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Talkoilla, yhteistyöllä ja 
vapaaehtoisvoimin

Ve i k k o l a l a i s i s -
sa yhdistyksissä 
aherretaan pal-
katta ja palkkiotta 
talkoilla vähällä 

väellä. On saatu aikaan paljon 
sellaista, mitä monessa paikas-
sa hankitaan rahalla ja kunnan 
avustuksilla. Tukijoukkoja ja 
uusia tekijöitä tarvitaan lisää kai-
kissa yhdistyksissä.

Kunnissa, Kirkkonummellakin, 
on leikattu järjestöavustuksis-
ta. Kuitenkin järjestöt tekevät 
ansiokasta työtä, jonka merki-
tys korostuu etenkin nyt, kun 
säästetään kaikesta. Kolmannen 
sektorin – vapaaehtoisten – huo-
leksi jätetään moni asia. Varoja 
toimintaan joudutaan hakemaan 
muualta. EU-hankerahoitus on 
yksi vaihtoehto. Tiedotustilai-
suus siitä on koululla 16.4. klo 
18. Tule kuuntelemaan!

Eduskunnassa järjestetään tilai-
suus, jossa keskustellaan vapaa-
ehtoistyön ja kansalaistoiminnan 
trendeistä nyt ja tulevaisuudessa. 
Vetoomus vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisestä hallituskaudella 
2015–2019 luovutetaan vaaleis-
sa ehdokkaita asettaneille puo-
lueille.

Veikkolan oma vaalisirkus on 
24.3. koululla. Paikalla ovat 
kaikkien Kirkkonummella eh-
dokkaita asettaneiden puoluei-
den edustajat. Tule kyselemään 
ja lähetä kysymyksiä ennak-
koon sähköpostiosoitteeseen  
raija.kari@saunalahti.fi.

Liikuta minua -tempaus Kukan-
päivänä 13.5. ja Ruusunpäivänä 
4.5. on yksi mahdollisuus toimia 
yhteiseksi hyväksi.  Hyvä naapu-
ruus luo turvallisuutta. Yhteisöl-
lisyyden ja naapuriavun lisäämi-
nen on viihtyisyyttä, mutta se on 
myös mitä parhainta rikoksen-
torjuntaa. Turvallisuudentunne 
syntyy ensisijaisesti luottamuk-
sesta ja vuorovaikutuksesta.

Arjen naapuruus/kohtaaminen 
voi olla yhteisiä pihajuhlia tai 
lenkkipolkuja, auttamista naapu-
rin ostosten kanssa, ulkoilemista 
yhdessä, talkoita ja kiitosjuhlia 

tai ihan mitä muuta vain. Lisää 
tästäkin www.kansalaisareena.fi 
-sivuilla.

Veikkola-päivää vietetään lau-
antaina 23.5. Tehdään päivästä 
yhdessä hieno juhla. Kieltämättä 
roskien keruuseenkin tarvitaan 
silloin lisää väkeä. Veikkola on 
meille kaikille yhteinen, ei mi-
kään sisäpiirin juttu.

Raija Kari
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Vaalisirkus  
saapuu Veikkolaan 
24.3. klo 18
Veikkolan koululla järjestettävän tilaisuuden 
pistää vauhtiin Sirkus Pisara. Sen jälkeen on 
kirkkonummelaisten eduskuntavaaliehdokkaiden vuoro.  
Seuraavat ehdokkaat edustavat puoluettaan: 
Anders Adlercreuz, rkp 
Marjut Frantsi-Lankia, keskusta 
Elina Kinnunen, vasemmistoliitto 
Michael Moberg, sdp 
Pekka Sinisalo, perussuomalaiset 
Emmi Wehka-Aho, vihreät

Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon  
sähköpostiosoitteella raija.kari@saunalahti.fi.

Muistathan, että nämä ovat valtakunnalliset vaalit, eikä 
kunnan asioita käsitellä.

Vaalisirkuksen jälkeen pidetään  
Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous.

Tervetuloa! 
Veikkolan Kyläyhdistys

Tervetuloa kutomaan Impin tuvalle!
Veikkolan Kyläyhdis-
tyksen kutomolla, Impin 
tuvalla (Oikotie 1, piha-
rakennus), on neljät kan-
gaspuut, joita saa vuok-
rata hintaan 5 e/viikko. 
Leveimmillään voi kutoa 
180 cm:n loimea. Kuto-
maan kannattaa tulla, jos 

Aloittelijan töitä. 
Kuva: Pirkko Kautto.

Iloa kyläyhdistyksestä!
Kyselin kylillä, miksi po-
rukka kuuluu Veikkolan 
Kyläyhdistykseen. Seu-
raavanlaisia vastauksia 
sain.

sinikka Lakkinen: ”Vas-
ta kolme viikkoa Veik-
kolassa asuneena olen 
ehtinyt tutusta vain ky-
läsaunaan ja talviuintiin 
sunnuntaisin. On hienoa, 
että asioita hoidetaan 

Harvalla 
kyläyhdistyksellä on 
kyläsauna 1800-luvulta, 
kuten meillä Veikkolassa. 
Saunasta avantoon 
mennään välillä jonossa.

Veikkola-päivä 
lauantaina 23.5. 
kello 10–15
Ohjelmassa toripäivä, kirpputori ja taimien vaihtotori. 
Paikalliset yritykset, yhdistykset ja yksityiset ovat terve-
tulleita myymään omia tuotteitaan. Viiden euron paikat 
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä os. veikkola@gmail.
com.

Kyseessä on myös valtakunnallinen siivouspäivä, jolloin 
Veikkolankin roskat kerätään teiden varsilta. Torilla jaos-
sa kerääjille jätesäkkejä ja suojahansikkaita.

Veikkola-päivän järjestää Veikkolan Kyläyhdistys.

EU-hankkeet ja 
yritystuet -tilaisuus
16.4. klo 18–20 Veikkolan koululla

EU-ohjelmakauden 2014–2020  yritys- ja hanketukien 
haku alkaa huhtikuussa. Päätöksiä Uudenmaan ELY-kes-
kuksesta on odotettavissa syksyllä.

Tule kuuntelemaan lisää näistä tuki- ja rahoitusmahdol-
lisuuksista.

Yritystuista kertoo Siina Viskari Uudenmaan ELY-kes-
kuksesta ja EU-hanketuista toiminnanjohtaja Gunilla 
Wasström Pomovästistä.

Veikkolan Kyläyhdistysvielä talkoovoimin. Ko-
kemus kyläsaunasta on 
ollut todella positiivinen. 
Tunnelma on rento, ja 
sinne on helppo uuden 
tulokkaan tulla mukaan. 
Vaikutuksen on tehnyt 
vahva yhteisöllisyys ja 
lämmin ilmapiiri. On hel-
posti tutustunut uusiin ih-
misiin. Tähän jää helposti 
koukkuun ja haluaa tulla 
uudestaan.”

tarja Lantto: ”Kyläyh-
distys järjestää keskus-
telutilaisuuksia kunnan 
päättäjien kanssa, jotta 
tietäisimme missä men-
nään ja saisimme myös 
äänemme kuuluviin ym-
päristöömme vaikuttavissa 
asioissa.”

Markku Nikola: ”Kylän-
raitti-lehti auttaa verkos-
toitumaan muiden yrittä-

jien kanssa. Mainoksella 
Kylänraitissa tavoittaa hy-
vin paikalliset ihmiset ja 
yritykset.”

outi saloranta-Eriksson: 
”Maksan jäsenmaksun 
ihan periaatteesta: summa 
on pieni, mutta sillä vai-
kuttaa laajasti. Kyläyhdis-
tys toimii koko Veikkolan 
hyväksi. Se ottaa kantaa, 
tekee aloitteita, kutsuu 
päättäjiä ja virkamiehiä 
tapaamaan kyläläisiä. Li-
säksi se järjestää järkevää 
toimintaa kuten siivous-
päivä ja Veikkolapäivä 
kirpputoreineen.”

Teksti ja kuva:  
Marjokaisa Piironen

Melusuojaus viipyy
Veikkolan melusuojauksen 
tiesuunnitelman hyväksy-
mispäätös on valmistelta-
vana Liikennevirastossa, 
joka hyväksyy kaikki tie-
suunnitelmat.

– Veikkolan melusuoja-
uksen suunnitelmat ovat 
korkealla käsittelypinos-
sa. Sellaiset hankkeet, joi-
den rahoitus on jo varmis-
tunut, menevät sen edelle. 
Päätös saadaan kuitenkin 
vielä tänä keväänä, pää-
töstä valmisteleva tiein-
sinööri Matti Ryynänen 
kertoo.

Liikenneviraston hyväk-
symispäätös on voimassa 
neljä vuotta, tarkemmin 

sen vuoden loppuun eli 
vuoden 2019 loppuun. 
Siihen voi saada vielä 
Liikenneviraston päätök-
sellä toiset neljä vuotta 
lisäaikaa.

– Seuraavista neljästä 
viivytysvuodesta päättää 
Liikenneministeriö, Ryy-
nänen sanoo.

Valitettavasti hanke ei 
ole mukana Uudenmaan 
ELY:n tienpidon ja liiken-
teen suunnitelmassa tai 
muissakaan rahoitusohjel-
missa, joten hankkeen to-
teuttaminen lähivuosina ei 
näytä todennäköiseltä.

Raija Kari

Veikkolan–Navalan 
kevyenliikenteen 
väylän 
rakentaminen alkaa
Haapajärvi–Veikkola-
kevyenliikenteen väylän 
eli "JKP-hankkeen” ra-
kennustyöt alkavat tänä 
keväänä. Väylä kulkee La-
pinkyläntien länsipuolella.

– Ensin hanke kilpailute-
taan. Haltuunottopaalutus 
on tarkoitus tehdä huhti–
toukokuussa. Sinipäisis-
tä puupaaluista asukkaat 
ensimmäiseksi näkevät 
työn käynnistymisen. Paa-
lutuksen jälkeen pidetään 
haltuunottotoimitus, johon 
kutsutaan kirjeellä kaik-
ki maanomistajat, joiden 
mailla väylä kulkee, pro-

jektipäällikkö Jukka Aro 
ELY -keskuksesta kertoo.

Kahta rakennusta, koi-
rakoulun rakennusta ja 
Pussilan piharakennusta, 
joudutaan siirtämään väy-
län tieltä. Jos rakentamaan 
päästään toukokuussa, työt 
valmistuvat vuoden lop-
puun mennessä. Lumen 
tulo vaikuttaa töiden ete-
nemiseen.

– Jotain pientä saattaa jää-
dä seuraavaan kevääseen, 
Jukka Aro arvioi.

Raija Kari

vähänkin kiinnostaa ko-
keilla. Kutominen ei ole 
vaikeaa. Sen oppii pian, 
vaikkei olisi aiempaa ko-
kemusta. Loimet laitam-
me talkoilla halutuille le-
veyksille. Neuvoja ja apua 
aloittelijoille annetaan tar-
vittaessa.

Tiedustelut: impin.tupa@
gmail.com. Voit liittyä 
myös Facebook-ryhmään 
Veikkolan kudontapaikka.
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Kutsu aluefoorumiin 
14.4.2015
Aluefoorum on vuosien ajan kokoontunut keskustele-
maan Veikkolasta nuorten näkökulmasta. Foorum ko-
koontuu jälleen tiistaina 14.4. kello 17 Veikkolan nuo-
risotilassa.

Tervetuloa mukaan, Veikkolan seudulla toimivien seuro-
jen, yhdistysten ym. tahojen edustajat ja nuoret! Aiheena 
nuorille suunnattu toiminta ja tapahtumat kylällä. Myös 
ideoita toiminnan kehittämiseen otetaan vastaan.

Lisätietoja VeVen toiminnanjohtaja Johanna Artola,  
johanna.artola@gmail.com, 050 3011922.

Painonhallintavalmennusta kylätalolla
Cambridge-valmentaja 
Sari Heerman aloittaa maa-
liskuussa painonhallinta-
valmennuksen kylätalolla. 
Sari, joka on itse laihtunut 
Cambridge Ohjelmalla, 
ihastui menetelmään niin, 
että halusi ryhtyä valmen-
tajaksi. Hän on toiminut 
valmentajana runsaat kaksi 
vuotta. Hänellä on vastaan-
otto kotonaan Siikajärvellä 
ja Perkkaalla.

Sari Heerman kertoo, että 
Cambridge Ohjelmas-
sa pyritään valmentajan 
tukemana saavuttamaan 
oma ihannepaino ja säilyt-
tämään se. Painonhallinta 
onnistuu, koska valmen-
nus on henkilökohtaista 
ja yksilöityä. Monille on 
apua myös ryhmän tuesta. 
Joillekin taas sopii yksilö-
valmennus.

Laihdutuksen aikana opis-
kellaan uudet ruokailutot-
tumukset ja opitaan näin 
hallitsemaan painoa. Ra-
vintovalmennuksen tueksi 
Sari on ryhtynyt opiskele-
maan ravitsemustiedettä. 
Sari kertoo, että Cambridge 
Ohjelma sopii myös hen-
kilöille, joille liikunta on 
ylipainon vuoksi hankalaa. 
Painon keventyessä liikun-
takin sujuu paremmin.

Perussairaudet, kuten dia-
betes, eivät ole esteenä laih-
duttamiselle. Laihduttami-
sen myötä veriarvot yleensä 
parantuvat lähtötilanteesta.

Cambridge Ohjelman info 
on Kylätalolla 4.3., ja ryh-
mävalmennus alkaa seu-
raavalla viikolla 10.3.

Teksti: Pirkko-Liisa Iivari

Sari Heerman esittelee painonhallintavalmennusta ky-
lätalolla tiistaina maaliskuun 4. päivänä. Kuva: Tapani 
Iivari.

Uusi seura 
hevosharrastajille
Veikkolaan on perustettu 
uusi ratsastusseura, Sand-
backan Ratsastajat ry. Seu-
ra on tarkoitettu kaikille 
hevosista ja ratsastuksesta 
kiinnostuneille. SBR tarjo-
aa jäsenilleen tietoa, taitoja 
ja hauskaa yhdessä teke-
mistä. Luvassa on muun 
muassa kursseja, valmen-
nuksia, luentoja ja retkiä.

SBR toimii yhteistyössä 
Stall Sandbackenin kans-
sa. Seuran hallitus toivot-
taa mukaan toimintaan 
niin vanhat kuin uudetkin 
harrastajat.

Lisätietoja seuran jäsen-
sihteeriltä: sandbackanrat-
sastajat@gmail.com.

Kyläyhdistys kysyy –  
Pohjolan Liikenne vastaa
Kyläyhdistys lähetti liiken-
neillan jälkeen Pohjolan 
Liikenteelle kirjeen. Alla 
yhdistyksen kysymykset ja 
yrityksen vastaukset.

kyläyhdistys: Aamuruuh-
kan aikaan 280-bussit ovat 
täynnä. Onko mahdollista 
saada lisävuoro esimer-
kiksi klo 8.15? Samoin 
ruuhka-aikaan Helsingistä 
lähtevissä busseissa jou-

dutaan usein seisomaan jo 
ennen moottoritietä.

pohjolan Liikenne: Vuo-
rotiheys on riittävä. Har-
kitsemme kuitenkin sitä, 
että toinen klo 8 lähtevistä 
busseista lähtisi klo 8.15. 
Seuraamme ruuhkavuorojen 
käyttöä. Kysytyimpiä vuoro-
ja ajetaan kahdella bussilla.

kyläyhdistys: Bussivuo-
roa Helsingistä klo 22.30 

kaivataan ainakin perjan-
taina ja lauantaina; klo 23 
bussi on todella täynnä.

pohjolan Liikenne: 
Emme suunnittele uusia 
iltavuoroja. Suurten ylei-
sötapahtumien aikaan ko-
etamme varata tarpeeksi 
istumapaikkoja.

kyläyhdistys: Bussilin-
jan 290 tilalle on toivottu 
linjaa, jolla pääsisi Jorvin 

sairaalaan, Viherlaakson 
ja Leppävaaran oppilai-
toksiin sekä Karamalmin, 
Leppävaaran ja Pitäjänmä-
en yritysalueille vilkkaim-
pina työmatka-aikoina.

pohjolan L: Lakkautetun 
290 linjan tilalle tulleet uu-
delleen järjestelyt kuuluvat 
HSL:lle, ei Pohjolan Lii-
kenteelle.

Raija Kari

Liikuntapalvelut 

M E N O X 
anne@lpmenox.fi

041 - 533 53 09
www.lpmenox.fi

RAVINTOVALMENNUS

PERSONAL TRAINING

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

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

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

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



Kylänraitti 1/2015 5

Pienviljelijäyhdistys 
purettiin
Pohjois-Kirkkonummen 
Pienviljelijöiden yhdistys 
perustettiin 30.5.1930. Sen 
tavoitteena oli pienvilje-
lyksen edistäminen. Siinä 
tarkoituksessa hankittiin 
yhteisiä koneita ja laitteita, 
joita jäsenet voivat lainata.

Päivärinteentien varressa 
oli yhdistyksen tanssila-
va ja Pengertien kulmas-
sa lato, jossa järjestettiin 
tilaisuuksia. Vanhimmat 
veikkolalaiset muistavat 
lavalla tapahtuneen järjes-
tysmiehen puukotuksen.

Yhdistys osti vuonna 1937 
tontin, jolle oli tarkoitus 
rakentaa seuratalo. Sen 
piirustukset oli tilattu val-
takunnalliselta pienviljeli-
jäyhdistykseltä. Tontti jäi 
kuitenkin rakentamatta.

– Käytännössä yhdistys 
oli nimestään huolimatta 
veikkolalainen, yhdistyk-

sen purkamisasioita hoita-
nut Reijo Laine sanoo.

Yhdistyksen ainoat tallessa 
olevat paperit ovat yhdis-
tysrekisteriasiakirjat. Sieltä 
löytyy esimerkiksi sellaisia 
nimiä kuin Theodor Ni-
kander, Urho Laakso, Karl 
Kronström ja Raimo Sun-
dell. Pienviljelijäyhdistyk-
sen sihteerin vaimo poltti 
yhdistyksen arkistot mie-
hensä kuoltua 70-luvulla.

Reijo Laineen isä Juha-
ni Laine oli yhdistyksen 
viimeinen puheenjohtaja 
40–50-lukujen taitteessa. 
Sen jälkeen toimintaa ei 
ole ollut. Kolme vuotta sit-
ten alettiin valmistella yh-
distyksen purkamista ja va-
rojen jakamista sääntöjen 
mukaisesti kylässä toimi-
ville yleishyödyllisille re-
kisteröidyille yhdistyksille.

Raija Kari

AjAssA

Lausunto Veikkolanportin kaavasta
Veikkolan kyläyhdistys lähetti joulukuun lo-
pussa kirkkonummen kuntaan lausunnon 
vireillä olevasta Veikkolanportin kaavasta.
Vireillä olevassa Veik-
kolanportin kaavassa 
tärkeitä ja nopeasti to-
teutettavia kohtia ovat 
liikennejärjestelyt Turun-
väylän eritasoliittymissä ja 
rakennettava uusi yhteys 
Lamminpääntielle. Yh-
teydellä helpotetaan Veik-
kolan keskustan vilkasta 
läpiajoliikennettä. Lisäksi 
liittymätiet ovat valmiina, 
kun aseman seudun raken-
taminen alkaa. Kaava mah-
dollistaa huoltoaseman siir-
tämisen pohjavesialueelta 
turvallisempaan paikkaan.

poimintoja kaavan 
esittelytilaisuudesta 
4.12.2014

Rakennusten pitää toimia 
melusuojina ja sijoittua 
moottoritien suuntaisesti. 
Rakennukset voisivat olla 
kolme–neljäkerroksisia. 
Kaksikerroksisten raken-
nusten alue näyttäisi pa-
rakkikylältä.

Nykyisellä Koskentorin 
alueella rekka-autot eivät 

mahdu huoltoasemalle tai 
parkkipaikoille polttoai-
neen ottoa tai ruokailua 
varten.  Esitys: Käyttämät-
tömänä oleva Veikkolan 
hyvinvointiaseman tontti 
raivataan väliaikaiseksi 
parkkipaikaksi rekoille ja 
muulle raskaalle liiken-
teelle. Veikkolanportin 
kaavassakaan ei ole riit-
tävästi tilaa moottoritien 
tuomalle raskaalle liiken-
teelle. Asia on yrittäjien 
kannalla erittäin tärkeä.

Huoltoliikenne/tavaralii-
kenne toimistotonteille 
tulee ohjata takaisin moot-
toritien suuntaan, ja pysä-
köintitiloja pitää olla riittä-
västi asiakkaita varten.

Kaukoliikenteen bussipy-
säkit tulee sijoittaa ram-
peille.

Uuden kaavan jätevedet 
eivät saa kulkea kylän jo 
nyt heikkojen pumppaa-
mojen kautta, vaan alu-
eelle on rakennettava oma 
pumppaamo.

Jalankulkuun on kiinni-
tettävä erityistä huomiota, 
koska reitistä tulee koulu-
reitti Perälän alueella asu-
ville koululaisille.

Liityntäliikenteen pysä-
köintipaikat pitää rakentaa 
riittävän suuriksi. Alue toi-
mii myös Nuuksion portin 
lähtöpaikkana ja kaukolii-
kenteen liityntäpysäköin-
tipaikkana. Pelastuslaitos 
esittää paloaseman siirtä-
mistä alueelle.

Muuta huomioitavaa

Veikkolanportin suunnit-
telussa on otettava huo-
mioon alueen soveltuvuus 
tulevan asemaseudun 
jatkeeksi. Toimisto- ja 
liikerakennusten pitää 
olla laadukkaita, tulevan 
keskusta-alueen jatkeena. 
Turunväylän ja Espoo–
Salo-oikoradan alueen pi-
tää näkyä kokonaisuutena 
lyhyellä Kirkkonummen 
osuudella. Veikkolanportti 
on Kirkkonummen logis-
tisesti parhaita paikko-
ja. Veikkolanportti ei ole 
pelkkä portti Veikkolaan 
ja Nuuksioon, koska se 
on ydinverkkokäytävällä, 
joka kulkee Venäjän ra-
jalta Skandinavian kautta 
Välimerelle.

Ykköstie kulkee alueen 
läpi, ja kun liittymä avataan 
molempiin suuntiin, pysäh-
tyminenkin on mahdollista. 
Veikkolanportti on hyvä 
paikka jopa kahdelle huol-
toasemalle. Kun oikorata 
Espoosta Saloon toteutuu, 
alueen merkitys kasvaa en-
tisestään. Suunniteltu rata 
on osa EU:n ydinverkko-
käytävää, joka kulkee Ve-

näjän rajalta Skandinavian 
kautta Välimerelle.

Turun, Salon, Lohjan ja 
Espoon kaupungit ja Vih-
din kunta sekä Varsinais-
Suomen ja Uudenmaan 
liitot esittivät liikenne- ja 
viestintäministeriölle ja 
Liikennevirastolle, että 
Suomi tavoittelee osa-
rahoitusta ratayhteyden 
jatkosuunnitteluun EU:n 
kaudelle 2014–2020. Mis-
sä on Kirkkonummi?

Suomen hallituksen EU-
ministerivaliokunta linjasi 
14.11.2014 neljä Suomen 
ehdotusta aloitteiksi EU:n 
komission investointioh-
jelmaan. Yhdessä näistä 
aloitteista esitetään nopean 
ratayhteyden edistämistä 
Helsingin ja Turun välille 
Skandinavia–Välimeri-
väylän vahvistamiseksi.

http://www.ts.fi/uutiset/ta-
lous/705054/Ekonomisti+
Kataisen+paketista+Jarke
ville+projekteille+loytyy+
rahoitusta+muutenkin:

”Suomi toivoo investoin-
tiohjelmaan muun muassa 
nesteytetyn maakaasun 
LNG-terminaalia, nopeaa 
junarataa Helsingin ja Tu-
run välille sekä Helsinki–
Vantaan lentokentän pa-
rantamista. OP-Pohjolan 
pääekonomisti Reijo Heis-
kanen pitää hyvänä, että 
investointipaketti saatiin 
tehdyksi. Hän sanoo kui-
tenkin suoraan, ettei EU:n 
21 miljardin euron raha-
osuus ole kovin suuri.”

Lisätietoja 
www.varsinais-suomi.fi 
www.uudenmaanliitto.fi

Kyläyhdistys kysyy –  
Pohjolan Liikenne vastaa

Tarvitsetko 
työhuonetta?
Kylätalon yläkerran huoneet tarjotaan vuokralle yksik-
seen tai erikseen. Pienemmän koko on 9,5 ja isomman 
13,5 neliötä. Alakerran keittiö ja wc ovat yhteiskäytössä. 
Kokoushuonettakin voi käyttää sovittaessa.

Isomman huoneen vuokra on 120 euroa ja pienemmän 85 
euroa kuukaudessa. Jos vuokraat molemmat, vuokra on 
200 euroa. Vesimaksu on 10 euroa kuukaudessa.

Työhuoneita ovat käyttäneet ompelija, käsityöläinen, kak-
sikin väitöskirjan tekijää ja markkinatutkija. Vuokrattavat 
tilat ovat keskellä kylää rauhallisella omakotialueella.

