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pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

Vaalisirkus saapuu
Veikkolan koululle
24.3. klo 18

Tule sinäkin!

Muista äänestää!

pÄÄkirjoitus
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Talkoilla, yhteistyöllä ja
vapaaehtoisvoimin

V

eikkolalaisissa yhdistyksissä
aherretaan palkatta ja palkkiotta
talkoilla vähällä
väellä. On saatu aikaan paljon
sellaista, mitä monessa paikassa hankitaan rahalla ja kunnan
avustuksilla. Tukijoukkoja ja
uusia tekijöitä tarvitaan lisää kaikissa yhdistyksissä.
Kunnissa, Kirkkonummellakin,
on leikattu järjestöavustuksista. Kuitenkin järjestöt tekevät
ansiokasta työtä, jonka merkitys korostuu etenkin nyt, kun
säästetään kaikesta. Kolmannen
sektorin – vapaaehtoisten – huoleksi jätetään moni asia. Varoja
toimintaan joudutaan hakemaan
muualta. EU-hankerahoitus on
yksi vaihtoehto. Tiedotustilaisuus siitä on koululla 16.4. klo
18. Tule kuuntelemaan!
Eduskunnassa järjestetään tilaisuus, jossa keskustellaan vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan
trendeistä nyt ja tulevaisuudessa.
Vetoomus vapaaehtoistoiminnan

kehittämisestä hallituskaudella
2015–2019 luovutetaan vaaleissa ehdokkaita asettaneille puolueille.
Veikkolan oma vaalisirkus on
24.3. koululla. Paikalla ovat
kaikkien Kirkkonummella ehdokkaita asettaneiden puolueiden edustajat. Tule kyselemään
ja lähetä kysymyksiä ennakkoon sähköpostiosoitteeseen
raija.kari@saunalahti.fi.

Sisällysluettelo
tai ihan mitä muuta vain. Lisää
tästäkin www.kansalaisareena.fi
-sivuilla.
Veikkola-päivää vietetään lauantaina 23.5. Tehdään päivästä
yhdessä hieno juhla. Kieltämättä
roskien keruuseenkin tarvitaan
silloin lisää väkeä. Veikkola on
meille kaikille yhteinen, ei mikään sisäpiirin juttu.
Raija Kari

2/2015 ma 18.5., ma 27.4.
3/2015 ma 28.9., ma 7.9.
4/2015 ma 30.11., ma 9.11.

KULTTUURI............................................................. 16-19
LAPSET JA NUORET............................................20–22
SARJISPAJA..................................................................23
LIIKUNTA................................................................ 24–25

Kannen kuva: Silja Markkanen

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

puheenjohtaja Raija Kari,
050 3816124, raija.kari@saunalahti.fi
varapuheenjohtaja Matti Saartamo,
050 3007720, mattisaartamo@gmail.com
rahastonhoitaja Paavo Sortti,
050 5598945, paavo.sortti@elisanet.fi
sihteeri Pirkko Kautto, 050 5406952, pirkko.kautto@elisanet.fi

Piirrokset
tupuli.fi / Franz Raschbacher
Aineisto
toimitus@kylanraitti.fi
ilmoitukset@kylanraitti.fi
Toimitus pidättää oikeuden
muokata ja lyhentää aineistoa.
Ilmoitukset
Paavo Sortti 050 559 8945
ilmoitukset@kylanraitti.fi
Ilmoitushinnat (mv)
1/16 s 70 e
1/8 s 120 e
1/4 s 210 e
1/2 s 345 e
1/1 s 580 e
Neliväri-, vakio- ja määräpaikat sopimuksen mukaan.
Jakelu
Kylänraitti jaetaan vapaaehtoisvoimin Veikkolassa, Haapajärvellä, Kurkistossa, Kylmälässä,

Veikkolan
Kyläyhdistys


Taitto
Anu Halme

Seuraavat numerot
ilmestymispäivä, aineistopäivä

KIRJALLISUUS............................................................ 15

TAPAHTUMAKALENTERI........................................ 28

Painopaikka
Esa Lehtipaino Oy, Lahti

Toimituskunta
Tapani Iivari, Raija Kari,
Marjokaisa Piironen

KYLÄ YRITTÄÄ ..................................................... 10-12

VEIKKOLA-RISTIKKO.............................................. 27

Kylänraittia julkaisee Veikkolan kyläyhdistys.

Toimitussihteeri
Anu Halme

AJASSA...............................................................3-9, 13-14
Kylänratti.......................................................................... 6
Kyläluuta.......................................................................... 7

YMPÄRISTÖ................................................................. 26
Topi Tiiraa...................................................................... 26

Liikuta minua -tempaus Kukanpäivänä 13.5. ja Ruusunpäivänä
4.5. on yksi mahdollisuus toimia
yhteiseksi hyväksi. Hyvä naapuruus luo turvallisuutta. Yhteisöllisyyden ja naapuriavun lisääminen on viihtyisyyttä, mutta se on
myös mitä parhainta rikoksentorjuntaa. Turvallisuudentunne
syntyy ensisijaisesti luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta.
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Päätoimittaja
Matti Saartamo 050 300 7720
mattisaartamo@gmail.com

Kylänraitti 1/2015

Muut hallituksen jäsenet:
Katriina Aatsalo, Jukka Lahtinen, Maarit Orko, Marjokaisa
Piironen
Lapinkylässä ja Siikajärvellä.
Lisäksi lehteä saa kylän liikkeistä, kirjastolta ja kylätalolta.
Kustantaja
Kylänraittia julkaisee Veikkolan
kyläyhdistys Byförening i Veikkola ry. neljä kertaa vuodessa.
Painosmäärä: 4000 kpl

ISSN 1459-3718

Varajäsenet
Pirkko-Liisa Iivari, Matti Kaurila, Marjatta Louhos
Kunniajäsenet
Raili Leidenius ja Rauno Lahti
Jaokset
Skeittiramppi, Paavo Sortti
Frisbeegolf, Pyry Ahlfors
Talviuinti, Pirkko-Liisa Iivari
Kudonta, Riikka Tiittanen
Veikkolan kylätalo Vanhatie 29, 02880 Veikkola
veikkola@gmail.com, Veikkolaverkko www.veikkola.fi
Jäsenmaksut ja kylätalon vuokramaksut tilille
OP FI64 5297 4540 0033 68 tai
AKTIA FI53 4055 0010 7756 21
Henkilöjäsenet 15 e, viitenumero 20158, yhteisöt 50 e/vuosi
Y-tunnus: 1774952-8, rek.nro 60.083, ensirek.pvm 3.4.1952
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Veikkolan–Navalan Melusuojaus viipyy Vaalisirkus
Veikkolan melusuojauksen sen vuoden loppuun eli saapuu Veikkolaan
kevyenliikenteen
tiesuunnitelman hyväksy- vuoden 2019 loppuun.
mispäätös on valmistelta- Siihen voi saada vielä
väylän
vana Liikennevirastossa, Liikenneviraston päätök- 24.3. klo 18
joka hyväksyy kaikki tie- sellä toiset neljä vuotta
lisäaikaa.
Veikkolan koululla järjestettävän tilaisuuden
rakentaminen alkaa suunnitelmat.
pistää vauhtiin Sirkus Pisara. Sen jälkeen on
Haapajärvi–Veikkolakevyenliikenteen väylän
eli "JKP-hankkeen” rakennustyöt alkavat tänä
keväänä. Väylä kulkee Lapinkyläntien länsipuolella.
– Ensin hanke kilpailutetaan. Haltuunottopaalutus
on tarkoitus tehdä huhti–
toukokuussa. Sinipäisistä puupaaluista asukkaat
ensimmäiseksi näkevät
työn käynnistymisen. Paalutuksen jälkeen pidetään
haltuunottotoimitus, johon
kutsutaan kirjeellä kaikki maanomistajat, joiden
mailla väylä kulkee, pro-

jektipäällikkö Jukka Aro
ELY -keskuksesta kertoo.
Kahta rakennusta, koirakoulun rakennusta ja
Pussilan piharakennusta,
joudutaan siirtämään väylän tieltä. Jos rakentamaan
päästään toukokuussa, työt
valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Lumen
tulo vaikuttaa töiden etenemiseen.
– Jotain pientä saattaa jäädä seuraavaan kevääseen,
Jukka Aro arvioi.

– Veikkolan melusuojauksen suunnitelmat ovat
korkealla käsittelypinossa. Sellaiset hankkeet, joiden rahoitus on jo varmistunut, menevät sen edelle.
Päätös saadaan kuitenkin
vielä tänä keväänä, päätöstä valmisteleva tieinsinööri Matti Ryynänen
kertoo.
Liikenneviraston hyväksymispäätös on voimassa
neljä vuotta, tarkemmin

– Seuraavista neljästä
viivytysvuodesta päättää
Liikenneministeriö, Ryynänen sanoo.

Valitettavasti hanke ei
ole mukana Uudenmaan
ELY:n tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa tai
muissakaan rahoitusohjelmissa, joten hankkeen toteuttaminen lähivuosina ei
näytä todennäköiseltä.
Raija Kari

vähänkin kiinnostaa kokeilla. Kutominen ei ole
vaikeaa. Sen oppii pian,
vaikkei olisi aiempaa kokemusta. Loimet laitamme talkoilla halutuille leveyksille. Neuvoja ja apua
aloittelijoille annetaan tarvittaessa.

Tiedustelut: impin.tupa@
gmail.com. Voit liittyä
myös Facebook-ryhmään
Veikkolan kudontapaikka.

Sinikka Lakkinen: ”Vasta kolme viikkoa Veikkolassa asuneena olen
ehtinyt tutusta vain kyläsaunaan ja talviuintiin
sunnuntaisin. On hienoa,
että asioita hoidetaan

vielä talkoovoimin. Kokemus 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 helposti tutustunut uusiin ihmisiin. Tähän jää helposti
koukkuun ja haluaa tulla
uudestaan.”

Muistathan, että nämä ovat valtakunnalliset vaalit, eikä
kunnan asioita käsitellä.
Vaalisirkuksen jälkeen pidetään
Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous.

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-keskuksesta on odotettavissa syksyllä.

Aloittelijan töitä.
Kuva: Pirkko Kautto.

Tule kuuntelemaan lisää näistä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.
Yritystuista kertoo Siina Viskari Uudenmaan ELY-keskuksesta ja EU-hanketuista toiminnanjohtaja Gunilla
Wasström Pomovästistä.

Iloa kyläyhdistyksestä!
Kyselin kylillä, miksi porukka kuuluu Veikkolan
Kyläyhdistykseen. Seuraavanlaisia vastauksia
sain.

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

Tervetuloa!
Veikkolan Kyläyhdistys

Raija Kari

Tervetuloa kutomaan Impin tuvalle!
Veikkolan
Kyläyhdistyksen kutomolla, Impin
tuvalla (Oikotie 1, piharakennus), on neljät kangaspuut, joita saa vuokrata hintaan 5 e/viikko.
Leveimmillään voi kutoa
180 cm:n loimea. Kutomaan kannattaa tulla, jos

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

Tarja Lantto: ”Kyläyhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia kunnan
päättäjien kanssa, jotta
tietäisimme missä mennään ja saisimme myös
äänemme kuuluviin ympäristöömme vaikuttavissa
asioissa.”
Markku Nikola: ”Kylänraitti-lehti auttaa verkostoitumaan muiden yrittä-

jien kanssa. Mainoksella
Kylänraitissa tavoittaa hyvin paikalliset ihmiset ja
yritykset.”

Veikkolan Kyläyhdistys

Outi Saloranta-Eriksson:
”Maksan jäsenmaksun
ihan periaatteesta: summa
on pieni, mutta sillä vaikuttaa laajasti. Kyläyhdistys toimii koko Veikkolan
hyväksi. Se ottaa kantaa,
tekee aloitteita, kutsuu
päättäjiä ja virkamiehiä
tapaamaan kyläläisiä. Lisäksi se järjestää järkevää
toimintaa kuten siivouspäivä ja Veikkolapäivä
kirpputoreineen.”

Veikkola-päivä
lauantaina 23.5.
kello 10–15

Teksti ja kuva:
Marjokaisa Piironen

Ohjelmassa toripäivä, kirpputori ja taimien vaihtotori.
Paikalliset yritykset, yhdistykset ja yksityiset ovat tervetulleita myymään omia tuotteitaan. Viiden euron paikat
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä os. veikkola@gmail.
com.
Kyseessä on myös valtakunnallinen siivouspäivä, jolloin
Veikkolankin roskat kerätään teiden varsilta. Torilla jaossa kerääjille jätesäkkejä ja suojahansikkaita.
Veikkola-päivän järjestää Veikkolan Kyläyhdistys.

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

ajassa
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Kutsu aluefoorumiin Kyläyhdistys kysyy –
14.4.2015
Pohjolan Liikenne vastaa
Aluefoorum on vuosien ajan kokoontunut keskustelemaan Veikkolasta nuorten näkökulmasta. Foorum kokoontuu jälleen tiistaina 14.4. kello 17 Veikkolan nuorisotilassa.
Tervetuloa mukaan, Veikkolan seudulla toimivien seurojen, 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.

Uusi seura
hevosharrastajille
Veikkolaan on perustettu
uusi ratsastusseura, Sandbackan Ratsastajat ry. Seura on tarkoitettu kaikille
hevosista ja ratsastuksesta
kiinnostuneille. SBR tarjoaa jäsenilleen tietoa, taitoja
ja hauskaa yhdessä tekemistä. Luvassa on muun
muassa kursseja, valmennuksia, luentoja ja retkiä.

SBR toimii yhteistyössä
Stall Sandbackenin kanssa. Seuran hallitus toivottaa mukaan toimintaan
niin vanhat kuin uudetkin
harrastajat.
Lisätietoja seuran jäsensihteeriltä: sandbackanratsastajat@gmail.com.

Kyläyhdistys lähetti liikenneillan jälkeen Pohjolan
Liikenteelle kirjeen. Alla
yhdistyksen kysymykset ja
yrityksen vastaukset.
Kyläyhdistys: Aamuruuhkan aikaan 280-bussit ovat
täynnä. Onko mahdollista
saada lisävuoro esimerkiksi klo 8.15? Samoin
ruuhka-aikaan Helsingistä
lähtevissä busseissa jou-

dutaan usein seisomaan jo
ennen moottoritietä.
Pohjolan Liikenne: Vuorotiheys on riittävä. Harkitsemme kuitenkin sitä,
että toinen klo 8 lähtevistä
busseista lähtisi klo 8.15.
Seuraamme ruuhkavuorojen
käyttöä. Kysytyimpiä vuoroja ajetaan kahdella bussilla.
Kyläyhdistys: Bussivuoroa Helsingistä klo 22.30

kaivataan ainakin perjantaina ja lauantaina; klo 23
bussi on todella täynnä.
Pohjolan
Liikenne:
Emme suunnittele uusia
iltavuoroja. Suurten yleisötapahtumien aikaan koetamme varata tarpeeksi
istumapaikkoja.
Kyläyhdistys: Bussilinjan 290 tilalle on toivottu
linjaa, jolla pääsisi Jorvin

sairaalaan, Viherlaakson
ja Leppävaaran oppilaitoksiin sekä Karamalmin,
Leppävaaran ja Pitäjänmäen yritysalueille vilkkaimpina työmatka-aikoina.
Pohjolan L: Lakkautetun
290 linjan tilalle tulleet uudelleen järjestelyt kuuluvat
HSL:lle, ei Pohjolan Liikenteelle.
Raija Kari

Painonhallintavalmennusta kylätalolla
Cambridge-valmentaja
Sari Heerman aloittaa maaliskuussa painonhallintavalmennuksen kylätalolla.
Sari, joka on itse laihtunut
Cambridge Ohjelmalla,
ihastui menetelmään niin,
että halusi ryhtyä valmentajaksi. Hän on toiminut
valmentajana runsaat kaksi
vuotta. Hänellä on vastaanotto kotonaan Siikajärvellä
ja Perkkaalla.

Laihdutuksen aikana opiskellaan uudet ruokailutottumukset ja opitaan näin
hallitsemaan painoa. Ravintovalmennuksen tueksi
Sari on ryhtynyt opiskelemaan ravitsemustiedettä.
Sari kertoo, että Cambridge
Ohjelma sopii myös henkilöille, joille liikunta on
ylipainon vuoksi hankalaa.
Painon keventyessä liikuntakin sujuu paremmin.

Sari Heerman kertoo, että
Cambridge Ohjelmassa pyritään valmentajan
tukemana saavuttamaan
oma ihannepaino ja säilyttämään se. Painonhallinta
onnistuu, koska valmennus on henkilökohtaista
ja yksilöityä. Monille on
apua myös ryhmän tuesta.
Joillekin taas sopii yksilövalmennus.

Perussairaudet, kuten diabetes, eivät ole esteenä laihduttamiselle. Laihduttamisen myötä veriarvot yleensä
parantuvat lähtötilanteesta.
Cambridge Ohjelman info
on Kylätalolla 4.3., ja ryhmävalmennus alkaa seuraavalla viikolla 10.3.
Teksti: Pirkko-Liisa Iivari

Sari Heerman esittelee painonhallintavalmennusta kylätalolla tiistaina maaliskuun 4. päivänä. Kuva: Tapani
Iivari.

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.

PERSONAL TRAINING
RAVINTOVALMENNUS
K U N TO S A L I O H JAU S

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

MENOX-JUMPAT
YRITYSLIIKUNTA

Liikuntapalvelut

MENOX

anne@lpmenox.fi
041 - 533 53 09
www.lpmenox.fi

Petri Grahn, AIT
Isännöinti P. Väänänen
Puh. 0400 486 988
Länsiranta 68, Veikkola

www.isannointipvaananen.fi

ajassa
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Lausunto Veikkolanportin kaavasta
Veikkolan kyläyhdistys lähetti joulukuun lopussa Kirkkonummen kuntaan lausunnon
vireillä olevasta Veikkolanportin kaavasta.
Vireillä olevassa Veikkolanportin
kaavassa
tärkeitä ja nopeasti toteutettavia kohtia ovat
liikennejärjestelyt Turunväylän eritasoliittymissä ja
rakennettava uusi yhteys
Lamminpääntielle. Yhteydellä helpotetaan Veikkolan keskustan vilkasta
läpiajoliikennettä. Lisäksi
liittymätiet ovat valmiina,
kun aseman seudun rakentaminen alkaa. Kaava mahdollistaa huoltoaseman siirtämisen pohjavesialueelta
turvallisempaan paikkaan.
Poimintoja kaavan
esittelytilaisuudesta
4.12.2014
Rakennusten pitää toimia
melusuojina ja sijoittua
moottoritien suuntaisesti.
Rakennukset voisivat olla
kolme–neljäkerroksisia.
Kaksikerroksisten rakennusten alue näyttäisi parakkikylältä.
Nykyisellä Koskentorin
alueella rekka-autot eivät

mahdu huoltoasemalle tai
parkkipaikoille polttoaineen ottoa tai ruokailua
varten. Esitys: Käyttämättömänä oleva Veikkolan
hyvinvointiaseman tontti
raivataan väliaikaiseksi
parkkipaikaksi rekoille ja
muulle raskaalle liikenteelle. Veikkolanportin
kaavassakaan ei ole riittävästi tilaa moottoritien
tuomalle raskaalle liikenteelle. Asia on yrittäjien
kannalla erittäin tärkeä.
Huoltoliikenne/tavaraliikenne toimistotonteille
tulee ohjata takaisin moottoritien suuntaan, ja pysäköintitiloja pitää olla riittävästi asiakkaita varten.
Kaukoliikenteen bussipysäkit tulee sijoittaa rampeille.
Uuden kaavan jätevedet
eivät saa kulkea kylän jo
nyt heikkojen pumppaamojen kautta, vaan alueelle on rakennettava oma
pumppaamo.

