auditoinnissa

VeVe n toiminta sai auditoi-
jilta kiitosta monipuolisesta 
ja lapsilähtöisestä toimin-
nasta sekä kyläläisten akti-
voinnista liikuntaan. Myös 
toiminnan innovatiivisuut-
ta sekä vapaaehtoisten ja 
ohjaajien aktiivisuutta ke-
huttiin. Myös seurattujen 
harjoitusten tunnelma ja 
seuran positiivinen ilma-
piiri kiinnittivät auditoivien 
henkilöiden huomiota.

Kehitettävää löytyi las-
ten monilajisuuteen ohjaa-

misesta, ulkopuolisiin kil-
pailuihin osallistumisesta, 
nuorten innostamisesta ja 
pitämisestä mukana liikun-
nassa sekä valmennuksen 
osalta harjoituspäiväkir-
jojen pitämisestä ja olo-
suhteista. Pienten lasten 
ryhmiin on jonoa, mikä on 
suuri harmi. Mutta ”tästä on 
hyvä jatkaa”, kuten isolla 
kirkolla näyttää olevan ta-
pana sanoa.

Johanna Artola

Veikkolan Veikkojen nuor-
ten yleisurheiluryhmä 
(s. 1999–2002) osallistui 
Stadion-säätiön kilpailuun, 
jossa palkintona oli unel-
matreenit Olympiastadio-
nilla. Kisaan ilmoittautui 
yhteensä 51 joukkuetta, 
joista 10 pääsee stadionil-
le. VeVe:n ryhmä oli toinen 
yleisurheiluryhmistä, joita 
onnetar suosi.

Pääsemme touko-kesäkuus-
sa harjoittelemaan stadionin 
upealle yleisurheilukentäl-
le. Arvonta on taltioitu, ja 
se on nähtävissä www.sta-
dion.fi-sivulta. Palkintoon 

Veikkolan Veikot  
Olympiastadionille!

Veeran onnettaren suosima 
ryhmä.

sisältyy myös tutustuminen 
stadionin torniin. 

Ryhmäläiset ovat innois-
saan ja suunnittelivat jo 
harkoissa retkeä Lintsille 
samalla reissulla. Toivela-
jeina tulivat ainakin keihäs, 
moukari, vesiesteen kokeilu 
ja juokseminen samoilla ra-
doilla, joilla maailman hui-
putkin ovat juosseet.

Suunnittelemme kevääl-
lä kahden tunnin mittaiset 
harjoitukset, joiden aikana 
toteutetaan lasten toiveita 
ja pyritään kokeilemaan 
mahdollisimman monta 

Veikkolan Lions-clubin jär-
jestämät lastenmessut ovat 
Veikkolassa jo käsite. Hieno 
tapahtuma, jossa on paljon 
toimintaa niin pienemmille 
kuin isoillekin osallistujil-
le. Veikkolan liikuntames-
sut ovat osa lastenpäivää jo 
kolmannen kerran.

Alueen liikunnanjärjestäjä, 
huomio. Tule mukaan esit-
telemään toimintaasi Veik-
kolan koululle sunnuntaina 
27.4. 

Lisätietoa Veikkolan 
Veikkojen sivuilta 
www.veve.net tai 
toiminnanjohtaja Johanna 
Artola, 050 3011922, 
johanna.artola@gmail.com

Tule esittelijäksi liikuntamessuille

suorituspaikkaa. Mukaan 
lähtee myös muutamia van-
hempia VeVe:n urheilijoita 
apuohjaajiksi. Seuraavassa 
Kylänraitissa kerromme, 
kuinka retki onnistui!

Teksti ja kuva: 
Veera Tulonen
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Viime ristikossa viljelin 
vihjetyyppiä, jossa rat-
kaisusana kätkeytyi sel-
laisenaan jo vihjeeseen. 
Esimerkiksi vihje ”Keski-
Montanassakin”, on liian 
vaikea, jos etsii vastausta 
pelkästään siitä maantie-
teellisestä alueesta, mihin 
vihje viittaa. Alueella voi 
olla melkein mitä tahansa. 
Siellä on oikeasti mm. pie-
ni eskimopopulaatio. Mutta 
ratkojan tulisi huomata, että 
myös itse vihjesanassa, siis 
sanassa Keski-Montana, on 
sana ESKIMO, mikä hel-
pottaa ratkaisua suuresti.

