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Veikkolan Kyläyhdistys kutsui alueen uudet valtuutetut 
keskustelemaan, mitkä ovat keskeisiä asioita Pohjois-
Kirkkonummen lähitulevaisuuden kannalta. Paikalla oli-
vat kaikki ryhmät RKP:tä lukuun ottamatta.

Tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin hyvinvointikeskuk-
sen rakentaminen Veikkolaan. Veikkolan väkiluku kasvaa 
edelleen ja väki ikääntyy. Vanhus- ja terveyspalveluiden 
tarve kasvaa. Pohjoiskirkkonummelaisten veronmaksu-
kyky on korkea, ja kunnan talous on hyvässä kunnossa. 
Asiasta on keskusteltu vuosia. Nyt on aika koota voimat 
ja ryhtyä hommiin.

Toinen tärkeä kysymys on Eerikinkartanon ja sen ympä-
ristön kunnostaminen. Upea miljöö ja arvokkaat raken-
nukset on saatava mahdollisimman pian alueen asuk-
kaiden käyttöön. Kyläyhdistys on aloitteen aktiivinen 
toimija, ja kunnalla on moraalinen velvoite kunnioittaa 
testamentin sisältöä. Tähän mennessä rahavirta on kul-
kenut kartanolta kunnalle. Nyt ei riitä pelkkä kosmeet-
tinen pintaremontti: tarvitaan perusteellinen arviointi ja 
suunnitelma kartanon alueen tulevaisuudesta. Pitkässä 
juoksussa hanke voi olla myös taloudellisesti tuottoisa.

Kolmas keskeinen asia on koulukysymys. Veikkolan koulut ovat täynnä. Lapsia rahdataan Kylmälästä, Lapin-
kylästä, Evitskogista, Kauhalasta jne. Veikkolan kouluihin. Lapinkylässä on olemassa tontti uutta kouluraken-
nusta varten. Asia tulee selvittää pikaisesti, koska se helpottaa paineita Veikkolassa ja mahdollistaa lyhemmät 
koulumatkat.

Muista asioista keskustelussa nousi esiin kysymys: missä viipyy kevyen liikenteen väylä keskustasta Lapin-
kylään?

Yhteisöllistä Joulua!

Matti Saartamo

Valtuutetut hommiin
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Moni ehdokas oli mukana vaalitoimikunnassa vastaanottamassa ja laskemassa ääniä. 
Veikkolan vaaliuurna on juuri avattu. Vasemmalta Rauno Lahti, Maria Salonen, Gunnel 
Hellström, Pekka Sinisalo, Pirjo Salmi, Harri Tabermann, Rauni Hietanen, Jens Gellin 
ja Anna Salonen. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Susan Honka Matti Kaurila Ulla Seppälä

Keskusta

Jarmo Uimonen
Marjut Frantsi-Lankia Eero Lankia

Antti Salonen

Vihreät

Marjokaisa Piironen Outi Saloranta-Eriksson

Valtuutetut

Perussuomalaiset

Pekka M. Sinisalo

RKP

Ulf Kjerin

SDP   
KD: Pirjo Salmi  
Keskusta: Johanna 
Isomäki-Reik  
Kokoomus: Leena 
Riipinen  
PS: Heidi Kuittinen   
SDP: Janne Miilukangas, 
Tero Strand ja Katja Juuti

Patrik Lundell

Pohjois-Kirkkonummelta valittiin kunnanvaltuustoon neljätoista edustajaa. Heistä kolme 
on ensikertalaisia: Susan Honka, Outi Saloranta-Eriksson sekä Jarmo Uimonen.

Veikkolan kyläyhdistys kutsui vastavalitut valtuutetut sekä varavaltuutetut Eerikinkar-
tanolle marraskuun alussa keskustelemaan seuraavan valtuustokauden yhteistyöstä.  
Kuva: Marjokaisa Piironen.

Kylätalo
Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29, 02880 
Veikkola

Talo on avoinna sopimuksesta. Sieltä voi 
varata kotoisaa kokoustilaa edullisesti:  
10 e/ilta tai kyläyhdistyksen yhteisöjäsen-
maksu 50 e/v.

