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Kunta ja kylä kimpassa

P

ohjoista paikallisdemokratia-iltaa vietetään 7.10. klo 18
Veikkolan koululla.
Virkamiehistä paikalla ovat yhdyskuntatekniikan
johtaja Jari Tirkkonen ja hallintojohtaja Christoffer Masar.
Luottamushenkilöitä edustavat
kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin. Kansalaisen puheenvuoron
käyttää veikkolalainen Markku
Hohtari.

Kunnan kaksilinjainen kehittäminen on Veikkolan vaihtoehto.
Kuntarajan ylittäminen ei täällä
kauhistuta, pikemminkin oman
kunnan palvelut ovat usein pitkällä.

”Yhdessä – tillsammans” taisi
olla kunnan strateginen slogan.
Miten tätä toteutetaan Veikkolan
kehittämisessä? Mitä miettivät
virkamiehet, mitä luottamushenkilöt ja mitä kyläläiset? Miten
toteutuu osallistava suunnittelu?
Kirkkonummi on strategiassaan
monikeskuskunta: Länsiväylän
ja junanradan varrella ovat Masala ja kuntakeskus. Veikkola
taas on Turunväylän ja suunnitellun Elsa-radan varrella.

Kyläkokouksesta edetään kyläkyselyyn ja kyläsuunnitelman
päivittämiseen. Kunnalla, virkamiehillä ja luottamushenkilöillä
on nyt mahdollisuus tarjota kyselyyn omia kysymyksiään pohjoiskirkkonummelaisille.

Vuoropuhelulla ja yhteistyöllä entistä vahvemmat kylät ja
kunnat oli viime viikonlopun
valtakunnallisten kyläpäivien
mottona. Pelkkä keskustelu ei
riitä, vaan päätösvaltaakin pitää siirtää, mietitään monessa
kylässä.

Sisällysluettelo
PS. Miksi Veikkolan melusuojaus viipyy? Miksi Kirkkonummen kunta ei ollut muiden
mukana hakemassa EU:lta suunnittelurahaa oikoradalle? Olisiko kaksilinjainen kehittäminen
Kirkkonummella mahdollista?
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Yhdessä, monikeskuskuntana,
kaksilinjaisella kehitystyöllä,
niinhän sen pitäisi mennä.
Raija Kari
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Kutsu aluefoorumiin
10.11.2015

Pohjoista paikallisdemokratiaa

Kyläkokous 7.10. klo 18
Veikkolan koululla
Kirkkonummen kunnan
mainoslause on Yhdessä
– tillsammans. Strategian
mukaan Kirkkonummea
kehitetään monikeskuskuntana. Mitä se merkitsee
meidän kylällemme? Tule
mukaan kuuntelemaan ja
keskustelemaan Veikkolan
vaihtoehdoista!
Kunnan virkamiehistä
Veikkolan kehittämistä

hahmottelevat yhdyskuntatekniikan johtaja Jari
Tirkkonen ja hallintojohtaja Christoffer Masar.
Luottamushenkilöitä edustavat kunnanhallituksen
puheenjohtaja Raija Vahasalo ja kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Ulf Kjerin.
Kansalaisen puheenvuoron käyttää veikkolalainen
Markku Hohtari. Kullekin
alustajalle on varattu kym-

menen minuutin puheenvuoro.
Tilaisuuden järjestää Veikkolan kyläyhdistys
Kirkkonummi on monikeskuskunta: Länsiväylän
ja junanradan varrella ovat
Masala ja kuntakeskus.
Veikkola taas on Turunväylän ja suunnitellun Elsa-radan varrella. Kunnan

kaksilinjainen kehittäminen on Veikkolan vaihtoehto.
– kuntaraja-ajattelu
– osallistava suunnittelu
– kasvusuunnitelmastrategia

Kyläapu-hanke käynnistyi
Suomen kylätoiminta ry:n
ja ELY-keskuksen yhteisenä pitkäaikaistyöttömien työllistämisohjelmana.
Veikkolan Kyläyhdistys
oli ensimmäisiä kyläavustajan palkanneita heti pilottihankkeen käynnistymisen jälkeen.
Uudenmaan kyliin on palkattu toistakymmentä kyläavustajaa, ja toiminta on
leviämässä koko maahan.
Kyläavustajan tehtävänä
on auttaa kyläyhdistyksen
jäseniä pienissä arjen askareissa ja kiinteistön kunnossapidossa sekä tukea
mahdollisimman pitkään
kotona asuvia vanhuksia.
Palvelua tarvitaan kaikkialla Suomessa. Nykyis-

ten säännösten mukaan
tukea voi saada vain kaksi
vuotta. Veikkolan Lyläyhdistyksen saama tuki on
nyt loppunut. Uusia kyläavustajia ei voi palkata
tällä hetkellä, koska Uudenmaan ELY-keskuksen
tukirahat ovat loppuneet.
Takaisin työelämään pääseminen on hyvin tärkeää
pitkäaikaistyöttömälle.
Kyläavustajana hän saa
päivärahaa
vastaavan
summan lisäksi pienen
korvauksen asiakkaalle
tekemästään työstä. Työpäivän pituus on viisi tuntia. Pilottihankkeen aikana
asiakas maksoi kyläapupalvelusta kymmenen euroa tunti. Summasta osa
tilitettiin kyläavustajalle.

Erik Grahnin kaksivuotinen tuki loppui kesällä, ja
kyläyhdistys joutuu päättämään hänen työsuhteensa
syyskuun lopussa. Tämä on
valtava menetys kyläläisille, erityisesti vanhuksille,
joille Erikistä on tullut
omakotitalossa asumisen
tuki ja turva. Hyvinkin
heikkokuntoiset vanhukset
sinnittelevät omassa kodissaan. Työtehtävien lisäksi
Erik on ollut monelle vanhukselle tärkeä, läsnä oleva
ihminen, jolla on ollut aikaa myös kuunnella.
Erikin tehtäväluettelo on
ollut pitkä: ruohonleikkuu,
lumityöt, puiden pilkkominen, pihojen siistiminen,
hiekoitus, kaislan leikkaus, pensaiden raivaaminen, loimien veto, hanojen vaihto, listoitustyöt,
pienet maalaustyöt jne.
Lisäksi Erik on huoltanut

Aluefoorum kokoontuu jälleen tiistaina 10.11. kello
17.00 Veikkolan nuorisotilalla. Kokouksen teemana on
mm. Veikkolaan perusteilla oleva veikkolalaisten nuorten
vapaa-ajan toimintaa ja muita nuorten asioita edistävä ja
tukeva yhdistys, EU-hanke, sekä muu yhteistyö eri toimijatahojen kesken.
Veikkolan seudulla toimivien seurojen, yhdistysten ym.
tahojen edustajat ja nuoret tervetuloa mukaan. Myös
ideoita aluefoorumin toiminnan kehittämiseksi otetaan
vastaan.
Lisätietoja VeVe:n toiminnanjohtaja Johanna Artola, johanna.artola@gmail.com, 050 301 1922.

Kyläavustaja Erik Grahn lopettaa
Erik Grahn on ollut yli kaksi vuotta Kyläapu-hankkeen kyläavustaja Veikkolassa.
Nyt toiminta lakkaa ELY-keskuksen tuen
loputtua.
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kyläyhdistyksen kylätaloa,
saunaa, kutomoa, skeittiramppia ja ilmoitustaulua.
Frisbeegolf-aluetta hän on
siistinyt säännöllisesti.
Erik Grahn on saanut runsaasti kiitosta asukkailta.
Tarvetta tämäntyyppiselle
palvelulle on runsaasti kylällämme. Toiminta vaatisi
vähintään kolminkertaisen
tuntihinnan, jotta päästäisiin nollatulokseen ilman
tukia. Tuntihinta olisi silloin liian korkea pientä
eläkettä saaville vanhuksille, joita suurin osa asiakkaista on. Tukitoimintaan kyläyhdistyksellä ei
ole varaa, mutta yritämme
löytää Erikille ”tukiaseman”, jonka varassa hän
pystyisi jatkamaan asukkaiden auttamista.
Teksti ja kuva:
Pirkko Kautto

Kuvateksti: Kyläavustaja Erik Grahnin auton takakontissa on työkaluja pihan
siistimisestä viemärin avaukseen.

Tule tutustumaan
Jalkkarit-toimintaan!
Ryhmä veikkolalaisia vanhempia perusti vuonna 2006
Veikkolan Jalkkarit -toiminnan. Tarkoituksena on turvata
nuorten viikonloppuiltoja kylänraitilla. Jalkkarit-partioinnissa toimii ryhmä vapaaehtoisia täysi-ikäisiä, jotka
kiertävät pareittain kylällä nuorten keskuudessa perjantai- tai lauantai-iltaisin. Partioinnilla tavoitellaan sitä, että
nuorilla on kylällä turvallisempaa: aikuisten läsnäolo todennäköisesti vähentää irtiottoja.
Partioinnissa
– annetaan ensiapua sitä tarvitseville
– nuori voi halutessaan tulla hakemaan apua itselleen tai
kaverilleen
– jutellaan nuorten kanssa, mikäli juttuhaluja löytyy.
Jalkkarit on osa Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry:n toimintaa.
Haluatko vaikuttaa kylänraitin turvallisuuteen? Oletko
tietoinen, mitä kylillä tapahtuu viikonloppuiltaisin? Tule
tutustumaan toimintaan! Tule mukaan partiointikierrokselle, jos kiinnostuit! Kierros perjantai- tai lauantai-iltana
kestää pari tuntia.
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen: tulemalla mukaan
Jalkkareihin et sitoudu mihinkään partiointiohjelmaan
tai työmäärään. Kukin tekee partiointia omien mahdollisuuksiensa mukaan.
Jalkkarit on välittämistä lapsistamme. Ole sinä osa sitä
muutosta, jota haluat Veikkolassa todistaa!
Yhteystiedot:
Jalkkarit@luukku.com
Teksti: Risto Pyykkönen
Kuva: Leena Riipinen
Partiokoirat Syke ja Rasmus ovat mukana jalkkaroimassa.

Hanki monikäyttöinen
kyläyhdistyksen
kangaskassi.
Koko 37 x 41 cm ja
hinta 3 euroa
Ostopaikat:
10-kioski ja kirjasto

ajassa
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Onnea Tuikku ja Janne!

Tutustu akupunktioon
Lokakuussa järjestetään yhteispohjoismainen akupunktioviikko. Akupunktiota on käytetty Suomessa
nelisenkymmentä vuotta. Veikkolalainen Pauliina
Reunanen antaa näytehoitoja ja kertoo akupunktiosta
Veikkolan Apteekissa to 22.10. klo 12–17.

Kyrsälä open mic
Osaatko soittaa, laulaa, heittää palloja tai kertoa
hauskoja juttuja? Tule treenaamaan esiintymistäsi,
näyttämään taitosi tai harjoittelemaan ohjelmistoasi
Kirkkonummen pääkirjaston musiikkiosastolle Kyrsälä open mic -tapahtumaan. Tänä syksynä esiintymismahdollisuuksia on kaksi: ma 5.10. ja ma 9.11.
klo 18.

Veikkolan
kyläyhdistyksen
hallituksen
jäsen Tuulia Aho ja Janne Råmark vihittiin
Haapajärven kirkossa lauantaina 8.8.

Ennakkoilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta
esiintymispaikan ja tarvittavien laitteiden varmistamiseksi suotavaa. Lisätietoja tapahtumasta antaa
musiikkikirjastonhoitaja Jyrki Valto (jyrki.valto@
kirkkonummi.fi). Kirjasto tarjoaa esiintyjille tilat ja
äänentoiston.
Tule mukaan!

Talviuintia Lammaskallion rannassa
syksystä 2001 lähtien
Veikkolassa on hieno
mahdollisuus talviuintiin.
Lammaskallion
uimaranta on keskellä kylää,
joten sinne on helppo tulla. Monet kyläläiset ovat
löytäneetkin talviuinnista
mukavan harrastuksen. Uimakopin seinällä olevassa
kuukausittain vaihtuvassa
listassa oli viime kaudella
keskitalvella lähes sata eri
nimeä. Ja useita uimareita,
jotka uivat joka päivä.
Kunnan liikuntapalvelut
tuo rantaan lämmitettävän pukukopin lokakuun
alussa. Talviuintipaikan
pukeutumistilan avaimen
voi lunastaa kunnan palvelupisteestä osoitteesta Ervastintie 2, 02400
Kirkkonummi. Avaimen
lunastusmaksu on 25 e,
josta kunta palauttaa luvansaajan tilille 15 e, kun
avain palautetaan kuntaan.
Avaimen voi noutaa myös
Veikkolasta nuorisotilasta
(Koskentie 3). Nuorisotila
on avoinna myös iltaisin.
Avaimen noutoaika sovitaan avainta tilattaessa liikuntapalveluiden toimistosta, puh. 040 126 9404
tai sähköpostilla pia.karkkainen@kirkkonummi.fi.
Yhteissauna lämpiää
sunnuntaisin
talvikaudella
Avantouimareiden iloksi lämmitetään talkoilla

sunnuntaisin yhteisöllistä rantasaunaa. Sauna on
yleensä lämmin klo 16
alkaen. Keskitalvella lämmitystä voidaan hieman
aikaistaa valoisampaan
aikaan. Saunan lämmitys
perustuu talkoohenkeen,
ja sauna lämpiää vain, jos
talkoolämmittäjiä löytyy.
Lämmittäjäksi tai saunan
sulkijaksi voi ilmoittautua
pukukopin seinällä olevaan listaan tai ilmoittaa
allekirjoittaneelle esim.
tekstarilla numeroon 050
354 0836.
Muina aikoina saunaa voi
vuokrata oman perheen tai
muun porukan käyttöön.
Talvinen rantasauna.

Saunan varaukset tehdään
Kymppikioskilla Koskentorilla. Vuokra on 25 euroa
neljän tunnin ajalta. Vuokra on maksettava käteisellä
varausta tehtäessä. Avain
noudetaan ja palautetaan
kioskille.
Veikkolan kylän väki on
saunonut ahkerasti kesän
aikana. Sauna on elämys
sähkösaunan käyttäjille,
ja ranta lisää vielä nautintoa. Sauna on oikea puilla
lämmitettävä rantasauna,
jonne vedet ja puut pitää
vuokralaisen kantaa. Jatkuvalämmitteinen kiuas
on helppo lämmittää, ja
kesällä sauna lämpenee

kylpykuntoon tunnissa.
Kuumempia löylyjä kaipaava varaa enemmän
lämmitysaikaa. Vesi kuumentuu kiukaan vesisäiliössä. Saunan käyttäjä huolehtii myös siitä, että sauna
jää siistiin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten.
Lisätietoja Veikkolaverkossa (www.veikkola.fi).
Etusivulla on linkki saunasivulle.
Tervetuloa uimaan ja saunomaan! Lauteilla ja avannossa tavataan.
Teksti ja kuva:
Pirkko-Liisa Iivari
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Uudistuksia
peruspalvelut edellä
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee
viimein oikeansuuntaisesti pitkän ja koukeroisen vatuloinnin jälkeen. Sote-palvelujen
järjestämisvastuu siirtynee kunnilta uusille perustettaville itsehallintoalueille vuoden
2019 alusta alkaen. Maan hallitus päättää
alueiden määrästä vielä tämän syksyn aikana. Alueet muodostunevat joko nykyisten
maakuntien tai vanhan läänijaon pohjalle.
Uudellamaalla itsehallintoalue tarkoittanee pääosin
nykyisen sairaanhoitopiirin, HUS:n, aluetta.
Odotukset uudistukselle
eivät ole vähäiset. Kustannustehokkuuden
ja
säästöjen lisäksi tulevien
sote-palvelujen on vastattava väestön palvelutarpeeseen. Niiden on oltava
terveyden ja hyvinvoinnin
näkökulmasta vaikuttavia.
Lähipalvelujen saatavuus
on turvattava, vaikka organisaatio suurenee. Palvelu- ja hoitoketjujen on
toimittava saumattomasti
ja viiveettä.
Kansanterveyden näkökulmasta olisi autettava myös
heitä, jotka itse eivät apua
hae, vaikka palvelujen ja
avun tarvetta olisikin esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmien muodossa.
Kasvavia terveys- ja hyvinvointieroja tai kustannuksia
ei muuten saada kuriin.
Miltä sote-uudistus sitten
Veikkolan näkökulmasta
näyttää? Uudellamaalla
väestöpohja ja järjestäjäorganisaatio tulevat olemaan maan suurimmat. Se
haastaa erityisesti lähipalvelujen, kuten ehkäisevien
ja varhaisen tuen sekä toimintakykyä ylläpitävien
palvelujen, kotihoidon ja

perussosiaalityön järjestämistä.
Lääkäripalveluidenkin
olisi jatkossa oltava hyvin
saavutettavissa Veikkolan
kokoisessa ja väestöltään
kasvavassa kylässä. Terveyskeskuksen sisällölliseen ja toiminnalliseen
muutokseen on kuitenkin
syytä varautua. Omavastuu ja digitaaliset palvelut tulevat lisääntymään.
Myös terveysasemaverkon
voinee ennakoida jossain
määrin itsehallintoalueella
muuttuvan.
Välttämätöntä on, että uudistuksen painopiste pysyy
asiakas- ja potilasnäkökulmassa, kansanterveydessä
ja peruspalveluissa. Panostamalla riittävästi terveyttä
ja hyvinvointia edistävään
sekä ehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen
voidaan jatkossa saavuttaa niitä inhimillisiä ja
taloudellisia hyötyjä, joita uudistukselta haetaan.
Esimerkkejä vaikuttavasta
kehittämistyöstä löytyy
mm. Etelä-Karjalasta.
Enää ei voida odottaa, on
pantava toimeksi.
Marjut Frantsi-Lankia,
ylilääkäri,
kunnanvaltuutettu,
perusturvalautakunnan
jäsen (kesk.)
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Tehdään yhdessä suojatiestä nimensä veroinen
”Sen yli ajetaan, sen yli kävellään, ja sinä voit
päättää, onko se tie turvallisin vai turvattomin on talutettava tien yli. Ehdottomasti!
paikka. Sinä teet suojatien.”
Näin sanoivat TV:n tietoiskuissa henkilöt,
joiden kasvoille oli maalattu valkoiset viivat
– aivan kuin suojatiessä. Erityisesti elokuun
aikana Liikenneturva ja autoalan järjestöt
kampanjoivat näkyvästi suojatien turvallisuuden puolesta. Yleisenä kehotuksena oli
”Välitä, muista – ennakoi.”
Kirkkonummen koulujen
alkamispäivänä torstaina
13. elokuuta me vapaaehtoiset olimme perinteiseen
tapaan keltaiset heijastinliivit päällä huolehtimassa
Veikkolan kiertoliittymissä sekä Vuorenmäen koulun edustalla koululaisten
suojatien turvallisuudesta.
Valitsin päivystyspaikakseni Veikkolan koulun ja
R-kioskin välisen kivetyn
suojatien.
Vaikka tämä erittäin leveä
suojatie vaikuttaa turval-

liselta, se poikkeaa huomattavasti kiertoliittymien
alueen muista suojateistä.
Se on asfaltin sijasta kivetty, ja kiviin maalattu,
suojatien valkoisia poikkiviivoja tarkoittava viivoitus on hyvin haalea. Koska
tässä viivoituksessa ei ole
katkoksia, kuten muissa
ympyräalueen suojateissä,
tämä suojatie ei ole kevyen
liikenteen väylän jatke.
Tämä tarkoittaa sitä, että
tällä suojatiellä ei saa ajaa
polkupyörällä, vaan pyörä

Olimme suojatiepäivystäjinä ensimmäisen koulupäivän aamuna noin
klo 7.30:sta alkaen lähes
tunnin ajan. Havaitsimme
jälleen mukavan asian:
autonkuljettajat ottivat hyvin huomioon suojateiden
vaatiman turvallisen ja
kohteliaan ajon. Tästä huolimatta huomasin kolme
Helsinkiin päin ajanutta
kuljettajaa, joiden käyttäytyminen oli huolestuttavaa.
1. Nuorehko naiskuljettaja ajoi suojatien kohdalle
kännykkä korvalla, eikä
pää kääntynyt kumpaankaan suuntaan.
2. Avoautolla ajanut mies
tuli suojatien kohdalle
niin, että pää ei kääntynyt eikä katse tarkistanut
tilannetta kummallakaan
sivulla.