Kaavoittajan ensimmäinen näkemys Veikkolanportin
kaavasta ei saanut kannatusta kyläläisiltä.

Jalankulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota,
koska reitistä tulee koulureitti Perälän alueella asuville koululaisille.
Liityntäliikenteen pysäköintipaikat pitää rakentaa
riittävän suuriksi. Alue toimii myös Nuuksion portin
lähtöpaikkana ja kaukoliikenteen liityntäpysäköintipaikkana. Pelastuslaitos
esittää paloaseman siirtämistä alueelle.
Muuta huomioitavaa
Veikkolanportin suunnittelussa on otettava huomioon alueen soveltuvuus
tulevan
asemaseudun
jatkeeksi. Toimisto- ja
liikerakennusten pitää
olla laadukkaita, tulevan
keskusta-alueen jatkeena.
Turunväylän ja Espoo–
Salo-oikoradan alueen pitää näkyä kokonaisuutena
lyhyellä Kirkkonummen
osuudella. Veikkolanportti
on Kirkkonummen logistisesti parhaita paikkoja. Veikkolanportti ei ole
pelkkä portti Veikkolaan
ja Nuuksioon, koska se
on ydinverkkokäytävällä,
joka kulkee Venäjän rajalta Skandinavian kautta
Välimerelle.
Ykköstie kulkee alueen
läpi, ja kun liittymä avataan
molempiin suuntiin, pysähtyminenkin on mahdollista.
Veikkolanportti on hyvä
paikka jopa kahdelle huoltoasemalle. Kun oikorata
Espoosta Saloon toteutuu,
alueen merkitys kasvaa entisestään. Suunniteltu rata
on osa EU:n ydinverkkokäytävää, joka kulkee Ve-

KEVYEMMIN KOHTI KESÄÄ
Ilmoittaudu mukaan Cambridge Ohjelman painonpudotusryhmään
Painonpudotuspaketti 170 € (sis. 10 valmennuskertaa,
aloitusvalmennuksen sekä viikon ateriakorvikkeet)

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

2014 vuoden laihduttaja
Kati Jylhä, -64 kg

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

näjän rajalta Skandinavian
kautta Välimerelle.
Turun, Salon, Lohjan ja
Espoon kaupungit ja Vihdin kunta sekä VarsinaisSuomen ja Uudenmaan
liitot esittivät liikenne- ja
viestintäministeriölle ja
Liikennevirastolle, että
Suomi tavoittelee osarahoitusta ratayhteyden
jatkosuunnitteluun EU:n
kaudelle 2014–2020. Missä on Kirkkonummi?
Suomen hallituksen EUministerivaliokunta linjasi
14.11.2014 neljä Suomen
ehdotusta aloitteiksi EU:n
komission investointiohjelmaan. Yhdessä näistä
aloitteista esitetään nopean
ratayhteyden edistämistä
Helsingin ja Turun välille
Skandinavia–Välimeriväylän vahvistamiseksi.
http://www.ts.fi/uutiset/talous/705054/Ekonomisti+
Kataisen+paketista+Jarke
ville+projekteille+loytyy+
rahoitusta+muutenkin:
”Suomi toivoo investointiohjelmaan muun muassa
nesteytetyn maakaasun
LNG-terminaalia, nopeaa
junarataa Helsingin ja Turun välille sekä Helsinki–
Vantaan lentokentän parantamista. OP-Pohjolan
pääekonomisti Reijo Heiskanen pitää hyvänä, että
investointipaketti saatiin
tehdyksi. Hän sanoo kuitenkin suoraan, ettei EU:n
21 miljardin euron rahaosuus ole kovin suuri.”
Lisätietoja
www.varsinais-suomi.fi
www.uudenmaanliitto.fi
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Tarvitsetko
työhuonetta?
Kylätalon yläkerran huoneet tarjotaan vuokralle yksikseen 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, kaksikin 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

Pienviljelijäyhdistys
purettiin
Pohjois-Kirkkonummen
Pienviljelijöiden yhdistys
perustettiin 30.5.1930. Sen
tavoitteena oli pienviljelyksen edistäminen. Siinä
tarkoituksessa hankittiin
yhteisiä koneita ja laitteita,
joita jäsenet voivat lainata.
Päivärinteentien varressa
oli yhdistyksen tanssilava ja Pengertien kulmassa lato, jossa järjestettiin
tilaisuuksia. Vanhimmat
veikkolalaiset muistavat
lavalla tapahtuneen järjestysmiehen puukotuksen.
Yhdistys osti vuonna 1937
tontin, jolle oli tarkoitus
rakentaa seuratalo. Sen
piirustukset oli tilattu valtakunnalliselta pienviljelijäyhdistykseltä. Tontti jäi
kuitenkin rakentamatta.
– Käytännössä yhdistys
oli nimestään huolimatta
veikkolalainen, yhdistyk-

sen purkamisasioita hoitanut Reijo Laine sanoo.
Yhdistyksen ainoat tallessa
olevat paperit ovat yhdistysrekisteriasiakirjat. Sieltä
löytyy esimerkiksi sellaisia
nimiä kuin Theodor Nikander, Urho Laakso, Karl
Kronström ja Raimo Sundell. Pienviljelijäyhdistyksen sihteerin vaimo poltti
yhdistyksen arkistot miehensä kuoltua 70-luvulla.
Reijo Laineen isä Juhani Laine oli yhdistyksen
viimeinen puheenjohtaja
40–50-lukujen taitteessa.
Sen jälkeen toimintaa ei
ole ollut. Kolme vuotta sitten alettiin valmistella yhdistyksen purkamista ja varojen jakamista sääntöjen
mukaisesti kylässä toimiville yleishyödyllisille rekisteröidyille yhdistyksille.
Raija Kari
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Kyse asenteista ja ajotavoista:

Kumpaan ryhmään sinä kuulut?
Ennen käynnistämistä
Seuraavassa on kaksi ryhmää talviseen ajamiseen
liittyviä väitteitä. Lue ne
huolellisesti tuumaillen.
A-ryhmä
Ennen ajamaan
lähtemistä
Tarkistat, onko autosi päällisin puolin siinä kunnossa,
että voit lähteä liikkeelle:
puhdistat auton lumesta
niin, ettei se peitä rekisterilaattoja eikä ajon aikana
pöllyä muitten kiusaksi.
Raaputat ikkunoista huurteen ja pyyhit huurun niin,
että autosta näkee hyvin
joka suuntaan. Poistat pyörien takaa ja pyöräkoteloista sekä auton helmoista
lumiset ja jäätyneet paakut.

Kiinnität valmiiksi turvavyösi ja säädät istuimen
sopivaksi itsellesi.
Liittyminen pääväylälle
Mikäli risteyksessä, jossa
liityt päätien liikenteeseen, näkyy riittävän kauas molempiin ajosuuntiin,
voit jo risteystä lähestyessäsi ennakoida liittymistä.
Otat huomioon, että sille
ajoneuvolle, jonka eteen
mahdollisesti ajat, jää riittävä turvaväli.
Ajaminen suojatien
kohdalle
Lähestyt suojatietä rauhallisesti mahdollisia tulijoita
tarkkaillen. Otat huomioon lumen ja aurausval-

lien aiheuttamat katveet.
Otat myös aina huomioon
sen, että moni suojatielle tulija ei varmista omaa
turvallisuuttaan katsomalla suojatietä lähestyvän
ajoneuvon suuntaan.
Turvaväli
Pidät kelistä, nopeusrajoituksesta ja oikeasta
tilannenopeudesta riippuen riittävän pitkän
turvavälin: esimerkiksi
muutat nopeusrajoituksen
km/h-lukeman metreiksi
tai ajattelet kiirehtimättä
tavuittain sanan ”tur-valli-suus-vä-li”.
Nopeusrajoitus
Noudatat aina nopeusrajoituksia, vaikka ne olisivat kuinka tilapäisiä tahansa, esimerkiksi tietyömaan
alueella. Kun harkitset
huolellisesti tilannenope-

utta, tingit tarpeen vaatiessa sallitusta nopeudesta.
Vilkutus
Käytät vilkkua aina, ennen kuin lähdet liikkeelle
ajoradan varresta, vaihdat
kaistaa tai muuten siirrät
autoa sivusuunnassa. Kytket vilkun niin aikaisin,
että kanssakulkijat ehtivät
ymmärtää, mihin suuntaan
aiot mennä.
Keskittyminen ajoon
Turvallinen ajaminen on
aina kuljettajan perustehtävä, mitä mikään puuhastelu ei saa vaarantaa.
Et koskaan ajaessasi käytä
kännykkää ilman kädet vapaina -laitetta.

Tämä ennen Vuorenmäen
koulun bussipysäkkiä oleva
Ajoneuvolla ajo kielletty
-merkki on viime syksystä alkaen naurattanut tai
ihmetyttänyt Eerikinkartanoon päin ajavia: pitäisikö
kotiin Kurkiston suuntaan
kiertää Lapinkyläntien ja
Kapakkatien kautta? Merkkiä pitää siirtää kauemmaksi tien reunasta ja selvemmin pysäkkialueelle päin.
Toimittaja on ajanut päin
kieltomerkkiä mutta ei ole
pysäköinyt vaan vain hetkeksi pysäyttänyt autonsa
valokuvan ottamista varten.

B-ryhmä
Ennen ajamaan
lähtemistä
Katsot suurin piirtein, peittääkö lumi auton ikkunoita. Takalasin lämmitin hoitaa huurteen pois. Luotat
siihen, että lämmityslaitteen puhallus tuulilasille
riittää huurteen poistamiseen. Uskot, että auton helmoissa ja pyöränkoteloissa
olevat lumet karisevat ajon
aikana.
Ennen käynnistämistä
Istahdat kuskin paikalle ja
lähdet liikkeelle. Mielestäsi turvavyön ehtii kiinnittää ajon aikana.
Liittyminen pääväylälle
Ajat mahdollisimman kiireesti päätien varteen ja
kun näet autosi mentävän
välin jonossa, liityt liikennevirtaan voimakkaasti
kiihdyttämällä.
Ajaminen suojatien
kohdalle
Lähestyt suojatietä reippaalla nopeudella, jotta sille tulevat ymmärtävät, että
olet tulossa. Ajat suojatien
yli, jos sille vasemmalta
tuleva jalankulkija on vielä monen metrin päässä.

siihen voi aina tulla joku
ohittaja.
Nopeusrajoitus
Noudatat nopeusrajoituksia vaihtelevasti. Esimerkiksi hiljaisilla teillä tai
tietyömaitten matalimmilla nopeusrajoitusalueilla
et noudata niitä, koska se
mielestäsi häiritsisi sujuvaa liikennettä.
Vilkutus
Käytät vilkkua vain sellaisissa tilanteissa, joissa
katsot sen esimerkiksi
risteyksen mutkikkuuden
takia välttämättömäksi.
Et kuitenkaan vilkuta läheskään aina ohitukseen
lähtiessäsi tai siltä palatessasi.
Keskittyminen ajoon
Sinä pystyt keskittymään
ajamiseen hyvin, vaikka
pidät kännykkää korvalla; toinen käsihän on vapaana. Selailet mielelläsi
myös radiokanavia ja
kuuntelet CD-levyjä. Et
pidä tupakkataukoa vaan
poltat ajaessasi; onhan
silloinkin toinen käsi vapaana.

Turvaväli

Jos olet samaa mieltä Aryhmän väitteitten kanssa, asenteesi ja ajotapasi
ovat kunnossa. Hyvää
matkaa!

Turvavälin pitäminen on
mielestäsi turhaa, koska

Teksti ja kuva:
Tapani Iivari
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Turvallinen Suomi, suomi ja mahtavat veikkolalaiset
Nimeni on Mendo,
muutin
Suomeen
kaksi vuotta isäni
(Hacci) tulon jälkeen, vuonna 1994
marraskuussa, äitini
sekä neljän veljen ja
yhden siskon kanssa.
Muistan päivän kuin eilisen. Olimme uudessa jännittävässä maassa, ilman minkäänlaista käsitystä siitä mitä meitä odottaisi täällä.
Voitte vaan kuvitella miltä tuntui minusta ja
viidestä sisaruksestani tulla tuikki tuntemattomaan pohjolaan. Se ihmetyksen ja jännityksen määrä, kun lentokentältä ulos astuessamme näimme päänkorkuuteen asti luntaa.
Valkoista, puhdasta, pehmeää luntaa. Turkissa satoi myös luntaa, mutta ei niin paljoa
kuin Suomessa.
Lapsia kun olimme, muistan vieläkin ensimmäisen kerran kun kieleni jäi
kiinni metalliputkeen. Tiedätte, kun lapset päättävät tunnustella kielellään
jäätynyttä rautaputkea.
Se tapahtui minullekin,
vaikkakin huomattavasti
myöhempään kuin monilla
muilla Suomessa asuvilla.
Uusi kotimaamme oli monelta kannalta jännittävää.
Turkissa, kun sanoimme
muuttavamme Suomeen
pysyvästi, ihmiset olivat ymmällään, että mikä
Suomi on ja missä se sijaitsee. Moni arveli sen

olevan maakunta jossain
päin Saksaa, Hollantia tai
Ranskaa, jonne on ajansaatteessa muuttanut huomattava määrä turkkilaisia. Mutta ei, Suomi ei ole
lähelläkään niitä paikkoja
ja hyvä niin! Uusi kotimaamme 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 mahdollisimman pian. Tullessamme Suomeen isälläni oli
jo valmiiksi kuvakirjat
yms. auttaakseen meitä
nopeasti sopeutumaan
Suomeen. Aloittaessamme koulun Suomessa osasimme jo jonkin verran
suomenkieltä kouluikäisten sisarusteni kanssa.
Opettajat olivat hämmillään siitä miten osasimme
jo suomenkieltä ennen
koulun alkamista. Ajan
saatossa sopeutuimme
hyvin uuteen ja jännittävään Suomen kulttuuriin.
Kantasuomalaiset pitävät
kulttuuriaan ja tapojaan
ehkä joksenkin "tylsinä".
Mutta meille Uussuomalaisille se oli jännittävää
ja uutta. Saunominen,
juhannuskokot, joulu ja
jokavuotinen lumentulo.
Nämä olivat kaikki uusia
ja jännittäviä asioita pikkulapsille.
Isäni ja perheemme on
aina ollut kovia työnraatajia. Matkamme Veikkolaan
yrittäjäksi ei ollut ennalta
suunniteltu, vaan monien
mutkien ja sattumien kautta isäni löysi itsensä pizzeriayrittäjäksi Veikkolassa
vuonna 2000.
Vastaanotto Veikkolan
asukkaiden keskuudessa

on ollut mahtavaa! Veikkolassa on kyllä pakko
myöntää mahtavat asiakkaat. Ja ymmärtäväisiä
Monia tunnemmekin jo
nimeltä, ja toisia kasvoiltaan. Ja on se harvinaista
herkkua tervehtiä asiakkaitamme Veikkolan ulkopuolellakin. Virheiden
sattuessa, asiakkaamme
ovat olleet todella ymmärtäväisiä, ja että me emme
koneita ole vaan virheitä
tekeviä ihmisiä siinä missä
muutkin.
Lukuunottamatta harvoja
tapauksia Veikkolan nuoret ovat olleet myös omaa
luokkaansa positiivisella
asenteellaan ja käytöksellään. Eräässäkin tapauksessa, olimme kerran
kiireellä lähteneet töistä ja
unohtaneet ravintolan ovet
auki. Tiedän, olimme kaikki varmaan aika hajamielisiä silloin. Veikkolan nuoret olivat tulleet paikalle,
huomasivat että olemme
poissa ja olivat soittaneet
poliisille jotka tulivat sulkemaan ovemme. Tästä
saimme kuulla vasta seuraavana päivänä!! Mahtava homma jätkät, jatkakaa
samaa rataa!
Alussa, isäni ja äitini tekivät kahdestaan töitä täällä,
ja me nuoret autoimme sen

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 !

verran mitä pystyimme
koulun ohella. Emme missään vaiheessa laittaneet
koulun toissijaiseksi, vaan
prioriteettina oli koulu ja
sitten tuli työnteko. Koulun jälkeen aina vuorollaan tulimme auttamaan
vanhempia ravintolassa.
Koulu on ollut isossa roolissa kaikkien perheenjäsentenme
elämässä.
Itse olen kouluttautunut
IT-insinööriksi sekä valokuvaajaksi, vanhempi
veljeni automekaanikoksi, vanhempi siskoni tradenomiksi ja nuoremmat
veljeni ovat myös valmistuneet hyvin arvosanoin
ammattikouluista ja ovat
kukin työllistyneet omiin
aloihinsa. Vaikkakin kaikki ovat suuntautuneet elämässään erialoille, ovat
sisarukseni kaikki omalla
panostuksellaan aktiivisesti auttamassa ravintolassa
vielä tänäkin päivänä.
Ravintolan laajenemisen
johdosta olen itse siirtynyt
kokopäiväsesti ravintolaan
auttaakseni isää, ja samalla kehittääkseni ravintolan
konseptia paremmaksi,
palvelen ja tarjoten jotain
uutta Veikkolan asukkaille. Suunnitelmien toteutumiseen menee hieman
aikaa, mutta pyydän kär-

sivällisyyttä asiakkailtamme.
Laajennuksen myötä saimme A-oikeudet tänne, ja
tarjontaan on tullut kevyiden olut ja siideri juomien
lisäksi puna- ja valkoviiniäkin. Nyt kun tilaa on,
suunnitelmissa on yksityistilaisuuksien järjestämismahdollisuus, esim.
syntymäpäivät, merkkipäivät, yrityksen juhlat,
pikkujoulut yms.
Panostaakseni ravintolaan
entistä paremmin, olen
suunnitellut muuttavani
Veikkolaan kesällä, joten
jos näette minut Veikkolassa asioimassa arkena ja
vapaapäivinäni, voi rohkeasti tulla moikaamaan!

Teksti: Mendo Akyun
Kuva: Matti Saartamo
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In Memoriam
Matti Knuuttila

Lars-Christer Packalen

1929–2014

1942–2014

Kauko Mäki-Valkama.
Rauno Lahti Vasemmistoliitosta oli tuttu kylätoiminnasta ja Eerikinkartanon johtokunnasta.