Lisätietoja: Pirkko Kautto, 050-540695, Raija 
Kari, 050-381 6124   tai veikkola@gmail.com

Kaavoittajan ensimmäinen näkemys Veikkolanportin 
kaavasta ei saanut kannatusta kyläläisiltä.

KEVYEMMIN KOHTI KESÄÄ
Ilmoittaudu mukaan Cambridge Ohjelman painonpudotusryhmään

Ensimmäinen tapaaminen tiistaina 10.3. klo 16.30 ja 18.00 
Veikkolan kylätalolla (Vanhatie 29).
Ilmoittaudu ryhmään viimeistään 8.3.2015.

ILMAINEN INFO Cambridge Ohjelmasta Kylätalolla  
keskiviikkona 4.3. klo 17.00 - ilmoittaudu mukaan, paikkoja 
rajoitetusti 

Sari Heerman, puh. 040-840 0042, sari.heerman@cambridgeohjelma.Þ 

Painonpudotuspaketti 170 € (sis. 10 valmennuskertaa, 
aloitusvalmennuksen sekä viikon ateriakorvikkeet)

Tutkitun Cambridge Ohjelman avulla pudotat painoa turvallisesti, tehokaasti ja 
pysyvästi koulutetun valmentajan ohjauksessa. Tavoitteena on pysyvä paino sekä 

oppia syömään suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti.

2014 vuoden laihduttaja 
Kati Jylhä, -64 kg
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Kyse asenteista ja ajotavoista:

Kumpaan ryhmään sinä kuulut?

Seuraavassa on kaksi ryh-
mää talviseen ajamiseen 
liittyviä väitteitä. Lue ne 
huolellisesti tuumaillen.

A-ryhmä

Ennen ajamaan 
lähtemistä

Tarkistat, onko autosi pääl-
lisin puolin siinä kunnossa, 
että voit lähteä liikkeelle: 
puhdistat auton lumesta 
niin, ettei se peitä rekiste-
rilaattoja eikä ajon aikana 
pöllyä muitten kiusaksi. 
Raaputat ikkunoista huur-
teen ja pyyhit huurun niin, 
että autosta näkee hyvin 
joka suuntaan. Poistat pyö-
rien takaa ja pyöräkote-
loista sekä auton helmoista 
lumiset ja jäätyneet paakut.

Ennen käynnistämistä

Kiinnität valmiiksi turva-
vyösi ja säädät istuimen 
sopivaksi itsellesi.

Liittyminen pääväylälle

Mikäli risteyksessä, jossa 
liityt päätien liikentee-
seen, näkyy riittävän kau-
as molempiin ajosuuntiin, 
voit jo risteystä lähestyes-
säsi ennakoida liittymistä. 
Otat huomioon, että sille 
ajoneuvolle, jonka eteen 
mahdollisesti ajat, jää riit-
tävä turvaväli.

Ajaminen suojatien 
kohdalle

Lähestyt suojatietä rauhal-
lisesti mahdollisia tulijoita 
tarkkaillen. Otat huomi-
oon lumen ja aurausval-

lien aiheuttamat katveet. 
Otat myös aina huomioon 
sen, että moni suojatiel-
le tulija ei varmista omaa 
turvallisuuttaan katsomal-
la suojatietä lähestyvän 
ajoneuvon suuntaan.

turvaväli

Pidät kelistä, nopeusra-
joituksesta ja oikeasta 
tilannenopeudesta riip-
puen riittävän pitkän 
turvavälin: esimerkiksi 
muutat nopeusrajoituksen 
km/h-lukeman metreiksi 
tai ajattelet kiirehtimättä 
tavuittain sanan ”tur-val-
li-suus-vä-li”.

Nopeusrajoitus

Noudatat aina nopeusra-
joituksia, vaikka ne olisi-
vat kuinka tilapäisiä tahan-
sa, esimerkiksi tietyömaan 
alueella. Kun harkitset 
huolellisesti tilannenope-

utta, tingit tarpeen vaati-
essa sallitusta nopeudesta.

Vilkutus

Käytät vilkkua aina, en-
nen kuin lähdet liikkeelle 
ajoradan varresta, vaihdat 
kaistaa tai muuten siirrät 
autoa sivusuunnassa. Kyt-
ket vilkun niin aikaisin, 
että kanssakulkijat ehtivät 
ymmärtää, mihin suuntaan 
aiot mennä.

keskittyminen ajoon

Turvallinen ajaminen on 
aina kuljettajan perusteh-
tävä, mitä mikään puu-
hastelu ei saa vaarantaa. 
Et koskaan ajaessasi käytä 
kännykkää ilman kädet va-
paina -laitetta.

B-ryhmä

Ennen ajamaan 
lähtemistä

Katsot suurin piirtein, peit-
tääkö lumi auton ikkunoi-
ta. Takalasin lämmitin hoi-
taa huurteen pois. Luotat 
siihen, että lämmityslait-
teen puhallus tuulilasille 
riittää huurteen poistami-
seen. Uskot, että auton hel-
moissa ja pyöränkoteloissa 
olevat lumet karisevat ajon 
aikana.

Ennen käynnistämistä

Istahdat kuskin paikalle ja 
lähdet liikkeelle. Mielestä-
si turvavyön ehtii kiinnit-
tää ajon aikana.

Liittyminen pääväylälle

Ajat mahdollisimman kii-
reesti päätien varteen ja 
kun näet autosi mentävän 
välin jonossa, liityt liiken-
nevirtaan voimakkaasti 
kiihdyttämällä.

Ajaminen suojatien 
kohdalle

Lähestyt suojatietä reip-
paalla nopeudella, jotta sil-
le tulevat ymmärtävät, että 
olet tulossa. Ajat suojatien 
yli, jos sille vasemmalta 
tuleva jalankulkija on vie-
lä monen metrin päässä. 

turvaväli

Turvavälin pitäminen on 
mielestäsi turhaa, koska 

siihen voi aina tulla joku 
ohittaja.

Nopeusrajoitus

Noudatat nopeusrajoituk-
sia vaihtelevasti. Esimer-
kiksi hiljaisilla teillä tai 
tietyömaitten matalimmil-
la nopeusrajoitusalueilla 
et noudata niitä, koska se 
mielestäsi häiritsisi suju-
vaa liikennettä.

Vilkutus

Käytät vilkkua vain sel-
laisissa tilanteissa, joissa 
katsot sen esimerkiksi 
risteyksen mutkikkuuden 
takia välttämättömäksi. 
Et kuitenkaan vilkuta lä-
heskään aina ohitukseen 
lähtiessäsi tai siltä pala-
tessasi.

keskittyminen ajoon

Sinä pystyt keskittymään 
ajamiseen hyvin, vaikka 
pidät kännykkää korval-
la; toinen käsihän on va-
paana. Selailet mielelläsi 
myös radiokanavia ja 
kuuntelet CD-levyjä. Et 
pidä tupakkataukoa vaan 
poltat ajaessasi; onhan 
silloinkin toinen käsi va-
paana.

Jos olet samaa mieltä A-
ryhmän väitteitten kans-
sa, asenteesi ja ajotapasi 
ovat kunnossa. Hyvää 
matkaa!

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari 

Tämä ennen Vuorenmäen 
koulun bussipysäkkiä oleva 
Ajoneuvolla ajo kielletty 
-merkki on viime syksys-
tä alkaen naurattanut tai 
ihmetyttänyt Eerikinkarta-
noon päin ajavia: pitäisikö 
kotiin Kurkiston suuntaan 
kiertää Lapinkyläntien ja 
Kapakkatien kautta? Merk-
kiä pitää siirtää kauemmak-
si tien reunasta ja selvem-
min pysäkkialueelle päin. 
Toimittaja on ajanut päin 
kieltomerkkiä mutta ei ole 
pysäköinyt vaan vain het-
keksi pysäyttänyt autonsa 
valokuvan ottamista varten.
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Turvallinen Suomi, suomi ja mahtavat veikkolalaiset
Nimeni on Mendo, 
muutin suomeen 
kaksi vuotta isäni 
(Hacci) tulon jäl-
keen, vuonna 1994 
marraskuussa, äitini 
sekä neljän veljen ja 
yhden siskon kanssa. 

Muistan päivän kuin eilisen. olimme uudes-
sa jännittävässä maassa, ilman minkäänlais-
ta käsitystä siitä mitä meitä odottaisi täällä. 
Voitte vaan kuvitella miltä tuntui minusta ja 
viidestä sisaruksestani tulla tuikki tuntemat-
tomaan pohjolaan. se ihmetyksen ja jänni-
tyksen määrä, kun lentokentältä ulos astues-
samme näimme päänkorkuuteen asti luntaa. 
Valkoista, puhdasta, pehmeää luntaa. tur-
kissa satoi myös luntaa, mutta ei niin paljoa 
kuin suomessa.

Lapsia kun olimme, muis-
tan vieläkin ensimmäi-
sen kerran kun kieleni jäi 
kiinni metalliputkeen. Tie-
dätte, kun lapset päättä-
vät tunnustella kielellään 
jäätynyttä rautaputkea. 
Se tapahtui minullekin, 
vaikkakin huomattavasti 
myöhempään kuin monilla 
muilla Suomessa asuvilla.

Uusi kotimaamme oli mo-
nelta kannalta jännittävää. 
Turkissa, kun sanoimme 
muuttavamme Suomeen 
pysyvästi, ihmiset oli-
vat ymmällään, että mikä 
Suomi on ja missä se si-
jaitsee. Moni arveli sen 

olevan maakunta jossain 
päin Saksaa, Hollantia tai 
Ranskaa, jonne on ajan-
saatteessa muuttanut huo-
mattava määrä turkkilai-
sia. Mutta ei, Suomi ei ole 
lähelläkään niitä paikkoja 
ja hyvä niin! Uusi koti-
maamme oli ilmastoltaan 
paljon kylmempi ja paljon 
paljon turvallisempi kuin 
edellä mainitut ja entinen 
kotimaani. Ulkomaille 
matkustaessani on aina ilo 
palata takaisin Suomeen, 
tuttuun ja turvalliseen 
Suomeen.

Suomessa ensimmäiseksi 
tehtäväksemme oli oppia 

suomenkieltä mahdolli-
simman pian. Tullessam-
me Suomeen isälläni oli 
jo valmiiksi kuvakirjat 
yms. auttaakseen meitä 
nopeasti sopeutumaan 
Suomeen. Aloittaessam-
me koulun Suomessa osa-
simme jo jonkin verran 
suomenkieltä kouluikäis-
ten sisarusteni kanssa. 
Opettajat olivat hämmil-
lään siitä miten osasimme 
jo suomenkieltä ennen 
koulun alkamista. Ajan 
saatossa sopeutuimme 
hyvin uuteen ja jännittä-
vään Suomen kulttuuriin. 
Kantasuomalaiset pitävät 
kulttuuriaan ja tapojaan 
ehkä joksenkin "tylsinä". 
Mutta meille Uussuoma-
laisille se oli jännittävää 
ja uutta. Saunominen, 
juhannuskokot, joulu ja 
jokavuotinen lumentulo. 
Nämä olivat kaikki uusia 
ja jännittäviä asioita pik-
kulapsille.

Isäni ja perheemme on 
aina ollut kovia työnraata-
jia. Matkamme Veikkolaan 
yrittäjäksi ei ollut ennalta 
suunniteltu, vaan monien 
mutkien ja sattumien kaut-
ta isäni löysi itsensä pizze-
riayrittäjäksi Veikkolassa 
vuonna 2000.

Vastaanotto Veikkolan 
asukkaiden keskuudessa 

on ollut mahtavaa! Veik-
kolassa on kyllä pakko 
myöntää mahtavat asiak-
kaat. Ja ymmärtäväisiä 
Monia tunnemmekin jo 
nimeltä, ja toisia kasvoil-
taan. Ja on se harvinaista 
herkkua tervehtiä asiak-
kaitamme Veikkolan ul-
kopuolellakin. Virheiden 
sattuessa, asiakkaamme 
ovat olleet todella ymmär-
täväisiä, ja että me emme 
koneita ole vaan virheitä 
tekeviä ihmisiä siinä missä 
muutkin.

Lukuunottamatta harvoja 
tapauksia Veikkolan nuo-
ret ovat olleet myös omaa 
luokkaansa positiivisella 
asenteellaan ja käytök-
sellään. Eräässäkin tapa-
uksessa, olimme kerran 
kiireellä lähteneet töistä ja 
unohtaneet ravintolan ovet 
auki. Tiedän, olimme kaik-
ki varmaan aika hajamieli-
siä silloin. Veikkolan nuo-
ret olivat tulleet paikalle, 
huomasivat että olemme 
poissa ja olivat soittaneet 
poliisille jotka tulivat sul-
kemaan ovemme. Tästä 
saimme kuulla vasta seu-
raavana päivänä!! Mahta-
va homma jätkät, jatkakaa 
samaa rataa!

Alussa, isäni ja äitini teki-
vät kahdestaan töitä täällä, 
ja me nuoret autoimme sen 

verran mitä pystyimme 
koulun ohella. Emme mis-
sään vaiheessa laittaneet 
koulun toissijaiseksi, vaan 
prioriteettina oli koulu ja 
sitten tuli työnteko. Kou-
lun jälkeen aina vuorol-
laan tulimme auttamaan 
vanhempia ravintolassa.

Koulu on ollut isossa roo-
lissa kaikkien perheen-
jäsentenme elämässä. 
Itse olen kouluttautunut 
IT-insinööriksi sekä va-
lokuvaajaksi, vanhempi 
veljeni automekaanikok-
si, vanhempi siskoni tra-
denomiksi ja nuoremmat 
veljeni ovat myös valmis-
tuneet hyvin arvosanoin 
ammattikouluista ja ovat 
kukin työllistyneet omiin 
aloihinsa. Vaikkakin kaik-
ki ovat suuntautuneet elä-
mässään erialoille, ovat 
sisarukseni kaikki omalla 
panostuksellaan aktiivises-
ti auttamassa ravintolassa 
vielä tänäkin päivänä.

Ravintolan laajenemisen 
johdosta olen itse siirtynyt 
kokopäiväsesti ravintolaan 
auttaakseni isää, ja samal-
la kehittääkseni ravintolan 
konseptia paremmaksi, 
palvelen ja tarjoten jotain 
uutta Veikkolan asukkail-
le. Suunnitelmien toteu-
tumiseen menee hieman 
aikaa, mutta pyydän kär-

sivällisyyttä asiakkailtam-
me.

Laajennuksen myötä saim-
me A-oikeudet tänne, ja 
tarjontaan on tullut kevyi-
den olut ja siideri juomien 
lisäksi puna- ja valkovii-
niäkin. Nyt kun tilaa on, 
suunnitelmissa on yksi-
tyistilaisuuksien järjestä-
mismahdollisuus, esim. 
syntymäpäivät, merkki-
päivät, yrityksen juhlat, 
pikkujoulut yms.

Panostaakseni ravintolaan 
entistä paremmin, olen 
suunnitellut muuttavani 
Veikkolaan kesällä, joten 
jos näette minut Veikko-
lassa asioimassa arkena ja 
vapaapäivinäni, voi roh-
keasti tulla moikaamaan! 

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 !

Teksti: Mendo Akyun 
Kuva: Matti Saartamo
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Uusi asunto? Uusi koti ja kaapin paikka on selvillä, mutta laina puuttuu?
Ei hätää! Tee lainahakemus osoitteessa op.fi. Myös uuden kotisi vakuutukset saat 
vaivattomasti samasta osoitteesta

Merja Vähätiitto-Holmberg, KiAT
0500 440 887

Marjut Petäjä, LKV
050 599 4189

Eerikinkartanontie 2, Veikkola

Asuntoasioissasi ota yhteyttä paikkakuntasi asuntoammattilaisiin:

facebook.com/lansiuudenmaanop

Matti knuuttila 
1929–2014 

Insinööri Matti Knuut-
tila oli kunnanvaltuus-
tossa Kokoomuksen 
edustajana vuodesta 
1973 vuoteen 2004. 
Tekninen ja myöhem-
min yhdyskuntatekni-
nen lautakunta olivat 
hänen vakiopaikkojaan. 
Kunnanhallitus ja kun-
tasuunnitteluryhmä ovat 
tietysti listalla. Luotta-
mustehtäviä riittää kun-
nan tiedostoissa sivu-
kaupalla.

”Mitään päätöstä ei voi 
tehdä yksin, on tehtä-
vä sellaisia ehdotuksia, 
että muut päättäjät voi-
vat ne hyväksyä”, Matti 
totesi joskus vaaliohjel-
massaan.

Matti oli vankkumaton 
Veikkolan asioiden aja-
ja, yhdessä tekijä puo-
luekannasta välittämättä. 
Matti Tuominen, kalaka-
veri, oli demari, kuten 
toinenkin vaikuttaja 

Kauko Mäki-Valkama. 
Rauno Lahti Vasemmis-
toliitosta oli tuttu kylä-
toiminnasta ja Eerikin-
kartanon johtokunnasta.

Kunnallistekniikan ra-
kentaminen Veikkolan 
vanhoille alueille, Veik-
kolan vesihuollon jär-
jestäminen ja katujen 
ottaminen kunnan hal-
tuun olivat Matin ominta 
aluetta.

kyläläisten asialla

Matti oli Yhdyskunta 
Veikkolan puheenjoh-
taja ja pitkään kyläyh-
distyksen hallituksessa. 
Vuosikymmeniin mah-
tui monta asiaa. Mattia 
tarvittiin esimerkiksi ju-
hannussalon nostamises-
sa ja lehvien sidonnassa. 
Tärkeintä oli kuitenkin 
kyläyhdistyksen paikka 
kunnallisiin päätöksiin 
vaikuttamisessa. Sen 
takasivat ja takaavat yh-
teydet kaikkien puoluei-
den päättäjiin.

Kun kyläyhdistyksen ko-
kouksia pidettiin meillä 
kotona, Matti saattoi teh-
dä pieniä kunnostustöitä 
ja ottaa korjattavakseen 
rikkoutuneen laitteen. 
Tuomisen Matti muistaa 
Matin keksimät airot, 

joilla pystyi soutamaan 
katse menosuuntaan. 
Spede Pasanen kuulem-
ma patentoi tuon kek-
sinnön pari vuotta myö-
hemmin.

Linlosta merelle

Matti Tuominen tutustui 
kaimaansa työn kautta 
jo ennen kuin Knuutti-
lat muuttivat Veikkolaan 
60-luvun alussa. Knuut-
tilan Matti oli töissä No-
kialla ja Tuomisen Matti 
Siemensillä, Tuominen 
möi, ja Knuuttila osti. 
Perheet matkustivatkin 
yhdessä. Molemmat Ma-
tit olivat innokkaita kala-
miehiä. Yhdessä käytiin 
Tuomisen isolla veneellä 
Linlosta kalassa.

Kaksi vuotta sitten 
Knuuttilat muuttivat 
Vuoritieltä, jossa Mat-
ti oli asunut 49 vuotta, 
rivitaloon Tuomisten 
naapuriin. Nyt Vuori-
tiellä taitaa olla neljä 
taloa. Knuuttilan pu-
nainen talo näyttää pie-
neltä uusien rinnalla. 
Mäkeläntien rivitalo-
asuntokin on myynnis-
sä. Aila on muuttanut 
palvelutaloon.

Teksti: Raija Kari 
Piirros: Lasse Räsänen

Lars-Christer packalen  
1942–2014

suunnistusharrastuk-
sen primus motor ja 
suurten massojen lii-
kuttaja

Veikkolalainen Lars-
Christer Packalen pois-
tui keskuudestamme 
29.11.2014. Elämän-
työnsä Keskon palve-
luksessa tehnyt Lars-
Christer, lempinimeltään 
Paku, oli mukana Lynxin 
toiminnassa sen perusta-
misesta lähtien. Hän oli 
mukana myös Kirkko-
nummen hiihtoseuran 
toiminnassa.

Paku tunnettiin Veikko-
lassa ja Pohjois-Kirk-
konummella erityisesti 
viikoittaisten suunnistus-
harjoitusten uranuurta-
jana. Hän sai kymmenet 
juniori-ikäiset ja heidän 
vanhempansakin innos-
tumaan suunnistuksesta 
ja nauttimaan luonnossa 
liikkumisesta.

“Muistamme Pakun eri-
tyisesti 80- ja 90-luvun 

arvokkaasta panoksesta 
Lynxin menestykselle. 
Monet meistä liittyivät 
seuraan Pakun innosta-
mina, ja tiesimme, että 
hänen vaikutuksensa 
myös taloudellisten edel-
lytysten luomisessa oli 
noina Lynxin kultavuosi-
na korvaamaton. Tuskin 
itsekään tänä päivänä 
suunnistaisin, ellei Paku 
olisi naapurusten poi-
kalaumaa Volkkariinsa 
poiminut ja kuljettanut”, 
kirjoittaa Lynxin nykyi-
nen puheenjohtaja Sami 
Kivilaakso vuoden 2015 
ensimmäisessä Ilveskir-
jeessä ja mainitsee aloit-
taneensa suunnistuksen 
35 vuotta sitten.

Pakun rooli kannustaja-
na ja “isäilveksenä” on 
kiistaton. Hän piti tiu-
kasti kiinni periaattees-
taan, että kilpailuihin 
ilmoitettiin niin monta 
viestijoukkuetta kuin 
halukkaita junioreita 
löytyi. Kisapaikoilla oli 
turvallinen, kannusta-
va ilmapiiri. Jos oman 
perheen aikuisia ei ol-
lut paikalla ja tuli jokin 
pulma, Lynx-leirissä oli 
aina joku, vähintäänkin 
Paku tai hänen Leena-
vaimonsa. Aina löytyi 
kannustusta ja lohdutus-
ta, kompassi, varasukat, 
satavarmasti mehua ja 
terveellistä purtavaa, jos 

omat olivat loppuneet tai 
peräti unohtuneet.

Lars-Christeriä jäi su-
kulaisten ja lähiomais-
ten lisäksi kaipaamaan 
laaja ystävä- ja tuttava-
piiri, joka muistaa hänet 
huumorintajuisena, ys-
tävällisenä ja avuliaana 
lähimmäisenä, joka kui-
tenkin jättäytyi mielel-
lään taustahahmoksi.

Eläkevuosinaan Paku 
ryhtyi laduntekijäksi: 
Hän ajoi kaikille avoi-
men, pellonreunoja ja 
kumpareita myötäile-
vän hiihtoladun Kal-
ljärven ja Solbackan 
peltoalueelle ja piti sen 
hiihtokunnossa vuo-
sittain täysin omalla 
kustannuksellaan. Työ 
suurten massojen liikut-
tajana jatkui.

Paku iloitsi suuresti 
myös siitä, että omat 
sukulaiset ja rakkaat 
perheenjäsenet naut-
tivat liikunnan ilois-
ta. Lastenlapset olivat 
“fafan”/“muhin” mie-
luisina seuralaisina ja 
elämänhalun lähteinä 
hänen viimeisinä vuo-
sinaan.

Teksti: Seija Kivilaakso 
perheystävä ja entinen 
naapuri 
Kuva: Max Packalen

Veikkolan kyläavustaja Erik Grahn

046 683 7870 

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

Veikkolan kyläyhdistyksen yhdyshenkilöt kyläapuasioissa ovat 
puheenjohtaja Raija Kari ja sihteeri Pirkko Kautto. 
veikkola@gmail.com  www.veikkola.net  
Veikkolan kylätalo Vanhatie 29, Veikkola  
 
Kyläaputoimintaa tukevat ELY-keskus 
ja Suomen kylätoiminta ry.

Parhaiten tavoittaa puhelimitse arkisin klo 9.30–10.30 tai tekstiviestillä.

In Memoriam



Kylänraitti 1/2015 9AjAssA

S-Marketin ruokakori oli edullisin

Linjavaali
Yhteiskunnassa on menos-
sa melkoinen keskittämisen 
suuntaus. Erityisesti se nä-
kyy Helsingin- seudulla, ns. 
metropolialueella. Joiden-
kin suunnitelmien mukaan 
tämän alueen väestö kasvai-
si vuoteen 2050 mennessä 
jopa 700 000:lla. Sen takia 
on tarve rakentaa runsaasti 
uutta infraa, pisararataa ja 
metroa. Sen takia halutaan 
kaavoittaa yhä uusia asuin-
alueita Malmin lehtokenttää 
myöten. Ja sitä avittamaan 
jotkut haluavat kokonaan 
uuden hallintoportaan, met-
ropolihallinnon.

Mitä tuollaiseen kasvuun 
tähtääminen merkitsee? Ai-
nakin sitä, että alueen kun-
nat joutuvat sijoittamaan 
rahojaan tuohon uuteen 
infraan ja uusien asuinalu-
eiden kaavoitukseen. Näin 
on jo käynyt Vantaalle, joka 
on joutunut karsimaan kou-
luverkkoaan maksaakseen 
kehäväylien kuluja. Näin 
on käymässä Espoolle, kun 
se on ryhtynyt länsimetron 
maksumieheksi ja päättänyt 
kymmeniä tuhansia uusia 
asukkaita vetävien asuin-
alueiden kaavoittamisesta 
metroasemien ympärille.