3. Miesautoilija tuli suojatien kohdalle ja otti kamerakännykällä kuvan
– salama välähti – minun
suuntaani.
Muutamat meistä olivat vielä päivystämässä
suojateiden tuntumassa
puoliltapäivin, jolloin
nuorimmat koululaiset
pääsivät kotiin. Olin saman kivetyn suojatien
kohdalla koulun puolella
tietä. Sain melko monille
pyöräilijöille sanotuksi,
että pyörä piti taluttaa tien
yli. Ilahduttavan monet
tiesivät sen.
Yhä edelleen kiertoliittymien välisellä alueella on
liikaa suojateille katvetta
aiheuttavia pensaita ja pieniä puita. Niitä pitää vähentää.

Liikennemerkkien
häränpyllyt
Lapinkyläntiellä
Kuva on elokuun 26. päivältä Lapinkyläntieltä, jossa
kevyen liikenteen väylän pohjustustöitä tehtiin pitkin
kesää ja tehdään yhä. Sekä tämä ”Väistämisvelvollisuus
kohdattaessa”-liikennemerkki että aina sen kanssa parina toisesta suunnasta ajaville käytettävä ”Etuajo-oikeus
kohdattaessa”-merkki olivat ylösalaisin. Ihme tapahtui
torstaina 3.9. Sinä aikana iltapäivällä, kun kävin pikavisiitillä Kirkkonummen keskustassa, merkit oli käännetty
oikein päin.

Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

Näkymä puoliltapäivin leveältä kivetyltä suojatieltä. Pyöräilijät tekevät juuri niin kuin pitää: he taluttavat pyöränsä
tien yli.

Kirjaston uudet leveät
parkkiruudut
Monet ovat olleet sitä mieltä, että Veikkolan kirjaston
kesällä asfaltoidussa pihassa on tuhlattu pysäköintipaikkoja. Asiaa voi tuumia myös toisin: nyt ruudut ovat niin
leveät, että normaalisti ruutuun pysäköidyissä autoissa
matkaavat eivät ovia avatessaan kolhi vieruskaverin autoa.

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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

050-344 4918
- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät
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Hotelli Lepolampi uudistuu monipuolisesti ja tarjoaa erinomaiset puitteet
majoitukseen, tilaisuuksiin ja hauskanpitoon! Tule tutustumaan uusittuun
hotelliimme, ravintolaamme, baarimme ja ruokalistaamme sekä pelaamaan
minigolffia ja biljardia ja saunomaan! Juhlistamme kaikkia isiä
isänpäivälounaalla su 8.11. Ole yhteydessä ja varaa pöytä!
HOTELLISSA VOIT
• Majoittua lyhyt- tai pitkäaikaisesti

• Syödä ja nauttia baarin tarjoiluista

• Järjestää juhlia, kokouksia ja saunailtoja

• Viihtyä minigolffin, biljardin sekä tapahtumien parissa

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUDISTUVAAN LEPOLAMPEEN!
Hotelli Lepolampi | Kivilammentie 1 | 02820 Espoo | 4 km Veikkolan keskustasta
Puh. +358 (0)10 324 4840 | myynti@lepolampi.fi | lepolampi.fi

ajassa
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kuen oravia ja lintuja, joita
isä sitten sai saaliikseen.

Taisi olla vuosi 1948 – ajatella, että sodan loppumisesta oli vain neljä vuotta.
Minua vuotta vanhempi
leikkikaverini – naapurin
poika Jussi - aloitti koulunkäynnin. Jäin vähän sormi
suuhun, kun ei ollutkaan
kaveria, jonka kanssa touhuta. Parin päivän kuluttua
pälkähti päähän, että minäkin lähden kouluun. Ja niin
meninkin.
Lähdin naapuripojan mukana koululle ja ekalle
luokalle – kuusivuotiaana.
Opettaja Elsa Hentilä varmaan hymyili sisäänpäin
intoani ja pitikin minua
päivittäin luokassa pari
viikkoa, ennen kuin laittoi
minut kotiin ja toivotti tervetulleeksi uudelleen sitten vuoden päästä. Taisin
olla Veikkolan ensimmäinen esikoululainen?
Päivisin kotona kaverina olivat äiti ja suomen
pystykorva Heli. Se eleli
enimmäkseen irrallaan ja
vietti koiran elämää tutkien ympäristöä ja pitäen
vahtia kotikalliolla nykyisen Vanhantien varressa.
Siihen aikaan koirat olivat
hyötyeläimiä. Heli kävi
isän kanssa metsällä hauk-

Oli kuulemma hyvä haukkuja. Sitä se oli myös
muutamien kyläläisten
mielestä. Heli kun ei yhtään tykännyt polkupyörällä ajavista ihmisistä ja
piti senpäiväisen mekkalan aina semmoisia nähdessään. Heli oli siitä erikoinen koira, että se osasi
hymyillä. Aina, kun se oli
oikein hyvällä tuulella,
se veti suupieliään taaksepäin niin, että hampaat
paljastuivat, ja heilutteli
päätään puolelta toiselle.
Kovin ihmismäistä käyttäytymistä.
Suruni oli suuri, kun isä
rahapulassaan myi koiran.
En enää muista, lähtikö
se Hyvinkäälle vai Riihimäelle, mutta jompaankumpaan. Surua lievensi
osittain se, että meillä oli
ajoittain hoidossa enoni kolme ajokoiraa. Niidenkin kanssa isä ja eno
kävivät jäniksiä metsästämässä. Silloin oli metsäjäniksiä vielä Veikkolassakin. Nykyäänhän rusakot
ovat vallanneet elintilan.
Voi sitä koirien intoa, kun
isä otti haulikon esiin.
Kyllä tiedettiin, että päästään mielipuuhaan jäniksiä
jäljittämään. Metsästysreissun jälkeen koirat vain
makailivat pari päivää nurkassa lepäämässä ja parantelemassa kipeytyneitä käpäliään.

No, seuraavana syksynä
minunkin kouluni alkoi
oikein laillisesti. Koulutalohan oli nykyinen Veikkolan kirjasto, ja ensimmäinen sekä toinen luokka
sijaitsivat rakennuksen toisessa kerroksessa. Opettajia koulussa oli silloin
kolme, Hentilä 1–2. luokat, Louise Törrönen 3–4.
luokat ja Teuvo Väänänen
5–7. luokat. Yksi opettaja
opetti siis vähintään kahta
luokkaa yhtaikaa. Toinen
luokka teki erilaisia tehtäviä sillä aikaa, kun toista
luokkaa opetettiin ns. ääneen.
Alkuun kouluun piti viedä omat eväät, kun muuta
ruokailumahdollisuutta ei
ollut. Koulun oma keittiö
rupesi toimimaan kuitenkin aika pian, ja saimme
lämmintä ruokaa koulun
tarjoamana. Kävin Veikkolan koulua neljä vuotta ja
lähdin sitten oppikouluun
Viherlaaksoon Espooseen.
Veikkolan koulua laajennettiin tuon neljän vuoden
aikana. Rakennukseen
lisättiin se siipi, jossa nykyään on mm. kerhotiloja. Siihen osaan tuli myös
koulun oma kirjasto, jonka
kirjoja luin paljon.
Syksyllä 1950 menin
kouluun toiselle luokalle.
Yhtenä päivänä koulusta
kotiin palatessani meidän
ulko-ovellamme oli koira,
joka pyrki kovasti kanssani sisälle. Minä vähän hä-
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tistelin koiraa kauemmas
ja menin sisään. Kerroin
äidille, että ulko-ovella on
koira, joka myös haluaa
sisään. Äiti meni ovelle
katsomaan ja tunnisti koiran heti.
Se oli meidän Heli! Se oli
tullut takaisin kotiin puolentoista vuoden päästä
siitä, kun isä myi sen. Siinä sitten itkettiin kotiinpaluun ilosta yhdessä keittiön permannolla. Illalla
isä tuli töistä ja oli hänkin
iloissaan koiran paluusta.
Isä lähti saman tien kylälle soittamaan puhelimella
– puhelimet olivat siihen
aikaan tosi harvassa - koiran ostajalle, että koira jää
nyt meille ja hän palauttaa myyntihinnan. Mies
oli isän mukaan yrittänyt
väittää, että isä oli opettanut koiran karkaamaan.
Puhelussa oli selvinnyt
myös, että koira oli lähtenyt omille teilleen kahta
viikkoa aikaisemmin.
Täytyy vain ihmetellä
eläimen vaistoja. Mitenkä se oli löytänyt takaisin? Jollain kummallisella tavalla koira oli
suunnistanut Keski-Uudeltamaalta Veikkolaan.
Loppuelämänsä Heli sai
sitten viettää siellä, mihin
se tunsi kuuluvansa.
Paluu juurille on aika
yleistä meille ihmisillekin.
Tämänkertainen Kyläluuta

Kuvassa Veikkolan kyläyhdistyksen hallitus. Takarivi vasemmalta: Matti Saartamo, Paavo Sortti, Tuulia Råmark,
Maarit Orko, Marjatta Louhos ja Matti Kaurila. Eturivi vasemmalta: Katriina Aatsalo, Rauno Lahti, Pirkko Kautto,
Pirkko-Liisa Iivari ja Raija Kari. Kuvasta puuttuvat Jukka Lahtinen, Maria Salonen ja kunniajäsen Raili Leidenius.
Kuva: Tapani Iivari.

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 ammatti-isännöitsijä.
Olen suorittanut teknisen ja hallinnollisen
isännöitsijän ammattitutkinnon ja AIT:n eli
johtavan isännöitsijän ammattitutkinnon.
Periaatteeni on hoitaa isännöintiä hyvää
isännöintitapaa noudattaen.Isännöin
kohteita siinä määrin, kuin tiedän
pystyväni ne itse laadukkaasti hoitamaan.
Yritykseni käyttää
www.isannointipvaananen.fi -sivujen
kautta sähköistä palvelua, joka on
suunnattu asunto-osakeyhtiöiden
hallituksille ja osakkaille.

www.veikkola.fi

www.kylanraitti.fi

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

www.isannointipvaananen.fi

kylä yrittää
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Hyvinvointipalveluita Koskentorille neljä uutta yritystä
koirille
Kyläsuutari Jussi Aspivaaran toimialaan kuuluvat suuta- Hierontakulma tarjoaa hieronta- ja hyvinvointipalveluita
Eläinlääkäriasema Anidentin tiloissa on nyt tarjolla myös koirahierontaa
ja laserterapiaa. ELK-Weterin koirahierontakoulutuksesta vuonna 2008
valmistunut Kirsi Sinda
ottaa vastaan nelijalkaisia
asiakkaita lauantaisin, jolloin paikka on hiljainen ja
rauhallinen.
Hierontaa käytetään myös
koirilla erilaisten vaivojen
ennaltaehkäisynä ja haavereiden tai leikkausten
jälkihoitona sekä kuntoutuksena, mutta myös koiran
rentoutuskeinona ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä. Esimerkiksi jos koiran
käytös muuttuu, sen liikkuminen hankaloituu tai se ei
venyttele, voi hieroja auttaa
lihasjumin paikantamisessa
ja hoitamisessa.

Kirsi Sinda on erikoistunut
myös koirien laserterapiaan: laserlaitteella hoidetaan erilaisia lihas- ja sidekudosvammoja.

ri- ja avainpalvelun lisäksi ratsastustarvikkeiden korjaus
ja mittatilauksena suoritettavat nahkatyöt. Jussi, joka
asuu Kylmälässä, on toiminut suutarin ammatissa koulutus mukaan lukien jo kymmenen vuotta.

sisältäen kylmä- ja lämpöhoidot, kineesioteippaukset ja
kuumakivihieronnat. Hoitolassa on tarjolla myös intialaista päähierontaa. Kuvassa koulutettu hieroja, liikunnanohjaaja Riitta-Liisa Nordqvist.

Myös eläintenhoitajan
koulutuksen saaneen Sindan asiakaspiiri koostuu
ihan tavallisista kotikoirista ja työ- sekä harrastekoirista. Aiemmin ainoastaan kotikäyntejä tehnyt
Kirsi on tyytyväinen uudesta yhteistyöstä Anidentin kanssa ja toivottaa
kaikenkokoiset ja -ikäiset
koirat tervetulleeksi hoitoihin.
Lisätietoja ja ajanvaraus:
Kirsi Sinda, puh. 045 854
6522.
Teksti: Anu Halme
Kuva: Jussi Ahonen

Tunnin mittaisen käsittelyn aikana Mango saa osakseen
hierontaa ja venyttelyä.

Hyvänolon Hoitola Marie tarjoaa jaloille perushoitoa,
hemmotteluhoitoa ja extrahoitoa. Toimialaan kuuluvat
myös ihokarvanpoisto, kasvohoito ja käsihoito. Erilaisiin iho-ongelmiin käytetään myös turvehoitoja. Kuvassa
yrittäjä Marie Kosonen.

Green Drivers on Espoossa kolmessa kaupunginosassa ja
Kirkkonummella Veikkolassa R-kioskin naapurissa toimiva liikennekoulu. Elo-syyskuun vaihteessa Veikkolan
toimitilan ulko-ovella kylteissä luki, että mopo- ja mopoautokurssi oli alkamassa 7.9. ja B-kurssi eli henkilöautokurssi 14.9. Sami Aalto kertoi, että ajokoulutus on
lähtenyt hyvin käyntiin.

Teksti: Paavo Sortti ja Tapani Iivari
Kuvat: Tapani Iivari

AKUPUNKTIOON TERVETULOA
* sairauksien hoito ja terveyden ylläpito
* lasten hoitaminen hellävaraisest akupunktolla
* kasvoakupunkto “acupuncture facelif”
* akupunktota eläimille: hevoset ja koirat

www.acureunanen.com
acureunanen@gmail.com
040 534 9259 /Pauliina
Vastaanotot: Nummela, Veikkola,
Tapiola+ teen kotkäyntejä

kylä yrittää
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Hotelli Lepolammen kunnostus
on ollut iso urakka
Elokuun puolivälissä keskustelimme Nikolan Annukan ja Markun kanssa
Lepolampi-hankkeesta,
siitä, mistä kaikki alkoi,
mitä on tehty ja mitä on
tulossa.
”Minulla olisi tarjota sinulle mielenkiintoinen
kehityskohde”, tuttu kiinteistövälittäjä esitti Markku Nikolalle keväällä.
Silloinen omistaja Sun
Aurinko -yhtiö halusi luopua Lepolammesta ja pitää kaksi myös venäläisiä
matkailijoita palvelevaa
hotelliravintolaa rajan
pinnassa Kaakkois-Suomessa.
Ei Lepolammen osto alkuun heti sytyttänyt, päätökseen tarvittiin harkintaaikaa. Omistajan vaihto
tapahtui tämän vuoden
maaliskuussa, mutta entiset omistajat pyörittivät
ravintolatoimintaa elokuun loppuun saakka. Re-

monttia tehtiin kuitenkin
keväästä lähtien.
Perusteellinen
kasvojen kohotus
Ravintola koki ison muutoksen. 70-luvun kokolattiamatot saivat lähteä. Saman
kohtalon koki ravintolan
kalusto. Tuolit oli jo päällystetty kolmesti; kaikki
entiset kankaat oli jätetty
uuden alle. Puuseppä Mikko Yli-Knuuttilakin sanoi,
ettei niitä enää kannata kunnostaa. Patterin suojukset
peittivät alhaalta ikkunoita,
ylhäältä taas verhokapat.
Nyt ikkunoista näkyy kunnolla Kivilampikin.
Kunnostustöissä on käytetty paikallisia resursseja, omien miesten lisäksi
muun muassa:
Sähkötyöt: Top-Unit Oy
Maalaus: Maalausliike
Aaltonen Teppo Oy
Putkityöt: JW-Putki Oy

Metallityöt: Taontapaja S.
Heinonen Oy
Puusepäntyöt: Groov Oy

Japanilaiset vieraat olivat
juuri tulossa, ja sveitsiläisiä odotettiin.

Ulkona raivattiin pusikoita, uudistettiin terassi ja
korjattiin minigolf-rata.
Keskiviikkoiset grilli-illat vetivät kesällä väkeä.
Parhaillaan valmistellaan
isänpäivälounasta ja syksyn ohjelmatarjontaa.

Hotelli käy hyvin vaikkapa 50-vuotisjuhlien ja
häiden järjestämiseen sekä
vieraiden majoitukseen.
Ravintolatiloihin mahtuu
120 henkeä, ja pitkältä tulleet voivat yöpyä hotellin
tiloissa”, Markku Nikola
sanoo.

Keikkatyöläisiä
hotellissa
Hotellin yöpyjistä useimmat ovat keikkatyöläisiä,
jotka matkustavat viikonlopuksi kotiin. Heille
rakennettiin parhaillaan
keittiötiloja Ulpukka-rakennuksen aulaan. Huoneiden uudistus on aloitettu ja tehdään aseittain.
Käyttöaste on ollut Markku Nikolan mukaan mukavat 65 % viime vuonna
keskimäärin, mutta esimerkiksi tässä kuussa 85
%:n käyttöaste ylittyy.
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VEIKYN
KUNTOSALIVUOROT
Kuntoilemme
Veikkolan koulun kuntosalissa
keskiviikkoisin klo 19–20.30 ja
sunnuntaisin klo 19–21
Kaikki vanhat ja uudet jäsenet
TERVETULOA!
Veikkolan kyläyhdistys ry

Paikalliset asiakkaat ovat
Lepolammelle tärkeitä.
Tilaisuuksien, kokousten
ja juhlien järjestäminen
on yksi Lepolammen painopistealueista. Pikkujoulujuhlavarauksia on kuulemma jo tehty mukavasti.
Myös rantasaunat ovat olleet ahkerassa käytössä.
Uudistuneeseen Lepolampeen voi tutustua yrityksen
nettisivuilla www.lepolampi.
fi.
Teksti: Raija Kari
Kuvat: Tapani Iivari

Elokuun puolivälin keskiviikon grilli-iltana asiakkaat ovat kerääntymässä Lepolammen takaterassille.

