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Veikkola-päivän kuvan taiteili Franz Raschbacher. 
Pako Veikkolaan -kuvassa George Godswill ja  
Venla Saartamo. Kuva: Markku Jämsä.

Pako Veikkolaan

Viime kuussa käytiin 
Kirkkonummen kun-
nanvaltuustossa mie-
lenkiintoinen näytel-

mä. Aiheena oli etukäteen varsin 
poleemiseksi arvioitu keskustelu 
ja äänestys, jossa päätettiin ELY-
keskuksen suosituksesta ottaa 
Kirkkonummelle 92 myönteisen 
päätöksen saanutta turvapaikan-
hakijaa.

Kunnanhallitus oli jo aiemmin 
äänestänyt asiasta ja päätynyt 
Kokoomuksen ja Perussuoma-
laisten vastustaessa 6–6-ratkai-
suun, jolloin puheenjohtaja Rai-
ja Vahasalo sinetöi kielteisen 
päätöksen. 

Valtuuston keskustelussa sanan 
säilä heilui ja tunnelma oli het-
kittäin kuin Suomi–Ruotsi-maa-
ottelussa. Aktiivisimmat vastus-
tajat löytyivät Kokoomuksen ja 
Perussuomalaisten valtuutetuis-
ta, puoltajat Vihreiden, RKP:n 
ja Kepun rintamasta. Veikkolan 
valtuutetut noudattivat puolueit-
tensa linjaa.

Kokoomuksen politiikka he-
rätti eniten keskustelua, koska 

puolueen johto (Stubb ja Orpo) 
ovat korostaneet Suomen aktii-
vista roolia pakolaispolitiikassa. 
Euroopassa on hätä, eikä Kirk-
konummi ole mikään lintukoto. 
Päinvastoin: Suomen neljännek-
si rikkaimpana kuntana sillä on 
varaa kotouttaa vajaat sata maa-
hanmuuttajaa, kun kustannukset 
suurimmalta osalta maksaa val-
tio.

On syytä muistaa, että kunta röy-
histeli rintaansa, kun suomalais-
marokkolainen nyrkkeilijä Amin 
Asikainen toi kultaa ja kunniaa 
kunnalle. Hyvällä kotouttami-
sella ja opiskelun tukemisella ei 
synny välttämättä uusia Aminin 
kaltaisia huippulahjakkuuksia, 
mutta taatusti hyviä veronmak-
sajia ja sitoutuneita Suomen kan-
salaisia on odotettavissa runsain 
määrin. Siitä on oivaa näyttöä 
historian saatossa mm. juutalais-
ten, vietnamilaisten ja unkari-
laisten kohdalla, jotka joutuivat 
aikoinaan jättämään maansa ja 
aloittamaan uuden elämän vie-
raassa ympäristössä.

Veikkolan Kartanoteatterin ke-
sänäytelmä Pako Veikkolaan kä-

sittelee pakolaiskriisiä kriittisesti 
ja inhimillisesti. Äänensä saavat 
kuuluviin niin Turilaat, Suvakit 
kuin maahanmuuttajat, joita on 
mukana esityksissä molemmista 
Kirkkonummen turvapaikkakes-
kuksista.

Teatteri haluaa herättää keskus-
telua ja elämyksiä ajankohtai-
sesta teemasta sekä avata ovia 
hedelmälliselle dialogille.

Sitä odotellessa 
Suomalaista Suvea!

Matti Saartamo
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Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on entinen, 
mutta tiedonkeruu koskee koko perhettä
Yhdistyslain mukaan yh-
distyksen hallituksen on 
pidettävä luetteloa jäsenis-
tään, luonnollisista henki-
löistä ja yhteisöistä. Jäsen-
luetteloon on merkittävä 
vähintään jäsenen nimi ja 
kotipaikka.  

Veikkolan Kyläyhdistyk-
sen jäsenyydet ovat olleet 
”perhejäsenyyksiä”. Nii-
tä yhdistyslaki ei tunne.  
Tästä syystä vuosikokous 
on päättänyt seuraavaa:

Kirjoita muiden perheenjäsenien nimet tiedoteosaan:
Heidi, Emilia, Kalle, Sofia 
vaimo Maija Valtti
Kotikunta, jos ei ole Kirkkonummi:

Saajan
tilinumero

TILISIIRTo
OP     FI64 5297 4540 0033 68 Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan 

maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.AKTIA  FI53 4055 0010 7756 21

Saaja Veikkolan Kyläyhdistys ry    jäsenmaksu 2016

Maksaja

Matti Meikäläinen
jäsenmaksu 15 €, muut perheenjäsenet 0 €

Allekirjoitus Viitenumero
Älä käytä viitettä, jos tiedoteosaan lisäsit tekstiä 
(viite20161, jos vain maksaja jäsen)

Tililtä nro Eräpäivä 15,00

Perheen ensimmäinen 
jäsen maksaa 15 euron 
jäsenmaksun, ja seuraavi-
en perheenjäsenten jäsen-
maksu on nolla (0) euroa. 
Perhe ilmoittaa perheen-
jäsenien nimet joko pank-
kisiirron tiedoteosassa tai 
maksun jälkeen sähkö-
postitse osoitteeseen veik-
kola@gmail.com käyttäen 
viestin otsikkona sanaa 
”Jäsenmaksu”. Jos jäsen 
ei ole kirkkonummelai-
nen, ilmoitetaan myös ko-

tikunta. Vuosikokouksissa 
äänestysoikeus on vain 
jäsenlistassa mainituilla 
jäsenillä.

Kyläyhdistys tarjoaa jä-
senilleen muun muussa 
Kylänraitti-kylälehden, 
Veikkolaverkon, kylätalon 
kokouskäyttöön pienellä 
maksulla, tekee yhteistyötä 
koulujen ja koulunuorten 
kanssa sekä toimii yhdys-
henkilönä kuntaan ja päät-
täjiin kylän kehittämisessä. 

Pohjois-Kirkkonummen 
viihtyvyyden ja kasvun kysely

Rakennetaan yhdessä 
Meidän Veikkolaamme 
ja sen lähialueita, nykyi-
siä ja tulevia. Pohjoinen 
Kirkkonummi ja Veikko-
la sen kasvukeskuksena 
on omanlaisensa. Sillä 
on omat maantieteelliset 
haasteensa, jotka kaipaa-
vat itsenäisempää tarkaste-
lua, jotta alueen todelliset 
mahdollisuudet ja haasteet 
selviävät entistä parem-
min.

Veikkolan ja sen lähialu-
eiden suurimpia haasteita 
ovat monipuolisen luon-
nonmukaisen ympäristön 
säilyttäminen, siihen mu-
kautuva kaavoitus ja pal-
velutuotanto sekä asukas-
määrän nopea kasvu.

Veikkolan Kyläyhdis-
tys käynnistää laajan 
ja haastavan kyselyn, 
jonka päätavoitteena on 
kartoittaa Pohjois-Kirk-
konummen eri alueiden 
asukkaiden näkemykset 
alueensa palveluista ja 
elämisen toimivuudesta.

Kysely alkaa vihdoin olla 
valmis. Sen suunnitteluun 
on käytetty paljon aikaa, 
on kuunneltu ja keskustel-
tu eri tahojen kanssa. Eri-
laisista näkemyksistä on 
ollut apua kyselyn raken-
teen ja sisällön suunnitte-
lussa. Kysely toteutetaan 
jatkossa säännöllisesti, ja 
sen tuloksista järjestetään 
tilaisuus kiinnostuneille 
sekä kunnan päätöksente-
ossa oleville eri toimijoil-
le. Kysely ei missään ni-
messä ole koskaan täysin 
valmis, vaan kehitämme 
sitä jatkossakin. Jostain 
kuitenkin on lähdettävä, ja 
tässä se nyt on tulossa.

Kyselyyn pääsee vastaa-
maan jokainen pohjois-
kirkkonummelalainen, 
jonka kyselymme mark-
kinointi tavoittaa aina 
peruskoululaisista seni-
oreihin. Kyselyn kysy-
myksiin on helppo vasta-
ta. Kysymyksen voi myös 
ohittaa, jos ei osaa sanoa 
mielipidettä.

Kysely on kaikille sama, ja 
siinä on yksi sen parhaista 
puolista. Se kertoo aidosti 
eri ikäryhmien näkemyk-
sistä erilaisiin asioihin 
heidän näkökulmastaan ja 
juuri heidän lähialueensa 
näkökulmasta.

Toivomme teiltä, hyvät 
veikkolalaiset ja muut 
pohjoiskirkkonummelai-
set, aktiivista osallistu-
mista JUURI NYT, sillä 
tämä on se ainoa ja paras 
mahdollisuutenne kertoa 
ihan oikeasti oma henkilö-
kohtainen näkemyksenne 
oman asuinalueenne ny-
kytilasta ja sen ympäristön 
kehittämismahdollisuuk-
sista.

Tuloksilla on merkitystä, 
sillä ne näyttävät tahtoti-
lamme ja suunnan, mitä 
ja miten toivomme kun-
nan suhtautuvan omaan 
lähialueeseemme. Mitä 
useampi vastaa, sitä luo-
tettavampi ja painoarvol-
taan merkittävämpi on 
viestimme, miten Pohjois-

Kirkkonummen toivotaan 
kehittyvän.

Kysely julkaistaan ky-
läyhdistyksen sivuilla 
sekä veikkolalaisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kyse-
lylinkin jakamisessa on 
apuna omaa nuorisoam-
me, jolle asuinympäris-
tömme ja sen toimivuus 
on myös hyvin tärkeä 
asia.

Pyrimme saavuttamaan 
nykyteknologialla mah-
dollisimman monta pai-
kallista asukasta mm. 
kauppojen ja muiden vilk-
kaasti asioitujen palvelui-
den läheisyydessä. Vastata 
ei tarvitse paikan päällä, 
mutta jaamme kyselylink-
kiä asioinnin yhteydessä.

Aikaa kyselyn vastaami-
seen on 30.6. klo 23.00 
asti. Vastaamalla autam-
me itseämme paranta-
maan asuinympäristö-
ämme.

Markku Hohtari
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Lauantaina 11.6. kello 12–20 
Juhannussahtitapahtuma ja noin kello 15–16 
alkukarsinta sahdinvalmistuksen SM-kisaan. 
Tapahtumapaikka on Lamminjärven rannalla, 
osoitteessa Lamminpääntie 8. 
Tapahtuma on ilmainen ja sen järjestää Sahtipäät ry.  
Ilmoittautumisohjeet ja lisätiietoja www.sahti.org/
sahtip-t  
www.facebook.com/groups/sahtipaat/ 
sahtipaat@gmail.com

Sahtia!

Kaikki mukaan 
skeittirampin 
talkoisiin 14.–15.5.
Venttu ry järjestää skeittirampin talkoot ja toivoo 
mukaan sekä nuoria että aikuisia. 
Rampin kunto on päässyt rapistumaan, ja sitä myöten 
turvallinen käyttö on vaarantunut. Sinun ei tarvitse 
sitoutua koko viikonlopuksi eikä edes koko päiväksi; 
hommia löytyy myös lyhyemmäksi aikaa. 
Voit ottaa omia työkaluja mukaan. Eikä hätää, vaikkeivät 
työkalut pysykään kädessä. Esimerkiksi reippaat 
roskalavan täyttäjät ovat myös erittäin arvokas apu. 
Tehdään yhdessä Veikkolasta viihtyisä ja turvallinen 
paikka elää. Meille kaikille! 
Lauantai 14.5. klo 10.00–17.00 ja 
sunnuntai 15.5. klo 11.00–16.00.

Skeittirampin avajaisia vietetään Veikkola-päivänä 11.6. 
klo 13 –15. Tiedossa mielenkiintoista ohjelmaa. Tervetuloa! 
 
Seuraa Venttu ry:n tiedotteita Facebookissa. Lisätietoja: 
venttury@luukku.com

Tervetuloa 02880  
Veikkola -päiville 

Klo 10–14 tavataan torilla ja sen ympäris-
tössä. Paikalliset yritykset ja yhdistykset 
esittelevät toimintaansa ja uudistunutta 
kylää. Ohjelmassa on mukavaa kisailua, 
grillailua, esityksiä ja yhdessäoloa. 

Torilla myynnissä ainutlaatuisia ja 
katu-uskottavia 02880-tuotteita. 

Klo 13–15 skeittiparkilla makkaraa, 
musaa ja mieletöntä meininkiä!

Ei tuu nuorisosta renttu ku asial on Venttu. 
Skedeparkki avataan ja torillakin tavataan!

Veve järjestää sählytutkan ja neuvoo 
K-kaupan viereisen kuntoradan käy-
tössä. Ja paljon, paljon muuta.

Seuraa ilmoittelua, nettiä ja facebookia!

Toripaikat yksityisiltä 5 euroa, yrityksiltä 
ja yhdistyksiltä 10 euroa. Varaa paikkasi 
osoitteessa veikkola@gmail.com!

02880 Veikkola -päivä järjestetään  
11.6. valtakunnallisena Avoimet kylät -päivänä.

Kyläyhdistys antaa lausun-
toja ja kerää adresseja. Yh-
distys hakee erilaisiin kylää 
avustaviin tai kehittäviin 
hankkeisiin EU-, Leader- 
ja kuntatukia.  Näissä ha-
kemuksissa hankkeen koh-
teen lisäksi jäsenmäärällä 
on tärkeä merkitys.

Näistä syistä vetoamme-
kin teihin: ilmoittakaa 
perheenne koulu- ja aikui-
sikäisten nimet jäsenmak-
sun yhteydessä.
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Veikkola – mitä tiedämme kylästämme
Veikkola sijaitsee Nuuksion järviylänköalu-
een eteläosassa. Viimeisen jääkauden jääalu-
een raja oli n. 9 000 vuotta sitten Nuuksion 
kohdilla, ja merenpinta peitti alueen etelä-
osia. Jään reunan sulaessa ja siirtyessä poh-
joiseen päin syntyivät useat Nuuksion lammet 
ja järvet. Lähes koko Veikkola järvineen oli 
osa isoa Litorinamerta. Kylästä pilkisti me-
ren keskeltä Vuorenmäki ja Kaskimäki. Jään 
puristuksessa ollut maankuori alkoi nousta.

Vasta tuhat vuotta myö-
hemmin syntyivät itse-
näiset järvet peräkkäise-
nä ketjuna: Perälänjärvi, 
Lamminjärvi, Kalljärvi, 
Haapajärvi ja Vähäjärvi 
(kuivatettu). Tämä Nuuksi-
on latvoilta alkava vesistö 
laskee mereen Kirkkonum-
men ja Espoon rajalla. Kur-
kiston järvestä on laskujoki 
Kalljärveen. Maaston ala-
vien kohtien soistuminen 
alkoi jatkuneen maanko-
hoamisen vaikutuksesta. 
Särkijärvi, Tampaja, Hepa-
ri ja Petäjärvi saavat veten-
sä lähialueen suoperäisiltä 
mailta, ja laskujoet merelle 
kulkevat Kirkkonummen 
länsipuolella. Nykyinen 
maankohoaminen Veikko-
lan alueella on 2,5 mm/v. 
Kylämme sijaitsee jokien, 
purojen ja soiden alkuläh-
teillä, joista kannattaa pitää 
huolta.

Veikkolan kartta-alueesta 
noin 42 % on kalliota tai 
ohuen moreenin verhoa-
maa kalliopintaa. Kallio-
perän muodot ovat pieni-
piirteisiä ja jyrkänteisiä. 
Kallioperä on lähes yksin-
omaan graniittia, ja alu-
een länsipuolella on pieni 
kiillegneissialue. Vuoren-
mäen läntinen reuna on 
jyrkänteinen. Eloperäisiä 
maalajeja, turvetta ja lie-
jua, on Veikkolan kartta-
alueella noin 11 % maa-
alasta. Liejua ja järvimutaa 
on kerrostunut alueelle jär-
vien ja lampien umpeen-

kasvun ja vedenpinnan 
laskun seurauksena. Lähes 
kaikki hedelmällinen maa-
aines raivattiin peltoalaksi 
viimeistään 1800-luvun 
kuluessa.