En pidä tätä vihjetyyppiä 
erityisen korkeassa arvos-
sa, mutta eräät laatijat käyt-
tävät sitä ahkerasti. Mieles-

täni olisi hyvä, että tämän 
tyypin vihje myös merki-
tyksellään viittaa ratkaisu-
sanaan. Tällä kriteerillä äs-
keisestä Hesarin ristikosta 
poimittu ”Seinäreliefiä” > 
NÄRE ei näin ollen olisi 
kovin hyvä vihje ja ”Salo-
raa” > ALOR olisi suoras-
taan huono, tosin laatijalle 
helppo.

Aika paljon on käyty kes-
kustelua siitä, tulisiko slan-
gisanat hyväksyä. Vaikka 
käyttöä vastaan esitetään 
voimakastakin kritiikkiä 
vannoen Nykysuomen sa-
nakirjan nimeen, tuntuu 
kuin vapaamielisyys tässä 
olisi lisääntymässä. Ne, jot-
ka ratkovat Aulis Lehdon 
ristikoita Hesarissa, ovat 

voineet havaita, että ärrä- ja 
ässävikaisten lastenkin sa-
noja jo esiintyy. Edellisessä 
ristikossani imitoin Aulista 
vihjeellä ”Lotan sukua” > 
HIILI. 

Tämänkertaisen ristikon pi-
täisi olla melko helppo. Vih-
jekikkailua ei juuri esiinny. 
Parissa kohtaa ahdas vihje-
ruutu on pakottanut keksi-
mään jotain, joka mahtuisi 
käytettävissä olevaan tilaan. 
Ytimekäs vihje ”@sitta” on 
saanut jo etukäteiskehu-
ja ja vihjeellä ”Kylminä!” 
viitataan kahteen ratkaisu-
sanaan. Vihjeen ”Lietteistä 
erottuva” panin taas esiin-
tymään kahdesti.

!
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Erikoista on ollut, että Kur-
kisto-järvi jäätyi ensin nor-
maaliin aikaan marraskuun 
25. päivänä ja sitten suli 
kuukautta myöhemmin. Jär-
vi jäätyi uudestaan tammi-
kuun 15. päivänä. Kun järvi 
oli kolme viikkoa välillä 
sulana, tulivat isokoskelot 
paikalle kalastamaan kym-
menien yksilöiden parvena. 
Kyseinen laji vieraileekin 
vuotuisesti järvellämme, 
juuri ennen sen jäätymistä.

pyrstötiaisparven rätinää

Talvi on ollut säiden suh-
teen suotuisa. Linnut ovat 
selvinneet kohtalaisesti, 
kun vielä ruokaakin on ollut 
tarjolla. Havainnointini on 
vain jäänyt vähäisemmäl-
le keinonivelleikkauksen 
vuoksi.

Joulun tienoilla pyrstöti-
aisparvi taivalsi oksistossa 
pihapiirini lävitse rätisevin 
äänin. Lajilla on tapana 
näyttäytyä juuri kyseisel-
lä tavalla. Parvi käyttääkin 
talvella lyhyen valoisan 
ajan ravinnonhakuun puis-
sa talvehtivia hyönteisiä 
etsien. Samoihin aikoihin 
kanahaukka teki tiedustelu-
lennon talomme ohi.

Yllätyksellinen, jopa 
kannibaali kanahaukka

Kanahaukka on mielenkiin-
toinen laji. Se on lajina voi-
makkaasti taantunut, ehkäpä 
vainon johdosta. Se olikin 
lainsuojaton pitkälle 80-lu-
vulle. Lajille saatiin täysrau-
hoitus vasta vuonna 1989. 

Talvinen tervehdys!
Nyt helmikuun alussa luonnon pitäisi olla 
valkoisen lumivaipan alla, mutta lunta on 
yllättävän vähän. Lauhaa ajanjaksoa riitti-
kin aina tammikuun puoleen väliin, jonka 
jälkeen pakkanen oli ajoittain melko pure-
vaa. Alle 20° lämpötilojakin mitattiin muu-
tamina öinä.