Katso varaustilanne kylätalon kalenterista:  
http://www.freewebs.com/veikkolaverkko/kyltalonkalenteri.htm

Kylätalon kokoushuoneen varaukset nettilomakkeella:  
www.freewebs.com/veikkolaverkko/kylatalonvaraus.
htm tai sähköpostitse veikkola@gmail.com.

 Kylätalon alivuokralaiset

Yläkerrassa tutkija Laura Henriksson ja CDG Active ky, joka on Anu 
Halmeen viestintäalan yritys. 
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Liikenteessä vallitsevat 
helposti toisenlaiset tottu-
mukset ja asenteet: yrite-
tään säästää aikaa, halutaan 
hyötyä jostain tilanteesta, ei 
jakseta odottaa pientä het-
keä, saatetaan helposti haas-
taa toinen osapuoli johonkin 
typerään koitokseen.

Liikenneympäristö on kui-
tenkin erittäin monipuoli-
nen alue hyväntahtoisten 
asenteitten harjoittelua ja 
osoittamista varten.

Tilannenopeus. Tämä on 
ainut täsmälleen oikea no-
peus. Se kattaa havainnot, 
toimenpiteet, kiireet ja ke-
lit. Sen sijaan ylinopeus on 
hyödyn kannalta erittäin 
huono valinta: ajoneuvon 
kulutus nousee, riskit li-

Hyvän tahdon arkea ja juhlaa

sääntyvät, eikä tavoiteltava 
ajansäästö ansaitse ylistys-
tä. Esimerkiksi pääkaupun-
kiseudun alueella muuta-
man kymmenen kilometrin 
matkalla aikaa säästyy vain 
pari minuuttia – jos sitäkään 
– vaikka kuinka yrittäisi kii-
rehtiä.

Harkitut siirrot. Kiilaami-
nen ja kaistoilla pujottelu ei 
hyödytä mitään. Tämän ikä-
vän ja riskialttiin tavan saa 
pois suunnittelemalla aika-
taulunsa joustavammaksi.

Turvaväli. Tästä muistutel-
laan toiseksi eniten – heti 
nopeusrajoitusten jälkeen. 
Lähellä toisen takana ajami-
sesta on pelkästään haittaa: 
näkyvyys eteenpäin supis-
tuu erittäin paljon, ja mä-

rillä keleillä roiskeet ovat 
takuuvarma juttu.

Vilkku. Yleensä jokainen 
tietää, mihin on menossa, 
eikä itselle tarvitse vilkut-
taa. Sen sijaan riittävän ai-
kainen mutta ei harhaanjoh-
tava vilkutus hoitaa samaa 
tehtävää kuin katukyltit 
tai muut opastusmerkit: ne 
ovat niille, jotka eivät muu-
ten tiedä tai osaa perille.

Kännykkä. Tämä oli syn-
tyessään vallankumouksel-
linen viestin. Sen käyttö il-
man kädet vapaina -laitetta 
on ainut liikennesäännöissä 
erikseen mainittu ja kuljet-
tajalta kielletty puuha. Toi-
vottavasti ne, jotka puhuvat 
kännykkään ilman hands-
freetä, saavat viestitetyksi 
jotain niin tärkeää, ettei sitä 
olisi millään voinut hoitaa 
ajon jälkeen tai varta vasten 
pysähtymällä.

Jalankulkijoina olemme 
liikennesääntöjen erityises-
ti suojaamia, kunhan itse 
noudatamme niitä, vaikka 

jalankulkukorttia ei kenel-
täkään vaadita. Mutta niin 
kuin liukkaalla kelillä ja-
lankulkijan on itse pidettä-
vä askel askeleelta – usein 
jo etukäteen liukuestein ja 
heijastimin suojautuneena – 
huolta kulustaan, hänen on 
huolehdittava, että liiken-
teen muut ja vahvemmat 
osapuolet näkevät hänen 
aikeensa ja ymmärtävät 
ne oikein. Kevyen liiken-
teen edustajankaan ei pidä 
koskaan muuttaa kulkuaan 
yllättävästi ja äkillisesti. 
Viestintä vaatii varmuus-
marginaalia.