Keskittyminen johtaa hin-
tojen nousuun ja ihmisten 
toimeentulovaikeuksien 
lisääntymiseen. Asuminen 
on pääkaupunkiseudulla 
kirkkaasti muuta maata 
kalliimpaa ja kunnallisen 
toimeentulotuen tarpeen 
kasvu selvästi suurempaa. 
Ruuhkat liikenneväylillä 
kasvavat, työmatkoihin 
käytetty aika samoin.

Onko tällainen kasvupoli-
tiikka kuntalaisten mieleen, 

Keskusteluilta  
nuorten päihteiden käytöstä Veikkolassa
tammikuun puolivälissä Länsi-uudenmaan 
poliisilaitos kertoi, että 16-vuotiaita nuoria 
oli jäänyt kiinni Veikkolassa kannabiksen 
polttamisesta mm. uimarannoilla ja koulun 
pihalla. Media uutisoi asiasta laajasti. Nuor-
ten vanhemmille kesällä alkanut pilven polt-
to oli tullut järkytyksenä. jokainen veikko-
lalainen on varmasti tämän jälkeen avannut 
silmänsä nuorten päihteiden käytölle kyläl-
lämme.
Veikkolan koti ja koulu 
-yhdistys haluaa tukea ky-
län nuoria ja heidän van-

hempiaan lisäämällä tietoa 
päihteiden käytöstä. Järjes-
tämme torstaina 19.3. klo 

18 alkaen Veikkolan kou-
lun auditoriossa tilaisuu-
den, jonne ovat tervetulleita 
kaikki alueen 6.–9.-luokka-
laisten vanhemmat. Avoin 
keskustelutilaisuus kestää 
noin tunnin.

Tilaisuudessa on muka-
na Ehkäisevä Päihdetyö 
EHYT ry. EHYT ry:n 
ammattitaitoiset kou-
luttajat pitävät samalla 
viikolla päihdekasvatus-
tunteja Veikkolan koulun 
yläasteikäisille oppilaille 
sekä henkilöstökoulu-
tusta opettajille. Päihde-
kasvatustuntien tulokset 
toimivat vanhempainti-
laisuudessa keskustelun 
pohjana.

EHYT ry:n päihdekasva-
tus perustuu osallistavaan 
Hubu®-menetelmään, 
jonka avulla oppilaat 
saavat ajanmukaista tie-
toa päihteiden käytöstä, 
kannustusta hyvinvointia 
tukeviin valintoihin sekä 
kriittiseen ajatteluun. Tar-
koituksena on nuorten, 
vanhempien sekä kou-

Kuva Hubu-vanhempainillasta, jossa käydään läpi 
päihdekasvatustuntien tuloksia. Kuva: Ehyt ry, Johanna 
Erjonsalo.

Vuoden alussa S-ryhmä sai suurta 
julkisuutta kertomalla, että se alentaa 
noin 400 tuotteen hintoja. K-ryhmä 
vastasi haasteeseen ilmoittamalla, että 
se oli laskenut hintojaan jo syksyllä, 
mutta oli valmis jatkamaan alennuksia 
edelleen. Perässä seurasi myös Siwa, 
joka lupasi ottaa haasteen vastaan ja 
halventaa myös omia hintojaan.

Kylänraitti päätti perustaa seuranta-
ryhmän, joka informoi säännöllisesti 
lukijoitamme hintojen kehityksestä. 
Tässä lehdessä on ensimmäinen ver-
tailu, joka on tehty tammikuun lopulla. 
Jatkossa luonnollisesti vaihtelemme 
tuotteita.

Ensimmäinen vertailu osoitti, että 
S-Market oli edullisin ruokakauppa 
Veikkolassa. K-Supermarket ja Siwa 
olivat selvästi kalliimpia. Tuotteet oli 
valittu satunnaisesti niin, että ne käsit-
tivät monipuolisesti eri tuoteryhmiä.

Odotamme mielenkiinnolla, miten 
hinnat kehittyvät jatkossa.

On syytä huomioida, että Veikkolan 
asukkaat käyttävät myös huomattavasti 
pääkaupunkiseudun ja Nummelan pal-
veluita. Niiden etu on luonnollisesti se, 
että samasta kauppakeskittymästä löy-
tyy myös Alko ja erikoistavaraliikkeitä.

Matti Saartamo

Tomaatti (kotim.) 1 kg 
Kurkku (kotim.) 1 kg 
Peruna (kotim.) 1 kg 
Kevytmaito, Arla, 1 l 
Juusto, Arla Natura 1 kg 
Makkara, HK:n Sininen 550 g 
Kahvi, Juhlamokka 500 g 
Taloussokeri 1 kg 
Keskiolut, Koff 6 pll 
Talouspaperi, Lotus 8 rll 
Yhteensä

4,99 
3,69 
0.79 
1,10 
5,79 
2,79 
3,99 
0,89 
10,50 
3,95 
38,44

5,99 
3,65 
0,95 
1,24 
5,59 
2,59 
4,25 
1,19 
10,14 
5,99 
41,58

5,79 
3,99 
0,99 
1,15 
5,99 
2,99 
4,79 
1,39 
9,71 
6,18 
42,97

Hinnat 30.1. S-Market K-Supermarket Siwa

onko sitä kysytty heiltä? 
Kasvupoliitikot haluavat 
keskittää myös päätösvaltaa 
rakentamalla joko suurkun-
tia tai metropolia. Metropo-
lihallintoon – jos sellainen 
syntyisi – ei montaa kirk-
konummelaista päättäjää 
mahtuisi. Toiset päättäisivät 
meidän puolestamme yleis-
kaavasta ja asutuksen te-
hokkuudesta. Aikaa myöten 
miljöömme muuttuisi aivan 
toisenlaiseksi.

Eduskuntavaaleista on tulos-
sa tästä näkökulmasta linja-
vaali. Nyt oppositiossa oleva 
Keskusta haluaisi kehittää 
maata, myös Uuttamaa-
ta tasaisemmin. Asumisen 
väljyys, luonnonläheisyys, 
kaupunkien ja maaseudun 
harmoninen rinnakkainelo 
on sillä tavoitteena. Uutta 
hallintoporrasta ei tarvittaisi, 
kuntien valtuustot ja koko 
maakunnan kattava Uu-
denmaan liitto päättäisivät 
maankäytöstä.

Onneksi Kirkkonummen 
päättäjillä on tervettä kriit-
tisyyttä ”Helsingin herro-
jen” haaveisiin. Pääsävel 
kunnassamme on, että me 
haluamme päättää oman 
kuntamme kehityslinjoista 
ja lähipalveluista. Veikko-
lan alueella eri puolueiden 
valtuutetut löytävät hyvin 
yhteisen sävelen, kun ky-
symys on pohjoisen Kirk-
konummen lähipalvelui-
den kehittämisestä.

Kannustan Kylänraitin lu-
kijoita valppauteen vaalien 
alla ja valitsemaan viisaasti, 
viihtyisän asumisen ja hyvi-
en lähipalveluiden puolesta.

Eero Lankia

luissa työskentelevien 
innostaminen yhteiseen 
keskusteluun päihteistä. 
Vanhemmille ja opettajille 
menetelmän tavoitteena on 
luoda matalampi kynnys 
ottaa päihdeasiat puheeksi 
nuoren kanssa.

Ennakkoilmoituksia ti-
laisuuteen otetaan vas-
taan osoitteessa https://
fi.surveymonkey.com/s/
TPN2BZY. Linkki löy-
tyy myös yhdistyksen 
nettisivuilta osoitteessa 
http://www.kotijakoulu.
fi/veikkola sekä yhdis-
tyksen Facebook-sivuilta 
osoitteessa http://www.
facebook.com/veikkolan-
kotijakoulu.

Auditorioon mahtuu 80 
henkilöä. Jos ilmoittau-
tumisia saadaan paljon, 
pyrimme järjestämään ti-
laisuudelle isomman tilan.

Lämpimästi tervetuloa! 
Veikkolan koti ja koulu 
-yhdistys ry 
Jani Lehmus, pu-
heenjohtaja
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Osuuspankki lähti – tuli jalkahoitaja, suutari ja hieroja
Osuuspankin entisissä ti-
loissa on alkuvuodesta ollut 
liikettä. Tiloja on remontoi-
tu uusille vuokralaisille.

– Kaksi ensimmäistä vuok-
ralaista otti yhteyttä Kylän-
raitin ilmoituksen perusteel-
la. Kolmas tuli kyselemään 
kun näki, että jotain on ta-
pahtumassa. Nyt 3 000 ne-
liömetristä vain 40 neliötä 
toimistotilaa on enää vapaa-
na, Markku Nikola Veikko-
lankoski Oy:stä kertoo.

Hyvänolon Hoitola 
Marie pistää 
jalat kuntoon

Jalkahoitaja Marie Ko-
sosen Hyvänolon Hoi-
tola Marie on toiminut 
Haapajärvellä. Kun tiloja 
Veikkolan keskustassa tar-
jottiin, Marie tarttui tilai-
suuteen. Remontti on teh-
ty, ja hoitola avataan 2.3. 
terveysaseman vieressä. 
Hoitolassa on vastaanotto-

kyläsuutari aloittaa

Veikkolalaiset ovat kyläky-
selyissä toivoneet kylälle 
suutaripalveluita. Nyt toive 
toteutuu: uuden yrityksen, 
Veikkolan kyläsuutarin, 
avajaiset ovat maaliskuun 
puolivälin paikkeilla.

Suutari Jussi Aspivaara 
on suorittanut kolmevuo-

Hierontakulma 
tulee keskustaan

Riitta Nordqvistin Hieron-
taKulma muuttaa Veikkolan 
liiketaloon uusista yrityksis-
tä viimeisenä 1.4. Avajaiset 
ovat lauantaina 18.4. klo 
10.00–14.00. Nykyään liike 
toimii Huuhkajatiellä.

Riitta on koulutettu hie-
roja ja liikunnanohjaaja. 
HierontaKulma tarjoaa 
kylmä- ja lämpöhoitoja, 
kinesioteippauksia, venyt-
tely- ja kotiohjeistuksia 
sekä kunto-ohjelmia.

Klassisen hieronnan tunte-
vat useimmat. Kuumakivi-
hieronta sen sijaan on uusi 
tulokas, kuten myös Intia-
lainen päähieronta.

tila, hoitohuone ja varasto. 
Se on auki tiistaista perjan-
taihin klo 9–18. Jalkahoi-
tolan avajaisia vietetään 
lauantaina 7.3. klo 10–14.

Marie on peruskoulutuk-
seltaan lähihoitaja. Hän 
on työskennellyt palvelu-
keskuksessa ja hoitanut 
siellä jalkojakin. Hän tekee 
jalkahoitoja, poistaa kovet-
tumia ja lyhentää kynsiä. 
Jalkahoitojen lisäksi Hy-
vänmielen Hoitolasta saa 
turvehoitoja, jotka auttavat 
moneen vaivaan.

tisen teollisen jalkinealan 
ammattitutkinnon ja ollut 
saman verran oppimassa 
Ison Omenan suutarissa.

Monipuolista palvelua

Jussi hoitaa kenkien, lauk-
kujen ja nahkatakkien 
korjaukset sekä huolto- ja 
muutostyöt. Urheiluväli-
neiden (jääkiekkovarus-
teet, painonnostovyöt ja 
remmit yms.) korjaukset 
kuuluvat Jussin työlistalle, 
ja ratsastusvälineiden kor-
jauksetkin hoituvat.

– Asun Kylmälässä ja pys-
tyn noutamaan lähiseudun 
talleilta ratsastustarvikkei-
ta, jos niitä on suurempi 
määrä. Asiasta voi sopia 
puhelimitse tai sähköpos-
tilla, Jussi kertoo.

Suutari valmistaa tietysti 
myös avaimet (abloy clas-
sic, abloy ura, abloy exec 
ja ava-avain) ja teroittaa 

luistimet, sakset, veitset, 
puutarhasakset yms. Eikä 
tässä varmasti ole kaikki, 
mitä Veikkolan kyläsuuta-
ri tekee. 

Kinesioteippiä käytetään 
mm erilaisten urheiluvam-
mojen hoidossa. Teippiä 
voidaan käyttää apuna 
yleisten urheiluvammojen, 
kuten penikkataudin, aki-
lesjännevammojen, juoksi-

jan polven ja jalkapohjan 
kalvojänteen tulehduksen 
hoidossa. Teippiä käyttävät 
ammattiurheilijat ja harras-
tajat ympäri maailmaa.

Teksti: Raija Kari

Jalkahoitaja Marie Kosonen. Suutari Jussi Aspivaara.

Hieroja ja liikunnanohjaaja Riitta Nordqvist.

Tarvitsetko lisää energiaa? 

Onko sinulla vanha tai uusi vaiva tai kipu? 

Haluatko helpotusta tulevaan allergiakauteen?

Tervetuloa Kokeilemaan

Akupunktiota!

www.acureunanen.com

acureunanen@gmail.com

040 534 9259 /Pauliina

Vastaanotot: Nummela, Veikkola,

 Tapiola
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Keidas Nuuksion äärellä
Hotelli siikaranta sijaitsee siikajärven rannalla 
Veikkolasta linnun tietä alle viiden kilometrin 
päässä. Maantietä pitkin Veikkolasta siikaran-
taan on matkaa 10 kilometriä. siikarannassa 
voi nauttia luonnossa liikkumisesta, hoidoista ja 
ravintolan herkuista vaikkapa päivävierailulla.

Hotellissa on viime vuosina 
remontoitu huoneita, joista 
uusimpina ovat valmistu-
neet yhden hengen huoneet 
ja superior-huone. Majoi-
tusta löytyy 65 huoneessa 
noin 150 hengelle. Majoi-
tuksen lisäksi Siikaranta tar-
joaa erilaisia lomapaketteja.

kokous- ja vapaa-
ajanviettopaikka

Siikarannassa panostetaan 
kokousten ohessa myös 
vapaa-ajan matkailijoihin 
ja perheisiin. Hotellilla 
on 25 hehtaarin tontti, jo-
ten vapaa-ajan viettoon 
sopivia palveluita ja akti-
viteetteja pystytään järjes-
tämään runsaasti. Talvella, 
lumitilanteen salliessa, 
hotellilla on lupa tehdä n. 
4 kilometrin perinteisen 
hiihtolatu kansallispuis-
toon, lisäksi lyhyempi 
reitti hotellin pihapiiriin 
tai järven jäälle. Hotellilta 
vuokrataan myös lumiken-
kiä Veikkolan teollisuus-
alueelta, Kaarniaispolun 
tuntumasta, lähtee 4.2 ki-
lometrin opastein merkitty 
polku Siikarantaan, josta 
on reitit edelleen Nuuksi-
on kansallispuistoon.

Siikarannassa voi pelata 
tennistä kahdella tennis-
kentällä tai frisbeegolfia 9 

väylän radalla. Piha-alu-
eella on lasten luontovisai-
lureitti, ja lähiympäristöstä 
löytyvät myös kiintorastit 
suunnistusta aloitteleville. 
Kesällä järjestetään paikal-
lisen melontakouluttajan 
kanssa yhteistyössä melon-
tailtapäiviä. Asiakkaiden 
ja lähialueen asukkaiden 
käytettävissä on kuntosali 
ja allasosasto. Hotellin ran-
tasaunalla on mahdollisuus 
talvella avantouintiin. Piha-
alueella on rakennustyö-
välinemuseo, jossa kävijä 
pääsee tutustumaan entis-
ajan rakennusvälineisiin 
maksutta. Museo on avoin-
na hotellin aukioloaikoina.

Hemmottelua ja 
herkuttelua

Uusina palveluina Hotelli 
Siikaranta tarjoaa perin-
teistä hierontaa ja kosme-
tologipalveluja. Kosmeet-
tisiin hoitoihin on käytössä 
korkeatasoiset italialaiset 
Bioline-sarjan tuotteet, ja 
valikoimassa on runsaas-
ti erilaisia kasvo-, käsi-, 
jalka- ja vartalohoitoja. 
Nyt alkuun hemmottelu-
hoitoihin voi varata aiko-
ja hotellin vastaanotosta 
loppuviikon päiviin, mutta 
Siikarannassa toivotaan 
kysynnän kasvavan niin, 
että he voivat tarjota hie-
ronta- ja kosmetologipal-
veluita jokaisena arkipäi-
vänä.

Siikarannan ravintola suo-
sii kotimaisia raaka-aineita 
ja metsän antimia. Siika-
rantaan voi tulla vaikkapa 

viikonlopun aamiaiselle 
tai nauttimaan muista ra-
vintolan palveluista. Uusi-
tulla á la carte -listalla on 
monipuolisesti annoksia 
suurempaan ja pienem-
pään nälkään. Listalta löy-
tyy annoksia myös kotiin 
vietäväksi. Ravintola pal-
velee arkisin ja lauantaisin 
klo 8–20.30 sekä sunnun-
taisin klo 8–15. Runsas 
buffet-lounas on tarjolla 
arkisin ja viikonloppuisin.

Siikarannan aulabaarista 
retkeilijä voi ostaa kahvia 
ja pientä purtavaa joko 
paikan päällä nautitta-
vaksi tai retkelle mukaan 
otettavaksi. Tilauksesta 
järjestyvät Siikarannassa 
monipuoliset perhejuhlat 
vauvasta vaariin tai las-
tenkutsut kodalla tai allas-
osastolla tarjoiluineen.

Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Hotelli Siikaranta palvelee myös talvisin.

Pikkirilli sykkii naisenergiaa
Viime syksynä liikkui kylällä huhuja, että 
veikkolalaisten keskuudessa suurta suosiota 
saavuttanut kahvila-ravintola pikkirilli lo-
pettaa toimintansa ja menee myyntiin. on-
neksi nuo huhut eivät toteutuneet, ja pikki-
rilli jatkaa toimintaansa entistä ehompana.

Kartanoteatterin esitysten 
väliaikatarjoilustakin huo-
lehtivan Pikkirillin asia-
kaskunta koostuu vauvasta 
vaariin.

Yrityksen toiminta alkoi 
vuonna 2007, kun siskok-
set Mari Lepistö ja Mona 
Hörman perustivat ensim-
mäisen Pikkirillin Vihtiin.  
Muutama vuosi sitten 
siskosten mukaan liittyi 
entinen työkaveri Krista 
Nikula Nummelasta. So-
pivien tilojen löydyttyä 
Cafe Pikkirilli muutti koti-

kylään Veikkolaan vuonna 
2009. Kahvila-lounasra-
vintola erikoistui kotiruo-
kaan sekä itseleivottuihin 
ja -tehtyihin tuotteisiin. 
Myös pitopalvelu ja kak-
kujen teko tilauksesta kuu-
luivat yrityksen toimenku-
vaan alusta lähtien.

Uudistuneen Pikkirillin 
tuotteiden kirjo on moni-
puolinen: puuroaamiainen, 
suolaista ja makeaa pikku 
nälkään, kotiruokalounas, 
iltaisin ja lauantaisin wok-
keja, itsetehtyjä lihapullia Mari Lepistö on yksi Cafe Pikkirillin touhukkaista tytöistä.

Veikkolan  
hammaslääkäri- 
asemalle lisää tilaa
Veikkolan hammaslääkä-
riasemalle on avautumas-
sa toinenkin vastaanotto-
huone. Viime lokakuusta 
asti hammaslääkäri Okko 
Sivosen lisäksi asemalla 
keskiviikkoiltaisin ja tors-
taiaamuisin työskennellyt 
Leo Hyry saa oman tilan 
aivan näinä aikoina. Hel-
mikuun alkupuolella huo-
neessa oli vielä tavaroita, 
jotka odottivat pois siirtä-
mistä.

Kauniaisissa asuva Leo 
Hyry, 26, valmistui ham-
maslääketieteen lisensiaa-

tiksi keväällä 2013. Ko-
toväkeen kuuluu vaimon 
lisäksi kolme lasta, joista 
vanhin menee esikouluun 
ensi syksynä.

Tietoa Veikkolan hammas-
lääkäriaseman palveluista 
ja myös linkki ajanvarauk-
seen löytyy nettiosoittees-
ta www.veikkolanham-
maslaakari.fi. ”Tervetuloa 
ystävälliselle hammaslää-
kärille Veikkolaan” lukee 
nettisivujen avauksessa.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

Leo Hyryn vastaanottohuone on 
valmiina aivan näinä päivinä.

ja perunamuusia, salaatte-
ja, keittoja sekä pastaa.

Pikkirillistä saa myös 
jäätelöannoksia ympäri 
vuoden, uutuutena Mö-
venpickin irtojäätelö. 
Myynnissä ovat myös 
herkullisen näköiset El-
vari-leivos/karkkikorut. 
Aukioloajan ulkopuolella 
kahvila-ravintolassa on 
mahdollisuus järjestää eri-
laisia yksityistilaisuuksia.

Pikkirilli tarjoaa työhar-
joittelupaikkoja alalla 
opiskeleville, lisäksi se 
työllistää muutaman ky-
lämme nuoren. Suosittu 
kahvila-lounasravintola on 
avoinna ma–pe klo 8–18 ja 
la klo 10–14.

Teksti ja kuva: Paavo Sortti
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OP Länsi-Uusimaa lahjoittaa 

111 kesätyöpaikkaa!
Yhdistykset:
OP Länsi-Uusimaa lahjoittaa kesätyöpaikan 111 toimialueensa nuorelle

Lohjalaiset, karkkilalaiset, vihtiläiset, kirkkonummelaiset ja siuntiolaiset yleishyödylliset 
yhdistykset voivat saada 15-17 –vuotiaan kesätyöntekijän kahdeksi viikoksi kesällä 
2015. OP Länsi-Uusimaa maksaa yhdistykselle 350 euroa ja yhdistykset hoitavat 
palkanmaksun sekä lakisääteiset kulut.

Yhdistyksiä pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus 13.3.2015 mennessä 
sähköpostilla lansi-uudenmaan@op.fi ja postitse OP Länsi-Uusimaa, Silja Parviai-
nen, Kauppakatu 13, 08100 Lohja. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kesätyöntekijän 
toimenkuva ja tarjotun työn ajankohta. Lisätiedot puh. 010 254 5238.

Työpaikat ja työnhakulomake nuorille löytyvät 23.3.2015 alkaen osoitteesta 
op.fi/lansi-uusimaa sekä Lohjan, Karkkilan, Vihdin, Kirkkonummen ja Siuntion 
kuntien nuorisotoimistoista ja –tiloista sekä Uudenmaan TE-toimistosta.

Tule tykkääjäksi!
facebook.com/OP.lansiuusimaa

Yhdessä hyvä tulee.

Halusin kysellä Annelta 
tarkemmin, minkälainen 
ihminen on Menoxin ta-
kana, mitä kaikkea hänen 
yritystoimintansa pitää si-
sällään, ja miten me veik-
kolalaiset siitä hyödymme.

kuka olet?

Olen Anne Riihonen, 
34-vuotias liikunta-alan 
yrittäjä ja ammattilainen. 
Olen naimisissa, ja minul-
la on kaksi alle kouluikäis-
tä lasta. Tällä hetkellä asun 
vielä Espoon Siikajärvellä, 
mutta kunhan omakotita-
lomme pian valmistuu, pa-
laan takaisin Veikkolaan.

Liikuntaa olen harrastanut 
pienestä pitäen. Teini-iästä 
lähtien olen saanut loista-
vat opit ja valmennusko-
kemukset Veikkolan Vei-
koissa, ja nykyään toimin 
myös MLL Pohjois-Kirk-

Liikuntapalveluita Veikkolassa

Anne ja Menox
Anne riihonen on veikkolalainen liikunta-alan 
yrittäjä. Alkujaan fysioterapeutiksi valmistu-
nut Anne on viimeiset viisi vuotta pyörittänyt 
Liikuntapalvelut Menox -nimistä yritystään ja 
samalla kouluttautunut personal traineriksi.

konummen yhdistyksessä 
liikunnan parissa. Tutuksi 
ovat tulleet niin klassinen 
baletti kuin kansantanhut-
kin. Hiihto ja suunnistus 
ovat myös lähellä sydän-
täni, ja löytyypä minusta 
pieni partiolainenkin.

Mitä Menox tarjoaa 
veikkolalaisille?

Vedän Furuhedissä ja Veik-
kolan koululla yhteensä 
kuusi tuntia viikossa Me-
nox-jumppia. Kesällä jum-
pataan Navalan ladolla ja 
puistossa. Teen räätälöityjä 
tunteja urheiluseuroille ja 
yhdistyksille sekä eri-ikäi-
sille lapsille ja nuorille, 
suunnittelen ja järjestän 
TYHY-päiviä, yritysliikun-
taa ja kuntosaliohjauksia.

Teen ravintovalmennuksia 
ja toimin personal traineri-
na (Revolution Pt) Veikko-

lan Balanssiklubin tiloissa. 
Personal trainer -asiakkai-
na minulla on miehiä ja 
naisia, noin 30–55 v., joilla 
on toiveena pieni painon-
pudotus tai isompi muu-
tos ruokavalioihin ja/tai 
liikuntatapoihin. Joillakin 
keskitytään enemmän ra-
vintovalmennukseen ja la-
jikohtaisen lihasvoiman li-
säämiseen (aktiivisemmin 
liikkujat). Osalla lähdetään 
liikkeelle kokonaisuudes-
ta ja tavoitteena pysyvät 
muutokset eli kartoitetaan, 
missä kaikilla osa-alueilla 
kaivataan muutosta, ja 
pohditaan, suunnitellaan 
yhdessä asiakkaan ajan-
käyttöä ja tavoitteita pal-
veleva kokonaisuus.