Nykyinen kanta Suomessa 
on arvioitu noin 5 000:ksi 
pariksi. Länsi-Uudenmaan 
alueella ei kuitenkaan pesi 
montakaan paria, Veikkolan 
alueella ei tiettävästi yhtään 
paria. Kaikki alueellamme 
nähdyt yksilöt ovat kiertele-
viä lintuja: kesäaikaan val-
taosin pesimättömiä nuoria 
lintuja ja talvella myös van-
hoja yksilöitä.

Kanahaukka on olemuk-
seltaan roteva, joka ly-
hyiden leveiden siipien ja 
pitkähkön paksun pyrstön 
avulla lentää melkoisella 
vauhdilla läpi tiheimpien-
kin kuusikoiden. Lajille on 
tyypillistä yllätyksellisyys. 
Ensin se selvittää mahdol-
lisen saaliin sijaintipaikan: 
varis- ja lokkiparvet sekä 
kanalintujen ruokailupaikat 
tai jänisten sijainnit. Tämä 
tapahtuu ylempänä ilmassa 
kaarrellen. Kun saaliskohde 
on selvillä, tapahtuu yllätys-
isku. Isku tehdään matalalla 
lentäen maaston muotoja 
seuraillen. Vaikka isku tulee 
saaliskohteelle yllätyksenä, 
niin paljon useammin saalis 
karkaa kuin jää ravinnoksi.

Joskus kanahaukka saattaa 
saalistaa lajikumppaninsa. 
Kanahaukan erakkomai-
nen luonne ei erottele toisia 
saman lajin edustajia pois 
saalisvalikoimasta. Mah-
dollinen saalis määräytyy 
saaliiksi koon perusteella. 
Tämä lajikannibalismi on 
kanahaukan kohdalla mah-
dollista, koska kokoero naa-
raan ja koiraan välillä saattaa 
olla melko suuri. Petolin-

nuilla naaraat ovat koiraita 
kookkaampia. Koiraan pai-
no on kilon molemmin puo-
lin, kun iso naaras voi painaa 
lähemmäs kaksi kiloa.

Lehtopöllöt virittelevät 
jo soidintaan 

Säätila alkaa pikkuhiljaa 
olla sellainen, että Veikko-
lan paikalliset lehtopöllöt 
voivat aloittaa soidinään-
telyn. Näin on varmaan 
tapahtunut, jos vielä läm-
pötilakin nousee plussan 
puolelle. Vaikka talviruo-
kinnassa olen havainnut 
paljon pienten jyrsijöiden 
jälkiä, ei se välttämättä tar-
koita sitä, että jyrsijöitä olisi 
luonnossa paljon.

Jyrsijöiden määrä vaikut-
taakin merkittävästi lehto-
pöllön pesimisaktiivisuu-
teen. Jos myyriä on vähän, 
jää pesiminen vähäiseksi ja 
munamäärä pieneksi.

Toivottavasti tänä keväänä, 
usean huonon myyräke-
vään jälkeen, pöllöt saisi-
vat jälleen kunnolla pesiä 
hyvän ravintotilanteen 
seurauksena. Naapurissam-
me Huhmarissa on pitänyt 
vuodenvaihteen kieppeillä 
talvireviiriä lajina massa-
vaelluksella ollut hiiripöl-
lö. Tämä lintulaji saattoi 
vierailla myös Lohantien ja 
Eerikinkartanon risteykses-
sä vuodenvaihteen kieppeil-
lä puhelinlangalla istuen.

Kevättä odottaen ja terveisin

Topi

Linturetkeläisiä Haapajärven rannalla Navalan juhlaladon terassilla. Topi Tjäder keskellä 
kaukoputken kanssa.

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

Kuvat Lamminjärven avannosta: Sami Myllys / In The Mill Oy..
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PIHA
KUNTOON

BETONILAATAT
MUURIKIVET

REUNA- JA PIHAKIVET
KUKKARUUKUT
VESIKOURUT
LOISKEKUPIT

KAIVONRENKAAT
VALURAUTAKANSISTOT

KULJETUSPALVELU

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

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

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 !

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.