Insinööri Matti Knuuttila oli kunnanvaltuustossa Kokoomuksen
edustajana vuodesta
1973 vuoteen 2004.
Tekninen ja myöhemmin yhdyskuntatekninen lautakunta olivat
hänen vakiopaikkojaan.
Kunnanhallitus ja kuntasuunnitteluryhmä ovat
tietysti listalla. Luottamustehtäviä riittää kunnan tiedostoissa sivukaupalla.
”Mitään päätöstä ei voi
tehdä yksin, on tehtävä sellaisia ehdotuksia,
että muut päättäjät voivat ne hyväksyä”, Matti
totesi joskus vaaliohjelmassaan.
Matti oli vankkumaton
Veikkolan asioiden ajaja, yhdessä tekijä puoluekannasta välittämättä.
Matti Tuominen, kalakaveri, oli demari, kuten
toinenkin
vaikuttaja

Kunnallistekniikan rakentaminen Veikkolan
vanhoille alueille, Veikkolan vesihuollon järjestäminen ja katujen
ottaminen kunnan haltuun olivat Matin ominta
aluetta.
Kyläläisten asialla
Matti oli Yhdyskunta
Veikkolan puheenjohtaja ja pitkään kyläyhdistyksen hallituksessa.
Vuosikymmeniin mahtui monta asiaa. Mattia
tarvittiin esimerkiksi juhannussalon nostamisessa ja lehvien sidonnassa.
Tärkeintä oli kuitenkin
kyläyhdistyksen paikka
kunnallisiin päätöksiin
vaikuttamisessa. Sen
takasivat ja takaavat yhteydet kaikkien puolueiden päättäjiin.
Kun kyläyhdistyksen kokouksia pidettiin meillä
kotona, Matti saattoi tehdä pieniä kunnostustöitä
ja ottaa korjattavakseen
rikkoutuneen laitteen.
Tuomisen Matti muistaa
Matin keksimät airot,

joilla pystyi soutamaan
katse menosuuntaan.
Spede Pasanen kuulemma patentoi tuon keksinnön pari vuotta myöhemmin.
Linlosta merelle
Matti Tuominen tutustui
kaimaansa työn kautta
jo ennen kuin Knuuttilat muuttivat Veikkolaan
60-luvun alussa. Knuuttilan Matti oli töissä Nokialla ja Tuomisen Matti
Siemensillä, Tuominen
möi, ja Knuuttila osti.
Perheet matkustivatkin
yhdessä. Molemmat Matit olivat innokkaita kalamiehiä. Yhdessä käytiin
Tuomisen isolla veneellä
Linlosta kalassa.
Kaksi vuotta sitten
Knuuttilat muuttivat
Vuoritieltä, jossa Matti oli asunut 49 vuotta,
rivitaloon Tuomisten
naapuriin. Nyt Vuoritiellä taitaa olla neljä
taloa. Knuuttilan punainen talo näyttää pieneltä uusien rinnalla.
Mäkeläntien rivitaloasuntokin on myynnissä. Aila on muuttanut
palvelutaloon.
Teksti: Raija Kari
Piirros: Lasse Räsänen

Suunnistusharrastuksen primus motor ja
suurten massojen liikuttaja
Veikkolalainen LarsChrister Packalen poistui keskuudestamme
29.11.2014. Elämäntyönsä Keskon palveluksessa tehnyt LarsChrister, lempinimeltään
Paku, oli mukana Lynxin
toiminnassa sen perustamisesta lähtien. Hän oli
mukana myös Kirkkonummen hiihtoseuran
toiminnassa.
Paku tunnettiin Veikkolassa ja Pohjois-Kirkkonummella erityisesti
viikoittaisten suunnistusharjoitusten uranuurtajana. Hän sai kymmenet
juniori-ikäiset ja heidän
vanhempansakin innostumaan suunnistuksesta
ja nauttimaan luonnossa
liikkumisesta.
“Muistamme Pakun erityisesti 80- ja 90-luvun

arvokkaasta panoksesta
Lynxin menestykselle.
Monet meistä liittyivät
seuraan Pakun innostamina, ja tiesimme, että
hänen vaikutuksensa
myös taloudellisten edellytysten luomisessa oli
noina Lynxin kultavuosina korvaamaton. Tuskin
itsekään tänä päivänä
suunnistaisin, ellei Paku
olisi naapurusten poikalaumaa Volkkariinsa
poiminut ja kuljettanut”,
kirjoittaa Lynxin nykyinen puheenjohtaja Sami
Kivilaakso vuoden 2015
ensimmäisessä Ilveskirjeessä ja mainitsee aloittaneensa suunnistuksen
35 vuotta sitten.
Pakun rooli kannustajana ja “isäilveksenä” on
kiistaton. Hän piti tiukasti kiinni periaatteestaan, että kilpailuihin
ilmoitettiin niin monta
viestijoukkuetta kuin
halukkaita junioreita
löytyi. Kisapaikoilla oli
turvallinen, kannustava ilmapiiri. Jos oman
perheen aikuisia ei ollut paikalla ja tuli jokin
pulma, Lynx-leirissä oli
aina joku, vähintäänkin
Paku tai hänen Leenavaimonsa. Aina löytyi
kannustusta ja lohdutusta, kompassi, varasukat,
satavarmasti mehua ja
terveellistä purtavaa, jos

omat olivat loppuneet tai
peräti unohtuneet.
Lars-Christeriä jäi sukulaisten ja lähiomaisten lisäksi kaipaamaan
laaja ystävä- ja tuttavapiiri, joka muistaa hänet
huumorintajuisena, ystävällisenä ja avuliaana
lähimmäisenä, joka kuitenkin jättäytyi mielellään taustahahmoksi.
Eläkevuosinaan Paku
ryhtyi laduntekijäksi:
Hän ajoi kaikille avoimen, pellonreunoja ja
kumpareita myötäilevän hiihtoladun Kalljärven ja Solbackan
peltoalueelle ja piti sen
hiihtokunnossa vuosittain täysin omalla
kustannuksellaan. Työ
suurten massojen liikuttajana jatkui.
Paku iloitsi suuresti
myös siitä, että omat
sukulaiset ja rakkaat
perheenjäsenet nauttivat liikunnan iloista. Lastenlapset olivat
“fafan”/“muhin” mieluisina seuralaisina ja
elämänhalun lähteinä
hänen viimeisinä vuosinaan.
Teksti: Seija Kivilaakso
perheystävä ja entinen
naapuri
Kuva: Max Packalen

Veikkolan kyläavustaja Erik Grahn
046 683 7870

Parhaiten tavoittaa puhelimitse arkisin klo 9.30–10.30 tai tekstiviestillä.

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
Asuntoasioissasi ota yhteyttä paikkakuntasi asuntoammattilaisiin:

Marjut Petäjä, LKV
050 599 4189

Merja Vähätiitto-Holmberg, KiAT
0500 440 887

Eerikinkartanontie 2, Veikkola
facebook.com/lansiuudenmaanop

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

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

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

Kylänraitti päätti perustaa seurantaryhmän, joka informoi säännöllisesti
lukijoitamme hintojen kehityksestä.
Tässä lehdessä on ensimmäinen vertailu, joka on tehty tammikuun lopulla.
Jatkossa luonnollisesti vaihtelemme
tuotteita.

On syytä huomioida, että Veikkolan
asukkaat käyttävät myös huomattavasti
pääkaupunkiseudun ja Nummelan palveluita. Niiden etu on luonnollisesti se,
että samasta kauppakeskittymästä löytyy myös Alko ja erikoistavaraliikkeitä.

Hinnat 30.1.

Odotamme mielenkiinnolla, miten
hinnat kehittyvät jatkossa.

Matti Saartamo

S-Market

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

K-Supermarket

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

Siwa

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

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. Nuorten vanhemmille kesällä alkanut pilven poltto oli tullut järkytyksenä. Jokainen veikkolalainen on varmasti tämän jälkeen avannut
silmänsä nuorten päihteiden käytölle kylällämme.
Veikkolan koti ja koulu
-yhdistys haluaa tukea kylän nuoria ja heidän van-

hempiaan lisäämällä tietoa
päihteiden käytöstä. Järjestämme torstaina 19.3. klo

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

18 alkaen Veikkolan koulun auditoriossa tilaisuuden, jonne ovat tervetulleita
kaikki alueen 6.–9.-luokkalaisten vanhemmat. Avoin
keskustelutilaisuus kestää
noin tunnin.
Tilaisuudessa on mukana Ehkäisevä Päihdetyö
EHYT ry. EHYT ry:n
ammattitaitoiset
kouluttajat pitävät samalla
viikolla päihdekasvatustunteja Veikkolan koulun
yläasteikäisille oppilaille
sekä henkilöstökoulutusta opettajille. Päihdekasvatustuntien tulokset
toimivat vanhempaintilaisuudessa keskustelun
pohjana.
EHYT ry:n päihdekasvatus perustuu osallistavaan
Hubu®-menetelmään,
jonka avulla oppilaat
saavat ajanmukaista tietoa päihteiden käytöstä,
kannustusta hyvinvointia
tukeviin valintoihin sekä
kriittiseen ajatteluun. Tarkoituksena on nuorten,
vanhempien sekä kou-

luissa työskentelevien
innostaminen yhteiseen
keskusteluun päihteistä.
Vanhemmille ja opettajille
menetelmän tavoitteena on
luoda matalampi kynnys
ottaa päihdeasiat puheeksi
nuoren kanssa.
Ennakkoilmoituksia tilaisuuteen otetaan vastaan osoitteessa https://
fi.surveymonkey.com/s/
TPN2BZY. Linkki löytyy myös yhdistyksen
nettisivuilta osoitteessa
http://www.kotijakoulu.
fi/veikkola sekä yhdistyksen Facebook-sivuilta
osoitteessa http://www.
facebook.com/veikkolankotijakoulu.
Auditorioon mahtuu 80
henkilöä. Jos ilmoittautumisia saadaan paljon,
pyrimme järjestämään tilaisuudelle isomman tilan.
Lämpimästi tervetuloa!
Veikkolan koti ja koulu
-yhdistys ry
Jani Lehmus, puheenjohtaja

Linjavaali
Yhteiskunnassa on menossa melkoinen keskittämisen
suuntaus. Erityisesti se näkyy Helsingin- seudulla, ns.
metropolialueella. Joidenkin suunnitelmien mukaan
tämän alueen väestö kasvaisi vuoteen 2050 mennessä
jopa 700 000:lla. Sen takia
on tarve rakentaa runsaasti
uutta infraa, pisararataa ja
metroa. Sen takia halutaan
kaavoittaa yhä uusia asuinalueita Malmin lehtokenttää
myöten. Ja sitä avittamaan
jotkut haluavat kokonaan
uuden hallintoportaan, metropolihallinnon.
Mitä tuollaiseen kasvuun
tähtääminen merkitsee? Ainakin sitä, että alueen kunnat joutuvat sijoittamaan
rahojaan tuohon uuteen
infraan ja uusien asuinalueiden kaavoitukseen. Näin
on jo käynyt Vantaalle, joka
on joutunut karsimaan kouluverkkoaan maksaakseen
kehäväylien kuluja. Näin
on käymässä Espoolle, kun
se on ryhtynyt länsimetron
maksumieheksi ja päättänyt
kymmeniä tuhansia uusia
asukkaita vetävien asuinalueiden kaavoittamisesta
metroasemien ympärille.
Keskittyminen johtaa hintojen 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 kasvupolitiikka kuntalaisten mieleen,

onko sitä kysytty heiltä?
Kasvupoliitikot haluavat
keskittää myös päätösvaltaa
rakentamalla joko suurkuntia tai metropolia. Metropolihallintoon – jos sellainen
syntyisi – ei montaa kirkkonummelaista päättäjää
mahtuisi. Toiset päättäisivät
meidän puolestamme yleiskaavasta ja asutuksen tehokkuudesta. Aikaa myöten
miljöömme muuttuisi aivan
toisenlaiseksi.
Eduskuntavaaleista on tulossa tästä näkökulmasta linjavaali. Nyt oppositiossa oleva
Keskusta haluaisi kehittää
maata, myös Uuttamaata tasaisemmin. Asumisen
väljyys, luonnonläheisyys,
kaupunkien ja maaseudun
harmoninen rinnakkainelo
on sillä tavoitteena. Uutta
hallintoporrasta ei tarvittaisi,
kuntien valtuustot ja koko
maakunnan kattava Uudenmaan liitto päättäisivät
maankäytöstä.
Onneksi Kirkkonummen
päättäjillä on tervettä kriittisyyttä ”Helsingin herrojen” haaveisiin. Pääsävel
kunnassamme on, että me
haluamme päättää oman
kuntamme kehityslinjoista
ja lähipalveluista. Veikkolan alueella eri puolueiden
valtuutetut löytävät hyvin
yhteisen sävelen, kun kysymys on pohjoisen Kirkkonummen lähipalveluiden kehittämisestä.
Kannustan Kylänraitin lukijoita valppauteen vaalien
alla ja valitsemaan viisaasti,
viihtyisän asumisen ja hyvien lähipalveluiden puolesta.
Eero Lankia
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Osuuspankki lähti – tuli jalkahoitaja, suutari ja hieroja
Osuuspankin entisissä tiloissa on alkuvuodesta ollut
liikettä. Tiloja on remontoitu uusille vuokralaisille.
– Kaksi ensimmäistä vuokralaista otti yhteyttä Kylänraitin ilmoituksen perusteella. Kolmas tuli kyselemään
kun näki, että jotain on tapahtumassa. Nyt 3 000 neliömetristä vain 40 neliötä
toimistotilaa on enää vapaana, Markku Nikola Veikkolankoski Oy:stä kertoo.
Hyvänolon Hoitola
Marie pistää
jalat kuntoon
Jalkahoitaja Marie Kososen Hyvänolon Hoitola Marie on toiminut
Haapajärvellä. Kun tiloja
Veikkolan keskustassa tarjottiin, Marie tarttui tilaisuuteen. Remontti on tehty, ja hoitola avataan 2.3.
terveysaseman vieressä.
Hoitolassa on vastaanottoJalkahoitaja Marie Kosonen.

tila, hoitohuone ja varasto.
Se on auki tiistaista perjantaihin klo 9–18. Jalkahoitolan avajaisia vietetään
lauantaina 7.3. klo 10–14.
Marie on peruskoulutukseltaan lähihoitaja. Hän
on työskennellyt palvelukeskuksessa ja hoitanut
siellä jalkojakin. Hän tekee
jalkahoitoja, poistaa kovettumia ja lyhentää kynsiä.
Jalkahoitojen lisäksi Hyvänmielen Hoitolasta saa
turvehoitoja, jotka auttavat
moneen vaivaan.
Kyläsuutari aloittaa
Veikkolalaiset ovat kyläkyselyissä toivoneet kylälle
suutaripalveluita. Nyt toive
toteutuu: uuden yrityksen,
Veikkolan kyläsuutarin,
avajaiset ovat maaliskuun
puolivälin paikkeilla.
Suutari Jussi Aspivaara
on suorittanut kolmevuo-

tisen teollisen jalkinealan
ammattitutkinnon ja ollut
saman verran oppimassa
Ison Omenan suutarissa.
Monipuolista palvelua
Jussi hoitaa kenkien, laukkujen ja nahkatakkien
korjaukset sekä huolto- ja
muutostyöt. Urheiluvälineiden (jääkiekkovarusteet, painonnostovyöt ja
remmit yms.) korjaukset
kuuluvat Jussin työlistalle,
ja ratsastusvälineiden korjauksetkin hoituvat.
– Asun Kylmälässä ja pystyn noutamaan lähiseudun
talleilta ratsastustarvikkeita, jos niitä on suurempi
määrä. Asiasta voi sopia
puhelimitse tai sähköpostilla, Jussi kertoo.
Suutari valmistaa tietysti
myös avaimet (abloy classic, abloy ura, abloy exec
ja ava-avain) ja teroittaa

luistimet, sakset, veitset,
puutarhasakset yms. Eikä
tässä varmasti ole kaikki,
mitä Veikkolan kyläsuutari tekee.
HierontaKulma
tulee keskustaan
Riitta Nordqvistin HierontaKulma muuttaa Veikkolan
liiketaloon uusista yrityksistä viimeisenä 1.4. Avajaiset
ovat lauantaina 18.4. klo
10.00–14.00. Nykyään liike
toimii Huuhkajatiellä.

Kinesioteippiä käytetään
mm erilaisten urheiluvammojen hoidossa. Teippiä
voidaan käyttää apuna
yleisten urheiluvammojen,
kuten penikkataudin, akilesjännevammojen, juoksi-

jan polven ja jalkapohjan
kalvojänteen tulehduksen
hoidossa. Teippiä käyttävät
ammattiurheilijat ja harrastajat ympäri maailmaa.
Teksti: Raija Kari

Hieroja ja liikunnanohjaaja Riitta Nordqvist.

Riitta on koulutettu hieroja ja liikunnanohjaaja.
HierontaKulma tarjoaa
kylmä- ja lämpöhoitoja,
kinesioteippauksia, venyttely- ja kotiohjeistuksia
sekä kunto-ohjelmia.
Klassisen hieronnan tuntevat useimmat. Kuumakivihieronta sen sijaan on uusi
tulokas, kuten myös Intialainen päähieronta.

Suutari Jussi Aspivaara.

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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Pikkirilli sykkii naisenergiaa
Viime syksynä liikkui kylällä huhuja, että
veikkolalaisten keskuudessa suurta suosiota
saavuttanut kahvila-ravintola Pikkirilli lopettaa toimintansa ja menee myyntiin. Onneksi nuo huhut eivät toteutuneet, ja Pikkirilli jatkaa toimintaansa entistä ehompana.
Kartanoteatterin esitysten
väliaikatarjoilustakin huolehtivan Pikkirillin asiakaskunta koostuu vauvasta
vaariin.
Yrityksen toiminta alkoi
vuonna 2007, kun siskokset Mari Lepistö ja Mona
Hörman perustivat ensimmäisen Pikkirillin Vihtiin.
Muutama vuosi sitten
siskosten mukaan liittyi
entinen työkaveri Krista
Nikula Nummelasta. Sopivien tilojen löydyttyä
Cafe Pikkirilli muutti koti-

kylään Veikkolaan vuonna
2009. Kahvila-lounasravintola erikoistui kotiruokaan sekä itseleivottuihin
ja -tehtyihin tuotteisiin.
Myös pitopalvelu ja kakkujen teko tilauksesta kuuluivat yrityksen toimenkuvaan alusta lähtien.
Uudistuneen Pikkirillin
tuotteiden kirjo on monipuolinen: puuroaamiainen,
suolaista ja makeaa pikku
nälkään, kotiruokalounas,
iltaisin ja lauantaisin wokkeja, itsetehtyjä lihapullia

ja perunamuusia, salaatteja, keittoja sekä pastaa.
Pikkirillistä saa myös
jäätelöannoksia ympäri
vuoden, uutuutena Mövenpickin
irtojäätelö.
Myynnissä ovat myös
herkullisen näköiset Elvari-leivos/karkkikorut.
Aukioloajan ulkopuolella
kahvila-ravintolassa on
mahdollisuus järjestää erilaisia yksityistilaisuuksia.
Pikkirilli tarjoaa työharjoittelupaikkoja alalla
opiskeleville, lisäksi se
työllistää muutaman kylämme nuoren. Suosittu
kahvila-lounasravintola on
avoinna ma–pe klo 8–18 ja
la klo 10–14.
Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Mari Lepistö on yksi Cafe Pikkirillin touhukkaista tytöistä.