Muinaisjäännökset

Museoviraston mukaan 
ensimmäisen Kirkkonum-
men muinaisjäännösten 
tutkimuksen teki A. Äyrä-
pää vuonna 1926. Silloin 
tutkittiin ja inventoitiin ki-
vikautista aineistoa myös 
Veikkolan alueelta. Veik-
ko Lehtosalo teki laajan 
inventoinnin kunnassa 
vuonna 1963. Näitä aineis-
toja on täydennetty ja täy-
dennetään edelleenkin.

Löydöksiä Veikkolasta – 
muutama tutkittu alue

Kivikautinen liesi ja is-
koksia. Paikka on Turun 
moottoritien ja Perälän-
järven välisen mäen ete-
läkaakkoon laskeutuvalla 
rinteellä. Paikka on kivi-
kautiselle asutukselle hyvin 
tyypillinen, ja se on sijain-
nut muinaisen saaren etelä-
kärjessä. Alueella ei ole mi-
tään näkyvissä, mutta pieni 
alue on rakennuskiellossa.

Kalljärven pohjoisran-
taa laskeutuva rinne. Ki-
vikautisia asuinpaikkalöy-
töjä havaittiin noin 350 x 
150 m laajuisella alueella 
pellon ylärinteessä hie-
kansekaisessa mullassa. 

Asuinpaikka on ollut hy-
vin laaja-alainen.

Vesimyllyn paikka on 
tuoreempi muinaisjään-
nös. Kohde sijaitsee Pu-
ronsuuntien itäpuolella, 
matonpesupaikan alapuo-
len puron molemmin puo-
lin. Purossa on vuoden 
1780 Kuninkaan kartastos-
sa vesimylly. Paikalla on 
nyt uudempia patoraken-
nelmia, mutta puron reu-
nalla on havaittavissa van-
hoja kivirakenteita, jotka 
lienevät peräisin vanhasta 
vesimyllystä.

Museovirasto tutkii ajoit-
tain Veikkolan alueella. 
Viime aikoina on tutkit-
tu Veikkolan Parantolan 
aluetta eli kaavoitettavaa 
Laguksen puistoaluetta.

Uudenmaan historiallisten 
paikkatietoaineistojen pe-
rusteella Kalljärvi on ollut 
suuri kylä 1560-luvulla, 
jolloin paikalla oli viisi ta-
loa. Kuninkaan kartastossa 
1780-luvulla kylän koko 
oli merkittävä. Vanhaa ky-
lätonttia on saattanut säi-
lyä Alitalontien eteläpuo-
lella sijaitsevan maatilan 
pihapiirissä.

(Lähde: Museovirasto, 
Kaava-alueen arkeolo-
ginen inventointi 15.–
16.10.2012)

Maakirjojen mukainen 
Veikkolan kylä ei ole 
postialue 02880

Jos nykyistä postinumero 
02880 -aluetta pidetään 
Veikkolan kylänä, se on 
syntynyt Veikkolan, Kall-
järven, Koski´s ja Navalan 
kylistä. Nimet ovat edel-
leenkin nähtävissä tontti-
kirjoissa. Kuvassa olevas-
sa pitäjäkartassa vuodelta 
1943 kylärajat ovat selväs-
ti näkyvillä.

Miten Veikkolan kylän 
tontitus tapahtui ja 
asukasluku nousi?

Veikkolan kylää hallitsi 
1800-luvun alussa Weiko-
la-Nedergårdin tila. Osa ti-
lasta pilkottiin vuosisadan 
kuluessa. Jäljelle jääneen 
erittäin suuren päätilan 
Nedergård-Sigurdsbergin 
omisti 1900-luvun alussa 
aatelinen Wladimir Hri-
maly. Hän myi vuonna 
1928 päärakennuksen ja 
sen ympäriltä 8 000 neliön 
tontin Sielunterveysseu-
ralle, nimi nykyään Suo-
men Mielenterveysseura. 
Ylilääkärinä ja seuran pu-
heenjohtajana oli Reino 
Lagus. Hrimaly teki vara-
rikon 1930-luvun alussa.

Velkojen takuumiehinä 
olivat Vihdissä asuneet 
maanviljelysneuvos Lau-

ri Palojärvi ja kunnallis-
neuvos, valtiopäivämies 
Artturi Hiidenheimo. He 
maksoivat Hrimalyn velat 
ja saivat alueet haltuunsa. 
He päättivät kaavoittaa ja 
myydä suuren tilan pals-
toiksi. Kaava valmistui 
1932.  Pitäjäkartasta on 
nähtävissä, miten laajat 
alueet tilan Lamminjär-
ven länsirannoista ja Pe-
rälänjärven itärannoista 
kaavoitettiin pääasiassa 
loma-asutukselle. Samaan 
aikaan myös Kalljärven 
kylän luoteisosa eli ”Län-
siranta” oli kaavoitettu ke-
säasutukselle.

Turuntien rakennusaikana 
1930-luvun puolivälissä 
kylään tuli uusia ympäri-
vuotisia asukkaita. Sota-
aika keskeytti tonttien 
myynnin ja rakentamisen. 
Veikkolan uudet kesä-
mökit olivat usean äidin 

ja lapsen turvapaikkoina 
sodan aikana. Parantolan 
rakennukset tyhjennettiin, 
potilaat siirrettiin Lapin-
lahteen, ja armeijan pääl-
lystö varasi tilan itselleen.

R a u h a n s o p i m u k s e n 
19.9.1944 mukaisesti 
Porkkalan alue luovutettiin 
Neuvostoliiton käyttöön. 
Asukkaita siirrettiin Poh-
jois-Kirkkonummelle ja 
muihin lähikuntiin yhteen-
sä noin 10 000. Porkkalas-
ta tulleiden lisäksi kylälle 
asutettiin Karjalan evak-
koja. Veikkolan vakituisten 
asukkaiden määrä kasvoi 
jälleen. Kunnan virastot 
siirtyivät Navalaan. Haapa-
järven kirkosta tuli kunnan 
pääkirkko. Vilkkaan raken-
nuskauden aikana asutus 
levisi laajalle lähikyliin 
Turuntien reunamilta.

Pirkko Kautto

toimimme Huhmarnummen 
koululla. Musiikkikoulun soittimina 
huilu, akustinen kitara, sello, viulu, 
piano, saksofoni ja alttoviulu. Ei 
pääsykoetta. Muskari 2,5-6-vuotiaille 
lauantaiaamuisin.  
lisätietoa ja ilmoittautumislomakkeet 
http://palmury.info

Ilmoittautuminen  
Palmun musiikkikouluun 
ja muskariin on alkanut.

2,32 € min+pvm. PL 50, HKI 25, www.tarjasahari.net

TARJA SAHARI 
0700-9-3008

PARANTAJA-
SELVÄNÄKIJÄ

 Vastaanotto Veikkolassa 
ajanvaraukset 040-5151 554 
 
– reiki kursseja 
– regressioterapiaa 
– Valoa elämään kursseja eli löytöretki itseesi 
 
www.tarjasahari.fi

Nykyiset postinumeroalueen rajat eivät noudata kylien rajoja, eivätkä aina 
kuntarajojakaan. Veikkolan länsipuolella osa Vihdin kuntaan kuuluvista teistä 
kuuluu Postin 02880 numeroalueeseen. Koski´s Navalan alueet kuuluvat 
Kirkkonummeen, mutta kylän Siikajärven puoleisen koilliskulman postinumero on 
02860 ESPOO.

Pitäjänkartan on toimittanut L. Teittinen vuonna 1937 ja piirtänyt Helmi Toijonen 
vuonna 1943.
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Hyötypuutarhurit
Rakkauteni puutarhan 
hoitoon ja hyötykasvien 
kasvattamiseen alkoi jo 
nuoruudessa. Aikuisiällä 
harrastuksesta tuli suoras-
taan intohimo, ja niin tämä 
sydämen palo ajoi minut 
lopulta opiskelemaan alaa. 
Nyt kun puutarhurin tut-
kinto on melkein suoritet-
tu, pohdin, miten parhaiten 
voisin jakaa osaamistani 
myös muille puutarhahar-
rastajille. Siitä lähti ajatus 
yhdistystoiminnan käyn-
nistämisestä Veikkolaan.

Hyötypuutarhurit ry on 
perustettu tänä keväänä 
tarkoituksenaan järjestää 
mm. puutarhan hoitoon 
ja hyötykasvien kasvat-
tamiseen liittyviä tapah-
tumia sekä koulutuksia. 
Tarjolla on sopimuksen 
mukaan myös yksilöllistä 
konsultointia oman puu-
tarhan suunnitteluun ja 
hoitamiseen. Lisäksi on 
käynnistetty neuvottelut 
Kirkkonummen kunnan 
ja Eerikinkartanon kans-
sa peltoalan vuokraami-
sesta palstaviljelijöiden 
käyttöön. Toivottavasti 
päästään sopimukseen ja 
ensimmäiset palstat saa-
taisiin innokkaiden viljeli-
jöiden käyttöön vielä tänä 
keväänä.

Yhdistys on myös kiinnos-
tunut aloittamaan yhteis-
työtä muiden paikallisten 
yhdistysten sekä yrityk-
sien kanssa puutarhahar-
rastuksen edistämiseksi 
Pohjois-Kirkkonummella.

Lisätietoja yhdistyksestä, 
jäsenyydestä, tapahtumis-
ta ja palsta-asioista löy-

Veikkolan historiallista 
kylänpaikkaa tutkitaan 
kaavamuutosta varten
Veikkolassa on vireillä muutosehdotus Laguksenpuiston asemakaa-
vaan. Tämä mahdollistaisi Lamminjärven etelärannalla olevan Veik-
kolan parantolan rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Lisäksi 
kaavamuutoksella pyritään muun muassa parantamaan Lammin-
järven rantaan kaavaillun rantapolun toteuttamismahdollisuuksia 
ja luomaan alueelle uusia omakotitalotontteja.

Uusia erillispientalojen 
korttelialueita on kaava-
ehdotuksessa sijoitettu 
parantolan pihapiirin lou-
naispuolelle Vanhantien 
ja Tammikartanon hoiva-
kodin väliselle alueelle 
sekä parantolan pihapiirin 
kaakkoispuolelle, johon 
rakennettaisiin myös uusi 
katu.

Kaava-alueella sijaitsee 
Veikkolan historiallinen 
kylänpaikka, joka tulee 
ottaa huomioon kaavoi-
tuksessa. Vuonna 2012 
suoritetussa muinais-
jäännösinventoinnissa 
todettiin, että paranto-
lan pihapiirin länsipuo-
lella olevalla mäellä on 
vanhaan kyläasutukseen 
liittyviä kivirakenteita, 
kaivantoja sekä kellari-
kuoppa ja mahdollinen 
uuninperusta.

Myös myöhäisemmän 
asutuksen jäännöksiä oli 
havaittavissa, mutta ar-
vioitiin, että paikalla on 
voinut säilyä jopa kylän 
varhaisvaiheisiin liittyviä 
asutusjäännöksiä. Mui-
naisjäännösinventoinnin 
puitteessa ei kuitenkaan 
ollut mahdollista tehdä 
kohteella tarkempia arke-
ologisia tutkimuksia, joilla 
olisi tarkemmin pystytty 
ajoittamaan havaitut ra-

kenteet ja rajata itse mui-
naismuistoaluetta.

Vanhojen keskiaikaisten 
kylien asutusjäännökset, 
kuten erilaiset rakenteet 
ja vanhat maakerrostumat, 
ovat muinaisjäännöksiä ja 
näin ollen muinaismuis-
tolain rauhoittamia. Tästä 
syystä Museovirasto on 
edellyttänyt, että kaava-
alueella on suoritettava 
arkeologinen tutkimus 
ennen Laguksenpuiston 
asemakaavamuutoseh-
dotuksen hyväksymis-
tä. Tutkimuksessa tulisi 
nimenomaan keskittyä 
muinaisjäännösalueen 
laajuuden ja kunnon sel-
vittämiseen. Näin Museo-
virasto pystyy arvioimaan, 
miten laajana muinaisjään-
nöskohde tulisi huomioida 
asemakaavassa ja mikä 
sen suojeluarvo on.

Vaadittu arkeologinen 
tutkimus on tilattu Mu-
seoviraston Arkeologisilta 
kenttäpalveluilta, ja tutki-
muksen maastotyötä teh-
tiin pääosin huhtikuussa. 
Tutkimusta johti tutkija 
Petro Pesonen, ja kahden 
muun arkeologin voimin 
tutkittiin kolmen päivän 
ajan parantolan pihapiiriä 
sekä sen länsi- ja itäpuol-
ta. Aluetta on tutkittu kai-
vamalla pieniä koekuoppia 

ja tarkastamalla maan pin-
nalle näkyviä rakenteita. 
Koekuopista saadaan kar-
kea arvio, mitä maan alla 
on löydettävissä ja kuinka 
laajalla alueella vanhaan 
kyläasutukseen liittyviä 
jäännöksiä on säilynyt.

Koekuopista onkin näi-
den kolmen päivän ai-
kana saatu kiitettävästi 
kylän historiasta kertovia 
löytöjä, kuten koristeltua 
lasia ja saviastian paloja. 
Parantolan pihapiiristä on 
lisäksi löytynyt astianpa-
loja kivisavikeramiikas-
ta, joiden Pesonen arvioi 
olevan jopa 1600-luvulta. 
Parantolan pihapiiristä 
havaittiin myös erilaisia 
pengerryksiä, mutta Peso-
sen mukaan nämä tuskin 
liittyvät kylän toimintaan. 
Pengerrykset ovat melko 
varmasti parantolan ai-
kaisia, jolloin paikalla on 
ollut puutarha.

Kylän varhaisvaiheisiin 
liittyviä rakenteita ei koe-
kuopista löytynyt, mutta 
pihapiirin kaakkoispuolel-
la todettiin olevan nokinen 
alue, joka saattaa vaatia 
lisäselvitystä, mikäli sii-
hen kohdistuu uudisraken-
tamista.

Teksti ja kuva:  
Jan-Erik Nyman

Arkeologi Satu Koivisto kaivaa koekuoppaa Veikkolan vanhalle kylänpaikalle.

Sanna Myllys oman hyötytarhansa kevättöissä.  
Kuva: Sami Myllys/In The Mill Oy.

 

Eerikinkartanon  
Marja

eerikinkartano.fi

dät jatkossa yhdistyksen 
facebook-sivuilta: www.
facebook.com/hyotypuu-
tarhurit

Upeaa kasvukautta  
odotellen

Sanna Myllys 
Hyötypuutarhurit 
ry:n puheenjohtaja

8.30-21

6-21
8-21
8.30-21
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ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset
Remontit

Poikkeusluvat

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

Juhannuksen  
taikoja ja perinteitä
Kesä kolkuttaa jo ovella ja juhannus lähes-
tyy. Juhannuksen vietolla on pitkät perin-
teet, jotka ulottuvat kauas muinaisiin aikoi-
hin. Ennen vanhaan keskikesällä vietettiin 
juhlaa säänjumalan eli Ukon kunniaksi. 
Juhlan tarkoituksena oli varmistaa hyvä 
sato ja hedelmällisyys vuodelle. Ukon juhlas-
sa piti kylvää maahan nauris ja pyytää Ukol-
ta sadetta sadon kasvamiseksi. Kristinuskon 
myötä keskikesän juhlaa alettiin kuitenkin 
viettää Johannes Kastajan syntymän kunni-
aksi, ja nimeksi yleistyi Juhannus.

Juhannusvalmistelut oli 
ennen vanhaan tapana 
aloittaa suursiivouksella ja 
juhannuskoristelulla.

Portaiden päihin ja ovien 
pieliin laitettiin koivu-
noksia, joilla korostettiin 
juhlan tuntua, suvea ja 
luonnon vehreyttä. Juhan-
nuskoristelun on uskottu 
myös vaikuttavan myö-
tämielisesti karjaonneen. 
Koristelun tapa onkin luul-
tavasti peräisin esikristilli-
sistä paimenten juhlista, 
joita pidettiin keskikesän 
aikaan.

Juhannusaattona mentiin 
saunaan puhdistautumaan, 
ja saunominen kuului 
osaksi juhlakuntoon lait-
tautumista. Saunan jälkeen 
katettiin pöytä koreaksi 
herkuilla. Perinteisimmät 
juhannusruoat liittyivät 
karjanhoidon ja lehmän 
antimiin. Vanhan kansan 

käsitysten mukaan myös 
alkoholijuomien nauttimi-
nen edesauttoi kylvön ja 
viljan kasvun onnistumista.