Tällä hetkellä omien per-
sonal trainer -asiakkaiden 
lisäksi vedän pt-kollegani 
Jonnan kanssa painonpu-
dotusryhmää Veikkolassa, 
ja uusi ryhmä on alka-
massa jälleen huhtikuus-
sa. Suunnitteilla on myös 
juoksukoulu nyt keväällä. 
Näiden lisäksi toimin ryh-
mäliikuntavastaavana Ba-
lanssiklubilla.

Mikä saa sinut tekemään 
tätä työtä?

Liikunta ja ihmisten hy-
vinvointi on aina ollut osa 
minua. Toimin aiemmin 
lasten fysioterapeuttina 
Lastenklinikalla ja pit-
kään mietin, onko fysio-
terapeutin työ sitä, mitä 
haluan tehdä. Nykyajan 
yhteiskunta, kiire, stressi 
ja yleisesti ihmisten jak-
saminen (myös oma jak-
saminen, pienet lapset, 
kaksi yrittäjää perheessä, 
rakentaminen) sai minut 
pohtimaan, mikä toimisi 
omassa arjessa parhaiten, 
millaista työtä oikeasti 
haluan tehdä: työssä jak-
saminen ja liikunnan ilon 
sekä elämäntapamuutosten 
jakaminen ja tekeminen.

Liikuntapalvelut Menox on 
ollut olemassa jo vuodesta 
2010, kun päätin ensim-
mäisen lapsen syntymän 
jälkeen perustaa oman yri-
tyksen äitiyslomalla olles-
sa. Olen aina ollut menevä, 
ja se näkyy myös tässä suh-
teessa; paikallaan ei osaa 
olla. Nyt reilu 1,5 vuotta 

personal trainerin töitä teh-
tyäni ja liikuntapalveluiden 
yrittäjänä en ole katunut 
hetkeäkään. Yrittäjänä on 
toki omat haasteensa mutta 
myös vapautensa. Tiedän 
ja tunnen olevani omalla 
ja oikealla alalla. Tässä on 
vaan sitä jotain! Nautin 
työstä ja työympäristöstä, 
joka vaihtelee jokaisen asi-

akkaan kanssa sisätiloista 
ulos, urheilukentältä ui-
mahalliin, työpaikan kun-
tosalilta cooperin testeihin 
ja kotitreeneistä mökkite-
rassin nurmella kahvakuu-
lailuun.

Teksti: Maria Salonen 
Kuva: Timo Saarinen, 
Excellaphoto

Lisätietoja Anne Riihosen luotsaaman 
yrityksen toiminnasta löytyy nettisivuilta 
www.lpmenox.fi ja Facebookista: 
Liikuntapalvelut Menox.
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a VEIKKOLAN OMA
PÄÄTTÄJÄ EDUSKUNTAAN

www.pekkasinisalo.fi

Pekka M. Sinisalo
Kirkkonummen
kunnanvaltuutettu,
kunnanhallituksen 2.vpj,
Perussuomalaisten 
Uudenmaan piirin puheenjohtaja,
puoluehallituksen jäsen,puoluehallituksen jäsen,
HSL:n hallituksen jäsen.
Mainoksen maksaja: Sinisalon tukiryhmä,
Halutessasi tukea Pekan kampanjaa ota
yhteyttä tukiryhmään.
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BB-ryhmäläisten toiminta ja etuudet vuonna 2015 
Brita Blombergin testamenttiryhmään kuuluvat 68 vuot-
ta täyttäneet postinumeroalueilla 02880 ja 02860 asuvat 
veikkolalaiset. Ryhmä kasvoi vuoden 2015 alussa 81:llä. 
BB-ryhmän etuuksista nauttivien kokonaismäärä on 525.

Kirkkonummen Sanomien Tapahtumapäivyri-palstalla ja 
Kylänraitti-lehdessä ilmoitetaan tapahtumista ja muutoksista.

palveluohjaaja 
Palveluohjaaja Marja Keränen työskentelee BB-
asioissa keskiviikkoisin osapäiväisesti, torstaisin 
ja perjantaisin kokopäiväisesti, puh. 050 413 
7443. Jos et tavoita, jätä vastaajaan viesti. 
Sähköposti: marja.keranen(at)kirkkonummi.fi.

tiedotustilaisuus BB-varojen käytöstä 
Kirkkonummen ikäihmisten hyvinvointipalveluista 
vastaava ylilääkäri Marjut Hovinen tiedottaa vuosittain 
Brita Blombergin testamenttivarojen käytöstä. 
Tuleva tiedotustilaisuus on perjantaina 22.5. klo 
11.15 Veikkolan nuorisotilan liikuntasalissa.

toiminnan suunnitteluryhmä 
Perusturvalautakunnan muodostamaan työryhmään 
kuuluvat ylilääkäri Marjut Hovinen, hoitotyön johtaja 
Gun-Lis Wollsten, palveluohjaaja Marja Keränen, 
perusturvalautakunnan edustajana Marjut Frantsi-
Lankia ja BB-ryhmään kuuluva Pirkko Kautto.

Yksinäisten joulu 
Kolmatta kertaa Veikkolan nuorisotilaan kokoontui 
palveluohjaajan ja muiden vapaaehtoisten järjestämänä 
ja avustuksella noin 10 ikäihmistä, jotka olisivat 
joutuneet viettämään joulun yksin. He pääsivät 
joululounaalle ja kahville muiden seuraan. Tilaisuus oli 
ikimuistoinen kaikille. Lämmin kiitos vapaaehtoisille 
tilaisuuden valmistelijoille, Solveig Taipaleelle ja koko 
S-Market Veikkolan henkilökunnalle joulumielestä.

kaikille eläkeläisille avoimia tilaisuuksia

perjantaikahvila 
Kahvila on avoin perjantaisin syyskuusta toukokuun 
loppuun osoitteessa Koskentie 3, Veikkolan nuorisotila. 
Kahvila on tarkoitettu kaikille veikkolalaisille ja 
pohjoiskirkkonummelaisille ikäihmisille. Tilaisuuteen 
ei tarvitse ilmoittautua, omat sisäkengät ovat tarpeen. 
Asiantuntijat alustavat keskustelua, tai päivän aihe 
on vapaa. Kahvit ja voileivät tehdään talkoovoimin.  
Paikallinen S-Market on avustanut tarvikkeiden 
hankinnassa, joten hinta on ollut alle euron annokselta. 
Asiantuntijoiden aiheet ovat luettavissa Kirkkonummen 
Sanomien Tapahtumapäivyristä. Perjantain 
ohjelmarunko on seuraava: 
 
Klo 11.15–12.15 asiantuntija kertomassa/vapaata 
keskustelua kahvin ja voileivän kera. 
Klo 12.15–13 BB-ryhmän asioita. Palveluohjaaja 
paikalla. 
Klo 12.30–14 vapaaehtoisten tapaaminen 
joka kuukauden viimeisenä perjantaina.

ruokalippuja ruokailuun Veikkolan koululla 
Kansaneläkeläiset ja yli 65-vuotiaat voivat ostaa 
ruokalippuja Veikkolan kirjastosta. Ruokailu tapahtuu 
Veikkolan koulussa klo 12.30–13.15. Ruokalista on 
nähtävillä Kirkkonummen Sanomissa. 
BB-ryhmäläiset saavat veloituksetta rajatun määrän 
lippuja Veikkolan koulun ruokailuun. Vuoden 
2015 lippumäärää ei ole vielä vahvistettu.

Etuuksia BB-ryhmäläisille

Nummelan kutsutaksi asiointimatkoille 
Taksi kulkee kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. 
Lähtö on n. klo 9.30 alkaen kodin läheltä ja paluu n. 
klo 12. Matka maksaa 2,80 e/suunta. Nummelassa 
on mahdollisuus käydä kahdessa–kolmessa kaupassa 
tilanteen mukaan. Taksissa on mahdollista matkustaa 
pyörätuolilla, mikäli asiasta sovitaan etukäteen 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Sovitut kuljetuspäivät vuodelle 2015 ovat: 
4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 17.6., 1.7., 5.8.

Kutsutaksin palveluntuottaja on Taksikuljetukset Harri 
Vuolle Oy. Ilmoittautuminen on tehtävä edellisenä päivä-
nä klo 12:een mennessä kuljettajalle, puh. 050 418 1173 
(huom. uusi numero).

tapaturmien ehkäisy ja kunnon ylläpito 
BB-ryhmään kuuluvat saavat palveluohjaajalta 
veloituksetta liukuesteet jalkineisiin, kävelysauvat 
ja lonkkasuojat. Yksikin ”säästetty” lonkkamurtuma 
kattaa tämän palvelun kulun! Palveluohjaajalta 
saa lainaksi Cabinova-liesivaroittimen sekä 
Gymstick-istumaliikuntavälineen.

Liikuntaetuudet 
BB-ryhmäläinen voi saada liikuntatukea korkeintaan 
60 e vuodessa. Tuki tulee käyttää useampaan 
liikuntaryhmään ja enintään 20 e/liikuntaryhmä. 
Palveluohjaaja on sopinut tähän mennessä seuraavien 
liikuntapalvelujen kanssa BB-avustuksesta: 
 
1. kirkkonummen kunnan liikuntapalvelut, 
erityisryhmien liikunta, tuki voi olla vuosimaksusta 
20 e/vuosi/ryhmäläinen, kausimaksusta 10 e/vuosi/
ryhmäläinen, lyhytkurssissa 5 e/vuosi/ryhmäläinen. 
Lisätietoja Mita Baarman, puh. 040 561 2203 tai 
esitteestä ”Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta”, joka on 
saatavilla Veikkolan kirjastolta. 
2. Balanssin EasyLine-ryhmä Balanssi-klubi (apteekin 
yläkerta) keskiviikkoisin klo 12. 
BB-ryhmäläisille korvataan neljä ensimmäistä kertaa. 
Hinta: 5 e/kerta. 
Lisätietoja: Noora Ekström, puh. 050 306 1143.

jalkahoitoetuus 
Jalkahoito korvataan kolme kertaa vuodessa 
30 euron suuruisena. Palveluntuottaja vähentää 
laskun loppusummasta enintään 3x30 e/vuodessa 
kustannettavaksi BB-varoista ja tiedottaa asiasta 
palveluohjaajalle. BB-ryhmäläisen on käytettävä 
seuraavia laillistettuja jalkojenhoitajia: 
 
Merja sopanen, puh. 050 346 3243. Hinta 
vastaanotolla (Pitäjätuvanpolku 2, Kirkkonummi) 45 
e/45 min., 30 e/30 min. Kotikäynti 60 e. 
tuula sanden, puh. 040 516 6231. Hinta kotikäyntinä 55 e. 
Mona sandström, puh. 040 523 3599. Vastaanotto 
Kirkkonummen palvelukeskuksella, 40 e /45 min.

Avustus raskaisiin pihatöihin

Avustuksen saamiselle on asetettu seuraavat säännöt: 
1. Avustusta myönnetään omakotitalossa yksin asuvalle 
tai pariskunnalle, joista molemmat ovat huonokuntoisia. 
2. Testamenttivaroista myönnetään avustusta enintään 
150 euroa vuodessa kriteerit täyttäville asukkaille. 
3. Palveluntuottaja on hyväksytty toimittajaksi ja 
laskuttaa Kirkkonummen kunnalta BB-varoista 
suoritetun palvelun palveluohjaajan antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
4. Varmista oikeutesi avustukseen ottamalla ennen 
tilaustasi yhteyttä palveluohjaaja Marja Keräseen. 
5. Avustusta voi saada mm. nurmikon leikkaukseen, 
polttopuiden hakkuuseen, lumitöihin, hiekoitukseen ja 
rännien puhdistukseen. 
 
Palveluntuottaja ilmoittaa Marja Keräselle, kenen 
luona ovat tehneet raskaita pihatöitä BB-avustuksena 
ja laskutetun summan kirjanpitoa varten. Uusien 
palveluntuottajien tulee hakeutua virallisesti kunnan 
hyväksymäksi palveluntuottajaksi. Käytettävä seuraavia 
palveluntuottajia: 
 
Nordström roger (kunnan hyväksymä 
palveluntuottaja). Hiekoitus, rännien puhdistus ym., 
puh. 040 551 0306. 
kirkkonummen työnhakijat ry (kunnan hyväksymä 
palvelun tuottaja). Lapiolla lumen luonti, hiekoitus, 
rännien puhdistus, puh. 050 585 0894. 
Veikkolan kyläavustaja: sven-Erik Grahn, puh. 
046 683 7870 arkipäivinä klo 9.30–14.30, varaukset 
mielellään kello 9.30–10. Hinta 10 e/tunti.  Vanhuksilta 
ei peritä kyläyhdistyksen jäsenmaksua. 
Veikkolan kotitalkkari Heikki Lumiaho, puh.  
045 1475388. 

4-service oy. Koneellinen lumenajo Veikkolan 
keskustan lähistöllä. Puh. 050 323 7667. 
suomen omakotiliiton kirkkonummen 
omakotitalkkari, puh. 041 550 6206. Asukas maksaa 
itse omakotiliiton jäsenmaksun 20 e Palveluista 
veloitetaan 8 e/tunti. Asukas tarjoaa kaikki tarvittavat 
työkalut ja tarvikkeet. Työkalujen on oltava valmiina, 
kun omakotitalkkari tulee paikalle. 
 
Avustus siivoukseen ja ikkunanpesuun 
Siivouskuluista korvataan 50 e vuodessa/talous ja 
ikkunanpesusta 20 e vuodessa/talous. 
BB-ryhmäläinen on itse yhteydessä palveluntuottajaan. 
Palveluntuottaja ilmoittaa palveluohjaajalle, ketkä 
ovat käyttäneet etuutta. Käytettävä seuraavia kunnan 
hyväksymiä palveluntuottajia: 
 
Eeva Marian hoiva- ja huolenpito, Eeva Tillgren, puh. 
050 545 8003. 
t:mi Maija kyynäräinen, puh. 040 824 2052. 
t:mi Yrttinummi, Liisa Vikstedt, puh. 044 022 3442. 
Larsenbygg oy, Heidi, puh. 050 323 5620. 
 
Britan juhla 
Perinteinen juhla 7.10.2015 klo 12–14.30 Veikkolan 
seurakuntakodilla. 
Tule muistelemaan Brita Blombergia, testamentin jättäjää. 
 
retkiavustus 
Avustetaan muiden organisaatioitten järjestämiä 
retkiä BB-ryhmäläisten osalta enintään 20 e/vuosi/
ryhmäläinen. Hakemukset palveluohjaajalle. 
 
kurssitoimintaa 
 
Atk-paja 
Atk-opastusta on saatavilla kirjaston Rotko-tilassa. 
Pirkko-Liisa Iivari pitää atk-pajaa BB-ryhmäläisille 
maalis-huhtikuussa, jos löytyy halukkaita oppimaan 
uutta tai kertaamaan vanhaa. Tutkitaan, mitä Internetistä 
löytyy, ja opetellaan käyttämään sähköpostia 
monipuolisesti. 
Halukkaille voidaan luoda omat sähköpostitunnukset ja 
harjoitella sähköpostin käyttöä. Atk-pajapäivät ja ajat 
sovitaan ilmoittautumisten jälkeen. Oman kannettavan 
tietokoneen voi ottaa mukaan tai käyttää BB-ryhmän 
koneita. 
Ilmoittautumiset lähetetään suoraan Pirkko-Liisa 
Iivarille puhelimella tai tekstiviestillä numeroon 050 
354 0836 tai perjantaikahvilassa. 
kädentaitoja 
Kansalaisopiston tilauskurssi järjestetään BB-
ryhmäläisille. Lisätietoa tulossa kurssin jatkon 
varmistuttua. 
ruokakurssit 
Neljän kerran ruokakursseja järjestetään, jos saamme 
kouluttajan Marttaliitosta.  Perjantaikahvilassa 
ilmoitetaan uuden kurssin alkamisesta. 
 
Vapaaehtoistoiminta 
Ota yhteys palveluohjaajaan, jos elämässäsi on aikaa 
vapaaehtoistyölle, niin mietitään sinun aikatauluusi 
sopiva tehtävä. Tarvetta lisäkäsille on perjantaikahvilan 
”emännöinnissä”, juhlien ja tilaisuuksien järjestämisessä 
ym. 
Joulu tulee tänäkin vuonna. Jos pystyt antamaan silloin 
hetken elämästäsi ja ajastasi, voit saada ikimuistoisen 
hetken yksin jouluaan viettävien veikkolalaisten 
ikäihmisten seurassa yhteisellä joululounaalla 
nuorisotilassa. 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus järjestetään 
Ikäinstituutin ohjelman mukaisesti, mikäli halukkaita 
ilmoittautuu riittävästi. Lisätietoja palveluohjaajalta.

kuljetuksista 
Kannustamme kimppakyyteihin. 
Brita Blombergin testamentti-projekti on myös 
Facebookissa! Käy tykkäämässä ja jaa tietoa muillekin: 
https://fi-fi.facebook.com/pages/Brita-Blombergin-
testamentti-projekti/279040875470720

Terveisin 
Palveluohjaaja Marja Keränen, puh. 050 413 7443 
Hoitotyön johtaja Gun-Lis Wollsten, puh. 050 577 4785
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VEikkoLAN 
tAksi

Veikkolan koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Projektipäällikkö Minna 
Nylander Kirkkonummen 
seniori-infosta oli tammi-
kuussa ikäihmisten per-
jantaikahvilassa kertomas-
sa tästä toiminnasta.

– Seniorineuvola-toi-
minnan vastaanotto on 
Lehmuskartanossa, jos-
sa Minna Nylander tekee 
yhteistyötä omaishoidon 
koordinaattori Bodil Lind-
holmin kanssa.

Seniori-info on aloitettu 
Kirkkonummen keskus-
tassa viime lokakuussa. 
Toiminta on nyt laajen-

tunut Veikkolaan. Minna 
Nylanderin vastaanotto on 
joka kuukauden viimeinen 
perjantai klo 10–13 Veik-
kolan nuorisotilassa.

– Palveluun kuuluu kunnal-
lisista ja yksityisistä palve-
luista sekä muusta Kirk-
konummen toiminnasta ja 
tapahtumista tiedottaminen. 
Se täydentää esimerkiksi eri 
yhdistyksistä saatavaa tie-
toa. Palvelua saa suomeksi 
ja ruotsiksi. Seniori-infon 
palvelupisteestä saa tietoa, 
esitteitä sekä tavallisimpia 
lomakkeita, kuten asumis-
tuen, asuntohakemuksen 

tai hoitotuen lomakkeet, ja 
niiden täyttämisohjeita sekä 
henkilökohtaisesti että pu-
helimitse, Minna Nylander 
kertoo.

Joulukuussa aloitettiin 
niin ikään palvelutarpeen 
arviointi, jossa selvitetään 
avun, fysioterapian, ruo-
kahuollon ja siivouksen 
tarpeet. Kartoitus perustuu 
haastatteluun. Myös ravin-
to- ja muistitestit ovat mah-
dollisia. Toiminnasta vas-
taa Tiina Westman-Kiia.

Teksti: Unto Vaskuu 
Kuva: Raija Kari

Seniori-info aloitti Veikkolassa

Minna Nylander – pianon edessä vasemmalla – kertoo perjantaikahvilassa 
Kirkkonummen seniori-infosta. .

Ikäihmisen sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen 
– onko se mahdollista tekniikan avulla?
jokainen meistä ikäihmisistä toivoo pysty-
vänsä mahdollisimman pitkään itsenäiseen 
suoriutumiseen, päätöksentekoon sekä huo-
lehtimaan omasta terveydestä ja sen ylläpi-
tämisestä.  toimintakyvyn säilymisessä ja 
tukemisessa on keskeistä, että ymmärtää 
ikäihmisen tarvitsevan toisia ihmisiä, lähei-
syyttä ja yhteisöllisyyttä.

Sosiaalinen tuki ja sosiaa-
linen aktiivisuus ovat tut-
kijoiden mukaan suoraan 
yhteydessä fyysiseen ja 
psyykkiseen toimintaky-
kyyn. Vireä toimintaky-
ky jopa ennaltaehkäisee 
sairastumista ja on avuksi 
sairauden tai menetyksen 
kohdatessa. Omiin voi-
mavaroihin suhteutettu, 
aktiivinen elämäntyyli on 
tärkeää meille ikäihmisil-
le, lisäähän osallistuminen 
itsetuntoa ja itsearvostusta, 
uskoa omiin kykyihin ja 
vahvistaa tarpeellisuuden 
tunnetta.

Uusia ystäviä voi löytää 
ja saada vielä ikäihmise-
näkin! Brita Blombergin 
testamenttiryhmässä (BB-
ryhmä) olemme havain-
neet konkreettisesti mo-
nen edellä mainitun asian 
toteutumisen ja erilaisten 
sosiaalisten rinkien syn-
nyn. BB-ryhmään kuuluu 

tällä hetkellä 525 vähintään 
68-vuotiasta ikäihmistä.

Yhteiskunnassamme kehite-
tään tällä hetkellä useita toi-
mintamalleja, joilla tuetaan 
ja mahdollistetaan hallituk-
semme linjapäätös: ”Ikäih-
miset asuvat kodeissaan 
mahdollisimman pitkään ja 
laitosasumista puretaan.” 
Iän karttuessa liikunnallinen 
kyky heikkenee ja kontaktit 
vähenevät. Usein ikäihmi-
sellä voi olla merkitykselli-
nen rooli lasten ja lastenlas-
ten elämässä, mutta pitkien 
matkojen, työn, opiskelun tai 
muun seikan tähden haluttu 
vuorovaikutus ei ole riittä-
vä. Myös muu sosiaalinen 
verkosto ja yhteydet hoito-
henkilökuntaan ovat tärkeät 
turvallisuuden ja yhteenkuu-
luvuuden tunteen tarjoajina.

Kirkkonummen kunta BB-
toiminnan koordinoijana 
haluaa tarjota mahdolli-

suuden yhden toiminta-
mallin kokeiluun. Tämä 
kokeilu ei millään tavalla 
poista sosiaalisen tai lää-
kinnällisen verkoston tar-
vetta tai palvelun kaventa-
mista, vaan tavoitteena on 
saada BB-tukitoiminnan 
piiriin heitäkin, joille ko-
toa liikkuminen yhteisiin 
tapahtumiin on hankalaa 
tai yhteydenpito lähiomai-
siin, avustajiin ja tervey-
denhuoltoon on hankalaa.

sopiiko Akkuna-palvelu 
sinulle tai läheisillesi?

Nimi kuvaa palvelun tuo-
maa yhteisöllisyyttä ja 
arkiympäristön laajentu-
mista: Akkuna on ikkuna 
kodista maailmaan. Se 
avaa yhteyksiä, tuo sisäl-
töä ja turvaa sekä helpottaa 
elämää. Akkuna-palvelu 
toimii yhteydenpitäjänä 
lapsiin, muihin omaisiin, 
ystäviin, hoitajiin, BB-
tilaisuuksiin, kunnan ko-
tihoitoon ja muihin asuk-
kaan haluamiin kohteisiin.

Palvelun päätelaitteena voi 
olla asukkaan oma televi-
sio tai tablet pc. Akkuna-
kuvapuhelulla voi soittaa 
mihin tahansa päätelait-

teeseen, jonka asukas on 
halunnut kytkeä palvelun 
piiriin. Kuvapuhelimen 
kautta omaisilla ja ystävil-
lä on mahdollisuus osallis-
tua aktiivisesti ikäihmisen 
elämään. Koska puhelut 
kulkevat Internetissä, var-
sinaisia puhelukustannuk-
sia ei ole, vaikka yhteys 
olisi koko ajan auki. Ku-
vapuhelut on salattu asian-
mukaisesti.

BB-kerhon tilaisuuk-
sia ym. voidaan seurata 
Akkuna-palvelun kautta 
omasta televisiosta. Ta-
pahtumat voidaan tallentaa 
haluttaessa myöhempää 
käyttöä varten. Irrallisia 
videokasetteja ei tarvita, 
vaan lähetykset tallen-
tuvat automaattisesti, ja 
niitä katsotaan kuten mitä 
tahansa tv-kanavaa. Pi-
hatapahtumista ja retkiltä 
kuvatut videot on helppoa 
ja nopeaa siirtää kaikkien 
katsottavaksi.

Akkuna-palveluun voi-
daan asukkaan halutessa 
liittää esim. seurakunnan 
tilaisuudet, erilaiset kou-
lutustilaisuudet ja välit-
tää erilaista tietoa muun 
muassa BB-tapahtumista, 

palveluista, ikäihmisten 
tarvitsemista koulun ruo-
kalistoista jne. Sähköisten 
tiedotteiden avulla tiedot-
taminen pysyy aina tehok-
kaasti ajan tasalla.

Haluatko kokeilla 
Akkuna-palvelua?

