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klo 10-15Kyseessä on myös 

VALTAKUNNALLINEN 
SIIVOUSPÄIVÄ, 
jolloin Veikkolankin roskat kerätään 
teiden varsilta. Torilla jaossa 
kerääjille jätesäkkejä ja 
suojahansikkaita.

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

la  23. 5

päivä
Veikkola-

2015

Tervetul
oa!

Veikkola-päivän järjestää 
Veikkolan kyläyhdistys.

Ohjelmassa 

TORIPÄIVÄ, 
KIRPPUTORI, 
TAIMIEN VAIHTOTORI, 
ynnä muuta.

Paikalliset yritykset, yhdistykset ja 
yksityiset ovat tervetulleita myymään 
omia tuotteitaan. Viiden euron paikat 
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
veikkola@gmail.com

Oma kotikylä kullankallis:
* se liikuttaa mieltä ja kehoa
* se kehottaa osallistumaan kentillä, 

kirjastossa ja saleilla
* se houkuttaa kirjallisuuteen, teatteriin, konsertteihin
* se muistaa taaperot, junnut ja seniorit

Elokuun lopussa Veikkolassa suunnistaa 
lähes pari tuhatta koululaista

Kartanoteatterin harjoitukset ovat täydessä vauhdissa 
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Kansa on puhunut, 
mutta mihin kan-
san ääni kuuluu 
ja kantaa? Perin-
teisesti vaaleissa 

oppositio voittaa ja hallituspuo-
lueet häviävät. Riippumatta siitä, 
millainen hallituskausi on ollut. 
Toivon mukaan tämän lehden 
ilmestyessä kepu ja Juha Sipi-
lä ovat löytäneet toimivan rat-
kaisun hallituskoalitioksi. Nyt 
sitä tarvitaan, ja toivottavasti se 
kestää koko vaalikauden. Maan 
talous kutsuu, ja voittajien on 
syytä vastata huutoon.

Kirkkonummella Kokoomuksen 
Raija Vahasalo menetti paikkan-
sa, ja tilalle tuli RKP:n Anders 
Adlercreutz. Veikkolasta RKP 
sai vähiten ääniä, vajaa 8 %, 
kun taas Lapinkylässä RKP oli 
ykkönen. Näin se kieliraja me-
nee, vaikka etäisyyttä ei ole kuin 
muutama kilometri. Toki henki-
löillä oli suuri merkitys: Raija 
Vahasalo edusti pitkää kokemus-
ta eduskunnasta, mikä näytti kyl-
lästyttäneen äänestäjät. Varsin-
kin kun hän sivistysvaliokunnan 
puheenjohtajana oli usein kritii-

Demokratia toteutui – pulinat pois
kin kohteena julkisuudessa. Sitä 
vastoin Anders Adlercreutz on 
tuore kasvo, nuorehko ja koulu-
tettu, yrittäjä ja viiden lapsen isä.

Kirkkonummella vaikuttaa toi-
nenkin kansanedustaja, kun 
Vaasan vaalipiiristä valittu Mats 
Nylund asuu Kirkkonummen 
Neidonkalliossa vaimonsa, kun-
nanvaltuutettu Corinna Tam-
menmaan, ja Anton-poikansa 
kanssa.

Valitettavasti Veikkolan ehdok-
kaiden, Marjut Frantsi-Lankian 
(kesk) ja Pekka Sinisalon (ps) 
äänimäärät eivät riittäneet edes 
varapaikoille. Molemmat kam-
panjoivat näkyvästi, ja varsinkin 
Marjut Frantsi-Lankian aktiivi-
suus näkyi laajalti. Veikkolassa 
annettiin ääniä 3 162, joista suu-
rimman potin korjasi Kokoomus.

Tulevalla hallituksella on edes-
sään taloudellisesti kivulias tai-
val. Mittavat uudistukset muun 
muassa sosiaali- ja terveyssekto-
rilla vaativat yhteen hiileen pu-
haltamista. Ymmärrämme yskän 
Veikkolassa, mutta alueen kehit-

täminen ei saa jäädä valtiollisen 
velan vangiksi. Yksityisten kylä-
läisten aktiivisuutta on syytä li-
sätä, sillä vain laajalla rintamalla 
saadaan aikaan tuloksia.

Olkaamme siis herkällä kuulolla, 
nähkäämme laajalti eteenpäin, 
puhukaamme viisaita. Ja nautti-
kaamme tulevan kesän antimista 
Veikkolan vehreissä maisemissa.

Matti Saartamo

Kuva: Markku Jämsä

kannen kuvat:

Veikkola-kyltti: Kisamaastossa kaikki polut johtavat Veikkolaan. 
Kuva: Auli Packalén.

Kuva alhaalla: Karhut kisailevat nuotiolla. Kuvassa vas. Tiia  
Wallenius, Saarlotta Halme ja Elina Mattila. Kuva: Sanna Sinervo.

Veikkola-päivän juliste: Franz Raschbacher
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LC Kirkkonummi/Veikkola järjesti perinteisen lastenta-
pahtuman Veikkolan koululla sunnuntaina 22.3. Toimin-
taa oli tarjolla kaikenikäisille niin sisällä kuin ulkona. 
Suuren suosion saanut pallomerikin oli paikalla. Viikkoa 
myöhemmin lauantaina 28.3. Siuntion Aleksis Kiven 
koululla LC Siuntio-Sjundeå/Charlotat järjesti lapsi-
perheille aurinkoisen kevätriehan. LC Kyrkslätt/Nordin 
lintuystävällisiä pesäpönttöjä oli myynnissä molemmis-
sa lastentapahtumissa. 28.3. illalla LC Sjundeå-Siuntion 
toimesta juhlittiin Siuntiossa aikuisille suunnatussa Lions 
Rock 2015 -tapahtumassa.

Maalis-huhtikuun aikana LC Kirkkonummi-Kyrkslätt 
on siistinyt Kirkkonummen keskustamaisemaa roskia 
keräämällä. Klubilaiset ovat myös auttaneet veteraane-
ja konserttitapahtumaan pääsyssä. LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt/NICE on käynyt laulattamassa Lehmuskar-
tanon vanhuksia. Lauantaina 25.4. LC-NICE järjesti 
maksuttoman lastentapahtuman Kirkkoharjun koulun 
isossa juhlasalissa.

Lions-klubien kohderyhmää ovat vähävaraiset, van-
hukset, vammaiset, nuoret ja lapsiperheet. Tapahtumien 
tuotto käytetään apua tarvitseville ja kohderyhmiin kuu-
luville.

Kiinnostaisiko sinua kuvaamamme toiminta? Haluat-
ko olla mukana järjestämässä tapahtumia, auttamassa 
lähimmäisiäsi ja keräämässä varoja niitä tarvitseville? 
Toimintaan otetaan mukaan niin naisia kuin miehiä, 
oli äidinkielesi suomi, ruotsi tai jokin muu. Kysythän 
lisää!

Naisklubit: 
kirkkonummi-kyrkslatt.nice@lions.fi 
siuntio-sjundea.charlotat@lions.fi

Miesklubit: 
kirkkonummi-kyrkslatt@lions.fi 
kirkkonummi.veikkola@lions.fi 
kyrkslatt.nord@lions.fi 
sjundea-siuntio@lions.fi

Miesklubeilla on myös lady-toimintaa puolisoille.

Sanna Mustonen 
Kirkkonummi-Siuntio -lohkon puheenjohtaja

AjAssA

Veikkola-päivä 
lauantaina 23.5. 
kello 10–15
Ohjelmassa toripäivä, kirpputori ja taimien vaihtoto-
ri. Paikalliset yritykset, yhdistykset ja yksityiset ovat 
tervetulleita myymään omia tuotteitaan. Viiden eu-
ron paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä os.  
veikkola@gmail.com.

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

Veikkola-päivän järjestää Veikkolan Kyläyhdistys.

Pomovästin, läntisen Uudenmaan leaderryhmän, toi-
minta-alueena on Hangon ja Raaseporin kaupungit 
sekä Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kunnat lukuun 
ottamatta Kirkkonummen keskustaa. Pomovästin toi-
mitusjohtaja Gunilla Wasström oli 16.4. Veikkolassa 
kertomassa Pomovästin hanketoiminnasta ja rahoitus-
mahdollisuuksista.

Nyt kun raha on tiukassa, Pomovästin hanketuki on var-
teenotettava vaihtoehto. Haku on alkanut, ja syksyllä 
jaetaan tukirahoja. Tämän kauden 2014–2020 painopis-
tealueet ovat:

1. luonto – kehittämismahdollisuus 
2. paikallisuus – voimavara: kulttuuri, historia ja kylien 
kehittäminen 
3. nuoret – Länsi-Uudenmaan tulevaisuus.

Kaikki painopistealueet sopivat hyvin Veikkolaan. Luon-
to – erityisesti vesiensuojelu – on ollut esillä tänä kevää-
nä. Eerikinkartano tarvitsisi lisäpotkua, ja nuorisohanke 
tuli esille jo huhtikuun yleisötilaisuudessa.

Kirkkonummen kunta on mukana Pomovästin rahoituk-
sessa. Pidetään huolta siitä, että täältä tulee hankehake-
muksiakin.

Lisätietoja www.pomovasti.fi, hankeneuvoja Merja Kek-
konen 019 2413 921, merja.kekkonen@pomovast.fi, 
Kirkkonummen elinkeinotoimi: Marko Tiirinen tai Tuula 
Astikainen antavat yritysneuvontaa. Katso myös sivut 
www.maaseutu.fi ja www.leader-suomi.fi.

Maaseudun (ei Kirkkonummen keskusta) yritystukia ja-
kavat Uudenmaan ELY-keskus ja Pomoväst, jotka ovat 
sopineet tehtäväjaosta.

Raija Kari

EU-tukirahat  
haussa

Veikkolan lintukoto elää omaa rauhallista elämäänsä. 
Kaukana ovat maailman melskeet ja rauhattomuudet. 
Onko tässä koko kuva?

Monet asiat ovat Veikkolassa hyvin. Veikkola on edelleen 
kylä. Kuitenkin Veikkola kasvaa vauhdikkaasti edelleen. 
Myös nuorten määrä on viime vuosina kasvanut. Kasva-
vassa porukassa voi tapahtua kaikenlaista. Illanvietto ja vii-
konlopun vietto voi joskus lähteä lapasesta. Bussikatoksen 
lasiseinä menee rikki. Tätä kirjoittaessa Vuorenmäen koulun 
kaksi ikkunaa on hajalla ja teipattuina. Juoksukaljaa haetaan 
Ärrältä. Onko kaikilla nuorilla ja lapsilla asiat hyvin?

Millaisen Veikkolan haluamme?

Lieveilmiöt ja vahingonteko kertovat kaiketi ja toivot-
tavasti vain pienen osaporukan irtiotoista. Itse aikuisena 
haluan kuitenkin pieneltä osaltani edistää lasten ja nuor-
ten turvallisuutta sekä hyvinvointia Veikkolassa. Mitä 
sitten voin tehdä?  Mitä sinä voit tehdä?

tule tutustumaan jalkkarit-toimintaan!

Ryhmä veikkolalaisia vanhempia perusti vuonna 2006 
Veikkolan Jalkkarit -toiminnan. Tarkoituksena on turvata 
nuorten viikonloppuiltoja kylänraitilla. Jalkkarit-parti-
oinnissa toimii ryhmä vapaaehtoisia täysi-ikäisiä, jotka 
kiertävät pareittain kylällä nuorten keskuudessa perjan-
tai- tai lauantai-iltaisin. Partioinnilla tavoitellaan sitä, että 
nuorilla on kylällä turvallisempaa: aikuisten läsnäolo to-
dennäköisesti vähentää irtiottoja.

partioinnissa 
– annetaan ensiapua sitä tarvitseville, 
– nuori voi halutessaan tulla hakemaan apua itselleen tai 
kaverilleen, 
– jutellaan nuorten kanssa, mikäli juttuhaluja löytyy.

Jalkkarit on osa Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry:n 
toimintaa.  

Haluatko vaikuttaa kylänraitin turvallisuuteen? Oletko 
tietoinen, mitä kylillä tapahtuu viikonloppuiltaisin? Tule 
tutustumaan toimintaan!  Tule mukaan partiointikierrok-
selle, jos kiinnostuit! Kierros pe- tai la-iltana kestää pari 
tuntia. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen; tulemalla 
mukaan Jalkkareihin et sitoudu mihinkään partiointioh-
jelmaan tai työmäärään. Kukin tekee partiointia omien 
mahdollisuuksiensa mukaan.

Jalkkarit on välittämistä lapsistamme. Ole sinä osa sitä 
muutosta, jota haluat Veikkolassa todistaa!

Yhteystiedot: Jalkkarit@luukku.com 

Risto Pyykkönen

Millaisen Veikkolan 
sinä haluat?

Lions-klubit:

Monta tapaa 
tehdä hyvää
siuntion ja kirkkonummen alueella toimii 
yhteensä kuusi Lions-palveluklubia, jotka 
tuottavat hyvää alueensa asukkaille. toimin-
ta on varainkeruuta luovuttaen tuotot täysi-
määräisinä hyväntekeväisyyteen sekä palve-
luaktiviteetteja tarjoten apua, toimintaa ja 
työpanosta alueen asukkaiden hyväksi.

Nikolat ostivat 
Lepolammen
Markku Nikola perheineen 
on ostanut hotelli-ravinto-
la Lepolammen. Remontti 
on alkanut. Ravintolaan 
on tilattu uusi kalustus. 
Entinen omistaja pitää Le-

polampea vielä elokuuhun 
saakka. Siitä alkaen Lepo-
lampi siirtyy Nikoloille. 
Nikolat tunnetaan Veikko-
lan molempien liiketalojen 
omistajina.

Yritys- ja hanketukien 
haut avautuivat 11.5. 
Kuvassa Pomovästin 
toiminnanjohtaja 
Gunilla Wasström 
kertomassa tukihausta 
Veikkolan koululla 
huhtikuussa. Kuva: 
Anu Halme.
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Lentoturvallisuus perustuu 
pitkäjänteiseen kehitystyöhön, 
jossa halutaan oppia virheis-
tä. onnettomuustutkinta on 
perinpohjaista. pienimmis-
täkin läheltä piti -tilanteista 
tai virheistä raportoidaan. se 
on yksi lentoturvallisuustyön 
tukijaloista.  perustukset voi-
daan rapauttaa nopeastikin 
väärällä tavalla vuotamalla 
sensaatiohakuiselle medialle 
tutkintatietoja.

Ennakoivaa suunnittelua

Onnettomuudet eivät tapahdu katastro-
fielokuvista tutulla tavalla. Niissähän 
jotain hirveää tapahtuu odottamatta, 
varoitusvalot loistavat, ja yllätetyt len-
täjät huutavat: ”Oh no, we´re all gon-
na die!” (”…me kaikki kuolemme”). 
Onnettomuuksiin liittyy lähes poik-
keuksetta pikkuhiljaa kehittyvä tapah-
tumaketju, jossa useita asioita tapahtuu 
päällekkäin. Kehitys on havaittavissa 
jo kauan, ennen kuin tilanne muuttuu 
vaaralliseksi. Ukrainan alas ampumi-
nen oli toki ohjaamosta katsoen odot-
tamaton, mutta jälkeenpäin siinäkin on 
tunnistettu tiedonkulun ja koordinaati-

Lentoturvallisuus on tärkeintä

“Ladies and gentlemen, this is your captain speaking…”

on puutteita. Miksi alueen yli lennet-
tiin? Olivatko kyseessä taloudelliset 
paineet?

Tapahtumaketjun tunnistaminen ja 
katkaiseminen on lentäjän tärkeintä 
työtä. Lentäjän ei ole tarkoitus olla re-
aktiivinen viime hetken toimija vaan 
proaktiivinen, ennakoiva tapahtumien 
kulkua ohjaileva suunnittelija. Toki 
hyvin koulutettu lentäjä reagoi myös 
nopeasti, ja varsinkin silloin koulutuk-
sen ja kokemuksen merkitystä ei voi 
tarpeeksi korostaa. Kun kaikki ei ole 
kehittymässä oikeaan suuntaan, ko-
kenut lentäjä tunnistaa sen ajoissa. Se 
”jokin” voi olla vaikkapa epämiellyttä-
vä kiireen tunne tai tunne selkäpiissä, 
onkohan kaikki tehty ja tarkistettu, tai 
jokin mittari ei näytä normaalilta, jokin 
ääni tai radiojaksolla kuultu tavallisuu-
desta poikkeava kommentti. Kyllä sitä 
voi osittain kokemuksen kautta synty-
neeksi vaistoksikin kutsua.

Safety first -asenne 

Toinen tärkeä asia on asenne. Kun ti-
lanne on vaikkapa aikataulupaineessa 
ajautumassa väärille urille, oikea asen-
ne on ”safety first” (turvallisuus en-
sin). Kokenut kapteeni ottaa tilanteen 
haltuunsa ja priorisoi. Tarkistuksille 

Ohjaamotyöskentely on korostetusti tiimityötä.

varataan niiden vaatima aika, ja tilanne 
rauhoitetaan. Kiire jätetään sivuun.

Kokemus karttuu vain lentämällä. 
Asenne taas on persoonallisuuskysy-
mys. Siinä lentäjävalinnoilla on merki-
tystä. Minulla on varauksettoman hyvä 
kuva jokaisen kollegani kokemuksesta 
ja asenteesta. Tiedän heidän priorisoi-
van asioita oikein ja pystyvän ennakoi-
maan tilanteita.

Euroopassa lentäjät ovat toiseksi luo-
tetuin ammattiryhmä, mikä kertonee 
myös asiakkaiden uskosta siihen, ettei 
turvallisuudesta tingitä. Luottamusta 
varmasti heikensi onnettomuus Alpeil-
la. Tämänkin onnettomuuden syytä il-
mailuyhteisö hakee paljon kauempaa 
ja laajemmalta kuin yksittäisestä lentä-
jästä. Toivottavasti julkisuusriepottelu 
ei heikennä onnettomuustutkinnasta 
saatavaa hyötyä. Tavoitteena on löytää 
perimmäiset syyt ja edelleen ne tavat, 
joilla tällaisilta tapahtumilta vältytään.

Ammattitaito 

Kolmas tärkeä tekijä on ammattitaito. 
Tapahtumaketju on osattava katkaista 
– ja ratkaista, olkoon kyse sitten käsin 
lentämisestä automatiikan pettäessä tai 
koneen järjestelmien syvällisestä ym-
märtämisestä vikatilanteessa. Taitoa 
on myös hallita ohjaamon työkuormaa 
haastavassa tilanteessa. Avainasemassa 
on kapteenin kyky johtaa ja delegoida.

Valitettavasti kuningaskuluttaja ohjaa 
käyttäytymisellään toimialaa ja sen 
turvallisuuskehitystä. Euroopassakin 
lentoyhtiöiden kilpailu on mennyt 
liiallisuuksiin, toiminta on muuttu-

nut monilta osin kannattamattomaksi 
ja sitä kautta turvallisuusrakenteita 
heikentäväksi. Tätä kehitystä vastaan 
toimivat Euroopan lentoturvallisuus-
viranomainen eli EASA mutta myös 
lentäjäyhteisöt, joita edustavat muun 
muassa Suomen lentäjäliitto sekä sen 
turvatoimikunta, ECA:n työryhmät 
sekä IFALPA:n komiteat. Ne ottavat 
kantaa, tekevät ehdotuksia ja esittävät 
vaatimuksia. ICAO, EASA ja kansal-
liset lait määräävät tekemisen sekä sen 
rajat.

Suomalaiset ovat kunnostautuneet 
tässä työssä. Kapteeni Kari Voutilai-
nen on juuri vastaanottanut arvostetun 
”Scroll of Merit”-tunnustuksen an-
siokkaasta työstä kansainvälisen len-
toturvallisuuden hyväksi. Hänen huo-
lestumisestaan voi lukea http://issuu.
com/ytylehti/docs/yty_2_2014_ (sivut 
18–19). Tämän tekstin kirjoittaja on 
Suomen lentäjäliiton turvatoimikun-
nan jäsen ja sen edustaja IFALPA:n 
AAP-komiteassa sekä ECA:n Flight 
Data -työryhmässä. Tomi Tervo, jon-
ka Finnair blogista (http://blog.finnair.
com/2015/01/20/kokemus-asenne-ja-
ammattitaito/) osa tekstistä on lainattu, 
on myös IFALPA:n ja ECA:n Security-
komitean/-työryhmän jäsen.