Juhannuksena oli tapana 
ennustaa tulevia säitä sekä 
viljan kasvua:

”Millainen on mansikka 
Juhanina, sellainen on 
jyvä Jaakkona.” 
”Juhannukseen saakka 
sataa laariin, Heinä-Maa-
riasta (2.7.) sataa laarista 
pois.” 
”Jos juhannusyönä tuulee 
pohjoisesta, tulee huono 
marjavuosi.” 
”Jos aurinko nousee 
juhannuspäivänä selke-
älle taivaalle, tulee hyvä 
vuosi. Sade ennustaa 
märkää loppukesää.”

Keskikesän valoisana yönä 
nuoret tekivät lemmen-
taikoja. Jos tyttö kurkkasi 
keskiyöllä alastomana läh-

teen reunalta, saattoi siellä 
nähdä tulevan puolisonsa. 
Toinen tapa oli poimia 
yhdeksän erilaista kukkaa 
tyynyn alle yöksi, jotta 
tuleva sulhanen näkyisi 
unissa. Naimaikäiset tytöt 
vierittelivät itseään alas-
tomina pojan talon ruis-
pellossa niin, että yökaste 
tarttui ihoon. Siitä kohosi 
lempi myös talon poikaan. 
Juhannuksen yökasteella 
uskottiin toisaalta olevan 
myös parantava vaikutus.

Nykyään juhannusjuhlaa 
vietetään pitkälti kesämö-
keillä saunoen, hyvästä 
ruuasta ja juomista sekä 
kesäyön valoisuudesta 
nauttien. Lippu nostetaan 
salkoon juhannusaattona, 
ja se lasketaan vasta juhan-
nuspäivän iltana. Suures-
sa osassa maata poltetaan 
juhannuskokkoja, joiden 
alkuperäinen merkitys on 
liittynyt pahojen henkien 
karkottamiseen. Ahvenan-
maalla sekä ruotsinkie-
lisellä rannikkoseudulla 
pystytetään myös Majstång 
eli juhannussalko. Monia 
vanhoja juhannusperinteitä 
on säilynyt nykypäivään 
saakka. Tosin vanhan kan-
san taikauskoa ja lemmen-
taikoja, kuten alasti ruis-
pellossa kierimistä, tuskin 
näkee enää nykyisin. 

Teksti ja kuva:  
Anne Nyman

Lisätietoa ja 
luettavaa aiheesta: 
Kustaa Vilkuna: 
Vuotuinen ajantieto. 
Otava. 
Juha Nirkko (toim.): 
Juhannus ajallaan. 
Juhlia Vapusta 
Kekriin. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt 050-344 4918

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Koivunoksat kuuluvat 
juhannuskoristeluun.

p. 0400 402 930 Lamminjärventie 6, Veikkola 
klaus.kurki.lkv@gmail.com  www.oikotie.fi/klauskurki

Välittäjä Veikkolasta 35 v. kokemuksella
Pyydä ilmainen arviokäynti ja välitystarjous 
joustavalta yksityiseltä paikallistoimistolta, 
jossa yrittäjä itse hoitaa koko myyntiprosessin 
ammattitaitoisesti alusta loppuun.
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(09) 2566 196
EERIKINKARTANONTIE 2
02880 VEIKKOLA

www.mariannensalonki.com

ark 9-18
la 9-14

Kiitosta ja huolta
Tällä kerralla liikenne-
mietteeni kulkevat kotois-
ten raittiemme tuntumassa. 
Tiivistän asiani kolmeen 
tienkohtaan, joista löydän 
kiitoksen tai moitteen ai-
hetta.

Laadukasta kevyen 
liikenteen väylää

Aluksi kiitän. Annamme 
varmaan yhteisesti paljon 
arvoa sille, että kylämme 
keskustasta ulottuu nyt 
noin kolmen kilometrin 
matkan asiallisella kevyen 
liikenteen väylällä varus-
tettu Lapinkyläntie Nava-
lan VPK:lle asti. Toivon 
tietysti, että tienparannus 
siitä eteenpäin kohti La-
pinkylää jatkuisi pian ja 
asiallisesti.

Tö-öys-sy

Lapinkyläntiellä 40 km/h 
-nopeusrajoitusalueella 
Lehtikuusentien risteyk-
sessä on keskisaarekkeel-
la varustettu korotettu 
suojatie, jota molemmista 
suunnista edeltää varoitus-
merkki ”Töyssy”.

Tämän töyssyn eli koro-
tetun suojatien molemmat 
reunat ovat liian jyrkkiä, 
vaikka ne näyttävät loivilta. 
Tämä töyssy toimisi erittäin 
hyvänä hidasteena, vaikka 
sen reunoja loivennettaisiin.

Hyvä esimerkki loivem-
masta mutta erittäin hy-
vin toimivasta korotetusta 
suojatiestä on kirkonkylän 
tuntumassa. Se sijaitsee 

Volsintiellä muutaman 
kymmenen metrin päässä 
Volsintien ja Gesterbyhyn 
johtavan Vilhonkummun-
tien risteyksestä etelään.

Rakkaat ympyrämme

Olen usein kirjoittanut 
kylämme kiertoliittymi-
en alueen turvallisuuden 
puolesta. Jälleen painotan 
sitä, että Veikkolan koulun 
kohdalta kohti toria johtava 
kivetty suojatie ei ole kevy-
en liikenteen väylän jatke. 
Tällä suojatiellä ei saa ajaa 
polkupyörällä, vaan se on 
talutettava yli tien.

Muut kiertoliittymien suo-
jatiet on valkoisten viivo-
jen katkoksin merkitty ke-
vytväylien jatkeiksi.

Tämän kivetyn suojatien 
länsipuolella kasvaa vuo-

Tämä kuva on Lapinkyläntieltä Puukirkontien risteyksen tuntumasta. Tässä on yksi 
esimerkki kiitettävän tieosuuden rakenteellisesta turvallisuudesta. Suojatiellä on tien 
keskikohdalla jalankulkijoitten turvallisuutta lisäävä keskisaareke. Tämä helpottaa 
ja turvaa muun muassa niiden kulkua, joille käveleminen jostain syystä on hidasta ja 
vaivalloista. Myöskään esimerkiksi lastenvaunujen työntäjän ei tarvitse päästä kerralla 
koko tien yli. Veikkolan S-Marketin ja Navalan VPK:n välisellä tieosuudella on yhteensä 
kuusi keskisaareketta.

rimäntyjä, jotka aiheutta-
vat lännen suunnalta aja-
ville erittäin vaarallisen 
katveen. Kivien keskellä 
oleva nuori mänty, josta 
on karsittu alaoksia, voi 
jäädä, mutta vuorimännyt 

on poistettava, tai niitä on 
ainakin vähennettävä.

Hyvää ja turvallista kevättä 
sekä kesän odotusta!

Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

Tämän töyssyksi korotetun suojatien reunat ovat liian jyrkkiä. Vaikka reunoja 
loivennettaisiin, ne toimisivat kuitenkin selkeinä hidasteina.

Nämä ajoratojen keskialueella kasvavat vuorimännyt aiheuttavat lännestä päin ajaville 
vaarallisen katveen. Kuvassa näkyvien autojen suunnalta, idästä päin, ajaville ei ole 
erityistä katvetta.
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Unto Marjatsalo – puoliksi puolalainen
Maruryczkanycz oli alkujaan Unto Marjat-
salon isän, Antin, sukunimi. Hän tuli tänne 
10-vuotiaana ensimmäisen maailmansodan 
melskeissä suomalaisen upseerin matkassa. 
Ennen sitä Antti ja hänen isosiskonsa olivat 
joutuneet erilleen muusta perheestä ja kul-
keneet kesän 1914 yksissä.

– Ei tullut koskaan kysy-
tyksi, miten näin oli käy-
nyt, Unto sanoo.

Galitsiasta 
Kirkkonummelle

Antti Marjatsalo oli ko-
toisin Galitsiasta, joka 
tuolloin kuului Itävalta-
Unkarin keisarikuntaan. 
Äiti oli saksalainen ja 

isä puolalainen. Vanhaan 
maahan jäivät äiti ja kuusi 
sisarusta. Isä oli kuollut. 
Toiseen maailmansotaan 
asti kirjeitä kulki Suomen 
ja Puolan välillä, sitten 
niiden tulo lakkasi. Kuusi 
vuotta veljeään vanhempi 
siskokin oli päätynyt Suo-
meen. Hän tunnisti Antin, 
kun he osuivat Espalla 
vastakkain.

– Ajat olivat levottomat, ja 
pakolaisia oli paljon, kuten 
nyt, Unto Marjatsalo miettii.

Antti anoi Suomen kan-
salaisuutta vasta vuonna 
1937. Untolla on talles-
sa tasavallan presidentti 
Kyösti Kallion allekirjoit-
tama asiakirja.

– Siihen aikaan kansalai-
suus meni isän mukaan. 
Vanhimmat sisarukseni 
kerkesivät olla isän mu-
kaan puolalaisia. (Galitsia 
oli ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen liitetty 
Puolaan.) Itse synnyin suo-
malaisena. Tuo kansalai-
suusanomuksen leimavero 
oli iso, vastasi kuukauden 
palkkaa.

Kartanolla töissä

Marjatsalojen ikkunoista 
näkyvät Eerikinkartanon 
pellot.

– Isä oli kartanolla töissä. 
Varmaan äitikin oli lapsena 
perunapellolla, koska vaa-
ri, äidin isä Svante Lind-
holm, palveli siellä 40 
vuotta, Unto kertoo.

Unton isä kävi Eerikinkar-
tanon maanviljelyskoulun 
vuosina 1927–1928.  Hän 
ei kuitenkaan jäänyt koulun 
jälkeen töihin vaan meni 
vuodeksi tuomari Gran-
lundin tilalle Kangasnie-
melle. Unton äiti ei siellä 
viihtynyt vaan tuumasi, et-
tei hän Savoon jää. Unton 
vanhin sisar, Terttu, syntyi 
Savossa vuonna 1930.

Monta asuinpaikkaa

Antti Marjasalo perusti 
perheen ja juurtui Kirk-
konummelle. ”Enää ei tar-
vinnut kuin kahta kieltä, 
suomea ja ruotsia, lapsuu-
den viiden sijaan”, Antti 
sanoi jossain lehtijutussa. 
Hän oli pitkään Primulan 
Rauhalassa Hvitträskin 
rannalla tilanhoitajana. 
Unto syntyi Rauhalan ai-
kaan ja Hilkka Särkijär-
vellä Humlassa.  

– Olemme asuneet mones-
sa paikkaa, taksimökissä, 
Humlassa, yhden talven 
yli Vihdin Myllymäessä. 
Minä olen syntynyt Rauha-
lassa, jossa asuimme mon-
ta vuotta. Isä oli kahteen 
kertaan töissä Primulalla. 
Eerikinkartanoon hän tuli 
joskus 1949–1950. Hän 
oli koulupoikien pomona, 

katsoi, mitä hommia lapset 
tekivät, ja oli niissä muka-
na. Runar Lindholm oli 
siihen aikaan pomona kar-
tanossa.

– Kävelimme Humlasta 
kouluun kartanon ohi. Kun 
Hillbergin Kalevin äiti oli 
puuronkeittäjänä maan-
viljelyskoulun pojille, hän 
tarjosi aina meillekin aa-
mupuuroa.

Kauppaneuvos Hämäläi-
nen omisti Helven tarhan, 
Unton isä hoiti niitä maita 
ja korjasi minkkitarhoja. 
Helven koetarhan aikaan 
hän ei ollut enää siellä 
vaan Lindholmin sahalla 
töissä.

Unto kävi neljä vuotta 
Veikkolan koulua. Sitten 
naapurissa asunut kauppa-
neuvos Hämäläinen, jolla 
oli vuotta vanhempi poika, 
otti hänet kaupunkiin.

– Kävin Helsingissä Kar-
jalan yhteiskoulua, mutta 
en suorittanut sitä loppuun, 
kun Hämäläisen pariskun-

nalle tuli ero. Oli mentävä 
töihin.

Kotina taksimökki

Aika moni vanha veikkola-
lainen on asunut nykyisellä 
taksiasemalla.

– Sepän paja oli nykyisen 
taksiaseman luona, K-
kaupan kohdalla. Maantie 
meni mökin ja pajan vä-
listä. Muistan, kun isällä 
oli pajan pahnoissa sok-
kelirautoja. Naapuri tuli 
yöllä herättämään, kun 
paja paloi. Joku tansseissa 
kävijöistä oli käynyt sytyt-
tämässä sen.

Unto kertoo, että heillä oli 
navetta 10-kioskin koh-
dalla ja siellä yksi lehmä. 
Sisään mökkiin mentiin10-
kioskin puolelta.

Tätinä Aino Blom

Moni vanha veikkolalainen 
on toiselle sukulainen.

– Blomin Aino on äitini 
sisko, syntyjään Lindholm. 

Eerikinkartanon historii-
kissa on juttu, kuinka hän 
pienenä tuli kovin kipeäk-
si. Apua haettiin kartanon 
lääkäriltä Wahlbergilta. 
Tyttö tervehtyi ja kävi kiit-
tämässä parantajaansa.

Ainon ensimmäinen mies 
tapettiin Espoon karta-
nossa. Tekijää ei koskaan 
saatu selville. Aino meni 
naimisiin miehensä veljen 
kanssa. Ensimmäisestä 
avioliitosta oli kaksi lasta, 
Thelma ja Lasse. Nisse, 
Eini, Raineri, Reijo ja 
Eino olivat toisen veljek-
sen lapsia. Blomien torppa, 
Lerbacka, on nykyään ka-
pellimestari Jorma Panu-
lan omistuksessa.

Unto ja Mirjam Marjatsa-
lo viettävät eläkepäiviään 
Eerikinkartanon likellä. 
Molemmat lapset asuvat 
lähellä. Untoa kiinnostai-
si tietää, löytyisikö sukua 
Puolan suunnalta. Mirjam 
toppuuttelee: antaisit sen 
Puolan olla.

Teksti: Raija Kari

Untolla on tallessa presidentti Kallion allekirjoittama asiakirja.

Kutsu Pohjois-Kirkkonummen yhteisen 
vesialueen osakaskunnan osakkaille vuoden 
2016 sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Tiistai 17.5.2016 klo 18.00 
(valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00)

Paikka: Hotelli Nuuksio, Naru-
portintie 68, Kirkkonummi

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan sääntöjen 
määräämät asiat. Kutsu lähetetään sähköpostitse 
niille osakkaille, joiden sähköpostiosoitteet ovat 
hoitokunnan tiedossa. Esityslista toimitetaan säh-
köisen kutsun mukana ja se on nähtävänä kokonai-
suudessaan myös Veikkolan vedet-verkkosivuilla 
(http://veikkolanvedet.webs.com). Kokoukseen 
osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen 
verkossa sekä tutustumaan ohjeisiin kokoukseen 
valmistautumisesta. Tarkastettu kokouspöytäkirja 
tulee nähtäville verkkoon sekä erikseen sovittaessa 
osakaskunnan sihteerille. 
 
Hoitokunta

Kirves ry:n  
sääntömääräinen  
VUOSIKOKOUS 
pidetään Veikkolan Kylätalon tiloissa,  
Vanhatie 29, 02880 VEIKKOLA, 
20.05.2016 klo 17:00. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
Kirves ry  
Hallitus

16.7.2016 klo 13.00–16.00  
Tampajan-Särkijärven 

vesiensuojeluyhdistys ry:n kesäjuhla 
Kukkumäellä,  

osoite Tampajankannas 121.  
Vapaa pääsy.
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Haapajärven kirkko käyttöön 
kesäkuun alussa
Haapajärven kirkko on 
ollut suljettuna remon-
tin vuoksi viime syksys-
tä lähtien. Seurakunta on 
kokoontunut Veikkolan 
seurakuntakodilla, mutta 
monet veikkolalaiset ovat 
jo odottaneet kirkon avau-
tumista. Kirkko avataan 
taas käyttöön 1.6.2016.

Kirkon korjaukset on to-
teutettu hienovaraisesti 
museoviraston ohjeita 
noudattaen. Seinien ylim-
piä lahovaurioisia hirsiä 

on vaihdettu, nurkkien ja 
sisäkaton lahovauriot on 
korjattu. Sähköt on uusit-
tu, kattokruunut on kaik-
ki puhdistettu ja korjattu. 
Konservaattorit ovat tar-
kastaneet lasimaalauksen 
ja muiden maalausten 
kunnon. Lisäksi kirkkoon 
hankitaan uusi paloilmoi-
tinjärjestelmä.