Karsintakisa järjestetään sunnuntaina 1.6. kello 15.00 Veik-
kolassa Lamminjärven rannalla osoitteessa Lamminpääntie 
8. Kilpailijoita, tuomareita ja kisaturisteja pyydetään ilmoit-
tautumaan viimeistään to 29.5. sähköpostitse osoitteeseen 
sahtipaat@gmail.com tai puhelimitse Sahti-Kaisalle 040 
5058 058.

Kilpailijat tuovat tullessaan vähintään kolme litraa itse 
perinteisellä tavalla valmistamaansa sahtia. Tuomarit ja 
turistit maistelevat sahdit, joista pääkaupunkiseudun kun-
tien parhaat lähetetään sahdinvalmistuksen SM-kilpailuun 
(9.8.2014 Espoossa).

Alkukarsinnan yhteydessä pääkaupunkiseudun sahtiseu-
ra Sahtipäät ry. järjestää Juhannussahtitapahtuman. Se on 
avoin ja ilmainen tilaisuus kello 12–noin 20. Ennakkoil-
moittautumisia toivotaan tähänkin 29.5. mennessä.

Päivän aikana valmistetaan sahtia juhannukseksi, sauno-
taan ja uidaan. 

Lähe sahille, lähe ees päiväks!

Kutsu sahdinvalmistuksen  
SM-kisan alkukarsintaan 
pääkaupunkiseutulaisille

Aika: Torstai 27.3.2014, alkaen kello 18.00 
Paikka: Veikkolan Kylätalo, Vanhatie 29, Kirkkonummi

Kokouksessa päätetään muun muassa vesialueiden hoito-
toimista ja osuusmaksun keräämisestä. Lisäksi käsitellään 
polttomoottorikäyttöisten laitteiden käyttökielto alueen jär-
villä. Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee Kalljärves-
sä, Siikajärvessä, Haapajärvessä, Pikaraisissa, Klemetissä, 
Kaislammessa, Kurkistossa, Lamminjärvessä, Perälänjär-
vessä, Ahvenlammessa ja järvien välisissä puroissa.

Esityslista Veikkolan kirjaston ilmoitustaululla ja netissä 
osoitteessa:  
veikkolanvedet.webs.com/ajankohtaistapkosk.htm

Lisätietoja:  
veikkolan.vedet@gmail.com ja veikkolanvedet.webs.com/

Kutsu  
Pohjois-Kirkkonummen 
yhteisten vesialueiden 
osakaskunnan 
sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen

Retkijunassa Lamminjärvellä tammikuussa luistelemassa Veikkolan Veivaajia: etummaisena 
Timo Kiiveri, sitten Raimo Marjatsalo, Krista Lappalainen ja Mika Lappalainen. Kuva: 
Markku Jämsä.

Hissukseen kasvanut jääpuikko, joka kasvaa 
alhaalta ylös! Tämä löytyi 16.2. Eerikinkartanon 
maakellarin suulta. Kellarin katosta on tippunut 
vettä ja sen mukana jotain punertavaa (ruostetta 
ja/tai hiekkaa?). Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Osuuspankkikin menee kiinni! 
Syy tähän: isot pojat ovat hok-
sanneet että palveleminen 
pienissä kyläkonttoreissa ei tuo 
riittävästi 
fyrkkaa. 

Fortum on myymässä Veikkolan 
sähköjakeluverkkonsa kasvot-
tomille ulkomaalaisille  
sijoitusyhtiöille! 

Veikko: ...on huolestunut
Veikkolan pessimistikerhon 
mukaan Veikkolassa on  
tapahtumassa enää vain 
huolestuttavia asioita. 
Tässä muutama esimerkki:

Sirpan Vintti suljetaan! 
(Syy on kyllä luonnollinen: 
Tapsa ja Sirpa tahtovat 
eläkkeelle...)

Tulevat omistajat ovat ulkomaalaiset sijoitus-
yhtiöt. Niiden velvollisuus on kai taata  
ulkomaalaisille sijoittajille hyvinvointi.  
  VEIKKO TÄÄLLÄ HEI.  

MEILLÄ ON SÄHKÖT  
POIKKI KUN MYRSKY  
KAATOI PUITA!