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA
Vankka kokemus tilitoimistotyöstä ja
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!
Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 010 666 1950, fax 010 666 1959
satu.nerola@tilipalvelunerola.fi, www.tilipalvelunerola.fi

Piha
kuntoon
Hotelli Lepolampi on kokemassa todella isoja muutoksia.

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

Sementtivalimo
T. Haapanen OY
www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
puh (09) 863 2977,
(09) 256 8227
Gsm 040 5033450
Fax (09) 881 605 30

kylä yrittää
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Lapua, Helsinki, Lahti, Iitti, Kuusankoski, Voikkaa, Lohja, Karkkila, Vehmaa, Kalanti

Hanna Nokelaisen rastit uralla Veikkolan apteekkariksi
Hanna Nokelainen on
syntynyt Lapualla, jossa
hän kirjoitti ylioppilaaksi.
Hän suoritti matematiikan, biologian ja kemian
lukion oppimäärän, mikä
oli pääsykokeissa vaatimuksena, kun halusi lähteä farmasiaa opiskelemaan.

Opiskelun vuoksi Hanna
muutti Helsinkiin, jossa
hän valmistui proviisoriksi
vuonna 1989. Sitten muutettiin Lahteen, jonne aviomies, rakennusalan ammattilainen, meni töihin.
Hanna alkoi työskennellä
Kausalan apteekissa Iitissä
äitiysloman sijaisena. Työ-

matka yhteen suuntaan oli
noin 40 kilometriä.
Kun perheenlisäystä alkoi
tulla, muutettiin Kuusankoskelle. Aviomies sai
töitä Kouvolasta. Hanna
siirtyi Voikkaan apteekkiin
proviisorin vakituiselle vakanssille.

Viime kesäkuun kolmantena päivänä Veikkolan apteekissa kahviteltiin sekä lähdön että
aloituksen mukavissa tunnelmissa. Maritta Kivijärvi oli lopettanut ja Hanna Nokelainen
aloittanut Veikkolan apteekkarina.

Vuonna 1999, kun perheessä oli jo kolme lasta,
aviomies ryhtyi työskentelemään Lohjalla, jonne
perhe muutti. Hanna meni
Karkkilaan proviisoriksi.
Työmatka oli noin 35 kilometriä yhteen suuntaan.
Vuonna 2011 Hanna alkoi
hakea apteekkia. Syksyllä
hän sai Vehmaan apteekkioikeudet ja aloitti apteekkarina helmikuussa 2012.
Sivuapteekki oli Kalannissa, joka on osa Uuttakaupunkia. Hanna sanoo, että
tämä oli opettavainen kokemus, kun oli itse vastuussa.
Henkilökunta oli pieni, eikä
Hanna delegoinut töitään
muille. Kolmen vuoden aikana asiakkaat ja apteekkarin työ tulivat tutuiksi.
Syksyllä 2014 Hanna
havaitsi, että Veikkolan
apteekkilupa oli haettavana. Hän soitti apteekkari
Maritta Kivijärvelle, ja
yhtenä lauantaina Hanna
kävi Maritan luona apteekissa. Paikka vaikutti
mukavalta, ja niin Hanna
laittoi hakupaperit vetämään. Meni vielä muutama kuukausi, kunnes viranomaisten kokouksessa
viime tammikuun 30.
päivänä tehtiin päätös: 27
hakijan joukosta Veikkolan apteekkarin tehtävään
valittiin Hanna. Päätös
tuli lainvoimaiseksi maaliskuun puolivälissä.
Maritta Kivijärven ehdotuksesta Hanna aloitti apteekkarina maanantaina
ensimmäisenä päivänä kesäkuuta. Keskiviikkona kesäkuun 3. päivänä Veikkolan apteekissa kahviteltiin
mukavissa tunnelmissa.

www.aana.ﬁ

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

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

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

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

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.
Avoinna
lauantaisin 11-15
tai sopimuksen mukaan.

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

Veikkolan apteekkari Hanna Nokelainen.
Maritta Kivijärveä kiitettiin
monien vuosien palveluista, ja Hanna Nokelainen
toivotettiin tervetulleeksi.
Heinäkuussa Hannalle valittiin seuraaja Vehmaan
ja Kalannin apteekkeihin.
Uusi apteekkari aloittaa
niissä pisteissä lokakuun
lopulla.
Hanna sanoo viihtyneensä Veikkolan apteekissa
todella hyvin. Henkilökunta ja asiakkaat ovat
ihania. Koti on edelleen
Lohjalla. Aviomies työskentelee rakennusalalla
Pasilassa. Vanhempi tytär
on peruskoulunopettajana
Tytyrin koulussa Lohjalla.
Nuorempi tytär on naimi-

sissa ja opiskelee Turussa
maantiedettä. Lapsikolmikon kuopus, nuori mies,
on suorittamassa varusmiespalvelustaan ja menee
sen päätyttyä Tampereelle
opiskelemaan. Hänestä tulee tuotantotalouden diplomi-insinööri.
Kun kävin taannoin Hanna Nokelaisen kanssa juttelemassa, sanoin kahdelle
asiakaspalvelussa olevalle
naiselle, että teillä on mukava apteekkari ja aion
juoruta hänen mukavuudestaan veikkolalaisille.
”Saa juoruta”, naiset hymyillen vastasivat.
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

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

kylä yrittää
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Runoilijan Ullakko –
iloinen itsepalvelukirppis
Ystävykset Tea Laiho ja
Eeva Merta olivat jonkin
aikaa etsineet kirpputorille tilaa Veikkolasta. Kun
Tyyli Lyyli -kirppis viime
keväänä lopetti, Siwan
yläkerta vapautui. Uuden
kirpputori-kahvilan, Runoilijan Ullakon, avajaiset
pidettiin lauantaina helteisenä heinäkuun 4. päivänä.
Avajaisissa ”Kotilon” ja
Siwan välisellä pihalla
esitettiin tasokasta musiikkiohjelmaa. Oli myös
perennojen ja taimien
vaihtoa, makkaranpaistoa
ja virvokkeita.

Runoilijan Ullakon aukioloajat ovat:
ti klo 10–17
ke ja to klo 12–19
pe klo 10–17
la klo 10–15
su ja ma suljettuna
Tavaroittensa myyntiä Runoilijan Ullakolla harkitseville on kodikas vetoomus:
”Varaa oma myyntipaikkasi ja anna tavaroillesi uusi
koti!” Myyntipöytä maksaa 35 e/viikko.
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

Runoilijan Ullakon iloiset vetäjät Tea Laiho, vas., ja
Eeva Merta. Kuten pöydän sivuun ripustetussa lapussa
lukee, vain käteinen käy maksuvälineeksi, ei kuitenkaan
yli 50 euron seteli.
Avajaisissa musisoitiin taitavasti. Tässä esiintyvät Vilma Merta-Martinkauppi, piano ja laulu, Eeva Merta, viulu, ja
Anja Oravala, basso.
Ammattitaitoista hieronta- ja

Ammattitaitoista
hieronta- ja
hyvinvointipalvelua
hyvinvointipalvelua

•
•
•
•
•

• Klassinenja urheiluhieronta
Klassinenja urheiluhieronta
• Kuumakivihieronta
Kuumakivihieronta
• Intialainen
päänhieronta
Intialainen
päänhieronta
Kinesioteippaus
• Kinesioteippaus
Valikoimassamme
• Valikoimassamme
Fysiolinen
ja Aloe
tuotteita.
Fysiolinen
jaVeran
Aloe Veran
tuotteita.

Koskentie 3, 02880 Veikkola
p. 044-333 3977
www.hierontakulma.fi

Välittäjä Veikkolasta
33 v. kokemuksella

PAINONHALLINTARYHMÄ
KESKIVIIKKOISIN klo 17.00 - 18.00

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

Veikkolan kylätalolla (Vanhatie 29) kokoontuu Cambridge
Ohjelman
Pudota ja hallitse painoa turvallisen Cambridge Ohjelman
avulla: tutkitut ja tehokkaat ateriankorvikkeet, valmennus,
taso-ohjelma - löydä tasapaino ruokailun, liikunnan ja
mielitekojen välillä

Kysy lisätietoja/ilmoittaudu mukaan:

Sari Heerman, puh. 040-840 0042, sari.heerman@cambridgeohjelma.Þ
(myös yksilö- ja parivalmennuksia Siikajärvellä)
Tervetuloa! t. Sari

Lamminjärventie 6, Veikkola

P. 0400 402 930

klaus.kurki.lkv@gmail.com
www.jokakoti.fi/klauskurki

ajassa
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Etuuksia BB-ryhmäläisille ja muille senioreille 2015
Brita Blombergin testamentti-ryhmään,
BB-ryhmään, kuuluvat 68 vuotta täyttäneet 02880 ja 02860 postinumeroalueilla
asuvat veikkolalaiset.
Brita Blomberg testamenttasi Kirkkonummen kunnalle 508 050,90 euroa,
jotka hänen tahtonsa mukaisesti tulee
käyttää veikkolalaisten vanhusten hyväksi ("skall tillfalla Kyrkslätts kommun
för att användas till de äldre i Veikkola
by"). Testamenttivarojen käytöstä laadittiin suunnitelma, jonka toteuttaminen
aloitettiin lokakuussa 2010. Testamentin
edunsaajia on tällä hetkellä 525 ja heistä
uusia ryhmäläisiä tänä vuonna 81 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa rahoja oli käyttämättä 338 805,84 euroa.

Cabinova-liesivaroitinta saa
lainaksi palveluohjaajalta.

hiekoitukseen, ruohonleikkaukseen ja
rännien puhdistukseen. BB-varoista
myönnetään avustusta enintään
150 euroa/vuosi/talous. Varmista
oikeutesi avustukseen ja tiedot kunnan
hyväksymistä palveluntuottajista
ennen tilaustasi ottamalla yhteyttä
palveluohjaaja Marja Keräseen.

Kursseja
Maksuton Atk-paja. Lisätiedot ja ilm.
Pirkko-liisa Iivari, puhelin
050 354 0836,
s-posti: Pirkko.Iivari@gmail.com

Avustusta siivoukseen
Korvataan 50 e vuodessa/talous
ja ikkunanpesuun korvausta
20 e vuodessa/talous.
BB-ryhmäläinen on itse yhteydessä palveluntuottajaan. Käytettävä kunnan hyväksymiä palveluntuottajia.

Miten saat tietoa tapahtumista
Seuraa Kirkkonummen Sanomien
Tapahtumapäivyriä ja Kylänraittilehteä. Siellä ilmoitetaan mahdolliset
muutokset ja täydennykset.

Retkiavustus
Muiden organisaatioiden järjestämiä
retkiä avustetaan BB-ryhmäläisille
enintään 20 €/vuosi/ryhmäläinen.
Hakemukset palveluohjaajalle.

Palveluohjaaja ja toiminnan
suunnitteluryhmä
Palveluohjaaja Marja Keränen
työskentelee BB-asioissa keskiviikkoisin
osapäiväisesti, torstaisin ja perjantaisin
kokopäiväisesti. Marjan puhelin 050
413 7443. Perusturvalautakunnan
muodostamaan työryhmään kuuluvat
ylilääkäri Marjut Hovinen, hoitotyön
johtaja Gun-Lis Wollsten, palveluohjaaja
Marja Keränen, perusturvalautakunnan
edustajana Marjut Frantsi-Lankia ja
BB-ryhmään kuuluva Pirkko Kautto.

Apuvälineitä maksutta ja lainaksi
Liukuesteet jalkineisiin, lonkkasuojat
ja kävelysauvat ovat saatavissa
veloituksetta palveluohjaajalta.

yli 65-vuotiaille
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Kestäv skuntoa
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Avustustusta raskaisiin pihatöihin
Avustusta voi saada mm. lumitöihin,

2 t 30 min
viikossa

sauvakävely

oa

Tiedoksi diabeetikoille: Kirkkonummen
keskustan terveyskeskuksessa työskentelee jalkaterapeutti Katja Toivonen. Jalkaterapiaa saavat nykyisten resurssien puitteissa vain kunnan diabeetikot. Lääkärin
lähetettä ei tarvita. Käyntien hinnat ovat:
15,80 e peruskäynti ja 8,80 e sarjahoitomaksu. Diabeetikot voivat varata ajan
ensikäynnille yleisestä ajanvarausnumerosta, missä arvioidaan tuleva jalkaterapiatarve. Diabeetikon jalkojen riskiluokituksen perusteella arvioidaan vuotuisten
käyntien määrä.

kävely

ti

in
pa

Jalkahoitoa
Korvataan kolme kertaa vuodessa 30 e.
Palvelua antavat kunnan hyväksymät,
laillistetut jalkojenhoitajat.

Ruokalippuja koulun ruokailuun.
BB-ryhmäläiset saavat veloituksetta
rajatun määrän lippuja Veikkolan koulun
ruokailuun: syksy 10 kpl ja kevät 10
kpl. Jakelu tapahtuu palveluohjaajan
kautta perjantaikahvilassa.
(Etukäteistilaukset puhelimitse).

Viikoittainen LIIKUNTAPIIRAKKA

Etuuksia BB-ryhmään kuuluville
Nummelan kutsutaksi
Taksi kulkee joka kuukauden
ensimmäisenä keskiviikkona. Lähtö n.
klo 9.30. Matka maksaa 2,80 e/suunta.
Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy.
Ilmoittautuminen edellisenä päivänä klo
12 mennessä kuljettajalle: 050 418 1173

Ruokakurssi. Seuraavaa kurssia suunnitellaan syksyksi 2015. Voit ilmoittautua
jo etukäteen palveluohjaajalle.

Eri ikäisten liikuntapiirakat löytyvät osoitteesta www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka

Lih

Britan juhla
keskiviikkona 7.10. klo 12–14.30
Veikkolan seurakuntakodilla. Tule
muistelemaan Brita Blombergia,
testamentin jättäjää.

Kädentaitokahvila. Kansalaisopiston
kaikille avoin kurssi, jonka kurssimaksu
35 euroa tuetaan BB-varoista. Tiistaisin
14.15–16.45. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Kirkkonummen Kansalaisopistosta.
Opettaja: Sari Pankkonen. Opetuspaikka:
Veikkolan kirjasto, Rotko-Sali, Allastie 6.

(potku-)
pyöräily

1 t 15 min
viikossa

hiihto

ra s i t t ava s t i
Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla säännöllisesti useana
päivänä viikossa, yhteensä ainakin
2 t 30 min reippaasti TAI 1 t 15 min rasittavasti.
LISÄKSI lisää lihasvoimaa
kehitä tasapainoa
pidä yllä notkeutta

ainakin 2 kertaa viikossa.

Monet jumpat harjoittavat samanaikaisesti lihasvoimaa,
tasapainoa ja notkeutta.
Tasapainoharjoittelu on erityisen tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille,
joiden liikkumiskyky on heikentynyt ja/tai jotka ovat kaatuilleet.

Liikuntaetuudet
Veikkolan BB-ryhmäläiset saavat
ylilääkäri Marjut Hovisen tekemällä
päätöksellä tukea entistä useampiin
liikuntaryhmiin. Etuus on enintään
60 euroa vuodessa ja enintään 20
euroa/liikuntaryhmä. Palveluohjaaja
Marja Keränen tiedottaa uusien
liikuntaryhmien tukipäätöksestä BBryhmäläisille alkusyksynä. Katso
senioreille sopiva liikuntaohjelma
”50+ Liikunta Veikkola 2015 ”.

Toimintaa ja tietoa kaikille
Pohjois-Kirkkonummen
eläkeläisille
Perjantaikahvila kokoontuu Veikkolan
nuorisotilassa, os. Koskentie 3,
syyskuusta toukokuun loppuun.
Avoin kaikille veikkolalaisille ja
pohjoiskirkkonummelaisille ikäihmisille.
Tule saamaan tietoa asioista. Ota
sisäkengät mukaan. Ovi on lukossa
tapahtumien aikana. Ei ilmoittautumista.
Aiheet ilmoitetaan Kirkkonummen
Sanomien Tapahtumapäivyrissä.
Ruokalippuja ruokailuun Veikkolan
koulussa
Kansaneläkeläiset ja yli 65-vuotiaat
voivat ostaa ruokalippuja Veikkolan
kirjastosta. Ruokailu tapahtuu Veikkolan
koulussa klo 12.30–13.15. Ruokalista on
nähtävillä Kirkkonummen Sanomissa.
Seniori-info Veikkolassa
Terveydenhoitaja Minna Nylander
on tavattavissa Seniori-infossa
joka kuukauden viimeisenä
perjantaina perjantaikahvilan
yhteydessä klo 10–13 Veikkolan
nuorisotiloissa. Puhelinnumero on
050 350 3963. Seniori-infosta saa
tietoa kunnallisista ja yksityisistä
palveluista. Tavallisimpia lomakkeita,
kuten asumistuki, asuntohakemus
ja hoitotuki, sekä täyttämisohjeita
on aina saatavilla. Tarvittaessa
ohjataan asiakas ”oikean henkilön”
luokse saamaan lisäinformaatiota.
Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoisia tarvitaan esim. perjantaikahvilassa ”emännöinnissä”, juhlien ja
tilaisuuksien järjestämisessä ym. Marja
Keränen on vapaaehtoisten avustamana
järjestänyt vuodesta 2011 yhteisruokailun yksinäisille jouluaattona.
Tänä vuonna palveluohjaaja ”heittää
pallon” jollekin muulle halukkaalle.
Ota yhteys, jos haluat olla mukana
järjestämässä tilaisuutta. Palveluohjaaja neuvoo käytännön asioissa.
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus
järjestetään Ikäinstituutin ohjelman mukaisesti, mikäli halukkaita ilmoittautuu
riittävästi. Lisätietoja palveluohjaajalta.
Palveluohjaaja Marja Keränen, marja.
keranen@kirkkonummi.fi,
puhelin 050 413 7443.
Hoitotyön johtaja Gun-Lis Wollsten,
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gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi,
puhelin 050 577 4785.
Facebook: Brita Blombergin
testamentti-projekti.