Ensimmäistä kesämessua 
vietetään Haapajärven 
kirkossa su 5.6. klo 12. 
Silloin kaikki ovat terve-

Haapajärven kirkko toukokuussa 2005.

Kesällä on taas mahdollisuus päästä tunnelmalliseen kyläkirkkoon hiljentymään.

Päällikkö vaihtui S-Marketissa

S-Market Veikkola sai uuden esimiehen, kun Jan Olenius aloitti marketpäällikkönä 
18.1.2016. Veikkolan S-Market on miehelle ennestään tuttu, sillä hän toimi samoissa 
tehtävissä 2003–2006. Marketpäällikkö Olenius panostaa palveluun ja runsaaseen tuo-
tevalikoimaan. ”Myöskään tyhjiä koloja ei hyllyissä saa näkyä”, sanoo Olenius.

Teksti: Paavo Sortti  
Kuva: Tapani Iivari

Oman kylän Rengaspalvelu on nyt myös 
AutoFit-monimerkkikorjaamo. 

- Tuulilasin vaihdot 

- Ilmastointihuollot 

- Määräaikaishuollot 

- Korjaukset  

- Ohjauskulmien säädöt 

- Katsastuskäynnit 

- Sijaisauto 

- Renkaat ja vanteet  

 
Puh. 040 455 2377  
WaraAutohuolto 
 
Puh. 040 4554242 
WaraRengaspalvelu 
  
Teollisuustie 7, halli 1 
02880 Veikkola 
www.wararengas.fi 

Avoinna arkisin 7.30 - 17.00 

tulleita kyläkirkkoon lau-
lamaan suvivirttä. Messun 
jälkeen juodaan kirkko-
kahvit kirkonmäellä.

Kesämessuja vietetään 
Haapajärven kirkossa sun-
nuntaisin klo 12, juhan-
nuslauantaina 25.6. klo 
12. Kaikenikäisten Puisto-
jumalanpalvelus Navalan 
puistossa su 21.8. klo 11.

Teksti ja kuvat:  
Johanna Siltala

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 
02880 Veikkola

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

Kylätalo 
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Meretniemen perheen kuuden vuoden seikkailu

Purjehtien maailman ympäri
Kolmilapsisen perheen van-
hemmat Riikka ja Tuomo 
Meretniemi ovat purjehtineet 
yhdessä erilaisilla veneillä 25 
vuotta. Molemmat ovat opis-
kelleet kauppatieteitä Vaasan 
yliopistossa. Tuomo on tehnyt 
pitkän uran Aurinkomatkoissa ja 
Riikka Nesteellä. Yhteisenä har-
rastuksena on ollut matkan suun-
nittelu ja lasten kanssa peuhaus.

Seuraavassa on Meretniemen 
venekunnan kapteenin, Tuomon, 
haastattelu. Hän on luvannut ra-
portoida reissustaan Kylänraitil-
le matkan aikana.

Millainen on 
purjehdustaustasi?

– Olen purjehtinut lapsesta asti, 
mutta enemmän purjehdus tuli 
kuvioihin teinivuosina. Purjeh-
dimme perheemme 34-jalkai-
sella puuveneellä Saimaalla ja 
Itämerellä. Kilpapurjehdus on 
tullut tutuksi Laser-, 470- ja 
1/2-tonnari-luokissa. Olen toimi-
nut lasten purjehduksenopettaja-
na Suomessa ja Yhdysvalloissa.

– Purjeneulojan työ tuli tutuksi 
kahden kesän aikana, jolloin tein 
purjeita Helsingissä ja Tukhol-
massa. Karibialla olen purjehtinut 
moneen otteeseen ja nyt viimeis-
ten vuosien aikana noin neljän 
kuukauden ajan Välimerellä.

Mistä syntyi idea tähän 
"irtiottoon"?

– Ajatus on itänyt jo 80-luvul-
ta lähtien, mutta enemmän se 
alkoi hiipiä mieliin noin viisi 

vuotta sitten. Ostimme nykyisen 
veneen kesällä 2012 sillä aja-
tuksella, että lähdemme pitkälle 
matkalle. Nyt matkaa on suunni-
teltu todella aktiivisesti kahden 
vuoden ajan.

Onko sinulla aiempia 
kokemuksia tämänkaltaisista 
jutuista?

– Vastaavanlaisesta reissusta ei 
luonnollisestikaan ole kokemus-
ta. Pisin purjehdukseni tähän 
mennessä on siirtopurjehdus 
Helsingistä Nizzaan, joka kesti 
kuukauden verran.

Millä rahoitat projektin?

– Kesämökki Turun saaristos-
sa vaihtui kunnon veneeseen, 
ja Veikkolan talo myytiin viime 
vuonna. Matkan suunnittelu on 
vaatinut todella pitkäaikaista 
säästämistä ja suunnittelua myös 
rahoituksen suhteen. Teemme 
matkan aikana töitä useille yh-
teistyökumppaneille, joista osa 
liittyy koulutusvientiin, osa mark-
kinointiin ja sisällöntuotantoon.

Mikä on suunniteltu reitti ja 
aikataulu?

– Lähdemme matkaan Turkista, 
ja ensimmäisen kesän vietämme 
Välimerellä. Ensi keväänä on 
vuorossa Atlantin ylitys Brasi-

liaan ja sitten Etelä-Amerikan 
kierto Tyynelle valtamerelle.

– Kotimatka alkaa Uudesta-
Seelannista keväällä 2019 ja 
jatkuu Kaakkois-Aasian läpi In-
tiaan. Intian valtameren ylityk-
sen jälkeen kierrämme Afrikan 
ja suuntaamme takaisin Etelä-
Amerikkaan. Karibialla vietetyn 
talven jälkeen loppumatka sei-
lataan Golf-virran mukana Eu-
rooppaan, ja Suomeen saavutaan 
alkusyksystä 2022.

Millainen on matkavene?

– Veneemme on Suomessa vuon-
na 1981 rakennettu yksimastoi-
nen Swan 57 (17,5 metriä) s/y 

Meretniemen perhe: 
vasemmalta eturivissä Tuomo-

isä, 44 v., Aarre 7 v., Kerttu 5 v., 
takarivissä Martta  

3 v. ja Riikka-äiti, 42 v. 

Panacea. Venettä on varusteltu 
kodiksi nyt kolme vuotta, ja suuri 
osa tekniikasta on uusittu. Vene 
on sen verran kookas, että sinne 
mahtuu kavereitakin mukaan, 
mikä on hauskaa mutta myös 
turvallisuuskysymys. Veneeseen 
on asennettu mm. vedentekoko-
ne, tuuliperäsin, tuuligeneraatto-
ri, tutka, aurinkopaneeleita sekä 
sähkömoottori, joka toimii myös 
hydrogeneraattorina.

Miten hoidatte lasten koulun-
käynnin?

– Lapset käyvät venekoulua 
vanhempien ohjauksessa. Ope-
tuksen suunnittelussa on ollut 
mukana lukuisia opettajia, ja 

Kirkkonummen kunta on suh-
tautunut projektiin erittäin po-
sitiivisesti. Tulemme pitämään 
yhteyttä Veikkolan kouluun ja 
Aarren luokkaan matkamme ai-
kana.

– Opetuksen ohjenuorana on 
Suomen uusi opetussuunnitel-
ma OPS16, joka tulee voimaan 
ensi syksynä. Osa opetuksesta 
tapahtuu Skypen välityksellä 
useiden opettajien kanssa. Kyt-
kemme oppimisen kiinteästi nii-
hin paikkoihin, kulttuureihin ja 
ihmisiin, joita matkan varrella 
tapaamme.

Teksti: Matti Saartamo 
Kuvat: Tuomo Meretniemi

Reittikartta.
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Luennon alussa Mari Aulangon käyttämällä 
fläppitaululla oli teksti Kun sanot: ”Tuon minä opin” 
tai ”Tuota minä en opi”, olet molemmilla kerroilla 
oikeassa. Niin tulee tapahtumaan!

Mari Aulangon kolmiosaisen Viisas vanhuus -luentosarjan toisen osan aiheena oli ”Oppia ikä kaikki: muisti paranee 
iän mukana”. Fläppitaulussa lukee: ”Jokainen oppii hyvin! Omalla tavallaan”.

Mari Aulangon luennot

Virikkeitä varttuneille
Mari Aulanko on kymmeniä vuosia valmen-
tanut työikäisiä. Nyt osallistujina olivat oman 
kylän eläkkeelle ehtineet. Tälle joukolle suun-
nattu Viisas vanhuus -luentosarja oli 3-osai-
nen.  Osallistujia oli seurakuntakodin salissa 
pidetyissä tilaisuuksissa joka kerta 40–50.

– Ikääntyneet ansaitsevat 
parasta, innostavia virik-
keitä. Nyt tarvitaan iso 
asennemuutos ikääntymi-
seen. Halusin luennoissa-
ni valaa uskoa siihen, että 
ihminen kykenee moneen 
vuosistaan huolimatta tai 
ehkäpä juuri niiden an-
siosta. Ei elämä ole kuin 
lehmän häntä – jatkuvaa 
alamäkeä. Ruumis voi 
heikentyä, mutta henki 
vahvistuu, tuumasi Mari 
viimeisen luennon jälkeen.

Ensimmäisellä kerralla 
mietittiin, mitkä ovat nel-

jä tärkeintä asiaa omassa 
elämässä. Tärkeimmäksi 
osoittautuivat perhe ja ter-
veys.

Kuka minä olen, mihin 
olen matkalla?

Mitkä ovat tekijät, jotka 
vaikuttavat siihen, mikä 
olen? Jos se vakiintunut 
käsitys olisi totta, että gee-
nien ja perimän vaikutus on 
50 prosenttia ja ympäristö-
tekijöiden toiset 50 pro-
senttia, niin itselle, omalle 
minuudelle, ei silloin jäisi 
lainkaan vapaata tilaa.

Mari väittää, että muutos on 
iäkkäällekin mahdollinen: 
vaikkapa uuden kielen op-
piminen tai uusi harrastus. 
Hänen esityksessään pu-
huttiin luovuuden puhkea-
misesta kukkaan 63-vuo-
tiaana. Mikä ettei, muutos 
kannattaa vanhempanakin.

Kaksi kettua – kaksi 
ajattelutapaa

Mari kertoi kahdesta ketus-
ta, harmaasta ketusta ja ho-
peaketusta. Harmaa kettu 
näkee ongelmia, rajoituk-
sia, epäonnistumisia ja ky-
selee: miksi? Hopeakettu 
taas miettii tulosta, näkee 
uusia mahdollisuuksia ja 
kyselee: miten sen muutok-
sen saa onnistumaan?

Muisti paranee 
iän myötä

Ikä ei vie muistia, pi-
kemminkin kokemukset 
parantavat sitä. Usein 
testataan ulkomuistia, sen 
nuoremmat hallitsevat pa-
remmin.

– Jokainen voi oppia sen, 
minkä haluaa oppia, Mari 
väitti.

Lyhytkestoisessa muistissa 
ei ole paljon tilaa, mutta 

Viisas vanhuus -luentosarja  koostui kolmesta 
jaksosta, joiden teemoina olivat: 
Uutta potkua elämään! Mikä omassa elämässäni on 
tärkeää? 
Oppia ikä kaikki: ”Muisti paranee iän mukana…” 
Ihmisten erilaisuus: Elämänkaari. 
Luonne ja sen kasvatus.

pitkäkestoisen muistin ka-
pasiteetti on rajaton.  

Muistiongelmat ovat 
hankittuja, kuviteltuja 
tai todellisia. Kuvitellut 
muistiongelmat ovat juuri 
noita, että ikä toisi ongel-
mia. Aivoja ei kuitenkaan 
saa pakottaa tai moittia. 
Keskittyminen auttaa mie-
leenpainamista.

Ajattelu, tunne ja tahto

Kolmannella luennolla esil-
lä olivat antiikin klassikot, 
Sokrates, Platon ja Aristo-
teles, viisaus, järjen valo ja 
äly. Päästiin todella elämän 
perusasioihin: ajatteluun 
(logos – totuus), tunteeseen 
(ethos – kauneus) ja tahtoon 
(pathos – hyvyys).

Viimeiseksi käytiin läpi 
luonnetyypit ja ihmisen 
elämänkaaren seitsenvuo-
tiskaudet. Kolmen kerran 
kokonaisuus tarjosi paljon 
ajateltavaa.

Kiitos, Mari ja BB-ryhmä. 
Kiitoksen ansaitsee myös 
seurakunta, joka antoi tilan 
käyttöön ja hoiti aamukah-
vi- ja salijärjestelyt. 

Teksti: Raija Kari 
Kuvat: Tapani Iivari 

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

Kalljärven Maansiirto 
Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

rakennusten pohjatyöt
louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOita Ja KySy liSää !

Olen veikkolalainen, Kirkkonummella ja muualla 
Suur-Helsingin alueella toimiva ammatti-
isännöitsijä. Yritykseni Isännöinti P. Väänänen on 
toiminut vuodesta 2003. 
 
Toiminnassani yhdistyvät sekä tekninen että 
hallinnollinen osaaminen. 
 
Isännöintitoimintani aikana olen vastannut 
lukuisista putki- ym. urakoista, perusparannuksista 
ja mm. pihojen kunnostustöistä. 
 
Toimintani tärkeänä arvona on hoitaa isännöintiä 
hyvää isännöintitapaa noudattaen. Pidän erityisen 
tärkeänä isännöitävän taloyhtiön tuntemista, 
ystävällisyyttä, nopeaa palvelua ja yhtiön talouden 
asiantuntevaa hoitoa. 
 
Isännöin kohteita siinä määrin, kuin tiedän 
pystyväni ne itse laadukkaasti hoitamaan. 
 
Hoitooni mahtuu tällä hetkellä 2-3 taloyhtiötä lisää. 
Mikäli haluat keskustella taloyhtiönne isännöitsijän 
vaihdosta tai pyytää suoraan tarjouksen, ole 
yhteydessä! 
 
Toimin Veikkolassa myös Kalljärven 
vesiosuuskunnan ja Kirves 
ry:n puheenjohtajana sekä 
Vesiosakaskunnan sihteerinä.
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Kirjaston aukioloajat 
 
ma klo 14–20 
ti ja to klo 14–19 
ke ja pe klo 10–15 
la suljettu (4.6.–27.8.) 
to 23.6. avoinna poikkeuksellisesti klo 10–15 
pe 24.6. suljettu 
 
Veikkolan kirjasto  Allastie 6, 02880 Veikkola 
puh. 09 2967 2100  
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

KULTTUURI

Veikkolan kirjaston kesä

Lauluiltapäivä 26.5.

Veikkolan kirjaston ja 
Veikkolan sydänkerhon 
yhteistyössä järjestämä 
lauluiltapäivä kirjaston 
Rotko-salissa torstaina 
26.5. klo 14–16. Luvassa 
karaokea ja yhteislaulua. 
Tanssiakin saa. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Poistokirjamyynti

Poistokirjoja myytävänä 
kirjaston aulassa 30.5.–
16.6. Tervetuloa tekemään 
löytöjä!

Satupiknikit

Kesäiset satupiknikit jär-
jestetään kesän aikana 
kaksi kertaa. Satuja kuun-
nellaan kirjaston pihanur-
mella, sateen sattuessa 
sisätiloissa. Kirjasto tar-
joaa pienet piknikeväät. 
Ensimmäinen satupiknik 
keskiviikkona 15.6. klo 
11 ja toinen keskiviikko-
na 27.7. klo 11. Tervetu-
loa mukaan, 3–6-vuotiaat 
lapset!

Kirjaston ystävien 
toimintaa

”Olipa kerran olento”-
sana-/kuvataideleiri kesä-
kuussa Veikkolan kirjas-
tolla.

Leirillä heittäydytään sa-
nojen ja tarinoiden äärettö-
mään maailmaan: luodaan 
omat olennot ja seikkail-
laan niiden kanssa tari-
naretkillä lähimaastossa. 
Leiri järjestetään 6.–10.6. 
kello 9.00–15.00, ja se on 
tarkoitettu 7–12-vuotiaille. 
Hinta on 130 €/ viikko, ja 
se sisältää ohjauksen, ma-
teriaalit, vakuutuksen ja 
lämpimän ruoan.