Onko lentäminen edelleen turvallista? 
Kyllä. Se on joka vuosi piirun verran 
turvallisempaa kuin ennen. Jos autoili-
jat suhtautuisivat samalla vakavuudella 
turvallisuuteen, tieliikenneonnetto-
muuksia sattuisi paljon vähemmän.

Teksti: Antti Rautiainen 
Finnairin A32S-kapteeni 
liikennelentäjänä v:sta 1986

ICAO International Civil Aviation Organization www.icao.int  
IFALPA International Federation of Airline Pilots’ Associations www.ifalpa.org 
ECA European Cockpit Association www.eurocockpit.be 
FPA Finnish Pilots’ Association www.fpapilots.fi 

Joskus työ voi olla jopa romanttista.
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Lausuntataiteilija Anja Helena Tolin 
eli Veikkolan kodissaan miltei elämän-
sä loppuun asti. 17.1.2015 hän kaatui 
kotonaan ja joutui Jorvin sairaalaan, 
jossa todettiin vasemman olkavarren 
murtuneen. Siitä alkoi kuusi viikkoa 
kestänyt sairaalavaihe, jonka lopuksi 
hän vaipui rauhallisesti ikiuneen 26.2. 
Kirkkonummen terveyskeskuksessa 
omien vaivojensa, vatsatautiepidemian 
ja keuhkokuumeen uuvuttamana.

Anja syntyi Turussa 25.3.1918 Aino 
ja Ilmari Turpeisen viisilapsisen per-
heen toisena lapsena keskelle Kansa-
laissodan myllerrystä. Pienenä tyttönä 
hän sepitteli tarinoita toisten iloksi ja 
usein isosiskon harmiksikin. Laulujen 
sanat sekä sävel jäivät helposti Anjan 
mieleen. Hänellä oli kaunis lauluääni, 
ja niinpä hänet haluttiin usein esiinty-
mään. Varhaislapsuutensa muutaman 
paikkakunnanvaihdoksen jälkeen hän 
aloitti koulunkäyntinsä Uudessakau-
pungissa Seikowin koulussa Lakarin 
mamman opissa.

1920-luvun lopulla perhe muutti Hel-
sinkiin. Koulun jälkeen lausunnan 
opinnot alkoivat Kalliolan vapaaopis-
tossa ja myöhemmin Sibelius-Akate-
miassa. Anjan opettajina ovat olleet 
mm. Selma Rantala, Piippa Heliö-An-
gervo, Elli Tompuri, Ture Junttu ja Väi-
nö Sola. Hienon äänenkäytön perustana 
olivat laulajatar Anna-Liisa Luukkosen 
opit ja oma tinkimätön harjoittelu, joka 
jatkui melkein viimeisiin aikoihin asti.  
Päivä alkoi yleensä muutamalla ”jyg-
gyyllä.”

Anja oli ensimmäinen lausuja, jol-
le Suomen Lausujainliitto myönsi 
1940-luvun loppupuolella oikeuden 
pitää oma ensilausuntailtansa. Lau-
suntataiteilijana hän esitti niin suoma-
laista kuin ulkomaistakin kirjallisuutta 
lyriikasta proosaan. Lukuisissa omis-
sa lausuntailloissaan Anja Tolinin ai-
heina ovat olleet mm. Kalevala, Eino 
Leino, Arvi Kivimaa, Mika Waltari, 
Jobin kirja sekä runoilijat Harmajasta 
Manneriin ja Kailaasta Sarkiaan. Hu-
moristiset Kyllikki Mäntylän, Teuvo 
Pakkalan, Oiva Paloheimon, Maria 
Jotunin ja Urho Karhumaan lapsiker-
tomukset ovat olleet Anjan esittäminä 
herkkupaloja yleisölle. Jotunin kirjoit-
tama, lasten elämää kuvaava Jussi ja 
Lassi -teos oli yksi Anjan rakkaimmis-
ta lausuntateksteistä. Sitä hän esitti jo 
Sibelius-Akatemian opinnäytteissä 
vuonna 1939. ”Se tekee meidät lap-
siksi jälleen”, totesi Anja.

Anjan ohjelmistoon on kuulunut mm. 
Saarwan ”Muinassi Uurestkaupun-
gist”, ja Aapelin pakinatkin ovat tul-
leet Anjan lausumina tutuiksi. Hän oli 
suosittu esiintyjä mm. seurakunnan, 
sotaveteraanien ja sydänyhdistyksen 
tilaisuuksissa. Viimeisen pitkän lau-
suntaesityksen hän piti 90-vuotissyn-
tymäpäiviensä yhteydessä. Esiintymi-
sen tarve oli vahva loppuun asti: Vielä 
kaksi päivää ennen kuolemaansa hän 
lausui hoitajilleen runoja.

Anja toimi uuden lausujapolven opet-
tajana ja ohjaajana Kalliolassa, Suolah-
den kesäkursseilla, Karkun kriitikko-
seminaarissa ja Kajaanin runoviikolla 

Anja Tolin, lausuntataiteilija, laaja-
alainen kulttuurihenkilö ja monipuolinen 
taitaja. Kuva Kirkkonummen 
suomalaisen seurakunnan arkistosta.

In Memoriam

Anja tolinin muistolle

Anja Tolin oli aktiivisesti 
mukana Kirkkonummen-Siuntion 
Sydänyhdistyksen toiminnassa 
vuosikymmenien ajan. Erityisesti 
hänet muistetaan taitavana 
runonlausujana mutta myös useiden 
muiden esitysten ohjaajana. Anja 
Tolin kävi säännöllisesti Veikkolan 
sydänkerhossa, ja usein häntä 
pyydettiin sielläkin lausumaan jotakin. 
Sen hän tekikin esittäen matalalla 
äänellään ja huolellisesti artikuloiden 
pitkiä runoja – ulkomuistista.
 
Anja Tolin valittiin sydänyhdistyksen 
ensimmäiseksi kunniajäseneksi 
vuoden 2014 syyskokouksessa. 
Kunnianosoitukseen liittyen hänelle 
järjestettiin Veikkolan kerhossa pieni 
juhlatilaisuus, jossa Hannes Mannisen 
johdolla muisteltiin 96-vuotiaan 
Anjan saavutuksia ja hän sai 
kunniakirjan sekä kukat. Kiitokseksi 
huomionosoituksesta Anja Tolin lausui 
silloinkin kauniin runon.

Sydänyhdistys muistaa ensimmäistä 
kunniajäsentään suurella 
kiitollisuudella.

Sirpa Saarinen
Kirkkonummen-Siuntion 
Sydänyhdistyksen puheenjohtaja

Anja tolin
1918–2015

usean vuoden ajan. Hän oli myös aktii-
visesti mukana Suomen Lausujainliiton 
toiminnassa hoitaen muun muassa sih-
teerin ja varapuheenjohtajan tehtäviä. 
Lisäksi Anjan ääni oli tuttu radiosta 
ja televisiosta, näytelmistä ja mainok-
sista. Onneksemme voimme vieläkin 
kuulla hänen ääntään mm. CD:ltä.

Huhtikuussa 1943 Anja avioitui Veikko 
Tolinin kanssa. Sodan jälkeen nuoripari 
muutti Tampereen Lielahteen perusta-
maan paikkakunnalle setlementin nuo-
riso-osasto Rientolaa. Molemmat olivat 
olleet nuoruutensa ajan innokkaita par-
tiolaisia. Anja, partionimeltään ”Jello-
na”, toimi partiolippukunta Katajaisten 
johtotehtävissäkin. Partion lisäksi Anja 
oli työskennellyt lasten parissa mm. ke-
säsiirtolan vetäjänä, ja sota-aikana hän 
toimi Ruotsiin lähtevien lasten huolta-
jana ja saattajana.

Sodan alkaessa uudelleen Anja toimi 
vapaaehtoisena ja sai komennuksen 
Ouluun sotasairaalaan apusisarena. 
Hänen tehtävänsä oli ottaa vastaan ja 
hoitaa suoraan rintamalta tuotuja haa-
voittuneita sotilaita. Rauhan tultua 
setlementti-Rientolassa alkoi uutte-
ra työ kerhojen sekä kesäisten leirien 
suunnittelemisessa ja toiminnan toteut-
tamisessa.

Perheen pojat syntyivät 1947 ja 1950. 
Kesällä 1955 Anja muutti poikineen 
takaisin Helsinkiin. Aluksi hän työs-
kenteli Töölön sairaalassa lääkärien 
sihteerinä ja myöhemmin eläkkeelle 
siirtymiseensä asti Helsingin yliopis-
ton patologian laitoksen kanslistina. 
Toinen Helsinki-ajanjakso oli lausun-
nan näkökulmasta rikasta ja toimeliasta 
aikaa, ja se kesti vuoteen 1968, jolloin 
hän lunasti suvun kesäpaikan Kirkko-
nummen Veikkolasta.

Sodanaikaisesta vapaaehtoistoiminnas-
taan Anja sai veteraanistatuksen, jonka 
turvin hän kävi monia vuosia veteraani-
kuntoutuksessa, viimeksi lokakuussa 
2014. Hän oli Suomen Lausujainliiton 
kunniajäsen, ja hänelle oli myönnetty 
taiteilijaeläke vuonna 1979.

Karun arjen uurastuksen keskellä Anja 
Tolin oli taiteilija, joka osasi muuttaa 
arkisetkin asiat, kuten pukeutumisensa 
ja kodin sisustamisen, nautittavaksi tai-
teeksi. Vireän, pitkän ikänsä salaisuute-
na hän piti mahdollisuuksiaan esiintyä 
ja olla mukana monessa toiminnassa. 
Hänen taitojaan on arvostettu, ja hän on 
saanut piispaa myöten kiitosta esiinty-
misistään.

Hannele Laurén 
Anjan sisaren tytär

VEikkoLAN 
tAksi

Veikkolan koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918
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Meinasi tässä mennä lounaskahvi väärään kurkkuun, kun 
Pikkirillissä luin tuoreesta Kylänraitista (1/2015) muiden 
kuljettajien liikennerikkomuksista aina niin tarkasti huo-
lehtivan Tapani Iivarin avoimen tunnustuksen liikenne-
säännöistä välinpitämättömästä autoilusta Vuorenmäen 
koulun linja-autopysäkin kohdalla.

Erityisen painavaksi asian tekee se, että toimittaja on rik-
konut, ilmeisesti ainakin osittain tietämättään, useampia-
kin liikennesääntöjä:

1. Ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkin noudattamat-
ta jättäminen.

2. Pysäköinti kielletty -liikennemerkin noudattamatta jättä-
minen. Lisäksi toisin kuin toimittaja kuvatekstissä väittää, 
auto on tieliikennelain (267/1988) 1. luvun 2§ 15. momentin 
mukaisesti pysäköity. Kehotan toimittajaa tutustumaan myös 
Kuopion hallinto-oikeuden varsin tuoreeseen tulkintaan 
(Kuopion HAO 12/0095/7) tästä kyseisestä lainkohdasta.

3. Tieliikenneasetus (182/1982) määrää pysähtymiskiel-
lon linja-autopysäkin kohdalle.

4. Kuvasta ja kuvatekstistä päätellen toimittaja on sei-
sonut ajoradalla kuvan ottohetkellä. Toisin kuin monet 
tuntuvat kuvittelevan, on myös kamera kädessä kulkeva 
henkilö jalankulkija, jonka on käytettävä tieliikennelain 
2. luvun 40 § mukaisesti jalkakäytävää.

Toivonkin, että julkaisette tästä oikaisun, jotta Kylän-
raitin lukijoille ei synny väärää käsitystä, että kyseisellä 
Vuorenmäen koulun pysäkillä ei tarvitsisi noudattaa lii-
kennesääntöjä.

Ville Karttunen

Vastine Kylänratti-kirjoitukseen 1/2015
Arvoisa liikenneasiantuntija,

Olen iloinen siitä, ettei lounaskahvi kuitenkaan men-
nyt väärään kurkkuun. En olisi ikinä toipunut siitä, 
jos kirjoitukseni olisi aiheuttanut vakavia seurauksia 
merkittävälle liikenneasiantuntijalle. Onneksi nyt ai-
nakin Pohjois-Kirkkonummea voidaan varoittaa erit-
täin vastuuttomasti käyttäytyvästä toimittajasta.

En voi mitenkään puolustella tekojani. Myönnän rik-
koneeni sekä tieliikennelakia että -asetusta vastaan. 
Olen todella pahoillani siitä, miten sekaisin sain 
Veikkolan liikenteen noiden minuuttien aikana, jol-
loin kansanautollani ajaen jätin noudattamatta kahta 
kieltomerkkiä. Lisäksi runsaan lumen takia seisoin 
ajoradan reunassa valokuvaa ottaessani. Pahoittelen 
lisäksi sitä, että olen jättänyt tutustumatta kirjoituk-
sessa mainittuun hallinto-oikeuden tulkintaan.

Virheitten tekeminen on valitettavasti melko yleistä. 
Lisäksi se, että on väärässä, kuten minä olin kan-
sanautoni pysäköinnistä bussipysäkille, on erittäin 
murheellista. Mutta myös oikeassa oleminen on vai-
keaa. Risto Lindstedt, jo eläkkeellä oleva Helsingin 
Sanomien toimittaja, käytti parin vuosikymmenen 
takaisessa kirjoituksessaan käsitettä ”oikeassa olemi-
sen vimma”. Lindstedtin mukaan oikeassa olemisen 
vimma on kuin auton lukkojarrutus (ilman lukkiutu-
matonta jarrujärjestelmää): sen aikana ei voi ohjata.

Toivon vilpittömästi, että meistä kukaan ei kärsisi oi-
keassa olemisen vimmasta. Lukkojarrutustakin tarvi-
taan hyvin harvoin, kunhan esimerkiksi pitää riittävän 
turvallisuusvälin ja muutenkin ennakoi liikennetilan-

teita. Olen nimittäin sitä mieltä, että auto on huomat-
tavasti riskipitoisempi kulkuväline liikkuessaan kuin 
linja-autopysäkille lainvastaisesti pysäköitynä.

Vilpittömästi pahoitellen ja turvallista liikennettä kai-
kille toivottaen

Tapani Iivari

Huhtikuun 28. päivänä otetussa kuvassa 
näkyvät Vuorenmäen koulun edustalla sijaitseva 
paikallisliikenteen bussipysäkki ja sitä edeltävät 
kieltomerkit. Lisäkilpi sallii ajon ja pysäköinnin 
linjaliikenteen linja-autoille. On ymmärrettävää, 
että pysäkki halutaan pitää vapaana muusta 
liikenteestä koululaisten kuljetuksen takia. 
Koska tällä pysäkillä bussiliikenne on erittäin 
vähäistä, nämä kiellot kaikkina aikoina ympäri 
vuoden ovat erittäin poikkeuksellisia. Kuva: 
Tapani Iivari.
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Noin 25 vuotta sitten vuok-
rasimme perheeni kanssa 
ensimmäisen kerran ta-
lon Ranskasta kesälomaa 
varten. Siihen aikaan se 
oli melko eksoottista. Jat-
koimme Ranskan kesiä 
viidentoista vuoden ajan. 
Sitten anopin ja appiukon 
landepaikka Kylmälässä 
rupesi rehottamaan, kun he 

Ihan kuin ranskalaisessa

eivät enää jaksaneet siellä 
käydä. Aloimme isännöidä 
paikkaa – tietenkin kesällä.

Jontten mainion kyläkau-
pan lisäksi lähin oikea 
kylä oli tietenkin Veikko-
la. Ja kun oli kesä ja oli 
kuuma, tuli jotenkin outo 
tunne: tämähän on ihan 
kuin Ranskassa. Autossa 
oli yhtä kuuma, mukavaa. 
Pystyi kulkemaan vain 
shortseissa ja hihattomassa 
paidassa paljain jaloin, tosi 
mukavaa. Kylältä ostettu 
grillattava oli hyvää, mah-
tavaa. Pizzerian terassilla 
pystyi nauttimaan kylmän 
oluen, suurenmoista.

Taitaa olla niin, että sää 
vaikuttaa ihmiseen kai-
kista eniten. Kun kesällä 
on lämmintä, on mukavaa 
olla joka paikassa Rans-
kassa, Thaimaassa, Krei-
kassa ja Veikkolassa. Jos 

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 !

sattuu vielä olemaan va-
paalla, niin vieläkin muka-
vampaa.

Entäs sitten talvella? Olet-
teko käyneet jossain kesä-
lomakohteessa pikkuky-
lässä keskellä räntäsadetta 
ja tyhjiä katuja? Me ko-
keilimme Ranskan tuttuja 
kyliä. Eipä siellä nyt niin 
kamalan rentoa ja viihtyi-
sää ollutkaan.

Nyt on jo kesä juuri tulos-
sa, ja toivottavasti helteet, 
shortsit, hihaton paita ja 
paljaat varpaat. Odotan, 
että pääsen Veikkolan 
kauppareissulla kuumalle 
terassille kylmälle oluelle. 
Yksi tärkeä asia Veikko-
lasta kylläkin puuttuu: se 
pieni viinikauppa. Muuten 
ei juuri asiaa kauemmaksi 
olisikaan.

Jari Peltonen

pikkukylässä

HALUATKO LAIHTUA PYSYVÄSTI JA 
TURVALLISESTI?

Laihdu tehokkaasti tutkittujen tuotteiden, tehokkaan taso-
ohjelman ja valmentajan tuella

Siikajärvi, Espoo (Heinästie 42)

Sari Heerman, puh. 040-840 0042, sari.heerman@cambridgeohjelma.Þ 
Mikael Heerman, puh. 040-568 9915, mikael.heerman@cambridgeohjelma.Þ 
Ajanvaraus puhelimitse, sŠhkšpostilla tai www.cambridgeheerman.avoinna24.Þ/
reservation 

TARJOUS
Tällä kupongilla aloitusvalmennus ko. valmentajille hintaan 20 € sis. shakerin 
(etu 23 €). Voimassa kesäkuun 2015 loppuun asti.

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 
02880 Veikkola

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

kylätalo 

Boutique Le Slipin varastomyynti 
Veikkola-päivänä 23.5. klo 10–15 ja 
seuraavana keskiviikkona klo 14–18 
Oikotie 1:ssä . 
   
Korkealuokkaisia eurooppalaisia liivejä 
ja muita naisten alusvaatteita - kaikki 
puoleen hintaan. Nyt on oiva tilaisuus 
hankkia kevään juhlien pukeutumisen 
perusta, hyvät alusvaatteet, todella 
edullisesti. Tiedustelut 050-308 0003.

 
Koskentie 3 
Nettiajanvaraus: www.hierontakulma.fi

Maksoithan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

Le Slip lopettaa 
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Veikkolan Viihdelaulajat on sijansa ansainnut
Veikkolan Viihdelaulajat perustettiin 2012, ja 
se on siitä lähtien toiminut aktiivisesti johta-
jansa jyrki Niskasen ohjauksessa. jyrki on so-
vittanut valtavan määrän kappaleita kuorolle 
sopivaksi ja myös säveltänyt uusia lauluja lau-
lettavaksi. Laulajat ovat olleet erittäin sitoutu-
neita harrastukseensa, ja laulajien määrä on 
pysynyt noin 35 tuntumassa. Miehetkin ovat 
löytäneet kuoromme, ja kuoron sointi on näin 
saanut miehistä jykevyyttä lisää.

Alusta lähtien on pyrit-
ty tekemään yhteistyötä 
muiden alueen järjestöjen 
kanssa. Niinpä ensim-
mäisenä toimintavuon-
na julkaistiin single-CD 
Veikkolan Veikkojen 
65-vuotisjuhlan kunniaksi 
ja esiinnyttiin Veikkolan 
kirjaston tapahtumassa.

Ensimmäisessä joulu-
konsertissa Haapajärven 
kirkko oli ääriään myöten 
täynnä kuulijoita. Vuon-
na 2013 keväällä pidet-
tiin kuoron ensimmäinen 
äitienpäiväkonsertti ja 
julkaistiin CD-levyllinen 

slaavilaisia lauluja, mu-
kana myös äiti-lauluja. 
Kuoro piti onnistuneen 
ä i t i e n p ä i v ä k o n s e r t i n 
myös Silja Tallink -lai-
valla, esiintyi Veikkola-
päivillä, elonkorjuujuh-
lassa Eerikinkartanossa 
ja kävi ilahduttamassa 
Kotilon asukkaita heidän 
joulujuhlassaan. Joulu-
konsertti pidettiin Puisto-
lan kirkossa Helsingissä, 
jossa kuoron solistina 
oli Pepe Willberg, sekä 
tietysti Masalan kirkossa 
ja Haapajärven kirkossa. 
Kuoro myös julkaisi en-
simmäisen joululevynsä.