Keidas Nuuksion äärellä
Hotelli Siikaranta sijaitsee Siikajärven rannalla
Veikkolasta linnun tietä alle viiden kilometrin
päässä. Maantietä pitkin Veikkolasta Siikarantaan on matkaa 10 kilometriä. Siikarannassa
voi nauttia luonnossa liikkumisesta, hoidoista ja
ravintolan herkuista vaikkapa päivävierailulla.
Hotellissa on viime vuosina
remontoitu huoneita, joista
uusimpina ovat valmistuneet yhden hengen huoneet
ja superior-huone. Majoitusta löytyy 65 huoneessa
noin 150 hengelle. Majoituksen lisäksi Siikaranta tarjoaa erilaisia lomapaketteja.
Kokous- ja vapaaajanviettopaikka
Siikarannassa panostetaan
kokousten ohessa myös
vapaa-ajan matkailijoihin
ja perheisiin. Hotellilla
on 25 hehtaarin tontti, joten vapaa-ajan viettoon
sopivia palveluita ja aktiviteetteja pystytään järjestämään runsaasti. Talvella,
lumitilanteen salliessa,
hotellilla on lupa tehdä n.
4 kilometrin perinteisen
hiihtolatu kansallispuistoon, lisäksi lyhyempi
reitti hotellin pihapiiriin
tai järven jäälle. Hotellilta
vuokrataan myös lumikenkiä Veikkolan teollisuusalueelta, Kaarniaispolun
tuntumasta, lähtee 4.2 kilometrin opastein merkitty
polku Siikarantaan, josta
on reitit edelleen Nuuksion kansallispuistoon.
Siikarannassa voi pelata
tennistä kahdella tenniskentällä tai frisbeegolfia 9

väylän radalla. Piha-alueella on lasten luontovisailureitti, ja lähiympäristöstä
löytyvät myös kiintorastit
suunnistusta aloitteleville.
Kesällä järjestetään paikallisen melontakouluttajan
kanssa yhteistyössä melontailtapäiviä. Asiakkaiden
ja lähialueen asukkaiden
käytettävissä on kuntosali
ja allasosasto. Hotellin rantasaunalla on mahdollisuus
talvella avantouintiin. Pihaalueella on rakennustyövälinemuseo, jossa kävijä
pääsee tutustumaan entisajan rakennusvälineisiin
maksutta. Museo on avoinna hotellin aukioloaikoina.

Hemmottelua ja
herkuttelua
Uusina palveluina Hotelli
Siikaranta tarjoaa perinteistä hierontaa ja kosmetologipalveluja. Kosmeettisiin hoitoihin on käytössä
korkeatasoiset italialaiset
Bioline-sarjan tuotteet, ja
valikoimassa on runsaasti erilaisia kasvo-, käsi-,
jalka- ja vartalohoitoja.
Nyt alkuun hemmotteluhoitoihin voi varata aikoja hotellin vastaanotosta
loppuviikon päiviin, mutta
Siikarannassa toivotaan
kysynnän kasvavan niin,
että he voivat tarjota hieronta- ja kosmetologipalveluita jokaisena arkipäivänä.
Siikarannan ravintola suosii kotimaisia raaka-aineita
ja metsän antimia. Siikarantaan voi tulla vaikkapa

Hotelli Siikaranta palvelee myös talvisin.

viikonlopun aamiaiselle
tai nauttimaan muista ravintolan palveluista. Uusitulla á la carte -listalla on
monipuolisesti annoksia
suurempaan ja pienempään nälkään. Listalta löytyy annoksia myös kotiin
vietäväksi. Ravintola palvelee arkisin ja lauantaisin
klo 8–20.30 sekä sunnuntaisin klo 8–15. Runsas
buffet-lounas on tarjolla
arkisin ja viikonloppuisin.
Siikarannan aulabaarista
retkeilijä voi ostaa kahvia
ja pientä purtavaa joko
paikan päällä nautittavaksi tai retkelle mukaan
otettavaksi. Tilauksesta
järjestyvät Siikarannassa
monipuoliset perhejuhlat
vauvasta vaariin tai lastenkutsut kodalla tai allasosastolla tarjoiluineen.

Veikkolan
hammaslääkäriasemalle lisää tilaa
Veikkolan hammaslääkäriasemalle on avautumassa toinenkin vastaanottohuone. Viime lokakuusta
asti hammaslääkäri Okko
Sivosen lisäksi asemalla
keskiviikkoiltaisin ja torstaiaamuisin työskennellyt
Leo Hyry saa oman tilan
aivan näinä aikoina. Helmikuun alkupuolella huoneessa oli vielä tavaroita,
jotka odottivat pois siirtämistä.
Kauniaisissa asuva Leo
Hyry, 26, valmistui hammaslääketieteen lisensiaa-

tiksi keväällä 2013. Kotoväkeen kuuluu vaimon
lisäksi kolme lasta, joista
vanhin menee esikouluun
ensi syksynä.
Tietoa Veikkolan hammaslääkäriaseman palveluista
ja myös linkki ajanvaraukseen löytyy nettiosoitteesta www.veikkolanhammaslaakari.fi. ”Tervetuloa
ystävälliselle hammaslääkärille Veikkolaan” lukee
nettisivujen avauksessa.
Teksti ja kuva:
Tapani Iivari

Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Leo Hyryn vastaanottohuone on
valmiina aivan näinä päivinä.
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Liikuntapalveluita Veikkolassa

Anne ja Menox
Anne Riihonen on veikkolalainen liikunta-alan
yrittäjä. Alkujaan fysioterapeutiksi valmistunut Anne on viimeiset viisi vuotta pyörittänyt
Liikuntapalvelut Menox -nimistä yritystään ja
samalla kouluttautunut personal traineriksi.
Halusin kysellä Annelta
tarkemmin, minkälainen
ihminen on Menoxin takana, mitä kaikkea hänen
yritystoimintansa pitää sisällään, ja miten me veikkolalaiset siitä hyödymme.
Kuka olet?
Olen Anne Riihonen,
34-vuotias liikunta-alan
yrittäjä ja ammattilainen.
Olen naimisissa, ja minulla on kaksi alle kouluikäistä lasta. Tällä hetkellä asun
vielä Espoon Siikajärvellä,
mutta kunhan omakotitalomme pian valmistuu, palaan takaisin Veikkolaan.
Liikuntaa olen harrastanut
pienestä pitäen. Teini-iästä
lähtien olen saanut loistavat opit ja valmennuskokemukset Veikkolan Veikoissa, ja nykyään toimin
myös MLL Pohjois-Kirk-

konummen yhdistyksessä
liikunnan parissa. Tutuksi
ovat tulleet niin klassinen
baletti kuin kansantanhutkin. Hiihto ja suunnistus
ovat myös lähellä sydäntäni, ja löytyypä minusta
pieni partiolainenkin.
Mitä Menox tarjoaa
veikkolalaisille?
Vedän Furuhedissä ja Veikkolan koululla yhteensä
kuusi tuntia viikossa Menox-jumppia. Kesällä jumpataan Navalan ladolla ja
puistossa. Teen räätälöityjä
tunteja urheiluseuroille ja
yhdistyksille sekä eri-ikäisille lapsille ja nuorille,
suunnittelen ja järjestän
TYHY-päiviä, yritysliikuntaa ja kuntosaliohjauksia.
Teen ravintovalmennuksia
ja toimin personal trainerina (Revolution Pt) Veikko-

lan Balanssiklubin tiloissa.
Personal trainer -asiakkaina minulla on miehiä ja
naisia, noin 30–55 v., joilla
on toiveena pieni painonpudotus tai isompi muutos ruokavalioihin ja/tai
liikuntatapoihin. Joillakin
keskitytään enemmän ravintovalmennukseen ja lajikohtaisen lihasvoiman lisäämiseen (aktiivisemmin
liikkujat). Osalla lähdetään
liikkeelle kokonaisuudesta ja tavoitteena pysyvät
muutokset eli kartoitetaan,
missä kaikilla osa-alueilla
kaivataan muutosta, ja
pohditaan, suunnitellaan
yhdessä asiakkaan ajankäyttöä ja tavoitteita palveleva kokonaisuus.
Tällä hetkellä omien personal trainer -asiakkaiden
lisäksi vedän pt-kollegani
Jonnan kanssa painonpudotusryhmää Veikkolassa,
ja uusi ryhmä on alkamassa jälleen huhtikuussa. Suunnitteilla on myös
juoksukoulu nyt keväällä.
Näiden lisäksi toimin ryhmäliikuntavastaavana Balanssiklubilla.

Mikä saa sinut tekemään
tätä työtä?
Liikunta ja ihmisten hyvinvointi on aina ollut osa
minua. Toimin aiemmin
lasten fysioterapeuttina
Lastenklinikalla ja pitkään mietin, onko fysioterapeutin työ sitä, mitä
haluan tehdä. Nykyajan
yhteiskunta, kiire, stressi
ja yleisesti ihmisten jaksaminen (myös oma jaksaminen, pienet lapset,
kaksi yrittäjää perheessä,
rakentaminen) sai minut
pohtimaan, mikä toimisi
omassa arjessa parhaiten,
millaista työtä oikeasti
haluan tehdä: työssä jaksaminen ja liikunnan ilon
sekä elämäntapamuutosten
jakaminen ja tekeminen.
Liikuntapalvelut Menox on
ollut olemassa jo vuodesta
2010, kun päätin ensimmäisen lapsen syntymän
jälkeen perustaa oman yrityksen äitiyslomalla ollessa. Olen aina ollut menevä,
ja se näkyy myös tässä suhteessa; paikallaan ei osaa
olla. Nyt reilu 1,5 vuotta

personal trainerin töitä tehtyäni 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 uimahalliin, työpaikan kuntosalilta cooperin testeihin
ja kotitreeneistä mökkiterassin nurmella kahvakuulailuun.
Teksti: Maria Salonen
Kuva: Timo Saarinen,
Excellaphoto

Lisätietoja Anne Riihosen luotsaaman
yrityksen toiminnasta löytyy nettisivuilta
www.lpmenox.fi
ja
Facebookista:
Liikuntapalvelut Menox.

OP Länsi-Uusimaa lahjoittaa

Työtä, Toivoa, Turvaa

111 kesätyöpaikkaa!
VEIKKOLAN OMA
PÄÄTTÄJÄ EDUSKUNTAAN

Pekka M. Sinisalo

Kirkkonummen
kunnanvaltuutettu,
kunnanhallituksen 2.vpj,
Perussuomalaisten
Uudenmaan piirin puheenjohtaja,
puoluehallituksen jäsen,
HSL:n hallituksen jäsen.
Mainoksen maksaja: Sinisalon tukiryhmä,
Halutessasi tukea Pekan kampanjaa ota
yhteyttä tukiryhmään.

www.pekkasinisalo.ﬁ

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 Parviainen, 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.
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BB-ryhmäläisten toiminta ja etuudet vuonna 2015
Brita Blombergin testamenttiryhmään kuuluvat 68 vuotta täyttäneet postinumeroalueilla 02880 ja 02860 asuvat
veikkolalaiset. Ryhmä kasvoi vuoden 2015 alussa 81:llä.
BB-ryhmän etuuksista nauttivien kokonaismäärä on 525.

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

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

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.

Palveluohjaaja
Palveluohjaaja Marja Keränen työskentelee BBasioissa 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 FrantsiLankia 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.

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 BBryhmäläisille. 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-Blombergintestamentti-projekti/279040875470720
Terveisin
Palveluohjaaja Marja Keränen, puh. 050 413 7443
Hoitotyön johtaja Gun-Lis Wollsten, puh. 050 577 4785
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Seniori-info aloitti Veikkolassa
Projektipäällikkö Minna
Nylander Kirkkonummen
seniori-infosta oli tammikuussa ikäihmisten perjantaikahvilassa kertomassa tästä toiminnasta.
–
Seniorineuvola-toiminnan vastaanotto on
Lehmuskartanossa, jossa Minna Nylander tekee
yhteistyötä omaishoidon
koordinaattori Bodil Lindholmin kanssa.
Seniori-info on aloitettu
Kirkkonummen keskustassa viime lokakuussa.
Toiminta on nyt laajen-

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

tai hoitotuen lomakkeet, ja
niiden täyttämisohjeita sekä
henkilökohtaisesti että puhelimitse, Minna Nylander
kertoo.

– Palveluun kuuluu kunnallisista ja yksityisistä palveluista sekä muusta Kirkkonummen toiminnasta ja
tapahtumista tiedottaminen.
Se täydentää esimerkiksi eri
yhdistyksistä saatavaa tietoa. Palvelua saa suomeksi
ja ruotsiksi. Seniori-infon
palvelupisteestä saa tietoa,
esitteitä sekä tavallisimpia
lomakkeita, kuten asumistuen, asuntohakemuksen

Joulukuussa aloitettiin
niin ikään palvelutarpeen
arviointi, jossa selvitetään
avun, fysioterapian, ruokahuollon ja siivouksen
tarpeet. Kartoitus perustuu
haastatteluun. Myös ravinto- ja muistitestit ovat mahdollisia. Toiminnasta vastaa Tiina Westman-Kiia.
Teksti: Unto Vaskuu
Kuva: Raija Kari

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

Ikäihmisen sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
– onko se mahdollista tekniikan avulla?
Jokainen meistä ikäihmisistä toivoo pystyvänsä mahdollisimman pitkään itsenäiseen
suoriutumiseen, päätöksentekoon sekä huolehtimaan omasta terveydestä ja sen ylläpitämisestä. Toimintakyvyn säilymisessä ja
tukemisessa on keskeistä, että ymmärtää
ikäihmisen tarvitsevan toisia ihmisiä, läheisyyttä ja yhteisöllisyyttä.
Sosiaalinen tuki ja sosiaalinen aktiivisuus ovat tutkijoiden mukaan suoraan
yhteydessä fyysiseen ja
psyykkiseen toimintakykyyn. Vireä toimintakyky jopa ennaltaehkäisee
sairastumista ja on avuksi
sairauden tai menetyksen
kohdatessa. Omiin voimavaroihin suhteutettu,
aktiivinen elämäntyyli on
tärkeää meille ikäihmisille, lisäähän osallistuminen
itsetuntoa ja itsearvostusta,
uskoa omiin kykyihin ja
vahvistaa tarpeellisuuden
tunnetta.
Uusia ystäviä voi löytää
ja saada vielä ikäihmisenäkin! Brita Blombergin
testamenttiryhmässä (BBryhmä) olemme havainneet konkreettisesti monen edellä mainitun asian
toteutumisen ja erilaisten
sosiaalisten rinkien synnyn. BB-ryhmään kuuluu

tällä hetkellä 525 vähintään
68-vuotiasta ikäihmistä.
Yhteiskunnassamme kehitetään tällä hetkellä useita toimintamalleja, joilla tuetaan
ja mahdollistetaan hallituksemme linjapäätös: ”Ikäihmiset asuvat kodeissaan
mahdollisimman pitkään ja
laitosasumista puretaan.”
Iän karttuessa liikunnallinen
kyky heikkenee ja kontaktit
vähenevät. Usein ikäihmisellä voi olla merkityksellinen rooli lasten ja lastenlasten elämässä, mutta pitkien
matkojen, työn, opiskelun tai
muun seikan tähden haluttu
vuorovaikutus ei ole riittävä. Myös muu sosiaalinen
verkosto ja yhteydet hoitohenkilökuntaan ovat tärkeät
turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen tarjoajina.
Kirkkonummen kunta BBtoiminnan koordinoijana
haluaa tarjota mahdolli-

Veikkolan
taksi
✁

leikkaa talteen

suuden yhden toimintamallin kokeiluun. Tämä
kokeilu ei millään tavalla
poista sosiaalisen tai lääkinnällisen verkoston tarvetta tai palvelun kaventamista, vaan tavoitteena on
saada BB-tukitoiminnan
piiriin heitäkin, joille kotoa liikkuminen yhteisiin
tapahtumiin on hankalaa
tai yhteydenpito lähiomaisiin, avustajiin ja terveydenhuoltoon on hankalaa.
Sopiiko Akkuna-palvelu
sinulle tai läheisillesi?
Nimi kuvaa palvelun tuomaa yhteisöllisyyttä ja
arkiympäristön laajentumista: Akkuna on ikkuna
kodista maailmaan. Se
avaa yhteyksiä, tuo sisältöä ja turvaa sekä helpottaa
elämää. Akkuna-palvelu
toimii yhteydenpitäjänä
lapsiin, muihin omaisiin,
ystäviin, hoitajiin, BBtilaisuuksiin, kunnan kotihoitoon ja muihin asukkaan haluamiin kohteisiin.
Palvelun päätelaitteena voi
olla asukkaan oma televisio tai tablet pc. Akkunakuvapuhelulla voi soittaa
mihin tahansa päätelait-

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

teeseen, jonka asukas on
halunnut kytkeä palvelun
piiriin. Kuvapuhelimen
kautta omaisilla ja ystävillä on mahdollisuus osallistua aktiivisesti ikäihmisen
elämään. Koska puhelut
kulkevat Internetissä, varsinaisia puhelukustannuksia ei ole, vaikka yhteys
olisi koko ajan auki. Kuvapuhelut on salattu asianmukaisesti.
BB-kerhon
tilaisuuksia ym. voidaan seurata
Akkuna-palvelun kautta
omasta televisiosta. Tapahtumat voidaan tallentaa
haluttaessa myöhempää
käyttöä varten. Irrallisia
videokasetteja ei tarvita,
vaan lähetykset tallentuvat automaattisesti, ja
niitä katsotaan kuten mitä
tahansa tv-kanavaa. Pihatapahtumista ja retkiltä
kuvatut videot on helppoa
ja nopeaa siirtää kaikkien
katsottavaksi.
Akkuna-palveluun voidaan asukkaan halutessa
liittää esim. seurakunnan
tilaisuudet, erilaiset koulutustilaisuudet ja välittää erilaista tietoa muun
muassa BB-tapahtumista,

Omakin TV tai tabletti voi toimia "Akkunana". Neljä
väriä ohjaa helppoa käyttöä.
palveluista, ikäihmisten
tarvitsemista koulun ruokalistoista jne. Sähköisten
tiedotteiden avulla tiedottaminen pysyy aina tehokkaasti ajan tasalla.
Haluatko kokeilla
Akkuna-palvelua?
BB-ryhmä etsii palvelun testaukseen haluavaa
ikäihmistä ja omaisia tai
ystäviä. Haluaisitko sinä
olla kokeilemassa Akkuna-palvelua? Ehkä sen
tukemana jatkat aktiivista
elämää ja turvallista asumista omassa kodissa hyvinkin pitkään.

Palvelun testikäyttäminen
ei vaadi mitään etukäteistaitoja eikä aiheuta kustannuksia asukkaalle. Jos asia
vähänkin kiinnostaa sinua,
ota yhteys palveluohjaaja
Marja Keräseen, puhelin
050 413 7443.
Palvelun rakentaja on Anvia Oyj. Yhtiö on tieto-,
viestintä- ja turvateknologian palveluita tarjoava
konserni ja Suomen neljänneksi suurin tietoliikenneoperaattori. Yhtiön
juuret ovat Pohjanmaalla.
Teksti: Pirkko Kautto, BBryhmän jäsen

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

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

kirjallisuus
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Jukka Kuoppamäki, toim. Juha Rantala

Sinne ja takaisin,
matka Euroopan sydämeen

Liisa Talvitie, Asko Sarkola

Naurun takana
WSOY 2014

poika ja lopulta Suomen
suurimman laitosteatterin
johtaja.

Basam Books Oy 2014

Vain kynnyksellä, kun
avaat oven ja astut sisään,
tai kynnyksellä, kun
avaat oven astuen ulos,
saat nähdä näytelmän
juonen, ja jälkeenpäin,
miten onnistut sen täyttämään. Teatteriseurue
ovat ihmiset ympärilläsi,
ne joita kohtaat, joiden
kanssa elät, jotka seisovat risteyksissä osoittaen
suuntaa, vaikket heitä
seuraisikaan.
Elämä on näytelmä, johon kirjoitit juonen, jonka
unohdit taas, jotta voisit
itse vapaana päättää.