Yhteyshenkilö ja ilmoit-
tautuminen: Tarja Kar-
vinen, 050 566 3697 tai 
tarja.karvinen2@luukku.
com.

Leirin järjestää Kirkkonum-
men kirjaston ystävät ry.

Luovan, meditatiivisen 
kirjoittamisen 
kesäkurssi

Kesällä järjestetään aikuis-
ten luovan, meditatiivisen 
kirjoittamisen lyhytkurssi 
Eerikinkartanossa. Kurs-
silla rentoudutaan, ollaan 

luonnossa ja rauhoitutaan 
hälystä ja inspiroidutaan 
sanojen äärellä. Kirjoit-
tamalla itse ja valmiiden 
tekstien kautta etsitään 
reittejä mielen sisäisiin 
paikkoihin. Ne avaavat 
polkuja muistoihin, py-
säyttävät hetkeen ja hah-
mottavat tulevaisuutta. 
Aikaisempaa kirjoittamis-
kokemusta ei tarvita.

Ilmoita kiinnostuksesi, 
niin suunnitellaan ajan-
kohta: tarja.karvinen2@
luukku.com tai 050 566 
3697.

Kurssin järjestää Kirkko-
nummen kirjaston ystävät ry.

Lapsi- ja 
nuorisoteatterin syksy

Suositun Veikkolan kir-
jaston lapsi- ja nuorisote-
atterin toiminta jatkuu 
elokuussa, ja siihen voi 
jo ilmoittautua mukaan. 
Aikatauluihin on kellonai-
kojen osalta tullut hieman 
muutoksia, muuten ryh-
mät pysyvät lähes samana. 
Vanhimmissa ryhmissä 
sunnuntaina harjoitusaika 
pitenee syksyn alussa puo-
lella tunnilla, jotta näy-
telmien treenaamiseen on 
tarpeeksi aikaa.

Uutuutena on nuorille ja 
nuorille aikuisille tarkoi-
tettu teatteriryhmä, jota 
tulee ohjaamaan teatteri-il-
maisun ohjaaja ja kirjailija 
Emma Puikkonen. Muita 
ryhmiä ohjaa entiseen ta-
paan draamakasvattaja ja 
kulttuurituottaja Ilona Ti-
ainen.

Tervetuloa mukaan toi-
mintaan! Nuorisoteatte-
rissa on hauskaa. Lapset 
ja nuoret saavat aina itse 
vaikuttaa rooleihinsa ja 
yhdessä valmistettavaan 
näytelmään. Kerran tai 
pari voi tulla kokeilemaan-
kin, onko teatteriharrastus 
se oma juttu.

Ti 17:00–18:00 4–7-v. 
(Pikku-Karhut) 80 euroa 
Ke 16:00–17:30 7–10-
v. (Kuutamot) 100 euroa 
Ke 17:30–19:30 8–11-
v. (Haamut) 120 euroa 
Su 13:00–15:00 10–13-
v. (Tiikerit) 120 euroa 
Su 15:00–17:30 12–15-v. 
(Taika) 130 euroa

Su 17:30–20:00 15–20-v. 
(uusi ryhmä nuorille/nuo-
rille aikuisille) 140 euroa

Toiminta starttaa Veikko-
lan kirjaston Rotko-salissa 
16.8. alkaen.

Ilmoittautumiset veik-
kolan.nuorisoteatteri@
gmail.com tai  
045-642 2937.

Teksti: Kirjaston osuuden 
on kirjoittanut Saara Lep-

päsalko. Kirjaston ystävi-
en sana-/kuvataideleiristä 
ja luovan kirjoittamisen 
kesäkurssista on kirjoitta-
nut Tarja Karvinen, lapsi- 
ja nuorisoteatterista Ilona 
Tiainen.

Satupiknikit pidetään kesällä kirjaston pihanurmella. Kuva: Kirsi Vaintola.
Meditatiivisen kirjoittamisen kesäkurssilla voi vajota 
mielenmaisemiin... Kuva: Tarja Karvinen.

Ryhmä Kuutamot (keväällä 7–9-v.) esitti Grimmin 
Hannu ja Kerttu -satuun pohjautuvan Hannan ja Kertun 
Kirjan ja ruusun päivänä Veikkolan kirjastolla. Kuva: 
Ilona Tiainen.
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Kirjan ja ruusun päivä
Kirjan ja ruusun päivää vietettiin Veikko-
lan kirjastolla iloisissa tunnelmissa lauan-
taina 23.4. Kirjaston ystävien ja kirjaston 
järjestämä tapahtuma keräsi jälleen runsaas-
ti kirjojen ja kulttuurin ystäviä. Ohjelmas-
sa oli muun muassa kirjakahvila keväisine 
runoineen ja puutarhakirjoineen, origami-
askartelua, lastenkirja-aiheinen tietovisa, 
sanataidepaja sekä Navalan tallin järjestä-
mää poniratsastusta. Emma Puikkonen 
kertoi uusimmasta kirjastaan Eurooppalai-
set unet, ja Rotko-salissa katseltiin pitkin 
päivää Veikkolan lapsi- ja nuorisoteatterin 
esityksiä.

Aforismitikkataulua heittämällä sai 
arpoa itselleen päivän aforismin.

Kirjaston ystävien Maarit Orko buffetissa päivystämässä.

Origamiaskartelua

Kirjaston ystävien Tarja Karvisen pitämä Salaisessa puutarhassa -sanataidepaja lapsille.

Kirjailija Emma Puikkonen oli kertomassa uusimmasta romaanistaan Eurooppalaiset 
unet.

Rotko-salissa katseltiin jälleen Veikkolan lapsi- ja nuorisoteatterin taitavia esityksiä.

Lastenkirja-aiheinen tietovisa keräsi innokkaita 
osallistujia.
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Emma Puikkonen

Eurooppalaiset unet
WSOY 2016

Emma Puikkosen Euroop-
palaiset unet sijoittuu ni-
mensä mukaan eri puolille 
Eurooppaa. Romaanissa 
lähimenneisyyden kään-
teet ja tavallisten ihmisten 
arki risteävät toistensa 
kanssa. Se kertoo tarinoita 
ihmisistä, jotka kytkeyty-
vät toisiinsa paikallisesti 
ja/tai ajallisesti. Mukana 
on niin Itä-Euroopan suu-
ri muutos 80-luvun alusta 
90-luvun taitteen Berlii-
nin muurin murtumiseen, 
idän ja lännen asukkaiden 
mahdollisuuksien ääripäät 
kuin myös nykymaailman 
viestintätekninen myller-
rys ja sen mahdollistama 
ihmisten raaka hyväksi-
käyttö.

Emma Puikkosen episo-
diromaanissa jokaiseen 

kohtaukseen sisältyy 
jotain yllättävää, odot-
tamatonta, mikä saa to-
dellisuuden näyttämään 
toiselta. Yllätyksellisyys 
kestää loppuun asti, eikä 
tule lainkaan tunnetta 
”mä niiin tiesin tämän”. 
Kirjan jokaisella henki-
löllä on myös oma ääni, 
joka näkyy tekstin tasolla 
hienosti. Lukijaa saattaa 
ajassa hyppely hämmen-
tää, mutta toisaalta rat-
kaisu on ymmärrettävä, 
kun episodeissa henki-
löiden eri ajanjaksoihin 
liittyvät tarinat risteävät 
toisiinsa.

Romaanin maailma on 
hyvin rinnastettavissa ny-
kymaailman myllerryk-
seen pakolaisvirtoineen. 
Luin kirjan loppuun ju-
namatkalla Helsingistä 
Hyvinkäälle, ja keskitty-
essäni olin ajaa asemani 
ohi. Helsingin kaduilla 
näkemäni sopi jotenkin 
NIIIN tuon kirjan maa-
ilmaan. Helsingin kes-
kustan läpi kävellessä 
silmilleni hyppäsivät mo-
nin tavoin nykymaailman 
ääripäät. Yhtenä kuvana 
mieleen jäi näky, missä 
Ekbergin kahvilan teras-
silla istuvan sikaria polt-
tavan pukumiehen lähellä 
maassa istui molemmin 

puolin kerjäläinen kup-
peineen.

Romaani ei ole masenta-
va, vaikka asiat ovat rank-
koja. Esimerkiksi vaikean 
halvauksen takia petipo-
tilaaksi jäänyt Johannes 
yrittää parhaansa, mutta 
ei erikoisen näkijänkyvyn 
saaneena aina oikein ole 
läsnä perheelleen. Puoli-
son pinnan kiristyttyä rä-
jähdykseen asti Johannes 
lopulta pystyy pukemaan 
kykynsä sanoiksi, ja he 
molemmat saavat rauhan.

Emma Puikkonen kirjoit-
taa koskettavasti ihmisistä 
lähihistorian melskeissä, 
ja episodit kohtaavat hie-
nosti lopussa. Pidin kir-
jasta ehkä eniten siksi, että 
romaanin loppu nostaa 
esiin nuoret vaihtoehtoisen 
tulevaisuuden toimijoina. 
Sillä meillä on aina toivo 
nuorissa tästä kamalasta 
maailmasta huolimatta!

Kirsti Ahlsten

Emma Puikkonen on 
Nadja Nowakin ja Seppo 
Puttosen haastateltavana 
aamu-tv:n Aamun kirjassa 
19.5.

Elisa Heilala

Heikki Kinnunen – Tarinankertojan elämät
Tammi 2016

Savolainen sutjakka

"Ei tässä hommassa pidä 
pelätä, jännittää pitää"

Kun Heikki Kinnunen as-
tuu lavalle, katsomossa voi 
aistia tunnelman sähköis-
tymistä. Heikin karisma 
säteilee, ja yksinkertaiset, 
tavanomaisetkin repliikit 
saavat merkityksen. Se on 

sitä näyttelijäntyötä, josta 
Heikki kertoo vasta ilmes-
tyneessä teoksessa Heikki 
Kinnunen – tarinankerto-
jan elämät.

Elisa Heilala on kirjoitta-
nut hyvin kattavan mutta 
samalla pelkistetyn teok-
sen lahjakkaan näyttelijän 
pitkästä urasta.

Koko kansan Viljo

Huhtikuussa 70 vuotta 
täyttänyt Kinnunen on 
näytellyt koko ikänsä: 
ensimmäinen rooli oli 
9-vuotiaana Mikkelin Te-
atterissa. Näytelmä oli Lu-
mikki ja seitsemän kääpiö-
tä, Heikki oli Jörö.

Siitä lähti kipinä, joka 
vei hänet teatterikouluun 
18-vuotiaana. Kurssika-

vereina olivat mm. Pek-
ka Autiovuori, Kristiina 
Halkola, Heikki Nousiai-
nen ja Tuula Nyman.

Tällöin näyttelijäoppilaat 
olivat tiiviissä yhteistyössä 
Ylioppilasteatterin kanssa. 
Kun yhteiskunnallinen 
toiminta aktivoitui, se vai-
kutti myös suomalaiseen 
teatterielämään. Siihen 
saumaan tuli Ylioppilaste-
atterin 40-vuotisjuhlanäy-
telmä Lapualaisooppera, 
jonka Arvo Salo kirjoitti 
ja aukaisi vaietun totuuden 
Lapuanliikkeestä.

Ohjaaja Kalle Holmberg 
ja säveltäjä Kaj Chydeni-
us kokosivat maan parhaat 
nuoret näyttelijät ja sytyt-
tivät suomalaisen teatterin 
uuteen lentoon. Heikki 
Kinnunen oli yksi heistä.

Ritva Siikala

Musta sielu valkonaama
Kertomuksia elämästä ja muukalaisuudesta
Aula & Co. 2016

Siitä alkoi ura, joka vei 
hänet Kansallisteatterin 
kautta Turkuun, jossa kir-
joitettiin jälleen uusi luku 
suomalaiseen teatterihis-
toriaan. Seitsemän veljestä 
oli huikea menestys, jossa 
Heikin lisäksi veljeksiä 
näyttelivät mm. Esko Sal-
minen, Vesa-Matti Loiri 
ja Juha Muje. Sieltä mat-
ka jatkui Kom-teatteriin, 
ja koko Suomi tuli tutuksi, 
sillä teatteri oli kuin rokki-
bändi: kilometrejä tuli mit-
tariin useita tuhansia.

Kun sketsiviihde uusiutui 
1980-luvulla, tuli Heikis-
tä koko kansan Heikki. 
”Onks Viljoo näkynyt?” 
oli Heikin repliikki, jota 
kansa toistaa edelleen. 
Ällitälli, Merirosvoradio, 
Soitinmenot ym. lukuisat 
viihdeohjelmat työllistivät 

hänet pariksi vuosikym-
meneksi. Siihen mahtui 
myös useita merkittäviä 
elokuvarooleja, kuten 
Lampaansyöjät jne.

1990-luvulla Heikki siir-
tyi Tampereelle, jossa hän 
jatkaa edelleen teatterityö-
tään vierailemalla kaupun-
gin eri näyttämöillä. Työ 
jatkuu.

Velkojen vanki

Heikki Kinnunen täyt-
ti huhtikuussa 70 vuotta. 
Tarinankertojan elämät 
kuvaa Heikki Kinnusen 
elämää Mikkelin lapsuu-
desta tähän vuoteen asti. 
Kirja tasapainoilee hie-
nosti Heikin komean uran 
ja yksityisyyden kanssa. 
Kolme avioliittoa, lapset, 
ystävät ja työtoverit saavat 

sijaa lukuisten haastattelu-
jen kautta.

Viimeiset sivut käsittele-
vät Heikille vaikeampaa 
asiaa, jonka takia hän 
nousi usein sanomalehtien 
lööppeihin: jatkuva tais-
telu verottajan kanssa ja 
ylisuuret velat, joita hän 
maksaa edelleen. Se ker-
too taiteilijan yksinäisyy-
destä ja avuttomuudesta, 
kun vastassa on kasvoton 
valtiokoneisto.

”Minusta Heikkiin pitää 
liittää hirveän iso sana, 
ja se on rakkaus. Heikki 
rakastaa ihmistä kaikki-
ne virheineen, iloineen 
ja ihanuuksineen”, toteaa 
Heikin läheinen ystävä ja 
kollega Eija Ahvo.

Matti Saartamo

Jos etsit lukemista, joka 
auttaisi hahmottamaan 
tämänhetkistä maailmaa 
kulttuurien kohtaamisten 
myllerryksessä, ota käsiisi 
Ritva Siikalan teos Musta 
sielu valkonaama.

Kirjailija ja teatterintekijä 
Ritva Siikala on elänyt lä-
hes 40 vuotta monikulttuu-
risessa Suomessa. Oman 
perheensä kautta hänellä 
on kokemusta kohtaami-
sista, asenteista ja erilaisis-
ta tuntemuksista toiseuden 
maailmassa.

Teos on päiväkirjamainen 
muistelo Kemistä maail-
malle lähteneestä nuoresta 
porvaristytöstä, josta kas-
voi maailman rakastaja, to-
tuuden ja oikeudenmukai-
suuden etsijä ja puolustaja.

Miten tärkeitä ovatkaan ai-
kuiseksi kasvavan nuoren 
etsinnät ja taistelut omas-

sa perhepiirissä! Usein 
kysymysten tekeminen ja 
vastausten etsiminen on 
läheisten kanssa kaikkein 
vaikeinta, ja vastauksia on 
joskus lähdettävä etsimään 
maapallon toiselta puolelta.

Kaikki alkoi Anne Franckin 
päiväkirjasta ja Kemin te-
atterista. Teinityttö Siikala 
lähti selvittämään suh-
dettaan Anne Franckiin 
aluksi Jenkkeihin ja sitten 
Israeliin. Mihin hän etsin-
nöissään päätyikään: mus-
taan Afrikkaan sukulaisten 
luokse.

Siikala on todellinen ta-
rinankertoja. Olkoon 
kysymys kuinka tragi-
koomisista kohtaamisista 
tahansa maailman laidoil-
la, hänen tarinassaan on 
aina päämääränä oikeu-
denmukaisuus ja ihmisen 
käyttäytymisen taustojen 
ymmärtäminen.