THANK YOU FOR 
CALLING FACELESS 
INTERNATIONAL IN-
VESTMENT.  CUSTO-
MERS FROM FINLAND, 
PLEASE VISIT OUR 
OFFICE IN SYDNEY 
ON MONDAYS 
BETWEEN 9:00 
AND 10:30.

Veikko pelkää pahinta...

VEIKKO, HEI, 
KATSO!  JOKU
VARASTAA 
SUN SÄHKÖT!

EI, VAAN 
JAKELUFIRMA

 RAKENTAA VERKKOA 
TIMBUKTUSSA 
JA TARVITSEE 
NUO JOHDOT 

SIELLÄ.

Siitä napanuorasta, joka 
tuo meille sähköä, on  
huolehtinut tähän asti 
pääomistajana Suomen 
valtio. Sen velvollisuus on 
taata suomalaisille 
hyvinvointi.

tApAHtuMAkALENtEri

La 1.3. ja 15.3. 
Sanapaja aikuisille Veikkolan kirjastossa: Kirjoita 
muisto. Ohjaajina Marketta Rentola Kallion 
kirjoittajakoulusta ja Arja Puikkonen.

ti .4.3. 
Laskiaisrieha Veikkolan luistelukentällä, 
järjestää Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys.

ti 11.3. 
Klo 18 Musanurkka Veikkolan kirjastossa. Esiintyjinä 
Kirkkonummen musiikkiopiston oppilaita.

pe 14.3. 
Klo 18 Sahtipäät ry:n vuosipääkokous Pikkulinnun 
kabinetissa. Lisätietoja sahtipaat@gmail.com

su 16.3. 
TanssiDansin seurakilpailut Veikkolan koululla. 
Kilpailujen lisäksi on mahdollisuus kuulla 
tuomarien näkökulmia arvosteluperusteista 
kilpailuissa: Mitä asioita tuomari katsoo 
tuomaroidessaan E- ja D-luokkalaisia? Helena 
Ahti-Hallberg luennoi latinalaistansseista, ja 
Harri Antikainen luennoi vakiotansseista.

to 20.3. 
Klo 18–19.30 Novelleja ja neuleita -lukuilta 
Veikkolan kirjastossa. Oma käsityö mukaan!

su 23.3. 
Klo 12–14 puutarhaesitelmä Wohlsin kartanossa.

ti 25.3. 
Klo 18–19.30 Veikkola-ilta Veikkolan kirjastossa. 
Vieraana Pirkko Kautto kertomassa kylän historiasta.

ti 25.3. 
Klo 18.00 KIRVES ry:n vuosikokous 
Veikkolan kylätalossa, Vanhatie 29. Tule 
tapaamaan uutta ympäristöpäällikköä!

to 27.3. 
Klo 18 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten 
vesialueiden osakaskunnan vuosikokous, 
Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29.

su 6.4. 
Klo 16.00 pohjoiskirkkonummelaiset 
luottamushenkilöt koolla Eerikinkartanossa.

Huhtikuun puolessa välissä skeittiparkin avajaiset.  
Seuraa Veikkolaverkon etusivua www.veikkola.fi tai  
Veikkola-ryhmää Facebookissa.

to 24.4. 
Klo 18–20 kompostointikurssi Veikkolan 
kirjastossa. Järjestäjänä HSY ja 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

to 24.4. 
Klo 18.00 kyläkokous, aiheena tekeillä olevat kaavat. 
Alustajina kunnan kaavoittajat. Illan päätteeksi Veikkolan 
kyläyhdistyksen vuosikokous. Tilaisuuden järjestää 
Veikkolan Kyläyhdistys Veikkolan koulun aulassa.

La 26.4. 
Klo 13–15 Impin tuvan avajaiset, Oikotie 1, Veikkola. 
Tule tutustumaan Lindströmin mattokutomon 
uuteen elämään kyläläisten kudontapaikkana. 
Kokeile räsymaton kutomista: tehdään talkoilla 
kylätalon eteiseen uusi matto. Työnäytöksiä ja 
vanhoja valokuvia mattokutomon vaiheista.

su 27.4. 
Klo 10.30–14.00 Veikkolan lastenpäivä ja 
Liikuntamessut Veikkolan koululla, katso sivu 19.