Ihmisen täytyy lähteä
voidakseen palata, pysähtyä, voidakseen jatkaa
matkaa, katsoa taakseen,
nähdäkseen tulevaisuuteen, vaieta, voidakseen
puhua, hiljentyä, löytääkseen 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 suunta, sillä on tarkoitus, sillä
on syy, sillä on päämäärä.

Vapaus on kaikkeuden kehityksen riski, mutta se on
myös mahdollisuus. Vain
vapaudessa meissä kasvaa
voima ottaa vastaan tulevat haasteet (Jukka Kuoppamäki).
Sinne ja takaisin – matka Euroopan sydämeen
on koskettava elämäkerta Jukka Kuoppamäestä
– miehestä suomalaisten
rakastamien ikivihreiden
kappaleiden takana.

Kuoppamäen tarina etenee
lapsuusajan tunnelmista
Helsingissä kohti tunnustetun viihdetaiteilijan uraa.
Hänen muistoissaan saavat
osansa Syksyn Sävel, muusikkokollegat ja musiikkielämän monet kiemurat.
Uralla yllättävä käänne
tapahtui, kun menestynyt
muusikko päätti lähteä
Saksaan opiskelemaan
papiksi. Lukija tutustuukin uudenlaiseen, henkistä
kasvua etsivään Kuoppamäkeen. Teoksen on
toimittanut tietokirjailija
Juha Rantala.
Jukka syntyi v. 1942 Helsingin Mehiläisessä. Hän
kävi Töölön kansakoulun
ja Helsingin Reaalilyseon
B-linjan (kielilinja). Pikkuveli Mikko kuoli vuonna 2002 äkillisesti 57-vuotiaana. Jukan harrastuksia
olivat mm. partio ja purjehdus. Jukka valmistui
kansakoulunopettajaksi
vuonna 1965 Helsingin
opettajakorkeakoulusta.
Unto Vaskuu

Apu-lehden toimittaja,
filosofian maisteri Liisa
Talvitie, on uransa aikana
kirjoittanut paljon teatterista ja tehnyt eri lehtiin
lukuisia
henkilökuvia
näyttelijöistä. Hän on aiemmin julkaissut elämäkerrat diplomaatti Tatu
Tuohikorvesta ja näyttelijä
Sinikka Sokasta.
Asko Sarkola ajautui sattuman oikusta Svenska
Teaterskolanin oppilaaksi
vuonna 1963. Kantapään
kautta kaiken opetelleesta
ummikosta tuli ohjaajalegenda Benno Bessonin
luottonäyttelijä, Birgitta Ulfssonille kuin oma

Kertomuksia Lapinkylästä
K

irja kuvaa Lapinkylää sen historiallisesta näkökulmasta Kirkkonummella. Vanhoina aikoina oli maatalous kylän tärkein elinkeino. Olosuhteet 1700-luvulla valaisevat kuinka isojakojärjestelyt vuoden 1776 jälkeen alkoivat kiinnostaa kaikkia naapureita.
Lapinkylässä oli isojaon aikana viisi tilaa, Herrla, Tengo, Nummis, Raula ja Jussila, joista Raula jaettiin 1700-luvun lopulla ja Jussila 1800-luvulla. Useimmat kylän kantatilat
jaettiin 1900-luvun sekä 1920-luvun aikana siten että muodostui useita pientiloja. Pientiloilla 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 ollut ollut yhtä monta puuseppää. Puusepät asuivat ja tekivät töitä useimmiten samassa pai-

Kyrkslätts hembygdsförening rf

Kirja Kertomuksia Lapinkylästä
ilmestyi
15.12.2014. Teos syntyi
siten, että työryhmä, jossa olivat Pipu Moltubak,
Leif Moring ja Bengt Welin, alkoi 2010 kerätä valokuvia ja haastatella kylän tapahtumista iäkkäitä
kyläläisiä Leif Moring ja
Bengt Welin ovat kirjoittaneet useimmat kirjan
sisältökohdat sekä täydentäneet kerätyn materiaalin muiden kirjoittajien
tekstein, jotka kuvaavat
Lapinkylän elämää useasta näkökulmasta.

Kyrkslätts hembygdsförening rf

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 tapahtumista iäkkäitä kyläläisiä. Leif Moring ja Bengt Welin ovat kirjoittaneet useimmat kirjan sisältökohdat sekä täydentäneet kerätyn materiaalin muiden kirjoittajien tekstein, jotka kuvaavat Lapinkylän elämää useasta näkökulmasta.
Kirjailijat kuvaavat kartanoita, pientiloja, puusepänverstaita, tomaatinviljelyä, Porkkalan vuokra-alueen ajan vaikutukset kylään sekä erilaista
yhdistys- ja osuuskuntatoimintaa kyläyhteisössä. Lukija saa myös tutustua moneen mielenkiintoiseen elämänkohtaloon. Kirjan on toimittanut Sigbritt Backman.

Kertomuksia Lapinkylästä .........

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

ertomuksia
Kapinkylästä
L

Bengt Welin, Leif Moring
Sigbritt Backman, toim.

Kirja kuvaa Lapinkylää
sen historiallisesta näkökulmasta Kirkkonummella. Vanhoina aikoina oli
maatalous kylän tärkein
elinkeino.
Olosuhteet
1700-luvulla valaisevat,
kuinka isojakojärjestelyt
vuoden 1776 jälkeen alkoivat kiinnostaa kaikkia
naapureita. Lapinkylässä
oli isojaon aikana viisi tilaa, Herrla, Tengo, Nummis, Raula ja Jussila, joista
Raula jaettiin 1700-luvun
lopulla ja Jussila 1800-luvulla.

Useimmat kylän kantatilat
jaettiin 1900-luvun sekä
1920-luvun aikana siten,
että muodostui useita pientiloja. Pientiloilla elettiin
karjanhoidolla sekä viljanviljelyllä. 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 Kirkkonummella. Missään muualla kunnan alueella ei
ollut ollut yhtä monta puuseppää. Puusepät asuivat
ja tekivät töitä useimmiten
samassa paikassa, minkä
vuoksi heidän usein vaatimattomat mökkinsä ja
verstaansa loivat kulttuuriseudun luonteen ja ovat
ympäristölle tärkeä osa
vielä tänä päivänä.
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Kirjailijat kuvaavat kartanoita, pientiloja, puusepänverstaita, tomaatinviljelyä,
Porkkalan
vuokra-alueen ajan vaikutuksia kylään sekä erilaista yhdistys- ja osuuskuntatoimintaa kyläyhteisössä.
Lukija saa myös tutustua
moneen mielenkiintoiseen
elämänkohtaloon.
Kirjassa on 240 sivua, ja
se sisältää paljon kuvamateriaalia. Kirja on käännös
ruotsinkielisestä kirjasta
Berättelser från Lappböle,
joka ilmestyi joulukuussa
2013. Kirjan kirjoittaminen ja kääntäminen suomeksi on tehty talkootyönä. Kaksitoista yksityistä
tuen antajaa, Kirkkonummen säästöpankkisäätiö ja
Kyrkslätts hembygdsförening r.f. vastasivat suomenkielisen kirjan rahoituksesta.
Bengt Welin ja
Leif Moring

Helsingin Kaupunginteatterin johtaja, näyttelijä ja
laadukkaiden sekä omatulkintaisten musikaalien
(Les Miserables, Tohtori
Zivago) tuottaja. Asko
Sarkola tunnetaan paitsi
kansanteatterin, poliittisen revyyn, ranskalaisen
farssin ja slaavilaisen sarkasmin ystävänä myös
tekotaiteellisen teatterin
vastustajana.
Haastatteluihin perustuvassa välitilinpäätöksessään Sarkola kertoo
avoimesti lapsuudestaan,
elämänsä naisista ja oppiisistään, Lilla Teatternin
kultakaudesta ja taloudellisesti vaikeista vuosista,
syvästä masennuksestaan
ja onnistumisen mysteereistä. Sarkolan henkilökuvaa täydentävät läheisten
ystävien, perheenjäsenten
sekä kollegoiden haastattelut.
Asko Sarkola on eteenpäin katsoja, jonka nykyinen puoliso on näyttelijä
Jonna Järnefelt. Sarko-

lan mielestä ”kiinnostus
on onnellisen ihmisen
yleisin ja silmiinpistävin
tunnusmerkki”. Ensimmäinen vaimo oli Emilie
Enckell, josta Asko erosi
v. 1981. Avioero ja Lillanin vaikeudet ajoivat
Askon syvään masennukseen, jota hoidettiin psykiatrin avulla.
Asko joutui 5-vuotiaana
lastenkotiin ja sieltä Bertha Maria Hemmet -leikkikouluun Töölönkadulle.
Kansakoulua hän kävi
Apollossa ja Topeliuksenkadulla. Oppikoulu sujui Liisankadun Svenska
Lyceumissa. Asko pääsi
ruotsinkieliseen teatterikouluun, ensimmäisinä opettajinaan Henake
Schubak ja Jekaterina
Slabova-Hiitonen. Lillanin johtajana hän halusi
tarjota teatteria yleisölle.
Merkittävä henkilö Askon
työuralla oli myös pitkäaikainen sihteeri Kati Mykkänen.
”Hyvä tarina poikii aina
jatkoa”, Asko päättää mittavan tarinansa.
Unto Vaskuu

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

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

www.veikkola.fi
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Veikkolan kirjaston tapahtumia
Tärkeä tieto ennakkoäänestyksestä
Veikkolan kirjasto toimii eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana 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 norwichinterrieri, joka kuuntelee erilaisia lukijoita keskeyttämättä tai arvostelematta. Pete on myös hyvin kiinnostunut 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 kannustavaa, joten kannattaa kokeilla!
Avoin taidekerho Veikkolan kirjastolla
Tähän taidekerhoon ovat tervetulleita kaikki käsillä tekemisestä kiinnostuneet taitotasosta riippumatta. Tule
mukaan jakamaan ideoita ja nauttimaan taiteen tekemisestä yhdessä. Voit piirtää, maalata tai tehdä muuta luovaa – tyyli on vapaa. Voit myös osallistua yhteisiin valokuvausretkiin 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. Varaa aika kirjastossa paikan päällä tai puhelimitse. Digitointilaite on kirjastoissa vuorokuukausittain. Veikkolassa seuraavan kerran huhtikuussa ja kesäkuussa.
Lukupiirit
Kirjastossa kokoontuu kaksi kirjaston ystävien järjestämää lukupiiriä.
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Kutsu kirjoittajille

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

Kirjaston ystävien juhlavuoden kunniaksi julkaistaan syksyllä kirja, johon kootaan kotiseutuun tai
kirjastoon liittyviä runoja, novelleja, pakinoita,
muisteluksia ja unelmia.
Kirjoita muistoja kotikylästäsi ja luo tarinaa yhteisestä kotiseudusta. Jaa Pohjois-Kirkkonummen
parhaita tapauksia, sattumuksia tai tunnelmia. Kerro, 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 päätyneiden tekstien kirjoittajat saavat kirjan itselleen. Osa
jutuista saatetaan julkaista myös Kylänraitti -lehdessä, varsinkin niitä, jotka eivät kirjaan mahdu.
Tekstit voi toimittaa Veikkolan kirjastoon 15.8.mennessä. Lisätietoja kirjastosta ja Kirjaston ystäviltä.

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

Kirkkonummen kirjaston ystävät / Maarit Orko ja
Tarja Karvinen

Lukulampun alla on kerran kuussa keskiviikkoisin klo
18.30–20 kokoontuva lukupiiri, jonka teemana tänä keväänä ovat kotimaiset naiskirjailijat. Lista käsiteltävistä teoksista 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 yhdessä. Voit tuoda myös omia lyhyitä kertomuksia luettavaksi ja keskusteltavaksi.
Lapset ja nuoret
1.–5.6. Kirjaston ystävien kesän taideleiri. Sanataidetta,
sarjakuvaa, musiikkia ja teatteria. Useita ohjaajia. Lisätietoja leireistä: Ilona Tiainen, tiainen.ilona@gmail.com.

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 äärellä. Esiintyjinä Kirkkonummen musiikkiopiston oppilaita.
to 5.3. klo 18–19.30 Palasia Veikkolan historiasta -luento (uusinta). Veikkolalainen Pirkko Kautto kertoo kylän
historiasta.
ti 17.3. klo 17.30–19 opastusta e-aineistoista. Tilaisuudessa käydään läpi e-kirjan lataaminen eri laitteille sekä
esitellään kirjaston e-lehtiä Oma laite kannattaa ottaa
mukaan, jos mahdollista. Kirjaston asiakkailla on käytettävissä 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 käsitöitä tehden. Oma käsityö mukaan (ei pakollinen.) Mukana Kirkkonummen Kirjaston Ystävät ry.

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

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 kirjastolla. Varaa 15 minuutin neuvonta-aika etukäteen kirjastolta. Opastajana lakimies Minna Hentunen Kirkkonummen
Lakipalvelut Ky:stä.
la 25.4. Kirjan ja ruusun lauantai Veikkolan kirjastolla.
Kirkkonummelaiset kirjailijat esittäytyvät. Nuorisoteatterin kevätfestivaalit. Näytelmiä ja musiikkia. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä Kirkkonummen Kirjaston Ystävien 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.
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Kirjaston ystävät
toimineet jo 20 vuotta
Kirkkonummen
Kirjaston
Ystävät -yhdistys on perustettu 1994 ja rekisteröity
1996. Juhlistamme vuoden
2015 aikana tasakymmeniä
järjestämällä paljon erilaisia tapahtumia kirjastoissa

ja muistelemalla lehtijutuin
toimintaamme. Kirjoittajina
kirjaston ystävien aktiiveja
eri aikakausilta. Ensimmäisenä vuorossa alusta lähtien
mukana olleen kirjailija Arja
Puikkosen ajatuksia.
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Arja Puikkonen kutsuu
kuulijoita
Veikkolan
kirjaston lastenosastolle
kuvataiteilija
Paavo
Halosen pystyttämään
tarinatelttaan syyskuussa
2008. Kuva: Maarit Orko.

Kirjaston ystävänä Kirkkonummella
Muistan, kuinka Veikkolan
tulisielu ja toimen nainen
Aino Tamsi (1947–2009)
soitteli puhelinkierroksia ja
keräsi väkeä perustamaan
Kirjaston ystävät -yhdistystä. Elettiin lama-aikaa
1990-luvun alkupuoliskolla, ja kirjastoilla meni
huonosti. Kirkkonummella
määrärahoja leikattiin jopa
maan keskiarvoja rajummin, ja Veikkolassa pelättiin sivukirjaston lakkauttamista. Itse alkuun vähän
epäilin koko hanketta.
Kuinka nyt vapaaehtoistoiminnalla sotkeuduttaisiin
kunnalliseen palvelun ylläpitoon. Samaten mietin,
oliko koko asia kuin lintujen talviruokinta. Olisiko
parempi olla aloittamatta
ollenkaan, jos ei aivan
varmasti aikonut sitoutua
jatkoon?
Mutta Aino Tamsi oli sitkeä, ja niin vain olin määräpäivänä keväällä 1994
Veikkolan
kirjastossa
perustamassa yhdistystä. Suurin osa kokouksen
osanottajista oli Pohjois-

Kirkkonummelta. Väki
oli noussut puolustamaan
omaa kirjastoa, mutta ensimmäiseen hallitukseen
tuli mukaan myös Kirsti
Filen Masalasta. Aino,
Kirsti ja minä olimmekin
alkuvuodet yhdistyksen
ydinjoukko, Aino puheenjohtajana, Kirsti taloudenhoitajana ja minä
sihteerinä. Kirsti mainiona
riimittelijänä kirjoitti sanat
kirjasto-lambadaan, jota
käytiin esittämässä valtuustolle ja samalla jätettiin yli 4 000 nimen adressi kirjastopalvelujen tason
säilyttämisen puolesta.
Järjestimme isoja tapahtumia ja pidimme ääntä
kirjaston puolesta. Kirkkonummen keskustaan
olimme yhdessä pääkirjaston ja Taideyhdistyksen kanssa rakentamassa
ensimmäistä Taiteiden
yötä, jonka ympärille sitten syntyivät Kirkkonummi-päivät. Karjala-seuran
kanssa järjestimme suuren
kirjastotapahtuman, jossa
luettiin ääneen Kalevalaa

kymmenen tuntia tauotta.
Lukijoiksi marssitettiin
paikallisen kulttuuriväen
lisäksi Upinniemen varusmiehet. Veikkolassa käytettiin yhden viikon aikana
kaikki lapset kirjastossa.
Jokaiselle luokka-asteelle
oli omaa ohjelmaa, ja neljäsluokkalaisten vieraana
oli Jorma Panula, joka kertoi kapellimestarin työstä.
Masalan kirjaston perustamisen aikaan 1998 muistutimme valtuustoa siitä,
etteivät pelkät tilat riitä
kirjaston perustamiseen.
Jos henkilökunta ja määrärahat otettaisiin muilta
kirjastoilta, olisi kyseessä
selvä leikkaus eikä suinkaan kulttuuriteko. Päättäjiä muistutettiin asiasta
niin isolla postikorttikampanjalla, että vanhemmat
valtuutetut muistavat sen
vieläkin. ”Niitä korttejahan
tuli ja tuli.”
Soppaa ja sanataidetta
Vaikka yhdistys perustettiin hätätilanteessa ja rat-

suväen virkaa hoitamaan,
oli sillä alusta alkaen
muitakin tavoitteita. Minä
ja veikkolalainen luokanopettaja Seija Kivilaakso
olimme innostuneita sanataiteen opettamisesta
lapsille. Kirjaston Ystävät
käynnisti heti ensimmäisenä syksynä Sanapajan
toiminnan, ja 1996 sen
antama sanataideopetus
vahvistettiin taiteen perusopetukseksi. Veikkolan
ryhmiin ilmoittautui 78
lasta, ja alkuvuosina olimmekin yksi maan neljästä
suurimmasta sanataidekoulusta. Kirkkonummen
keskustaankin saatiin ryhmiä. Ensimmäistä ruotsinkielistä ryhmää ohjasi
Britt Hellström. Suomenkielisellä puolella toiminnan aloitti kirjailija Riikka
Pelo, ja sitä jatkoi Nana
Smulovitz. Helsinkiläisiä
lastenkirjastoihmisiä kävi
tutustumassa opetukseen,
ja tapaamisen seurauksena
Nana aloitti sanataideryhmät myös Kallion ja Vuosaaren kirjastojen lastenosastoilla.
Vuonna 2004 vietettiin
Veikkolan Eerikinkartanolla yhdistyksen 10-vuotisjuhlia otsakkeella Soppaa
ja sanataidetta. Aurinkoisella kevättalvisella pihalla
oli tarjolla kalasoppaa ja
rekiajelua, salin puolella
runsasta ohjelmaa ja täytekakkua. Kirsti Filen ja
pitkäaikainen puheenjohtaja Aino Tamsi olivat siirtyneet muihin toimiin, ja
työnsä oli aloittanut yhdistyksen toinen pitkäaikainen
puheenjohtaja, silloinen
kunnanvaltuutettu Airi Hyvönen.

"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.