Viime vuonna 
kilpailumenestystä 
tshekissä 

Vuosi 2014 oli esiinty-
misten suhteen hyvin vil-
kas. Keväällä lauloimme 
sota-ajan lauluja Veteraa-
nipäivillä Wilhelmiinassa, 
Beatles-ohjelmistoa Sipi-
län kartanossa ja isänmaal-
lista ohjelmaa Kaunialan 
sairaalassa Kaatuneitten 
muistopäivänä. Touko-
kuussa pidettiin menestyk-
sellinen Beatles-konsertti 
Veikkolan koululla. Kesä-
kuun alussa osallistuimme 
Tshekissä Olomoucin kuo-
rofestivaaleihin Beatles-
ohjelmistolla. Sieltä tuli-
aisiksi saimme pronssisen 
mitalin suorituksistamme.

Beatles Waves

Kuoro äänitti The Beatles 
Waves -CD:n. Syyskuussa 
esiinnyimme Veikkola-päi-
villä. Ensimmäinen kon-

serttimme Kirkkonummen 
keskustassa oli lokakuus-
sa 2014, jolloin esitimme 
Beatles-ohjelmamme Kirk-
koharjun koulun auditori-
ossa. Itsenäisyyspäivänä 
esitimme isänmaallista oh-
jelmistoa Wilhelmiinassa 
ja joulukonsertit perintei-
sesti Masalan kirkossa ja 
Haapajärven kirkossa.

Huhtikuun lopulla pi-
dimme menestyksellisen 
Beatles-konsertin Num-
melan työväentalolla ja 
äitienpäivän aattona äi-
tienpäivä-konsertin sekä 
Kirkkonummen keskus-
tassa että Veikkolan kou-
lulla. Kävimme myös 
ilahduttamassa Kaunialan 
sairaalan väkeä äitienpäi-
vänä tilanteeseen sopivalla 
ohjelmistolla.

tulevaa

Kesäkuussa kuoro osal-
listuu Tampereen Sävel 

-kuorokatselmukseen esit-
tämällä 15 minuutin ohjel-
miston tuomaristolle, joka 
sitten antaa omat kom-
menttinsa kuoron tasosta. 
Mikäli pärjäämme hyvin, 
pääsemme esiintymään 
loppukonsertissa sunnun-
taina 7.6.

Tämä vuosi on kuoron 
Abba-teemavuosi. Tarkoi-
tuksena on pitää syksyl-
lä Abba-konsertti, jonka 
solistiksi on lupautunut 
Meiju Suvas. Kuoro myös 
äänittää Abba-CD:n. Pe-
rinteisesti pidämme jälleen 
joulukonsertit sekä Masa-
lassa että Haapajärven kir-
kossa.

Kuoro haluaa kiittää kaik-
kia kuulijoitaan kannatuk-
sesta. Tervetuloa jatkossa-
kin kuuntelemaan meitä ja 
nauttimaan. Kuoron äänit-
teitä on saatavilla kuoro-
laisilta, tai niitä voi tilata 
nettisivujemme kautta. 

Kuoroa voi tilata esiinty-
mään erilaisiin tilaisuuk-
siin.

Yhteystiedot, esiintymis-
kuvia, lisää kuorosta ja 
sen toiminnasta on näh-
tävissä nettisivuiltamme 
viihdelaulajat.webs.com 
ja Facebookissa. Uudet 
laulajat ovat tervetulleita 
joukkoomme.

Teksti: Kristiina Sarmas 
Kuvat kuorolaisten arkis-
tosta

             AKUPUNKTIO

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 

AKUPUNKTION MAAILMAAN!

WWW.ACUREUNANEN.COM

acureunanen@gmail.com

040 534 9259 /Pauliina

Vastaanotot: Nummela, Veikkola,

 Tapiola

Kuoro Olomoucin ulkolavalla kesällä 2014.

Meiju Suvas.



Kylänraitti 2/2015 9kuLttuuri

Piiparilan kesän konserttiohjelmistoa

Ensimmäinen konsertti pidetään sunnuntaina 
24. toukokuuta klo 15. Kirkkonummen 
Kamariorkesteria johtavat Jorma Panulan 
kapellimestarikurssin oppilaat. Harjoituksia 
ja opetusta voi käydä seuraamassa vapaasti 
perjantaina 22.5. klo 18–21, lauantaina 23.5.  
klo 11–14 sekä sunnuntaina 24.5. klo 12–14 
ennen konserttia. Myös konserttiin on vapaa 
pääsy.

Lauantaina 8.8. esiintyy GT-ensemble klo 15.

Sunnuntaina 23.8. klo 15 on Kirkkonummen 
Kamariorkesterin toinen konsertti, jota edeltää 
vastaavanlainen opetus- ja harjoitusperiodi kuin 
toukokuussa.

Lauantaina 12.9. klo 15 Päivi Pylvänäinen, laulu 
ja Lauri Ahokas, piano, esittävät Sibeliuksen, 
Richard Straussin, Rachmaninovin ja Oskar 
Merikannon lauluja.

Sunnuntaina 13.9. klo 15 Sibelius-konsertti. 
Esiintyjinä pianotrio Jennika Pohjola, viulu, 
Jonas Franzon, sello, Kaarina Ahokas, piano, sekä 
Jukka Ahokas, laulu. Ohjelmassa on Sibeliuksen 
varhainen pianotrio Hafträsk vuodelta 1886 sekä 
tunnetuimpia yksinlauluja.

Lauantaina 19.9. klo 15 Veikkola Dadan 
jousikvartetin konsertti, solistina Helena 
Juntunen, laulu.

Piiparilan osoite: Heparintie 136.

Ensimmäinen Veikkola Da-
dan festivaali järjestettiin 
vuonna 2005, ja alun suun-
nitteluperiaatteet ovat edel-
leen päteviä. Ohjelmassa 
yhdistetään kamarimusiik-
kia muihin taiteenlajeihin, 
ja mukana on aina ollut 
uutta, festivaalia varten sä-
vellettyä musiikkia. Lapsia 
ei unohdeta tälläkään ker-
taa, ja Haapaneitty-musiik-
kisatu saadaan taas Veikko-
laan. Dadan suurprojekti, 
kaikkien Beethovenin jou-
sikvartettojen esittäminen 

Veikkola Dada kymmenen vuotta

Veikkola Dadan 
ohjelma:

elokuu:
su 9.8. klo 15 
kesäkonsertti, Piiparila

syyskuu:
la 19.9. klo 15 
lastenkonsertti, 
Vuorenmäen koulu
Lintinen/Puikkonen: 
Haapaneitty, 
mettäntyttö

la 19.9. klo 19 
kamarikonsertti, 
Piiparila
Tapio Nevanlinna: uusi 
teos (fl, 2vl, pno)

su 20.9. klo 15 
Veikkola Dada 10 
vuotta Haapaneitty esitettiin myös Kirkkonummen keskustassa 

vuonna 2011.

Veikkola Dada viettää 
10-vuotisjuhliaan 19.–
20.9.2015, ja festivaaliin 
valmistaudutaan jo Piipa-
rilan kesäkonsertissa 9.8. 
Juhlan punaisena lanka-
na on esittää muutamia 
vuosien varrelta mieleen 
jääneitä teoksia uudelleen 
toki yhdistellen uusiin ku-
jeisiin. Tarkoitus on myös 
saada mahdollisimman 
paljon aiemmilla festivaa-
leilla mukana olleita ihmi-
siä paikalle esiintymään 
tai yleisöön.

Dadan ydinjoukkoa. Oikealta Dadan taiteellinen johtaja Miika Uuksulainen, Maaria 
Leino, Mirka Malmi ja Riitta-Liisa Ristiluoma.

Piiparilassa, on tämän fes-
tivaalin jälkeen kahta vaille 
valmis. Festivaalin soittajat 
ovat tuttuun tapaan GT-
ensemblen muusikoita, ja 
vierailevaksi tähdeksi on 
saatu Siuntiossa asuva sop-
raano Helena Juntunen.

Veikkola Dadalla on ollut 
tapana tilata jokaista fes-
tivaalia varten uusi teos 
suomalaiselta säveltäjältä. 
Kantaesitys on tällä ker-
taa tilattu veikkolalaiselta 
säveltäjä Tapio Nevanlin-

nalta. Luvassa on diskant-
tivoittoista musisointia 
huilun, kahden viulun ja 
pianon voimin. Vuoden 
2007 tilausteos, Kirmo 
Lintisen ja Arja Puikkosen 
Haapaneitty, mettäntyttö 
-musiikkisatu, on esitetty 
useita kymmeniä kertoja 
eri puolilla Suomea, vii-
meksi AVANTI!n Suvisoi-
tossa Porvoossa.

Teksti: Arja Puikkonen 
Kuvat: Jari Puikkonen

Piiparilassa soi
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Kirjaston ystävät 20 vuotta – juhlavuosi jatkuu
Sanataiteesta, seurasta ja 
aidosta lähikulttuurista saa 
nauttia! Kirjaston ystävät 
-yhdistys juhlii 20-vuotista 
taivaltaan monin tapahtu-
min tämän vuoden aikana. 
Samalla juhlistetaan myös 
valtakunnallista Kirjan 
vuotta 2015.

kirjailijavieras 
runopiknikissä

Veikkolan kirjastossa on 
järjestetty joka syksy ja 
kevät runon ystävien Ru-
nopiknik. Ensimmäinen 
juhlavuoden kirjallinen 
tapahtuma oli Kalevalan 
päivän aaton, 27.2., Ru-
nopiknik, johon osallistui 
noin 30 kuulijaa.

Rotko-salissa tarjottiin ”al-
kupalaksi” kartanoteatterin 
Eija Ahvon ja Simo Sipolan 
lukemia yleisön toiveruno-

ja. ”Pääruuaksi” oli tarjolla 
kirjailijavieraan, runoilija 
Silja Järventaustan, luen-
taa ja kerrontaa. Hän kertoi 
innostavasti kiinnostukses-
taan suomen kieleen ja sen 
sanojen merkityksiin sekä 
kielen ja runouden mah-
dollisuuksiin. Silja kuvaili 
kolmen runoteoksensa (uu-
sin Hyvän yön puisto 2012/
Teos) syntyprosesseja ja 
kirjailijan työtään. Yleisö 
sai myös kuulla runoilijan 
ääneen lukemia proosaru-
noja ja keskustella niistä. 
”Jälkiruuaksi” kuultiin vie-
lä muutama yleisön muka-
naan tuoma toiveruno. 

kaikille mahdollisuus 
kirjoittaa tarinat 
kirjaksi -hankkeessa

Yhdistys syntyi Veikkolas-
sa, joten nyt on Pohjois-
Kirkkonummella asuvilla 

eri-ikäisillä mahdollisuus 
kirjoittaa tapauksia, sattu-
muksia, tunnelmia ja muis-
toja elämästään ja jakaa ne 
toisten kanssa. Luodaan 
tarinaa yhteisestä koti-
seudusta. Tarinoista koo-
taan syksyllä kirja, johon 
kootaan kotiseutuun tai 
kirjastoon liittyviä runoja, 
novelleja, pakinoita, muis-
teluksia ja unelmia.

kutsu kirjoittamaan:

Kutsumme kaikkia sa-
noittamaan kotiseutuaan 
ja siellä elettyä ja koet-
tua. Kerro, millaista on 
elää Veikkolassa lapsena, 
nuorena, aikuisena, van-
huksena! Kirjoita omalla 
tavallasi ja omalla tyylillä-
si! Toivomme innostunutta 
osallistumista eri-ikäisiltä 
kirjoittajilta.

Tekstien koonti toteute-
taan kilpailuna: tekstit 
lähetetään nimimerkil-
lä (alle 18-vuotiaat iällä 
varustettuna.). Mukaan 
liitetään nimimerkillä ot-
sikoitu suljetuttu kuori, 
jonka sisällä ilmoitetaan 
oma nimi ja julkaisulupa. 
Kaikki kirjaan päätynei-
den tekstien kirjoittajat 
saavat kirjan itselleen. Osa 
jutuista saatetaan julkaista 
myös Kylänraitti-lehdessä, 
varsinkin niitä, jotka eivät 
kirjaan mahdu.

Tekstit voi toimittaa Veik-
kolan kirjastoon 15.8. men-
nessä, veikkolankirjasto@
kirkkonummi.fi, Allastie.

Lisätietoa tapahtumista 
kirjaston sivuilta ja yhdis-
tyksen nettisivulta: www.
sanapaja.webs.com ja Fa-

Runoilija Silja Jär-
ventausta vieraili 
Veikkolan kirjaston 
Runopiknikissä.

Tietokirjailija Mari Au-
langon sekä Arja ja Emma 
Puikkosen viimeisimmistä 
julkaisuista löytyy lisää 
tietoa tässä lehdessä toi-
saalla. Pekka Lempiäisen, 
Jari Peltosen ja Simo Si-
polan seuraavat kirjat ovat 
vasta tekeillä.

Pekka Lempiäisen aiem-
paa tuotantoa, jossa ta-
pahtumien ympäristö on 
usein Veikkola ja lähiseu-
tu, on ostettavissa ainakin 
Suomalaisen kirjakaupan 
nettikaupasta. Kirjaston 
ystävien julkaisemana on 
hänen teoksistaan ilmesty-
nyt Kertomuksia Tuulen-
suun mäeltä (2003), joka 
on loppuunmyyty, mutta 
löytynee ainakin Veik-
kolan kirjastosta lainat-
tavaksi. Pekan seuraava 
kirja ilmestynee syksyllä. 
Kirjoittamisestaan Pekka 
kertoi, että jo edellinen 
ja sitä edellinen olivat ne 
viimeiset kirjat, jotka hän 
kirjoittaa, ja viimeinen on 
tämä syksyllä ilmestyvä-
kin. Noinkohan on? Jää-
nee nähtäväksi, vaikken 

jaksa uskoa enkä myös-
kään toivo sitä.

Jari Peltosen sarjaku-
vaa sisältäviä nuoruuden 
muistoja FADANG Viat-
tomuuden aika sekä La 
Table -kirjaa (Arktinen 
Banaani) on saatavilla 
ainakin kustantajan net-
tikirjakaupasta. Jarin ja 
Markus Aremon yhdessä 
tekemä La Table: Ruokia 
Provencesta (Otava 2009) 
on loppuunmyyty. Työn 
alla olevan sarjakuvakir-
jan tapahtumat sijoittuvat 
Kylmälään, ja juonipaljas-
tuksia kuuntelijoille rao-
tettiin juuri sen verran, että 
malttamattomana odotte-
lemme jännittävän kirjan 
ilmestymistä.

Toimittaja ja dokumenta-
risti Simo Sipola on aiem-
min kirjoittanut tietokirjo-
ja asekaupoista, journalis-
mista ja ulkopolitiikasta. 
Hän on yksi Maailman tila 
ja Suomi -teoksen (Gau-
deamus 1999) kirjoittajis-
ta. Kirja sai vuoden 2000 
Tieto-Finlandia -palkin-

non. Simon viimeisintä 
ilmestynyttä kirjaa Uuden 
Euroopan raunioilla (Teos 
2012) saa ostaa kustanta-
jan nettikaupasta. Julkais-
tujen asiapitoisten kirjo-
jen lisäksi Simo kirjoittaa 
myös ajatuksen virtaa sekä 
runoja, joita hän on luke-
nut iloksemme myös Veik-
kolan kirjaston Runopik-
nik-illassa. Mielenkiinnol-
la odottelemme Simonkin 
seuraavaa kirjaa.

Toivottavasti saamme 
jatkossakin järjestymään 
vastaavanlaisia tapaami-
sia. Tunnelma oli muka-
van rento ja antoi ainakin 
allekirjoittaneelle mielen-
kiintoista tietoa ja hienon 
elämyksen.

Kiitos mukana olleille kir-
jailijoille ja osallistuvalle 
yleisölle!

samaan aikaan alaker-
ran rotko-salissa

Kirjaston nuorisoteatterilai-
set ovat ahkeroineet koko 
kevään, ja yleisö pääsi naut-
timaan nyt useammasta eri 
näytelmästä. Tiikerit-ryhmä 
esitti Ilona Tiaisen käsikir-
joittaman Punahilkan kah-
det kasvot -näytelmän sekä 
Venla Pajukankaan käsikir-
joittaman Tiikeritassu-nimi-
sen näytelmän.

Venla osallistui Kirjaston 
ystävien käsikirjoituspa-

jaan keväällä, kuten myös 
Gitta Lahti, Pauliina ja 
Henriikka Tilli sekä Salla 
Siira. Taika-ryhmä esitti 
Gitan käsikirjoittaman Ro-
bottinäytelmän, Pauliinan 
ja Henriikan Pentti mat-
kalla -näytelmän sekä Sal-
lan kirjoittaman Teatterin 
arvoituksen.

Ilmeisen onnistuneita hetkiä 
koettiin teatterin merkeissä. 
Positiivista palautetta ja 
iloisia tunnelmia saimme 
aistia ja kuulla yläkerran 
kirjakahvilassa näytösten 
välissä ja niiden päätyttyä.

Päivän tunnelmiin pääsem-
me eläytymään uudelleen, 
sillä Kirkkonummen video-
harrastajat olivat taltioi-
massa tapahtumaa kahden 

kameran voimin. Heidän 
tuotokseensa pääsemme 
tutustumaan sen valmistut-
tua. Kutsumme sitten tei-
dät kaikki sitä katsomaan 
Veikkolan kirjastoon.

cebookista. Tapahtumat 
järjestetään kirjaston ja Kir-
jaston ystävien yhteistyönä.

Teksti: Tarja Karvinen 
Kuva: Eija Ahvo 

Kirjailijoita ja teatterielämyksiä
Veikkolan kirjastolla oli tarjolla Lukuviikon päät-
teeksi lauantaina 25.4. lähikulttuuria kirjojen ja teat-
terin merkeissä.

kirjaston henkilökunta ja kirjaston ystävät olivat 
kutsuneet kirkkonummella asuvia kirjailijoita esit-
täytymään ja kertomaan kuulumisiaan. paikalle saa-
pui kuusi pohjois-kirkkonummella asuvaa tai tääl-
tä lähtöisin olevaa kirjailijaa: Mari Aulanko, Pekka 
Lempiäinen, Jari Peltonen, Arja ja Emma Puikkonen 
ja Simo Sipola.

Kiitos myös kuvaajille ja 
ahkerille teatterikerholai-
sille tukijoukkoineen! 

Teksti: Maarit Orko

Kirjailijavieraat Simo Sipola, Jari Peltonen, Pekka Lempiäinen ja Mari Aulanko.  
Kuva: Saila Jämsen.

Tunnelmia nuorisoteatterin Punahilkka-näytelmästä. 
Kuva: Saara Leppäsalko.
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Veikkolan kirjaston  
kesä

kirjaston aukioloajat: 
ma 15–20 
ti ja to 14–19 
ke, pe, la ja aatot 10–15 
 
Kesälauantaisin (6.6.–15.8.) kirjasto on suljettu.

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

satupiknik  
ke 24.6. klo 13–14 
Kesäinen satuhetki lapsille järjestetään Veik-
kolan kirjaston pihalla – sateen sattuessa jär-
jestämme piknikin sisätiloissa. Kirjasto tarjo-
aa pienet piknikeväät. Tervetuloa mukaan!

Digitointi 
VHS-kasettien digitointilaite on käytettävis-
sä Veikkolan kirjastossa kesäkuussa ja elo-
kuussa. Varaa aika etukäteen kirjastolta.

Veikkolan kirjaston lattiaremontti 1.7.–26.7. 
Heinäkuussa Veikkolan kirjastossa suoritetaan lattiare-
montti, jonka aikana kirjasto on kokonaan suljettu. Lai-
nojen palautus kirjastoon tänä aikana ei ole mahdollista, 
mutta ennen remonttia lainatulle aineistolle annetaan 
lainausaikaa kirjaston uudelleen avaamiseen saakka.

Remontissa uusitaan koko aikuisten osaston sekä kir-
jaston aulan lattiat irronneiden lattialaattojen vuoksi.