Joku voisi luonnehtia kir-
jaa myös ”matkakirjaksi”, 
ja kyllä se siihenkin tai-
puu, jos haluaa kerronnal-
lisia filminpätkiä eksootti-
sista paikoista.

Afrikan-kiertomatka eläke-
iässä ei ole helppo nakki. 
Matkan ennakkosuunnit-
telusta yltiöpäisesti kiinni 
pitäminen osoittaa Siikalan 
luonteen lujuutta ja vasta-

usten etsimisen välttämät-
tömyyttä. Lukiessani nau-
roin ja itkin ääneen, ja sitä 
tapahtuu harvoin.

Sen enempää Siikalan elä-
män juonta paljastamatta 
voi kirjasta havaita, että 
ajassa on eletty hurja mat-
ka 60-luvulta tähän päivään 
asti, eikä vieläkään ihmisten 
kohtelu ole oikeudenmu-
kaista. Miksi vain saman-
väriset ovat samanarvoi-
sia? Miksi eri kulttuurien 
kohtaaminen on vaikeaa, 
vaikka luulisi sen olevan 
rikkaus ja ilo? Kysymyksiä 
ja vastauksia voi itse kukin 
miettiä kirjaa lukiessaan, 
uutiskuvia katsellessaan ja 
vastaanottokeskusten elä-
mää ihmetellessään.

Ritva Siikala on tehnyt 
myös huikean teatteriuran 
Raivoisien ruusujen ja mo-
nikulttuurisen Kassandran 
perustajana. Siksi keväällä 
2016 hänellä onkin syytä 
juhlaan uunituoreen kir-
jan ja Kansallisteatterissa 
pyörivän Siikalan käsi-
kirjoittaman ja ohjaaman 
esityksen Kaksi Israeliani 
merkeissä. Kirja ja esitys 
tukevat hienosti toisiaan. 
Siikala haastaa lukijan ja 
katsojan arvioimaan omia 
ennakkoluulojaan ja oi-
keudenmukaisuuttaan.

Eija Ahvo
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Värien sinfoniaa kirjastolla
Veikkolan kirjastolla oli 18.3.–9.4. Kirkkonummen kan-
salaisopiston Veikkolan maalausryhmän taidenäyttely. 
Sen nimi oli ”Värien sinfoniaa”.

Valokuvat antavat vain haalean käsityksen siitä, minkä-
laista värien yhteistä sointia yhdeksän taiteilijaa loihti 
kävijöiden nautittavaksi.

Arvoisat kanssalaiset eli kanssakulkijat. Käykää taide-
näyttelyissä. Vain sillä tavalla voi ”tässä ja nyt” kokea 
voimakkaita aistimuksia kuvataiteen upeasta maailmasta.

Maalausryhmän opettaja Tarja Bruun-Järvenpää toivoo, 
että Veikkolan maalausryhmä saataisiin säilymään ensi 
vuonnakin. Kovin moni opiston ryhmistä on jouduttu ky-
lältä lopettamaan ja isolle kirkolle on pitkä matka.

Teksti ja kuvat:  Tapani Iivari

Rea Mauranen

Ritva Jämeri

Salme Streng, paitsi oikealla alhaalla Henna Kuvaja

Tarja Roisko

Saara Eskola

Marjut Frantsi-Lankia

Sakari Kettunen Else Luopajärvi

Piiparilan kesä
Nuoret 
kapellimestarit ja 
kamariorkesteri

Kirkkonummen kamari-
orkesteri ja nuoret kapel-
limestarit harjoittelevat 
Jorma Panulan Piiparilassa 
10.–12.6. (Heparintie 136, 
Kylmälä).

Tervetuloa seuraamaan 
harjoituksia lauantaina ja 
sunnuntaina klo 11–14!

Sunnuntain konsertti alkaa 
12.6. klo 15. Luvassa on 
van Beethovenia, Wagne-

ria, Schubertia ja Dvora-
kia.

Vilma Panulan maala-
uksia on taidenäyttelyssä 
heinäkuussa lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 12–16.

Beethovenin 
kvartettojen sarja 
päätökseen

GT-ensemble soittaa sun-
nuntaina 14.8. klo 15 
Ludwig van Beethovenin 
jousikvartetot Op 18 no 
6 B-duuri ja Op 131 cis-
molli. Kokoonpanossa 

soittavat tällä kertaa Ra-
dion Sinfoniaorkesterin 
muusikot Petri Aarnio ja 
Siljamari Heikinheimo 
viulua, Riitta-Liisa Risti-
luoma alttoviulua ja Mii-
ka Uuksulainen selloa.

Veikkola DADAn kesä-
konserteissa on tämän 
jälkeen päästy tavoittee-
seen ja esitetty kaikki van 
Beethovenin 17 jousikvar-
tettoa.

Tervetuloa Piiparilan tu-
paan kuulemaan upeaa 
musiikkia!

GT-ensemblen loistavat muusikot ovat vuosi toisensa jälkeen halunneet soittaa Veikkola 
DADAn konserteissa. Kuva: Juha Puikkonen. 
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Veikkolan Kartanoteatteri

Pako Veikkolaan
Musiikillinen kesäteatterikuvitelma meistä ja niistä

Veikkolan Kartanoteatte-
rin kesän 2016 näytelmä 
pureutuu ajankohtaiseen 
aiheeseen eli pakolaisten 
joukkotuloon Eurooppaan 
ja Suomeen. Näytelmässä 
Veikkolaan perustetaan 
vastaanottokeskus, jonne 
majoitetaan pakolaisia eri 
puolilta Afrikkaa, Lähi-
itää ja Aasiaa. Tilanne 
hämmentää pienen länsi-
uusmaalaisen kylän rau-
haa.

Pako Veikkolaan haastaa 
ajattelemaan eri puolilta 
maailmaa tulevien pa-
kolaisten elämäntilantei-

Esitykset 
Navalanpuistossa 
Haapajärven rannalla: 

Ennakko pe 17.6. klo 19 
la 18.6. ensi-ilta klo 19 
su 19.6. esitys klo 19 
ti 21.6. esitys klo 19 
ke 22.6. esitys klo 19 
to 23.6. esitys klo 19 
ti 28.6. esitys klo 19 
ke 29.6. esitys klo 19 
to 30.6. esitys klo 19 
pe 1.7. esitys klo 19 
la 2.7. esitys klo 15 
su 3.7. esitys klo 15

liput: 
20 /15 /10 € 
 
www.veikkolankartanoteatteri.fi 
www.facebook.com/
veikkolankartanoteatteri

puh. tiedustelut: 050 300 7720,  
Matti Saartamo

Lainaksi rekvisiittaa

Kartanoteatteri etsii lainaksi lavastusrekvisiittaa 
tulevan kesän näytelmään. laina-aika 2.6.–4.7.

– 2–6 hengen telttoja (harja, sopu ym.) 
– 3 kpl kumiveneitä (4 hengen), joilla voi soutaa 
– käyttämättömiä soittimia, torvia, rumpuja ym. 
 
Jos haluat talkooporukkaan, lavasteiden 
rakentamiseen, lipunmyyntiin, 
parkkiporukkaan, kahvilaan, ota yhteyttä.

eija.ahvo@kolumbus.fi, puh. 0500 416 010

ta. Mikä ajaa kymmenet 
tuhannet ihmiset pake-
nemaan kotimaastaan, 
matkustamaan henkensä 
uhalla tuhansia kilometre-
jä Eurooppaan ja lopulta 
Suomeen? Miten kyläläi-
set ottavat vieraat vastaan? 
Entä miten tulijat sopeutu-
vat uuteen kulttuuriin?

Todellisuudessa Pako 
Veikkolaan -produktio 
mahdollistaa vuorovai-
kutuksen kyläläisten ja 
apua etsivien turvapai-
kanhakijoiden kanssa, 
joista useat ovat asuneet 
jo yhdeksän kuukautta 

haastavissa olosuhteissa. 
Veikkolan Kartanoteat-
teri haluaa nostaa esille 
kulttuurien kohtaamisessa 
syntyvän rikkauden, joka 
antaa sisältöä, voimaa ja 
päämäärää kaikenikäisten 
elämään.

Käsikirjoitus: Marja 
Kaarina Mykkänen ja 
työryhmä 
Ohjaus: Eija Ahvo 
Musiikki: Tuija Ranta-
lainen 
Esityksessä on mukana 
myös turvapaikanha-
kijoita Kirkkonummen 
vastaanottokeskuksista. 

Kuvassa vasemmalta: Eleonoora Omenainen, Mio Wikstedt, Eveliina Omenainen, Marika Kettunen, Laksmi Viljanen, Lilli Sorsa ja 
Sointu Sinisalo sekä edessä Esko Barquero ja Josue Barquero. Kuva: Markku Jämsä.

Kuvassa Veini Nupponen 
ja Musse Peltonen. 
Kuva: Markku Jämsä.

Kuvassa Turilaat: vasemmalta Johannes Riska, Jari Palosaari ja Turkka Haapamäki. 
Kuva: Markku Jämsä.

Papereiden tarkistus. Kuvassa: Walid, poliisit Sami ja Tarja sekä jonossa Guled, Naimo, Mushtaq, Sinan, Saad ja 
Sarhan. Kuva: Markku Jämsä.
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ESITYKSET NAVALAN PUISTOSSA klo 19  / ENNAKKO 17.6 klo 19 / ENSI-ILTA 18.6 klo 19  
19.6 klo 19 / 21.6 klo 19 / 22.6 klo 19 / 23.6 klo 19 / 28.6 klo 19 / 29.6 klo 19 / 30.6 klo 19 / 
1.7 klo 19 / 2.7. klo 15 / 3.7. klo 15
LIPUT: 20/15/10 €                                                          www.veikkolankartanoteatteri.fi

DRAMATURGIA: Marja Kaarina Mykkänen    MUSIIKKI: Tuija Rantalainen    OHJAUS: Eija Ahvo 

Turvapaikanhakijat osallistuvat kesäteatterinäytelmään

“Yhtä ikävää kohtaamista vastaan on sata hyvää”
Veikkolan Kartanoteatterin Pako Veikkolaan 
-näytelmä esitetään Navalan kesäteatterissa 
kesä-heinäkuussa. Näytelmää on harjoiteltu 
Eerikinkartanolla maaliskuun alusta alka-
en. Siinä on mukana myös kaksi miestä Evit-
skogin vastaanottokeskuksesta ja neljä mies-
tä Aavarannasta. He näyttelevät pakolaisten 
Suomeen tuloa käsittelevässä näytelmässä 
ikään kuin itseään.

Näytelmän harjoituksiin 
osallistuminen on antanut 
heille mahdollisuuden tu-
tustua suomalaisiin, suo-
malaiseen kulttuuriin ja 
oppia suomen kieltä no-
peasti. Yhdessä tekeminen 
on myös synnyttänyt tär-
keitä kohtaamisia.

– Haluamme ymmärtää 
ihmisiä ja puhua ihmisten 
kanssa, Sarhan, 24, sanoo.

Sarhan on ollut kotimaas-
saan kauppias. Hän on ur-
heilullinen: pelaa jalkapal-
loa ja pyöräilee päivittäin. 
Hän on saanut näytelmässä 
sitä vastaavan roolin. Vähän 
ujokin Sarhan on eikä suos-
tu pyynnöistä huolimatta 
laulamaan, vaikka kaverit 
kertovat, että hän osaa.

Näytelmän harjoituksia 
on kevään aikana kerran 
viikossa, ja niissä on ol-
lut kotoisa tunnelma. En-
simmäisten harjoitusten 
päätteeksi Walid, 35, sa-
noi tuntevansa kuin olisi 
perheensä kanssa. Walid 
on ammatiltaan historian-
opettaja. Myös Suomen 
historia kiinnostaa häntä.

– Venäjän ja Ruotsin val-
lan vaikutus Suomeen 
kiinnostaa, mutta en tiedä 
siitä paljoa, Walid kertoo 
arabiaa, suomea ja englan-
tia yhdistelemällä.

Google Translator ja kave-
rit auttavat kommunikoin-
nissa, kun yhteistä kieltä 
ei ole. Saad, 26, tulkkaa 
kavereiden puheita välillä 
suomeksi, sillä hän aloitti 
ahkeran kielen opiskelun 
heti Suomeen tultuaan, 
kuusi kuukautta sitten. 
Saad on sosiaalinen ja pu-
helias persoona, mutta hän 
ei osaa englantia, joten 
suomi oli pakko opetella 
heti. Harjoittelu on tuot-
tanut tulosta: hän asioi ja 
keskustelee aina suomeksi.

Saad on 12-lapsisen per-
heen toiseksi nuorin poi-
ka. Hän on huolissaan 
perheestään, johon ei ole 
saanut mitään yhteyttä sen 
jälkeen, kun itse pakeni 
maasta.

– Haluan kertoa suomalai-
sille, miksi tulin Suomeen. 
Haluan ihmisten ymmärtä-
vän, että minun kaupunki-

ni on tosi vaarallinen. En 
voi elää Mosulissa, hän 
sanoo.

Irakista puhuminen te-
kee miehet surullisiksi, ja 
heidän äänensä madaltu-
vat. Välillä katse harhai-
lee ulkona räntäsateessa. 
Irakin ongelmat johtuvat 
miesten mielestä rahasta.

¬ Meillä on öljyä, maa-
taloutta, rahaa ja vanha 
sivilisaatio. Kaikki halua-
vat siitä nyt osansa, Walid 
analysoi.

Mikä on suurin ero Irakin 
ja Suomen välillä?

¬ Sää, Walid sanoo yks-
kantaan, ja kaikki naura-
vat.

Huhtikuun lopulla Irakis-
sa on 33 astetta lämmin-
tä. Miehet ovat katsoneet 
sääennusteen puhelimes-
ta: seuraavalle viikolle on 
luvattu +44 astetta. Kirk-
konummella lauantai-ilta-
päivällä on +4 ja luvassa 
yöpakkasia.

Näytelmäharjoituksiin 
osallistuminen saa miesten 
ajatukset hetkittäin muual-
le. Kotiasioita ei tarvitse 
ajatella ihan yhtenään, 
vaikka he puhuvat niistä 
jatkuvasti. Kaikki asiat 
muistuttavat kodista.

– Osaan tehdä tuollaisen 
katon. Ja tuollaisen sei-
nän, Saad tutkii ravintolan 
sisustusta eikä jaksa enää 
tulkata.

Walid pitää teatteria tär-
keänä ajankuluna. Hän 
kääntää lauseet arabiasta 
englanniksi puhelimen 
avulla.

– Teatteri on kuin kulttuu-
rifoorumi, jossa opimme 
toistemme kulttuurista. 
Tällaista meillä ei ole Ira-
kissa.

Sinan, 24, on samaa miel-
tä.

– Tapaamme hyviä suo-
malaisia ihmisiä, opimme 
suomea ja uusia lauluja, 
Sinan kertoo.

Harjoituksissa miehet ta-
pailevat suomenkielisiä 
lauluja rohkeasti, ja ne jää-
vät soimaan päähän.

– Minusta on hyvä, että 
me myös kerromme it-
sestämme, siitä, keitä me 
olemme, hän lisää. Näy-
telmässä on kohtaus, jossa 
miehet kertovat taustois-
taan yleisölle.

Nuorukaisten mielestä Ira-
kissa ei tiedetty Suomes-
ta mitään ennen Saddam 
Husseinin kaatumista. Sen 
jälkeen maahan tuli Noki-
an puhelimia, ja Suomikin 
tuli tutuksi – noin kolme-
toista vuotta sitten. Silloin 
nämä kaverit tosin olivat 
vielä pikkulapsia.

Niin, mitä eroa Suomella 
ja Irakilla on? Sinan on 
ammatiltaan maantiedon-
opettaja. Irakissa on yli 
37 miljoonaa ihmistä ja 

Suomessa vain runsaat 
viisi miljoonaa. Irakis-
sa on muutama iso järvi, 
Suomessa on järvi joka 
mutkan takana. Suomessa 
on puita, Irakissa ei.

Naisten asemasta miehet 
äityvät keskustelemaan 
pitkään arabiaksi. Sinan 
on sitä mieltä, ettei Irakis-
sa kaikilla naisilla ole asiat 
huonosti.

– Se riippuu alueesta, per-
heestä, koulutuksesta ja 
naisesta itsestään. Jotkut 
pitävät huivia, jotkut eivät, 
Sinan analysoi.