BB-ryhmä etsii palve-
lun testaukseen haluavaa 
ikäihmistä ja omaisia tai 
ystäviä.  Haluaisitko sinä 
olla kokeilemassa Akku-
na-palvelua? Ehkä sen 
tukemana jatkat aktiivista 
elämää ja turvallista asu-
mista omassa kodissa hy-
vinkin pitkään.

Palvelun testikäyttäminen 
ei vaadi mitään etukäteis-
taitoja eikä aiheuta kustan-
nuksia asukkaalle. Jos asia 
vähänkin kiinnostaa sinua, 
ota yhteys palveluohjaaja 
Marja Keräseen, puhelin 
050 413 7443.

Palvelun rakentaja on An-
via Oyj. Yhtiö on tieto-, 
viestintä- ja turvatekno-
logian palveluita tarjoava 
konserni ja Suomen nel-
jänneksi suurin tietolii-
kenneoperaattori. Yhtiön 
juuret ovat Pohjanmaalla. 

Teksti: Pirkko Kautto, BB-
ryhmän jäsen

Omakin TV tai tabletti voi toimia "Akkunana". Neljä 
väriä ohjaa helppoa käyttöä.

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918
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Jukka Kuoppamäki, toim. Juha Rantala

Sinne ja takaisin,  
matka Euroopan sydämeen
Basam Books Oy 2014

Ihmisen täytyy lähteä 
voidakseen palata, py-
sähtyä, voidakseen jatkaa 
matkaa, katsoa taakseen, 
nähdäkseen tulevaisuu-
teen, vaieta, voidakseen 
puhua, hiljentyä, löytääk-
seen itsensä. Nuoruus on 
etsimisen aikaa, keski-ikä 
ratkaisujen tekoa, kypsä 
ikä sadonkorjuuta varten. 
Elämä on tie, elämä on 
koulu, elämä on kaunis, 
elämä on lahja. Mistä se 
alkaa ja minne se vie, et 
voi sen kestäessä nähdä. 
Mutta sillä on aina suun-
ta, sillä on tarkoitus, sillä 
on syy, sillä on päämäärä.

Vain kynnyksellä, kun 
avaat oven ja astut sisään, 
tai kynnyksellä, kun 
avaat oven astuen ulos, 
saat nähdä näytelmän 
juonen, ja jälkeenpäin, 
miten onnistut sen täyt-
tämään. Teatteriseurue 
ovat ihmiset ympärilläsi, 
ne joita kohtaat, joiden 
kanssa elät, jotka seiso-
vat risteyksissä osoittaen 
suuntaa, vaikket heitä 
seuraisikaan.

Elämä on näytelmä, jo-
hon kirjoitit juonen, jonka 
unohdit taas, jotta voisit 
itse vapaana päättää. 

Vapaus on kaikkeuden ke-
hityksen riski, mutta se on 
myös mahdollisuus. Vain 
vapaudessa meissä kasvaa 
voima ottaa vastaan tule-
vat haasteet (Jukka Kuop-
pamäki).

Sinne ja takaisin – mat-
ka Euroopan sydämeen 
on koskettava elämäker-
ta Jukka Kuoppamäestä 
– miehestä suomalaisten 
rakastamien ikivihreiden 
kappaleiden takana.

Kuoppamäen tarina etenee 
lapsuusajan tunnelmista 
Helsingissä kohti tunnus-
tetun viihdetaiteilijan uraa. 
Hänen muistoissaan saavat 
osansa Syksyn Sävel, muu-
sikkokollegat ja musiikki-
elämän monet kiemurat.

Uralla yllättävä käänne 
tapahtui, kun menestynyt 
muusikko päätti lähteä 
Saksaan opiskelemaan 
papiksi. Lukija tutustuu-
kin uudenlaiseen, henkistä 
kasvua etsivään Kuop-
pamäkeen. Teoksen on 
toimittanut tietokirjailija 
Juha Rantala.

Jukka syntyi v. 1942 Hel-
singin Mehiläisessä. Hän 
kävi Töölön kansakoulun 
ja Helsingin Reaalilyseon 
B-linjan (kielilinja). Pik-
kuveli Mikko kuoli vuon-
na 2002 äkillisesti 57-vuo-
tiaana. Jukan harrastuksia 
olivat mm. partio ja pur-
jehdus. Jukka valmistui 
kansakoulunopettajaksi 
vuonna 1965 Helsingin 
opettajakorkeakoulusta.

Unto Vaskuu

Liisa Talvitie, Asko Sarkola

Naurun takana
WSOY 2014

Apu-lehden toimittaja, 
filosofian maisteri Liisa 
Talvitie, on uransa aikana 
kirjoittanut paljon teatte-
rista ja tehnyt eri lehtiin 
lukuisia henkilökuvia 
näyttelijöistä. Hän on ai-
emmin julkaissut elämä-
kerrat diplomaatti Tatu 
Tuohikorvesta ja näyttelijä 
Sinikka Sokasta.

Asko Sarkola ajautui sat-
tuman oikusta Svenska 
Teaterskolanin oppilaaksi 
vuonna 1963. Kantapään 
kautta kaiken opetelleesta 
ummikosta tuli ohjaaja-
legenda Benno Bessonin 
luottonäyttelijä, Birgit-
ta Ulfssonille kuin oma 

poika ja lopulta Suomen 
suurimman laitosteatterin 
johtaja.

Helsingin Kaupunginteat-
terin johtaja, näyttelijä ja 
laadukkaiden sekä oma-
tulkintaisten musikaalien 
(Les Miserables, Tohtori 
Zivago) tuottaja. Asko 
Sarkola tunnetaan paitsi 
kansanteatterin, poliitti-
sen revyyn, ranskalaisen 
farssin ja slaavilaisen sar-
kasmin ystävänä myös 
tekotaiteellisen teatterin 
vastustajana.

Haastatteluihin perus-
tuvassa välitilinpäätök-
sessään Sarkola kertoo 
avoimesti lapsuudestaan, 
elämänsä naisista ja oppi-
isistään, Lilla Teatternin 
kultakaudesta ja taloudel-
lisesti vaikeista vuosista, 
syvästä masennuksestaan 
ja onnistumisen mystee-
reistä. Sarkolan henkilöku-
vaa täydentävät läheisten 
ystävien, perheenjäsenten 
sekä kollegoiden haastat-
telut.

Asko Sarkola on eteen-
päin katsoja, jonka nykyi-
nen puoliso on näyttelijä 
Jonna Järnefelt. Sarko-

lan mielestä ”kiinnostus 
on onnellisen ihmisen 
yleisin ja silmiinpistävin 
tunnusmerkki”. Ensim-
mäinen vaimo oli Emilie 
Enckell, josta Asko erosi 
v. 1981. Avioero ja Lil-
lanin vaikeudet ajoivat 
Askon syvään masennuk-
seen, jota hoidettiin psy-
kiatrin avulla.

Asko joutui 5-vuotiaana 
lastenkotiin ja sieltä Bert-
ha Maria Hemmet -leik-
kikouluun Töölönkadulle. 
Kansakoulua hän kävi 
Apollossa ja Topeliuksen-
kadulla. Oppikoulu su-
jui Liisankadun Svenska 
Lyceumissa. Asko pääsi 
ruotsinkieliseen teatte-
rikouluun, ensimmäisi-
nä opettajinaan Henake 
Schubak ja Jekaterina 
Slabova-Hiitonen. Lilla-
nin johtajana hän halusi 
tarjota teatteria yleisölle. 
Merkittävä henkilö Askon 
työuralla oli myös pitkäai-
kainen sihteeri Kati Myk-
känen.

”Hyvä tarina poikii aina 
jatkoa”, Asko päättää mit-
tavan tarinansa.

Unto Vaskuu

Kertomuksia Lapinkylästä

Kirja Kertomuksia La-
pinkylästä ilmestyi 
15.12.2014. Teos syntyi 
siten, että työryhmä, jos-
sa olivat Pipu Moltubak, 
Leif Moring ja Bengt We-
lin, alkoi 2010 kerätä va-
lokuvia ja haastatella ky-
län tapahtumista iäkkäitä 
kyläläisiä Leif Moring ja 
Bengt Welin ovat kirjoit-
taneet useimmat kirjan 
sisältökohdat sekä täy-
dentäneet kerätyn materi-
aalin muiden kirjoittajien 
tekstein, jotka kuvaavat 
Lapinkylän elämää useas-
ta näkökulmasta.

Kirja kuvaa Lapinkylää 
sen historiallisesta näkö-
kulmasta Kirkkonummel-
la. Vanhoina aikoina oli 
maatalous kylän tärkein 
elinkeino. Olosuhteet 
1700-luvulla valaisevat, 
kuinka isojakojärjestelyt 
vuoden 1776 jälkeen al-
koivat kiinnostaa kaikkia 
naapureita. Lapinkylässä 
oli isojaon aikana viisi ti-
laa, Herrla, Tengo, Num-
mis, Raula ja Jussila, joista 
Raula jaettiin 1700-luvun 
lopulla ja Jussila 1800-lu-
vulla.

Useimmat kylän kantatilat 
jaettiin 1900-luvun sekä 
1920-luvun aikana siten, 
että muodostui useita pien-
tiloja. Pientiloilla elettiin 
karjanhoidolla sekä viljan-
viljelyllä. Useat maanvil-
jelijät ryhtyivät 1930-lu-
vulla tomaatinviljelijöiksi. 
Tätä kesti 1970-luvulle 
asti, kunnes öljynhinnan 
nousu teki tomaatinvilje-
lyn kannattamattomaksi.

Lapinkylä on myös ollut 
puuseppien kylä. Puuse-
pänverstaiden teollinen 
syntyperä 1800-luvulla 
oli ainutlaatuinen Kirkko-
nummella. Missään muu-
alla kunnan alueella ei 
ollut ollut yhtä monta puu-
seppää. Puusepät asuivat 
ja tekivät töitä useimmiten 
samassa paikassa, minkä 
vuoksi heidän usein vaa-
timattomat mökkinsä ja 
verstaansa loivat kulttuu-
riseudun luonteen ja ovat 
ympäristölle tärkeä osa 
vielä tänä päivänä.

Kirjailijat kuvaavat kar-
tanoita, pientiloja, puu-
sepänverstaita, tomaa-
tinviljelyä, Porkkalan 
vuokra-alueen ajan vaiku-
tuksia kylään sekä erilais-
ta yhdistys- ja osuuskunta-
toimintaa kyläyhteisössä. 
Lukija saa myös tutustua 
moneen mielenkiintoiseen 
elämänkohtaloon.

Kirjassa on 240 sivua, ja 
se sisältää paljon kuvama-
teriaalia. Kirja on käännös 
ruotsinkielisestä kirjasta 
Berättelser från Lappböle, 
joka ilmestyi joulukuussa 
2013. Kirjan kirjoittami-
nen ja kääntäminen suo-
meksi on tehty talkootyö-
nä. Kaksitoista yksityistä 
tuen antajaa, Kirkkonum-
men säästöpankkisäätiö ja 
Kyrkslätts hembygdsfö-
rening r.f. vastasivat suo-
menkielisen kirjan rahoi-
tuksesta.

Bengt Welin ja 
Leif Moring

Bengt Welin, Leif Moring
Sigbritt Backman, toim.

Kirja kuvaa Lapinkylää sen historiallisesta näkökulmasta Kirkkonummella. Vanhoi-
na aikoina oli maatalous kylän tärkein elinkeino. Olosuhteet 1700-luvulla valaise-

vat kuinka isojakojärjestelyt vuoden 1776 jälkeen alkoivat kiinnostaa kaikkia naapureita. 
Lapinkylässä oli isojaon aikana viisi tilaa, Herrla, Tengo, Nummis, Raula ja Jussila, jois-
ta Raula jaettiin 1700-luvun lopulla ja Jussila 1800-luvulla. Useimmat kylän kantatilat 
jaettiin 1900-luvun sekä 1920-luvun aikana siten että muodostui useita pientiloja. Pien-
tiloilla elettiin karjanhoidolla sekä viljanvieljelyllä. Taloussrahojen kartuttamiseksi oli 
tapana kesäaikaan vuokrata asuinrakennus kesävieraille. Useat maanviljelijät ryhtyivät 
1930-luvulla tomaatinviljelijöiksi. Tätä kesti 1970-luvulle asti kunnes öljynhinnan nousu 
teki tomaatinviljelyn kannattamattomaksi.

Lapinkylä on myös ollut puuseppien kylä. Puusepänverstaiden teollinen syntyperä 
1800-luvulla oli ainutlaatuinen Kirkkonummelle. Missään muualla kunnan alueella ei ol-
lut ollut yhtä monta puuseppää. Puusepät asuivat ja tekivät töitä useimmiten samassa pai-

kassa, jonka vuoksi heidän usein vaatimattomat mökit ja verstaat loivat 
kulttuuriseudun luonteen ja on ympäristölle tärkeä osa vielä tänä päivänä.

Kirja syntyi siten että työryhmä, jossa olivat Bengt Welin, Leif Moring ja 
Pipu Moltubak, alkoi 2010 kerätä valokuvia ja haastatella kylän tapahtumis-
ta iäkkäitä kyläläisiä. Leif Moring ja Bengt Welin ovat kirjoittaneet useim-
mat kirjan sisältökohdat sekä täydentäneet kerätyn materiaalin muiden kir-
joittajien tekstein, jotka kuvaavat Lapinkylän elämää useasta näkökulmasta.

Kirjailijat kuvaavat kartanoita, pientiloja, puusepänverstaita, tomaatin-
viljelyä, Porkkalan vuokra-alueen ajan vaikutukset kylään sekä  erilaista 
yhdistys- ja osuuskuntatoimintaa kyläyhteisös -
sä. Lukija saa myös tutustua moneen mie len-
kiintoiseen elämänkohtaloon. Kirjan on toimit-
tanut Sigbritt Backman.

Kyrkslätts hembygdsförening rf

K
ertom

uksia L
apinkylästä .........

Kyrkslätts hem
bygdsförening rf

Kertomuksia   Lapinkylästä  ............................

Kertomuksia
     Lapinkylästä

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

Lamminjärventie 6, Veikkola

P. 0400 402 930
klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.jokakoti.fi/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

www.veikkola.fi
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Veikkolan kirjaston tapahtumia

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

Allastie 6, 02880 Veikkola 
p. (09) 2967 2100, 
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

tärkeä tieto ennakkoäänestyksestä
Veikkolan kirjasto toimii eduskuntavaalien ennakkoää-
nestyspaikkana mutta vain osan ennakkoäänestysajasta

Ennakkoäänestys on Veikkolan kirjaston aulassa  
la 11.4. klo 9–18,  
su 12.4. klo 9–18 ja  
ma 13.4. klo 14–20.

Lukukoira pete Veikkolan kirjastolla

Veikkolan kirjaston oma lukukoira Pete on pieni nor-
wichinterrieri, joka kuuntelee erilaisia lukijoita keskeyt-
tämättä tai arvostelematta. Pete on myös hyvin kiinnostu-
nut kuulemastaan ja ymmärtää tietenkin kaiken, mitä sille 
luetaan. Lukukoirat ovatkin erinomaisia apuja lukemaan 
oppimisessa ja lukuharrastukseen innostamisessa.

Pete on tavattavissa maanantaisin klo 18–19. Varaa 15 
minuutin aika etukäteen kirjastolta, niin Pete tietää tulla 
paikalle. Mukana lukutuokioissa on Peten emäntä Marja 
Matinkari. Koiralle lukeminen on rentouttavaa ja kannus-
tavaa, joten kannattaa kokeilla!

Avoin taidekerho Veikkolan kirjastolla

Tähän taidekerhoon ovat tervetulleita kaikki käsillä te-
kemisestä kiinnostuneet taitotasosta riippumatta. Tule 
mukaan jakamaan ideoita ja nauttimaan taiteen tekemi-
sestä yhdessä. Voit piirtää, maalata tai tehdä muuta luo-
vaa – tyyli on vapaa. Voit myös osallistua yhteisiin va-
lokuvausretkiin tai taidenäyttelykäynteihin. Taidekerho 
kokoontuu Veikkolan kirjaston Rotko-salissa perjantaisin 
klo 14.30–16.30.

Kerhon vetäjänä (ei opettajana) toimii Ruth Vilmi. Kerho on 
maksuton, mutta omat maalausvälineet ja materiaalit tulee 
ottaa mukaan. Lisätietoja sähköpostitse ruth.vilmi@writeit.
to. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan kerhon toimintaan.

Digitointi

Lähikirjastojen yhteisellä digitointilaitteella voi digitoida 
VHS-kasetteja DVD-levyille. 

Digitoitavan materiaalin lisäksi tarvitset mukaasi tyhjän 
DVD-levyn. Muuten laitteen käyttö on maksutonta. Va-
raa aika kirjastossa paikan päällä tai puhelimitse. Digi-
tointilaite on kirjastoissa vuorokuukausittain. Veikkolas-
sa seuraavan kerran huhtikuussa ja kesäkuussa.

Lukupiirit

Kirjastossa kokoontuu kaksi kirjaston ystävien järjestä-
mää lukupiiriä.

Lukulampun alla on kerran kuussa keskiviikkoisin klo 
18.30–20 kokoontuva lukupiiri, jonka teemana tänä kevää-
nä ovat kotimaiset naiskirjailijat. Lista käsiteltävistä teok-
sista ja muuta lisätietoa löytyy esim. kirjaston nettisivuilta.

Senioreiden lukupiiri kokoontuu kirjastolla joka toinen 
tiistai klo 17–18. Vapaamuotoisessa lukupiirissä ei ole 
ennakkoon luettavaa kirjalistaa, vaan tekstejä luetaan yh-
dessä. Voit tuoda myös omia lyhyitä kertomuksia luetta-
vaksi ja keskusteltavaksi.

Lapset ja nuoret

1.–5.6. Kirjaston ystävien kesän taideleiri. Sanataidetta, 
sarjakuvaa, musiikkia ja teatteria. Useita ohjaajia. Lisä-
tietoja leireistä: Ilona Tiainen, tiainen.ilona@gmail.com.

8.–12.6. Kirjaston ystävien kesän teatterileiri. Ilona Tiai-
sen vetämä teatterileiri lapsille ja nuorille Veikkolan kir-
jaston Rotko-salissa. Lisätietoja: Ilona Tiainen, tiainen.
ilona@gmail.com.

Nuorisoteatteri sunnuntaisin 6–16-vuotiaille. (Huom. 
uusi ryhmä 6–9-vuotiaille!)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  
tiainen.ilona@gmail.com.

Jarin sarjispaja maanantaisin 7–15-vuotiaille. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  
studiojaripeltonen@gmail.com.

kevään ohjelmaa

ti 3.3. klo 18 Musanurkka. Musiikkituokio kirjojen äärel-
lä. Esiintyjinä Kirkkonummen musiikkiopiston oppilaita.

to 5.3. klo 18–19.30 Palasia Veikkolan historiasta -luen-
to (uusinta). Veikkolalainen Pirkko Kautto kertoo kylän 
historiasta.

ti 17.3. klo 17.30–19 opastusta e-aineistoista. Tilaisuu-
dessa käydään läpi e-kirjan lataaminen eri laitteille sekä 
esitellään kirjaston e-lehtiä Oma laite kannattaa ottaa 
mukaan, jos mahdollista. Kirjaston asiakkailla on käytet-
tävissä e-lehtipalvelut Zinio, PressDisplay ja ePress sekä 
e-kirjapalvelut Ellibs ja Elib.

to 19.3. klo 18–19.30 Novelleja ja neuleita -lukuilta. Tule 
mukaan kuuntelemaan, lukemaan ja keskustelemaan kä-
sitöitä tehden. Oma käsityö mukaan (ei pakollinen.) Mu-
kana Kirkkonummen Kirjaston Ystävät ry.

to 26.3. klo 14–15.30 päivätanssit Veikkolan kirjaston 
Rotko-salissa. Kappaletoiveita otetaan vastaan.

to 26.3. klo 18 Kirjaston ystävien vuosikokous, johon 
kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! Kokous pidetään 
Veikkolan kirjaston Rotko-salissa.

ti 14.4. klo 17–19 maksutonta oikeusneuvontaa kirjastol-
la. Varaa 15 minuutin neuvonta-aika etukäteen kirjastol-
ta. Opastajana lakimies Minna Hentunen Kirkkonummen 
Lakipalvelut Ky:stä.  

la 25.4. Kirjan ja ruusun lauantai Veikkolan kirjastolla. 
Kirkkonummelaiset kirjailijat esittäytyvät. Nuorisoteatte-
rin kevätfestivaalit. Näytelmiä ja musiikkia. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä Kirkkonummen Kirjaston Ystä-
vien kanssa.

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

Teksti: Saila Jämsen

Taidekerhon vetäjä Ruth Vilmi. Kuva: Saara Leppäsalko. Veikkolan lukukoira Pete. Kuva: Saara Leppäsalko.

kutsu kirjoittajille 
Kirjaston ystävien juhlavuoden kunniaksi julkais-
taan syksyllä kirja, johon kootaan kotiseutuun tai 
kirjastoon liittyviä runoja, novelleja, pakinoita, 
muisteluksia ja unelmia. 
Kirjoita muistoja kotikylästäsi ja luo tarinaa yh-
teisestä kotiseudusta. Jaa Pohjois-Kirkkonummen 
parhaita tapauksia, sattumuksia tai tunnelmia. Ker-
ro, millaista on elää Veikkolassa lapsena, nuorena, 
aikuisena, vanhuksena. Kirjoita omalla tavallasi ja 
omalla tyylilläsi. 
Toivomme innostunutta osallistumista eri-ikäisiltä 
kirjoittajilta. 
Tekstien koonti toteutetaan kilpailuna: 
Tekstit lähetetään nimimerkillä (alle 18-vuotiaat 
iällä varustettuna). Mukaan liitetään nimimerkillä 
otsikoitu suljetuttu kuori, jonka sisällä ilmoitetaan 
oma nimi ja julkaisulupa. Kaikki kirjaan päätynei-
den tekstien kirjoittajat saavat kirjan itselleen. Osa 
jutuista saatetaan julkaista myös Kylänraitti -lehdes-
sä, varsinkin niitä, jotka eivät kirjaan mahdu. 
Tekstit voi toimittaa Veikkolan kirjastoon 15.8.men-
nessä. Lisätietoja kirjastosta ja Kirjaston ystäviltä.

Kirkkonummen kirjaston ystävät / Maarit Orko ja 
Tarja Karvinen
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Kirjaston ystävät  
toimineet jo 20 vuotta
kirkkonummen kirjaston 
Ystävät -yhdistys on perus-
tettu 1994 ja rekisteröity 
1996. juhlistamme vuoden 
2015 aikana tasakymmeniä 
järjestämällä paljon erilai-
sia tapahtumia kirjastoissa 

Kirjaston ystävänä Kirkkonummella
Muistan, kuinka Veikkolan 
tulisielu ja toimen nainen 
Aino Tamsi (1947–2009) 
soitteli puhelinkierroksia ja 
keräsi väkeä perustamaan 
Kirjaston ystävät -yhdis-
tystä. Elettiin lama-aikaa 
1990-luvun alkupuolis-
kolla, ja kirjastoilla meni 
huonosti. Kirkkonummella 
määrärahoja leikattiin jopa 
maan keskiarvoja rajum-
min, ja Veikkolassa pelät-
tiin sivukirjaston lakkaut-
tamista. Itse alkuun vähän 
epäilin koko hanketta. 
Kuinka nyt vapaaehtoistoi-
minnalla sotkeuduttaisiin 
kunnalliseen palvelun yl-
läpitoon. Samaten mietin, 
oliko koko asia kuin lintu-
jen talviruokinta. Olisiko 
parempi olla aloittamatta 
ollenkaan, jos ei aivan 
varmasti aikonut sitoutua 
jatkoon?

Mutta Aino Tamsi oli sit-
keä, ja niin vain olin mää-
räpäivänä keväällä 1994 
Veikkolan kirjastossa 
perustamassa yhdistys-
tä. Suurin osa kokouksen 
osanottajista oli Pohjois-

Kirkkonummelta. Väki 
oli noussut puolustamaan 
omaa kirjastoa, mutta en-
simmäiseen hallitukseen 
tuli mukaan myös Kirsti 
Filen Masalasta. Aino, 
Kirsti ja minä olimmekin 
alkuvuodet yhdistyksen 
ydinjoukko, Aino pu-
heenjohtajana, Kirsti ta-
loudenhoitajana ja minä 
sihteerinä. Kirsti mainiona 
riimittelijänä kirjoitti sanat 
kirjasto-lambadaan, jota 
käytiin esittämässä val-
tuustolle ja samalla jätet-
tiin yli 4 000 nimen adres-
si kirjastopalvelujen tason 
säilyttämisen puolesta.

Järjestimme isoja tapah-
tumia ja pidimme ääntä 
kirjaston puolesta. Kirk-
konummen keskustaan 
olimme yhdessä pääkir-
jaston ja Taideyhdistyk-
sen kanssa rakentamassa 
ensimmäistä Taiteiden 
yötä, jonka ympärille sit-
ten syntyivät Kirkkonum-
mi-päivät. Karjala-seuran 
kanssa järjestimme suuren 
kirjastotapahtuman, jossa 
luettiin ääneen Kalevalaa 

kymmenen tuntia tauotta. 
Lukijoiksi marssitettiin 
paikallisen kulttuuriväen 
lisäksi Upinniemen varus-
miehet. Veikkolassa käy-
tettiin yhden viikon aikana 
kaikki lapset kirjastossa. 
Jokaiselle luokka-asteelle 
oli omaa ohjelmaa, ja nel-
jäsluokkalaisten vieraana 
oli Jorma Panula, joka ker-
toi kapellimestarin työstä.