”Osatakseen kirjoittaa ei 
tarvitse olla hyvä oppilas. 
On olemassa kirjailijoi-
ta, joilla on lukihäiriö, ja 
kirjailijoita, jotka eivät 
koskaan opi pilkkusään-
töjä. Kirjoittamisessa saa 
olla rosoa ja särmää, eikä 
kirjoittajan tarvitse välttä-
mättä olla hyvä matikassa 
tai äidinkielessä. Tarinan 
keksiminen tai silkka ilo 
siitä, että kirjoittaa mitä 
huvittaa, on tärkeämpää 
kuin kumi, oikeinkirjoitus 
tai pilkkusäännöt.”

Emma Puikkosen pitää 
kiireisenä myös toinen 
projekti, jossa hän on osal-
lisena: Onnellinen prinssi 
-esitys yhdistää sirkusta, 
teatteria ja lasten tekemää 
animaatiota kertoakseen 
tarinan pääskystä, joka jää 
auttamaan kultaista prins-
sipatsasta.

Arja ja Emma Puikkonen 
ovat äiti ja tytär, molem-
mat sekä kirjailijoita että 
sanataideohjaajia, ja lisäksi 
tytär Emma on myös teat-
teri-ilmaisun ohjaaja. Juuri 
ilmestynyt kirja on opas 
luovaan kirjoittamiseen 
ja suunnattu nuorille kir-
joittajille, mutta se toimii 
myös oivana apuna vaikka-
pa opettajilla tai aikuisilla 
kirjoittajilla. Kirjaa voi siis 
suositella kaikille niille, 
jotka haluavat avata luovan 

kirjoittamisen esteinä ole-
via ajatuksen lukkoja.

Opas neuvoo ja antaa 
hauskoja tehtäviä mieli-
kuvituksen herättelyyn ja 
esittelee erilaisia kirjoitus-
tyylejä. Kirjassa on usei-
den eri kirjailijoiden kom-
mentteja työtavoistaan ja 
upeana lisänä myös lasten 
ja nuorten kirjoittamia 
tekstejä sekä kommentteja 
kirjoittamisesta.

Vinkkinä vielä voinen ker-
toa, että suurin osa näistä 
lapsista ja nuorista, jotka 
ovat osallistuneet kirjan 
tehtävien kokeiluun ja 
kommenttien kirjoittami-
seen, ovat oman kuntam-
me sanapajojen kasvatteja. 
Kirjan graafinen toteutus 
on tuore ja onnistunut. Eh-
dottomasti tutustumisen 
arvoinen kirja!

”Tästä se alkaa, seikkailu. Mielikuvituksen matkaajaksi 
on helppo ryhtyä. Voi vaikka katsoa tarkasti sellaista, 
mitä muut eivät huomaa: hyönteisiä, salaisuutta tai ih-
misen ilmettä. Sitten vain kirjoitetaan.”

Arja ja Emma Puikkonen

Kirjapaja 2015
Käsikirja mielikuvituksen matkaajille

Mari Aulanko

Skarppaa terveydeksi!
Vilja-, viini- ja sokeripaastolla Harmoniaa

MARI AULANKO

Skarppaa  
-Terveydeksi ! 

Vilja-, viini- ja sokeripaastolla Harmoniaan

Olen tuntenut Mari Au-
langon jo parikymmentä 
vuotta. Hän on työvuosil-
tani tuttu luennoitsijana 
ja työelämän asioista kir-
joittavana tietokirjailijana. 
Jokunen vuosi sitten Mari 
ideoi ja oli käynnistämässä 
Veikkolan liikenteenjaka-
jien kukkaistutukset. Nyt 
olen muutaman vuoden 
ajan seurannut tämän hy-
vin erilaisen kirjan edisty-
mistä: alun perin pieneksi 
vihkoseksi aiotusta tulikin 
pikkujätti.

Tuskinpa mikään on niin 
hankalaa kuin painonpu-
dotus. Jos se onnistuu, 
pudotettu paino palaa 

takaisin korkojen kera. 
Ylipainosta eroon pääse-
minen kiinnostaa monia. 
Tämänkin päivän iltapäi-
välehdessä vertailtiin 35 
dieettiä keskenään.

Lihavuus on terveysriski. 
Toinen syy ruokavalio-
muutokseen on oma hy-
vinvointi. Voisiko ruoka-
valiolla vaikuttaa omaan 
terveyteen, ei pelkästään 
painoon vaan myös esi-
merkiksi verenpainee-
seen sekä sokeri- ja ko-
lesteroliarvoihin? Vilja-, 
viini- ja sokeripaastolla 
on mahdollista päästä 
Harmoniaan, hyvinvoin-
tiin ja normaalipainoon, 
väittää maallikkosyöjä 
Mari Aulanko uudessa 
kirjassaan.

Matkalla Harmoniaan

Alkuun on perehtymisjak-
so. Silloin tutustutaan ai-
heeseen, otetaan selvää ja 
tehdään oma suunnitelma. 
Ennen skarppausjaksoa 
kannattaa otattaa labora-
toriokokeet ja teettää muut 
tutkimukset. Moni on tie-
tämättään yliherkkä koti-

Oscar Wilden tekstiin poh-
jautuvassa iki-ihanassa sa-
dussa prinssipatsas pyytää 
muuttomatkalla olevaa 
pääskyä jäämään ja aut-
tamaan prinssiä viemällä 
tämän jalokivet ja kultauk-
sen köyhille kaupunkilai-
sille. Pääsky jää – ja oppii 
elämästä ja myötätunnosta 
niin paljon, ettei enää ha-
lua lähteä.

Ilma-akrobatia, jonglee-
raus ja lasten animaatio 
luovat ihmeellisen maail-
man. Tässä projektissa on 
ollut mukana myös veik-
kolalaisia lapsia ja Kirk-
konummen kirjaston ystä-
vät. Esitys saa ensi-iltansa 
syksyllä 2015. Sitä ennen 
sen maailmaa valmistetaan 
yhteistyössä lasten kanssa 
koko tämän kevään ajan.

Teksti: Maarit Orko

maisten viljojen sisältä-
mälle gluteenille. Ikävää, 
koska ruisleipä vain on 
niin hyvää eikä kotitekoi-
sia karjalanpiirakoita voi 
vastustaa.

Mahdollisten gluteenin 
vasta-aineiden olemassa-
olon voi selvittää ihan itse 
apteekista ostettavalla tes-
tillä tai mennä laboratori-
oon. Moni on tietämättään 
gluteeniyliherkkä. Vatsa-
vaivat ja monet muutkin 
vaivat katoavat viljojen 
jättämisen myötä. Mari 
opiskeli kirjaansa varten 
vuosia ruoka-aineita ja 
keräsi ravintotietoa apu-
naan Veikkolan kirjaston 
väki.

Skarppausjakson aikana 
kokonaan kiellettyjä ainei-
ta ovat gluteenia sisältävät 
viljat vehnä, ruis, ohra ja 
kaura. Hirssiä, kvinoaa 
ja riisiä voi syödä vähän. 
Muita kiellettyjä ruoka-ai-
neita ovat pasta, valkoinen 
sokeri, peruna, bataatti, 
banaani, maissi ja alko-
holi. Hedelmät vaihdetaan 
suomalaisiin marjoihin. 
Hiilihydraattien määrä 

jakson aikana pidetään 
tosi pienenä. Tämä jakso 
kestää viidestä kahdeksaan 
viikkoa.

Sitten siirrytään Harmo-
nia-ruokavalioon, joka on 
ikioma, henkilökohtainen 
hiilihydraattitietoinen ruo-
kavalio. Marin omat koke-
mukset tästä ruokavaliosta 
ovat vakuuttavia: sokeri-
arvot normalisoituivat, ve-
renpainelääkkeet voi jättää 
pois, olo on virkeä. Glu-
teeniherkkyys paljastui, 
joten ruisleipä jäi häneltä 
kokonaan.

Skarppaa (terästäydy, ryh-
distäydy) terveydeksi -kir-
ja on perinpohjainen opas 
elintapojen muutoksesta 
kiinnostuneelle. Lopussa 
on vähähiilihydraattisten, 
gluteenittomien ruokien 
ohjeita. Aion itsekin ko-
keilla pannukkaa, jonka 
ohje koetetaan saada mah-
tumaan tämän kirjaesitte-
lyn yhteyteen.

Raija Kari

Bene

Pannukka resepti

2 purkkia (500 g) maitorahkaa 
4 luomukananmunaa (5-6 jos pieniä) 
100 g (2 dl) mantelijauhetta, kuorineen jauhettu  
(esim. Pirkka, 1 pussi) 
1-2 tl merisuolaa (itse jauhettuna tai esim. Vogelin 
merisuolaa) 
1-2 dl voisulaa 
2 dl pellavansiemeniä 
2 dl seesaminsiemeniä, kuorimattomia 
2 dl kurpitsansiemeniä 
2 pussia (á 180 g) suika lejuureksia 
200 g mozzarellaa tai emmentalia raasteena, tai niiden 
sekoitusta 
1 dl vettä tai kermaa, jos seos liian tönkköä. 
Gluteeniton ja vähähiilihydraattinen (5 g/100 g)

Pannukan valmistus: Sekoita kaikki aineet keske nään. Mu-
nia ei tarvitse erikseen vatkata. Rypistä leivinpaperi pal-
loksi ja laita se oiottuna uunipellille, jolle levität taikinan 
reilun sentin paksuiseksi kerrokseksi. Taikinasta tulee 2-3 
uunipannullista. Voit myös nostella isolla lusikalla nokarei-
ta pannulle ja vähän madaltaa niitä lusikalla, ne leviävät 
uunissa pyöreiksi kakkaroiksi.

Säädä uuni ensin 250 °C:een ja pudota lämpö 200 °C:een 
työntäessäsi pannun uuniin. Paista noin puoli tuntia. Kiertoil-
mauuniin voit laittaa kaksi pannua yhtä aikaa, kunhan niiden 
väliin jää riittävästi tilaa, jotta pannukat ruskettuvat kauniisti. 
Vaihda paistamisen loppupuolella pannujen järjestys.

Voit syödä kuumana, haaleana, kylmänä, voit ottaa pakkases-
ta valmiiksi leikatun viipaleen ja paahtaa leivänpaahtimessa. 
Voita päälle ja mikä tuoksu ja maku. Se sopii voileiväksi, näkki-
leiväksi, hapankorpuksi, lounaaksi, evääksi, iltapalaksi…
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Pyydä ilmainen 
arviokäynti ja 
välitystarjous jous
tavalta yksityiseltä 
paikallistoimistolta 
jossa yrittäjä 
itse hoitaa koko 
myyntiprosessin 
ammattitaitoisesti 
alusta loppuun. 

Lamminjärventie 6, Veikkola

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

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

Kirjailijan elämänkuvia 
– surun ja ilon kyyne-
liä. ”Tiesitkö, että kätilö 
kieltäytyi auttamasta si-
nua maailmaan”, kirjaili-
ja Joni Skiftesvik kuulee 
tädiltään äitinsä hautajai-
sissa.

Kesällä 2011 kirjaili-
ja kamppailee henkensä 
puolesta sairaalan teho-
osastolla. Samaan aikaan 
vaimo käy läpi vaikean 
sydämensiirtoleikkauksen, 
ja molempien selviytymi-
nen on epävarmaa. Perhe 
elää piinaavia hetkiä pelä-
ten ja odottaen. Kirjailija 
muistaa sairaalassa tätinsä 
kertomuksen syntymäs-
tään, ja eletyn elämän ku-
vat alkavat kulkea silmien 
edessä.

”Valkoinen Toyota vei 
vaimoni” on hyvin oma-
kohtainen, jopa intiimi 
teos, jossa menneisyys 
ja nykypäivä vuorottele-
vat. Joni Skiftesvik palaa 
lapsuuteensa ja nuoruu-
teensa, lehtimiesvuosiin, 
kirjailijauran alkutaipa-
leeseen ja perhettä koh-
danneeseen tragediaan, 
Kim-pojan hukkumiseen 
kanoottiretkellä. Kirjailija 
puhuu ihmisistä oikeilla 
nimillä eikä kaihda kipei-
täkään aiheita. Erikoiset 
elämänkäänteet ja tekijäl-
leen ominainen, ilmeikäs 
dialogi itkettävät ja nau-

Joni Skiftesvik

Valkoinen Toyota vei vaimoni
WSOY 2014, 246 s.

joni skiftesvik (s. 1948) 
on ollut vapaana kirjai-
lijana vuodesta 1988. 
Hän on julkaissut niin 
lyhyttä kuin pitkää 
proosaa ja kirjoittanut 
mm. kuunnelmia, näy-
telmiä sekä tv- ja kokoil-
lan elokuvia. skiftes-
vikin novellikokoelma 
puhalluskukkapoika 
ja taivaankorjaaja sai 
j.H. Erkon palkinnon 
vuoden 1983 parhaasta 
esikoisteoksesta. kirjal-
lisuuden Finlandia-pal-
kintoehdokkaana hän 
on ollut vuosina 1984, 
1990 ja 1997. tasaval-
lan presidentti myönsi 
hänelle pro Finlandia 
-mitalin 2005. skiftes-
vikin laajaa tuotantoa 
on käännetty ruotsik-
si, norjaksi, venäjäksi, 
englanniksi, saksaksi, 
unkariksi, tshekiksi, 
ranskaksi, hollanniksi, 
viroksi, sorbiksi ja bul-
gariaksi.

rattavat. Hilkan uusi sy-
dän lähti liikkeelle 1 v 7 
kk:n odotuksen jälkeen. 
Valkoinen Toyota vei Hil-
kan Oulun lentoasemalle. 
Sydämensiirto tapahtui 
Helsingissä Mailahden 
sairaalassa.

Jonin kotikylä on Hauki-
putaan Martinniemessä. 
Tehtaalla linnut ja myrsky 
ennustavat pahaa. Teh-
taalla Oskari Ojala joutuu 
koneen kitaan ja murskau-
tuu sinne. Joni joutuu itse 
myöhemmin pallolaajen-
nukseen.

Latinan opettaja Kaisa 
Korkala opettaa Jonille 
latinan preppausta. Muis-
tisäännöt toimivat suukko-
jen kautta, jotka syvenevät 
viimein lemmenyöhön 
Kaisan asunnolla.

Joni pääsee toimittajak-
si Kainuun Sanomiin ja 
rakentaa talon Kajaaniin. 
Siihen aikaan Kostamus-
työmaa työllistää 2 500 
kainuulaista. Heillä on 
kesäasunto Sotkamossa. 
Myöhemmin Joni siirtyy 
Oulu-lehden päätoimitta-
jaksi. Kim-poika kuolee 
hukkumalla kaverin kans-
sa kanootti-onnettomuu-
dessa. Kimin menetys 
aiheuttaa suurta surua per-
heessä.

Unto Vaskuu

Aleksi Aalto

Rintaperillinen
Paasilinna 2014, 206 s.

Aleksi Aalto on terve-
tullut lisä lihottamaan 
laihtuvaa veijarikir-
jailijoidemme kaartia 
ja perinnettä. Aalto 
on aiemmin kirjoit-
tanut nimimerkillä 
pakinoita eri lehtiin, 
mutta rintaperillinen 
on hänen ensimmäi-
nen romaaninsa. Ny-
kyisen työtehtävänsä 
johdosta hän kirjoit-
taa edelleen nimimer-
killä.

Veli Rahikainen on luo-
nut kovalla työllä itselleen 
mittavan omaisuuden mut-
ta epäilee, ettei perillisistä 
ole hänen työnsä jatkajik-
si. Rakkaassa vaimovai-
najassa oli paljon hyvää, 
mutta lasten osalta kasva-
tus ei onnistunut. Toimeen 
tarttuvana miehenä Veli 
ei jätä perimistä sattuman 
varaan vaan päättää kloo-
nata itsensä – ja jättää sillä 

tavoin perinnön itselleen. 
Eihän siihen tarvita kuin 
ripaus geeniteknologiaa 
ja terveen tuntuinen nuori 
nainen. Ja mikä parasta: 
itsensä kloonaamalla voi 
estää itseään tekemästä 
toiseen kertaan samoja 
virheitä.

Veli Rahikainen: ”Itsensä 
periminen on paras kei-
no jättää perintö osaaviin 
käsiin.” Veli Rahikainen 
epäilee, ettei hänen lapsis-
taan ole hoitamaan hänen 
perintöään, jos hän joskus 
kuolee. Siksi Rahikainen 
päättää rakkaan vaimonsa 
hautajaisissa olla kuole-
matta. Elämän jatkaminen 
ikuisesti ei ole kuitenkaan 
niin kepeä savotta kuin 
miltä se aluksi näyttää. 
Monta asiaa täytyy miet-
tiä valmiiksi, jotta ikuinen 
elämä on juuri sellainen 
kuin pitääkin. Heti alkuun 
pitää esimerkiksi selvit-
tää, onko sielulla muisti. 
Muistamaton sielu kun ei 
muista, kenen sielu se on, 
eikä Rahikainen sellaisella 
sielulla mitään tee. Sekin 
harmittaa vietävästi, että 
jos perii itsensä, siitäkin 
joutuu maksamaan perin-
töverot.

Vaimon kuoleman jälkeen 
Veli tapaa Marian ja hä-
nen poikansa Villen, josta 
tulee Velin klooni. Velin 
lapset Tuomas ja Helena 

saavat perunkirjoituksessa 
300 000,- molemmat sekä 
5 % yrityksestä. Tuomas 
ja Helena palkkaavat yksi-
tyisetsivä Tuomas Linssin 
selvittämään Marian ja 
Villen osuutta isänsä Ve-
lin elämään. Herää epäily, 
onko Ville Velin poika.  
Tuomas Linssi osoittautuu 
myöhemmin myös laajem-
paan vyyhteen kuuluvaksi 
asiamieheksi.

Veli selvittää tarkkaan, 
mihin päiväkotiin Ville 
laitetaan. Villen koulutus-
suunnitelmat ovat myös 
valmiina: ylioppilaasta 
diplomi-insinööriksi. En-
sin harjoittelijaksi Velin 
yritykseen ja noin 30-vuo-
tiaana yrityksen toimitus-
johtajaksi.

Velin yritys saa Sotshin 
olympialaisiin kahdeksan 
hotellin grynderiurakan, 
jota myös Ville ryhtyy 
vetämään. Venäläinen Ry-
blov liittyy järjestelyihin 
ja urakkaan, jota on suun-
niteltu salaa taustalla Velin 
tietämättä.

Mutta loppu hyvin, kaikki 
hyvin. Kaikki osapuolet 
ovat tyytyväisiä ja onnel-
lisia. Kaikki ovat saaneet 
osansa, ja arpa on langen-
nut hyvään maahan.

Unto Vaskuu

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

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

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

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

www.veikkola.fi www.kylanraitti.fi
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Uusia e-lehtiä 
Kirkkonummen kirjaston 
asiakkaille
Kirjaston sähköinen lehti-
tarjonta kasvoi mittavasti, 
kun Kirkkonummen kir-
jasto otti käyttöön Zinio 
e-lehtipalvelun. Asiak-
kaiden saataville tuli 50 
englanninkielistä huippu-
lehteä, kuten Newsweek, 
The Economist ja Natio-
nal Geographic. Lisäksi 
kokoelmassa on runsaasti 
urheilu-, harraste- ja viih-
delehtiä: valikoimaan on 
otettu niin sisustamiseen, 
ruoanlaittoon, liikuntaan 
kuin musiikkiin liittyviä 
aikakauslehtiä. 

Zinion kokoelma on käy-
tettävissä tietokoneella 
tai mobiililaitteella ja pal-
velun käyttö edellyttää 
Kirkkonummen kirjaston 
korttia sekä kahta käyttä-
jätiliä, joiden luomiseen 
löydät ohjeet kirjaston 
nettisivuilta.

Z i n i o - l e h t i p a l v e l u n 
etuja ovat rajoittama-
ton yhtäaikainen käyttö 
sekä lehtikokoelman 
säilyvyys omalla asia-
kastilillä, jolloin lehdet 
voi koota halutessaan 
itselleen vuosikertakir-
jastoksi. 

Zinion käyttö antaa 
mahdollisuuden lukea 
uusimpia lehtiä myös 
kotoa käsin. Käyttääkse-
si palvelua tarvitset vain 
internet-yhteyden lehti-
en siirtämiseksi omaan 
kokoelmaasi sekä Zi-
nio-mobiilisovelluksen, 
jota voi käyttää myös 
ilman verkkoyhteyttä. 
Zinio-lehtipalvelu otet-
tiin käyttöön pääkau-
punkiseudun kirjastois-
sa vuonna 2013 ja se 
on saavuttanut valtavan 
suosion.