Joissain perheissä isät ja 
veljet kuitenkin määrää-
vät, mitä naiset saavat teh-
dä, kenen kanssa liikkua ja 
miten heidän tulee pukeu-
tua.

Irakilaismiehet eivät oi-
kein ymmärrä kysymystä 
siitä, mitä mieltä he ovat 
suomalaisista naisista ja 
heidän pukeutumisestaan.

¬ Suomessa kaikki ovat 
vapaita. Naiset saavat teh-
dä, mitä he itse haluavat. 
He eivät ole vauvoja, Saad 
sanoo, ja Sarhan säestää 
vieressä.

– Suomalaiset ja irakilaiset 
ovat aika erilaisia. Suoma-
laiset ovat rauhallisia. Se 
on hyvä asia. Irakissa ol-
laan paljon perheen ja ys-
tävien kanssa. Suomessa 
asutaan paljon yksin. Sitä 
pidän vähän outona, Walid 
pohtii. Hän lisää, että hä-

nen mielestään Suomessa 
naisten asema on parem-
pi, ja se, ettei täällä ole 
heimoajattelua, on myös 
parempi.

– Mitä itse ajattelet, kun 
istut tässä meidän kanssa 
kahvilla? Sinan heittää.

Vaikka koti-ikävä vai-
vaa, miehet hokevat, että 
Suomessa on nyt hyvä. 
He eivät ole vielä saaneet 
oleskelulupaa, ja asia pai-
naa heitä.

– Tarvitsemme vain tur-
vaa, he sanovat vuorotel-
len.

Monenlaisia kohtaamisia 
suomalaistenkin kanssa on 
ollut.

– Kaikki ihmiset ovat ys-
tävällisiä ja hymyilevät 
kadulla ja kaupassa. Olen 
iloinen, kun näen paljon 
hyviä ihmisiä. He kysy-
vät, mistä olet kotoisin ja 
toivottavat tervetulleeksi, 
Sarhan kertoo.

Kaikki kohtaamiset eivät 
silti ole iloisia. Joskus 
heille huudetaan junassa 
tai kadulla ja kysytään, 
mitä he täällä tekevät.

– En välitä siitä. Jos yksi 
kohtaaminen on huono, 
seuraavat sata ovat hyviä, 
Sarhan uskoo.

Teksti ja kuva:  
Minna Rajainmäki

Kuvassa vasemmalta Saad, Walid, Sarhan ja Sinan.
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Elämänlaatua ja suorituskykyä 
kuntosalilta
Kuntosali oli ennen paik-
ka, missä vain voimailula-
jien urheilijat treenasivat. 
Nykyään siellä käyvät 
melkein kaikki, joita kiin-
nostaa liikkuminen. Lihas-
kunnon lisäksi voi myös 
tehdä aerobista liikuntaa. 
Kuntosaliharjoittelu on 
tarkoitettu kaikenikäisille, 
mutta suositellaan, että ta-
voitteellinen kuntosalihar-
joittelu aloitetaan pituus-
kasvun päätyttyä eli noin 
15-vuotiaasta ylöspäin.

Miksi kannattaa 
käydä kuntosalilla:

– elämänlaatu paranee 
– suorituskyky paranee 
– tasapaino paranee 
– selkä- ja niskakivut 
vähenevät 
– liikkuminen helpottuu 
– henkinen kapasiteetti 
vahvistuu 
– voima ja lihasmassa 
lisääntyvät 
– terveys kohenee 

– verenpaine ja 
stressitasot alenevat 
– rasvaamassa vähenee 
– riski sairastua 
diabetekseen alenee 
– sokeriaineenvaihdunta 
kohenee 
– unenlaatu paranee

VeVe:n jäsenenä on mah-
dollista käydä kirjaston 
kuntosalilla sekä Veikkolan 
koulun kuntosalilla (tällä 
hetkellä kiinni remontin ta-
kia). Nuorille, 15–20-vuo-
tiaille, on oma personal 
trainerin ohjaama harjoi-
tusryhmä. Ilmoittautumi-
nen ja kuntosalivuorot löy-
tyvät VeVe:n www-sivulta.

Tervetuloa mukaan tree-
naamaan!

Teksti: Malin Frank 
Kuva: Teemu Lepistö

Ohjattua 
kuntosaliharjoittelua 
nuorten 
kuntosalikurssilla.

Tavataan kesällä kentällä!
Pitkän talven jälkeen on 
mahtavaa päästä jälleen 
ulos liikkumaan. Metsiin, 
järville, pihalle ja urhei-
lukentälle, VeVe:n kesästä 
löytyy jälleen runsaasti 
erilaista liikuntaa kaikille.

Jumppia

Kiinnostaisiko tanssillinen 
Zumba, lihaskuntoa lisää-
vät Piloxing, TehoMix, kun-

tocircuit tai kahvakuula? 
Tai sisällöltään vaihtelevat 
Teema- ja Bodymix-tunnit, 
joissa pääset mm. testaa-
maan lavatanssijumppaa, 
jumppaa lavatanssimusiikin 
ja -askelien tahtiin?

Yleisurheilua 
monin tavoin

VeVe:n yleisurheilukou-
luun pääsee mukaan jo 

nelivuotiaasta. Kahdesti 
viikossa opetellaan yleisur-
heilun lajeja ja tekniikkaa, 
sekä välillä kilpaillaan viik-
ko- ja nappulakisoissa. Ke-
sällä järjestetään myös pal-
jon muita kilpailuja, mm. 
Hippo-kisat, kunnan mes-
taruuskisat, Lamminjär-
ven ympärijuoksu. Kesän 
kahdella yleisurheilulei-
rillä perehdytään yleisur-
heilulajeihin ja tutustutaan 
uusiin ystäviin. Leireille ja 

Kunniakierros-tapahtuman iloista juoksua. 

Pohjois-Kirkkonummen oma jalkapallon erikoisseura

FC WILDin tulevia tapahtumia

Kylämme oma jalkapal-
lon erikoisseura on FC 
WILD ry., joka innostaa 
oman huipun tavoitteluun 
ja terveeseen elämään iloi-
sesti kehittyvässä jalka-
palloperheessä. Ota tästä 
päivämäärät talteen ja tule 
mukaan toimintaan.

Prinsessa- ja Ritarifutis 
alkaa tiistaina 
10.5. kello 17

Tiistaisin kello 17.00–
17.45 kokoontuvat 
3–4-vuotiaat (2012–2013) 
futarialut Veikkolan futis-
kentälle yhdessä huoltajan 
kanssa leikkimään pallon 
kanssa hyvässä seurassa. 
80 € maksu per lapsi sisäl-
tää 15 tapahtumaa, harras-
tepassin, pallon, prinsessa- 
tai ritaripaidan.

Tiistaisin kello 18–19 on 
Prinsessa- ja Ritarifutista 
v. 2011 syntyneille lapsil-
le. 80 € maksu per lapsi 

sisältää 15 tapahtumaa, 
harrastepassin, pallon sekä 
prinsessa- tai ritaripaidan.

Jalkapallopäivä 14.8. 
Veikkolan futiskentällä

Jalkapallopäivä pidetään 
14.8. kello 11.00–15.30 
Veikkolan futiskentällä. 
Tämä iloinen, hyväntuuli-
nen ja toimelias jalkapal-
lopäivä on tarkoitettu kai-
kenikäisille ja -kokoisille 
liikkujille. Ohjelmassa on 
mm. ohjattuja toimipisteitä 
sisällä ja ulkona, valmen-
tajien ideoiden vaihtotori, 
luentoja lihashuollosta 
ja urheilijan ravinnosta. 
Lisäksi seuran joukkueet 
esittäytyvät ja ovat järjes-
täneet omilla pisteillään 
toimintaa.

Jalkapallokoulu 
13.–17.6. kello 9–13

Perinteinen jalkapallokoulu 
järjestetään 6–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Mukaan 
mahtuvat ensimmäiset 140 
ilmoittautunutta. Leirin 
hinta on 110 euroa, joka 
sisältää paidan, pallon, päi-
vittäisen valmennuksen, 

välipalat sekä vakuutuk-
sen. Leirin vastuuvetäjinä 
on seuran kokenutta val-
mennuskaartia sekä seuran 
omia nuoria, jotka omalla 
esimerkillään ovat hienoja 
esikuvia nuoremmille.

C15 pojat pelaavat

31.5. kello 20 Veikkolan 
futiskentällä FC Hongan 
Leopardeja vastaan. Tule 
kannustamaan oman kylän 
pojat voittoon!

TF12 tytöt pelaavat

21.5. kello 10 ykkösen 
karsintasarjaa pelataan 
Veikkolan Fftiskentällä, 
jossa vastaan astuu NuPS 
Mustat. Tule kannusta-
maan oman kylän tytöt 
voittoon!

E11 pojat pelaavat

12.5. kello 19 Veikkolan 
futiskentällä vastaan astuu 
LoPa Mustat. Tule kannus-
tamaan oman kylän pojat 
voittoon!

Lisätietoja osoitteesta: 
www.fcwild.fi

yleisurheilukouluihin voi 
osallistua, vaikkei olisi la-
jia harrastanutkaan.

Jalkapalloa

VeVe-jalkapallo on tarkoi-
tettu 3–12-vuotiaille. La-
jia harrastetaan tosissaan 
muttei liian tosissaan. Har-
rastejalkapallo tarkoittaa 
VeVe:ssä sitä, että kaikki 
pääsevät pelaamaan niin 
harjoituksissa, peleissä 
kuin turnauksissakin.

Kunniakierros

Yksi vuoden tärkeimpiä 
tapahtumia on Kunniakier-
ros. Yhteinen liikuntailta, 
jossa kerätään ohessa tukea 
lasten ja nuorten liikuntaan. 
Kunniakierrokseen voit 
osallistua niin liikkujana 
kuin tukijana. Kunniakier-
ros on Veikkolan kentällä 
torstaina 19.5. kello 18 al-
kaen. Tervetuloa!

Tule siis mukaan! Kaik-
ki liikunta kuuluu VeVe:n 
vuosimaksuun 130 e tai 200 
e/perhe. Kesän jumppiin 
voit osallistua kesämaksul-
la 70 e. Kahvakuulassa on 
lisämaksu. Voit käydä ko-
keilemassa tunteja, ennen 
kuin sitoudut toimintaan.

Lisätietoa www.veve.net.

Teksti ja kuva:  
Johanna Artola
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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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Koskentie 3, Veikkola 
  

 Kesäaikaan niin mielen kuin lihastenkin kuuluu rentoutua, 
varaa siis aikasi hierontaan tai fysioterapiaan. Meiltä 

löydät myös lahjakortteja kevään juhlatilaisuuksia varten! 
Lisäksi saatavilla on Fysiolinen ja Aloe Veran tuotteita. 

 

Palvelemme asiakkaitamme kesäkuukausina! 
  

Ajanvaraukset:  
www.hierontakulma.fi tai p. 044 333 3977 

  
Olemme remontin vuoksi kiinni 1. - 10.7.2016. 

Tiloihimme valmistuu toinen hoitohuone, jotta voimme palvella  
jatkossa asiakkaitamme entistäkin paremmin.  

Kaavalausuntojen valmistelu väritti Tampajan-Särkijärven 
vesiensuojeluyhdistyksen vuoden 2015 toimintaa
Vuosi 2015 oli tavanomaisesta poikkeava 
Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdis-
tyksen toiminnassa. Pitkäaikaisella veden 
laadun tarkkailulla ja seurannalla saatujen 
tietojen perusteella annettiin vuoden mit-
taan useita lausuntoja kaava- ja rakenta-
misasioista kunnalle. Kaikilla niillä pyrittiin 
vaikuttamaan siihen, että valuma-alueelta 
Tampajaan tuleva lika-aineskuormitus py-
syisi tulevaisuudessakin mahdollisimman 
vähäisenä.

Toinen, yhdistyksen taloudellisiin voimava-
roihin nähden erittäin merkittävä, panostus 
kohdistui Tampajan rantojen ja lähiympä-
ristön asuin- ja lomakiinteistöjen jätevesi-
neuvontaan. Normaalia toimintaamme oli 
Tampajankannaksella heinäkuussa vietetty 
kesäjuhla, johon osallistui noin 200 vierasta.

Kirkkonummen kunta jär-
jesti Kylmälän osayleis-
kaavan esittelytilaisuuden 

elokuussa. Jo pitkään val-
misteltu kaava herättää 
edelleen huolta vesiensuo-

jelun kannalta. Siksi yh-
distys katsoi välttämättö-
mäksi valmistella asiasta 
perusteellisen lausunnon.

Kylmälän kylän alueella 
on jo nyt varsin tiheää ym-
pärivuotista asutusta, jota 
vielä tihentää korkeata-
soisten loma-asuntojen si-
joittuminen niiden lomaan. 
Kaavan aluevaraukset ja 
kaavamääräykset mahdol-
listavat asutuksen tihen-
tymisen, mutta alueellista 
vesihuoltoverkostoa ei 
kaavassa pidetä tarpeelli-
sena ainakaan vuosikym-
meneen. Vesihuoltolaki 
kuitenkin edellyttää kun-
nan ryhtyvän tarpeellisiin 
toimenpiteisiin vesihuol-
lon järjestämiseksi, jos 
suurehkon asukasjoukon 
tarve tai terveydelliset syyt 
vaativat.

Yhdistyksemme mielestä 
kaavaselostuksessa oli-
si tullut perustella, miksi 
tämän edellytyksen ei ole 
katsottu täyttyneen. Kaa-
vamääräyksiin liittyvien 
velvoitteiden sanotaan 
kaavan selostuksessa eh-
käisevän vesien tilan huo-
nonemisen. Kaavamäärä-
ykset ovatkin joiltain osin 
tiukempia kuin kunnan 
ympäristönsuojelumäärä-
ykset, mutta lisärakenta-
misen mahdollistaminen 
ilman viemäriverkoston 
toteuttamista lisää joka 
tapauksessa potentiaalista 
vesistökuormitusta tai ai-
nakin kuormitusriskejä.

Kylmälän kaavahankkeen 
lisäksi kunnalle toimitet-
tiin yhdistyksen perustel-
tuja kannanottoja ja lau-
suntoja myös Sjökullan 

oppimiskeskuksen laajen-
nushankkeeseen kuuluvas-
ta jätevesijärjestelmästä, 
Lugnet-kiinteistön puutar-
ha-alueen asemakaavasta 
ja hulevesien käsittelystä 
sekä kunnan ympäristön-
suojelumääräysten uudis-
tamisesta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry:n asiantun-
tijat ovat parina vuonna 
hoitaneet kunnan sekä 
osittain valtion varoin 
toteutettua kiinteistöjen 
jätevesineuvontaa. Kos-
ka kunnan tilaama alue ei 
kattanut kaikkia Tampajan 
ja Särkijärven valuma-alu-
een kiinteistöjä, yhdistys 
tilasi ja maksoi neuvon-
nan lisäksi 41 kiinteistöllä. 
Näin saatiin kunnan ym-
päristövalvonnan käyttöön 
huomattavasti kattavampi 

tieto asuin- ja lomakiin-
teistöjen jätevesitilantees-
ta. Monella kiinteistöllä 
havaittiin selviä jätevesien 
viemäröinnin ja käsittelyn 
parantamistarpeita.

Aikanaan Tampaja ja Sär-
kijärvi oli kunnan yleis-
kaavassa merkitty vesis-
tönsuojelualueiksi kunnan 
vedenottomahdollisuuden 
turvaamiseksi. Vaikka sel-
lainen toiminta ei ole enää 
ajankohtaista, käytetään 
vettä rantakiinteistöil-
lä edelleen hyvää laatua 
tarvitseviin tarkoituksiin. 
Myös virkistyskäytössä 
järvien puhtaus on ensi-
arvoista, ja niiden arvo 
tulevaisuudessa vielä ko-
rostuu.

 Järvien rannoilla ja välit-
tömässä läheisyydessä on 
vakituisia asuntoja, loma-
asuntoja, puutarha-, vilje-
ly- ja laidunaluetta, koulu 
sekä yleisiä uimarantoja. 
Tampajan-Särkijärven ve-
siensuojeluyhdistys pyrkii 
toiminnallaan vaikutta-
maan kaikkien toimintojen 
aiheuttaman vesistökuor-
mituksen vähentämiseen.