La 10.5. 
Klo 15.00 äitienpäiväkonsertti Veikkolan 
koulun aulassa. Veikkolan Viihdelaulajat 
esiintyy, kuoroa johtaa Jyrki Niskanen.

La 17.5. 
Ravintolapäivä. Perusta oma tai etsi lähin pop-
up -ravintola: www.restaurantday.org/fi/find/

su 18.5. 
Klo 15 Linturetki Veikkolan Haapajärvelle. 
Tapaaminen Navalan juhlaladon terassilla. Oppaana 
Topi Tjäder. Järjestää Kirves ja kyläyhdistys.

pe 23.5. 
Klo 18.00 Beatles-konsertti Veikkolan 
koulun aulassa. Veikkolan Viihdelaulajat 
esiintyy, kuoroa johtaa Jyrki Niskanen.

La 24.5. 
Klo 10–15 Veikkola-päivä torilla 
ja  Veikkolan siivouspäivä.

su 25.5. 
Kello 14.00 alkaen Ladies frisbeegolf, Veikkolan 
frisbeegolfradalla, järjestää kyläyhdistys.

su 1.6. 
Juhannussahtitapahtuma, Lamminjärven 
rannalla Lamminpääntie 8. Järjestää 
Pääkaupunkiseudun sahtiseura Sahtipäät ry.

ti 17.6. – la 28.6. 
Veikkolan Kartanoteatterin Särkyneiden siipien 
korjaamo parantolan pihapiirissä. Katso sivu 16.

La 9.8. 
Sahdinvalmistuksen Suomen mestaruuskisat 
Lepolammella. Järjestää Pääkaupunkiseudun 
sahtiseura sahtipäät ry. Suomen Sahtiseuran kanssa.

Tapahtumakalenteri

Teksti ja kuva: Franz Raschbacher ja Miina Jäkälä
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BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %.
BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %.

OK VARUBODEN-OSLA HLG 2195 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

Hinnat voimassa koko maaliskuun/Priserna gäller hela mars

Evästä retkelle!
Vägkost till utflykten!

Savuhovi
Reilun kypsä 
pitopalvi, aito rasvaton palvikinkku 
tai ylikypsä rasvaton uunikinkku/ 
Extra mör festskinka, äkta fettfri 
palvad skinka eller extramör fettfri 
ugnsskinka

200-300 g 
(13,17-19,75/kg)

Vatajan
Possu Pita 
tai Kalkkuna 
Naan/ Gris med 
pitabröd eller Naan-
bröd med kalkon
160 g (17,19/kg)

275

3 Kaverin
Jäätelöt/
Glass
0,5 l (11,80/l)

Tavoitteemme on tehdä erinomaista jäätelöä puhtaista ja raikkaista lähellä tuotetuista kotimaisista 
raaka-aineista. Tutustu tarkemmin www.3kaveria.fi tai facebook.com/3kaveria.

3 Kaverin äätelö är en liten inhemsk glassfabrik.
Vårt mål är att skapa utsökt glass från rena och färska närproducerade inhemska livsmedel.

Läs mera www.3kaveria.fi eller facebook.com/3kaveria.

• mansikka-vanilja
• vadelma-valkosuklaa
• mustikka-kardemumma
• suklaa590

395

259

Arla God Morgon
appelsiini- tai 
omenatäysmehu/
apelsin- eller 
äppeljuice

Kariniemen
Broilerin filee-
pihvit, marinoidut/
Filébiffar av kyckling, 
marinerade 

299 999

HK
Kabanossi 
grillimakkara/
grillkorv
400 g (6,47/kg)

199

Rainbow
Kahvit/Kaffe
myös tummapaahto/
även mörk rostat, 
500 g (3,98/kg)

Lapinjärven Leipomo/
Lappträsk Bageri, Artturi 
vaalea sekaleipä tai 
maalaisleipä/ljust bland-
bröd eller lantbröd

199

1,75 l 
(1,99/l)

6 kpl/st.
1 kg

300-400 g 
(4,98-6,63/kg)

UUTUUS/NYHET!

• jordgubb-vanilj
• hallon-vitchoklad
• blåbär-kardemumma
• choklad

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

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