50+ Liikunta Veikkola
syksy 2015
Tähän on koottu mahdollisuuksien
mukaan kaikki 50+ -ikäisille
suunniteltu ja/tai sopiva liikuntatarjonta
Veikkolassa. Kirkkonummen kunta on
koostanut laajemman esitteen, jossa on
lähes koko kunnan alueella järjestettävä
senioriliikunta. Kansalaisopiston
esite on jaettu jokaiseen kotiin,
ja ohjelma löytyy sieltä.
Veikkolan Veikot VeVe
50+ jumpat päiväsaikaan
VeVe tarjoaa päivittäin maanantaista
torstaihin terveysvaikutteista liikuntaa,
joka on suunniteltu nimenomaan
kohentamaan 50 + -ikäisten kuntoa. 50+
jumppiin osallistuvien ei tarvitse olla
VeVe:n jäseniä, vaan he voivat maksaa
vain ryhmämaksun. Kaikille tunneille
voi tulla myös ilmoittautumatta ja
kokeilla ilmaiseksi yhden kerran.
VeVe:n senioriryhmien hinta on
25 e/ryhmä syyskaudelta, ja kaikki
kolme päiväryhmää sisältyy 50
euron hintaan. VeVe:n ohjattu
kuntosalitunti Balanssin tiloissa
maksaa 7 e/kerta tai 60 e/10kertaa.
Kehonhuolto – luusto ja nivelet
(maanantai)
Liikeälyn kehonhuoltotunnilla
sulatellaan pehmeästi mutta tehokkaasti
koko keho liikkeeseen ja rentouteen.
Rennon liikkeen saavuttamiseksi
harjoitukset tehdään joko lattialla
maaten tai seinään nojaten. Sopii
hyvin kaikille luiden vahvistukseksi,
selkävaivojen ehkäisyyn sekä tasapainon
kehittämiseen. Harjoitukset tehdään
lempeästi omaa kehoa kuunnellen.
Liikeäly eli Movement Intelligence
jumppaa samalla sekä aivoja että kehoa.
”Ilman hikeä hyvää oloa.”
Tiedustelut ohjaajalta: Terhi Summa 050
467 1256.
Aika: 7.9. alkaen maanantaisin klo
12–13.15.
Paikka: Veikkolan nuorisotila, Koskentie 3.
Lihaskunto ja liikkuvuus (tiistai)
Ryhmä on tarkoitettu kaikenkuntoisille.
Tunnilla keskitytään lihaskunnon ja
nivelten liikkuvuuden parantamiseen.
Ohjaaja soveltaa eri liikuntamuotoja.
Tunneilla käytetään vastuskuminauhaa
ja muita toiminnallisia menetelmiä.
Toimintaa muokataan osallistujien
toiveiden mukaan. Kauniilla ilmalla
halukkaat voivat käydä ohjatulla
sauvakävelyllä ennen tuntia.
Tiedustelut ohjaajalta: Nalle Stenvik 044
317 4249.
Aika: 1.9. alkaen tiistaisin klo 11.30–
12.30.
Paikka: Veikkolan nuorisotila, Koskentie 3.

ajassa
Kehonhuolto – tasapaino, koordinaatio, liikkuvuus, venyttely (keskiviikko)
Kehonhuoltotunnilla tehdään tasapaino- ja liikekoordinaatioharjoituksia luuterveyttä unohtamatta. Kireitä lihaksia
pidennellään ja vapautellaan rentouden
kautta. Keuhkojen toimintaa tehostetaan
hengitysharjoituksilla. Harjoituksissa
käytetään apuvälineitä, kuten palloja
ja tuoleja. Harjoitukset tehdään lempeästi omaa kehoa kuunnellen. Tunnin
tempo on rauhallinen, ja se päättyy liikkeen avulla tehtävään rentoutukseen.
Tiedustelut
ohjaajalta:
Terhi
Summa
050
467
1256.
Aika:
2.9.
alkaen
keskiviikkoisin
klo
12
–
13.00
Paikka: Veikkolan nuorisotila, Koskentie
3.
Lihas- ja luuterveysliikunta
kuntosalilla Easy-Line -ryhmä
(torstai)
Kuntosaliryhmä on tarkoitettu yli
55-vuotiaille ja kaikille muillekin,
jotka ovat kiinnostuneet oman
toimintakykynsä ja kuntonsa
kohentamisesta. Liikuntarajoitteet
eivät ole este harjoittelulle, sillä
jokainen tekee liikkeet omaan tahtiinsa.
Käytettävät laitteet poikkeavat
tavallisista kuntosalilaitteista ja ovat
erittäin mukavat istua ja helpot käyttää.
Ryhmän minimikoko on 10. ”En olisi
ikinä uskonut, että menen salille, saati
sitten tykkään kuntosaliharjoittelusta!”
Tiedustelut ohjaajalta: Nalle Stenvik 044
317 4249.
Aika: 16.9.–18.11. torstaisin klo
11–12.00.
Paikka: Balanssi, apteekin
yläpuolella. Hinta: kertamaksu
7 e ja 10 kerran kortti 60 e.
Opastusta itsenäiseen
kuntosaliharjoitteluun 23.9. alkaen
(keskiviikko)
Ryhmä on tarkoitettu yli 50-vuotialle,
jotka haluavat oppia käyttämään laitteita
oikein ja turvallisesti. Ryhmä perustettiin
senioreiden omasta toiveesta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset VeVe:n
senioriliikuntavastaava Terhi Summa
050 467 1256.
Ohjaaja: Jonna Westerberg, Personal
Trainer.
Aika: keskiviikkoisin klo 10–11,
yhteensä 10 kertaa.
Paikka: Veikkolan koulun kuntosali,
Kisapolku 7.
Hinta: 25 e/10 kertaa. Maksu ei
sisälly Veve:n vuosimaksuun.
VeVen iltajumpat ja kuntosalivuorot
Veve:n iltajumpat ja kuntosalit ovat
myös senioreiden käytettävissä.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Johanna Artola 050 301 1922. VeVe:n
jäsenillä on mahdollisuus käyttää
sekä Veikkolan koulun että Veikkolan
kirjaston talon kuntosaleja. Veikkolan
koulun kuntosalilla on mukana VeVe:n
ohjaaja, joka neuvoo tarvittaessa
kuntosalilaitteiden käytössä. Kirjaston
salissa voi käydä omatoimisesti.

Kuntokeskus Balanssin
Senioriliikunta
Kuntokeskus Balanssi tarjoaa myös
päivätunteja.
Senioreille tarkoitettu Easy-Line
-kuntosaliharjoittelu keskiviikkoisin klo
12.00. Hinta 5 e/kerta.
Tarkista aikataulut vielä Balanssi
Veikkolasta, Eerikinkartanontie 2,
apteekin yläkerrassa. Puhelin 050 320
2599. veikkola@balanssiklubit.fi
Balanssissa 5.–8.10. senioriviikot,
jolloin aamupäivisin avoimet ovet.
Kunnan järjestämä sisäliikunta
Veikkolassa
Syksykausi 31.08.–11.12. ja kevätkausi
11.1.–8.5.2016.
Ohjattua toimintaa ei ole 15.–
16.10.2015, 22.–26.2.2016, 29.2.2016.
Hinnat 45 e /vuosi; 30 e /kausi.
Maanantai
klo 10.30–12.00 senioritanssi (227) Veikkolan nuorisotila,
klo 14.00–16.00 senioreiden ja liikuntarajoitteisten kuntosali (254) Veikkolan
koulu.
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tietoa mm. liikunnan vaikutuksista
erilaisten sairauksien hoidossa ja
kuntoutuksen tueksi sekä miten
lisätä motivaatiota hoitaa itseään
myös liikunnan avulla. Varaa aika
keskusteluun puhelimitse. Vastaanotto
uimahallilla. Ajanvaraus: p. 040
563 4317/Bea keskiviikkoisin klo
15.00–16.00, torstaisin klo 8.30–9.30.
Kirkkonummen senioriliikuntakortti
70 vuotta täyttäneille
kirkkonummelaisille liikuntalautakunta
tarjoaa maksuttoman liikuntakortin, joka
oikeuttaa Kirkkonummen uimahallin
ja kuntosalin vapaan käytön kerran
päivässä. Kortti lunastetaan uimahallin
kassalta, henkilöllisyys on todistettava.
Erityisuimakortti
Erityisuimakortti on uimahallin vuosikortti, jonka tavoitteena on aktivoida
vammaisia ja pitkäaikaissairaita omatoimisen liikunnan pariin liikuntalautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan.
Lisätietoa saa vapaa-aikapalveluiden
suunnittelijalta p. 040 126 9625. Kortin
hinta vuonna 2015 on 66 e, ja se on
voimassa yhden vuoden ostopäivästä.

Perjantai
klo 09.00-10.00 Leidijumppa (235)
Veikkolan nuorisotila,
klo 10.15–11.00 Tuolijumppa
(231) Veikkolan nuorisotila.
Kunnan vapaaehtoisten koulutettujen
vertaisohjaajien ryhmät
Maksutonta toimintaa! Ilmoittautuminen
liikuntapalveluihin.
Ryhmiä ohjaa liikuntapalveluiden
kouluttamat vapaaehtoiset
vertaisohjaajat.
Tiistai klo 08.00–9.30 senioreiden
kuntosali (504) Veikkolan koulu,
torstai klo 14.00–16.00 senioreiden
kuntosali (508) Veikkolan koulu.
Kansalaisopiston jumpat Veikkolassa
Kaikkiin jumppiin ilmoittautuminen
alkoi 18.8., tarkemmat kurssikuvaukset
kansalaisopiston esitteestä.
Iltatuntien ohjelmassa mm. monta
erilaista joogaa ja tehotreeni.
Kunnan palvelut omatoimisen
liikunnan tueksi
Liikuntaneuvonta
Erityisryhmien liikunnanohjaaja antaa

Veikkolan
taksi
✁

leikkaa talteen

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

kulttuuri
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Paavo Kauton matkapäiväkirja, osa 3

Santiago de Compostella
Parin vuoden perusteellisen suunnittelun
jälkeen veikkolalainen Paavo Kautto toteutti
vaellusmatkan Santiago de Compostellaan.
Kävelymatkaa kertyi noin 800 kilometriä,
muistiinpanoja syntyi kymmeniä sivuja, valokuvia tallentui satamäärin.
Kylänraitin lukijat pääsevät mukaan matkatunnelmiin, kun Kauton matkapäiväkirjaa julkaistaan
tämän vuoden lehdissä.
Tässä on matkamuistelmien kolmas osa.
Pyhiinvaeltajien
messu 13.10.
Eikä pyykki kuivunut Fromistassa, märkänä mukaan! Aamu oli raskaan
pilvinen, mutta vettä ei
tullut, ja iltapäivästä paistoi aurinkokin. Viimeisen
matkansa Caminolle tehneiden vaeltajien muistomerkkejä näkyy reitin varrella. ( Kuva 8.)
Kävelin yhteen putkeen
Carrion de los Condesiin
saakka. Majoituin Albergue Spiritu Santoon. Sitäpä en mukanani olevan
opaskirjan perusteella
löytänyt. Eräs paikallinen
herra vei perille melkein
kädestä pitäen. Se oli
kirkon ylläpitämä, siisti
paikka, 12 sänkyä yhdessä huoneessa. Miehillä ja
naisilla oli omat huoneet
ja kylppärit.
Vaeltajia kehotettiin osallistumaan illan messuun,
ja meninkin seitsemäksi
Santa Marian kirkkoon.
Messusta en ymmärtänyt

muuta kuin sanan Señor.
Muuten rituaali on suunnilleen sama kuin meillä.
Pappi lukee, ja seurakunta
nousee välillä kunnioittamaan jotain. Toimituksen
lopuksi kaikki pyhiinvaeltajat, yli 20 eri puolilta
maapalloa, kutsuttiin alttarin eteen. Pappi siunasi
kaikki yhteisesti ja sitten
jokaisen erikseen pitämällä käsiään siunattavan
pään päällä ja teki vielä
ristinmerkin otsaan. Saimme jokainen pienen lahjan,
paperitähden, muistuttamaan taivaan valosta matkan aikana.
Illastin brasilialaisen seurassa. Hyvin pärjäsimme
kielivaikeuksista huolimatta. Kovassa punkassa
lonkat jälleen vaivasivat.
Alkuyö meni pyörimiseksi, mutta aamuyöstä nukuin. Heräsin otsalampputerroristien toimiin kuuden
maissa.
Flunssanoireita
Carrion de los Condesissa tunnistin aavistuksenomaisia flunssanoireita.
Sade on tauonnut. Calzada de Cotosta alkaa vanha roomalainen tie, joka
on yhdistänyt Astorgan ja
Bordeauxin; nyt se oli kurainen hiekkatie. Vain tien-

• Liikkumisen apuväline-

ratkaisut vanhuksille ja
liikuntarajoitteisille.

viitta paljastaa tien olevan
Rooman valtakunnan ajalta. Tulin sateessa Calzadilla de los Hermanillosiin.
Pysähdyin ensimmäiseen
majoituspaikkaan, Hostal
Trajanaan, ja varasin vuoteen neljän hengen kämpästä 15 eurolla.
Lakanasänky, pyyhe talon puolesta, siis pientä
luksusta, ja hostellista ei
tarvitse poistua kello 8
aamulla. Kämppään majoittui seuraavaksi kalifornialaismimmi Pat, jonka
olin tavannut reissulla aikaisemminkin. Sitten tuli
ennestään tuttu saksatar,
Michelle. Huoneen yksi
sänky jäi tyhjäksi.
Illalla olo tuntui melko
kurjalta. Lepäilin ja odotin
päivällistä. Päivälliselle
kertyi aika paljon porukkaa, myös läheisestä alberguesta. Syötyäni otin
lääkettä naamaan ja menin
nukkumaan. Hikoilutti
yöllä aika ajoin. Yöllä on
tosi kova tuuli – Mesetalla tuuli mellasti rajusti.
Aamulla oli edelleen aika
vetämätön olo. Tabletti
naamaan heti aamusta, ja
lähdin runsaalle aamupalalle. Päätin jäädä tähän
paikkaan huomisaamuun
saakka ja tarkkailla niin
omaa vointia kuin säätäkin. Niin näytti tekevän
Frau Michellekin. Päivä
meni maatessa, pasianssia
pelatessa ja nettiä plärätessä.
Rooman valtakunnan
aikaista tietä Mansilla
de Mulasiin 17.10.
Tämä aamu valkeni aurinkoisena. Olo on huomattavasti parempi kuin eilen.
Söin flunssanoireisiin yhteensä neljä pilleriä ja sain
vielä majapaikan emännältä neljä tablettia varoiksi.
Matka jatkui roomalaista
tietä, joka oli edelleen
osittain kurainen hiekkatie. Lähellä Mansilla de
Mulasia on pätkä aidattua
vanhaa tietä, joka on roomalaisten ajoilta. Tuntuu
oudolta: tässä oli vaellettu
jo 100 vuotta ennen ajanlaskumme alkua.
Kävin Reliegosissa ennen
Mulasia kahvilla hyvin hyvin erikoisessa kahvilassa.
Isäntä siellä lauleli ja hosui kuin heinämies. Osa
asiakaskunnasta oli samaa
laatua. Hyvät kahvit ja bo-

Vaellusreitti.
cadillot sieltä sai. Leivän
välissä oli paksu kinkkuomeletti. Loppumatka Mansilla de Mulasiin menikin
sitten kevyesti. Päiväkin
oli lämmennyt aamusta
mukavasti.
Matka jatkui Leoniin.
Alku oli tasamaatallaamista autoteitä mukaillen.
Kaupunkia lähestyttäessä
alkoi olla korkeuserojakin.
Ison kaupungin sisääntulo
ei ollut mitenkään mielenkiintoinen. Vasta vanhakaupunki ja sen upeat rakennukset ja kirkot olivat
sävähdyttäviä. Tähtäsin
kaupungin länsireunalla
olevaan albergueen.
Kun sen löysin monien
mutkien jälkeen, oli se
suljettu. Piti kävellä ainakin kilometri takaisin.
Opaskirjan kartat ovat todella huonot, eikä seuraavakaan alberque löytynyt
ilman paikallisten apua.
Se oli jonkin uskonnollisen järjestön ylläpitämä
iso albergue, joka täyttyi
nopeasti. Törmäsin saksatar Michelleenkin taas
kerran viereisen kahvilan
terassilla.
Alberguejen palvelu
paranee, sää lämpenee
iltapäivisin
Lähdin Caminolle kahdeksalta. Oli vielä aika pimeää, kun aurinko nousee
vasta klo 8.30:n jälkeen.
Kaupungin laidalla La Virgen del Caminossa tein oikaisun, kun kävelin autoliikenneviittojen mukaan
Fresno del Caminoon.
Maisema vaihtui hieman
monipuolisemmaksi, ja
meseta tuntui jääneen
taakse. Nummimaisemia,
ja sitten kuljin hiekkatietä
loivaan ylämäkeen Chozas
de Abajoon. Nousua Leonista 100:sta metristä noin
900:ään metriin.
Etsiydyin Villar de Mazarifessa yksityiseen alber-

gueen Tio Pepeen (eikös se
ole jonkin väkevän viinin
nimi?). Sain paikan neljän
vuoteen kämpästä. Pyykit
kuivuivat auringossa takapihalla. Pesetin ne talon
pesukoneessa. Kiertelin
kylällä valokuvaamassa.
Tähän kämppään ei illan
mittaan tullut muita. Eli
minulla oli yksityiskämppä yhdeksällä eurolla.
Lähdin 20.10. taipaleelle
aika pimeässä, ennen kahdeksaa. Kuljin piikkisuoraa pikitietä ensimmäiset
kuusi kilometriä, ja sitä
jatkui vielä hiekkatienäkin muutama kilometri.
Sitten tuli oikein mukavia polkuja, hiekkateitä ja
nummimaisemia. Iltapäivällä tarkeni, sillä aurinko
porotti kirkkaalta taivaalta, ja lämmintä yli 25°C.
Loppumatkasta nummella
oli taas vapaaehtoisen ylläpitämä kanttiini, josta sai
virvokkeita, hedelmiä jne.
Maksaa sai oman mielensä
mukaan tai olla maksamatta.
Matka Astorgaan oli noin
30 km, ja viimeisimmäk-

si piti vielä kiivetä jyrkkä
mäki ylös kaupunkiin. Majoituin isoon albergueen,
kuuden punkan kämppään.
(Kuva 9.)
Suihku ja vain vaatteiden
huuhtelu – pesemään en
pystynyt, kun ei ollut saippuaa. Unohdin sen edelliseen majapaikkaan. Astorga on historiaa täynnä.
Keskustassa on kaivettu
esiin roomalaisajan asumuksenpohjia. Kiertelin
kaupunkia ja kävin ostamassa saippuaa.
Koululaisryhmiä
Aasiasta
Astorga on varsin pieni
kaupunki. Moni aloittaa
täältä vaelluksen kohti Santiago de Compostellaa. Kun aamu 21.10.
valkeni, näkyi vaeltajia
edellä vaikka kuinka paljon. Vasta Santa Catalina
de Somozassa söin hyvän
aamiaisen. Jatkoin sieltä
tauotta Rabanal del Caminoon yksityiseen albergueen. Kanssani samaan
kämppään tunki noin
kymmenen eteläkorealais-

Kuva 8. Matkalle menehtynyt.
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den iässä. Muistomerkistä
näkyy etäisyys määränpäähän, joka jäi häneltä
saavuttamatta.