Zinion lisäksi kirjaston 
e-lehtivalikoimaan kuu-
luu myös PressDisplay, 
jota Zinion tapaan voit 
käyttää missä vain. Pal-
velu sisältää yli 2000 
sanomalehteä ympäri 
maailmaa. Kirjautumi-
seen tarvitsee verkkoyh-
teyden ja kirjastokortin 
numeron. 

Kotimaisia sanomalehtiä 
tarjoaa ePress-palvelu 
kirjaston asiakaskoneilla. 
ePressin kautta on luet-
tavissa Helsingin Sano-
mien lisäksi yhteensä yli 
180 paikallista ja valta-
kunnallista lehteä.

Kirjaston henkilökunta 
antaa lisätietoja ja opas-
tusta kaikkien e-lehtien 
käyttöön liittyvissä kysy-
myksissä sekä auttaa pal-
veluiden käyttöönotossa.

 

 

 

APTEEKKARI VAIHTUU! 
 

Vanha ja uusi apteekkari tarjoavat  

kakkukahvit 
keskiviikkona 3.6.2015 klo 10-18 

 

TERVETULOA! 
 

Maritta Kivijärvi   Hanna Nokelainen  

              31.5.2015 saakka    1.6.2015 alkaen 

 

SIIKARANNAN HOIDOT JA HERKUT! 

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

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

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

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

HOitaa: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä 
ja ilmoitamme löydöistä.

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

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

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

tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

www.aana.fi 

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt
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Kevyen musiikin 
kesäkursseja 
Veikkolassa

Bändipajaa 12 
vuotta luotsannut 
Jarmo Korhonen 
tarjoaa musiikin 
harrastajille tilo-
ja ja koulutusta.

kesän 2015 kurssien aikataulu:

Kurssi 8.–12.6. klo 12–16, 
kurssi 3.–7.8. klo 12–16, 
hinta 50 e, minimi kolme osanottajaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset kesäkuun alkuun mennes-
sä: bandipaja.veikkola@gmail.com, puh. 0400 737 000.

Teksti ja kuva:  
Matti Saartamo

Bändipajalta on kuulunut 
kevään aikana musiikin li-
säksi myös työpajan iloinen 
kalke. Remontti on saatettu 
päätepisteeseen, ja nyt kurs-
sitetaan soittajia kitara- ja 
bändiklinikalla kahdesti ke-
sän aikana. Opettajina ovat 
mm. Vesa Aaltonen ja Jake 
Voutilainen.

Ensimmäinen soittolei-
ri järjestetään kesäkuun 
alussa ja toinen elokuussa. 
Instrumentit ovat basso, 
kitara ja rummut. Osan-

ottajamäärän minimi on 
kolme henkilöä. Lisäksi 
bändeillä on mahdollisuus 
tehdä demo heidän oman 
aikataulunsa mukaan. Hin-
ta on 100 e per päivä.

Pajalla saa myös henkilö-
kohtaista ohjausta ja ope-
tusta. Instrumentit tulevat 
talon puolesta. Puolen 
tunnin henkilökohtainen 
opetussessio maksaa 15 
e. Soittimet täytyy myös 
huoltaa: tällainenkin pal-
velu on tarjolla.

Pieni karhu seikkailee kesällä Navalassa
Veikkolan Kartanoteatte-
rin kesän 2015 näytelmä 
on riemastuttava lasten-
näytelmä Keinulauta, 
joka perustuu kirkkonum-
melaisen Timo Parvelan 
samannimiseen lastenkir-
jaan.

Keinulauta on ihana, höp-
sö ja runollinen tarina 
pienestä karhusta, joka 
istuu yksin keinulaudalla 
odottaen jotakuta kave-
riksi keinumaan. Kaikki 
muuttuu, kun kaatuva kuu-
si sinkauttaa karhun seik-
kailuun, jossa hän tapaa 
monia uusia ja ihmeellisiä 
hahmoja. Näytelmä so-
veltuu hyvin niin perheen 
pienimmille kuin aikui-
sillekin, joita kiinnostaa 
tutkimusretki ystävyyden 
maailmaan.

Tarinassa tutustutaan ys-
tävyyden erilaisiin ilme-
nemismuotoihin, joita kei-
nulauta osuvasti symboloi. 
Teemoina esityksessä ovat 
muun muassa yksinäisyys, 
erilaisuuden hyväksymi-
nen ja anteeksi pyytämisen 
vaikeus.

Esityksen ohjaa Seppo 
Honkonen, musiikista ja 
orkesterin johtamisesta 
vastaa Hannu Sorsa. Näy-
telmän ensi-ilta nähdään 
keskiviikkona 17.6. klo 
18. Tämän lisäksi Keinu-
lauta keinuttaa kesäkuun 
aikana vielä kahdeksan 
kertaa. Esityspäivät löydät 
Veikkolan Kartanoteatte-
rin nettisivuilta.

Lippuja esityksiin on jo 
myytävänä Veikkolan kes-
kustassa 10-Kioskilla sekä 
Pikkirillissä. Lippuja on 
varattavissa myös Veikko-
lan Kartanoteatterin netti-
sivuilta www.veikkolan-
kartanoteatteri.fi, minkä 
lisäksi Veikkola-päivänä 
23.5. Keinulaudan karhu 
on tavattavissa Veikkolan 
torilla.

Käy kurkkaamassa Veik-
kolan Kartanoteatterin uu-
simmat Keinulauta-kuulu-
miset myös Facebookista 
ja Instagramista!

Teksti ja Kuvat: 
Sanna Sinervo

Lisätiedot: Sanna Sinervo, 
040 847 1225, sanna.
sinervo@gmail.com.

Nallella (Nora Feldt) pallo hallussa.

Kivellä ihmettelevät pieni karhu (Saarlotta Halme) ja Unni-lintu (Laura Kilpinen).

Tiimimme vahvistuu uudella jäsenellä 
11.5. alkaen.Tervetuloa tutustumaan!
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Veikkolan kyläavustaja Erik Grahn

046 683 7870 

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

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

Parhaiten tavoittaa puhelimitse arkisin klo 9.30–10.30 tai tekstiviestillä.

Kirjaston ystävillä  kesällä kaksi taideleiriä
kirjaston ystävät ry. järjestää tänä kesänä 
20-vuotisjuhlan kunniaksi peräti kaksi tai-
deleiriä.

1.–5.6. järjestetään jo viidettä kertaa suo-
sittu monitaideleiri. tällä yhdistyksen tai-
deleirillä yhdistyvät ja tekevät yhteistyötä 
aina eri taiteenlajit. tänä kesänä on aikai-
sempaan tapaan taidelajeina sana, teatteri 
ja kuvataidetta. Myös viime kesänä mukaan 
tullut musiikki on ohjelmassa. uutuutena 
on sarjakuvataitelija jari peltosen ohjaama 
sarjakuvataide-osuus.

Joka kesä leirillä on ollut 
oma teemansa, jonka poh-
jalta on lähdetty liikkeelle 
tekemään yhdessä. Ensim-
mäisenä kesänä Kotimet-
sien tarinaa -leirillä pohja-
tarinana oli kylmäläläisen 
kirjailijan Arja Puikkosen 
kirja Haapaneitty, met-
täntyttö. Siellä liikuttiin 
Eino-pojan ja metsänväen 
mukana metsän mystisissä 
maailmoissa ja fantasioi-
tiin. Sen jälkeen tulivat 
leirit Värikästä menoa ja 
Villit hahmot.  Viime ke-
sänä leiriläiset pääsivät 
aikamatkalle.

Ensi kesänä tullaan tallus-
telemaan Kirkkonummen 
kirjaston ystävien 20-vuo-
tisjuhlan kunniaksi kotipo-
lulla.

Leiri järjestään nyt ensim-
mäistä kertaa Eerikinkar-
tanolla ma–to klo 9–16 ja 
pe klo 9–15. Leiri sisältää 

ruokailun ja kevyen välipa-
lan päivittäin. Leiri loppuu 
perinteiseen tapaan loppu-
juhlaan, jonne vanhemmat 
voivat tulla ihastelemaan 
lastensa tuotoksia.

Kesäkuun toisella viikolla 
8.–12.6. voi keskittyä esiin-
tymiseen ja teatteri-ilmai-
suun Veikkolan kirjastolla 
ensimmäistä kertaa järjes-
tettävällä teatterileirillä. 
Leiri on ma–pe klo 9–15. 
Luvassa on esimerkiksi 
teatteri-ilmaisun perushar-
joituksia, kuten improja, 
prosessidraamaa ja oman 
esityksen valmistamista 
loppujuhlaan perjantaiksi. 
Lavasteitakin leirillä teh-
dään. Kotipolku on teema-
na myös tällä leirillä. Joka 
päivä käydään lounasta-
massa Cafe Pikkirillissä.

7–13-vuotiaille suunnatut 
leirit ovat jo lähes täynnä. 
Muutama innokas mahtuu 

ehkä mukaan.  Ilmoit-
tautua ja kysellä vapaita 
paikkoja voi sähköpostilla 
tiainen.ilona@gmail.com.

Kymmenvuotias leirikon-
kari Vellamo antoi taide-
leiriä koskevan haastatte-
lun.

Monella leirillä olet ollut 
aikaisemmin?

– Kahdella.

Mitä kaikkea leireillä on 
tehty?

– Leireillä on tehty käsi-
töitä, piirretty, musisoitu, 
näytelty, tanssittu, jotain 
kirjoitettu, leikitty, raken-
nettu majoja, käyty uimas-
sa.

Minkälaisia ovat leirin 
ohjaajat?

– Ne on sellasia peruskivo-
ja, ja välillä tuntuu, että ne 
pitää meitä pikkulapsina. 
Mutta ne on mukavia ja 
ystävällisiä.

Mikä on taideleireissä 
parasta?

– Siellä tehdään monen-
laista kivaa juttua. Ei tiedä, 
mitä tuleman pitää. Leiri 
tuntuu lomalta, on paljon 
leikkejä.

Mikä on ollut paras tai-
deleiri ja miksi?

– Näistä kahdesta en osaa 
sanoa, kumpi olisi ollut 
parempi. Odotan taidelei-
rille pääsyä kovasti.

Muistatko leiriltä jonkin 
tapahtuman tai sattu-
muksen, jonka haluaisit 
kertoa lukijoille?

Leiriläisiä valmistautumassa taideleirin 2014 loppujuhlan teatteriesitykseen.

– No, se pilvinen päivä, 
jona mentiin uimaan ja 
vesi oli kylmää. Mutta 
kun yks menee, niin eikun 
kaikki muut veteen myös.

Mitä odotat kesän 2015 
leiriltä?

– Sitä samaa hauskaa kuin 
aiemmillakin kerroilla, 
vaikka vaihteleehan se, 
mitä tehdään, ja se on pel-
kästään hyvä juttu!

Teksti: Ilona Tiainen 
Kuva: Mira Orko

ASUNTOKAUPOISSA OIKEA OSOITE ON OPKK
Keskitä pankki-vakuutus-kiinteistönvälityspalvelut Osuuspankkiin! Hyödyt erinomaisista 
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OPKK:n palkkioita.
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Merja Vähätiitto-Holmberg, LKV
0500 440 887

Marjut Petäjä, LKV
050 599 4189

Eerikinkartanontie 2, Veikkola
opkk.veikkola@op.fi

facebook.com/OP.lansiuusimaa

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
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Paavo Kauton matkapäiväkirja, osa 2

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

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

Vaellusreitti.

kuLttuuri

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.

Viininkorjuuta ja 
todellisia pyhiinvaeltajia  

Logroñon esikaupungit 
teollisuusalueineen piti 
vain "kävellä pois". Kau-
pungin uusi osa on iso, ja 
kestää kauan kävellä läpi 
alueen. Jälkipäässä oli 
kauniita puistoja, ja Navar-
retea kohti on rakennettu 
betonista leveä ulkoilutie. 
Hieno tekele mutta tylsä 
kävellä ja oli turhan kova-
kin jaloille. Matkalle osui 
jonkinmoinen tekoallas 
tai vesivarasto. Sen padon 
kohdalla yhytin kuuden 
paikallisen nuoren naisen 
kävelysauvaryhmän, joka 
halusi itsensä kuvattavak-
si ja valitsi minut kuvaa-
maan. Otimme sitten yh-
teiskuviakin muistoiksi.

Siis yhden pysähdyksen 
taktiikalla perille Navar-
reteen ja kaupungin län-
silaidan albergueen. Olin 
eka ilmoittautuja! Suihku 
ja pyykinpesua – ainoat 
pitkät housuni pesuun. 

Sitten piti odotella, että 
housut kuivuvat. Sillä 
välin ruotsalaiset, Lars 
ja Gunilla, ilmaantuivat 
kämppään. Gunilla jäi hui-
limaan, mutta lähdimme 
Lassen kanssa välipala-
paikkaa etsimään. Menim-
me tapas-baariin ja söim-
me itsemme kylläisiksi 
valkoviinin kera.

Kurkistimme paikalliseen 
kirkkoon. DVD-äänite 
siellä toimi esilukijana, 
ja 20-päinen kirkkokansa 
vastaili. Kultaa oli käytet-
ty noin 20 metriä korkeaan 
alttariteokseen runsaasti.

Navarreten aamu 4.10. oli 
raikas ja tosi viileä. Hyvä 
keli kävellä. Tällä kertaa 
lähdin kaupungilta ala-
mäkeen laajoille pelloille. 
Viinitarhoja oli silmän-
kantamattomiin ja viinin-
korjuu käynnissä. Useita 
mustia miehiä näkyi Rio-
jan alueen keruuporukois-
sa. Pienillä traktoreilla 
ajeltiin pensasrivien vä-
lissä: täysi kauha tyhjen-
nettiin isomman traktorin 
peräkärryyn, jolla rypäleet 
vietiin tehtaalle. Sato oli 
osin korjattu, osassa kor-
jattiin par'aikaa, ja osassa 
oli pensaiden leikkuutyö 
menossa. Varastin yhden 
rypäletertun tienvarres-
ta. (Kuva 5) Se painoi yli 

puoli kiloa, ja siinä oli tosi 
paljon syötävää. Mehua 
meni myös eilen pestyille 
housuille. Rangaistus tuli 
heti!

Majoituin Azofrassa kun-
nalliseen albergueen. 
Mukavat kahden hengen 
looshit suljettavine mut-
ta ei-lukittavine ovineen. 
Takaseinällä on ranskalai-
nen parveke, josta tunki 
kärpäsiä sisään. Looshi-
kaverina originelli poh-
joisirlantilainen mies. 
Tulin Pilgrim's-illalliselta 
takaisin kämpille, ja irkku 
kysyi, miltä ateria maistui. 
Sanoin, että comsí comsá. 
Siitä tuli kovat sapiskat. 
Hänen mielestään ruoka 
oli hintaan verrattuna erin-
omaista, eikä siitä pitäisi 
antaa negatiivista arviota. 
Pitäisi ajatella niitä, jotka 
joutuvat asumaan vajoissa 
poimiessaan rypäleitä ja 
olemaan melkein ruoatta. 
Sanoi, etten ole oikea py-
hiinvaeltaja vaan turisti. 
No, olihan ukko tavallaan 
oikeassa. Pitäisi olla kii-
tollinen siihen, että itsellä 
on kaikki hyvin, ja ajatella 
enemmän huono-osaisia.

Yksi ihmeellisyys oli se, 
että mennessäni iltapäi-
vällä ruokasalin poikki 
tarkastamaan kuivumassa 
olevaa pyykkiäni kysyi 
yksi ennestään tuntematon 
tyyppi kaverinsa kanssa, 
halusinko ruokailla. Tar-
jolla oli minestronekeittoa. 
Puhuivat minut yli, ja jäin 
pöytään. Minestronekeiton 
lisäksi tarjolla oli myös 
leipää, chorizoa ja punk-
kua. Herranjestas, kun oli 
hyvää puolinälkäiselle. 
Yksi miehistä esittäytyi 
Xavieriksi, toisella oli 
epätyypillinen espanjalai-
nen nimi Andres. Eivät an-
taneet maksuksi edes pestä 
ruokailuastioita!

Valtatienreunoja pitkin 
hippiluolaan 6.10.

Aamu oli pilvinen ja aika 
kolea. Fleece-pipo oli 
hyvä varuste. Camino kul-
ki valtatien reunalla Santo 
Domingo de Calzadaan ja 
sieltä Grañoniin. Kävin 
kirkontorniin rakennetus-
sa alberguessa, mutta siel-
lä oli vain lattialle levitet-
tyjä patjoja. Mutta mitä: 
kirkontornissa oli señor 
Xavier taas tarjoilemassa 
syötävää ja juotavaa! Tar-
josi papusoppaa ja olutta. 

Talo tarjosi vielä lisäksi 
lämmitettyä perunamuu-
sintapaista mömmöä. Hy-
vää oli jälleen. Mikähän 
mies tuo Xavier on? To-
dellinen pyhiinvaeltaja, 
vai huijari?

En jäänyt yöksi kirkontor-
niin vaan menin läheiseen 
toiseen albergueen, joka 
oli kuin 60-luvun hippi-
luola. (kuva 6) Seinät oli-
vat täynnä maalauksia ja 
peregrinojen kirjoituksia. 
Paikkaan kerääntyi seka-
lainen seurakunta ympäri 
maailmaa. Paikan hinta 
niin majoituksesta kuin 
ruokailustakin perustui 
vapaaehtoiseen maksuun. 
Laitoin keräyslaatikkoon 
kympin. Laatikossa ei 
edes ollut rakoa seteli-
rahalle. Työnsin setelin 
kannen välistä laatikkoon. 
Kahdeksalta aamulla läh-
din matkaan. Ilma oli rai-
kas, tuuli reippaasti, ja oli 
hyvä kävellä, vaikka reitti 
kulkikin valtatien vierellä.
Jälleen mäkiä ja tuttujakin 
matkassa

Camino kulki halki kaunii-
den tammi- ja mäntymetsi-
en yli mäkien ja kumpujen. 
Ohitin aiemmin tapaamani 
aussit yhden mäen juu-
rella. Ohitin sisällissodan 
muistomerkin, kirkkoja ja 
kappeleita. Tuuli puhalte-
li kovaa milloin mistäkin. 
Muutaman kilometrin mit-
tainen tosileveä palokuja 
oli tympeää kulkea. Sen 
päässä oli vapaaehtoisten 
järjestämä kanttiini va-
paaehtoiseen hintaan. Join 
kahvin ja söin kaksi ba-
naania. Sitten olikin enää 
mäki alas Agesiin.

Majoituin ja tein jälleen 
normaalit päivätoimet: 
suihku, vaatteiden pesu ja 
parranajo. Lähdin kahville 
naapuriin, maalaiskauppa-
baariin. Sisään kauppabaa-
riin tuli ensin parin yön ta-
kainen pohjoisirlantilainen 
kämppäkaveri ja hänen 
jälkeensä  –  vanha tuttu 

señor Xavier! Molemmat 
jatkoivat tankattuaan vielä 
vaellusta eteenpäin.

Tänä päivänä kulkeminen 
oli aika vaivatonta. Ei vai-
voja eikä juuri hikikään. 
Kävelyalusta vaihteli 
mukavasti, ettei tuntunut 
ollenkaan puuduttavalta. 
Ennen ruokailua kävin 
ihailemassa ikivanhaa sil-
taa kuivassa joenuomassa 
ja pistäydyin vanhassa ky-
läkirkossa, jota yritetään 
kunnostaa lahjoitusvaroil-
la. Keruuastiassa oli muu-
tama ropo. Panin sinne 
euron, joka oli suurin raha, 
minkä astiassa havaitsin. 
Illan Pilgrim's-menun nau-
tin ranskalaisessa pöydäs-
sä. Keskustelu oli vähän 
vaikeaa. Sekin englannin 
kieli, minkä osasivat, oli 
niin hankalasti lausuttu, 
etten saanut kunnolla sel-
vää.