Masalan kirjaston perusta-
misen aikaan 1998 muis-
tutimme valtuustoa siitä, 
etteivät pelkät tilat riitä 
kirjaston perustamiseen. 
Jos henkilökunta ja mää-
rärahat otettaisiin muilta 
kirjastoilta, olisi kyseessä 
selvä leikkaus eikä suin-
kaan kulttuuriteko. Päät-
täjiä muistutettiin asiasta 
niin isolla postikorttikam-
panjalla, että vanhemmat 
valtuutetut muistavat sen 
vieläkin. ”Niitä korttejahan 
tuli ja tuli.”

soppaa ja sanataidetta

Vaikka yhdistys perustet-
tiin hätätilanteessa ja rat-

suväen virkaa hoitamaan, 
oli sillä alusta alkaen 
muitakin tavoitteita. Minä 
ja veikkolalainen luokan-
opettaja Seija Kivilaakso 
olimme innostuneita sa-
nataiteen opettamisesta 
lapsille. Kirjaston Ystävät 
käynnisti heti ensimmäi-
senä syksynä Sanapajan 
toiminnan, ja 1996 sen 
antama sanataideopetus 
vahvistettiin taiteen pe-
rusopetukseksi. Veikkolan 
ryhmiin ilmoittautui 78 
lasta, ja alkuvuosina olim-
mekin yksi maan neljästä 
suurimmasta sanataide-
koulusta. Kirkkonummen 
keskustaankin saatiin ryh-
miä. Ensimmäistä ruot-
sinkielistä ryhmää ohjasi 
Britt Hellström. Suomen-
kielisellä puolella toimin-
nan aloitti kirjailija Riikka 
Pelo, ja sitä jatkoi Nana 
Smulovitz. Helsinkiläisiä 
lastenkirjastoihmisiä kävi 
tutustumassa opetukseen, 
ja tapaamisen seurauksena 
Nana aloitti sanataideryh-
mät myös Kallion ja Vuo-
saaren kirjastojen lasten-
osastoilla.

Vuonna 2004 vietettiin 
Veikkolan Eerikinkartanol-
la yhdistyksen 10-vuotis-
juhlia otsakkeella Soppaa 
ja sanataidetta. Aurinkoi-
sella kevättalvisella pihalla 
oli tarjolla kalasoppaa ja 
rekiajelua, salin puolella 
runsasta ohjelmaa ja täy-
tekakkua. Kirsti Filen ja 
pitkäaikainen puheenjoh-
taja Aino Tamsi olivat siir-
tyneet muihin toimiin, ja 
työnsä oli aloittanut yhdis-
tyksen toinen pitkäaikainen 
puheenjohtaja, silloinen 
kunnanvaltuutettu Airi Hy-
vönen.

”Palokunnan” tehtäviin 
yhdistystä ei tarvittu, kun 
missään ei palanut. Sen 
sijaan järjestettiin kirjas-
toissa erilaista oheistoi-
mintaa, kuten teatteri- ja 
elokuvaesityksiä. Tarjon-
taa laajennettiin kouluihin, 

päiväkoteihin sekä erilai-
siin kulttuuritapahtumiin, 
ja Sanapajan merkitys 
yhdistyksessä kasvoi en-
tisestään. Paikallisten tai-
teilijoiden kanssa tehtiin 
yhteistyötä.

Eerikinkartanolla järjes-
tettiin useampikin tilai-
suus ja tempaistiin myös 
koko kunnan lastenkult-
tuurin puolesta. Kahdek-
sanvuotias Mira Orko 
piti kunnanjohtajalle ja 
muille kutsuvieraille sa-
napajalaisten laatiman 
juhlapuheen: ”Tervetuloa 
hyvät herrat, hyvät naiset 
ja hyvät ystäväni. Olkaa 
hyvät ja syökää kakkua, 
ja jos ette jaksa, niin saat-
te jättää. Älkää pelästykö, 
jos soitan viulua tai täällä 
on puhuvia kanoja. Älkää 
kaatako karkkia lattialle. 
Älkää astuko sorkkien 
päälle. Puhukaa ystäväl-
lisesti toisillenne ja olkaa 
nätisti.”

Lastenkulttuuri olikin Airi 
Hyvösen puheenjohtaja-
kaudella kunniassa. Kir-
jastoissa ja kouluissa toteu-
tettiin mittavia työpajoja, 
velhojen ”taikamaikamat-
koja” ja metsäaiheisia fan-
tasiaretkiä Synkmetsään 
ja takaisin. Sanapajalaiset 
osallistuivat Veikkola Da-
dan kamarimuusikoiden 
kanssa lastenkonserttien 
satumaailmojen luomiseen, 
ja näin tehtiin vuorovuosi-
na tutuksi norsu Babaria, 
allekirjoittaneen kirjoitta-
maa Haapaneittyä ja yksi-
näistä Nyytiä.

uusi aika

Haikein mielin jäimme 
Airi Hyvösen kanssa taus-
tajoukkoihin vuonna 2010, 

"Ja niin kaunis oli Haapaneitty, mettäntyttö, että Eino heti halusi sulhaseksi." Arja 
Puikkosen kirjoittaman sadun Haapaneitty, mettäntyttö ensiesityksessä syksyllä 2007 
Veikkolan Sanapajan lapset ansioituivat näyttelijöinä teatteriohjaaja Emma Puikkosen 
ohjauksessa. Monitaitoinen kuvataiteilija Paavo Halonen oli lavastanut metsän 
Veikkolan koulun lavalle. Musiikin satuun sävelsi Kirmo Lintinen, soittajina Veikkola 
DADA:n GT-Ensemble -kokoonpano, ja sadun kertojana esityksessä toimi näyttelijä 
Ismo Kallio. Kuva: Juha Puikkonen.

ja muistelemalla lehtijutuin 
toimintaamme. kirjoittajina 
kirjaston ystävien aktiiveja 
eri aikakausilta. Ensimmäi-
senä vuorossa alusta lähtien 
mukana olleen kirjailija Arja 
puikkosen ajatuksia.

Airi kymmenen vuoden 
puheenjohtajuuden ja 
minä kuudentoista vuoden 
”pikkulintujen ruokkimi-
sen” jälkeen. Haikeuden 
voittaa suuri ilo siitä, että 
toiminta jatkuu. Ei tämä 
turhaa ollut. Uusia aktii-
visia kirjaston ystäviä on 
löytynyt, ja osa vanhois-
takin on napannut vuorol-
laan ruorin.

Lukupiiriläiset ovat kier-
täneet lukemassa ääneen 
laitospotilaille ja ikäihmi-
sille eri puolilla kuntaa. 
Sanapaja joutui neljän-
toista vuoden jälkeen luo-
pumaan taiteen perusope-
tuksen statuksesta, mutta 
muuten toiminta jatkuu. 
Päteviä opettajia olisi kyl-
lä ollut edelleen, mutta pe-
rusopetuksen lisääntyneen 
hallinnon järjestämiseen 
yhdistyksen resurssit ei-
vät riittäneet. Mutta uutta 
ja hauskaa on sanataide-
puolellakin saatu aikaan. 
Ruotsinkielinen opetus 
on alkanut pääkirjastossa 
pitkän tauon jälkeen. Ke-
sällä 2011 järjestetty en-
simmäinen oma kesäleiri 
oli hurmaava menestys. 
Uudenmaan taidetoimi-
kunnan ja Veikkolan ky-
läyhdistyksen kanssa to-
teutetussa Taiteesta hyvää 
oloa -hankkeessa yhdistys 
työpajoineen oli näyttä-
västi mukana. Kirjaston 
ystävistä löytyy innostu-
nutta ja pätevää väkeä, ja 
toivottavasti kuntapuolella 
osataan hyödyntää heidän 
osaamistaan. Yhteistyössä 
ja verkottumisessa kun oi-
keasti on sitä voimaa, mitä 
kulttuuri Kirkkonummella 
kaipaisi.

Arja Puikkonen, kirjailija, 
sanataideohjaaja

Arja Puikkonen kutsuu 
kuulijoita Veikkolan 
kirjaston lastenosastolle 
kuvataiteilija Paavo 
Halosen pystyttämään 
tarinatelttaan syyskuussa 
2008. Kuva: Maarit Orko.

kuLttuuri
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Paavo Kauton matkapäiväkirja, osa 1

Santiago de Compostella
parin vuoden perusteellisen suunnittelun 
jälkeen veikkolalainen paavo kautto toteutti 
vaellusmatkan santiago de Compostellaan. 
kävelymatkaa kertyi noin 800 kilometriä, 
muistiinpanoja syntyi kymmeniä sivuja, va-
lokuvia tallentui satamäärin.

Kylänraitin lukijat pää-
sevät mukaan matkatun-
nelmiin, kun Kauton mat-
kapäiväkirjaa julkaistaan 
tämän vuoden lehdissä. 
Tässä on matkamuistelmi-
en ensimmäinen osa.

Kuva 1.Valittu vaellusreitti.

Kuva 2. Pyreneiden rinteitä. Kuva 3. Keskiaikainen silta.

turistin kohtaamisia 
pyhiinvaellusreitillä, 800 
kilometriä Caminolla 

Tämä reissu alkoi siitä, 
kun vaimoni kielsi yksin 
tehtävät vaellusmatkat 
Lapin erämaihin: "Kun 
70 vuotta on mittarissa, ei 
enää ole järkevää lähteä 
viikoiksi yksin kairoihin 
ja vaarallisten purojen yli-
tyksiin. Maailma on täyn-
nä erilaisia vaellusreitte-
jä, joiden varrella liikkuu 
runsaasti kulkijoita ja 
nähtävää on paljon yksin 
ja yhdessä koettavaksi." 
Tästä kypsyi ajatus lähteä 
noin 800 kilometrin kä-
velymatkalle Santiago de 
Compostellaan. 

Retken suunnittelu kesti 
pari vuotta. Tänä aika-
na pystyin hankkimaan 
auttavan espanjan kielen 
taidon, lukemaan matka-
kertomuksia reitinvalin-
taa varten ja hankkimaan 
kirjallisuutta avustamaan 
majoitus- ja ruokapaik-
kojen etsinnässä Valitsin 
reitin, joka kulkee Rans-
kan puolelta St Jean Pied 
de Portista Pyreneitten yli 
Espanjan puolelle ja sieltä 
Pamplonan, Burgosin ja 

Leonin kautta Santiago de 
Compostellaan. (Kuva 1)

retkivarusteet

Suunnittelin reitin melko 
tarkasti ja päätin yöpyä 
pääosin vaeltajille tarkoi-
tetuissa yhteismajoituksis-
sa eli albergueissa ja syödä 
pääosin vaeltaja-aterioita 
eli Pilgrim's menua, joka 
tarjoillaan yleensä kello 
19.30 alkaen. Näinpä mu-
kanani ei ollut telttaa, ei 
ruokaa eikä retkiastioita. 
Reppuni oli sopiva ja mu-
kava, vetoisuus 44 litraa, 
ja sisältöineen se painoi 
noin 10 kiloa. Varusteet 
ylläni tai repussa olivat:

Raskaat, tukevat ja veden-
kestävät vaelluskengät ja 
”vapaa-ajalle” tosi kevyet 
vaellus-Crocsit. Ne jalassa 
kävin suihkussakin.

Sateen varalta mukana oli 
kalvotakki, repun sadesuo-
ja ja sadelahkeet. Sadelah-
keet ja sadeviitta ovat 
huono ratkaisu. Kunnon 
sadehousut pitää olla. 

Makuupussini oli lähinnä 
sisäyöpymisiin tarkoitet-
tu. Majoitustilat olivat 
pääosin melko lämpimiä, 
ja käytinkin makuupussia 
usein peittona. 

Muu vaatetus: yhdet pitkät 
housut (vetoketjulla short-
seiksi), kaksi lyhythihaista 
ja kaksi pitkähihaista tek-

nistä paitaa, kolmet kalsa-
rit ja epälukuinen määrä 
sukkia sekä yksi pitkähi-
hainen trikoopaita. Varus-
tus oli ihan riittävä. 

Päähineitä oli kolme: il-
mava sombrero, jonka 
lierit sai väännellyksi alas-
päin. Kirjallisuudessa oli 
etukäteen varoiteltu siitä, 
että länteen kulkiessa au-
rinko paistaa aina vasem-
paan poskeen, korvaan ja 
sille puolelle kaulaa. Lip-
pis suojaamaan silmäla-
seja sateelta. Fleece-pipo, 
jota käytin kerran yöllä ja 
kerran koleana iltapäivänä 
kylillä maleksiessani.

Erikoissaippua koteloi-
neen kaikkeen pesuun ja 
retkipyyhe.

tablettitietokone.

Vaelluspassi, joka oli ti-
lattu etukäteen Jaakontien 
Ystävät ry:stä Suomesta.

Yli pyreneitten

Lähdin kotoa 24.9.2014 
kello viideltä. Lensin hal-
van lentolipun tähden Os-
lon kautta Pariisiin. Lento-
asemalta matkasin junalla 
Pariisin keskustaan ja ah-
tauduin viideksi tunniksi 
junaan tavoitteena Bayon-
ne, jossa yövyin. Aamulla 
varhain jatkoin matkaa ju-
nalla ja bussilla mutkaisia 
ja mäkisiä teitä pitkin läh-
töpaikaksi valitsemaani St 
Jean Pied de Portin kylää.

Vaeltajien toimistosta kä-
vin varmistamassa suun-
nittelemaani ensimmäistä 
yöpymispaikkaa vuoris-
tossa, mutta se refugio oli-
kin täynnä. Sain varatuksi 

sieltä toisen yösijan Kayo-
la-alberguesta, ja näin 
alkoi matka kohti Pyre-
neitten rinnettä. Mäki oli 
todella jyrkkää, ja 6,5 km 
oli ensimmäiselle päivälle 
ihan tarpeeksi. Majoituin 
Refugio-Kayolassa, jossa 
oli 12 makuupaikan sali. 
Mukava pikku majatalo, 
josta on loistavat näköalat 
laaksoihin ja vuorille. Iso-
ja haukkoja/kotkia liiteli 
taivaalla. (Kuva 2)

Huomenna on tiedossa 
vielä saman verran tätä 
"Haltin rinnettä" 1 400:een 
metriin, sen jälkeen alamä-
keä Ronceswallesiin. 

Yhteisolon riemut 
ja haitat

Illalla oli tosi riemukas 
Pilgrim's-päivällinen Oris-
sonissa kansainvälisessä 
porukassa. Viiniä tuli juo-
duksi liikaa tähän aikaan 
päivästä: se haittasi yö-
unia. Valot sammuvat yh-
teismajoituksessa kello 22. 
Yöunta häiritsivät lisäk-
si muutamat kuorsaajat. 
Aamu valkeni kirkkaana ja 
tosi viileänä. Ensimmäiset 
aamuvirkut jenkit rupesi-
vat touhuamaan jo viiden 
jälkeen otsalamput pääs-
sään. Seitsemän jälkeen 
talossa ei enää ollut muita 
kuin skandinaaveja. Sään-
töjen mukaan vaeltajien 
majapaikoista pitää olla 
pihalla aamulla kello kah-
deksan. Tyypillinen aami-
ainen oli kahvi ja patonki.

pyreneitten huipulle 
ja alas Espinalin 
kylään 26.9.

Kapusin korkeimpaan 
kohtaan, "Haltin" päälle, 
ja pidin eväänsyöntitau-
on. Laskeuduin jyrkkää 
ja kivistä alamäkeä Ron-
cesvallesin kylään. Tosi 
pieni paikka mutta upeita 
kirkko- ym. -rakennuksia. 
Hain leiman vaelluspassii-
ni turistitoimistosta. Joka 
päivältä pitää saada pari 

leimaa vaelluspassiin. Ti-
lasin baarista kahvin ja 
tuoremehun. Kahvia ei 
koskaan näkynyt. Lähdin 
pompottelemaan vielä 6,5 
km eteenpäin Espinalin 
kylään refugio Haizeaan. 
Loppumatkasta oli jo aika 
hyytynyt olo.

Kävelin noin 25 km tänään 
ja siitä alkuun 10 km välil-
lä jyrkkää nousua. Haizea 
on siisti paikka, ja yhteiset 
oleskelutilat olivat ihan 
mahtavat. Miinusta oli se, 
että käytettävissä oli vain 
kylmää vettä. Meitä oli 
neljä vaeltajaa 12 sängyn 
huoneessa. Oli retken en-
simmäinen pyykkipäivä, 
käsinpesua. Pilgrim's-me-
nuna oli tuhti annos por-
saankylkeä. Uni ei oikein 
taaskaan tarttunut, vaikka 
kämppä olikin aika hiljai-
nen.

Navarra – keskiaikainen 
Zubir, pamplona ja 
paprikamarkkinat 29.9.

Lähdin kahdeksalta, mut-
ta kilometrin päästä piti 
palata takaisin hakemaan 

unohtamiani, narulla kui-
vumassa olleita vaatteita. 
Törmäsin alkumatkasta 
saksalaiseen, 61-vuoti-
aaseen Jürgeniin. Puhel-
tiin koko matka kaikkea 
taivaan ja maan väliltä. 
Aamulla oli koleaa mutta 
päivällä jo turhankin läm-
mintä Etappi kulki onneksi 
pääosin varjoisia polkuja. 
Laskeuduimme Zubirinin 
kylään. Lasku oli pitkä ja 
jyrkkä. Jatkoin vielä seu-
raavaan kylään. Varasin 
tavernasta päivällisen ja 
kiertelin vähän kylää ku-
vaamassa mm. keskiai-
kaista siltaa. (Kuva 3)

Talon aamupalassa ei ollut 
hurraamista: leipää, mar-
gariinia ja marmeladia. 
Mikro ei toiminut. Käve-
lin aamulla seuraavaan ky-
lään, Zuriáiniin, jossa sain 
hyvän aamupalan. Kuljin 
metsäisiä polkuja, kunnes 
maisema muuttui urbaa-
nimmaksi lähestyttäessä 
Pamplonaa. Vanhan kau-
pungin kadut olivat niin 
täynnä väkeä, että repun 
kanssa ei päässyt mihin-
kään. Jokin feria eli espan-

kuLttuuri
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Kuva 4. Taideteos matkaavista pyhiinvaeltajista.

Kuva 5. Viinihana.

jalaisjuhla oli menossa. 
Vanha osa kaupunkia on 
upea. Muutama tippa vettä 
tuli päivän mittaan, mutta 
ei varsinaista sadetta. Jat-
koin vielä kaupunkimai-
sessa ympäristössä Cisur 
Menoriin.

Varasin itselleni yhden ala-
punkan ja lähdin toimiini. 
Ohjelmassa oli suihkussa 
käyntiä ja jälleen pyykin-
pesu. Kun tulin takaisin, 
olivat kamani heitetty 
yläpedille. Kun ihmette-
lin asiaa, tuli edeskäypä 
sanomaan, että alapaikka 
oli varattu ja näytti asiasta 
kertovaa teippiä yläpun-
kan tikkaissa. Olen var-
ma, ettei teippi ollut siinä 
tullessani albergueen. No, 
hyväksyin yläpunkan. Va-
rottelivat kovasti varkaista 
yöaikaan.

Seuraavana aamuna alkoi 
pitkä nousu Alto Pedronal-
le (Anteeksiannon Vuori). 
Kostea maa oli kiivetessä 

liukas, ja ilman vaellus-
sauvaa olisi lipsunut pa-
hasti. Vuorella on joskus 
sijainnut pyhiinvaeltajien 
sairaala. Paikalla on mel-
koinen taideteos matkaa-
vista pyhiinvaeltajista. 
(Kuva 4)

Sain kai vuorella sen ver-
ran syntejä anteeksi, että 
alastulorinne oli kuivem-
pi. Ohitin uinuvia kyliä: ei 
juuri ketään raitilla, ei edes 
sitä tavanomaista kyläka-
pakkaa, jossa paikalliset 
meluavat. Saavuin Puen-
te la Reinan kaupunkiin. 
Paprikamarkkinat olivat 
meneillään. Myytävänä oli 
vain yhtä tuotetta, punaista 
paprikaa.

Mäkiset maisemat 
muuttuvat 
peltomaisemiksi

Näyttää siltä, että jos jos-
sain on mäki, "Camino" 
eli Tie kulkee varmasti sen 
yli. Jyrkkiä mäkiä riitti kii-

vettäväksi, ja hikihän siinä 
tulee. Lorca-nimisessä 
kylässä tankkasin mehua, 
kahvia ja tarta espanolia. 
Villavuertassa kävin kurk-
kaamassa v. 1062 perustet-
tua kappelia.

Suosituksesta etsin Es-
tellassa vapaaehtoisten 
ylläpitämän alberguen, 
jonka tuotolla tuetaan in-
valideja. Isäntä oli tuima 
mies ja komenteli kovalla 
äänellä apunaan olevia ke-
hitysvammaisia. Estella on 
tyypillinen espanjalainen 
vanha kaupunki: Päiväl-
lä kaupungilla kävellessä 
paikka näyttää kovin kuol-
leelta, mutta illalla tulee 
jokaisen suljetun luukun 
takaa esiin kauppa. Päi-
vä oli kuuma ja iltakin 
lämmin, 18–20 astetta. 
Aiemmin tapaamani ruot-
salaisetkin tulivat samaan 
majapaikkaan.

Oli lokakuun ensimmäi-
nen päivä. Estellasta oli 
kroppaa herättelevä muu-
taman kilometrin alkunou-
su Opcioniin. Sen jälkeen 
täytyi maistella ison viini-
tehtaan seinällä olevasta 
hanasta tulevaa punavii-
niä (kuva 5). Huonoa oli, 
mutta jotkut keräsivät sitä 
pullollisen. Pitkä kävely 
jatkui erilaisia hiekkateitä 
pitkin laajojen peltoaukea-
mien keskellä. Villamayo-
rin kohdalla oli taas mäki- 
ja sauvarinneharjoitus ylös 
kukkulalle kirkkoa katso-
maan. Kirkon jälkeen las-
keuduin alas pelloille.

Peltoaukeamat ovat var-
maan tuhansien hehtaarien 
kokoisia. Meidän maam-
me isotkin pellot kutistu-

vat näiden rinnalla posti-
merkeiksi. Tien varrella 
on ollut myös isoja viini-
tarhoja, oliivipuumetsiä 
ja mantelipuita sekä villiä 
tilliä ja anista polunreunat 
täynnä.

Arcosissa jäin yksityiseen 
albergueen. Suihkuun ja 
sitten hikisten vaatteiden 
pesua. Pitäisi saada pääli-
housutkin joskus pestyk-
si, mutta kun ovat ainoat. 
Kävin torikahvilassa mus-
tekaloja syömässä. Hyviä 
kaloja mutta vähän kallii-
ta. Illalla törmäsin keskus-
tassa taas ruotsalaisiin, ja 
pari tuntia meni mukavasti 
aterioidessa ja maailmaa 
parantaessa.

Huono yö takana. Lonkkia 
kolotti, kova sänky. Kä-
vely loputonta peltomai-
semaa pitkin koko päivä 
Vianaan asti. Illalla tutut 
svenskit pöllähtivät vierei-
sestä hostalin ovesta mel-
kein kahvilapöydälleni. 
Jännää, että törmäämme 
jatkuvasti, vaikka mitään 
etukäteissopimuksia ei 
olekaan. Pohjolan poru-
kalla on näköjään saman-
lainen ajatustenjuoksu. 
Kuuma päivä takana, ja 
vähintään yhtä lämmintä 
luvataan moneksi päiväk-
si. Kiertelimme ruotsa-
laisten kanssa päivällisen 
jälkeen majapaikkani kir-
konraunioilla. Iltahämä-
rässä näkymät kylällä oli-
vat mieleenpainuvat; oli 
melkein täysikuu.

Teksti ja kuvat:  
Paavo Kautto

kuLttuuri

8.30-20

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.

 
Tarjotaan kellojen korjaus- ja huoltopalveluita. 

Huollamme myös seinäkelloja sekä 
sykemittareita. 

Teemme ilmaisen arvion. 
Kellojen nouto tarvittaessa.

Ota yhteyttä!

Elina Kilpinen 
puh o44-2177173 
aikarautamimmi@gmail.com

www.kylanraitti.fi

OMAN KYLÄN KELLOSEPPÄ



Kylänraitti 1/2015 20 LApsEt jA NuorEt
Lapsen unelma

Jippii-karnevaali Veikkolassa
kirkkaankeltaista ja vaaleanpunaista, säih-
kyvää sinistä ja hopeanhohteista. Makean-
tuoksuista ja mummolanmakuista, rapise-
vaa, tahmeaa ja sitkeää pomppivaa, kierivää, 
nauravaa, laulavaa ja kaikkea muuta muka-
vaa. sitä se on, jippii-karnevaali. jokaisen 
lapsen unelma. Herkkukujalta keppihevos-
nurkkaan, pomppulinnasta puuhapajoihin, 
kasvomaalauksesta kauneussalonkiin, pöy-
täteatterista pukujuhliin, eläinparaatista 
pelleorkesteriin, cup cakeista hattaroihin.