Kuva 9. Alberguen kenkäteline.
ta koululaista opettajineen.
Koululaiset olivat kulkeneet Caminoa suunnilleen
samaan tahtiin kuin minä.
Kiertelin kylää, ja yhdestä
pikkuruisesta tiendasta eli
kaupasta löysin "sairaalateippiä" hiertyneitä varpaita varten. Aamulla oli
mäki- ja sauvarinneharjoitusta. Ensin nousin usean
kilometrin matkalla noin
500 m. ylöspäin ja sitten
900 m. alas kallioista ja
irtokivistä polkua. Sateella
olisi suuri loukkaantumisen riski, mutta nyt auringonpaisteessa kuivalla kelillä oli vähän helpompaa.
Välillä oli vanhoja kyliä
raitteineen ja luonnonkivestä rakennettuine taloineen. Kulkualusta oli
enimmäkseen polkutyyppistä, ja sitä oli mukava
tallustaa, vaikka autotie
kulkikin koko ajan ihan
vieressä tai ainakin lähellä. Aamupalan söin todella
vanhassa Foncebadónin
kylässä ylämäessä. Raittikin oli luonnonkiveä ja
maapohjaista. Mäen päällä
on se kuuluisa risti, jonka

juurelle ihmiset kantavat
kiven kotoansa saakka. Kivet kuvaavat syntejä, jotka
pyhiinvaeltajat jättävät ristin juurelle. Törmäsin taaskin ikäiseeni australialaispariskuntaan, jonka olen
nähnyt melkein päivittäin.
Laskujeni mukaan 10 päivän päässä oli Santiago.
Mahtava Ponferradan
linnoitus 23.10.
Kävelin aamulla Molinasecasta Ponferradaan
saakka, ennen kuin söin
baarissa sen tavallisen aamiaismenuni: un pincho
de tortilla, zumo de naranja y cafe americano. Ponferradan valtava linnoitus
oli suljettu tähän aikaan
aamusta. (Kuva 10.)
Vanhasta kaupungista katsoen pieni kaupunki ei ollutkaan pieni. Paikallisen
refugion pihalla on vuonna 2001 vaellusmatkalla
kuolleen kirjailija Jouko
Tyyrin
muistomerkki.
Tyyri lähti liikkeelle Leónista ja menehtyi 105 kilometrin vaelluksen jälkeen
sydänkohtaukseen 72 vuo-

Kuva 10. Castillo de los Templarios.

Katuja riitti, ennen kuin
olin kaupungin ulkopuolella. Suuntakin tuntui väärältä, kun aurinko paistoi
oikealta. Aikanaan kaikki
oikeni taas ennalleen. Asfalttia, asfalttia. Lopulta
olin Cacabeloksessa ja
aika erikoisessa alberguessa. Kirkon pihalle rakennetussa parakkikylässä oli
kahden hengen loosheja.
Päivän päättyessä änkeytyi kaverikseni pyylevä
ranskatar. Lisäksi majoitukseen tuli meluava koululaisporukka. Pari tuttua
kanadalaisladya pyysivät
mukaansa kylille etsimään
ruokapaikkaa. Illalla ja
yöllä koululaiset melskasivat niin paljon, että piti
laittaa korvatulpat.
Harharetki
Lähdin Cacabelosta tienviertä ylämäkeen, sitten
läpi suurten, syksyn väreissä olevien viinitarhojen. Kauniita maisemia
tarjoutui joka puolelle. Villafranca de Bierzossa join
aamukahvit ja söin paahtoleivän. Kaupungista lähdin
suoraan edessä olevaan
vuorenrinteeseen. Jyrkkää
ja vielä jyrkempää nousua
riitti 5–6 km. Kävelyalusta
oli mukavaa kärrytietä ja
polkua. Ylhäällä vuorella
oli aivan ihanaa hiljaisuutta ja muutama kilometri
kaunista vuorimännikköä
ja kanervanummea.

Kuva 14. Sarvipäiden laidunmatka.
oli linssikeittoa, grillattua
porsasta ja viiniä tietenkin.
Varkaita?
Aamulla etsittiin kovasti
yhden korealaistytön kameraa. Sitä ei löytynyt, ja
tyttö julisti sen varastetuksi. Harmillinen tapaus.
Tyttö nukkui alapunkassa
ja sanoi laittaneensa kameran illalla tyhjään yläpunkkaan.
Aamu oli kylmä, varmaan
lähellä nollaa. Kolme banaania aamiaiseksi, ja lähdin vaeltamaan maantien
reunaa loivaan ylämäkeen
noin neljä kilometriä. Meidän punarintamme näytti
jo muuttaneen tänne, kun
kävi moikkaamassa tien
reunakaiteella. Västäräkkejäkin näkyi useita.

Poikkesin maantieltä pois,
reitti muuttui poluksi, ja
nousukulma jyrkkeni rajusti. Hiki paidassa saavuin La Faban baariin
aamukahville ja pullalle.
Nousua oli tähän mennessä 320 m. Nousu jatkui rajuna melkein 700 m. pystysuunnassa O'cebreiroon,
joka sijaitsee 1 300:ssa
metrissä. Matkan korkeimmat kohdat ovat Alto
San Rogue, 1 270 m., ja
Alto do Polo, 1 335 m.
Maisemat olivat koko
päivän upeita ympäröiviin laaksoihin ja vuorille, yhtä hienot kuin Pyreneillä. Vuorilla pienissä
kylissä on myös varsin
pieniä kirkkoja. Niihin
ei montaa kymmentä ihmistä mahdu, eikä liene
tarvettakaan. Kylät ovat

Alamäki alkoi. Se oli mukavan loivaa. Metsässä oli
ihmisiä poimimassa kastanjoita. Yhdessä polunhaarassa kuljin harhaan,
kun paikalla oli useita
poimijoiden pysäköityjä
autoja. Löysin itseni pari
kilometriä reitiltä sivussa
Pradelan kylästä. Kylässä
arvoin vielä tiestä väärän
suunnan ja kävelin vajaan
kilometrin turhaan. Paikallinen lammaspaimen opasti sitten oikeaan suuntaan.
(Kuva 14.)
Kun pääsin takaisin reitille, jyrkkeni alamäki tosi
jyrkäksi. Mäki päättyi lopulta Trabadelon kylään.
Siitä tylsää asfalttia Vega
de Valcarceen saakka ja
perustasoiseen albergueen.
No, perustaso täällä oli pesukone ja pyykinkuivain,
hinta viisi euroa. Eilisiltaiset illallisseuralaisetkin
olivat majoittuneet samaan
albergueen. Päivällisenä

6-20
8-20
8.30-20

hiljaisia. Juuri ketään ei
raitilla näe.
Majoituin Fonfriassa isoon
albergueen, jossa oli myös
baari ja ravintola. Saavuin
paikalle jo noin klo 14.30
ja olin ensimmäinen sisäänkirjautuja. Päivällä törmäsin
pyhiinvaeltajan patsaalla
kahteen iäkkääseen kanadalaisrouvaan, joita en ollut
nähnyt useaan viikkoon. He
majoittuivat tähän samaan
albergueen. Viereinen rakennus oli pyöreä, olkikattoinen ravintola ja samalla
tavalla rakennettu kuin Ylläksen Velhonkota mutta
huimasti suurempi. Oikein
viehättävä Pilgrim's menu
-paikka. Meitä oli paikalla
13 vaeltajaa ruokailemassa.
Teksti ja kuvat:
Paavo Kautto
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Rene Nyberg

Viimeinen juna Moskovaan
Siltala

Moskovaan” pitäytyy kuitenkin tiiviisti Nybergin
suvun ja juutalaisuuden
teemassa.

Eläkkeelle
siirtyvältä
suurlähettiläältä kysytään
usein, milloin muistelmat
ilmestyvät. Tämä kuvaa
ennakkokäsitystä, että
diplomaatin elämä on erityisen mielenkiintoista ja
tapahtumarikasta.
Kansalla on halu kurkistaa
kulisseihin, löytyykö sieltä
mahdollisia paljastuksia,
jotka kirjoittavat poliittista
historiaa uusiksi tai täydentävät sitä.
Kun kuulin, että diplomaattiemme ykköskaartiin
kuuluva, entinen Tukholman, Berliinin ja Moskovan suurlähettiläs Rene
Nyberg julkaisee muistelmansa, olivat odotukset
korkealla, olihan Nybergillä takanaan pitkä lähettiläsura. ”Viimeinen matka

Mielenkiintoista on teoksen alkuun sijoittuva osio,
jossa Nyberg kuvailee
äitinsä Feige Tokazierin
vahvaa sitoutumista tulevaan mieheensä Bruno
Nybergiin. Perhe oli aiemmin lähettänyt tyttärensä Latviaan, jotta hän
löytäisi itselleen aviopuolison Latvian juutalaisvähemmistöstä. Tämä tuli
liian myöhään: Feige oli jo
rakastunut suomenruotsalaiseen Brunoon ja päätti
mennä vihille hänen kanssaan perheen vastustuksista huolimatta.
Tästä suku suuttui, ja Feigen veljet kaappasivat
morsiamen laivamatkalla Tukholmaan. Rakkaus
kuitenkin voitti, mutta se
maksoi hintansa: morsian
eristettiin suvustaan, ja
viha kesti koko hänen elämänsä ajan.
Lyhyen lapsuuden kuvauksen jälkeen Nyberg valottaa juutalaisuuden historiaa
Suomessa ja Baltian maissa. Varsinkin Latvia on keskeisessä osassa, koska suku
on sieltä kotoisin.

Keskeisen osan kirjassa saa Feigen riikalaisen
serkun Maschan ja hänen
miehensä Josefin elämä.
He olivat suvusta ainoita,
jotka selvisivät hengissä
saksalaismiehityksestä
nousemalla viimeiseen
Riiasta lähteneeseen junaan. Se vei heidät ensiksi Kazakstaniin, sitten
Moskovaan, sieltä vihdoin
Israeliin ja lopulta – historian ironiaa – Saksaan
vuonna 1974.
”Viimeinen juna Moskovaan” on juutalaisuuden
historiaa Euroopassa. Kirjoittajan perheen ja suvun
kautta Nyberg valottaa
katkeran menneisyyden
kokenutta kansakuntaa ja
sen kautta Euroopan kohtalon vuosia. Valitettavasti teos jää rakenteeltaan
omaelämänkerrallisen ja
teoreettisen historiankirjoituksen välimaastoon,
jossa molemmat osapuolet
kärsivät.
Tässä oivaltava ja ammattitaitoinen kustannustoimittaja olisi voinut ohjata
ahkeraa ja tunnollista kirjoittajaa selkeyttämällä
rakennetta ja auttamalla
tekstin muokkauksessa.
Matti Saartamo
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Silja Järventausta

Kaupungin lippuluukulla
Teos

Sanojen soljuva leikki – sanoilla, tavuilla, merkityksillä runoilija leikkii sanaja ajatusleikkejään. Ja
leikkihän on vakava asia.
Rytmittäen, jakaen, pysähdellen, käännellen ja väännellen mutta ei missään tapauksessa riimittäen. Tämä
on proosarunoutta.
Silja Järventausta kävi
keväällä Veikkolan kirjastolla Runopiknik-illassa
kertomassa työtavoistaan,
ajatuksistaan ja haaveistaan. Hän paljasti jotakin
pientä myös silloin työn
alla olleesta kokoelmastaan ”Kaupungin lippuluukulla”. Kun kirja ilmestyi
elokuussa, se imaisi mukaansa kertaheitolla.

dyttävän Kiutakönkään
kuohuihin, kun seikkailin
kaupungin sanaviidakossa.
Järventaustan tarkkuus on
briljanttimaista näkemistä
ja kuulemista, ei katselemista tai kuuntelemista.
Hänen kielessään on lapsen viatonta mielikuvitusleikkiä, absurdia pisteiden
ja pilkkujen anarkismia,
symbolien säihkettä. Ja
aloin pitää ajatuksesta.
Aloin pitää aamujen ja makeisverottajan analyysistä.

pronominien sekamelska
kuin Turuntien aamuruuhka. Lippuluukku – mistä
se löytyy? Löytyykö ollenkaan? Lippuluukku minne?

”Kruunukotka istuu ikkuna-aukossa jaloki viä
ympärillään ja kuuntelee,
katselee, miten kaupunki
lähtee, missä se on ja miten se lähtee. Se näkee alapuolellaan kaupungin hallituksen ja senaatin, jolla
ei ole enää uskottuja.”

”Seinäkangas, joka on roikkunut kovasti mielipiteittensä varassa seinällä ja kaappikellon seinä ei tuntenut
sitä, tykännyt siitä.”

Huomasin myös, että väsyneenä en pystynyt lukemaan Järventaustan kieltä
ollenkaan, sen verran hypnoottista on hänen proosarunoutensa. Riimirunojen
lukijalle olisi varmasti
mielenkiintoista kokeilla
tällaista lainelautailua tai
koskenlaskua sanoilla ja
näkökulmilla.

Hypättyäni sisään kirjan
sivuille huomasin joutuneeni pesukoneen kuivausrumpuun tai sykäh-

” K a u p u n g i n
lippuluukulla”-teos on
suomen kielen, äidinkielen, kielen, kielitieteen ja

olisi tukeen oikeutettu – ja
erityisesti sen tarpeessa.

ovat huono-osaisista heikoimmassa
asemassa,
jos laitoksissa asuvia ei
oteta huomioon. Heitä on
Suomessa muutama tuhat
henkeä. Tarkan luvun saaminen on vaikeaa, koska
viralliseen tilastoon pääsevät vain ne, jotka ovat
rekisteröityneet asunnottomiksi.

Kysymysmerkkejä, harvoin kuultuja sanoja,
merkityksiä,
kudottuja, pääteltyjä, harsittuja,
esiommeltuja ajatuksia.
Missä on rakas? Kuka on
rakas? Mikä on rakas?
Kaupunki, rakastettuni,
ystäväni.

Ihminen ja seinäkello tutustuvat toisiinsa, ovat
yhtä tai eivät. Naapuruus
on pitkä matka kaupungissa.
Kirja on kaunis, kädessä
viihtyvä, jokaiseen reppuun mahtuva ja sieltä
tarpeen tullen ajatuksia
sinkoileva. Näpeissään pitävä!
Onko runoilija yksin vai
yksinäinen? Onko runoilijan työ yksinäistä? Sitä
huomasin pohtivani, kun
suljin kirjan.
Eija Ahvo

Saari, Juho

Huono-osaiset

Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla

Gaudeamus, Helsinki 2015
Huono-osaisuuden läpivalaisu
Saaren kirjoitustyyli on
hieman puiseva. Hän kirjoittaa tiedemiehen vakavuudella.
Varsinkin
teoksen alkupuolen teoreettisuus saattaa karkottaa lukijoita, mutta sivujen
34–64 teoreettiset pohdinnat voi myös ohittaa ilman,
että kokonaiskuva kärsii.

Tällaista kirjaa on kaivattu. Juho Saaren Huonoosaiset on harvinaisen perusteellinen ja analyyttinen
teos 2000-luvun suomalaisesta huono-osaisuudesta.
Se erittelee kiihkottomasti
ilmiötä ja ihmisjoukkoa,
jota me, hyvinvoiva enemmistö, emme halua nähdä.

Saari pitäytyy läpi teoksen
asialinjalla. Hän ei polemisoi vaan erittelee ja pohtii. Hän kuvaa täsmällisesti
huono-osaisuuden monimuotoisuutta ja sen syitä.
Erityisen mielenkiintoinen
on osio, jossa Saari kuvaa
niitä poliittisia rakenteita, jotka tuottavat huonoosaisuutta.
Perinteinen sosiaalipolitiikka eli yhteiskunnan tu-

kijärjestelmät on viritetty
auttamaan ”kunniallisia”
köyhiä eli niitä huonoosaisia, jotka ”ansaitsevat” tukensa. Tällöin ihminen on esimerkiksi
todistanut kykenevänsä
ja olevansa halukas etsimään töitä. Hän on siis ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi.
Tukijärjestelmät tavoittavat sen sijaan kehnosti
kaikkein
huono-osaisimmat väestöryhmät eli
asunnottomat, päihdeongelmaiset, mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät ja vangit. Näille
kullekin ryhmälle on toki
omat tukijärjestelmänsä,
mutta tuen hakeminen voi
muodostua ylivoimaisen
vaikeaksi, vaikka ihminen

Moni näihin ryhmiin kuuluvista on samanaikaisesti
usean eri ryhmän jäsen.
Hän voi olla työtön, päihdeongelmainen, mielenterveyspotilas ja entinen
vanki. Tällöin hänen on
haettava tukia eri luukuilta
ja tunnettava eri järjestelmien päällekkäisyydet. Se
ei ole helppoa.
Ihminen joutuu taistelemaan säädösten, karenssien ja hylkäämisten kanssa.
Eikä valitusten tekeminen
auta läheskään aina. Siksi
moni uupuu ja jättää leikin
kesken.
Saaren mukaan pitkäaikaisesti asunnottomat

Kaikkiaan asunnottomia
on Saaren laskujen mukaan 35 000–40 000 henkeä. Siihen hän laskee
paitsi virallisesti asunnottomiksi rekisteröidyt ja
toisten nurkissa asuvat,
myös mielenterveyskuntoutujat, päihdeasuntoloissa sekä laitoksissa ja
vastaanotto- eli pakolaiskeskuksissa asuvat.

Kyse on siis monenkirjavasta joukosta. Lähes
kaikki siihen kuuluvat tarvitsevat monimuotoista ja
pitkäaikaista tukea.
Saari pohtii kirjan loppuosassa, millaisia keinoja
huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden vähentämiseen
löytyy. Julkinen valta, siis
kunnat ja valtio, ovat tietysti tärkeässä asemassa, kun
ongelmaa yritetään lieventää. Mutta siihen tarvitaan
myös kansalaisyhteiskuntaa, kirkkoa ja hyväntekeväisyysjärjestöjä sekä tavallisten ihmisten panosta.
Kyse on koko suomalaisen
yhteiskunnan ongelmasta,
ei vain julkisen vallan toimenpiteiden kohteesta.
Simo Sipola
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Kartanot kuntoon
Eerikinkartanon rakennusten korjaussuunnitelma tarkistettiin heinäkuussa. Tässä
poimintoja suunitelmasta.
Vuonna 2016
– Eerikinkartanon päärakennuksen pihanpuoleinen lasikuisti oikaistaan ja kunnostetaan
– päärakennuksen juhlatilan laajennuksen suunnittelutyötä
jatketaan
– Sepän paja Eerikinkartanontien varrella rauhoitetun vaahterakujan
kupeessa kunnostetaan
–
navettarakennuksen julkisivut kunnostetaan ja maalataan
– Navalan puistoladon julkisivut ja terassi kunnostetaan sekä maalataan
Vuonna 2017
– Navalan kartanon
Punaisen huvilan sisätilat
kunnostetaan ja maalataan
– Perhetukikeskuksen

asuinrakennuksen vesikatto uusitaan
– päärakennuksen pihaalue kunnostetaan
– päärakennuksen juhlatila laajennetaan ja julkisivut maalataan
– Sepän pajan julkisivut
maalataan
– teatterin käyttöön rakennetaan pieni rekvisiittarakennus
– pihasähkökeskus
rakennetaan kesäteatterin
käyttöön
– puutarhurin asunnon
julkisivut maalataan
– Leipurin tuvan kunnostussuunnittelu ja kunnostus
– kuivaamon julkisivujen
ja ikkunoiden kunnostus
– karjakon asuinrakennuksen julkisivujen
kunnostus ja maalaus
Tarkka listaus korjaussuunnitelmasta summineen on kunnan nettisivulla Eerikinkartanon
johtokunnan pöytäkirjan
18.8.2015 liitteessä. Kun-
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Kulttuuria kartanolla
nan toimielinten pöytäkirjat löytyvät osoitteesta
www.kirkkonummi.fi/paatoksenteko
– valitse Esityslistat ja
pöytäkirjat – valitse toimielin ja sen pöytäkirja tai
esityslista.
Navalan kartanon
päärakennukseen
etsitään vuokralaisia
Parhaillaan Navalan kartanon päärakennuksessa
tehdään sisäpuolisia kunnostustöitä, erityisesti
seinä- ja lattiapinnat maalataan. Rakennuksessa oli
viimeksi noin 30 lapsen
päiväkoti.
Rakennus on näillä näkymin
vuokrattavissa
ensi vuoden alusta. Sille
voidaan tarvittaessa hakea käyttötarkoituksen
muuttamista vaikkapa
yritystaloksi. Sitä varten
tarvitsee selvittää ainakin

rakennuksen ilmanvaihto,
paloturvallisuus ja paikoitustilan tarve.
Navalan kartanon päärakennus on rakennettu
vuonna 1870. Sen alakerrassa on kuusi huonetta +
keittiö + aula + suihku- ja
wc-tila. Yläkerrassa on
kaksi huonetta. Rakennuksen huoneistoala on
425 h-m² ja kerrosala 640
k-m².
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kunnan vastaavaan
talonrakennusmestariin,
Ralf Lönngreniin, sähköpostiosoite ralf.lonngren@
kirkkonummi.fi.
Facebookissa on ryhmä
Eerikinkartanon
ystävät: www.facebook.com/
groups/eerikinkartano/
Tervetuloa mukaan!
Teksti:
Marjokaisa Piironen