Levähdyspäivä Burgosissa 
9.10. – museo ja katedraali 
kohteena

Hyvä yöuni takana! Koko 
Agesin albergue-kämppä 

heräsi vasta klo 7.30! Ka-
mojen pakkaus ja nopeasti 
keittiöön itsepalveluaa-
miaiselle. Ajattelin pitää 
ensimmäisen lepopäivän 
Burgosissa. Soitin Burgo-
siin ruotsalaisten suosit-
telemaan majapaikaan ja 
sain yhden hengen huo-
neen 90:llä eurolla kah-
deksi vuorokaudeksi ho-
tellin "majatalo-osasta". 
Ilma ei ollut kovin kylmä, 
mutta raju tuuli pani lisää-
mään toisen paidan t-pai-
dan päälle. Vähän aikaa 
oli hyvä kulkea pikkuteitä 
ja polkuja. Sitten alkoivat 
sadekuurot, ja oli kaivet-
tava repusta sateenpitävää 
niskaan ja sadesuoja repun 
päälle.

Burgosia lähestyttäessä 
tiet levenivät ja asfaltti 
valtasi maiseman. En-
sin piti kiertää Burgosin 
lentokenttä, sitten talsia 
läpi teollisuusalueiden ja 
vielä läpi ison kaupun-
gin. Tapasin esikaupunkia 
kävellessäni nuoren sveit-
siläiskaverin, joka kertoi 
lähteneensä Caminolle 
kotioveltaan ja olleensa 

Kuva 5. Riojan viinitarha.
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8.30-21

matkalla jo yli kaksi kuu-
kautta. Olin hotellissa ilta-
päivällä. Hiljainen ja siisti 
paikka. Ukkosti. Lähdin 
hotellilta neuvottuun 
suuntaan hakemaan ruo-
kapaikkaa. Aterioidessani 
tuli rankkoja sadekuuroja. 
Hyvä, etten enää ollut tai-
paleella.

Seuraava aamukin alkoi 
sateisena mutta poutaantui 
sitten. Iltapäivä oli jo lä-
hes lämmin. Menin hotel-
lin suosituksesta käymään 
museossa "ihmisen evo-
luutionäyttelyssä". Val-
tava, ihan uusi lasitalo ja 
mielenkiintoinen näyttely. 
Jossain Burgosin lähellä 
on luolasto, jossa ihminen 
on majaillut jo tuhansia 
vuosia sitten. Arkeologeil-
le se on ollut aarreaitta. 
Näyttelyssä on kuvia ihmi-
sen ensimmäisistä taidete-
oksista. Eläin- ja ihmis-
hahmoja oli piirrettyinä 
luolien seinille. Muistan 
kouluajoilta, mitenkä tai-

deaineiden opettaja, taitei-
lija Aares Salli, aina muisti 
mainita Altamiran luolasta 
löydetyn häränkuvan esi-
merkkinä varhaistaiteesta. 
Täälläkin oli kuvia Alta-
mirasta muttei juuri sitä 
Aareksen esittelemää.

Lähdin Katedraaliin, joka 
on maailmanperintökoh-
de, ja jos Herranhuoneesta 
niin voi sanoa, aivan ju-
malattoman suuri. Kappe-
leita kappeleiden perään, 
ainutlaatuisia alttaritöitä, 
ovia, ikkunoita, puisia 
seinäkaiverruksia, katto-
maalauksia, sarkofageja ja 
vaikka mitä. Jollain tapaa 
tuli mieleen Granadan Al-
hambra.

Meseta vastassa 

Manner-Espanjan keski- 
ja pohjoisosasta suurin 
osa on ”mesetaa”, jonka 
korkeus pysyttelee noin 
tuhannessa metrissä ja 
jota reunustaa pohjoisessa 

Cantabrian vuoristo. Se 
nousee paikoin yli 2 500 
metrin korkeuteen, luo-
teessa Galician vuorimaa, 
koillisessa Iberian vuoret 
ja etelässä Sierra Morena.

Internet näytti aamuläm-
pötilaksi 8:aa astetta. Lu-
vassa oli pilvipoutainen 
päivä. Kamppeet kasaan, 
ja hotellin kassan kautta 
olin jälleen Caminolla. 
Hiljalleen kävelin kaupun-
gista ulos. Asfaltti vaihtui 
hiekkatieksi, ja ympäris-
tössä tuoksui mätänevä 
kasvillisuus. Asfalttitie 
johtaa seuraavaan kylään, 
Rabé de las Calzadosiin, 
josta lähdetään nousemaan 
Mesetalle yli mäen, jonka 
huippu on 950:ssä metris-
sä.

Nousu oli niin loiva, et-
tei varsinaisesta mäki- ja 
sauvarinneharjoituksesta 
ollut kyse. (kuva 7) Mä-
eltä oli upeat ja laajat nä-
köalat ympäristöön, jossa 
ei juurikaan ole puustoa. 
Oli hoidettua peltoa ja 
luonnontilaisia alueita. 
Mäeltä jyrkkä lasku koh-
ti Hornillos del Caminoa. 
Päivän reissu oli helppo. 
Majoituin yksityiseen al-
bergueen. Juttukaverina 
oli saksatar, Michelle. 
Puhuimme Caminon tu-
levaisuudesta ja kirkon 
asemasta Suomessa ja 
Saksassa. Samanlaiset 
systeemit ja ongelmat tun-
tuvat olevan molemmissa 
maissa.

Majapaikkaan kertyi me-
luavia jenkkejä ja ausseja. 
Aussinaiset olivat äänek-
käitä, ja viiniä kului. Toi-
vottavasti kävelevät eri 
tahtiin kuin minä. Laitoin 
yöksi korvatulpat, ja joku 
meistä neljästä kuorsasi-
kin. Mesetaa kuulemma 
riittää seuraavaksi kym-
meneksi päiväksi Leoniin 

saakka. Sanovat, että sii-
hen pitää asennoitua.

Caminon väki 
moninkertaistuu, ja 
makuusalit suurenevat

Oli vielä vähän hämärää, 
ja taivas oli raskaassa pil-
vessä. Vähän kosteuttakin 
oli ilmassa. Väkeä kulki 
edellä pilvin pimein. Tai-
taa olla niin, että moni 
aloittaa vaelluksen Burgo-
sista. Loiva nousu mese-
talle. Ylhäällä tasaista riitti 
taivaanrantaan asti. Välis-
sä kyllä oli notkelmiakin. 
10 kilometrin kävelyn jäl-
keen tulin keskiaikaiseen 
Hontanasiin. Keskustan 
baarit olivat täynnä vael-
tajia. Kiertelin vähän ky-
lää ja valokuvasin. Jatkoin 
sitten eteenpäin etsien so-
pivaa kahvilaa. Ei tullut 
kahvilaa, mutta vaeltajia ei 
enää juurikaan ollut näkö-
piirissä. Jäivät kai kaikki 
Hontanasiin!

Hontanasin jälkeen ka-
pea tie kulki jokilaakson 
rinteellä. Näköalat laak-
soon ja vastarinteille oli-
vat upeat. Tie kulkee läpi 
mahtavan kirkkoraunion. 
Paikan albergue oli kiinni. 
Ei kahvia. Sitten tylsää au-
totiekävelyä Castrojeziin 
saakka. Hakeuduin kylän 
loppupään albergueen, 
jossa oli muutama vaeltaja 
ennen minua. Parin tunnin 
päästä paikka oli jo täyn-
nä. 30 sänkyä yhdessä ma-
kuusalissa.  Kärpäsiä oli 
ihan kiusaksi asti.

Törmäsin torilla jälleen 
saksatar Michelleen. Läh-
dimme yhdessä etsimään 
ruokapaikkaa, joka löytyi 
kylän loppupäästä. Vie-
hättävä paikka. Kello oli 
vähän yli seitsemän, ja 
saimme syödä Pilgrim's-
menuuta kahdestaan tun-
nin, ennen kuin paikkaan 
tuli muita. Rouvalla oli 
myös ranskalaista taustaa. 
Keskustelimme nuorison 
kasvatuskulttuureista eri 
maissa. Ruoka oli hyvää, 
ja sitä oli riittävästi. Rouva 
halusi tarjota lopuksi pai-
kallista vahvaa viiniä.

Ensimmäinen tappio 
– ratkesi onnellisesti

Aamu 12.10. valkeni pilvi-
senä, tuulisena ja koleana. 
Matkan ensimmäinen ka-
lustotappiokin tuli: Asic-
sin pitkähihainen paitani 
jäi majapaikkaan! Tuuli-
pusakka piti laittaa päälle, 
kun tuuli niin navakasti. 
Heti alkuun oli sauvarin-
ne- ja mäkiharjoitus, pitkä, 
jyrkkä nousu Castrojerizin 
laaksosta takaisin mese-

talle. Mäen päältä hie-
no näköala Castrojerizin 
suuntaan. Mäessä ohitin 
eilisen ruokailukaverini 
Michellen. Toivottelimme 
buen caminot. Hän kulki 
sen verran hitaasti, että 
tuskinpa näemme enää.

Oli sunnuntaiaamu, eikä 
mikään paikka ollut aamu-
tuimaan auki. Ilman aami-
aista matkaan. Sadekuuroi-
lua jonkin verran. Se teki 
peltotiet osittain mutaisiksi 
ja liukkaiksi. Pitkäaikai-
semmilla sateilla se voisi 
olla todellinen riesa. Muta 
tarttuu kenkiin ja painoa 
niihin tulee rutkasti lisää.

Yli 10 kilometriä tallus-
tin, ennen kuin löytyi aa-
miaispaikka Itero de la 
Vegasta. Se oli mukavan 
paikallinen kapakka. Ei 
mikään steriili turistikup-
pila. Canal Castilian vartta 
kävelin monta kilometriä, 
viehättävää haaparivistön 
reunustamaa hiekkatietä. 
Fromistaan tullessa kana-
vassa oli sulkurivistökin.

Majoituin yksityiseen al-
bergueen, jonne kertyi 
koko ajan väkeä.  Eikä 
sitä paitatappiota sitten 
tullutkaan! Viimeöisen 
alberguen yläpunkan ko-
realaistyttö oli ottanut sen 
mukaansa ja tuli sattumal-
ta Fromistaan samaan al-
bergueen.

Hieno homma! Halasin 
tyttöä. Vähän punasteli, 
kun kutsuin häntä 
suojelusenkelikseni.

Teksti ja kuvat: 
Paavo Kautto

Kuva 6. Hippi-albergue.

Kuva 7. Mesetaa ja kukkulaa.

6-21
8-21
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Jippii-karnevaali valloitti Veikkolan
Veikkolan koulu täyttyi ääriään myöten jip-
pii-karnevaalin humussa maaliskuun lopul-
la. tapahtumaan osallistui noin 700 henkeä. 
karnevaalin yhteydessä julkistettiin jippii-
lapsikuoron yhdeksäs äänite ”tää näky levitä 
saa”, jolla laulaa toista sataa lasta. Lava täyttyi 
keltapaitaisista kuorolaisista, jotka kajauttivat 
reippaita lauluja jeesuksesta ja lähetystyöstä.

Uuden äänitteen lauluista 
puolet on lasten säveltä-
miä. Nuorin säveltäjä oli 
laulun syntyessä 4-vuo-
tias. 13-vuotias siikajär-
veläinen Nyyti Rahkonen 
on yksi äänitteen nuorista 
säveltäjistä. Hänen laulun-
sa tempaisevat mukaansa 
niin nuoret kuin lapset-
kin. Myös Veikkolan oma 
Jippii-kuoro 112 osallistui 
sekä äänityksiin että jul-
kistamiskonserttiin.

Suomalaisia Jippii-lauluja 
on tehty jo toista sataa. 
Niitä käännetään noin 100 
eri kielelle. Keväällä val-
mistuvat komin- ja valko-
kareninkieliset äänitteet, ja 
elokuussa on tarkoitus ää-
nittää lauluja laon, khmun 
ja hmongin kielillä. Äänit-
teet tehdään aina kunkin 
maan lasten kanssa; yleen-
sä äänitysmatkoille lähtee 
äänitystiimi Suomesta. 
Samoja musiikkitaustoja 

Maailma odottaa – vastaa kutsuun
"Maailma odottaa – vastaa 
kutsuun", kehottaa partio-
laisten maailmanjambo-
ree-leirin esittely. Kutsuun 
on vastannut noin 970 
suomalaista partiolaista, 
heistä kymmenen Veikko-
lasta. Matkaa on valmis-
teltu Veikkolassa yli kaksi 
vuotta. Seikkailu odottaa 
heinä-elokuussa Japanissa, 
Yamaguchissa.

Jamboree on neljän vuo-
den välein järjestettävä 
maailman suurin partiolei-
ri, jossa on mahdollisuus 
tutustua 30 000 partiolai-
seen yli sadasta maasta. 
Kansainvälisyydessään 
ainoastaan kesäolympia-
laiset vetävät vertoja par-
tiolaisten maailmanjam-
boreelle.

Jamboreella on seitsemän 
ohjelmalaaksoa. Jokaisen 
maan joukkueet järjestävät 
myös omaa ohjelmaa, joita 
muiden maiden partiolaiset 
pääsevät katsomaan. Tie-
delaakso tutustuttaa arke-
amme muokkaaviin kek-
sintöihin, ja siellä etsitään 
ratkaisuja tulevaisuuden 
ongelmiin. Rauhalaaksos-
sa vieraillaan Hiroshiman 
kaupungin rauhanmuseos-
sa ja -puistossa. Vesilaak-
so vie merenrantaan, yh-
teisölaaksossa vieraillaan 
Yamaguchin maakunnan 
ihmisten luona ja arjessa, 
kulttuurilaaksossa

tutustaan eri kulttuureihin. 
Luontolaakso on vaellusta 
Yamaguchin luonnossa. 
GDV on globaalikasva-

tusta ja tutustumista YK:n 
toimintaan.

Osa leirille lähtevistä osal-
listuu myös viiden päivän 
oheismatkaan, joka vie 
Tokioon, Kiotoon ja Fuji-
vuoren alueelle. Jännittä-
vä kesäreissu siis edessä. 
Jamboreesta voi lukea lisää 
osoitteessa: jamboree.fi

Teksti: jamboree.fi ja 
Johanna Artola 
Kuva: Jamboree.fi

Maailma odottaa - WAstaa kutsuun!
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käytetään erikielisissä ää-
nityksissä.

Jippii-karnevaalissa hypit-
tiin, pompittiin, nyrkkeil-
tiin, painittiin karhun kans-
sa, laskettiin pomppulinnan 
liukumäkeä, kuunneltiin 
intiaanipäällikön ihmeel-
listä tarinaa ja pukeuduttiin 
prinsessoiksi. Karnevaalin 
aikana syntyi upeita kas-
vomaalauksia, syötiin isoja 
hattaroita ja valtava määrä 
ihania cup cakeja, joiden 
suosio yllätti leipuritkin. 
Tapahtuman jälkeenkin 
popcornia ja ilmapalloja oli 
lähes joka puolella.

Koska taas on Jippii-
karnevaali? 
Lue lisää facebook.
com/jippiimissio

Teksti ja kuvat: Outi Rossi
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Lähes 2 000 suunnistavaa koululaista Veikkolaan elokuussa
Vuoden 2015 koululiikuntaliiton valtakun-
nalliset suunnistusmestaruudet ratkotaan 
28.–29. elokuuta Veikkolassa. kirkkonumme-
lainen suunnistusseura Lynx odottaa kisoihin 
yhteensä lähes kahtatuhatta kilpailijaa.

Veikkolassa riittää vipi-
nää elokuun viimeisenä 
viikonvaihteena, kun ar-
violta 1 800 suunnistavaa 
koululaista sekä iso jouk-
ko huoltajia ja kilpailijoi-
den perheenjäseniä saapuu 
Koululiikuntaliiton (KLL) 
valtakunnallisiin suun-
nistusmestaruuskisoihin. 
Perjantaina 28.8. suunnis-
tetaan henkilökohtainen 
kilpailu ja lauantaina 29.8. 
jännittävät viestit.

Suunnistuskilpailut on 
suurin Koululiikuntaliiton 
yksilölajien kilpailutapah-
tuma. Kisojen erikoisuus 
on se, että osallistujat ei-
vät edusta suunnistusseu-
raansa vaan sitä kuntaa, 
jossa käyvät koulua. Tämä 
tuo aivan oman mausteen-
sa erityisesti viesteihin ja 
näkyy muun muassa jouk-
kueiden pukeutumisessa ja 
kasvomaalauksissa.

Miten kisat näkyvät 
veikkolalaisille?

Kilpailukeskus raken-
netaan Veikkolan teolli-
suusalueelle, ja iso osa 
osallistujista majoittuu 
Veikkolan tai Vuorenmäen 
koululla. Suurtapahtuman 
järjestelyistä vastaa kirk-

konummelainen suunnis-
tusseura Lynx.

Kilpailunjohtaja Pekka Pa-
juoja, miten kisat näkyvät 
veikkolalaisille?

– Vaikka kilpailut käydään 
hieman syrjässä Veikkolan 
keskustasta, kylänraitilla 
ja kaupoissa näkyy torstai-
illasta lauantai-iltapäivään 
laumoittain suunnistavia 
lapsia ja nuoria. Nuorim-
mat ovat ekaluokkalaisia, 
vanhimmat parikymppisiä 
abiturientteja.

– Lisäksi retkeilijöiden, 
lenkkeilijöiden ja koira-
nulkoiluttajien kannat-
taa kisaviikonvaihteessa 
lähteä Nuuksion poluille 
pohjoisempaa, esimerkiksi 
Kurjolammen suunnalta, 
Pekka huomauttaa.

Kisat käydään pääasiassa 
Metsähallituksen mail-
la. Yhdenkään yksityisen 
maanomistajan maille ei 
mennä ilman lupaa.

– Me lynxiläiset olemme 
todella tarkkoja siitä, että 
luvat kysytään hyvissä ajoin 
ja maanomistajien luotta-
mus pidetään, Pekka sanoo.

kilpailumaasto 
oikea herkkupala

Vuoden 2014 KLL:n suun-
nistusmestaruudet kisattiin 
Tampereella puistomai-
sessa maastossa. Veikkola 
tarjoaa kilpailijoille jotain 
aivan muuta. Kisamaasto 
on kenties yksi kaikkien 
aikojen upeimmista KLL-
maastoista, sillä radat kul-
kevat osittain Nuuksion 
kansallispuiston alueella.

– Luvassa on aivan erilais-
ta suunnistusta kuin viime 

Haluatko sinä auttaa järjestelyissä 
tai majoittaa koululaisia kotiisi?

Järjestävä seura Lynx ottaa mie-
lellään vastaan talkooapua kiso-
jen onnistumisen takaamiseksi.

Esimerkiksi kaikkia osallistujia ei pystytä 
majoittamaan Veikkolan ja Vuorenmäen 
kouluille. Moni on jo lupautunut majoitta-
maan suunnistajia kotiinsa. Olisitko myös 
sinä valmis ottamaan kotiisi muutaman 
reippaan yövieraan? 
 
Jos sinulla on intoa ja aikaa osallistua 
kisajärjestelyihin tai majoittaa suunnista-
jia kotisi, ole rohkeasti yhteydessä kil-
pailusihteeri Heli Lehmussaari-Rehniin 
(heli.lehmussaari-rehn(at)if.fi) ja kerro, 
miten ja milloin voisit tulla avuksi!

kisatunnelmaan Facebookissa ja twitterissä 
KLL 2015 -kisasivusto Lynxin verkkosivuilla  
www.lynx.fi on jo avattu. Lisäksi kisojen 
järjestelyjä ja tunnelmia voi seurata Facebookissa 
KLL Suunnistus -sivulla ja Twitterissä 
seuraamalla hashtagia #kllsuunnistus.

Teksti: Auli Packalén & 
Anna Ojapalo 
Kuvat: Anna Ojapalo, Kai 
Hilo ja Auli Packalén

vuonna. Pidämme kuiten-
kin huolen siitä, että eri-
tyisesti nuorimpien sarjas-
sa selviää hienosti, vaikka 
olisi vasta aloittanut suun-
nistuksen, ratamestari Kai 
Hilo sanoo ja kannustaa 
kaikkia Lynxin ja muiden 
pääkaupunkiseudun seu-
rojen suunnistuskouluissa 

aloittaneita tulemaan mu-
kaan.

Kai kertoo, että KLL-suun-
nistusten ansiosta Veikko-
lan pohjoispuolelle saadaan 
uusi hieno kartta, jota kiso-
jen jälkeen hyödynnetään 
takuuvarmasti niin suunnis-
tuskoululaisten kuin kunto-
suunnistajienkin iloksi.