Jippii-karnevaali järjeste-
tään lauantaina 14.3. klo 
16–19 Veikkolan koulul-
la. Tämän lehden painoon 
mennessä sitä jo puuha-
taan täydellä teholla. 

Jippii-karnevaalia on jär-
jestämässä Eläköön Veik-
kola! ry yhdessä kym-
menien vapaaehtoisten 
toimijoiden kanssa. Ta-
pahtumaan kutsutaan ja 
odotetaan Veikkolan lapsi-
perheitä. Mummot ja vaa-
ritkin ovat tervetulleita. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy. 
Euron buffettiin kannattaa 
varata kolikoita mukaan.

uusi lasten jippii-
äänite julkistetaan

Jippii-karnevaalissa jul-
kaistaan uunituore, yh-
deksäs Jippii-äänite ”Tää 
näky levitä saa”.  Äänitteen 
lauluista puolet on lasten 
säveltämiä. Veikkolalai-
nen nuori säveltäjä yllättää 
koko kylän!

Karnevaalin julkkari-
konsertissa laulaa suuri 
Jippii-lapsikuoro ammat-
tisoittajista koostuvan Jip-
pii-orkesterin säestyksellä. 

Konsertti alkaa klo 16. Las-
ten äänitykset tehtiin loppi-
aisen aikaan Nummelassa 
ja Veikkolassa. Ison kuoron 
äänityspäivä järjestettiin 
Veikkolan koululla. Ääni-
tettä on ollut tuottamassa 
basisti Toni Mäki-Leppi-
lampi Helsingistä, kanttori 
Elina Forsberg Numme-
lasta sekä Jippii-lapsityön 
koordinaattori Outi Rossi 
Veikkolasta.

Ensimmäiset Jippii-laulut 
sävellettiin vuosituhannen 
vaihteessa, ja alussa lap-
silaulajia oli vain kolme. 
Silloin ei unelmoitukaan 
Jippii-kuorosta eikä orkes-
terista. Tänään pääkaupun-
kiseudulla toimii parikym-
mentä Jippii-lapsikuoroa. 
Koko maassa niitä on noin 
100. Laulujen käännöspro-
jektissa on noin 100 kieltä.

Ennen joulua julkais-
tiin kuudes vironkielinen 
Jippii-äänite Tallinnassa. 

Jippii-äänitys tammikuussa 2015.

Jokeri Pokeri Box  

– ILOPILLERI!
Taikuri Simo Aallon 
35-v.-taiteilijajuhlashow

Lasten ja aikuisten legen-
daarinen kestosuosikki ja 
Pikku Kakkosesta tuttu 
maailmanmestaritaikuri 
Simo Aalto tarjoilee taika-
ilopillerin yhdessä avusta-
javaimonsa Kirstin kans-
sa. Riemukkaassa koko 
perheen taikashow´ssa 
nähdään mestaritaikurin 
osaamisen koko kirjo: 
vaativista sorminäppä-
ryystempuista aina häm-
mästyttäviin illuusioihin 
saakka.

Esityksessä on mukana uu-
sina elementteinä vatsasta-
puhumista sekä imitaatiota 
yhdistettynä taikuuteen. 
Lavalla nähdään jopa itse 
Elvis! Myös Simon kehit-
tämä ainutlaatuinen nu-
mero bongorummuilla saa 
taatusti aikuisetkin häm-
mästymään. Ja totta kai 
joku lapsista pääsee lavalle 
asti avustamaan taikuria.

Simon mukaansa tempaa-
va esiintyminen ja ilmiö-
mäinen kyky ottaa yleisön-
sä takaavat, että Ilopillerin 
vaikutus säilyy pitkään! 
Mukana hauskanpidossa 
ovat myös Simon ja Kirs-
tin ihanat eläinystävät.

Nyt on mahdollisuus päästä 
seuraamaan taikuutta omil-
la kylillä. ILOPILLERI!-
show esiintyy Veikkolan 
koululla sunnuntaina 1.3. 
klo 15 alkaen. Liput 10 e/
henkilö (alle 2-v. maksut-
ta). Ennakkomyynti Veik-
kolan 10-kioskilla ja tuntia 
ennen ovelta.

7C-luokan järjestämästä 
buffasta voi ostaa pientä 
purtavaa.

Tervetuloa! 
Veikkolan koti ja koulu 
-yhdistys ry 
Jani Lehmus

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

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

HOitaa: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä 
ja ilmoitamme löydöistä.

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

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

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

tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

www.aana.fi 

Veikkolan jippii-
kuoro kokoontuu 
seurakuntakodilla:

la 7.3. klo 16.30–18.30 
la 21.3. klo 16.30–18.30 
la 11.4. klo 16.30–18.30 
la 25.4. klo 16.30–18.30 
la 9.5. klo 16.30–18.30 
la 23.5. klo 16.30–18.30 
 
Kaikki lapset ovat 
tervetulleita mukaan 
kuoroon! Osallistumi-
nen on maksutonta.

Georgiankielinen ja toinen 
albaniankielinen äänite jul-
kaistaan lähiaikoina Tbi-
lisissä ja Tiranassa. Alku-
vuodesta on äänitetty myös 
saamenkielinen ja valkoka-
reninkielinen äänite sekä 
lauluja kolmatta venäjän-
kielistä äänitettä varten.

Vuonna 2015 on suunnitel-
missa äänittää Jippii-äänit-
teet myös komin, mokshan, 
portugalin, laon, khmun, 
hmongin, cebuenon ja ta-
kalogin kielillä. Äänitteet 
tehdään paikallisten lasten 
kanssa kussakin maassa. 
Jippii-levyillä kajahtaa 
iloinen evankeliumi ja lä-
hetysajatus. Se on saanut 
monet lapset ja lapsiper-
heet liikkeelle eri puolille 
maailmaa. Muuta ei voi 
odottaakaan, kun uuden ää-
nitteen nimeä mutustelee: 
Tää näky levitä saa!

Teksti: Anna-Maija Virtala 
Kuva: Outi Rossi

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!

 

SIIKARANNAN HOIDOT JA HERKUT! 

Kosmetologi- ja hierontapalvelut saatavilla  
nyt Siikarannassa!  
Tekemistä riittää kaikille: kuntosali, uima-allas ja 
uusitut saunat, talvella avanto, monipuoliset 
ravintolapalvelut, uusi A la Carte ja nyt myös  
take away –pannupizzat. 
Vaivattomasti Nuuksion merkityille reiteille,  
mm. Veikkolasta meille matkaa vain 4,2 km …  

 
Hotelli Siikaranta, p. 09 867971  
Naruportintie 68, Kirkkonummi  
www.hotellisiikaranta.fi, myynti@siikaranta.fi 

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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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

LApsEt jA NuorEt

Tavallinen kerhoaamu 
– avointa varhaiskasvatusta
kirkkonummen suomalaisen seurakunnan 
päiväkerhot alkavat taas syyskesällä 19.8. 
päiväkerhoihin ilmoittaudutaan 1.3.–31.3. 
päiväkerho on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lap-
sille. kerhot kokoontuvat kaksi–kolme ker-
taa viikossa aamu- tai iltapäivisin 2,5 tuntia 
kerrallaan. päiväkerhossa tuetaan lapsen 
kokonaisvaltaista kasvua.

Tänään on tavallinen ker-
hopäivä. Tulossa on kak-
sitoista neljävuotiasta tyt-
töä ja poikaa seurakunnan 
päiväkerhoon. Jo syksyllä 
kerholaiset ovat nimenneet 
kerhonsa Perhosiksi. Ke-
vätkautta suunnitellessam-
me otimme koko kevään 
aiheeksi ”Matkalla”. Näin 
saatiin myös hartauksiin 
sisältöä, ollaanhan Raa-
matussa useasti matkalla. 
Aihe laajenee myöhemmin 
keväällä, kun reppu ja reis-
sunalle lähtevät kerholais-
ten koteihin.

Minulla ja työparillani 
Sari Koskella on ollut ai-
kaa valmistella alkavaa 
kerhoa. Suunnitelmat on 
jo tehty, mutta viimeinen 
silaus tapahtuu vielä en-
nen kerhon alkua. Meillä 
ohjaajilla on selvä työn-
jako vuoroviikoin: toinen 
vastaa leikin sujumisesta, 
toinen yksilö- ja pienryh-
mätyöskentelystä. Olen 
laittanut lattialle istuin-
tyynyt nimikortteineen. 
Sari on laittanut pöydän 
valmiiksi tämänkertaista 
yksilötyötä varten.

Usein sadutamme lapsia 
ja teemme töitä kasvunk-
ansioihin. Tänään lapset 
tekevät lumiukkoja, jot-
ta saamme seinille uut-
ta ilmettä. Itse piirretyt 

omakuvat ja oman kerho-
ryhmän nimen mukaiset 
perhoset ovat koko ker-
hokauden ajan seinällä. 
Niistä tuleekin usein juttua 
eväspöydässä. Lapsille on 
tärkeää nähdä omia töitään 
esillä.

juttelua ja yhdessä 
ihmettelyä

Nyt kuuluukin jo eteises-
tä kolinaa ja juttelua. Kun 
kello on yhdeksän, avaam-
me kerhohuoneen oven 
ja toivotamme huomenet. 
Sisään hyppelehtii lapsia, 
mutta on myös niitä, jotka 
haluavat äidin tai isän saat-
tavan perille asti. Suurin 
osa Perhosista osaa jo et-
siä oman paikkansa, mutta 
joku tarvitsee vielä apuani 
löytääkseen nimikorttinsa. 
Lapset istuvat lattialle ma-
talan alttarin ääreen. Kun 
viimeisiä vielä odotellaan, 
laitan ”kuulumishernepus-
sin” kiertämään. Jokainen 
saa vuorollaan kertoa omia 
kuulumisiaan. Kaikilla ei 
ole kerrottavaa, joten ky-
selen hieman, ovatko lap-
set olleet lumihommissa 
tai pulkkamäessä. Sitten 
hartaus voi alkaa.

Sytytän kynttilän, laulam-
me pienen laulun ja lau-
summe kerhorukouksen. 
Lapset osaavat ne jo ulkoa. 

Matkalla ollaan tässäkin 
kertomuksessa. Kertaam-
me hieman, mitä tapahtui 
Jouluna, ja keitä olivat itä-
maan tietäjät. Lapsen Raa-
matusta luen sekä kerron 
omin sanoin, miten Ma-
ria, Joosef ja Jeesus-lapsi 
joutuivat pakenemaan 
Egyptiin Herodesta. Jut-
telemme ja ihmettelemme 
yhdessä lasten kanssa. Lo-
puksi kuuntelemme vielä 
lasten virren Suojelusen-
keli. Jokainen kerholainen 
on vuorollaan apulainen, 
joka saa sammuttaa kyntti-
län hartauden loppumisen 
merkiksi.

sosiaalisten taitojen 
opettelua

Kerhomme tärkein osuus, 
vapaa leikki, on alkamas-
sa. Kyselen yhdeltä lap-
selta kerrallaan, mitä hän 
haluaisi leikkiä ja kenen 
kanssa. Autan tarvittaessa 
valinnoissa. Jo laittaessa-
ni nimikortit lapsille mie-
tin, ketkä tänään saavat 
valita ensin, jotta vuorot 
vaihtuisivat. Kaksin tai 
kolmisin lapset hakevat 
leikkiin tarvittavat lelut 
hyllyistä Vapaata lattiati-
laa on riittävästi, jotta 
kaikilla olisi leikkirauha. 
Vauhdikkaampia leikkejä 
voi leikkiä eteisessä. Etei-
nen on usein myös koti-
leikin retkipaikka. Suosi-
tuimpia tällä hetkellä ovat 
pehmopalikat, prinsessat 
ja ritarit. Kestosuosikki 
on autoleikki. Työmme 
tulos ja lasten kasvu on 
näkyvissä: useat ryhmän 
lapset ovat olleet kerhossa 
jo kolmevuotiaasta, ja nyt 
rinnakkaisleikki on muut-

tunut yhteisleikiksi. Vii-
me vuonna Sarin ja minun 
oli tarpeen olla vielä las-
ten kanssa lattialla leikki-
mässä Nyt voin rauhassa 
seurata leikin sujumista, 
ja tarvetta puuttua siihen 
tulee vain harvoin. Olen 
kuitenkin läsnä ja saata-
villa, millä luon turvalli-
sen leikki-ilmapiirin.

Sari valitsee leikkien lo-
masta yhden lapsen ker-
rallaan tekemään kans-
saan lumiukkoa. Lapset 
ovat tottuneet tähän käy-
täntöön ja palaavat takai-
sin samaan leikkiin as-
karreltuaan. Tällä kertaa 
kyseessä on kiireetön op-
pimistilanne, ja aikaa on 
myös ihailla työn tulosta. 
Toisinaan lapset voivat 
luoda vapaasti. Lasta oh-
jataan tarpeen mukaan, ja 
hän saa onnistumisen ko-
kemuksia.

kotona pakatut eväät

Vähän ennen yhtätoista 
kerhoapulainen soittaa 
siivouskelloa. Alkaa vauh-
dikas leikkien poiskorjaa-
minen. Välillä muistutan, 
että se oli siivouskello eikä 
hosumiskello. Samalla, 
kun katsomme kalenteria 
toisten Perhosten kanssa, 
apulainen ja Sari jakavat 
nimikortit pöytään. Vink-
kejä lasten vaatteista an-
taen lähetän heidät yksi-
tellen hakemaan reppunsa 
eteisen naulakosta. Esiin 
otetaan eväät ja lausutaan 
lyhyt ruokarukous. Ko-
tona tehdyt eväät antavat 
ilonaiheita: ”Kato, mulla 
on herkkuleipä; ja mulla 
on omenaa; mun pullossa 
on vettä; meillä on mehu-
päivä!” Kun kerholainen 
on syönyt eväänsä tai sen 
verran kuin jaksoi, hän voi 
pakata reppuun eväsrasian, 
pullon sekä oman lelunsa 
ja mennä katsomaan kirjo-
ja odotellessaan muita.

katsellaan, kuunnellaan 
ja lauletaan yhdessä

Tänään en otakaan lopuk-
si laulupussia vaan luen 
kuvakirjan Hymyilevä lu-
miukko. Ehdimme vielä 
laulaa Lumiukkolaulun ja 
harjoitella paria Perhemes-
sussa laulettavaa laulua: 
Valo voittaa ja Pieni liekki 
lepattaa. Kello onkin puoli 
kaksitoista, ja kerho päät-
tyy. Nimikorteista arpoen 
lähetän hyppelehtiviä lap-

sia eteiseen: ”Jee, miten 
kiva on taas nähdä äiti!”

Juttelemme vanhempien 
kanssa, kun lapset puke-
vat. Viimeisten heippo-
jen ja lähtijöiden jälkeen 
ulko-ovi sulkeutuu, ja pa-
laamme Sarin kanssa ker-
hohuoneeseen. Keskuste-
lemme kerhosta, ja miten 
kullakin lapsella tänään 
sujui. Kirjoitan päiväkir-
jaan kerhon aiheet sekä 
leikkivihkoon leikkiparit 
ja leikin sujumiset muis-
tiin. Kohta on ruokatunti, 
ja sen jälkeen valmistau-
dutaankin jo seuraavaan 
kerhoon.

Teksti ja kuvat: lastenoh-
jaaja Hanna-Marja Salo-
noja

Viisivuotiaat Leppäkertut ja Sudenkorennot ulkoilevat viikon kolmannella kerhokerralla.

Katja Aalto pitämässä hartautta viisivuotiaalle 
kerholaiselle.

I l m o i t t a u t u m i n e n 
www.kirkkonummen-
seurakunnat.fi/lapsi-
perheet.
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Sarjispajan kädenjälkeä Kylänraittiin 

Tärkeintä on tarina
Nyt annetaan nuorten ja lasten mielipiteille 
ja mielikuvitukselle tilaa. kylänraitissa il-
mestyy nimittäin jarin sarjispajan sivu tä-
män vuoden numeroissa.

Kun kysyn lapsilta, mikä 
on tärkeintä sarjakuvissa, 
saan monenlaisia riemuk-
kaan innostuneita mutta 
tosissaan esitettyjä vas-
tauksia. “Se on se niinku 
huumori!”, joku vastaa. 
“Eikun se että pitää olla 
tosi hienoja kuvia, siis 
piirroksia!” ”Ja hyvät vä-
rit!” Sitten joku keksii, “Se 
on niinku se juttu, niinku 
se koko idea!”

Niinpä, tärkeintä on idea 
eli tarina. Oppi alkaa men-
nä perille. Olemme ope-
telleet nyt jo neljännessä 
sarjispajassa sitä, että sar-
jakuva ei ole pelkkää ku-
vaa vaan piirrettyä tarinaa. 
Kaikki tietenkin ymmärtä-
vät sen, että piirtämistaito 
tulee ensimmäiseksi mie-
leen, kun sarjakuvista pu-
hutaan. Mutta miettikää-
pä vaikka Asterix-sarjaa. 
Koko huiman idean voi tii-
vistää yhteen lauseeseen: 
pieni gallialainen kylä, 
joka taikajuomansa avulla 

vastustaa suurta rooma-
laista miehittäjää. Kaikki 
Asterix-tarinat on luotu tä-
män idean tiimoilta. Ja sii-
hen vielä upeat kuvat, niin 
kautta Teutateksen, syntyy 
klassikoita, joita jaksaa 
lukea ja katsoa kymmeniä 
kertoja. Esimerkkejä ovat 
useimmat tunnetut sarja-
kuvat.

Hyvä ja halpa harrastus

Usein kuulen tai luen siitä, 
miten lasten harrastukset 
ovat mahdottoman kallii-
ta. Jotenkin sen ymmärtää, 
että jos harrastaa vaikkapa 
jääkiekkoa, niin jo varus-
teisiin uppoaa melkoinen 
summa. Saati sitten jos 
lapsi päättää ryhtyä isona 
esimerkiksi formulakus-
kiksi. Sitten on niitä har-
rastuksia, joita ei ajattelisi 
niin kalliiksi, kuten taito-
luistelu, mutta olen kuullut 
lasten vanhemmilta, että 
kausi-, lisenssi-, seura- 
ym. herratiesmitkämaksut 

ovat vuodessa päätähui-
maavia.

Onneksi on piirtäminen. 
Siihen tarvitaan kynä ja 
paperia. Ja tietenkin rop-
pakaupalla mielikuvitus-
ta, mutta sehän ei maksa 
mitään. Jo Junnu Vainio 
lauloi aikanaan: “Köyhän 
ainut huvitus on vilkas 
mielikuvitus” Ja mieliku-
vitustahan sarjakuvan te-
keminen ruokkii jos mikä. 
Tiedä vielä, mitä Angry 
Birdsien keksijöitä oppi-
laistani tulee. Ja tämä laji 
auttaa keskittymään. Kir-
joittaminen kehittyy, siis 
sisältö ja kirjoitusjälki.

Ja totta tosiaan, 500 ark-
kia kopiopaperia maksaa 
tarjouksessa alle viisi eu-
roa, pari lyijykynää kolme 

Perinteinen  
Veikkolan lastenpäivä
Veikkolan leijonat järjestävät jälleen lapsil-
le ratkiriemukasta puuhastelua Veikkolan 
koululla sunnuntaina 22.3. klo 10.30–¬14. 
tapahtuman yhteydessä Veikkolan alueen 
liikuntaryhmät esittelevät toimintaansa lap-
sille ja aikuisille.

Tapahtuman vetonaulaksi 
leikki-ikäisille vuodesta 
toiseen on osoittautunut 
pallomerilaiva, joka koo-
taan koulun juhlasaliin. 
Itämeri-laivaksi aikoinaan 
ristitty alus oli useita ker-
toja lainassa Helsingin 
kaupungilta. Muiden lai-
naajien väsyttyä suuriko-
koisen aluksen kuljetta-
miseen, kokoamiseen ja 
purkamiseen Helsingin 
kaupunki päätti lahjoittaa 
pallomerilaivan sen tun-
nollisimmalle lainaajalle, 

Veikkolan Lions-klubille. 
Kunnostettuna ja puhtain 
palloin se jälleen odottaa 
uusia kiipeilijöitä kannel-
leen ruorin ääreen ja pu-
lahtelemaan sieltä liukura-
taa pitkin pallomereen.

Aina energisten touhuajien 
juoksemisen, hyppimisen 
ja kiipeilyn tarpeeseen ka-
sataan avaraan saliin myös 
pomppulinna, juoksumat-
toja, ponnahduslautoja ja 
pehmustepatjoja. Ongin-
nassa saalis on varma, ja 
arvonnassa hyviä voittoja 
on runsaasti.

Esiintymislavalla Sirkus 
Pisara esittää akrobatiaa, ja 
liikuntaryhmät esittäytyvät. 
Kahviosta saa virvokkeita 
sekä välipalaa lapsille ja 
kahvia vanhemmille lasten 
väsymistä odotellessa.

Veikkolan koulun ympä-
riltä löytyvät tutustumista 
varten ja ihmeteltäväksi pa-
lokunta ja poliisi autoineen.

Veikkola kasvaa, ja ky-
läämme muuttaa jatkuvas-
ti lisää lapsiperheitä. Las-
tenpäivälle on Veikkolassa 
kysyntää, ja tänne osataan 
tulla jo kauempaakin.

Tervetuloa Veikkolan las-
tenpäiville, toivottaa LC 
Kirkkonummi/Veikkolan 
presidentti Pekka Perttilä.

Lastenpäivän vetonaula, Itämeri-laiva, valmistuu ottamaan vieraat vastaan.  
Kuva: Juha Näppi.

Keinulauta keinuttaa Navalassa  
ensi kesänä
Veikkolan Kartanoteatte-
rin ensi kesän näytelmä on 
Keinulauta, Timo Parvelan 
samannimiseen lastenkir-
jaan pohjautuva tarina.

Keinulauta on ihana, höp-
sö ja runollinen tarina 
pienestä karhusta, joka 
istuu yksin keinulaudalla 
odottaen jotakuta kave-
riksi keinumaan. Kaik-
ki muuttuu, kun kaatuva 
kuusi sinkauttaa karhun 
seikkailuun, jossa hän 
tapaa monia uusia ja ih-
meellisiä hahmoja. Näy-
telmä soveltuu yhtä hyvin 
perheen pienimmille kuin 
aikuisille, joita kiinnostaa 
tutkimusretki ystävyyden 
maailmaan.

Tarinassa tutustutaan ystä-
vyyden erilaisiin ilmenemis-
muotoihin, joita keinulauta 
osuvasti symboloi. Teemoi-
na esityksessä ovat muun 
muassa yksinäisyys, erilai-
suuden hyväksyminen ja an-
teeksi pyytämisen vaikeus.

Näytelmän ensi-ilta on 
keskiviikkona 17.6. klo 

19 Navalan puistossa. Esi-
tyksen ohjaa Seppo Hon-
konen. Musiikista ja orkes-
terin johtamisesta vastaa 
Hannu Sorsa. Molemmat 
asuvat Veikkolassa. Vii-
meinen esitys on maanan-
taina 29. kesäkuuta.

Kirkkonummelaisen Timo 
Parvelan Keinulauta-kirja 
voitti Finlandia Junior -pal-
kinnon vuonna 2006. Parve-
lan tunnetuimpia kirjoja ovat 
ala-asteen maailmaan sijoit-
tuvat Ella-kirjat, joista on 
tehty myös kaksi elokuvaa.

Liput maksavat lapsilta 
10 euroa ja aikuisilta 20 
euroa. Lippuja voi ostaa 
Veikkolasta 10-kioskilta 
ja Café Pikkirillistä sekä 
Nummelasta AG-grilliltä. 
Lippuvaraukset:  
veikkolankartanote-
atteri@gmail.com.

Lisätietoja: veikkolan-
kartanoteatteri.fi. Seuraa 
meitä myös Faceboo-
kissa ja Twitterissä.

Simo Sipola

JOKERI POKERI BOX 
ILOPILLERI -taikashow 
 
Veikkolan koulu 
sunnuntai 1.3. klo 15.00 
Liput 10 eur  
(alle 2-v. maksutta) 
kesto 1 h

TERVETULOA!

Talven riemukkain  
  koko perheen tapahtuma!
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euroa, kumi kaksi euroa ja 
muutama huopakynä eli 
tussi kolme euroa kappale. 
Ja KLING, tekee yhteensä 
parikymppiä. Siinä ne pe-
rustyökalut ovatkin.

puitteet tarjoaa kirjas-
ton Ystävät

Sarjispaja syntyi Kirjaston 
Ystävien toimesta syksyl-
lä 2013. Minua pyydettiin 
silloin vierailijaksi muu-
tamalle tunnille. Kaikki 
ei mennyt ainakaan yhtä 
pieleen kuin Aku Ankalla, 
koska seuraavana kevää-
nä minua pyydettiin vetä-
mään koko pajaa. Silloin 
siitä tuli Jarin Sarjispaja. 
Ja nyt on siis menossa jo 
neljäs. Pikemminkin kuin 
Aku tunnen olevani Han-
nu Hanhi, sillä tämä on 
tosi antoisaa ja innostavaa 
hommaa. Koko talvikaan 

ei tunnu niin pimeältä, kun 
touhuaa innostuneiden las-
ten ja nuorten kanssa syk-
systä kevääseen.