Euroopan kulttuuriympäristöpäivää vietettiin lauantaina 12.9. Eerikinkartanolla. Suola-aitan viereisellä
nurmikolla oli Ruth Vilmin ja Franz Raschbacherin
ulkoilmataidenäyttely, maalauksia näkymistä joka
suuntaan. Näyttelyn uusimmat työt syntyivät tapahtuman aikana, tekijöinä kokeilunhaluiset vierailijat.
Sisällä kartanon kuistilla oli Päivi Falckin valokuvanäyttely. Kartanoteatterin laulutrio Sanelmat esiintyi kahteen
kertaan. Kyläyhdistys tarjosi pullakahvit. Eerikinpolun
ohjatulla kierroksella oli tusina osallistujaa.
Aurinko paistoi. Tapahtuma oli rento ja osallistujat tyytyväisiä. Kulttuuriympäristöpäivä on taas ensi vuonna samaan
aikaan. Tapahtuma on oiva tapa pitää Eerikinkartanoa esillä.
Mitä tekisimme ensi vuonna? Ideoita otetaan vastaan.
Teksti: Raija Kari
Kuvat: Päivi Falck
Kuvatekstit:
Vas. ylhäällä: Päivän musiikkitarjonnasta vastasi
Sanelmat eli Satu Jämsä, Elina Mäkinen ja Anna-Maija
Iskanius säestäjänään Hannu Sorsa.
Vas. alhaalla: Päivi Falckin valokuvanäyttely oli
aseteltu viehättävälle kuistille.
Oik. ylhäällä: Kartanon pihapiirin iäkäs rakennus on
päässyt julkisivun kunnostuksen kohteeksi.
Oik. alhaalla: Ulkoilmataidenäyttelyssä myös
yleisö sai osallistua töiden tuottamiseen.
Etualalla maalaamassa Ruth Vilmi.

kulttuuri
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Kartanoteatterin
syksy
alkaa vilkkaasti

Veikkolan kirjaston
syksy
Kirjaston aukioloajat:
ma 14–20
ti ja to 14–19
ke, pe, la ja aatot 10–15
Allastie 6, 02880 Veikkola
p. (09) 2967 2100,
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Tarinatorstait kutsuvat kirjallisuuden
äärelle – kirjallisia syysiltoja

Veikkolan Kartanoteatteri kiittää viime kesästä sekä
yleisöä että kaikkia omia esiintyjiään. "Keinulauta"
liikutti! Kuva: Tapani Iivari.
Veikkolan Kartanoteatterin syksyyn mahtuu jälleen
useita kursseja. Nuorten
teatterikurssi sekä aikuisten improvisaatiokurssi
ovat jo alkaneet, mutta
mukaan mahtuu vielä.

Kannattaa siis liittyä kartanoteatterin jäseneksi. Perhekohtainen jäsenmaksu on
10 euroa. Sen voi maksaa
tilille FI70 5297 4520 0333
85. Käytäthän maksaessasi
viitenumeroa 1850.

Lisäksi Eija Ahvon vetämä
ryhmä harjoittelee Marian
kyyneleet -nimistä esitystä. Ryhmä valmistaa poikkitaiteellisen esityksen,
jota on tarkoitus esittää
kuvataiteilija Jouko Ollikaisen näyttelyn yhteydessä syksyn ja talven aikana.

Kursseille voi ilmoittautua Simo Sipolalle (simo.
se.on@gmail.com). Kurssin hinta on 25 euroa paitsi rytmiikkakurssin, joka
maksaa 50 euroa. Maksutiedot saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Rytmiikkakurssi
pidetään 14.–15. marraskuuta kahden päivän intensiivikurssina.
Kurssin
vetää kansanmuusikko Petra Poutanen-Hurme. Ideana on tutkia, miten erilaiset
tahtilajit voivat jakautua ja
miten niillä voi leikkiä.
Kurssit on suunnattu ensisijaisesti jäsenistölle. Mukaan mahtuu ulkopuolisia
vain silloin, jos tilaa on.

Kannattaa myös tulla kuuntelemaan Kirjaston ystävien ja kartanoteatterin yhteistä runoiltaa Veikkolan
kirjaston Rotko-saliin 8.10.
Illan teemana on ”paikka”. Oma paikka, sielun
paikka, lapsuuden paikka,
mieli paikka, mielentila tai
-maisema, siis mikä tila tai
paikka tahansa, fyysinen
tai henkinen. Ota mukaan
omat toiverunosi.
Simo Sipola

Veikkola Dada
10 vuotta
Veikkola Dada vietti komean kymmenvuotisfestivaalin. Tarjolla oli vanhaa ja uutta, paikallisväriä ja upeita
vierailuja. Dada-viikonloppuna ohjelmassa oli loistavaa
musiikkia, akrobatiaa, Tapio Nevanlinnan tilausteos, Kylmälässä kuvattua mykkäelokuvaa live-musiikilla, Veikkolassa syntynyt musiikkisatu ja vierailevana tähtenä
aivan ihana laulusolisti Helena Juntunen
Teksti: Arja Puikkonen
Kuva: Juha Puikkonen
Sopraano Helena Juntunen ja Veikkola Dadan oma
GT-ensemble. Vasemmalta: Petri Aarnio, viulu, Jouko
Laivuori, piano, Mirka Malmi, viulu, Helena Juntunen,
laulu, Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu, ja Miika
Uuksulainen, sello.

Syysiltojen pimetessä kirjojen ja tarinoiden maailmat kutsuvat. Veikkolan
kirjastossa on jo monen
vuoden ajan järjestetty
torstaisin novelli- ja runoiltoja. Tänä syksynä
näitä tarinatorstai-iltoja on
tulossa aiempaa useammin. Novellien ja runojen
lisäksi ohjelmassa on kirjailijavieraita ym.
Illat järjestää kirjaston
väki ja Kirjaston Ystävät
-yhdistys. Rotko-sali on
valmiina vastaanottamaan
kuulijoita ja keskustelijoita kello 18–19.30. Ohjelmassa:
to 8.10. Runopiknik yhdessä
kartanoteatterin
kanssa. Kartanoteatterin
näyttelijät tulkitsevat kuulijoiden toiverunoja. Omia
toiveita voi tuoda tai lähettää kirjastolle jo etukäteen.
Illan teemana ovat tällä
kertaa paikat ja mielenmaisemat.
to 29.10. Ohjelma varmistuu myöhemmin.

to 12.11. Novelleja ja
neuleita -ilta. Ota mukaan
käsityö (ei pakollinen) ja
tule kuuntelemaan novelleja. Lukijoina toimivat
kirjaston henkilökunta ja
kirjaston ystävät.
to 3.12. Teemana suomalainen kirjallisuus – itsenäisyyspäivän juhlintaa.
Lukukoira Pete
kirjastolla
Veikkolan kirjaston oma
lukukoira Pete on pieni
norwichinterrieri, joka
kuuntelee erilaisia lukijoita keskeyttämättä tai
arvostelematta. Pete on
myös hyvin kiinnostunut
kuulemastaan ja ymmärtää tietenkin kaiken, mitä
sille luetaan. Lukukoirat
ovatkin erinomaisia apuja
lukemaan oppimisessa ja
lukuharrastukseen innostamisessa.
Lukukoira aloittaa vierailut Veikkolan kirjastolla
koulujen syysloman jälkeen tiistaina 20.10. Peteä
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voi tulla tapaamaan joka
toinen tiistai klo 17.30
alkaen (aina parittomina
viikkoina). 15 minuutin
luku- ja rapsutteluaika
kannattaa varata etukäteen, että Pete varmasti tietää tulla paikalle. Mukana
lukuhetkissä Peten emäntä
Marja Matinkari.
Lakineuvonta
Kirjastossa on mahdollista saada maksutonta
oikeudellista neuvontaa.
(Huom. ei rikosasioissa).
Opastajana lakimies Minna Hentunen Kirkkonummen Lakipalvelut Ky:stä.
Tapaamisessa kartoitetaan
mahdollinen oikeudellisen
avun tarve. Neuvonta-ajan
pituus on 15 min/asiakas.
Varaathan oman aikasi kirjastolta etukäteen.
Lakineuvonnat kirjaston
Rotko-salissa torstaina 24.9.
ja 22.10. klo 17.30–19.

litunnelma, pelejä sekä
tietysti herkullista syntymäpäiväkakkua. Laita
päivä kalenteriin ja saavu
mukaan juhlimaan. Tapahtuma on kaikille avoin ja
ilmainen.
Musanurkka
ke 25.11. klo 14. Musiikkituokio kirjojen äärellä.
Esiintyjinä Kirkkonummen
musiikkiopiston oppilaita.
Veikkolan avoin
taidekerho
kirjaston Rotko-salissa
perjantaisin klo 14.30–17.
Tule mukaan maalaamaan,
piirtämään, jakamaan ideoita ja nauttimaan taiteen tekemisestä yhdessä.
Omat välineet mukaan.
Vapaa pääsy. Lisätietoja:
Ruth Vilmi, ruth.vilmi@
writeit.to

Kirjaston Ystävien
synttäritapahtuma
Koko perheen synttärilauantai Veikkolan kirjastossa
21.11. klo 10–15.
Yhdistyksen saavuttaessa arvokkaan 20 vuoden
ikänsä on myös Kirjaston
Ystävien perinteinen syystapahtuma synttäriteeman
mukainen. Synttärilauantaina Veikkolan kirjasto
täyttyy kirjavasta juhlinnasta. Mukana meiningissä on ainakin teatteri- ja
elokuvaesityksiä, musiikkia, ilmapalloja, ongintaa,
poniratsastusta, karnevaa-

OTK, lakimies Minna
Hentunen, Kirkkonummen
Lakipalvelut Ky.
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Kirjastossa viihtyvät kaikki!
Kirjaston Ystävien yhdessä kirjaston kanssa
järjestämää ohjelmaa, tapahtumia ja harrastuksia
on Veikkolan kirjastossa
yhdistyksen 20-vuotisjuhlasyksynä paljon.
Teatterikerhot
ti 8.9. alkaen 4–7-v. klo
17.10–18
ke 9.9. alkaen 7–10-v. klo
17.30–19
su 13.9. alkaen Tiikerit
10–13-v. klo 14–16 ja
Taika 13–17-v. klo 16–18
Ilmoittautumiset:
Ilona
Tiainen, veikkolan.nuorisoteatteri@gmail.com,
045 642 2937
Sarjakuvasankarit
-kerho
ma 7–10-v. klo
15.30–16.30 ja 11–14v. klo 16.30–18.00
Ilmoittautumiset: janne@
karikatyyrilahja.com.
Syyslomaleiri
Lohikäärmeiden
kasvatuskoulu
Lohikäärmeen kasvatuskoulussa
suunnitellaan
oma lohikäärme, tutustutaan lohikäärmeen
kasvatuskirjallisuuteen
sekä niihin asioihin, joita
lohikäärmettä kasvattaessa EI kannata tehdä. Omille lohikäärmeille luodaan
lentoloitsut ja etsitään sopiva pesäpaikka piilossa
aikuisten silmien alta. Paja
on suunnattu 7–10-vuotiaille. Aikaisempaa kokemusta lohikäärmeistä
tai sanataiteesta ei tarvita.
Leiri pidetään Veikkolan
kirjastossa.
Vetäjänä toimii kirjailija, lohikäärme-entusiasti
Emma Puikkonen.
Ilmoittautumiset: emmakanerva@gmail.com.
Lukulampun alla −
lukemisesta ja kirjoista
Mitä yhteistä on brittiläisellä, pohjoismaisella ja
eteläamerikkalaisella kirjallisuudella? Entä Alberto
Moravialla, Toni Morrisonilla ja Naguib Mahfouzilla? Vastaus: ainakin
Kirkkonummen kirjaston
ystävien kirjallisuuspiiri.
Kirjallisuuspiirissä
on
vuosien varrella käsitel-

ty kymmeniä teemoja ja
kirjailijoita sekä tietysti
luettu kymmeniä kirjoja.
Kirjojen matkassa olemme kokeneet autiomaan ja
diktatuurin, lumoutuneet,
järkyttyneet ja pohtineet,
löytäneet uusia suosikkikirjailijoita ja niitä, joihin
tuskin enää palataan.

Mukana Eija Ahvo rumpuineen ja muita kartanoteatterilaisia. Tervetuloa
mukaan nauttimaan teestä, tunnelmasta ja sanojen
virrasta.

sattumuksia tai tunnelmia,
kirjoittajan omalla tyylillä
ilmaistuna. Millaista on
elää Veikkolassa lapsena,
nuorena, aikuisena, vanhuksena?

Iloa kirjoista
ikäihmisten – etsimme
lukijoita lukupiireihin

Parasta on ollut lukukokemusten jakaminen. Yksi
kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, toinen tunnelmaan ja kolmas kieleen.
Yhdelle tärkeää on vetävä
tarina, toiselle taas päähenkilön mielenliikkeet.
Keskustelujen myötä oma
lukukokemus kasvaa ja
toisinaan myös muuttuu.
Kaikki kirjat eivät keskustelemalla parane. Niilläkin
on paikkansa kirjallisuuspiirissä.

Ikäihmisille suunnatut lukupiirit palvelutaloissa ja
hoitokodeissa kaipaavat
lisää ääneenlukijoita. Piireissä luetaan elämäkertoja, muistelmia, tarinoita.
Lukemisen lomassa myös
keskustellaan ja viritellään
omia muistoja ja kokemuksia. Lukupiiri tarjoaa ikäihmisille
mahdollisuuden
kokoontua yhteen ja kokea
iloa kirjallisuudesta. Myös
lukijoille yhteinen aika
kirjan ääressä on antoisaa.
Tekstit heräävät eloon lukijoissa ja kuulijoissa, mennyt ja nykyinen kohtaavat.

Tekstejä on saatu kokoon
vasta muutama, joten
hanke siirtyy ensi vuoteen. Jo toimitetut tekstit
pidetään tallessa. Tekstit
voi toimittaa Veikkolan
kirjastoon.

Useiden
kirjallisuuspiirivuosien jälkeen tuntuu,
että jos kirjasta ei saa vaihtaa ajatuksia, jää lukukokemus tyngäksi. Kaikkea
ei toki lukukokemuksestaan tarvitse kirjallisuuspiirissäkään jakaa. Osallistuja valitsee.
Syksyn kirjakeskusteluja
odottaen
Anu Tarvainen
Kirjallisuuspiiri
Lukulampun alla kokoontuu
Veikkolan kirjastossa keskiviikkoisin kerran kuukaudessa 9.9. alkaen. Lisätiedot: anu.tarvainen2@
gmail.com.
Runopiknik
Suosittu syksyinen toiverunojen ilta on jälleen
tulossa. Torstaina 8. lokakuuta kokoonnutaan kirjaston Rotko-saliin kello
18 runojen äärelle.
Runopiknikin teemoina
ovat tällä kertaa erilaiset
tilat ja mielenmaisemat.
Millaisissa paikoissa oma
mielesi liikkuu? Oletko
tässä ja nyt vai muistoissasi ja menneisyydessä?
Liikkuvatko ajatuksesi lähellä vai jossain kaukana.
Millainen on mielipaikkasi?
Toivomme saavamme erityisesti näihin ajatuksiin
liittyviä toiverunoja ja
muitakin tekstejä jo etukäteen kirjastolle. Runoja
tulkitsevat kartanoteatterin näyttelijät. Mukaan voi
toki tulla vain kuuntelemaan.

Jos olet halukas antamaan
vanhuksille aikaasi ja tulemaan lukijaksi silloin tällöin tai vakituisesti, soita
050 566 3697 tai kirjoita
tarja.karvinen2@luukku.
com. Tulisitko lukijaksi?
Kirjahanke siirtyy –
etsimme tekstejä kirjaan
Kirjaston Ystävät 20 v.
-juhlavuoden kunniaksi on
tarkoitus julkaista kirja,
johon kootaan kotiseutuun
tai kirjastoon liittyviä runoja, novelleja, pakinoita,
muisteluksia ja unelmia.
Siihen kootaan muistoja
kotikylistä, luodaan tarinaa
yhteisestä kotiseudusta.
Etsinnässä on PohjoisKirkkonummen tapauksia,

Tervetuloa mukaan osallistumaan, ideoimaan uutta, harrastamaan oman kylän kirjastolla!
Nautitaan lähikulttuurista,
yhteisöllisyydestä ja tarinoiden maailmoista.
Lisätietoja:
Kirjastojen ilmoitustaulut, nettisivut ja kirjaston
henkilökunta
www.facebook.com/kirjaston.ystavat
Yhdistyksen hallitus:
tarja.karvinen2@luukku.
com/050 566 3697, maarit.orko@netti.fi ja
tiainen.ilona@gmail.com.

Haapajärven rannalla Navalan puisto oli täynnä
patsaita.

Kesäkuun taideleirillä
kuljettiin Kotipolulla
Yhdistyksen
taideleiri
järjestettiin viime kesänä
Eerikinkartanon ihanilla
mailla. Mukana oli paljon leiriläisiä, ohjaajia,
sanataidetta, sarjakuvaa,
teatteria, musiikkia, kuvataidetta ja tietenkin iloa ja
leikkejä. Viikko vietettiin
Kotipolulla-teeman merkeissä.
Teksti: Tarja Karvinen
Kuvat: Tarja Karvinen
ja Irina Karvinen

Suola-aitalla maisteltiin karkeaa suolaa.