– Maastosta löytyy muun 
muassa nopeakulkuisia 
avokalliomäkiä, pitkos-
puita ja jylhiä kuusikoita. 
Vanhasta kaatopaikasta 
muistuttaa enää maisemoi-
tu täyttömäki.

jokainen lynxiläinen 
tarvitaan 
kisajärjestelyihin

Pekan ja Kain mukaan on 
hienoa, että Koululiikun-
taliiton suunnistuskisoihin 
uskaltaudutaan mukaan, 
vaikka suunnistuskoke-
musta ei olisikaan vielä 
kovin paljon ehtinyt kart-
tua. Järjestäjille tämä tar-
koittaa sitä, että kaiken 
opastuksesta lähtötoimin-
toihin ja ruokailuista ma-

joitukseen on oltava tark-
kaan mietittyä.

– Ohjaajia ja järjestäjiä 
tarvitaan normaalia suun-
nistuskilpailua enemmän 
niin kilpailupaikalla, läh-
töpaikoilla kuin esimer-
kiksi majoituskouluilla. 
Jokaista lynxiläistä ja 
heidän perheenjäseniään 
tarvitaan, jotta saamme 
aikaan hienon ja toimivan 
tapahtuman, Pekka sanoo.

Kilpailunjohtaja luottaa 
joukkoihinsa, sillä Lynxil-
lä on erinomainen maine 
kilpailuiden järjestäjänä. 
Kisojen ydintiimi on aloit-
tanut valmistelut ja suun-
nittelut hyvissä ajoin.

– Koululiikuntaliiton ki-
sat ovat myös hyvä treeni 
vuonna 2016 pidettäviin 
suunnistuksen Suomen 
mestaruuskisoihin, jotka 
myös kisataan Kirkko-
nummella, Pekka kertoo.

Viime vuoden valtakunnallisissa KLL:n henkilökohtaisissa suunnis-
tuskisoissa palkinnoille pääsivät kirkkonummelaisista Kristian Bo-
ström (vas.), Karim Mbembela, Anton Packalén ja Suvi Heikkilä.

KLL-viestimestaruudet ratkotaan viidessä sarjassa. Vuonna 2014 Suvi Heikkilä ankkuroi nuorimpien sarjassa 
Kirkkonummen ykkösjoukkueen sijalle 8 ja täydensi kakkosjoukkueen upeaa seitsemättä sijaa.

Veikkolan kisamaasto on varmuudella yksi kaikkien aikojen 
hienoimmista KLL-maastoista.
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Uusi Pelaaja,
TERVETULOA

ILMOITTAUDU:
www.fcwild.fi/uusi-pelaaja

jalkapallon erikoisseuraan, 
harjoitukset /pelit omalla 

tekonurmella lähellä kotia!

Ilmoitus
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Lamminpääntie 41,  
02880 Veikkola 

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

www.anident.fi

TERVETULOA UUSIIN TILOIHIMME! 

A N I D E N T

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

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

Muut kuin hammaspotilaat: Terhi Tuomi,ELL

Jaha, onkos VeVe laajentanut toimintaansa 
säiden ennustamisen puolellekin, vai mistä nyt 
tuulee? No, kun kurkkaa VeVe:n kesäpäivyriä 
sivulla www.veve.net, voi todeta, että lämpöä 
ja kuumuutta kyllä riittää, vaikka aurinko 
lomailisikin.

VeVe-liikunnassa ei levätä, vaan kesällä 
kuntoillaan:

– Bicyasa HotYogassa, juhannukseen asti
– Bodymixissä, reipas ja teemoiltaan 
vaihteleva hikiliikuntatunti
– kahvakuulassa, koko kroppaa harjoittava 
treeni
– Kuntocircuitissa, kuntopiiri lihaskuntoa 
kohottaville
– kuntosalilla, kirjaston talossa
– lasten jalkapallossa, 3–11-vuotiaille
– Piloxingissa, pilateksen ja nyrkkeilyn 
yhdistelmä
– teematunnilla, teemoiltaan vaihtelevia 
yllätyksiä
– TehoMixissä, monipuolinen toiminnallinen 
harjoittelu
– yleisurheilukouluissa nelivuotiaille ja 
vanhemmille
– yleisurheiluleirillä 1.–12.6. ja 3.–7.8., 
mukaan mahtuu vielä!
– Zumbassa, kuntotanssitunti latinorytmein

Lähes kaikki lajit kuuluvat samaan VeVe:n 
vuosimaksuun, 130 e/henkilö tai 200 e/perhe. 
Kahvakuulassa on 50 e lukukausimaksu. 
Jalkapallon lisäksi myös muuhun toimintaan 
osallistuvalla 60 e lisämaksu.

VeVe:n huikea lupaus:

Tulossa lämmin, jopa hikinen kesä

Yleisurheilu on sekä yksilö- että joukkuelaji.

Hei, tule mukaan! Riemukasta, liikunnallista  
ja lämmintä kesää kaikille!

Teksti: Johanna Artola 
Kuva: Johanna Jokela
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Veikkolan Veikoille 
seurakoordinaattori
VeVe:n toiminnan or-
ganisointiin saatiin kai-
vattua vahvistusta, kun 
Teemu Lepistö aloitti seu-
rassa seurakoordinaattori-
na huhtikuun alusta.

Seura on kasvanut hienoa 
tahtia kuluneiden viiden 
vuoden aikana, jonka itse 
olen ollut toiminnanjohta-
jana. Jäseniä on tullut lisää 
lähes 500, lajejakin useita. 
On hienoa, että voin jakaa 
töitä Teemun kanssa ja 
päästään monessa asiassa 
kehittämään seuraa tehok-
kaammin. Teemu keskit-
tyy toiminnan käytännön 
järjestelyihin ja tukemaan 
ohjaajien työtä, minä puo-
lestani talouteen ja hallin-
toon.

Teemun palkkauksen 
mahdollistivat saamamme 

avustukset, joista kiitäm-
me lämpimästi avustaneita 
tahoja.

Teemun tavoittaa puhelin-
numerosta 045 6160111, 
sähköpostilla veikkolan-
veikot@gmail.com, Jo-
hannan 050 3011922, jo-
hanna.artola@gmail.com.

VeVe:n toiminnasta löytyy 
tietoa osoitteesta www.
veve.net, ja seura kannat-
taa etsiä myös Faceboo-
kista, jonne päivitämme 
ajankohtaisia asioita.

Otamme myös mielelläm-
me vastaan ruusuja ja ri-
suja sekä kehittämisehdo-
tuksia VeVe:n toimintaan 
liittyen.

Teksti: Johanna Artola 
Kuva: Nea Koponen

Tämän kesän kilpailuka-
lenterista löytyy jälleen 
24 erilaista kilpailua. Suu-
rimpaan osaan niistä voi 
osallistua ”harrastelija”-
pohjalta. Eli omia taitojaan 
pääsee testaamaan yleisur-
heilun monipuolisessa laji-
kirjossa.

”Silja Line”-nappulakisat 
on tarkoitettu alle kahdek-
sanvuotiaille, viikkokisat 
kahdeksanvuotiaille ja 

vanhemmille. Kummatkin 
kilpailut järjestetään kah-
deksan kertaa kesän aika-
na; lajit löytyvät VeVe:n 
sivuilta. Kisasuorituksista 
ei saa palkintoa, kilpailu-
jen määrästä, ahkeruudes-
ta, kylläkin.

Muita ”kaikkien kisoja” 
ovat lasten ikisuosikki 
Hippokisa 20.8., Kirkko-
nummen kunnan mesta-
ruuskisat 12.–13.9., Lam-
minjärven ympärijuoksu 

26.9. ja Kirkkonummen 
kunnan maastojuoksun-
mestaruuskisat 24.10.

Viime kesänä kirjattiin 3 
365 kilpailukäyntiä; se on 
aika huikea määrä. Kun 
mukaan lasketaan huol-
tajat, valmentajat ja muut 
kilpailijoiden mukana ole-
vat, ovat kesän kisat tuo-
neet kentälle noin viisitu-
hatta henkilöä. Heistä osa 
tulee kunnan ulkopuolelta.

Tänä vuonna ei ihan tuohon 
määrään päästä, kun iso Vat-
tenfall-finaali ja Vammais-
urheiluliiton SM-kilpailut 
eivät ole kalenterissa. Mutta 
paljon yleisurheilijoita on 

Yleisurheilun kilpailukesä  
pamautettu käyntiin

Pikajuoksu Kirkkonummen kunnanmestaruuskilpailuissa viime vuonna.

Tule kaveriporukan, polt-
tariporukan, naapureiden, 
työyhteisön, perheen tai 
kenen tahansa kanssa!

Olemme nuoret yrittäjät 
Roope ja Santeri Disc-
Bustersista. Olemme pe-
rustaneet oman yrityksen 
Veikkolan koulun yrittä-
jyyskurssilla.

Intohimomme on saada 
ihmiset innostumaan fris-
beegolfista helppona ja 
kannustavana tapana 

liikkua yksin tai yhdessä 
muiden kanssa. Toteutam-
me ohjattuja frisbeegolf-
tutustumisia ja opastettuja 
kierroksia yksityishenki-
löille ja yrityksille asiak-
kaiden toiveiden ja mah-
dollisuuksien mukaisesti.

Ohjattu hetki frisbeegolfin 
parissa on innostavasti ja 
asiakkaan tilanteen huo-
mioivasti järjestetty osa 
esimerkiksi kaveritapaa-
misia, luokkakokouksia, 
yrityksen tai työyhteisön 

virkistyspäivää sekä muita 
tapahtumia.

Tarvitset mukaasi avoimen 
mielen ja ulkoiluvarustuk-
sen sekä juomapullon. Me 
järjestämme asiaankuulu-
vat varusteet sekä selkeän 
ja kannustavan ohjauksen 
sinulle sopivassa paikassa 
olevalla frisbeekentällä.

Ota yhteyttä ja tule naut-
timaan ja kokemaan on-
nistumisen elämyksiä 
fribailun merkeissä! Ra-

Tule tutustumaan frisbeegolfiin!

Frisbeegolf on kaikille soveltuva, hauska laji, 
jossa pyritään osumaan reitin varrella oleviin 
koreihin mahdollisimman vähin heittomäärin. 
Kuva: Johanna Artola.

kuitenkin tulossa mukaan. 
Tule sinäkin!

Kilpailut ovat VeVe:n jä-
senille maksuttomia. Hin-
nat ulkopuolisille löytyvät 
VeVe-sivuilta. Hippokisa 
on kaikille maksuton.

Ja tekijöitähän aina tarvi-
taan mittaamaan, kirjamaan, 
kahvilaan ja tekemään kisaa 
yhdessä. Tule rohkeasti 
mukaan joukkoomme! Yh-
teyttä voit ottaa VeVe:n seu-
rakoordinaattori Teemu Le-
pistöön, veikkolanveikot@
gmail.com, 045 6160111.

Teksti: Johanna Artola 
Kuva: Johanna Jokela

kennetaan yhdessä teidän 
porukalle hauska ja pal-
kitseva hetki frisbeegolfin 
parissa.

DiscBusters NY 
www.discbusters.net 
discbusterspalvelee@
gmail.com

Roope Määttä, tj, frisbee-
valmentaja, puh. 040 5569 
213  
Santeri Artola, fris-
beevalmentaja, 
puh.040 4141 016

Johanna Artola ja Teemu Lepistö.

”paikoillanne, valmiit...” ja pam! tuttu pa-
maus kaikui taas Veikkolan urheilukentältä, 
kun kesän kilpailukausi alkoi toukokuun 
puolessavälissä. ja pamaus kuuluu vielä 
monet kerrat, sen verran vilkas kisakesä on 
edessä.
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ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

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

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

YMpÄristÖ

Keväinen tervehdys!

Loppukevät on meneil-
lään. Tänä vuonna hyön-
teissyöjälintujen muutto 
on ollut hieman myöhäs-
sä, mutta muuten lintujen 
muutto on sujunut aika-
taulun mukaisesti. Lintu-
jen laulu on tämän vah-
vistanut. Huhtikuun alussa 
oli ilo kuulla harmaapää-
tikan ääntelyä Kalljärven 
rannalla. Laji ei ole muut-
tolintu, mutta se on ollut jo 
pitkään poissa talviruokin-
naltani. Olenkin pelännyt 
lajin hävinneen Veikkolan 
välittömästä läheisyydes-
tä.

Nyt olisi aika asentaa vie-
lä viimeiset pikkulintu-
jen pöntöt, kun kirjo- ja 
harmaasiepot ovat muut-
tamassa Suomeen tou-
kokuun aikana. Muuten 
linnut ovat jo valtaosin 
aloittaneet pesien raken-
tamisen. Mädät ja raken-
teeltaan heikentyneet pön-

töt tulisi poistaa puista ja 
asentaa uudet tilalle. Huo-
nokuntoiset pöntöt saat-
tavat olla poikasille sur-
manloukkuja. Pönttöjen 
korjaaminen sekä pönt-
töjen puhdistaminenkin 
tulisi tehdä vasta syksyllä 
pesintäkauden ollessa ohi.

Ruokintapaikallani tikoil-
le ja tiaisille tarkoitettu 
ihranahka kiinnostaa vie-
lä huhtikuun lopulla kä-
pytikkaa, joka ikkunani 
edessä hakkaa nahkaa 
kappaleiksi. Kohta nahas-
sa oleva ihra on hakattu 
ravinnoksi. Siemenet ovat 
ruokinta-alueeltani jo lop-
puneet. Päivittäin siellä 
kuitenkin vielä käy lintuja 
etsimässä ravintoa. Sitä 
löytyy nyt myös hyön-
teisistä, joita houkuttelee 
ruokintapaikan kompos-
toituva jyvien kuorijäte.

Lintulaudat tulee puhdis-
taa ruokintakauden jälkeen 
kesän aikana. Puhdistus 
onnistuu vesiruiskulla. 
Muuta puhdistusta ei tarvi-
ta. Maalis-huhtikuun vaih-

teessa, kun jäät olivat juuri 
lähteneet Haapajärvestä, 
näin siellä uiveloita, jotka 
olivat pysähtyneet matkal-
laan pohjoiseen. Uivelo-
koiras on upean näköinen 
mustavalkoisessa sulka-
asussaan. Naaraan väri-
tys on vaalean ja ruskean 
sävyinen. Naaraiden haa-
leampi väritys on yleensä 
pesimisaikana tarvittava 
suojaväritys.

Huhtikuun 9. päivänä 
Veikkolan yli purjehti 
maakotka. Edeltävällä 
viikolla kurkien muut-
to oli merkittävää. Kall-
järvellä on oleillut myös 
kanadanhanhipar i s -
kunta. Se saattaa enteillä 
pesintää. Tarkennan nyt 
hieman kanadanhanhen 
ja valkoposkihanhen vä-
listä eroa. Ne sekoitetaan 
helposti toisiinsa. Kana-
danhanhi on valkoposki-
hanhea selvästi suurempi, 
ja sen poski on valkoinen. 
Valkoposkihanhella taas 
posken lisäksi koko naa-
ma on valkoinen. Nimitys 
”valkoposkihanhi” on siis 

hieman harhaanjohtava. 
Valkoposkihanhia ei ole 
Veikkolassa. Lajin vaati-
mat laidunnurmikkoalu-
eet puuttuvat. Helsingin 
nurmikkoalueilla laji lai-
duntaa ja pesii Helsingin 
edustan saarilla.

Huhti-toukokuun vaih-
teessa Suomeen rantautuu 
todella paljon lintulajeja. 
Näitä ovat mm. lehtokert-
tu, pensaskerttu, herne-
kerttu, uunilintu, tiltaltti, 
sirittäjä, harmaasieppo, 
kirjosieppo, rautiainen, 
peukaloinen ja leppälin-
tu. Näiden lajien tunnista-
minen ääntelyn perusteel-
la onnistuu helpommin. 
Toisin on harvinaisempien 
hyönteissyöjien tunnis-
taminen, joita lämpimien 
ilmavirtausten saattelema-
na saattaa ilmaantua alu-
eellemme. Näitä ovat mm. 
luhtakerttunen ja viita-
kerttunen.

Valtaosin hyönteissyö-
jälinnut ovat värityksel-
tään vaatimattomia mutta 
laulutaidoiltaan lintujen 

aatelia. Harvinaisempia 
hyönteissyöjiä ja taitavia 
laulajia ovat kultarinta ja 
mustapääkerttu. Ne ei-
vät ole kovin yleisiä lajeja 
Veikkolassa. Vuosittain 
muutamat yksilöt kuiten-
kin avartavat laulullaan 
metsissämme lintujen ää-
nimaailmaa.

Lehden ilmestymisen ai-
kaan saatamme kuulla 
vaikeakulkuisemmista ryt-
eiköistä myös satakielien 
laulua. Satakieli onkin voi-
makkaan lauluäänensä pe-
rusteella helposti tunnistet-
tava laji. Kaikkia pusikkoja 
ja ryteikköjä ei siis kannata 
siivota pois pihapiiristä, jos 
ne eivät aiheuta välitöntä 
haittaa. Pusikot ja ryteiköt 
lisäävät luonnon monimuo-
toisuutta.

Jos lintujen äänet kiinnos-
tavat, netissä on sivusto, 
josta löytää yleisten ja 
myös harvinaisempien la-
jien lauluääniä. Sivuston 
osoite on www.xeno-can-
to.org. Sivuston hakukent-
tään tulee syöttää linnun 

tieteellinen nimi, joka 
löytyy lintukirjasta kunkin 
lajin kohdalta, yleensä la-
jin suomenkielisen nimen 
jälkeen.

Tätä kirjoitusta lopetelles-
sani haluan vielä kertoa 
harvinaisesta ja mielen-
kiintoisesta havainnosta, 
jonka tein Lohjalla 10.4. 
retkeillessäni lehtipuu-
valtaisella metsäalueella. 
Näin uhanalaisen valko-
selkätikan. Lajin esiin-
tymiselle ovatkin tärkeitä 
laajemmat lehtipuualueet, 
jotka käyvät hakkuiden 
vuoksi yhä harvinaisem-
miksi.

Vaikka ulkonäkö käpytik-
kaan on läheinen, lajina 
valkoselkätikka on paljon 
vaateliaampi pesimäym-
päristönsä suhteen. Pesi-
mäpareja lienee tällä het-
kellä Suomessa 300–400. 
Vertailun vuoksi peippojen 
parimäärä lienee jossain 
7–9 miljoonan kieppeillä.

Laulurikasta lintukesää 
toivottaa Topi.

Kalasta luvallisesti Pohjois-Kirkkonummella!
1. Valtion 
kalastuksenhoitomaksu

1 8 – 6 4 - v u o t i a a n p i t ä ä 
maksaa valtion kalastuk-
senhoitomaksu, jos har-
rastaa muuta kalastusta 
kuin pilkkimistä ja onki-
mista. Lupa maksaa vuo-
deksi 2015 yhteensä 24 
euroa tai seitsemäksi (7) 
vuorokaudeksi seitsemän 
(7) euroa.

2. Läänikohtainen 
viehekalastusmaksu

Viehekalastusta harjoitta-
va 18–64-vuotias tarvitsee 
valtion kalastuksenhoito-
maksun lisäksi joko kalas-

tusoikeuden haltijan luvan 
tai hänen on suoritettava 
läänikohtainen vieheka-
lastusmaksu. 

Läänikohtainen vieheka-
lastusmaksu antaa mah-
dollisuuden kalastaa yh-
den läänin vesialueilla 
yhdellä vavalla, kelalla ja 
vieheellä. Etelä-Suomen 
läänin viehekalastusmaksu 
on 31 euroa/vuosi 2015 tai 
7 euroa/7 vrk.

3. kalastusoikeuden 
haltijan lupa

Pohjois-Kirkkonummen 
yhteisen vesialueen osa-
kaskunta päätti vuosiko-

kouksessaan, että

sen omistamilla vesialu-
eilla saavat kaikki kalastaa 
samalla hinnalla eli 10 eu-
rolla/vuosi 2015.

Yhdellä maksulla saa pyy-
tää joko yhdellä uistimella 
(virvelillä), 30-metrisellä 
verkolla, yhdellä katiskal-
la, 10 koukulla, yhdellä 
rysällä tai neljällä rapu-
merralla.

Osakaskunnan yhteinen 
vesialue sijaitsee Kalljär-
vessä, Siikajärvessä, Haa-
pajärvessä, Pikaraisissa, 
Klemetissä, Kaislammes-
sa, Kurkistossa, Lammin-

järvessä, Perälänjärvessä, 
Ahvenlammessa sekä Kal-
ljärven ja Lamminjärven 
välisessä purossa. Lisätie-
toja osoitteesta veikkolan-
vedet.webs.com/

Minne maksan?