”Palokunnan” tehtäviin
yhdistystä ei tarvittu, kun
missään ei palanut. Sen
sijaan järjestettiin kirjastoissa erilaista oheistoimintaa, kuten teatteri- ja
elokuvaesityksiä. Tarjontaa laajennettiin kouluihin,

päiväkoteihin sekä erilaisiin kulttuuritapahtumiin,
ja Sanapajan merkitys
yhdistyksessä kasvoi entisestään. Paikallisten taiteilijoiden kanssa tehtiin
yhteistyötä.
Eerikinkartanolla järjestettiin useampikin tilaisuus ja tempaistiin myös
koko kunnan lastenkulttuurin puolesta. Kahdeksanvuotias Mira Orko
piti kunnanjohtajalle ja
muille kutsuvieraille sanapajalaisten laatiman
juhlapuheen: ”Tervetuloa
hyvät herrat, hyvät naiset
ja hyvät ystäväni. Olkaa
hyvät ja syökää kakkua,
ja jos ette jaksa, niin saatte jättää. Älkää pelästykö,
jos soitan viulua tai täällä
on puhuvia kanoja. Älkää
kaatako karkkia lattialle.
Älkää astuko sorkkien
päälle. Puhukaa ystävällisesti toisillenne ja olkaa
nätisti.”
Lastenkulttuuri olikin Airi
Hyvösen puheenjohtajakaudella kunniassa. Kirjastoissa ja kouluissa toteutettiin mittavia työpajoja,
velhojen ”taikamaikamatkoja” ja metsäaiheisia fantasiaretkiä Synkmetsään
ja takaisin. Sanapajalaiset
osallistuivat Veikkola Dadan kamarimuusikoiden
kanssa lastenkonserttien
satumaailmojen luomiseen,
ja näin tehtiin vuorovuosina tutuksi norsu Babaria,
allekirjoittaneen kirjoittamaa Haapaneittyä ja yksinäistä Nyytiä.
Uusi aika
Haikein mielin jäimme
Airi Hyvösen kanssa taustajoukkoihin vuonna 2010,

Airi kymmenen vuoden
puheenjohtajuuden
ja
minä kuudentoista vuoden
”pikkulintujen ruokkimisen” jälkeen. Haikeuden
voittaa suuri ilo siitä, että
toiminta jatkuu. Ei tämä
turhaa ollut. Uusia aktiivisia kirjaston ystäviä on
löytynyt, ja osa vanhoistakin on napannut vuorollaan ruorin.
Lukupiiriläiset ovat kiertäneet lukemassa ääneen
laitospotilaille ja ikäihmisille eri puolilla kuntaa.
Sanapaja joutui neljäntoista vuoden jälkeen luopumaan taiteen perusopetuksen statuksesta, mutta
muuten toiminta jatkuu.
Päteviä opettajia olisi kyllä ollut edelleen, mutta perusopetuksen lisääntyneen
hallinnon järjestämiseen
yhdistyksen resurssit eivät riittäneet. Mutta uutta
ja hauskaa on sanataidepuolellakin saatu aikaan.
Ruotsinkielinen opetus
on alkanut pääkirjastossa
pitkän tauon jälkeen. Kesällä 2011 järjestetty ensimmäinen oma kesäleiri
oli hurmaava menestys.
Uudenmaan taidetoimikunnan ja Veikkolan kyläyhdistyksen kanssa toteutetussa Taiteesta hyvää
oloa -hankkeessa yhdistys
työpajoineen oli näyttävästi mukana. Kirjaston
ystävistä löytyy innostunutta ja pätevää väkeä, ja
toivottavasti kuntapuolella
osataan hyödyntää heidän
osaamistaan. Yhteistyössä
ja verkottumisessa kun oikeasti on sitä voimaa, mitä
kulttuuri Kirkkonummella
kaipaisi.
Arja Puikkonen, kirjailija,
sanataideohjaaja

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, valokuvia tallentui satamäärin.
Kylänraitin lukijat pääsevät mukaan matkatunnelmiin, kun Kauton matkapäiväkirjaa julkaistaan
tämän vuoden lehdissä.
Tässä on matkamuistelmien ensimmäinen osa.
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 ylityksiin. Maailma on täynnä erilaisia vaellusreittejä, joiden varrella liikkuu
runsaasti kulkijoita ja
nähtävää on paljon yksin
ja yhdessä koettavaksi."
Tästä kypsyi ajatus lähteä
noin 800 kilometrin kävelymatkalle Santiago de
Compostellaan.
Retken suunnittelu kesti
pari vuotta. Tänä aikana pystyin hankkimaan
auttavan espanjan kielen
taidon, lukemaan matkakertomuksia reitinvalintaa varten ja hankkimaan
kirjallisuutta avustamaan
majoitus- ja ruokapaikkojen etsinnässä Valitsin
reitin, joka kulkee Ranskan 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 tarkoitetuissa yhteismajoituksissa eli albergueissa ja syödä
pääosin vaeltaja-aterioita
eli Pilgrim's menua, joka
tarjoillaan yleensä kello
19.30 alkaen. Näinpä mukanani ei ollut telttaa, ei
ruokaa eikä retkiastioita.
Reppuni oli sopiva ja mukava, vetoisuus 44 litraa,
ja sisältöineen se painoi
noin 10 kiloa. Varusteet
ylläni tai repussa olivat:
Raskaat, tukevat ja vedenkestävät vaelluskengät ja
”vapaa-ajalle” tosi kevyet
vaellus-Crocsit. Ne jalassa
kävin suihkussakin.
Sateen varalta mukana oli
kalvotakki, repun sadesuoja ja sadelahkeet. Sadelahkeet ja sadeviitta ovat
huono ratkaisu. Kunnon
sadehousut pitää olla.
Makuupussini oli lähinnä
sisäyöpymisiin tarkoitettu. Majoitustilat olivat
pääosin melko lämpimiä,
ja käytinkin makuupussia
usein peittona.
Muu vaatetus: yhdet pitkät
housut (vetoketjulla shortseiksi), kaksi lyhythihaista
ja kaksi pitkähihaista tek-

nistä paitaa, kolmet kalsarit ja epälukuinen määrä
sukkia sekä yksi pitkähihainen trikoopaita. Varustus oli ihan riittävä.
Päähineitä oli kolme: ilmava sombrero, jonka
lierit sai väännellyksi alaspäin. Kirjallisuudessa oli
etukäteen varoiteltu siitä,
että länteen kulkiessa aurinko paistaa aina vasempaan poskeen, korvaan ja
sille puolelle kaulaa. Lippis suojaamaan silmälaseja sateelta. Fleece-pipo,
jota käytin kerran yöllä ja
kerran koleana iltapäivänä
kylillä maleksiessani.
Erikoissaippua koteloineen kaikkeen pesuun ja
retkipyyhe.
Tablettitietokone.
Vaelluspassi, joka oli tilattu etukäteen Jaakontien
Ystävät ry:stä Suomesta.
Yli Pyreneitten
Lähdin kotoa 24.9.2014
kello viideltä. Lensin halvan lentolipun tähden Oslon kautta Pariisiin. Lentoasemalta matkasin junalla
Pariisin keskustaan ja ahtauduin viideksi tunniksi
junaan tavoitteena Bayonne, jossa yövyin. Aamulla
varhain jatkoin matkaa junalla ja bussilla mutkaisia
ja mäkisiä teitä pitkin lähtöpaikaksi valitsemaani St
Jean Pied de Portin kylää.
Vaeltajien toimistosta kävin varmistamassa suunnittelemaani ensimmäistä
yöpymispaikkaa vuoristossa, mutta se refugio olikin täynnä. Sain varatuksi

Kuva 1.Valittu vaellusreitti.
sieltä toisen yösijan Kayola-alberguesta, ja näin
alkoi matka kohti Pyreneitten 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. Isoja haukkoja/kotkia liiteli
taivaalla. (Kuva 2)
Huomenna on tiedossa
vielä saman verran tätä
"Haltin rinnettä" 1 400:een
metriin, sen jälkeen alamäkeä Ronceswallesiin.
Yhteisolon riemut
ja haitat
Illalla oli tosi riemukas
Pilgrim's-päivällinen Orissonissa kansainvälisessä
porukassa. Viiniä tuli juoduksi liikaa tähän aikaan
päivästä: se haittasi yöunia. Valot sammuvat yhteismajoituksessa kello 22.
Yöunta häiritsivät lisäksi muutamat kuorsaajat.
Aamu valkeni kirkkaana ja
tosi viileänä. Ensimmäiset
aamuvirkut jenkit rupesivat touhuamaan jo viiden
jälkeen otsalamput päässään. Seitsemän jälkeen
talossa ei enää ollut muita
kuin skandinaaveja. Sääntöjen mukaan vaeltajien
majapaikoista pitää olla
pihalla aamulla kello kahdeksan. Tyypillinen aamiainen oli kahvi ja patonki.

leimaa vaelluspassiin. Tilasin 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 välillä 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 ensimmäinen pyykkipäivä,
käsinpesua. Pilgrim's-menuna oli tuhti annos porsaankylkeä. Uni ei oikein
taaskaan tarttunut, vaikka
kämppä olikin aika hiljainen.
Navarra – keskiaikainen
Zubir, Pamplona ja
Paprikamarkkinat 29.9.
Lähdin kahdeksalta, mutta kilometrin päästä piti
palata takaisin hakemaan

Pyreneitten huipulle
ja alas Espinalin
kylään 26.9.

Kuva 2. Pyreneiden rinteitä.

Kapusin
korkeimpaan
kohtaan, "Haltin" päälle,
ja pidin eväänsyöntitauon. Laskeuduin jyrkkää
ja kivistä alamäkeä Roncesvallesin kylään. Tosi
pieni paikka mutta upeita
kirkko- ym. -rakennuksia.
Hain leiman vaelluspassiini turistitoimistosta. Joka
päivältä pitää saada pari

Kuva 3. Keskiaikainen silta.

unohtamiani, narulla kuivumassa olleita vaatteita.
Törmäsin alkumatkasta
saksalaiseen, 61-vuotiaaseen Jürgeniin. Puheltiin koko matka kaikkea
taivaan ja maan väliltä.
Aamulla oli koleaa mutta
päivällä jo turhankin lämmintä Etappi kulki onneksi
pääosin varjoisia polkuja.
Laskeuduimme Zubirinin
kylään. Lasku oli pitkä ja
jyrkkä. Jatkoin vielä seuraavaan kylään. Varasin
tavernasta päivällisen ja
kiertelin vähän kylää kuvaamassa mm. keskiaikaista siltaa. (Kuva 3)
Talon aamupalassa ei ollut
hurraamista: leipää, margariinia ja marmeladia.
Mikro ei toiminut. Kävelin aamulla seuraavaan kylään, Zuriáiniin, jossa sain
hyvän aamupalan. Kuljin
metsäisiä polkuja, kunnes
maisema muuttui urbaanimmaksi lähestyttäessä
Pamplonaa. Vanhan kaupungin kadut olivat niin
täynnä väkeä, että repun
kanssa ei päässyt mihinkään. Jokin feria eli espan-
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Kuva 5. Viinihana.

vettäväksi, ja hikihän siinä
tulee. Lorca-nimisessä
kylässä tankkasin mehua,
kahvia ja tarta espanolia.
Villavuertassa kävin kurkkaamassa v. 1062 perustettua kappelia.

vat näiden rinnalla postimerkeiksi. Tien varrella
on ollut myös isoja viinitarhoja, oliivipuumetsiä
ja mantelipuita sekä villiä
tilliä ja anista polunreunat
täynnä.

Suosituksesta etsin Estellassa vapaaehtoisten
ylläpitämän alberguen,
jonka tuotolla tuetaan invalideja. Isäntä oli tuima
mies ja komenteli kovalla
äänellä apunaan olevia kehitysvammaisia. Estella on
tyypillinen espanjalainen
vanha kaupunki: Päivällä kaupungilla kävellessä
paikka näyttää kovin kuolleelta, mutta illalla tulee
jokaisen suljetun luukun
takaa esiin kauppa. Päivä oli kuuma ja iltakin
lämmin, 18–20 astetta.
Aiemmin tapaamani ruotsalaisetkin tulivat samaan
majapaikkaan.

Arcosissa jäin yksityiseen
albergueen. Suihkuun ja
sitten hikisten vaatteiden
pesua. Pitäisi saada päälihousutkin joskus pestyksi, mutta kun ovat ainoat.
Kävin torikahvilassa mustekaloja syömässä. Hyviä
kaloja mutta vähän kalliita. Illalla törmäsin keskustassa taas ruotsalaisiin, ja
pari tuntia meni mukavasti
aterioidessa ja maailmaa
parantaessa.

jalaisjuhla oli menossa.
Vanha osa kaupunkia on
upea. Muutama tippa vettä
tuli päivän mittaan, mutta
ei varsinaista sadetta. Jatkoin vielä kaupunkimaisessa ympäristössä Cisur
Menoriin.

liukas, ja ilman vaellussauvaa olisi lipsunut pahasti. Vuorella on joskus
sijainnut pyhiinvaeltajien
sairaala. Paikalla on melkoinen taideteos matkaavista pyhiinvaeltajista.
(Kuva 4)

Varasin itselleni yhden alapunkan ja lähdin toimiini.
Ohjelmassa oli suihkussa
käyntiä ja jälleen pyykinpesu. Kun tulin takaisin,
olivat kamani heitetty
yläpedille. Kun ihmettelin asiaa, tuli edeskäypä
sanomaan, että alapaikka
oli varattu ja näytti asiasta
kertovaa teippiä yläpunkan tikkaissa. Olen varma, ettei teippi ollut siinä
tullessani albergueen. No,
hyväksyin yläpunkan. Varottelivat kovasti varkaista
yöaikaan.

Sain kai vuorella sen verran syntejä anteeksi, että
alastulorinne oli kuivempi. Ohitin uinuvia kyliä: ei
juuri ketään raitilla, ei edes
sitä tavanomaista kyläkapakkaa, jossa paikalliset
meluavat. Saavuin Puente la Reinan kaupunkiin.
Paprikamarkkinat olivat
meneillään. Myytävänä oli
vain yhtä tuotetta, punaista
paprikaa.
Mäkiset maisemat
muuttuvat
peltomaisemiksi

Oli lokakuun ensimmäinen päivä. Estellasta oli
kroppaa herättelevä muutaman kilometrin alkunousu Opcioniin. Sen jälkeen
täytyi maistella ison viinitehtaan seinällä olevasta
hanasta tulevaa punaviiniä (kuva 5). Huonoa oli,
mutta jotkut keräsivät sitä
pullollisen. Pitkä kävely
jatkui erilaisia hiekkateitä
pitkin laajojen peltoaukeamien keskellä. Villamayorin kohdalla oli taas mäkija sauvarinneharjoitus ylös
kukkulalle kirkkoa katsomaan. Kirkon jälkeen laskeuduin alas pelloille.

Seuraavana aamuna alkoi
pitkä nousu Alto Pedronalle (Anteeksiannon Vuori).
Kostea maa oli kiivetessä

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

Peltoaukeamat ovat varmaan tuhansien hehtaarien
kokoisia. Meidän maamme isotkin pellot kutistu-

Huono yö takana. Lonkkia
kolotti, kova sänky. Kävely loputonta peltomaisemaa pitkin koko päivä
Vianaan asti. Illalla tutut
svenskit pöllähtivät viereisestä hostalin ovesta melkein kahvilapöydälleni.
Jännää, että törmäämme
jatkuvasti, vaikka mitään
etukäteissopimuksia ei
olekaan. Pohjolan porukalla on näköjään samanlainen ajatustenjuoksu.
Kuuma päivä takana, ja
vähintään yhtä lämmintä
luvataan moneksi päiväksi. Kiertelimme ruotsalaisten kanssa päivällisen
jälkeen majapaikkani kirkonraunioilla. Iltahämärässä näkymät kylällä olivat mieleenpainuvat; oli
melkein täysikuu.
Teksti ja kuvat:
Paavo Kautto
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OMAN KYLÄN KELLOSEPPÄ
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

• Liikkumisen apuväline-

ratkaisut vanhuksille ja
liikuntarajoitteisille.

www.kylanraitti.fi

8.30-20
Kuva 4. Taideteos matkaavista pyhiinvaeltajista.

lapset ja nuoret
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Jokeri Pokeri Box

Lapsen unelma

Taikuri Simo Aallon
35-v.-taiteilijajuhlashow

Kirkkaankeltaista ja vaaleanpunaista, säihkyvää sinistä ja hopeanhohteista. Makeantuoksuista ja mummolanmakuista, rapisevaa, tahmeaa ja sitkeää Pomppivaa, kierivää,
nauravaa, laulavaa ja kaikkea muuta mukavaa. Sitä se on, Jippii-karnevaali. Jokaisen
lapsen unelma. Herkkukujalta keppihevosnurkkaan, pomppulinnasta puuhapajoihin,
kasvomaalauksesta kauneussalonkiin, pöytäteatterista pukujuhliin, eläinparaatista
pelleorkesteriin, cup cakeista hattaroihin.

Jippii-karnevaali Veikkolassa

– ILOPILLERI!
Lasten ja aikuisten legendaarinen kestosuosikki ja
Pikku Kakkosesta tuttu
maailmanmestaritaikuri
Simo Aalto tarjoilee taikailopillerin yhdessä avustajavaimonsa Kirstin kanssa. Riemukkaassa koko
perheen taikashow´ssa
nähdään mestaritaikurin
osaamisen koko kirjo:
vaativista sorminäppäryystempuista aina hämmästyttäviin illuusioihin
saakka.
Esityksessä on mukana uusina elementteinä vatsastapuhumista sekä imitaatiota
yhdistettynä taikuuteen.
Lavalla nähdään jopa itse
Elvis! Myös Simon kehittämä ainutlaatuinen numero bongorummuilla saa
taatusti aikuisetkin hämmästymään. Ja totta kai
joku lapsista pääsee lavalle
asti avustamaan taikuria.
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Simon mukaansa tempaava esiintyminen ja ilmiömäinen kyky ottaa yleisönsä takaavat, että Ilopillerin
vaikutus säilyy pitkään!
Mukana hauskanpidossa
ovat myös Simon ja Kirstin ihanat eläinystävät.
Nyt on mahdollisuus päästä
seuraamaan taikuutta omilla kylillä. ILOPILLERI!show esiintyy Veikkolan
koululla sunnuntaina 1.3.
klo 15 alkaen. Liput 10 e/
henkilö (alle 2-v. maksutta). Ennakkomyynti Veikkolan 10-kioskilla ja tuntia
ennen ovelta.
7C-luokan järjestämästä
buffasta voi ostaa pientä
purtavaa.
Tervetuloa!
Veikkolan koti ja koulu
-yhdistys ry
Jani Lehmus

Jippii-karnevaali järjestetään lauantaina 14.3. klo
16–19 Veikkolan koululla. Tämän lehden painoon
mennessä sitä jo puuhataan täydellä teholla.
Jippii-karnevaalia on järjestämässä Eläköön Veikkola! ry yhdessä kymmenien vapaaehtoisten
toimijoiden kanssa. Tapahtumaan kutsutaan ja
odotetaan Veikkolan lapsiperheitä. Mummot ja vaaritkin ovat tervetulleita. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Euron buffettiin kannattaa
varata kolikoita mukaan.

Uusi lasten Jippiiäänite julkistetaan
Jippii-karnevaalissa julkaistaan uunituore, yhdeksäs Jippii-äänite ”Tää
näky levitä saa”. Äänitteen
lauluista puolet on lasten
säveltämiä. Veikkolalainen nuori säveltäjä yllättää
koko kylän!
Karnevaalin
julkkarikonsertissa laulaa suuri
Jippii-lapsikuoro ammattisoittajista koostuvan Jippii-orkesterin säestyksellä.