Ja mikäpä olisi parempi 
paikka sarjakuvapajalle 
kuin kirjasto. On inspi-
roivaa olla kirjojen ympä-
röimänä, ja sarjakuvamal-
leja on heti saatavilla, kun 
niitä tarvitaan. Hyllyistä 
löytyvät ne tutut Akut, 
Tintit, Asterixit ja muut 
klassikot. Ja paljon muita 
uusia ja vanhoja, kotimai-
sia ja ulkomaisia.

Lapset voisivatkin lukea 
paljon rohkeammin muuta-
kin kuin sitä Aku Ankkaa, 
eikä tekisi pahaa, jos yhä 
useampi aikuinenkin lukisi 
enemmän sarjakuvia.

Teksti ja kuvat: 
Jari Peltonen

Keinulauta keinuttaa Navalassa  
ensi kesänä
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Tanssidansin standillä.

Onko pakko mennä jumppaan jos ei taho?
Eihän se enää mikään kär-
kipään uutinen ole, että 
ihmisen pitäisi liikkua 
pysyäkseen kunnossa. 
Selväähän tuo lieneekin. 
Kun vuosituhansia oman 
selviytymisensä vuoksi 
liikkumaan pakotettu ihmi-
nen pysähtyy paikoilleen, 
jäävät elimistö ja mieli ih-
mettelemään, miten sitä nyt 
selvitään. Ilman hengästy-
misen tuomaa turbovaih-
detta elimistölle, vastuksen 
vahvistamaa voimaa lihak-
selle ja tärähtelyn tuomaa 
kovuutta luille.

Mutta mihin sitä menisi ja 
mitä tekisi? Kaikenlaisten 
bodypumpcircuitstress-

fitfelderwelnessgymien" 
keskellä on pieni ihminen 
ihmeissään. Kun ei tiedä, 
mitä siellä tehdään. Kun 
jo koulun liikunnassakin 
tuntui, että kun oli vii-
mein ymmärtänyt, mihin 
suuntaan piti mennä, liike 
olikin jo vaihtunut, ja jäi 
jälleen massana ryntäävien 
kanssaliikkujien alle.

Ja onko sitten vietettävä jo-
kainen ilta salilla riuhtoen tai 
juoksukilsoja keräten…kun 
telkkaristakin tulee se Kingi?

tärkeintä on liike

Eipä täydy. Tärkeintä on 
liike. Sen verran hengäs-

tystä ja hikeä pintaan, että 
sydän joutuu pistämään 
vauhtia pumpatessaan ver-
ta matkaan kohti lihaksia. 
Keuhkot hoitelemaan il-
manvaihtoa isommalla te-
holla, lihakset liikkumaan, 
luut vahvistumaan.

Yhdelle liike on metsälenk-
ki, toiselle vauhdikas pi-
hatyö, kolmannelle käynti 
jumpassa, neljännelle juok-
sulenkki, viidennelle kunto-
sali, kuudennelle uinti. Tär-
keää on se, että liike muuttuu 
kerta kerralta vahvemmaksi, 
matka pidemmäksi ja elimis-
tö tyytyväisemmäksi sekä 
mieli pirteämmäksi liikun-
nan myötä.

HUOLLAMME

• Pienkoneet

• Mopot

• Moottoripyörät                      valtuutettu huoltopiste

• Mönkijät

• Veneet

• Polkupyörät

4Service Oy

Koskentie 3

02880 VEIKKOLA
050 404 3695

huolto@4service.fi

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

Liikuntamessut 
Veikkolassa 
sunnuntaina 22.3.

Jos kaipaat ideoita tai tie-
toa siitä, mitä Veikkolas-
sa voi harrastaa, suuntaa 
askeleesi kohti Veikkolan 
koulua sunnuntaina 22.3. 
kello 10.30–14. Lionsien 
lastenjuhlan yhteydessä 
olevilla liikuntamessuilla 
on huikea veikkolalainen 
lajitarjotin esillä juuri si-
nulle.

Teksti ja kuvat:  
Johanna Artola

Vipinää ratsastustietokilpailussa. Taekwondon näytösesitys.

Kesän leirit nyt varattavissa ja  
kevään tunneille vapaita paikkoja! 
 
Ota rohkeasti yhteyttä ja  
käy tutustumassa kotisivuihimme 
www.stallsandbacken.fi 
Löydymme myös Facebookista!
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ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

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

LiikuNtA

Junior Juoksukoulun 
vauhtiviikot
"Hei, teidän pitää tehdä 
ne liikkeet huolellisesti, 
että opitte. Nyt ei ole kii-
re minnekään", kaikuvat 
juoksuvalmentaja Björn 
"Nalle" Stenvikin sanat 
Veikkolan koulun salissa, 
kun innokkaat lapset ryn-
nistävät matkaan. Sanat 
kaikuvat hetken aikaa sei-
nille, kunnes alkuinnostus 
hieman laantuu ja päästään 
tekemään päivän ohjelmaa 
rauhassa.

VeVe:n vetämä Junior 
Juoksukoulu koostuu eri-
laisista radoista ja tehtävis-
tä. Niitä tehdessä haetaan 
oikeaa askeltekniikkaa 
jaloille, liikerataa käsille, 

kehitetään koordinaatiota, 
kimmoisuutta, kestävyyt-
tä, ketteryyttä. Kaikkea 
vähän kuin "vahingossa", 
erilaisten monipuolisten 
juoksusarjojen kautta.

Juoksukoulun alussa teh-
tiin juoksutesti urheilu-
hallissa Espoossa. Testi 
uusitaan koulun loputtua 
huhtikuussa. Sitten jo-
kainen voi verrata omaa 
kehittymistään juoksussa 
kevään toimintaviikkojen 
jälkeen.

Junior Juoksukoulu on 
Suomen Urheiluliiton 
kehittämä malli, joka 
Veikkolassa toimii ilta-

päiväkerhotoimintaan so-
veltuvaan aikaan kahdesti 
viikossa. Kun juoksukoulu 
on käyty iltapäivällä, niin 
aikaa jää päivän muihin 
askareisiin illalla. Mukana 
on ollut yli 20 lasta. Ai-
kuisten juoksukoulu alkaa 
toukokuussa.

Ja mikä on juoksukou-
lukertojen ehdoton hitti? 
Koulun puolapuut. Sieltä 
porukka pitää välillä "hä-
tistellä" takaisin maanpin-
nalle, jotta päästään taas 
vauhtiin.

Teksti ja kuva:  
Johanna Artola

Juoksukoululaisia valmistautumassa testijuoksuun.

FC WILD Kirkkonummen 
suurin jalkapalloseura
kuusivuotias jalkapalloseura 
on saanut paljon aikaan. oma 
”kotikenttämme” valmistui pari 
vuotta sitten kotikylällemme 
Veikkolaan. suomen palloliiton 
uudenmaan piirin uusimpien 

Pelaajamme harrastavat 
lajia ikäluokkajoukkueis-
sa ja toimintaryhmissä, 
kuten esim. alle koulu-
ikäisten Prinsessa- ja Ri-
tarifutiksessa, taito- ja 
kykykouluissa tai per-
hepallossa. Seuralla on 
palkattu toiminnanjohtaja 
sekä valmennuspäällik-
kö takaamassa toiminnan 
jatkuvuutta ja antamassa 
joukkueille ja vapaaehtoi-
sille kaivattua tukea.

FC WILD:in harjoitus- ja 
pelikeskuksena toimiva 
Veikkolan Futiskenttä 
(uusi tekonurmi Vuoren-
mäen koulun pihalla) on 
vilkkaassa käytössä lähes 
koko vuoden. Tositoimiin 
päästään jälleen keväällä 
lumien sulamisen jälkeen. 
Automatkat olosuhteiden 
luokse jäävät silloin ko-
konaan pois. Perheen ja 
pelaajien aikaa säästyy 
koulutyöhön, harrastuksiin 
ja tietenkin omatoimiseen 
harjoitteluun omalla hie-
nolla kentällämme.

pelaajakehitys 
laadukasta

FC WILD:in taito- ja ky-
kykoulut on hyväksytty 
Suomen Palloliiton viral-
lisiksi taito- ja kykykou-
luiksi, minkä osoituksena 
olemme mukana Uuden-

maan piirin järjestämissä 
tyttöjen ja poikien Taito- ja 
kykypelisarjoissa. Tarkoin 
valikoituun joukkoon pää-
sy on tunnustus seuran val-
mennustoiminnan laadusta 
ja laajuudesta, jota varten 
seuraltamme löytyy myös 
tuore seuran valmennus-
linja joukkueiden tueksi 
jokapäiväiseen toimin-
taansa. Lisäksi FC WILD 
oli yhdeksänneksi taita-
vin jalkapalloseura koko 
Uudenmaan piirin alueen 
taitokilpailujen tulosten 
perusteella mitattuna.

suomen palloliiton 
laatujärjestelmissä 
vahvasti mukana

Olemme ensimmäisten 
seurojen joukossa pallo-
liiton laatujärjestelmän 
kehityshankkeessa, jolla 
halutaan varmistaa laadu-
kas tekeminen pidemmällä 
aikavälillä. Lisäksi olemme 
seurana mukana jo kolmat-
ta kertaa palloliiton ja pos-
tin OSOITTEENA FUTIS 
-seurakehityshankkeessa, 
jossa tänä vuonna seuram-
me kehityskohtana on ni-
menomaan harrastetoimin-
nan vahvistaminen. Tämä 
mahdollistaa kaikille ha-
lukkaille lapsille ja nuorille 
oikean toimintaympäristön. 
Hankkeen edetessä myös 
aikuisten harrastetoiminta 

paranee. Tästä asiasta lisää 
FC WILD:in nettisivuilta 
kevään aikana. Seuran jat-
kuva kasvu sekä toiminnan 
laadun ja olosuhteiden pa-
rantaminen antavat mie-
lekästä tekemistä tuleville 
vuosille.

jokaiselle joukkue 
tai toimintaryhmä

FC WILD:illa on oma 
joukkue lähes jokaisessa 
ikäluokassa. Uusia joukku-
eita perustetaan joka vuo-
si, tarvittaessa useampia-
kin. Viime syksynä aloitti 
vuonna 2009 syntyneiden 
poikien ja tyttöjen joukkue. 
Tähän ja kaikkiin muihin-
kin joukkueisiin pääsee 
mukaan. Katso lisätietoja 
www.fcwild.fi/uusi-pelaa-
ja/. Keväällä jatkuu myös 
pienimpien 3–5-vuotiaiden 
futaajanalkujen Prinsessa- 
ja Ritarifutis. 

Katso tarjontamme netti-
sivuiltamme www.fcwild.
fi ja tuo lapsesi/nuoresi 
mukaan toimintaan!

Seura pysyy liikkeessä ison 
vapaaehtoisjoukon voimin 
ja palkattujen henkilöiden 
tuella. Aikuisten ajalle on 
nykyään monta kilpaile-
vaa käyttöä. Monelle van-
hemmalle osallistuminen 
joukkueen toimintaan on 
mukava tapa edistää lapsen 
harrastusta ja olla tekemi-
sissä muiden samanhenkis-
ten kanssa. Seuran, pelaa-
jien ja omien lasten eteen 
käytetty aika palkitsee ja 
toivottavasti houkuttelee li-
sää tekijöitä. FC WILD:issa 
hyvien olosuhteiden äärellä 
kelpaa harrastaa kuningas 
jalkapalloa.

Lisätietoja FC WILD:in 
toiminnasta antavat toi-
minnanjohtaja Tapio Ke-
ränen, puh. 040 504 5904, 
email: toiminnanjohtaja@
fcwild.fi sekä nettisivum-
me www.fcwild.fi. Olem-
me myös Facebookis-
sa www.facebook.com/
fcwildfinland.

Teksti ja kuva: Tapio Ke-
ränen, FC WILD ry, toi-
minnanjohtaja

31.12.2014 tilastojen mukaan 
FC WiLD:illa on 515 lisenssipe-
laajaa, mikä on enemmän kuin 
yhdelläkään toisella kirkkonum-
melaisella seuralla.

Akseli Kukkonen FC WILD:in jalkapallokoulun 
taitoradalla.
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Tervehdys!

Pihabongaus – lintuharrastukselle siivet

Vuodenvaihteesta on kulu-
nut jo lähes kaksi kuukaut-
ta, ja kevät on jo ovella. 
Kulunut talvi on jälleen 
yllättänyt, ei lumisuudel-
laan, ei kylmyydellään 
vaan lämpötilojen vaih-
teluillaan. Suojakelit ja 
pakkaset ovat seuranneet 
toinen toistaan. Tämä il-
miö on aiheuttanut suuria 
viikoittaisia muutoksia 
lintujen talviruokinnassa 
siementen kulutuksessa. 
Tarkkana on saanut olla, 
että siemenet eivät yhtäk-
kiä loppuisi, kun pakkas-
kausi seuraa suojasäitä.

Tammikuun lopulla järjes-
tetyn Pihabongaus-tapah-
tuman tulokset kertovat 
Suomessa talvehtivista lin-
nuista. Jokainen voi osal-
listua tapahtumaan. Käy-
tännössä jokainen, joka 
ruokkii pihalla lintuja, voi 
siihen osallistua. Sääntö-

nä on, että tunnin aikana 
enimmillään yhtä aikaa 
nähdyt lajit ja lajimäärät 
tulee kirjata ylös ja lähettää 
tiedot eteenpäin. Jos lajeja 
on vähän, tarkkailutunnin 
voi uusia. Tapahtuma jär-
jestetään aina tammikuun 
viimeisen viikonlopun 
lauantaina ja sunnuntaina.

tuttuja omalta ruokinta-
paikalta

Kun katsoin netistä pi-
habongauksen tuloksia, 
havaitsin, että seitsemän 
yleisintä lajia olivat niitä, 
joita esiintyy myös omalla 
ruokintapaikallani. Lajeja 
olivat talitiainen, siniti-
ainen, harakka, musta-
rastas, keltasirkku, kä-
pytikka ja hömötiainen. 
Seuraava laji havainnoin-
nin listalla oli pikkuvar-
punen. Lajia löytyy Veik-
kolan taajamasta, mutta 
ei metsän keskeltä, jossa 
minä asun. Seuraavana 
listalla olivat punatulkku, 

närhi ja varis. Nämä linnut 
ovat vierailleet myös mi-
nun ruokintapaikallani.

Seuraavana järjestyksessä 
oli viherpeippo. Tänä tal-
vena tätä lajia en ole vie-
lä ruokinnassani nähnyt. 
Lista jatkuu: kuusitiainen 
ja seuraavaksi varpunen, 
joka on kulttuurilaji. Var-
pusen kanta ei ole vie-
läkään selvinnyt kannan 
romahtamisesta. Romah-
duksen syytä ei tarkalleen 
tunneta. Yleisesti tiede-
tään, että kannan kasvaes-
sa liian suureksi jokin te-
kijä romahduttaa kannan.

Tätä pihabongauslistaa 
pääsee lukemaan netistä, 
kun Googleen syöttää sa-
nan “pihabongaus”. Mie-
lenkiintoista on seurata 
myös Helsingin lintutie-
teellisen yhdistyksen, Trin-
gan, havaintosivuja. Siellä 
on pääkaupunkiseudun hy-
vistä lintuhavainnoista lis-
taa päivittäin. Osoite näil-

le sivuille on www.tiira.fi, 
sieltä “havaintosivut”, ja 
sieltä neljänneksi alimmai-
sena löytyy “Tringa“ Har-
vinaisena lajina havainto-
sivuilla (vielä 7.2.), jonka 
lintuharrastaja helpohkosti 
havaitsee, on Helsingis-
sä Lapinlahden alueella 
oleskeleva hiiripöllö. Ky-
seinen yksilö saattaa olla 
tämän lehden ilmestymi-
sen aikaan jo poistunut 
pesimäalueelleen Suomen 
pohjoisempiin osiin. Edel-
lisessä numerossa mainit-
semani pähkinänakkeli 
on myös nähty esimerkik-
si Vantaan Kivikossa sekä 
Helsingin Lauttasaaressa 
ja Seurasaaressa.

Mustarastas ja harmaa-
päätikka

Palaan vielä pihabongauk-
seen. Sen tuloksia tarkas-
teltaessa voidaan huomioi-
da seuraavia asioita. Tänä 
talvena mustarastas on 
talvehtimislukumäärältään 

yleisempi kuin koskaan ai-
kaisemmin. Harmaapää-
tikka, joka vuosia sitten 
piti reviiriään myös täällä 
kotini lähellä Kurkiston 
suunnalla ja joka vieraili 
ruokinnassani, on ylei-
sempi kuin olin ajatellut. 
Onneksi näin, sillä olin jo 
ajatellut, että metsien “sii-
vous ja harvennustoimet“ 
olisivat laajemmin vähen-
täneet lajin pesintämah-
dollisuuksia.

Pihabongauksessa määrät-
tyjen, selkeästi muuttolin-
tujen havaitut lukumäärät 
olivat melko suuria. Nämä 
lajit olivat peippo, jär-
ripeippo ja punarinta. 
Mielenkiintoista havainto-
listassa on myös mahdolli-
suus tutustua kunkin lajin 
osalta siihen, missä lajia 
oli nähty. Tämä selviää, 
kun napauttaa kunkin la-
jin kohdalla alleviivattuun 
sanaan “kartta“ Näin avau-
tuu näytölle Suomen kart-
ta, jossa pisteinä näkyvät 

ne paikat, joissa kyseistä 
lajia oli nähty. Kun sitten 
kaksoisnapauttaa itse lajin 
minimaalista kuvaa, kuva 
suurenee ja laji on helppo 
tunnistaa.

Osallistujamäärä tapahtu-
maan oli tänä vuonna 23 
147 ja pihojen lukumäärä 
15 386. Jos tämä tapahtu-
ma ei ole vielä tuttu, niin 
toivon esitykseni virit-
tävän kiinnostusta asiaa 
kohtaan, ja valmistautu-
minen ensi vuoden tapah-
tumaan voi jo alkaa. Ta-
pahtuma on erinomainen 
mahdollisuus tutustuttaa 
nuoria ja lapsia ympäröi-
vään luontoon talvehtivi-
en lintujen kautta. Tästä 
voi alkaa monelle myös 
uusi ja henkisesti rikas 
harrastus. Vaikka tapah-
tuma ei ole kilpailu, niin 
osallistujien kesken arvo-
taan myös palkintoja.

Lintuterveisin 
Topi
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VIRKISTY JA VIISASTu!

Joulunalusristikossa ei 
ollut mitään ajankohtaan 
liittyvää paitsi joulupukin 
IRTONENÄ ja Talvivaa-
ran osakkeen arvon syök-
sy kohti nollaa sen jälkeen, 
kun TAITE oli sivuutet-
tu. Vihjeistä ”Polttaa” > 
KOPPI sai kehuja, kun 
taas vihje ”20,tau” > TIL-
HI, jossa tau oli kirjoitettu 
kreikkalaisittain, koettiin 
vähän outona. Kysymyk-
sessähän on lasten laulu 
”Tiu, tau, tilhi, äidin ryyti-
maassa...”. Yllättävää, 
kuinka vähän tunnettu on 
naaraskäen ääntely. Sehän 
ei tosiaankaan kuku, vaan 
päästää kiihkeäksi puli-
naksi luonnehditun sarjan.

Tässä ristikossa symmetri-
at on rikottu. Eräänlaiseksi 

teemaksi, joka näkyy sekä 
vihjeissä että ratkaisu-
sanoissa, työntyvät Charlie 
Hebdon tapahtumien he-
rättämät pohdinnat. Kysy-
myksessä on tragedia, joka 
ei poistu mielistä, mutta 
joka samalla herättää arvi-
oimaan taas uudelleen mo-
nia ihmiskunnalle keskeisiä 
moraalikysymyksiä. Risti-
konlaatijoiden ja ratkojien 
nettipalstoilla ei ole käyty 
keskustelua siitä, voisiko 
sanaristikko olla tai tulisiko 
sen olla kantaaottava siinä 
kuin muukin kirjallisuus. 
Sellaiselle ei ole ilmaisu-
teknisiä esteitä: tekstiä ja 
kuvia voisi käyttää yhtä 
tehokkaasti kuin esim. sar-
jakuvassa. Vai pitäisikö sa-
naristikoiden pikemminkin 
pyrkiä säilyttämään viaton 

kirjaimilla ja sanoilla lei-
kittelyn perinteensä ja olla 
näin lähempänä sudokuja 
tai miksei matematiikkaa 
kuin satiirista kirjallisuutta.

Olen yrittänyt olla otta-
matta kantaa muulla kuin 
itse teeman valinnalla. 
Teeman mukaiset pitkät 
ratkaisusanat tulevat nel-
jälle nuolella merkitylle 
vaakariville. Lisäksi tee-
maan liittyvää aineistoa 
on ripoteltu sinne tänne 
mausteeksi tavanomaisen 
ristikkosanaston jouk-
koon. Eräät laadintatekni-
set tabut ovat saaneet kyy-
tiä. Esiratkojien mukaan 
ristikko olisi vaikeahko. 
Saa nähdä.

veikko@nordem.fi
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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 %

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

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

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

Evästä 
retkelle
Vägkost till
utflykten

tApAHtuMAkALENtEri

su 1.3. 
Ilopilleri-show Jokeri-Pokeri-Box 
Veikkolan koululla kello 15.00 alkaen. 
Liput 10 euroa/henkilö (alle 2-v. maksutta). 
Ennakkomyynti Veikkolan 10-kioskilla ja 
tuntia ennen ovelta. 7C-luokan buffa. Järjestää 
Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry.

su 8.3. 
MLL:n lastentarvikkeiden kirpputori 
Veikkolan koululla kello 10–13.

to 19.3. 
Keskusteluilta nuorten päihteiden 
käytöstä Veikkolassa kello 18 – noin 19 
Veikkolan koulun auditoriossa. Järjestää 
Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry.

su 22.3. 
Perinteinen Veikkolan lastenpäivä Veikkolan 
koululla kello 10.30–14.00. 
Järjestää LC Kirkkonummi/Veikkola.

su 22.3. 
Liikuntamessut Veikkolan koululla klo .  
10.30–14.00. 
Liikuntamessuilla on esillä Veikkolan 
ja Veikkolan-seudun urheilu- ja 
liikuntamahdollisuudet. Järjestää VeVe.

su 22.3. 
Pohjois-Kirkkonummen luottamushenki-
löiden tapaaminen Eerikinkartanossa kello 
16–18. Järjestää Veikkolan Kyläyhdistys.

ti 24.3. 
Vaalisirkus kello 18 Veikkolan koulun 
ruokasalissa. Ohjelmassa ainakin vaalipaneeli 
ja Veikkolan Kyläyhdistyksen vuosikokous.

La 4.4. 
Kuutamosauna Veikkolan kyläsaunassa kello 20.

La 11.4. klo 9–18,  
su 12.4. klo 9–18 ja  
Ma 13.4. klo 14–20. 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
Veikkolan kirjaston aulassa

ti 14.4. 
Kirkkonummen Veikkolan Vesiensuojeluyhdistys 
KIRVES ry:n vuosikokous kello 18 
Veikkolan koulun Kesti-tilassa.

to 14.4. 
Aluefoorum kello 17.00 Veikkolan nuorisotilas-
sa. 
Veikkolan seudulla toimivien seurojen, yhdis-
tysten, ym. tahojen edustajat ja nuoret tervetuloa 
mukaan. Aiheena nuorille suunnattu toiminta 
ja tapahtumat kylällä. Myös ideoita toimin-
nan kehittämiseen otetaan vastaan. Lisätie-
toja VeVen toiminnanjohtaja Johanna Artola, 
johanna.artola@gmail.com, 050 3011922.

su 19.4.  
Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä. 
Äänestyspaikka Veikkolan koululla avoinna 
kello 9.00–20.00. Lisätietoa www.vaalit.fi.

ke 22.4. 
Kunnan strategiainfo Veikkolan koululla kello 
18.00 alkaen. Järjestää Kirkkonummen kunta.

Ma 27.4. 
Kylänraitin 2/2015 aineistopäivä.

La 9.5. 
Veikkolan Viihdelaulajien äitienpäiväkonsertti 
Veikkolan koululla klo 16 alkaen. Kahvitarjoilu. 
Kuoro esittää äideille sävellettyjä lauluja sekä 
helmiä tulevasta Abba-ohjelmistostaan. 
Tervetuloa! Ohjelma 10 e.

Ma 18.5. 
Kylänraitti 2/2015 ilmestyy.

La 23.5.  
Veikkola-päivä kello 10–15 
– Veikkolan torilla toripäivä, myös kirpputori 
ja taimien vaihtotori. Paikalliset yritykset, 
yhdistykset ja yksityiset tervetulleita myymään 
omia tuotteitaan. Viiden euron paikat myydään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, os.  
veikkola@gmail.com. 
– Valtakunnallinen siivouspäivä: torilta 
jätesäkkejä ja suojahansikkaita.

Maksoithan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?