Tietoa yhdistyksen toi-
minnasta ja vesiensuoje-
lusta yleensäkin on taas 
tarjolla kesäjuhlassamme 
16.7.2016.

Teksti ja kuva:  
Erkki Santala 
Tampajan-Särkijärven 
vesiensuojeluyhdistys ry.

Kesäinen maisema Särkijärveltä viime vuoden heinäkuussa.
     

       

KEVÄÄN & KESÄN 2016 OHJELMA 
 

Ke 18.5. TANSSIT‐ Flame 
Pe 20.5. BLUES‐ILTA ‐ Blues Bastards 
‐ Pääsylippu ja ruokailu (klo 18 – 20) 25 € ‐ Pääsylippu, ruokailu, huone ja 
aamiainen à 60 € 2 hh:ssa ja à 70 € 1 hh:ssa ‐ Pääsylippu 10 € 

Ke 25.5. TANSSIT‐Prolinen 
Ke 1.6. GRILLI‐ILTA & TANSSIT‐Jorma Turunen 
Ke 8.6. GRILLI‐ILTA & TANSSIT‐Tytti Pelkonen 
Ke 15.6. GRILLI‐ILTA & TANSSIT‐Minna Vaittinen & Virsell 

 
Tanssit 20:00‐23:30, Tähti‐ja Blues iltoina 20:00‐00:30 

Liput 8 € / Tähti‐iltoina 12€ 
Grilli‐buffet aikuisille 16 € ja lapsille (4‐12 v.) 8 € 

 

 

Hotelli Lepolampi   |   Kivilammentie 1   |   02820 Espoo 
Puh. +358 (0)10 324 4840  |   myynti@lepolampi.fi | lepolampi.fi |     

• Liikkumisen apuväline- 
 ratkaisut vanhuksille ja 
 liikuntarajoitteisille.
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Maksathan 
kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun?

Tervehdys kesän kynnykseltä!
Paljon on tapahtunut lintumaailmassa sitten 
tammikuun. Jäät lähtivät tänä vuonna aikai-
sin, huhtikuun 9. päivä. Telkät valloittivat 
välittömästi Kurkiston.

Kiersin puhdistamassa 
linnunpönttöni huhtikuun 
alussa. Telkänpöntön edes-
tä leikkasin lentoaukon 
linjalle kasvaneita oksien 
kärkiä toivoen telkkien 
hyväksyvän pönttöni. Yksi 
pönttörykelmäni, joka oli 
10 metrin korkeudessa, 
on nyt poissa. Jouduimme 
kaatamaan koivut ydinla-
hoina, koska ne uhkasivat 
rakennuksia.

Nämä pöntöt olivat vielä 
suhteellisen hyväkuntoi-
sia, joten pesin ne pai-
nepesurilla ja vein ne 
Siuntioon Lappträskin 
rannalle, luonnonsuojelu-
alueelle. Siellä ne saivat 
uuden mahdollisuuden tar-
jota pesäpaikkoja Siuntion 
telkille tai vaihtoehtoisesti 
lehtopöllöille. 

Linnunpöntöille 
oikeat mallit

Olen vuosien varrella 
löytänyt oikean pönttö-
mallin, joka kestää hyvin 
sään aiheuttamaa kulutus-
ta ja on helppo puhdistaa. 
Pönttömalli on nk. lauta-

pönttö, jonka etuseinä ja 
sivuseinät päällystetään 
muutaman millimetrin 
paksuisella vanerilla. Ko-
vapintainen vaneri estää 
käpytikan tunkeutumisen 
pöntön seinämien läpi. 
Osa käpytikoista on eri-
koistunut linnunpoikasra-
vintoon. Käpytikka hak-
kaa reiän pöntön sivulle 
tai suurentaa lentoaukkoa, 
ja vanerilevy estää tämän.

Puhdistuksen kannalta 
paras pönttö on sellainen, 
josta etuseinä aukeaa kip-
paamalla. Toiseksi paras 
vaihtoehto on pönttö, joka 
puhdistetaan irtoavan ka-
ton kautta. Tärkeää on se, 
että pönttö ei ole aivan 
tiivis pohjastaan. Sadeve-
delle täytyy olla valuma-
aukot. Pöntön seinämien 
sisäosa ei saa olla liukas. 
Tummanruskea filmivane-
ri ei ole sovelias materiaali 
linnunpönttöihin.

Säästetään kelo- 
ja lahopuita!

Kolopesijöiden pesätilan-
ne on puhuttanut kevään 

aikana. Tiaisista osa eli 
hömö- ja töyhtötiainen 
kärsivät pesäpaikkojen 
puutteesta. Lahopuut vä-
henevät uhkaavasti myös 
Veikkolan alueella. Ylei-
sesti ollaan sitä mieltä että 
kelo- ja lahopuut pitää 
välittömästi kaataa vaa-
rallisina tai tarpeettomina. 
Tämä on valitettavaa. Puut 
ovat elintärkeitä niille lin-
tulajeille, jotka hennolla 
nokallaan kovertavat pe-
säkolonsa lahoihin puihin.

Retkeillessäni olen ha-
vainnut ajattelematonta 
lahopuiden kaatoa milloin 
mistäkin syystä. Yksi puu 
oli kaadettu siten, että ke-
lottunut puu oli kaadon jäl-
keen pilkottu polttopuiksi. 
Toinen kaato oli tapahtu-
nut Haapajärven rannal-
la ulkoilureitin varrella. 
Tämä puu oli kaadettu var-
maan siksi, että sen katsot-
tiin uhkaavan kävelijöitä.

Tästä voimme oppia seu-
raavaa: Älkää kaatako 
lahoja puita, elleivät ne 
uhkaa rakennuksia! Mo-
net hyönteiset tarvitsevat 

lahopuita elinkaarensa ai-
kana. Lahopuut toimivat 
myös erinomaisina ravin-
nonlähteinä mm. tikoille.

Varpuspöllön visiitti

Maaliskuun lopulla sain 
kokea mielenkiintoisen ta-
pahtuman. Illan hämärty-
essä kuulin varpuspöllön 
soitimella. Linnun soidin-
huutovihellys ei kantaudu 
pitkälle. Siksi päättelin 
linnun huutelevan selvästi 
alle kilometrin etäisyy-
dellä. Aloin matkia vihel-
lystä, ja ei aikaakaan, kun 
varpuspöllö lensi viereeni 
kummastellen toista vi-
hellyksen lähdettä. En ol-
lutkaan kilpaileva koiras 
reviirillä.

En matkinut ääntä enää. 
Ei ole tarpeellista aiheut-
taa lintuyksilöille turhaa 
hermoilun aihetta kilpaile-
vasta saman lajin koiraasta. 
Lintu saattoi pesiä alueella, 
vaikka pesä ei ollut tie-
dossa. Asensin kuitenkin 
pihapiiriin varpuspöllölle 
pöntön, mutta se tarjoaa 
pesintämahdollisuutta vas-

ta ensi vuonna. Pöllöt valit-
sevat pesäpaikat edellisen 
syksyn ja talven aikana.

Peltolintuja aiempaa 
runsaammin

Hyvä asia tänä keväänä 
on ollut peltolintujen 
runsaampi esiintyminen 
moneen vuoteen. Nyt 
laululennossa olevia kiu-
ruja on yllättävän paljon. 
Töyhtöhyypät lentävät 
soidinlentoa peltoalueilla, 
välillä ylösalaisinkin, tun-
nusomaisesti äännellen. 
Kuovin ääntä on myös 

kuulunut muutaman vuo-
den kadon jälkeen.

Olisiko niin, että koko Eu-
rooppaa kohdannut pelto-
lintujen väheneminen olisi 
loppunut? Jospa kuulisim-
me vielä peltosirkunkin 
surumielisen säkeen ke-
vään ja alkukesän aikana. 
Viimeisestä laulavasta 
koiraasta alueellamme on 
kulunut aikaa jo reilu kym-
menen vuotta.

Kesäisin terveisin

Topi

Turhaan kaadettu puu. Kuva: Topi Tjäder.

FITNESSCLUB 2000 
Ystäväklubi 

Veikkola 

Tervetuloa Fitnessclubin uusiin 
valoisiin harjoitustiloihin! Fitnessclub 
2000 on matalan kynnyksen kuntosali 
lähelläsi. Kuntosalimme on auki  
klo 6-22, joten voit harjoitella juuri 
Sinulle sopivaan aikaan. Ota kaverisi 
mukaan ja aloita kuntosaliharjoitukset 
edullisesti.

Ystäväkortilla pääsevät pariskunnat, 
kaverukset jne. kuntoilemaan todella 
edullisesti (esim. 2 hlöä 5 kk yht.  
240 euroa). Toki voit harjoitella myös 
yksin. Firmoille ja perheille meillä on 
omat tarjouksemme. Ystäväkortti sopii 
myös lahjaksi kavereille tai sukulaisille.

Tiedustelut ja varaukset: 
Klubi-isäntä Torsti Seppälä 
puh. 0400-424718 /  
fitnessfuture@kolumbus.fi 
Lamminpääntie 38, 02880 Veikkola

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
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Edellinen ”anagrammiris-
tikko” koettiin kiinnosta-
vana, eivätkä anagrammit 
aiheuttaneet liiemmin on-
gelmia. Pääkuvan RAN-
TASIPIstä tulevista anag-
rammeista tuli valita kuusi. 
Niiden sijoittelu oikeisiin 
paikkoihin onnistuu kuiten-
kin vasta, kun niille on saa-
tu tueksi riittävästi risteäviä 
ratkaisusanoja. En tiedä, 
monelleko aukeni lisäteh-
tävän ”Armas Tomaatti”. 
Sehän on tietysti Matti 
Saartamon anagrammi, ku-
ten ovat myös ”maista ar-
motta” ja ”taata rommista”. 
Muuten, rantasipi ei ääntele 
”ree ree”. Kyseessä on vain 
sanan REET vihje.

Tämän ristikon eräänlai-
seksi teemaksi olen valin-

nut päättyneen talvikau-
den erään seuratuimmista 
ja menestyksellisimmistä 
urheilulajeista. Teeman 
mukaiset ratkaisusanat, 
joita on neljä, tulevat pys-
tysuoraan paksuilla nuo-
lilla merkityille paikoille. 
Ristikossa on käytetty 
lisäksi vihjetekniikoita, 
jotka eivät ole kaupallisen 
ristikontuotannon konven-
tioiden mukaisia. Tällä 
viittaan mm. vihjeruutui-
hin, joista voi lähteä rat-
kaisusana myös ylöspäin 
tai vasemmalle. (Näitä 
olen viljellyt jo kyllä ai-
emminkin.) Perinteisen 
vihjeen lisäksi tällöin on 
mahdollista antaa toinen 
vihje, joka on ratkaisusa-
nalle, kun se luetaan toi-
seen suuntaan.

Edellisen tekniikan idea 
selviää ratkoessa, mutta 
annan esimerkin. Perin-
teinen tapa: ”Piilossa” -> 
SALAT. Toisesta vihje-
ruudusta käsin: ”Veneva-
ja” -> TALAS. Apuvihje 
helpottaa, mutta sen avul-
la ratkaisu voidaan saada 
yksikäsitteiseksi silloin, 
kun ratkaisussa on piilo-
kirjaimia, siis niitä, jotka 
eivät saa tukea risteävistä 
sanoista. Jos tässä T on pii-
lokirjain, pelkästään vih-
jeen ”Piilossa” perusteella 
ei voi tietää, onko ratkaisu 
SALAT vai SALAA.

veikko@nordem.fi
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HOTELLI NUUKSIO 
NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO |  puh.09 867 971               

MYYNTI@HOTELLINUUKSIO.FI |  WWW.HOTELLINUUKSIO.FI 

Hotelli Nuuksiossa tapahtuu  

Lisätietoja tapahtumista kotisivuiltamme sekä fb:sta! 

JUKKA PUOTILA SHOW PE 27.5. klo 19-21  
Ihastuttava Jukka Puotila ja 
60 kutsumatonta vierasta  
Varaa lippusi ajoissa: 
Lippu 30 €/hlö, Lippu+illallisbuffet 55 €/hlö  
 
SIIKAJÄRVEN YMPÄRIKÄVELY LA 28.5.  
Tule ulkoilemaan ja tutustumaan erilaisiin liikunta- ja 
virkistysvaihtoehtoihin, ilmoittautumiset 20.5. mennessä. 
 
KOKO PERHEEN JUHANNUS 24. – 25.6.  
Juhannuksena saunotaan, tanssitaan ja nautitaan kesästä!  
Grillibuffet 24.6. ja 25.6. klo 15-21.  
Aattona kokko klo 21, elävää musiikkia. 
Juhannuspäivän tanssit alk. klo 15.00 EINO GRÖNIN ja Valkeakosken 
pavarotti JAKE NISKAN seurassa! Illalla bilemusaa  
Nicklas Grönholmin ja Darren McStayn  tahtiin! Aluemaksu 15 €/päivä. 
 
HOTELLI PALVELEE LÄPI KESÄN 
*hemmottelupalvelut; kosmetologi, hieronta, akupunktio 
*buffetaamiainen ma-pe klo 8-9.30, la-su klo 8-10.30 (9€/hlö) 
*buffetlounas ma-su klo 11.30-13.00 (18 €/hlö) 
*Tuvan suosituslista ma-la klo 11-20.30 ja su 11.30-15.00 
*liikuntakortti saunaan, salille, tennikseen ja soutuveneisiin (50€/10 krt) 

ASUNTOASIOISSASI KÄÄNNY LUOTTAMUKSELLA 
PAIKALLISTEN ASUNTOAMMATTILAISTEN PUOLEEN!

Merja Vähätiitto-
Holmberg
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 440 887

Anna-Maija Aarni
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 442 729

Pilvi Heinonen
Rahoituspäällikkö
OP Länsi-Uusimaa
010 254 5401

Eerikinkartanontie 2, Veikkola
opkk.veikkola@op.fi

facebook.com/OP.lansiuusimaa

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

KAUPPA KÄY NYT VILKKAIMMILLAAN!

Pyydä rahoitustarjous!

Avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttu-
via esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

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

PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku 
remontit, huollot, korjaukset - ongelmajät-
teen kuljetukset... keksi itse lisää!!

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa edulli-
seen neliö- & kuutiohintaan! Myös muut-
tolaatikoita.

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

www.aana.fi 

Veikkolan gallup
Veikkolan gallupista hei.  
Maailma on sekavassa 
tilassa. Miten käsit-
telette jokapäiväisiä 
huonoja uutisia. 

Ulkomaalaisena  en 
ymmärrä miten te 
veikkolalaiset  vaan 
kehtaatte pistää 
päänne pensaisiin...

Varsinkin kesäisin pistän 
pääni vadelmapensaaseen, 
nami nam!

Veikkolan gallup -kyselyn vastaukset perustuvat yleensä veikkolalaisten todellisiin vastauksiin 
-  mutta tämänkertaiset vastaukset on vedetty suoraan tekijöiden hatusta.

Bei uns steckt 
man den Kopf IN 

DEN SAND!*

Poliitikkona matkustan paljon, joten sellainen
mobiilipensas on todella kätevä keksintö.

Nuorena pistin pääni 
pensaaseen mutta 
nyt niskavaivan 
vuoksi joudun 
kurottamaan 
mataliin 
puihin.

..ja pistän pääni pensaaseen. Minä pistän pääni 
katajaan, miellyttävän 
tuoksun vuoksi.

*Meillä päin pää 
pistetään hiekkaan!

Minun suurin voimavarani 
on luonto. Menen ulos
joka päivä...
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BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT 
MAKSUTAPAETUA 0,5 %. BONUS T.O.M. 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)

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

ma-pe/må.-fr. 
7-21

la/lö. 8-21
su/sö. 11-21

Huoltomme on muuttanut 
isompiin tiloihin!

Love Story!

Ohjelma 10 € 

Sydämellisesti tervetuloa!	

viihdelaulajat.webs.com	

-tarina rakkaudesta!Teollisuustie 6 Halli 9A 
02880 Veikkola  
Puh. 050 321 3531 
Avoinna ma-pe 8-18

Huollamme 
seuraavia  
laitteita:

• Moottoripyörät
• Mopot
• Mönkijät
• Veneet
• Pienkoneet
• Polkupyörät

Palveluitamme 
myös rengastyöt 
ja rengashotelli

Tervetuloa!