Konsertti alkaa klo 16. Lasten äänitykset tehtiin loppiaisen aikaan Nummelassa
ja Veikkolassa. Ison kuoron
äänityspäivä järjestettiin
Veikkolan koululla. Äänitettä on ollut tuottamassa
basisti Toni Mäki-Leppilampi Helsingistä, kanttori
Elina Forsberg Nummelasta sekä Jippii-lapsityön
koordinaattori Outi Rossi
Veikkolasta.
Ensimmäiset Jippii-laulut
sävellettiin vuosituhannen
vaihteessa, ja alussa lapsilaulajia oli vain kolme.
Silloin ei unelmoitukaan
Jippii-kuorosta eikä orkesterista. Tänään pääkaupunkiseudulla toimii parikymmentä Jippii-lapsikuoroa.
Koko maassa niitä on noin
100. Laulujen käännösprojektissa on noin 100 kieltä.
Ennen joulua julkaistiin kuudes vironkielinen
Jippii-äänite Tallinnassa.

Georgiankielinen ja toinen
albaniankielinen äänite julkaistaan lähiaikoina Tbilisissä ja Tiranassa. Alkuvuodesta on äänitetty myös
saamenkielinen ja valkokareninkielinen äänite sekä
lauluja kolmatta venäjänkielistä äänitettä varten.
Vuonna 2015 on suunnitelmissa äänittää Jippii-äänitteet myös komin, mokshan,
portugalin, laon, khmun,
hmongin, cebuenon ja takalogin kielillä. Äänitteet
tehdään paikallisten lasten
kanssa kussakin maassa.
Jippii-levyillä kajahtaa
iloinen evankeliumi ja lähetysajatus. Se on saanut
monet lapset ja lapsiperheet liikkeelle eri puolille
maailmaa. Muuta ei voi
odottaakaan, kun uuden äänitteen nimeä mutustelee:
Tää näky levitä saa!
Teksti: Anna-Maija Virtala
Kuva: Outi Rossi

Veikkolan Jippiikuoro kokoontuu
seurakuntakodilla:

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

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! Osallistuminen on maksutonta.
Jippii-äänitys tammikuussa 2015.

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959
satu.nerola@tilipalvelunerola.fi, www.tilipalvelunerola.fi

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

www.aana.ﬁ

ostaa & myy & palvelee
OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: huonekaluja, yms. Huom.haemme myös tavaraa “pois nurkista”!

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

MYY: mm. upeita BILLNÄS-kalusteita ja uniikkeja kodin
kalusteita, sisustustarvikkeita, kodinkoneita, astioita,
kirjoja.

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä
ja ilmoitamme löydöistä.
PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku remontit,
Avoinna
lauantaisin 11-15
tai sopimuksen mukaan.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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 …

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

Hotelli Siikaranta, p. 09 867971
Naruportintie 68, Kirkkonummi
www.hotellisiikaranta.fi, myynti@siikaranta.fi
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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 lapsille. Kerhot kokoontuvat kaksi–kolme kertaa viikossa aamu- tai iltapäivisin 2,5 tuntia
kerrallaan. Päiväkerhossa tuetaan lapsen
kokonaisvaltaista kasvua.
Tänään on tavallinen kerhopäivä. Tulossa on kaksitoista neljävuotiasta tyttöä ja poikaa seurakunnan
päiväkerhoon. Jo syksyllä
kerholaiset ovat nimenneet
kerhonsa Perhosiksi. Kevätkautta suunnitellessamme otimme koko kevään
aiheeksi ”Matkalla”. Näin
saatiin myös hartauksiin
sisältöä, ollaanhan Raamatussa useasti matkalla.
Aihe laajenee myöhemmin
keväällä, kun reppu ja reissunalle lähtevät kerholaisten koteihin.
Minulla ja työparillani
Sari Koskella on ollut aikaa valmistella alkavaa
kerhoa. Suunnitelmat on
jo tehty, mutta viimeinen
silaus tapahtuu vielä ennen kerhon alkua. Meillä
ohjaajilla on selvä työnjako vuoroviikoin: toinen
vastaa leikin sujumisesta,
toinen yksilö- ja pienryhmätyöskentelystä. Olen
laittanut lattialle istuintyynyt nimikortteineen.
Sari on laittanut pöydän
valmiiksi tämänkertaista
yksilötyötä varten.
Usein sadutamme lapsia
ja teemme töitä kasvunkansioihin. Tänään lapset
tekevät lumiukkoja, jotta saamme seinille uutta ilmettä. Itse piirretyt

omakuvat ja oman kerhoryhmän nimen mukaiset
perhoset ovat koko kerhokauden ajan seinällä.
Niistä tuleekin usein juttua
eväspöydässä. Lapsille on
tärkeää nähdä omia töitään
esillä.
Juttelua ja yhdessä
ihmettelyä
Nyt kuuluukin jo eteisestä kolinaa ja juttelua. Kun
kello on yhdeksän, avaamme kerhohuoneen oven
ja toivotamme huomenet.
Sisään hyppelehtii lapsia,
mutta on myös niitä, jotka
haluavat äidin tai isän saattavan perille asti. Suurin
osa Perhosista osaa jo etsiä oman paikkansa, mutta
joku tarvitsee vielä apuani
löytääkseen nimikorttinsa.
Lapset istuvat lattialle matalan alttarin ääreen. Kun
viimeisiä vielä odotellaan,
laitan ”kuulumishernepussin” kiertämään. Jokainen
saa vuorollaan kertoa omia
kuulumisiaan. Kaikilla ei
ole kerrottavaa, joten kyselen hieman, ovatko lapset olleet lumihommissa
tai pulkkamäessä. Sitten
hartaus voi alkaa.
Sytytän kynttilän, laulamme pienen laulun ja lausumme kerhorukouksen.
Lapset osaavat ne jo ulkoa.

Matkalla ollaan tässäkin
kertomuksessa. Kertaamme hieman, mitä tapahtui
Jouluna, ja keitä olivat itämaan tietäjät. Lapsen Raamatusta luen sekä kerron
omin sanoin, miten Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi
joutuivat pakenemaan
Egyptiin Herodesta. Juttelemme ja ihmettelemme
yhdessä lasten kanssa. Lopuksi kuuntelemme vielä
lasten virren Suojelusenkeli. Jokainen kerholainen
on vuorollaan apulainen,
joka saa sammuttaa kynttilän hartauden loppumisen
merkiksi.
Sosiaalisten taitojen
opettelua
Kerhomme tärkein osuus,
vapaa leikki, on alkamassa. Kyselen yhdeltä lapselta kerrallaan, mitä hän
haluaisi leikkiä ja kenen
kanssa. Autan tarvittaessa
valinnoissa. Jo laittaessani nimikortit lapsille mietin, ketkä tänään saavat
valita ensin, jotta vuorot
vaihtuisivat. Kaksin tai
kolmisin lapset hakevat
leikkiin tarvittavat lelut
hyllyistä Vapaata lattiatilaa on riittävästi, jotta
kaikilla olisi leikkirauha.
Vauhdikkaampia leikkejä
voi leikkiä eteisessä. Eteinen on usein myös kotileikin retkipaikka. Suosituimpia 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-

Viisivuotiaat Leppäkertut ja Sudenkorennot ulkoilevat viikon kolmannella kerhokerralla.

tunut yhteisleikiksi. Viime vuonna Sarin ja minun
oli tarpeen olla vielä lasten kanssa lattialla leikkimässä Nyt voin rauhassa
seurata leikin sujumista,
ja tarvetta puuttua siihen
tulee vain harvoin. Olen
kuitenkin läsnä ja saatavilla, millä luon turvallisen leikki-ilmapiirin.
Sari valitsee leikkien lomasta yhden lapsen kerrallaan tekemään kanssaan lumiukkoa. Lapset
ovat tottuneet tähän käytäntöön ja palaavat takaisin samaan leikkiin askarreltuaan. Tällä kertaa
kyseessä on kiireetön oppimistilanne, ja aikaa on
myös ihailla työn tulosta.
Toisinaan lapset voivat
luoda vapaasti. Lasta ohjataan tarpeen mukaan, ja
hän saa onnistumisen kokemuksia.
Kotona pakatut eväät
Vähän ennen yhtätoista
kerhoapulainen soittaa
siivouskelloa. Alkaa vauhdikas leikkien poiskorjaaminen. Välillä muistutan,
että se oli siivouskello eikä
hosumiskello. Samalla,
kun katsomme kalenteria
toisten Perhosten kanssa,
apulainen ja Sari jakavat
nimikortit pöytään. Vinkkejä lasten vaatteista antaen lähetän heidät yksitellen hakemaan reppunsa
eteisen naulakosta. Esiin
otetaan eväät ja lausutaan
lyhyt ruokarukous. Kotona tehdyt eväät antavat
ilonaiheita: ”Kato, mulla
on herkkuleipä; ja mulla
on omenaa; mun pullossa
on vettä; meillä on mehupäivä!” Kun kerholainen
on syönyt eväänsä tai sen
verran kuin jaksoi, hän voi
pakata reppuun eväsrasian,
pullon sekä oman lelunsa
ja mennä katsomaan kirjoja odotellessaan muita.
Katsellaan, kuunnellaan
ja lauletaan yhdessä
Tänään en otakaan lopuksi laulupussia vaan luen
kuvakirjan Hymyilevä lumiukko. Ehdimme vielä
laulaa Lumiukkolaulun ja
harjoitella paria Perhemessussa laulettavaa laulua:
Valo voittaa ja Pieni liekki
lepattaa. Kello onkin puoli
kaksitoista, ja kerho päättyy. Nimikorteista arpoen
lähetän hyppelehtiviä lap-

Katja Aalto
kerholaiselle.

pitämässä

sia eteiseen: ”Jee, miten
kiva on taas nähdä äiti!”
Juttelemme vanhempien
kanssa, kun lapset pukevat. Viimeisten heippojen ja lähtijöiden jälkeen
ulko-ovi sulkeutuu, ja palaamme Sarin kanssa kerhohuoneeseen. Keskustelemme kerhosta, ja miten
kullakin lapsella tänään
sujui. Kirjoitan päiväkirjaan kerhon aiheet sekä
leikkivihkoon leikkiparit
ja leikin sujumiset muistiin. Kohta on ruokatunti,
ja sen jälkeen valmistaudutaankin jo seuraavaan
kerhoon.

hartautta

viisivuotiaalle

Ilmoittautuminen
www.kirkkonummenseurakunnat.fi/lapsiperheet.

Teksti ja kuvat: lastenohjaaja Hanna-Marja Salonoja

Piha
kuntoon
Betonilaatat
Muurikivet
Reuna- ja pihakivet
Kukkaruukut
Vesikourut
Loiskekupit
Kaivonrenkaat
Valurautakansistot
Kuljetuspalvelu

Sementtivalimo
T. Haapanen OY
www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
puh (09) 863 2977,
(09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax (09) 881 605 30
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Talven riemukkain
		
koko perheen tapahtuma!
JOKERI POKERI BOX
ILOPILLERI -taikashow
Veikkolan koulu
sunnuntai 1.3. klo 15.00
Liput 10 eur
(alle 2-v. maksutta)
kesto 1 h

TERVETULOA!

Perinteinen
Veikkolan lastenpäivä
Veikkolan leijonat järjestävät jälleen lapsille ratkiriemukasta puuhastelua Veikkolan
koululla sunnuntaina 22.3. klo 10.30–¬14.
Tapahtuman yhteydessä Veikkolan alueen
liikuntaryhmät esittelevät toimintaansa lapsille ja aikuisille.
Tapahtuman vetonaulaksi
leikki-ikäisille vuodesta
toiseen on osoittautunut
pallomerilaiva, joka kootaan koulun juhlasaliin.
Itämeri-laivaksi aikoinaan
ristitty alus oli useita kertoja lainassa Helsingin
kaupungilta. Muiden lainaajien väsyttyä suurikokoisen aluksen kuljettamiseen, kokoamiseen ja
purkamiseen Helsingin
kaupunki päätti lahjoittaa
pallomerilaivan sen tunnollisimmalle lainaajalle,

Veikkolan Lions-klubille.
Kunnostettuna ja puhtain
palloin se jälleen odottaa
uusia kiipeilijöitä kannelleen ruorin ääreen ja pulahtelemaan sieltä liukurataa pitkin pallomereen.
Aina energisten touhuajien
juoksemisen, hyppimisen
ja kiipeilyn tarpeeseen kasataan avaraan saliin myös
pomppulinna, juoksumattoja, ponnahduslautoja ja
pehmustepatjoja. Onginnassa 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 ympäriltä löytyvät tutustumista
varten ja ihmeteltäväksi palokunta ja poliisi autoineen.
Veikkola kasvaa, ja kyläämme muuttaa jatkuvasti lisää lapsiperheitä. Lastenpäivälle on Veikkolassa
kysyntää, ja tänne osataan
tulla jo kauempaakin.
Tervetuloa Veikkolan lastenpäiville, toivottaa LC
Kirkkonummi/Veikkolan
presidentti Pekka Perttilä.

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

Tärkeintä on tarina

Nyt annetaan nuorten ja lasten mielipiteille
ja mielikuvitukselle tilaa. Kylänraitissa ilmestyy nimittäin Jarin Sarjispajan sivu tämän vuoden numeroissa.
Kun kysyn lapsilta, mikä
on tärkeintä sarjakuvissa,
saan monenlaisia riemukkaan innostuneita mutta
tosissaan esitettyjä vastauksia. “Se on se niinku
huumori!”, joku vastaa.
“Eikun se että pitää olla
tosi hienoja kuvia, siis
piirroksia!” ”Ja hyvät värit!” Sitten joku keksii, “Se
on niinku se juttu, niinku
se koko idea!”

vastustaa suurta roomalaista miehittäjää. Kaikki
Asterix-tarinat on luotu tämän idean tiimoilta. Ja siihen vielä upeat kuvat, niin
kautta Teutateksen, syntyy
klassikoita, joita jaksaa
lukea ja katsoa kymmeniä
kertoja. Esimerkkejä ovat
useimmat tunnetut sarjakuvat.

Niinpä, tärkeintä on idea
eli tarina. Oppi alkaa mennä perille. Olemme opetelleet nyt jo neljännessä
sarjispajassa sitä, että sarjakuva ei ole pelkkää kuvaa vaan piirrettyä tarinaa.
Kaikki tietenkin ymmärtävät sen, että piirtämistaito
tulee ensimmäiseksi mieleen, kun sarjakuvista puhutaan. Mutta miettikääpä vaikka Asterix-sarjaa.
Koko huiman idean voi tiivistää yhteen lauseeseen:
pieni gallialainen kylä,
joka taikajuomansa avulla

Usein kuulen tai luen siitä,
miten lasten harrastukset
ovat mahdottoman kalliita. Jotenkin sen ymmärtää,
että jos harrastaa vaikkapa
jääkiekkoa, niin jo varusteisiin uppoaa melkoinen
summa. Saati sitten jos
lapsi päättää ryhtyä isona
esimerkiksi formulakuskiksi. Sitten on niitä harrastuksia, joita ei ajattelisi
niin kalliiksi, kuten taitoluistelu, mutta olen kuullut
lasten vanhemmilta, että
kausi-, lisenssi-, seuraym. herratiesmitkämaksut

Hyvä ja halpa harrastus

ovat vuodessa päätähuimaavia.
Onneksi on piirtäminen.
Siihen tarvitaan kynä ja
paperia. Ja tietenkin roppakaupalla mielikuvitusta, mutta sehän ei maksa
mitään. Jo Junnu Vainio
lauloi aikanaan: “Köyhän
ainut huvitus on vilkas
mielikuvitus” Ja mielikuvitustahan sarjakuvan tekeminen ruokkii jos mikä.
Tiedä vielä, mitä Angry
Birdsien keksijöitä oppilaistani tulee. Ja tämä laji
auttaa keskittymään. Kirjoittaminen kehittyy, siis
sisältö ja kirjoitusjälki.
Ja totta tosiaan, 500 arkkia kopiopaperia maksaa
tarjouksessa alle viisi euroa, pari lyijykynää kolme

Keinulauta keinuttaa Navalassa
ensi kesänä
Veikkolan Kartanoteatterin ensi kesän näytelmä on
Keinulauta, Timo Parvelan
samannimiseen lastenkirjaan pohjautuva tarina.
Keinulauta on ihana, höpsö ja runollinen tarina
pienestä karhusta, joka
istuu yksin keinulaudalla
odottaen jotakuta kaveriksi keinumaan. Kaikki muuttuu, kun kaatuva
kuusi sinkauttaa karhun
seikkailuun, jossa hän
tapaa monia uusia ja ihmeellisiä hahmoja. Näytelmä soveltuu yhtä hyvin
perheen pienimmille kuin
aikuisille, joita kiinnostaa
tutkimusretki ystävyyden
maailmaan.
Tarinassa tutustutaan ystävyyden erilaisiin ilmenemismuotoihin, joita keinulauta
osuvasti symboloi. Teemoina esityksessä ovat muun
muassa yksinäisyys, erilaisuuden hyväksyminen ja anteeksi pyytämisen vaikeus.
Näytelmän ensi-ilta on
keskiviikkona 17.6. klo

19 Navalan puistossa. Esityksen ohjaa Seppo Honkonen. Musiikista ja orkesterin johtamisesta vastaa
Hannu Sorsa. Molemmat
asuvat Veikkolassa. Viimeinen esitys on maanantaina 29. kesäkuuta.
Kirkkonummelaisen Timo
Parvelan Keinulauta-kirja
voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2006. Parvelan tunnetuimpia kirjoja ovat
ala-asteen maailmaan sijoittuvat 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:
veikkolankartanoteatteri@gmail.com.
Lisätietoja: veikkolankartanoteatteri.fi. Seuraa
meitä myös Facebookissa ja Twitterissä.
Simo Sipola

sarjispaja
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euroa, kumi kaksi euroa ja
muutama huopakynä eli
tussi kolme euroa kappale.
Ja KLING, tekee yhteensä
parikymppiä. Siinä ne perustyökalut ovatkin.
Puitteet tarjoaa Kirjaston Ystävät
Sarjispaja syntyi Kirjaston
Ystävien toimesta syksyllä 2013. Minua pyydettiin
silloin vierailijaksi muutamalle tunnille. Kaikki
ei mennyt ainakaan yhtä
pieleen kuin Aku Ankalla,
koska seuraavana keväänä minua pyydettiin vetämään koko pajaa. Silloin
siitä tuli Jarin Sarjispaja.
Ja nyt on siis menossa jo
neljäs. Pikemminkin kuin
Aku tunnen olevani Hannu Hanhi, sillä tämä on
tosi antoisaa ja innostavaa
hommaa. Koko talvikaan

ei tunnu niin pimeältä, kun
touhuaa innostuneiden lasten ja nuorten kanssa syksystä kevääseen.
Ja mikäpä olisi parempi
paikka sarjakuvapajalle
kuin kirjasto. On inspiroivaa olla kirjojen ympäröimänä, ja sarjakuvamalleja on heti saatavilla, kun
niitä tarvitaan. Hyllyistä
löytyvät ne tutut Akut,
Tintit, Asterixit ja muut
klassikot. Ja paljon muita
uusia ja vanhoja, kotimaisia ja ulkomaisia.
Lapset voisivatkin lukea
paljon rohkeammin muutakin kuin sitä Aku Ankkaa,
eikä tekisi pahaa, jos yhä
useampi aikuinenkin lukisi
enemmän sarjakuvia.
Teksti ja kuvat:
Jari Peltonen
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Onko pakko mennä jumppaan jos ei taho?