Tammikujaa pitkin kohti Navalaa.

lapset ja nuoret
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Aikamatka sanapajalaisten kanssa
Olipa kerran kirjasto, jonka pihalla tapasi
kaksi kirjojen ystävää Arja ja Seija, jotka sattumoisin rakastivat sekä kirjoittamista että
tarinoiden keksimistä lasten kanssa. Oli kaunis kevätpäivä, tottakai! Siltä seisomalta he
päättivät hakea hieman eväitä Oriveden opiston kursseilta. Syksyn tullen he kiipesivät viikoittain Veikkolan kirjaston yläkertaan seuranaan erikokoisia joukkioita eläväisiä lapsia.
Yhteensä heitä oli reilut seitsemänkymmentä.
Sillä tavalla alkoi Kirkkonummen kirjaston
ystävien Sanapajan toiminta.
Pienimmät opettelivat innoissaan loruja ja leikkivät
sanaleikkejä, kuuntelivat
satuja ja keksivät tarinoita
piirtämällä ja kertomalla.
Ohjaaja sai olla pelkkänä
korvana ja ahkerana kirjurina, sillä pitihän tarinoiden
päästä myös ulkoilemaan!
Se oli ymmärtääkseni yhtä
tärkeää sekä lapselle, kotijoukoille kuin ohjaajallekin. Eräs Arjan ryhmässä
ollut Jasmin-tyttö kirjoitti
vuoden 1998 kevätlehteen
jutun Sanapajasta. Se alkoi

näin: ”Olipa kerran Sanapajan opettaja. Hänellä
oli aina hauskaa, kun lapset tulivat…”
Meillä oli yleensä tapana
koota sanapajalaisten tuotoksista lehtiä lukukausien
päättymisen aikoihin. On
mukavaa lueskella niitä
vieläkin ja muistella, mitä
kaikkea sitä yhdessä tehtiinkään: luettiin kirjoja,
kirjoitettiin vaikka mitä,
vierailtiin lehtitalossa,
paikallisradio-ohjelmassa,

keksittiin pieniä esityksiä
ja kokeiltiin videolle kuvaamista.
Minulla oli monta vuotta
ohjattavani melko kiinteä
ryhmä, jossa oli suunnilleen yhtä monta poikaa
ja tyttöä. Erityisesti pojat
olivat innostuneita keksimään näytelmiä, joissa tietysti piti olla rosvojakin.
Tytöt halusivat ihan jotakin muuta. Kerran taisin
olla tyttöjen kanssa pihamaalla, ja kun palasimme
yläkertaan, eräs poika oli
keksinyt puikahtaa komeroon, joka oli mennyt
lukkoon. Avaimia ei ollut
missään. Onneksi muistin,
että kahdella vierekkäisellä komerolla oli yhteinen
väliseinä, jonka laudat
olivat osin irrallisia. Poistimme niistä muutaman ja
armahdimme rosvon!
Tämä satu on ihan totta,
mutta myös perinteisessä

Lintukotolaiset-aihe Sanapajan näyttelyssä. Kuva: Tauno Kivilaakso.

sadussa hyvä voittaa. Minun aikamatkani lasten ja
nuorten sanataideohjaajana
päättyi vajaa kymmenen
vuotta sitten. Silti se aika
elää yhä elämäänsä ajatuk-

sissani, muistaa innokkaan
oppilaan huudahduksen:
joko minä saan kirjoittaa. Jalatkin muistavat yhä, miten
keveästi ne sanapajailtaisin
kulkivat kirjastolta kotiin.

Niistä vuosista kiitän
kirjaston ystävien suurenmoista kannustavaa
tukea!

khmuksi. Jippii-laulujen
käännösohjelmassa on yli
100 kieltä.

Kids’ Action Night -tapahtumat eskarilaisille
ja alakoululaisille järjestetään tänä lukuvuonna
Veikkolan koululla lauantaina 7.11. ja lauantaina
16.4.2016 klo 16–19. Tapahtumia koordinoi Veikkolan kristityistä muodostuva Eläköön Veikkola! ry.
Tapahtumia järjestämässä
on noin 40 vapaaehtoisen
aikuisen joukko. Lasten
vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.

Tiedustelut: annamaija.
virtala@gmail.com.

Seija Kivilaakso

Kaikki lapset ovat tervetulleita

Veikkolan Jippii-kuoroon!
Veikkolan kylän Jippiilapsikuoro jatkaa toimintaansa jo kuudetta vuotta.
Jippii 112 -kuoro harjoittelee Veikkolan seurakuntakodilla noin joka toinen
lauantai kello 16.30 alkaen. Kuoroon ovat tervetulleita kaikki lapset.
Jippii-kuorotoiminta on
ilmaista. Kuoroa johtavat
Mari Maximilien ja Tanja Nikula. Vuoden aikana
Veikkolan Jippii-kuoro
esiintyy eri tapahtumissa

Veikkolassa ja lähiseuduilla sekä vierailee vanhainkodeissa. Kuoro osallistuu
myös ison Jippii-kuoron
konsertteihin, muun muassa vappuna Helsingin tuomiokirkossa.
Jippii-kuorotoiminnassa
Suomessa on mukana noin
100 lapsikuoroa, joista
pääkaupunkiseudulla toimii noin 20. Kuoro laulaa
Jippii-lauluja, joita on tehty jo toista sataa. Laulut

on julkaistu yhdeksällä
suomenkielisellä Jippiiäänitteellä, joista viimeisin
”Tää näky levitä saa” äänitettiin Veikkolan koululla
loppiaisena 2015.
Suomalaisia Jippii-lauluja on käännetty monille eri
kielille. Tänä vuonna lauluja on äänitetty eri maissa
paikallisten lasten kanssa
mm. venäjäksi, saameksi,
valkokareniksi, komiksi, laoksi, hmongiksi ja

Kids' Action Night -tapahtumat ovat täynnä iloista toimintaa.

Jippii-kuoron harjoitukset
ovat lauantaisin klo16.30–
18.00 Veikkolan seurakuntakodilla (Kisapolku
1) seuraavina päivinä syksyllä 2015: 26.9., 10.10.,
24.10., 7.11., 21.11. ja
12.12.
Tiedustelut: jippii112@
gmail.com.

Kids' Action Night -tapahtumat ovat täynnä iloista
toimintaa.
Veikkolan Jippii-kuoro
oli mukana isossa Jippiikonsertissa Helsingin
tuomiokirkossa viime
vappuna.
Kuvat: Outi Rossi

Veikkolan Jippii-kuoro oli mukana isossa Jippii-konsertissa Helsingin tuomiokirkossa viime
vappuna.
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RCS Training Center
muutti Muumitalon kunnon taloksi
Kukapa ei olisi Lapinkyläntietä kulkiessaan
havainnut Haapajärven kirkon kohdalla tien
länsipuolella sinistä taloa, Muumitaloa. Toki
se oli kunnon talo. Kun Sami Sallinen vaimonsa Danielan kanssa viime maaliskuussa
osti paikan, talo oli jo ruskea. Huomattavasti
väriä merkittävämpi muutos tapahtui talon
luonteessa. Muumikaraktäärit olivat jo ennen
edellistä omistajaa muuttaneet pois, mutta nyt
kuntoilu ja hyvinvointi ottivat talossa vallan.
Virallisesti elokuun 1.
päivänä oli hyvinvointikeskuksen, RCS Training
Centerin, avajaiset. Tämä
liikunta- ja ravintovalmennukseen erikoistunut yritys
tarjoaa painonpudottamiseen ja kunnon kohottamiseen tähtäävää pienryhmävalmennusta sekä personal
training ja ravintovalmennuspalveluita yksilövalmennuksena.
Ryhmäliikuntatunnit
Ryhmävalmennuksessa
asiakas pääsee hyödyntämään personal trainerin
ja ravintovalmentajan ammattitaitoa. Myös muiden
ryhmäläisten tuki auttaa
omien tavoitteiden saavuttamisessa.
Lauantaina 3.10. alkaa
kolme kuukautta kestävä
painonpudotuskoulu, joka
keskittyy painonpudotukseen ja pysyvään elämäntapamuutokseen. Tulokset
ovat poikkeuksetta aivan
toista luokkaa kuin ihmedieeteillä saavutetut.
Painonpudotuskouluun
kuuluvat mm. alkukartoi-

tukset, testaukset ja yhteensä 12 erilaista ryhmävalmennuskertaa. Kaikille
valmennettaville luodaan
omat tavoitteet, niitä seurataan, ja niiden ympärille
rakennetaan henkilökohtainen ravinto- ja harjoitusohjelma.
Lauantaina 3.10. alkava
kolme kuukautta kestävä
rapakuntoryhmä on tehokas ja turvallinen startti
liikunnalliseen elämään.
Kunnon kohottamiseen
keskittyvä valmennus
sopii henkilöille, jotka
haluavat muokata kehoaan ja lisätä suorituskykyään.
Tiistaina 20.10. starttaa ravintovalmennus:
ihminen voi paremmin
muuttamalla ravintotottumuksiaan ja syömällä terveellisesti. Yhden
kuukauden mittainen valmennus sisältää neljän
luennon sarjan sekä osallistujien henkilökohtaisen
ravinto-ohjauksen.
Ravintovalmennuksesta
hyötyvät niin laihduttajat, kuntoilijat kuin kaikki

muutkin hyvinvoinnistaan
ja terveydestään kiinnostuneet.
Lauantaina 31.10. alkava
kahden kuukauden ryhtivalmennuskurssi sopii erityisen hyvin niska-, hartiaja selkävaivoista kärsiville
sekä paljon istumatyötä
tekeville. Valmennus sisältää inspiroivia ja monipuolisia luentoja sekä ryhtiä
parantavia kokonaisvaltaisia harjoituksia ja liikuntatapaamisia.
Hikitreeniksi
RCS Combat
Sunnuntaisin klo 12.30–
13.30 Veikkolan koulun
peilisalissa odottaa RCS
Combat. Se on kovatempoinen, kamppailulajeihin perustuva hikitreeni
ilman vaikeita koreografioita. Tunti sisältää yksinkertaisia potku- ja
lyöntitekniikoita lyönti-/
potkutyynyihin yksin ja
parin kanssa, tehokkaita
lihaskuntoliikkeitä sekä
venyttelyä.
Voit venytellä itsellesi paremman olon. RCS
Training
Centerissä
on joka sunnuntai klo
18.30–19.30 venyttelytunti, joka sopii yhtä
hyvin rauhoittavaksi rentouttamishetkeksi kuin
aktiiviliikkujan kehonhuoltoharjoitukseksi.
Tunti sisältää rauhallisia
ja pehmeitä kehonhallinta- ja lihaslämmittelyhar-

joitteita sekä rentouttavaa
venyttelyä koko keholle.
Rauhallinen tempo sopii
kaikenikäisille miehille ja
naisille.
RCS Training Centerin
osoite on Lapinkyläntie
191, Veikkola. Lisätietoa
pienryhmävalmennuskursseista ja muista ryhmistä
löytyy osoitteesta www.
rcstraining.fi. Sähköposti
Daniela Gustafsson-Sallinen, daniela@rcstraining.
fi, 045 319 7219.
Teksti ja kuvat:
Tapani Iivari

Entinen sininen Muumitalo
on kokenut todellisen
elämänmuutoksen
ulkovärin vaihtumisen
jälkeen.

Sami Sallinen, 51, on harrastanut mm. yleisurheilua,
futista ja kamppailulajeja. Hänellä on karatessa neljä
mustaa vyötä. Yli 25 vuoden kokemuksella hän valmentaa
kamppailulajien harrastajia. Samilla on arvokkaana
yrittäjäkumppaninaan Daniela-vaimo, joka hoitaa
ravintovalmennuksen.
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Maaottelupronssi
ja kuusi SM-mitalia
Ennätyksellinen SM-mitalien saalistus VeVe:ssä
alkoi alkukesästä, kun
Mikko Myhman kaappasi
itselleen kaksi kultamitalia
aikuisten sarjoissa sadalla
metrillä tuloksella 11,80
sekä 200 metrillä ajalla
24,36. Elokuu oli vuorostaan nuorten menestyskuukausi, jolloin urheilijat saavuttivat neljä SM-mitalia,
ja vuoden SM-mitalisaldo
kohosi ennätyksellisesti
kuuteen.
Tuomo Kaurila heitti
Savonlinnassa 19-vuotiaiden keihäänheitossa pronssia. Alku näytti
hankalalta, sijoitus oli
pitkään kuudes, mutta
Tuomo taisteli itsensä
kolmannelle sijalle tuloksella 64,68.

Anni Penttilä on juoksujen kuningatar. Oulun
SM-kisoissa Anni juoksi
14- ja 15-vuotiaiden sarjassa 1500 metrin esteissä
tiukan taistelun jälkeen
hopeaa uudella hienolla
ennätyksellään 5.11,48.
Kalajoen 16- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailu oli
Aleksanteri
Sonnisen
kisa. Hän teki kahdessa
lajissa omat ennätyksensä. Sonninen heitti moukarin 64,02 metrin päähän
sekä kiekon 49,26 metriin
ja pokkasi molemmista
itselleen SM-pronssimitalin.
Näiden mitalistien lisäksi muutkin VeVe:n SMedustajat onnistuivat erinomaisesti: saavutuksina oli
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Frisbeekisa Veikkolassa
Teksti ja kuvat: Paavo Sortti
lukuisia pistesijoja ja uusia
ennätyksiä.
Kuun vaihteessa Tuomo
Kaurila sai kunnian tulla
valituksi Suomen toiseksi
keihäsedustajaksi Espoossa käytyyn Pohjoismaiden
nuorten nelimaaotteluun
(Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska/Islanti). Kisa onnistui
Tuomon osalta erinomaisesti, ja hän johti 64,38 kantaneella avausheitolla kisaa
aina viidenteen kierrokseen
asti. Ruotsin Simon Litzell
kiskaisi kuitenkin lopulta 67,65 ja Suomen toinen
edustaja Aleksi Lehto 64,65,
joilla he nappasivat kullan ja
hopean ja pudottivat Tuomo
Kaurilan pronssille.
Teksti: Arimo Bäckman
Kuva: Risto Sonninen

SM-pronssimitalisti Aleksanteri Sonninen.

Metsä raikui ja hongat kolisivat, kun Veikkolassa järjestettiin ensimmäistä kertaa
Suomen Frisbeegolfliiton alainen kisa 25.–26. heinäkuuta.

Eri sarjoissa kaksipäiväiseen kisaan osallistui 93 heittäjää. Lisäväylät 19 ja 20 oli
pystytetty Veikkolan urheilukentälle. Viimeisen väylän kori sijaitsi moukarihäkissä.

HOTELLI SIIKARANTA
KUTSUU PIKKUJOULUIHIN
27.11. ja 11.12
Anu ja Saturnus
ASUNTOKAUPOISSA OIKEA OSOITE ON OPKK
Keskitä pankki-vakuutus-kiinteistönvälityspalvelut Osuuspankkiin! Hyödyt erinomaisista
keskittäjäeduistamme, kuten rahanarvoisista OP-bonuksista, joilla voit maksaa mm.
OPKK:n palkkioita.
Ota yhteys paikkakuntasi asuntoammattilaisiin:

Marjut Petäjä, LKV
050 599 4189

Merja Vähätiitto-Holmberg, LKV
0500 440 887

Länsi-Uudenmaan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Eerikinkartanontie 2, Veikkola
opkk.veikkola@op.fi
facebook.com/OP.lansiuusimaa

Tervetuloa
herkuttelemaan!
UUSI
A la Carte lista
1.10. alkaen

34

€/hlö

Sis. Jouluinen juoma
Illallisbuffet ja tanssit

SOITA JA VARAA 09 867 971
HOTELLI SIIKARANTA NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO
MYYNTI@SIIKARANTA.FI WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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Nuori treenaaja,

Älä riko itseäsi kuntosalilla!
Kuntosaliharjoittelu on hyvä treeni kehon lihaksiston ja muun hyvinvoinnin kannalta. Väärin tehtynä
se voi kuitenkin aiheuttaa jopa elinikäisiä fyysisiä
vammoja.
VeVe:n kuntosalin käytön peruskurssi 15–20-vuotiaille nuorille pureutuu kuntosaliharjoitteluun monipuolisesti.
– Opetellaan tekemään liikkeet oikein.
– Opetellaan, mihin lihaksiin liikkeet vaikuttavat.
– Opetellaan oikeanlainen palautus ja venytykset.
Muina teemoina:
Ravinto ja säännöllinen syöminen
Liikunta ja uni
Mistä hyvä kunto koostuu
Kuinka usein pitää treenata
Malli viikon harjoitteluaikataulusta ja tuloksista
Kiertoharjoittelu

Veikkolan kuntosali tarjoaa
hyvät puitteet treenaamiseen.
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Kuntonyrkkeilyä kaikenikäisille
Veikkolan nyrkkeilyseura harjoittelee Veikkolan
koulun alakerrassa neljä
kertaa viikossa. Seura jatkaa parikymmentä vuotta
toimineen VBC:n perintöä. Päävalmentaja on kokenut ja menestyksekkään
kilpaurankin tehnyt Jani
Sivonen.
Kuntonyrkkeily sopii niin
vasta-alkajille kuin jotakin
kamppailulajia jo harrastaneelle, sekä naisille että

miehille. Harjoitella voi
oman iän ja kunnon mukaan. Valtaosa harjoituksista on kaikille avoimia,
mutta pelkästään naisille
tarkoitetut harjoitukset
ovat kerran viikossa, ja
junioreille on oma nyrkkeilykoulu. Harrastaminen
on edullista, ja mukaan voi
tulla koska vain.
Kuulumme
Suomen
Nyrkkeilyliittoon, mikä
mahdollistaa halukkail-

le kilpailutoiminnankin,
kunhan harjoittelua on riittävästi takana. Useimmat
kuitenkin harrastavat lajia
kuntoilumielessä, jolloin
se on äärimmäisen turvallista – mutta tehokasta.
Lisätietoa seurasta ja harjoituksista saa nettisivultamme www.veikkolannyrkkeilyseura.fi.
Juha Andersson

Kuntonyrkkeily on monipuolinen laji, jossa voit kohottaa tehokkaasti ja hauskasti
kuntoasi.

Vetäjänä on personal trainer Marika Sorsa. Marika toimii jatkossakin nuorten ohjaajana VeVe:n
kuntosalivuorolla.
Veikkolan koululla 2.10.–30.10. kello 17.00–
18.00, viisi kokoontumiskertaa.
VeVe:n jäsenille maksuton, muille 35 euroa.
Ilmoittautuminen, www.veve.net.
Teksti ja kuva: Johanna Artola

AUTOKORJAAMO - RENGASMYYNTI - RENGASHUOLTO

AUTOKORJAAMO 040-4552377
RENGASMYYNTI / RENGASHOTELLI
040-4554242
TEOLLISUUSTIE 7 - VEIKKOLA

KAIKKI SAMAN KATON ALTA

liikunta
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VeVe – liikunnan aarrearkku lähelläsi
VeVe, Veikkolan Veikot ry., on
vuonna 1947 perustettu urheiluseura. Toiminnan punainen lanka
on monipuolisen ja laadukkaan
liikuntavalikoiman tarjoaminen
eri-ikäisille ja -kuntoisille liikkujille kohtuulliseen hintaan.
Ryhmät ovat harrastajaryhmiä
yleisurheilun valmennusta lukuun ottamatta. Eli voit hypätä
mukaan milloin vain.
Lajeja lapsille:
Jalkapallo, 3–11-vuotiaille
Koripallo, 6–8-vuotiaille

Perhesählyt, 3–9-vuotiaille
Kids Move 1.–2. lk (MLL)
– temppuillaan, tanssitaan,
leikitään
Liikuntaleikkikoulu (jono) –
tehtävävihko ja vauhdikasta
menoa
Monilajikerho 1.–6. lk – eri
liikuntaa sisällä ja ulkona
Perheliikunta (jono) – yhdessä
vanhemman kanssa
Taaperojumppa (MLL) –
yhdessä vanhemman kanssa
Tempputuokio (jono) –
telinevoimisteluvälinein
Yleisurheilukoulut – monta
kivaa lajia yhdessä

Lajeja nuorille:
Koripallo 9–17-vuotiaille
Lentopallo 12-v. –
Sulkapallo
Sähly 10-v. –
Bodymix – jumppaa eri teemoin
Kahvakuula 15-v. –
Kehonhuolto – rauhallista
venyttelyä
Kuntosalikurssi 15–20-vuotiaille
Kuntosali noin 15-vuotiaista
eteenpäin
Kuntocircuit – lihaskuntopiiri
Piloxing – nyrkkeilyä ja
PilatestaSeasonal Jooga – joogaa
vuodenaikojen mukaan

Kesällä jumpataan ulkona.