Paikalliset maksut makse-
taan osakaskunnan tilille 
529 745 – 28106 tai 4Ser-
vice Oy:lle, Koskentie 3, 
02880 Veikkola, avoinna 
ma–pe 10–18, la 10–14.

Valtion kalastuksenhoi-
tomaksun ja läänikohtai-
sen viehekalastusmaksun 
keräämistehtävä siirtyi 
maa- ja metsätalousminis-

teriöltä Metsähallitukselle 
1.1.2015. Lisätietoa www.
eräluvat.fi.

Suoraan luvan maksami-
seen pääset osoitteessa 
verkkokauppa.eraluvat.fi.

Metsähallituksen verkko-
kauppaa selkeämmältä os-
topaikalta vaikuttaa http://
kalastusluvat.net/hanki_
kalastuslupa/

Ensi vuonna homma 
yksinkertaistuu 
– hieman

Eduskunta hyväksyi 
13.3.2015 uuden kalastus-
lain, joka tulee voimaan 

1.1.2016. Kalastuksenhoi-
to- ja viehekalastusmak-
su yhdistetään yhdeksi 
kalastonhoitomaksuksi, 
jonka maksavat kaikki 
18–64-vuotiaat kalastajat, 
jotka harjoittavat muuta 
kalastusta kuin ongintaa ja 
pilkintää. Maksun suuruus 
on 39 euroa/vuosi, 12 eu-
roa/viikko ja viisi euroa/
vuorokausi, ja se oikeuttaa 
kalastamaan yhdellä vie-
heellä koko maassa.

Osakaskunta päättää edel-
leen oman alueensa lupa- 
ja kilpailumaksuista.

Teksti:  
Marjokaisa Piironen
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Ambulanssimuna
Huhtikuun alussa Lam-
minjärvi oli vielä jäässä, 
kun vastarannalta Paula 
ja tyttärensä Heidi otti-
vat yhteyttä. Telkkä oli 
muninut yhden munan 
heidän laiturilleen! Tel-
kät olivat aloittaneet ke-
väiset lisääntymismenot, 
ja kun ne eivät löytäneet 
pönttöjä rannoilta, niin 
jonnekinhan se muna oli 
pullautettava.

Telkän muna tuotiin kome-
asti ambulanssilla pihal-
lemme. Muna säilytettiin 
suojassa ulkona, kunnes 
Tommi Rautavirta sai vi-
ritettyä pöntön ja pönttö-
kameran puuhun. Munaan 

merkittiin neljä pientä 
mustaa pistettä kehälle, ja 
muna laitettiin pönttöön 
11.4.

Munan kaverit

Huhtikuun lopussa pöntös-
sä oli näkyvissä 13 munaa. 
Koska niissä ei näkynyt 
mustia merkkauspisteitä, 
niin munia oli ainakin 14. 
Todennäköisesti niitä on 
paksussa purukerroksessa 
paljon enemmän.

Munijoita on ollut ainakin 
kolme eri telkkänaarasta. 
Tätä kirjoitettaessa jänni-
tämme sitä, ryhtyykö joku 
munijoista hautomaan nii-

Heidi Koivisto kurvasi ambulanssilla töistä suoraan 
tuomaan telkänmunaa hoitopaikkaan.

Näiden 13 näkyvän telkänmunan alla on ainakin merkitty 
ambulanssimuna.

PIHA
KUNTOON

BETONILAATAT
MuuRIKIVET

REuNA- JA PIHAKIVET
KuKKARuuKuT
VESIKOuRuT
LOISKEKuPIT

KAIVONRENKAAT
VALuRAuTAKANSISTOT

KuLJETuSPALVELu

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

Pitkän kokouksen tulos:

Rahaa vain hallintoon
Pohjois-Kirkkonummen 
yhteisten vesialueiden osa-
kaskunnan keskenjäänyttä 
vuosikokousta jatkettiin 
11.4. Siikarannassa. Valta-
kirjojen tarkastus alkoi klo 
11 ja itse kokous klo 13:n 
jälkeen. Se päättyi vasta il-
lansuussa puoli seitsemältä.  
Kokoukseen osallistui 150 
henkilöä, jotka edustivat 58 
prosenttia vesialueista.

 Aikaa tärvääntyi lippuää-
nestyksiin, mutta varma 
on toivottavasti varmaa. 
Päätettiin kerätä osakas-
maksuna kaikilta kiinteis-

töiltä 10 euroa ja lisäksi 10 
000 euroa suhteessa omis-
tukseen. Kaikki maksetut 
maksut palautetaan, ja jo 
erääntyvät laskut raukea-
vat. Päätös tarkoittaa sitä, 
että osakaskunta hoitaa 
hallintoa minimibudjetilla 
ja tekee yhteistyötä kunnan 
sekä Kirves ry:n kanssa.

Enemmistö paikalla ol-
leista vesialueiden omis-
tajista, kunta etunenässä, 
päätti, ettei vesialueita hoi-
deta tai ylläpidetä osakas-
kunnan varoin. Kalakan-
nan hoitoa, muun muassa 

Osakaskunnan vuosikokouksen jatkokokous pidettiin Siikarannassa. Paikalla oli noin 150 osakasta.

nuottausta tai muitakaan 
hoitotoimia, ei voida teh-
dä. Tarpeelliset hoitotoi-
menpiteet maksavat jotkut 
muut kuin omistajat.

Tehtyjen päätösten jälkeen 
hoitokunnan jäsenet ilmoit-
tivat, ettei edellytyksiä toi-
minnalle ole, joten he eroa-
vat.  Ei-erovuoroiset saatiin 
jatkamaan seuraavaan vuo-
sikokoukseen saakka, kun 
heille ei myönnetty pyytä-
määnsä eroa.

Uuteen johtokuntaan kuu-
luvat jäsenet Janne Not-

kola, Jonna Collan, Erkki 
Haapa-aho ja Mika Grön-
dahl sekä varajäsenet Petri 
Grahn, Kari Vuohenoja, 
Marjokaisa Piironen ja 
Terhi Summa.

 Kunta ottaa vastaan vesi-
osuuksia niistä luopuvilta. 
Vapaamuotoisen kirjelmän 
asiasta voi lähettää kunnan 
kirjaamoon tai sähköposti-
osoitteeseen kirjaamo@
kirkkonummi.fi.

Teksti: Raija Kari 
Kuva:  
Marjokaisa Piironen

tä. Sillä munat ovat usein 
paljaana eli peittämättä pu-
ruihin, mikä viittaisi siihen, 
että aloittelijat ovat asialla.

seuraa tapahtumia!

Saammeko tänä vuonna 
Uuppana-telkälle sukulai-
sia, ja mitä tapahtuu ambu-
lanssimunalle? Normaa-
listi poikaset kuoriutuvat 
juhannuksen paikkeilla.

Pönttökameran kuvat 
päivittyvät nettiin noin 
minuutin välein. Lisäksi 
Tommi päivittää sivuille 
videopätkiä pöntön tapah-
tumista. Pönttöasiaa siis 
osoitteessa http://www.
saunalahti.fi/trautavi/lintu.
html

Teksti ja kuvat:  
Marjokaisa Piironen

Maksoithan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?
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Hoituvatko järvet kuntoon itsestään Veikkolassa?
Suuri osa Veikkolaa kuu-
luu viemäriverkon piiriin, 
ja haja-asutusalueen jäte-
vesijärjestelmät saatetaan 
jätevesiasetuksen vaati-
maan kuntoon. Eikö se jo 
riitä, ja odotetaan, että jär-
vet kirkastuvat itsestään? 
Kirves ry:n mielestä tämän 
lisäksi on vielä paljon teh-
tävää. Tähän kirjoitukseen 
on koottu asukkaiden ar-
keen sisältyviä mahdolli-
suuksia. Myöhemmin on 
tarkoitus julkaista toinen 
kirjoitus, jossa käsitellään 
Veikkolan viemäriver-
koston rappeutumista, ra-
kentamista, maa- ja met-
sätaloutta sekä rantojen 
ruoppausta.

Voisinko minä 
tehdä jotain?

Katse kääntyy ensin nii-
hin, jotka eivät vielä ole 
liittäneet asuntoaan kun-
nan viemäriin tai paran-
taneet jätevesiensä käsit-
telyä viemäriverkoston 
ulkopuolella. Liittymisen 
ja järjestelmien uusimisen 
kalleusko pidättelee, hal-
penevatko ne odottaessa? 
Eivät varmasti halpene! 
Huolimatta jätevesiasetuk-
sen voimaantuloajan siir-
tymisestä ja mahdollisista 
lievennyksistä näitä asioi-
ta ei voi lopulta jättää te-
kemättä. Se, että niin mo-
nella on vielä näitä asioita 
tekemättä, on pääsyy sille, 
ettei järvissä näy muutosta 
parempaan.

Jo tehdyt toimet valuvat 
osittain hukkaan, koska 
kunnan jätevedet vuota-
vat ajoittain Kalljärveen. 
Asiasta on ilmoitettu Uu-
denmaan ELY-keskuksel-
le.

Arjen valinnat

Entä he, joiden jätevedet 
ovat jo hallinnassa? Voiko 
tehdä muuta kuin tuijotella 
paheksuvasti niitä naapu-
reita, joilla asiat ovat vielä 
korjaamatta? Kyllä voi. 
Arjessa on tarjolla valin-
toja, joiden yhteys järviin 
ei ole yhtä suoraviivainen 
kuin jätevesien yhteys.

Esimerkiksi koristeistu-
tukset, kasvimaa ja piha-
nurmi voivat kuormittaa 
järviä, jos ne kukoistavat 
keinolannoitteiden avul-
la. Teollisten lannoittei-
den ravinteet karkaavat 
helposti sadeveden mu-
kaan, ja ne ovat muodos-
sa, joka saa myös levät 

kukoistamaan järvissä. 
Istutusten lannoittamisen 
voi korvata lähes koko-
naan kompostimullan 
käytöllä.  Kompostoimal-
la oman taloutensa ruuan 
tähteet ja muut biologi-
sesti hajoavat jätteet saa 
lopputuotteena multaa, 
josta sade ei irrota ravin-
teita niin helposti.

Keräävät ruohonleikkurit 
ovat myös huono valin-
ta. Poistuvan nurmisilpun 
mukana poistuu ravinteita, 
ja niitä täytyy lopulta lisä-
tä nurmeen. Pihanurmen 
lannoitustarpeen saa lähes 
olemattomaksi, jos lakkaa 
kuljettamasta leikattua 
heinää pois. Kun sen jättää 
levitettynä nurmelle, se 
maatuu ja ravinteet palau-
tuvat uuden nurmen kas-
vuaineiksi.

Koiranulkoiluttajat ke-
räävät alueellamme jo 
runsaasti jätöksiä koiran-
kakkaroskiksiin. Kyseis-
ten roskisten määrä on 
lisääntynyt. Laita sinä-
kin omaasi tarra! Katso 
www.koirankakkaroskis.
fi. Tämä toiminta osaltaan 
vähentää järviin huuhtou-
tuvia ravinteita ja baktee-
reita.

Mihin autonpesuvedet 
päätyvät?

Autojen pesu on paine-
pesureiden myötä hel-
pottunut mutta johtanut 
ympäristön kannalta 
ehkä aiempaa huonom-
paan suuntaan. Pesu on 
muuttunut työvaltaisesta 
käsinpesusta kemikaali-
valtaiseksi liuottamiseksi 
ja huuhtomiseksi. Ympä-
ristöystävällisiksi mai-
nostettavat, biologisesti 
hajoavat pesuaineetkin 
ovat vesiympäristölle hai-
tallisia, koska ne vedessä 
hajotessaan kuluttavat 
happea ja pesuvesi, joka 
ei päädy viemäriin, pohja-
vedeksi tai haihdu, valuu 
lopulta järviin.

Lue tästä vierestä Kirkko-
nummen kunnan ympäris-
tönsuojelumääräykset ajo-
neuvojen pesusta ja tutustu 
pohjavesialueen karttaan! 
Pohjavesialueella ehdot 
ovat tiukemmat kuin muu-
alla, ja kartan avulla itse 
kukin voi tarkistaa asumi-
sensa suhteen pohjavesi-
alueeseen.

Veikkolassa kaikkein ti-
hein asutus on rakennettu 

pohjavesiesiintymän pääl-
le, ja asutuksen alta ote-
taan juomavesi hanoihim-
me. Uhkana ovat alueen 
ikääntyvät jätevesiviemä-
rit, kemikaalit ja öljyt sekä 
liikenteestä peräisin olevat 
laskeumat. Juomavetem-
me on uhattuna.

Mikä on omien 
valintojen vaikutus 
järviin?

Lamminjärven kesäiset 
sinileväesiintymät olivat 
pahimmillaan 1990-luvun 
alussa, kun viemäriver-
kosto vielä puuttui järven 
länsi- ja pohjoispuolisilta 
alueilta.  Nyt kun verkosto 
on rakennettu ympäri jär-
ven, on tilanne parantunut, 
vaikka jätevesiä tulee jär-
veen edelleen Perälänjär-
ven kautta.

Meillä Veikkolan asuk-
kailla on mah-
dollisuus itse 
nopeuttaa järvive-
sien kirkastumista 
hoitamalla omat 
jätevesiasiamme 
kuntoon mahdol-
lisimman pian. On 
viisasta tehdä en-
sin kaikki helpot 
asiat maalla, ne 
pienetkin. Järviin 
päässeiden ravin-
teiden vaikutus-
ten poistaminen 
järvistä on monin 
verroin vaikeam-
paa ja kalliimpaa, 
lisäksi siinä onnis-
tuminen on epä-
varmaa.

Kirkkonummen 
Veikkolan vesien-
suojeluyhdistys 
KIRVES ry.

1. Yksityiskäyttöisten 
laitteiden pesu 
Ajoneuvojen, koneiden, 
veneiden ja vastaavien 
laitteiden pesu muilla 
kuin liuotinpesuaineilla 
on sallittu tavanomaisessa 
asumiskäytössä olevalla 
kiinteistöllä, mikäli 
pesuvedet voidaan johtaa 
kiinteistön alueella 
viemäriin tai imeyttää 
maahan siten, ettei niistä 
aiheudu haittaa naapureille 
tai ympäristölle.

2. Ammattikäytössä 
olevien laitteiden pesu 
Ammattimaisessa käy-
tössä olevien ajoneuvo-
jen (taksit, kuorma-autot, 
traktorit ym.) pesu kiin-
teistöllä liuottimilla ja 
pesuaineilla on sallittu ai-
noastaan tähän tarkoituk-
seen rakennetulla tiivis-
pohjaisella pesupaikalla, 

josta pesuvedet johdetaan 
hiekan – ja öljynerotus-
kaivojen kautta yleiseen 
viemäriin tai kiinteistön 
jätevesien käsittelyyn.

3. Laitteiden pesu 
yleisillä alueilla ja 
p o h j a v e s i a l u e i l l a 
Ajoneuvojen, veneiden, ko-
neiden ym. pesu on kielletty 
katu- ja tiealueilla ja muilla 
yleisessä käytössä olevilla 
alueilla sekä sellaisilla ran-
ta-alueilla, joista pesuvedet 
joutuvat suoraan vesistöön.

Pohjavesialueilla sijaitse-
villa kiinteistöillä ajoneu-
vojen, veneiden, koneiden 
ym. pesu on sallittu ainoas-
taan tähän tarkoitukseen ra-
kennetulla tiivispohjaisella 
pesupaikalla, josta pesu-
vedet johdetaan hiekan- ja 
öljynerotuskaivon kautta 
yleiseen viemäriin.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

Perusteluna on estää pe-
susta muodostuvien jä-
tevesien ja pohjavettä 
pilaavien aineiden pääsy 
maaperään ja sitä kautta 
pohjaveteen (talousvesi-
kaivoihin) ja vesistöihin. 
Veneiden pesu liuotinta 
sisältävillä pesuaineilla 
on sallittu ainoastaan tätä 
tarkoitusta varten raken-
netuilla pesupaikoilla, 
joista jätevedet johdetaan 
öljynerottimen kautta jäte-
vesikäsittelyyn.

4. Veneiden poh-
jamaalin poisto 
Veneiden pohjamaalin 
poisto on suoritettava tii-
viillä alustalla, joka estää 
ympäristölle haitallisten 
maalijätteiden pääsyn 
maaperään ja jolta maali-
jäte voidaan kerätä mah-
dollisimman tarkoin tal-
teen.
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VIRKISTY JA VIISASTu!

Vuoden ensimmäinen ris-
tikko oli laadittu sanan-
vapautta kohti suunnatun 
terrori-iskun tunnelmissa. 
Liekö valitun aiheen dra-
maattisuus ollut syynä, 
kun ristikostakin näytti 
tulleen liian vaikea ratkot-
tavaksi. Ristikon kantaaot-
tamaton sanoma koostuu 
neljästä ilmaisusta, jotka 
näkyvät oheisesta ratkai-
susta. Ilmaisut esiintyivät 
tapahtumaan liittyneessä 
julkisessa keskustelus-
sa, joten niissä ei sinänsä 
ole sisällöllistä vaikeutta. 
Luultavasti näiden ilmai-
sujen löytämistä tukevat 
risteävät pitkät sanat olivat 
hankalammasta päästä.

Joissakin palautteis-
sa kummasteltiin, mik-

si VIRKAINTOILU on 
yhdistetty byrokraattiin. 
Niille, joille Greenpeacen 
kampanja tonnikalan ryös-
tökalastusta vastaan ei ol-
lut tuttu, TUNAISKUT ja 
SEIVARTAAT eivät ehkä 
auenneet kovin helposti. 
Myönnettäköön, että TA-
SETORA, joka voi syntyä 
kehnosta tilinpidosta, voi 
vaikuttaa haetulta, koska 
sellaista termiä ei viralli-
sissa yhteyksissä viljellä. 
Ristikossa on myös kaksi 
paikannimeä, jotka to-
dennäköisimmin vaativat 
googletuksen. Kuitenkin 
TAATAHAMINA on niin 
soma nimi, että sen soisi 
olevan yleisesti tunnettu. 
(Mainittakoon, että Vel-
kualla on myös Tiltahami-
na.) Ristikossa on toisaalta 

muutamia epätavallisia 
helpotuksia. Eräille sanoil-
le on annettu vihje myös 
takaapäin. Usean piilokir-
jaimen kohdalla on vih-
jeruudussa numero, joka 
on kirjaimen järjestysluku 
aakkosissa.

Vastineena tuolle turhan 
vaikealle ristikolle on nyt 
tarjolla helppo, jossa on 
myös palattu symmetri-
seen pohjaan. Ylipitkiä 
sanoja ei esiinny. Help-
pouden tavoittelulla on 
kuitenkin hintansa. Tämän 
ristikon kohdalla se tar-
koittaa, että ristikko vili-
see erisnimiä. Tarjoaisin 
vaikeusasteeksi 1/3.

veikko@nordem.fi
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Nyt on näyttelyn 
paikka!
Sarjiksia on taas piirretty Jarin Sarjispajassa 
suurella sydämellä. Tarinoita etsittiin mm. ra-
kentamallani tarina-onnenpyörällä. On piirretty 
efektisarjakuvia, omakuvatarinoita, värioppi-
sarjiksia ja doodlea, ym, ym. Nyt onkin sitten 
näytön ja näyttelyiden aika.

Veikkolan kirjastossa Tärkeintä on tarina -sarja-
kuvanäyttely on 30.5. asti, Masalan kirjastossa 
kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Kaikki 
lapset ja ope toivottavat kaikki tervetulleeksi 
nauttimaan riemukkaista sarjakuvista.

Samalla kannattaa myös lainata mukaan kesä-
lukemiseksi nippu hyviä sarjakuvia kirjaston 
loistavista valikoimista. Sarjakuvat eivät todel-
lakaan ole vain lasten lukemista. Siksi lasten ja 
aikuisten sarjiksille on omat osastot myös kir-
jastoissa.

Teksti ja kuvat: Jari Peltonen

Onnenpyörällä etsittiin tarinoita.

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

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

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

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

M
ak

uja läheltä sinua

Smaker nära dig
Lähiruokaa 

Närmat

tApAHtuMAkALENtEri

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

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

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

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

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

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

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

La 4.4. 
Kuutamosauna Veikkolan kyläsaunassa kello 20.

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

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

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

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

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

Ma 27.4. 
Kylänraitin 2/2015 aineistopäivä.

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

Ma 18.5. 
Kylänraitti 2/2015 ilmestyy.

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

Maksoithan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?