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

Eihän se enää mikään kärkipään uutinen ole, että
ihmisen pitäisi liikkua
pysyäkseen
kunnossa.
Selväähän tuo lieneekin.
Kun vuosituhansia oman
selviytymisensä vuoksi
liikkumaan pakotettu ihminen pysähtyy paikoilleen,
jäävät elimistö ja mieli ihmettelemään, miten sitä nyt
selvitään. Ilman hengästymisen tuomaa turbovaihdetta elimistölle, vastuksen
vahvistamaa voimaa lihakselle 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 viimein ymmärtänyt, mihin
suuntaan piti mennä, liike
olikin jo vaihtunut, ja jäi
jälleen massana ryntäävien
kanssaliikkujien alle.
Ja onko sitten vietettävä jokainen ilta salilla riuhtoen tai
juoksukilsoja keräten…kun
telkkaristakin tulee se Kingi?
Tärkeintä on liike
Eipä täydy. Tärkeintä on
liike. Sen verran hengäs-

Vipinää ratsastustietokilpailussa.

Tanssidansin standillä.

tystä ja hikeä pintaan, että
sydän joutuu pistämään
vauhtia pumpatessaan verta matkaan kohti lihaksia.
Keuhkot hoitelemaan ilmanvaihtoa isommalla teholla, lihakset liikkumaan,
luut vahvistumaan.
Yhdelle liike on metsälenkki, toiselle vauhdikas pihatyö, kolmannelle käynti
jumpassa, neljännelle juoksulenkki, viidennelle kuntosali, kuudennelle uinti. Tärkeää on se, että liike muuttuu
kerta kerralta vahvemmaksi,
matka pidemmäksi ja elimistö tyytyväisemmäksi sekä
mieli pirteämmäksi liikunnan myötä.

Liikuntamessut
Veikkolassa
sunnuntaina 22.3.
Jos kaipaat ideoita tai tietoa siitä, mitä Veikkolassa 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 sinulle.
Teksti ja kuvat:
Johanna Artola

Taekwondon näytösesitys.

ANIDENT
Lamminpääntie 41,
02880 Veikkola
09-2565 430, 0500-100 714
anident(at)kolumbus.fi
www.anident.fi

HUOLLAMME

TERVETULOA UUSIIN TILOIHIMME!

Hammaseläinlääkäri:
Helena Kuntsi-Vaattovaara,
ELL, DAVDC, DEVDC
Hammashoitoihin erikoistumassa:
Niina Luotonen,
ELL, pieneläin-sairauksien erikoiseläinlääkäri

Muut kuin hammaspotilaat: Terhi Tuomi,ELL

•
•
•
•
•
•

Pienkoneet
Mopot
Moottoripyörät
Mönkijät
Veneet
Polkupyörät

4Service Oy
Koskentie 3
02880 VEIKKOLA
050 404 3695
huolto@4service.fi

valtuutettu huoltopiste

liikunta
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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 ikäluokkajoukkueissa ja toimintaryhmissä,
kuten esim. alle kouluikäisten Prinsessa- ja Ritarifutiksessa, taito- ja
kykykouluissa tai perhepallossa. Seuralla on
palkattu toiminnanjohtaja
sekä valmennuspäällikkö takaamassa toiminnan
jatkuvuutta ja antamassa
joukkueille ja vapaaehtoisille kaivattua tukea.
FC WILD:in harjoitus- ja
pelikeskuksena toimiva
Veikkolan Futiskenttä
(uusi tekonurmi Vuorenmäen koulun pihalla) on
vilkkaassa käytössä lähes
koko vuoden. Tositoimiin
päästään jälleen keväällä
lumien sulamisen jälkeen.
Automatkat olosuhteiden
luokse jäävät silloin kokonaan pois. Perheen ja
pelaajien aikaa säästyy
koulutyöhön, harrastuksiin
ja tietenkin omatoimiseen
harjoitteluun omalla hienolla kentällämme.
Pelaajakehitys
laadukasta
FC WILD:in taito- ja kykykoulut on hyväksytty
Suomen Palloliiton virallisiksi taito- ja kykykouluiksi, minkä osoituksena
olemme mukana Uuden-

31.12.2014 tilastojen mukaan
FC WILD:illa on 515 lisenssipelaajaa, mikä on enemmän kuin
yhdelläkään toisella kirkkonummelaisella seuralla.

maan piirin järjestämissä
tyttöjen ja poikien Taito- ja
kykypelisarjoissa. Tarkoin
valikoituun joukkoon pääsy on tunnustus seuran valmennustoiminnan laadusta
ja laajuudesta, jota varten
seuraltamme löytyy myös
tuore seuran valmennuslinja joukkueiden tueksi
jokapäiväiseen toimintaansa. Lisäksi FC WILD
oli yhdeksänneksi taitavin jalkapalloseura koko
Uudenmaan piirin alueen
taitokilpailujen tulosten
perusteella mitattuna.
Suomen Palloliiton
laatujärjestelmissä
vahvasti mukana
Olemme ensimmäisten
seurojen joukossa palloliiton laatujärjestelmän
kehityshankkeessa, jolla
halutaan varmistaa laadukas tekeminen pidemmällä
aikavälillä. Lisäksi olemme
seurana mukana jo kolmatta kertaa palloliiton ja postin OSOITTEENA FUTIS
-seurakehityshankkeessa,
jossa tänä vuonna seuramme kehityskohtana on nimenomaan harrastetoiminnan vahvistaminen. Tämä
mahdollistaa kaikille halukkaille lapsille ja nuorille
oikean toimintaympäristön.
Hankkeen edetessä myös
aikuisten harrastetoiminta

paranee. Tästä asiasta lisää
FC WILD:in nettisivuilta
kevään aikana. Seuran jatkuva kasvu sekä toiminnan
laadun ja olosuhteiden parantaminen antavat mielekästä tekemistä tuleville
vuosille.
Jokaiselle joukkue
tai toimintaryhmä
FC WILD:illa on oma
joukkue lähes jokaisessa
ikäluokassa. Uusia joukkueita perustetaan joka vuosi, tarvittaessa useampiakin. Viime syksynä aloitti
vuonna 2009 syntyneiden
poikien ja tyttöjen joukkue.
Tähän ja kaikkiin muihinkin joukkueisiin pääsee
mukaan. Katso lisätietoja
www.fcwild.fi/uusi-pelaaja/. Keväällä jatkuu myös
pienimpien 3–5-vuotiaiden
futaajanalkujen Prinsessaja Ritarifutis.

Junior Juoksukoulun
vauhtiviikot
"Hei, teidän pitää tehdä
ne liikkeet huolellisesti,
että opitte. Nyt ei ole kiire minnekään", kaikuvat
juoksuvalmentaja Björn
"Nalle" Stenvikin sanat
Veikkolan koulun salissa,
kun innokkaat lapset rynnistävät matkaan. Sanat
kaikuvat hetken aikaa seinille, kunnes alkuinnostus
hieman laantuu ja päästään
tekemään päivän ohjelmaa
rauhassa.
VeVe:n vetämä Junior
Juoksukoulu koostuu erilaisista radoista ja tehtävistä. Niitä tehdessä haetaan
oikeaa askeltekniikkaa
jaloille, liikerataa käsille,

kehitetään koordinaatiota,
kimmoisuutta, kestävyyttä, ketteryyttä. Kaikkea
vähän kuin "vahingossa",
erilaisten monipuolisten
juoksusarjojen kautta.
Juoksukoulun alussa tehtiin juoksutesti urheiluhallissa Espoossa. Testi
uusitaan koulun loputtua
huhtikuussa. Sitten jokainen voi verrata omaa
kehittymistään juoksussa
kevään toimintaviikkojen
jälkeen.
Junior Juoksukoulu on
Suomen
Urheiluliiton
kehittämä malli, joka
Veikkolassa toimii ilta-

päiväkerhotoimintaan soveltuvaan aikaan kahdesti
viikossa. Kun juoksukoulu
on käyty iltapäivällä, niin
aikaa jää päivän muihin
askareisiin illalla. Mukana
on ollut yli 20 lasta. Aikuisten juoksukoulu alkaa
toukokuussa.
Ja mikä on juoksukoulukertojen ehdoton hitti?
Koulun puolapuut. Sieltä
porukka pitää välillä "hätistellä" takaisin maanpinnalle, jotta päästään taas
vauhtiin.
Teksti ja kuva:
Johanna Artola

Juoksukoululaisia valmistautumassa testijuoksuun.

Katso tarjontamme nettisivuiltamme www.fcwild.
fi ja tuo lapsesi/nuoresi
mukaan toimintaan!
Seura pysyy liikkeessä ison
vapaaehtoisjoukon voimin
ja palkattujen henkilöiden
tuella. Aikuisten ajalle on
nykyään monta kilpailevaa käyttöä. Monelle vanhemmalle osallistuminen
joukkueen toimintaan on
mukava tapa edistää lapsen
harrastusta ja olla tekemisissä muiden samanhenkisten kanssa. Seuran, pelaajien ja omien lasten eteen
käytetty aika palkitsee ja
toivottavasti houkuttelee lisää tekijöitä. FC WILD:issa
hyvien olosuhteiden äärellä
kelpaa harrastaa kuningas
jalkapalloa.
Lisätietoja FC WILD:in
toiminnasta antavat toiminnanjohtaja Tapio Keränen, puh. 040 504 5904,
email: toiminnanjohtaja@
fcwild.fi sekä nettisivumme www.fcwild.fi. Olemme myös Facebookissa www.facebook.com/
fcwildfinland.

Akseli Kukkonen FC WILD:in jalkapallokoulun
taitoradalla.
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Teksti ja kuva: Tapio Keränen, FC WILD ry, toiminnanjohtaja

Veikkolan kotitalkkari
• Terassien pesu ja käsittely
• Sadevesikourujen puhdistus
• Kodin aputyöt: lamppujen vaihdot,
kalusteiden kokoaminen, nurmikon leikkuu
• Maalaukset
Tutustu kotitalkkariin osoitteessa:
www.veikkolankotitalkkari.fi tai
puh. 045-1475388

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

ympäristö
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Tervehdys!

Pihabongaus – lintuharrastukselle siivet
Vuodenvaihteesta on kulunut jo lähes kaksi kuukautta, ja kevät on jo ovella.
Kulunut talvi on jälleen
yllättänyt, ei lumisuudellaan, ei kylmyydellään
vaan lämpötilojen vaihteluillaan. Suojakelit ja
pakkaset ovat seuranneet
toinen toistaan. Tämä ilmiö on aiheuttanut suuria
viikoittaisia muutoksia
lintujen talviruokinnassa
siementen kulutuksessa.
Tarkkana on saanut olla,
että siemenet eivät yhtäkkiä loppuisi, kun pakkaskausi seuraa suojasäitä.
Tammikuun lopulla järjestetyn Pihabongaus-tapahtuman tulokset kertovat
Suomessa talvehtivista linnuista. Jokainen voi osallistua tapahtumaan. Käytännössä 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 järjestetään aina tammikuun
viimeisen viikonlopun
lauantaina ja sunnuntaina.
Tuttuja omalta ruokintapaikalta
Kun katsoin netistä pihabongauksen tuloksia,
havaitsin, että seitsemän
yleisintä lajia olivat niitä,
joita esiintyy myös omalla
ruokintapaikallani. Lajeja
olivat talitiainen, sinitiainen, harakka, mustarastas, keltasirkku, käpytikka ja hömötiainen.
Seuraava laji havainnoinnin listalla oli pikkuvarpunen. Lajia löytyy Veikkolan taajamasta, mutta
ei metsän keskeltä, jossa
minä asun. Seuraavana
listalla olivat punatulkku,

närhi ja varis. Nämä linnut
ovat vierailleet myös minun ruokintapaikallani.
Seuraavana järjestyksessä
oli viherpeippo. Tänä talvena tätä lajia en ole vielä ruokinnassani nähnyt.
Lista jatkuu: kuusitiainen
ja seuraavaksi varpunen,
joka on kulttuurilaji. Varpusen kanta ei ole vieläkään selvinnyt kannan
romahtamisesta. Romahduksen syytä ei tarkalleen
tunneta. Yleisesti tiedetään, että kannan kasvaessa liian suureksi jokin tekijä romahduttaa kannan.
Tätä pihabongauslistaa
pääsee lukemaan netistä,
kun Googleen syöttää sanan “pihabongaus”. Mielenkiintoista on seurata
myös Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen, Tringan, havaintosivuja. Siellä
on pääkaupunkiseudun hyvistä lintuhavainnoista listaa päivittäin. Osoite näil-

le sivuille on www.tiira.fi,
sieltä “havaintosivut”, ja
sieltä neljänneksi alimmaisena löytyy “Tringa“ Harvinaisena lajina havaintosivuilla (vielä 7.2.), jonka
lintuharrastaja helpohkosti
havaitsee, on Helsingissä Lapinlahden alueella
oleskeleva hiiripöllö. Kyseinen yksilö saattaa olla
tämän lehden ilmestymisen aikaan jo poistunut
pesimäalueelleen Suomen
pohjoisempiin osiin. Edellisessä numerossa mainitsemani pähkinänakkeli
on myös nähty esimerkiksi Vantaan Kivikossa sekä
Helsingin Lauttasaaressa
ja Seurasaaressa.
Mustarastas ja harmaapäätikka
Palaan vielä pihabongaukseen. Sen tuloksia tarkasteltaessa voidaan huomioida seuraavia asioita. Tänä
talvena mustarastas on
talvehtimislukumäärältään

yleisempi kuin koskaan aikaisemmin. Harmaapäätikka, joka vuosia sitten
piti reviiriään myös täällä
kotini lähellä Kurkiston
suunnalla ja joka vieraili
ruokinnassani, on yleisempi kuin olin ajatellut.
Onneksi näin, sillä olin jo
ajatellut, että metsien “siivous ja harvennustoimet“
olisivat laajemmin vähentäneet lajin pesintämahdollisuuksia.
Pihabongauksessa määrättyjen, selkeästi muuttolintujen havaitut lukumäärät
olivat melko suuria. Nämä
lajit olivat peippo, järripeippo ja punarinta.
Mielenkiintoista havaintolistassa on myös mahdollisuus tutustua kunkin lajin
osalta siihen, missä lajia
oli nähty. Tämä selviää,
kun napauttaa kunkin lajin kohdalla alleviivattuun
sanaan “kartta“ Näin avautuu näytölle Suomen kartta, 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 tapahtumaan oli tänä vuonna 23
147 ja pihojen lukumäärä
15 386. Jos tämä tapahtuma ei ole vielä tuttu, niin
toivon esitykseni virittävän kiinnostusta asiaa
kohtaan, ja valmistautuminen ensi vuoden tapahtumaan voi jo alkaa. Tapahtuma on erinomainen
mahdollisuus tutustuttaa
nuoria ja lapsia ympäröivään luontoon talvehtivien lintujen kautta. Tästä
voi alkaa monelle myös
uusi ja henkisesti rikas
harrastus. Vaikka tapahtuma ei ole kilpailu, niin
osallistujien kesken arvotaan myös palkintoja.
Lintuterveisin
Topi

”

veikkola-ristikko
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Joulunalusristikossa ei
ollut mitään ajankohtaan
liittyvää paitsi joulupukin
IRTONENÄ ja Talvivaaran osakkeen arvon syöksy kohti nollaa sen jälkeen,
kun TAITE oli sivuutettu. Vihjeistä ”Polttaa” >
KOPPI sai kehuja, kun
taas vihje ”20,tau” > TILHI, jossa tau oli kirjoitettu
kreikkalaisittain, koettiin
vähän outona. Kysymyksessähän on lasten laulu
”Tiu, tau, tilhi, äidin ryytimaassa...”. Yllättävää,
kuinka vähän tunnettu on
naaraskäen ääntely. Sehän
ei tosiaankaan kuku, vaan
päästää kiihkeäksi pulinaksi luonnehditun sarjan.
Tässä ristikossa symmetriat on rikottu. Eräänlaiseksi

teemaksi, joka näkyy sekä
vihjeissä että ratkaisusanoissa, työntyvät Charlie
Hebdon tapahtumien herättämät pohdinnat. Kysymyksessä on tragedia, joka
ei poistu mielistä, mutta
joka samalla herättää arvioimaan taas uudelleen monia ihmiskunnalle keskeisiä
moraalikysymyksiä. Ristikonlaatijoiden ja ratkojien
nettipalstoilla ei ole käyty
keskustelua siitä, voisiko
sanaristikko olla tai tulisiko
sen olla kantaaottava siinä
kuin muukin kirjallisuus.
Sellaiselle ei ole ilmaisuteknisiä esteitä: tekstiä ja
kuvia voisi käyttää yhtä
tehokkaasti kuin esim. sarjakuvassa. Vai pitäisikö sanaristikoiden pikemminkin
pyrkiä säilyttämään viaton

kirjaimilla ja sanoilla leikittelyn perinteensä ja olla
näin lähempänä sudokuja
tai miksei matematiikkaa
kuin satiirista kirjallisuutta.
Olen yrittänyt olla ottamatta kantaa muulla kuin
itse teeman valinnalla.
Teeman mukaiset pitkät
ratkaisusanat tulevat neljälle nuolella merkitylle
vaakariville. Lisäksi teemaan liittyvää aineistoa
on ripoteltu sinne tänne
mausteeksi tavanomaisen
ristikkosanaston joukkoon. Eräät laadintatekniset tabut ovat saaneet kyytiä. Esiratkojien mukaan
ristikko olisi vaikeahko.
Saa nähdä.
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Luonnontuote
kumipuusta

TosiTisurkeat listä

Hyssyttelijät

Kunta
vastaanotti

Iskut

1.

Seinään

Uskonto Saksa
monelle (ruåts.)

Lähde: Microsoft Clip Art

Maukas pimpinella

Kaunis?

Itä-.
Länsi-

Narahtavat?

Länsimainen
perusoikeus
Siika, Pyhä, Kala,
Lesti, Seine, Äh...

Satiiria
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Järjestelmän
vai yksilön
teko ?
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Ihmisen
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niinkuin vierivä virta...”

Nuku!

Taiteelle
Olavi Kivalo

tapahtumakalenteri
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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.

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

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

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

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.

La 4.4.
Kuutamosauna Veikkolan kyläsaunassa kello 20.

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

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

To 14.4.
Aluefoorum kello 17.00 Veikkolan nuorisotilassa.
Veikkolan seudulla toimivien seurojen, yhdistysten, ym. tahojen edustajat ja nuoret tervetuloa
mukaan. Aiheena nuorille suunnattu toiminta
ja tapahtumat kylällä. Myös ideoita toiminnan kehittämiseen otetaan vastaan. Lisätietoja VeVen toiminnanjohtaja Johanna Artola,
johanna.artola@gmail.com, 050 3011922.

Su 22.3.
Pohjois-Kirkkonummen luottamushenkilöiden tapaaminen Eerikinkartanossa kello
16–18. Järjestää Veikkolan Kyläyhdistys.

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

Evästä
retkelle
Vägkost till
utflykten
S-market Veikkola
Koskentie/
Koskisvägen 2,
puh/tfn. 010 762 6420

(0,0835 puhelu/samtal + 0,1209/min)

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

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

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