Seasonal Pilates – Pilatesta
vuodenaikojen mukaan
TehoMix – lihaskuntoa oman
kehon painoin
Yleisurheilukoulut – monta lajia
kimpassa
YIN jooga – pitkät, tehokkaat
venytykset
Zumba – liikuntaa latinorytmein
Lajeja aikuisille:
Koripallo
Lentopallo
Sulkapallo
Sähly
Bailamama Baby (MLL) –
jumppaa vauvan kanssa
Bodymix – jumppaa eri teemoin
Kahvakuula – lihaskuntoa
rautakuulan kanssa
Kehonhuolto – rauhallista
venyttelyä
Kuntosali – kaksi erilaista
Kuntocircuit – lihaskuntopiiri
Piloxing – nyrkkeilyä ja Pilatesta
Seasonal Jooga – joogaa
vuodenaikojen mukaan
Seasonal Pilates – Pilatesta
vuodenaikojen mukaan
TehoMix – lihaskuntoa oman
kehon painoin

YIN jooga – pitkät, tehokkaat
venytykset
Zumba – liikuntaa latinorytmein
Lisäksi +55-vuotiaille:
Kuntosalikurssi – oikeat liikkeet
ja laitteet
Ikiliikkujat – lihaskunto ja
nivelten liikkuvuus
Lempeä kuntosaliharjoittelu –
Easy Line -laitteilla
Liikeälytunnit – kehonhuoltoa ja
tasapainoa
Seniorivenyttely –
liikekoordinaatiota ja tasapainoa
Tarkemmat lajikuvaukset
löytyvät sivulta www.veve.
net. Jos herää kysymyksiä,
ota rohkeasti yhteyttä!
www.veve.net, toiminnanjohtaja
Johanna Artola, 050 301 1922,
johanna.artola@gmail.com
seurakoordinaattori Teemu Lepistö, 045 616 0111,veikkolanveikot@gmail.com
Teksti: Johanna Artola
Kuva: Teemu Lepistö

Naiset liikuttavat kylää
”Helteinen” kesä ja kesäloma
ovat muisto vain. On aika karistaa kesän aikana tulleet liikakilot.
Veikkolassa se onnistuu hyvin,
sillä kylässämme toimii useita
urheiluseuroja ja liikuntaryhmiä.
Lisäksi on mahdollisuus saada
yksilöllistä ohjau sta huippuosaajilta. Seuraavassa on esitelty
muutamia vaihtoehtoja.
Jonna Westerberg

Jos arvostat liikkuvampaa ja vahvaa kehoa sekä puhdasta ravintoa
ja tarvitset näiden kanssa apuja,
tule tutustumaan JW Trainingin
palveluihin nettisivuilla www.
jwtraining.fi.
JW Training tarjoaa valmennusta sekä ryhmäliikunnan ohjausta
niin yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille, pienryhmille kuin yksityishenkilöillekin.

”Olisiko mukavaa, jos kehosi olisi virkeämpi ja voimakkaampi?”

Uutuutena syksyllä 2015:
Ryhmäliikunnat tiistaisin Hotelli
Siikarannassa klo 18.30.
Uusi painonpudotusryhmä Veikkolassa yhdessä Anne Riihosen ja
Menoxin kanssa.
BootCamp-viikonloppu Hotelli
Siikarannassa 23.–24.10.
Yhteystiedot: Jonna Westerberg,
kasvatustieteiden kandi (HY),
Personal Trainer,

p. 044 304 4312, jonna.westerberg@hotmail.com.
Raija Lemberg
Ikiliikkuja Raija Lemberg, joka
tekee paljon vapaaehtoistyötä
myös liikunnan parissa, vetää senioreiden liikuntaryhmiä Veikkolan koulun kuntosalissa tiistaisin
klo 8–9.30 ja torstaisin 14–16.
Raija on kunnan kouluttama vertaisohjaaja, ja ryhmät ovat Kirkkonummen liikuntatoimen järjestämiä.
Raijan vetämä harjoitus sisältää
itse treenin lisäksi alkulämmittelyn, loppuverryttelyn ja rentoutuksen.
Raijan ryhmiin mahtuu vielä mukaan. Voit vapaasti tulla paikan
päälle mainittuina aikoina.
Niina Saikkonen
Niina Saikkonen, joka on koulutukseltaan fysioterapeutti ja
joogaohjaaja, on harrastanut ja
opiskellut erilaisia tanssilajeja jo
40 vuoden ajan.

Jonna Westerberg on yksi
kylämme naisliikuttajista. Kuva:
Max Westerberg.

Raija Lemberg ohjaamassa Anneli
Mäntymäkeä kuntosalilaitteiden
saloihin. Kuva: Eila-Maija Sortti.

Niina Saikkonen taipuu moneen
eri liikuntamuotoon. Kuva Niina
Saikkosen arkistosta.

Niinan vetämien kurssien kirjo
on todella kattava: afrikkalaista tanssia rumpusäestyksellä;
joogaa vasta-alkajille; CORE

– voimaa ja liikkuvuutta keskivartaloon; folkjam, joka on uusi
suomalainen tanssiliikuntamuoto; kehonhuolto; zumba; zumba
toning; Asahi Health -terveysliikunta; vauvajumppa; babypilates, jossa äidit voivat nauttia
rauhallisesta ryhmäliikunnasta
yhdessä vauvojensa kanssa.
Lisäksi Niinalla on terveysliikuntaryhmä yli 65-vuotiaille.
Siinä on päälajina Asahi Health,
joka on suomalaisten liikuntaja terveysalan asiantuntijoiden
kehittämä terveysliikuntamenetelmä.
Ryhmässä kokeillaan myös
niska-hartiajumppaa punttien
kanssa. Keväämmällä ryhmä
lähtee ulos venyttelemään ja
sauvakävelemään. Tämä ryhmä
sopii myös henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole harrastaneet
liikuntaa.
Lisätietoja Niinan ryhmistä saat:
niina.saikkonen@helsinki.fi, p.
050 571 0312
www.facebook.com/
TmiNiinaSaikkonen
Teksti: Paavo Sortti ja
Jonna Westerberg

ympäristö
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Kaunista syksyä!

Lämmin loppukesä on
vaihtunut syksyyn. Luonto
valmistautuu jälleen talvea
varten. Luonnon on aika
levätä.
Kylmä ja sateinen alkukesä muutti varmaan monen
kesäsuunnitelmia. Eipä
ollut juuri mahdollista järjestää grillijuhlia. Ulkona
maalaaminenkaan ei ollut
onnistuakseen kuin vasta
elokuussa.
Pikkusieppo ja
ruisrääkkä
Lämpimien kaakkoisten
ilmavirtauksien puuttuessa
harvinaisempia hyönteissyöjälintuja ei ilmaantunut
alueellemme. Pikkusieppo
äänteli kuitenkin Kalljärven rannalla toukokuun
lopulla. Kurkistosta se
tänä kesänä puuttui. Juhannuksen aikana ruisrääkkä äänteli kuuluvasti
Kurkiston pohjoispuolen

peltoalueella.
Koleahko ja sateinen alkuja keskikesä tarjosi kuitenkin kasveille mahdollisuuden rehevöityä. Sen näki
luonnossa. Vasta elokuun
reilun kahden viikon sateeton kausi kellastutti
nopeasti koivun- ja pihlajanlehtiä sekä surkastutti
myös saniaiskasvustoja.
Kattohaikarat
Lintumaailman hienoin
uutinen oli ensimmäisen
kattohaikarapariskunnan
pesintä Lounais-Suomessa. Pari sai lentokykyiseksi kaksi poikasta. Pesälle
asennettiin kamera. Lintuja pääsi näin seuraamaan
netissä reaaliajassa.
Esitin joitakin vuosia sitten
palstallani, että Veikkolan
alueelle olisi pystytetty
muutama tolppa, jonka
päälle olisi pultattu van-

ha kärrynpyörä tai jokin
vastaava rakenne. Tämä
ajatukseni olisi nimenomaan tukenut mahdollisuutta saada kattohaikara
pesimään alueelle. Tämä
mahdollisuus on yhä olemassa! Vielä helpommin
asia järjestyisi, jos muutaman ladon katolle asennettaisiin tukevasti vaikkapa
rahtilava.
Näin televisiosta, kun
Puolassa latojen katoille
oli asennettu puisia tasoja.
Tasoihin oli laitettu myös
joitakin oksia houkuttelemaan haikaroita. Oksia
voikin helposti kiinnittää
lavarakenteisiin. Pesä painaa kuitenkin niin paljon,
että lava tulee kiinnittää
kattoon todella tukevasti.
Asennukseen voisi pyytää
apua vaikkapa Veikkolan
VPK:lta.
Kattohaikara, toisin kun
harmaahaikara, etsii ravintonsa pelloilta ja niityiltä,
ei rannoilta. Edellytyksenä
ravinnon hankinnalle onkin
kasvuston mataluus. Metrin korkuinen heinikko on
ravinnon hankinnassa liian
korkeaa. Parasta aluetta
ravinnonhankinnalle onkin

niitty, jolta kasvit on juuri
leikattu. Kattohaikara ilmeisesti haistaa leikatun
ruohon tuoksun kilometrien päähän, koska haikarat
ilmaantuvat paikalle hetki
sen jälkeen, kun niittäminen on käynnistynyt.
Olen nähnyt tämän Virossa, kun useampia haikaroita seurasi niittokonetta.
Ravintonaan lintu käyttää
sammakoita, hiiriä, myyriä
ja isompia hyönteisiä.
Kiuru, kuovi,
töyhtöhyyppä,
peltosirkku ja
keltavästäräkki
vähenemässä
Peltolinnuston ahdinko
näyttää jatkuvan. Kiurujen
määrä on edelleen pieni.
Sama tilanne on kuovilla ja
töyhtöhyypällä. Peltosirkun ääni puuttuu myös
peltoalueen perinneäänimaisemasta. Elo-syyskuun
vaihteessa hyönteissyöjämuuton aikana keltavästäräkkien kokoontumisia ei
juuri ollut pelloillamme.
Aikaisempina vuosina lajia esiintyi isoissa kymmenien lintujen parvissa. Nyt
lintuja oli vain muutamia.

Etelä-Euroopan
verkkopyynti
lopetettava!
Osin pikkulintujen määriin
sanotaan vaikuttavan verkkopyynti, jota harrastetaan
Etelä-Euroopan maissa.
Siellä monia pikkulintuja
käytetään ihmisravintona.
Näin suomalaisesti ajateltuna ilmiö tuntuu erikoiselta, koska pikkulinnussa
ei ole paljon syötävää. Kysymys taitaa olla ennemminkin perinteestä kun
varsinaisesta ravinnonhankinnasta. Kansainvälinen
lintujärjestö BirdLife tukee verkkopyynnin lopettamisen puolesta tehtävää
työtä. BirdLife Suomen
lahjoitustilin numero on
FI7580001200163633.
Upea tikli
Juuri ennen tämän jutun
kirjoittamista näin reilun
kymmenen tiklin parven
Eerikinkartanon pellolla.
Tikli on yksi upeimmista
pikkulinnuistamme. Linnun värityksessä on valkoista, mustaa, keltaista
ja punaista. Ei voi kuin ihmetellä, miten ne höyhenet
tietävätkään järjestyä tark-

karajaisesti ja muodostaa
kauniit selvärajaiset alueet
höyhenistössä!
Talviruokinta lähestyy
Syyskuun aikana tulisi
taas puhdistaa lintujen talviruokintapaikat. Omalla
pihallani lapioin vanhoja
siementen kuoria useamman kottikärryllisen ja
vien nuotiopaikallemme
poltettavaksi. Tarkistan
samalla jyväautomaattien
kunnon. Ruokinnan voi
aloittaa heti, kun yölämpötilat putoavat nollan
alapuolelle. Jos lämpötilat hetkittäin nousevat, ei
ruokintaa kuitenkaan tule
lopettaa.
Jos ruokinnan aloittaa
syksyllä, tulee sitä jatkaa
huhtikuulle, ajankohtaan,
jolloin ruokaa on taas
luonnossa tarjolla. Linnut
etsivät syksyllä ravinnonlähteet ja asettuvat niiden
lähelle. Ruokinnan lopettaminen kesken kylmän
talven voi koitua niiden
kohtaloksi.
Hyvää
Topi

syksyn

jatkoa!

Elämysretki kotijärvellä
Lamminjärvi ja Kalljärvi
nuotattiin syyskuun alussa.
Saalista saatiin mukavasti.

Toisesta päivästä Kalljärvellä raportoi Irene Taavetti seuraavasti:

Lamminjärveltä tuli yhdellä pitkällä nuotanvedolla
yli 400 kiloa. Siitä yli sata
kiloa isoja petokaloja palautettiin takaisin järveen,
mm. kaksi yli viisikiloista
toutainta, yli sata pulskaa
ja isoa ahventa sekä kymmeniä kuhia.

"Oiskohan tullut 500 kg
roskakalaa ja sitten 40–50

Lamminjärvellä talkoillut Tarmo Jokinen sanoi
nuottaamisen olleen ensikertalaiselle tosi mielenkiintoinen kokemus. Hän
yllättyi arvokalojen määrästä Lamminjärvellä. Tarmo vaikuttui nuottausammattilaisten tehokkaasta
ja taitavasta työstä nuotan
vetämisessä.
Kalljärveltä saatiin ensimmäisenä päivänä liki 1 200
kiloa kalaa. Antti Vihavainen kertoi, että saaliiksi
saatiin poikkeuksellisen
paljon pientä ahventa. Isoja haukia päästettiin takaisin noin 70 kpl.

kalaa, jotka heitettiin takaisin. Niistä oli todella
isoja haukia kymmenkunta, pienempiä haukia
paljon, pari kuhaa ja yksi
isompi ahven."

Irenen mukaan nuottauksen kokeminen ja mukana
oleminen oli mukava elämys ja talkootyö parhaasta päästä talkootöitä. Hän
kiittelee ammattilaisia

mukaviksi ja ammattitaitoisiksi.
Ensi syksynä nuotataan
vain Ka lljärvellä. Ilmoittautumisia elämysmatkal-

le otetaan vastaan jo nyt
osoitteessa kirves@saunalahti.fi.
Teksti:
Marjokaisa Piironen

Kalljärven runsasta saalista siirrettiin tovi nuotan perästä veneeseen. Vastaanottamassa Miska Etholen Jomiset Oy:stä. Kuva Antti Vihavainen.

veikkola-ristikko
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Edellinen ristikko oli helppo, kuten luvattu oli. Niin
helppo, ettei se oikeastaan
antaisi aihetta minkäänlaiseen jälkianalyysiin.
Pitäisikö näin ollen sanoa:
tylsä. Haukutaan siis hieman lisää. ”Tämäkin” ->
SANA, mikä banaliteetti!
Vihjeen ”Katalogi” tulisi olla monikossa, koska
ratkaisusana on LUETTELOT. No, jotain hyvääkin
(ainakin omasta mielestä): ”Pikku hiihtäjällä” ->
UNTO. Siis pikkuhiihtäjällä on mononen. Kuinka
somaa.
Tämänkertainen ristikko
jatkaa helpohkolla linjalla.
Esiratkonnan perusteella
taso olisi 2-/3. Ristikkopohja on symmetrinen

sin palaten sitten vanhaan.
Sosiaalinen paine taisi olla
liian kova :) Perinnettä ravistelevat erityisesti tietyt
adverbit, jotka muodoltaan
ovat itse asiassa taivutettuja substantiiveja tai adjektiiveja. Esim. lauseissa
”Olen päissäni” tai ”Hän
oli järjissään” taivutetaan
sanoja ”pää” ja ”järki”.

vaakasuorassa suunnassa
ja näin identtinen edellisen
ristikon kanssa. Pisimmät
sanat ovat kaksi kymmenkirjaimista pystysuunnassa ja kuusi yhdeksänkirjaimista vaakasuunnassa.
Etunimiä on 15.
Viime aikoina on käyty
taas keskustelua taivutettujen sanojen esiintymisestä
ristikoissa. Perinnehän on,
että sanojen tulee olla perusmuodossaan. Olen esittänyt jo vuosia sitten, että
taivutusmuodotkin voitaisiin hyväksyä, koska tuolle rajoitteelle ei ole muuta
perustetta kuin perinne.

Tässä muutamia poimintoja viimeaikaisista ristikoista: ILOISSAAN, PAITAHIHASILLAAN, (”Voi
urakka ottaa”) KOVILLE.
Jos ristikot vapautettaisiin
taivuttamattomuuden rajoitteesta, tämänkaltaiset
rajatapaukset eivät ärsyttäisi enää ketään.

Julkaisinpa tässä lehdessä yhden tämän perinteen
vastaisen ristikonkin, to-

veikko@nordem.fi

Toppa-, Siltä
Muu- Toppa-, myös
dan Toppa-, virsiä
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Tulispa taas kesä ja
kärpäset eiku siis
taideleiri
Onneksi ensi kesään on vain, no, muutama kuukausi. Oli
nimittäin sen verran hauska taideleiri taas Veikkolassa tai
tarkemmin Eerikinkartanossa kesäkuun alussa. Siellähän
siis tehtiin teatteria ja kuvataidetta ja sanataidetta. Niin ja
tänä vuonna myös sarjakuvaa.
Luovuutta suorastaan pursusi lasten keksiessä tarinoita
Kotipolku-teeman ympäriltä. Välillä vähän eksyttiin polulta, mutta ei se mitään, sillä sarjakuvissahan kaikki on
mahdollista.
Tähän lehteen valikoitui seitsemän sarjakuvastrippiä, kun
ei oikein enempääkään mahdu yhteen lehteen. Olisi tietenkin ollut kiva laittaa kaikki työt esille, mutta niitä taisi
syntyä lähes 100 kappaletta yhteensä parin päivän aikana! Mutta ei hätää, laitan kaikilta lapsilta sarjiksia esille
facebookkiin Jarin Sarjispajan sivuille.
Teksti ja kuvat: Jari Peltonen

sarjispaja
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S-market Veikkola

1.-

Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

Koskentie/
Koskisvägen 2,
puh/tfn. 010 762 6420

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

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

Lokakuussa
teemanamme
I oktober är vårt tema

TEXMEX

1

73

Santa Maria
Soft vehnätortilla
vetetortilla
8 kpl/st.
320 g (5,41/kg)

2

69

Santa Maria
Taco Tubs
145 g (18,55/kg)

2

32

Santa Maria
Taco Sauce
kastikkeet
såser
medium, mild & hot
230 g (10,09/kg)

BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %. BONUS T.O.M. 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %.