Hyvän tahdon arjen ja juh-
lan aikoina voimme ym-
märtää vaikka emme hy-
väksy, että jotkut tekevät 
väärin liikenteessä. Meitä 
yhdistää kuitenkin sama 
toive, että selviydymme ja 
autamme heikoimpiakin 
meistä selviytymään vahin-
goitta yhteisessä liikenne-
pelissämme.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Niin kutsutussa Isossa Kirjassa on hyvä elä-
mänohje tai neuvo kaikille: Tee toisille niin 
kuin haluat toisten tekevän sinulle.

Hyvän tahdon ilmaiseminen arkielämässä ei 
vaadi keneltäkään ihmeitä: kiitoksen sanomi-
nen saamastaan palveluksesta, ystävällinen 
hymy, istumapaikan antaminen toiselle, oven 
avaaminen ja auki pitäminen seniorille tai jo-
takin kantamusta vievälle. Nämä ovat pieniä 
hetkiä mutta saattavat merkitä paljon hänelle, 
jolle ystävällisyyttä on osoitettu.

Eeroa muistellen
Espoossa 31.10. syntynyt, 
Lohjan, Kauniaisten ja Hel-
singin kautta Veikkolaan 
vuonna 1990 muuttanut 
Eero Ant-Wuorinen kuoli 3. 
elokuuta Jorvin sairaalassa, 
vain pari kuukautta ennen 
60-vuotisjuhliaan. Pitkään 
sairastettuaan sydän pysäh-
tyi.

Opiskellessaan Helsingin 
yliopiston valtio-opin lai-
toksella Eero työskenteli 
viisi vuotta lastenkodissa.

Kirjallisuutta rakastanut 
Eero piti Helsingissä antik-
variaattia seitsemän vuotta. 
Ystävien kautta löytyi elä-
mäntoveriksi Anna-Kaisa, 
joka oli juuri palannut Af-
rikasta, jonka läpi Eero oli 
hiljattain liftannut.

 Kun Eero vaihtoi työpaikan 
suvun perinteisiin, muovi-
tehdas Plastexiin Lohjalle, 
tuli perhekin työpaikkaa 

lähemmäksi Veikkolaan. 
Tällöin tyttäret olivat 2- ja 
4-vuotiaita.

 Useimmiten Eeron tapasi 
Lamminjärven rantasaunan 
aurinkoiselta terassilta lu-
kemasta. Hän kutsui sinne 
ystäviä, joiden kanssa ra-
kasti väittelemistä ja kes-
kustelemista sekä soittamis-
ta: Eeron soittimina olivat 
rummut ja kontrabasso. Jos 
lauluillassa ei ollut rumpu-
ja, niin Eero kyllä kehitti 
soittimen jostakin, vaikka 
haloista tai käsistään.

Eero oli monipuolisesti 
lahjakas: soittamisen li-
säksi hän kirjoitti runoja ja 
valmisteli kolmatta galle-
rianäyttelyään Helsinkiin. 
Edellistä, Putin-aiheista, 
pidettiin rohkeana.

Kylän toimintoja Eero tuki 
monin tavoin. Hän perus-
ti mm. Veikkolan kouluun 

keväisin jaettavan kuva-
taidestipendin ja laittoi 
tukimainoksia Kylänrait-
tiin. Monelle nuoremmalle 
miehelle Eero oli kuin isä. 
Helposti innostuvana hän 
myös osallistui erilaisiin 
tapahtumiin omalla kylällä; 
nyt Eeron suurta hahmoa ei 
niissä enää näy.

Me naapurit tulemme kai-
paamaan Eeroa kesäisin löt-
köpötkön kanssa järvessä ja 
niissä lukuisissa yhteisissä 
riennoissa, joissa totuimme 
hänet näkemään aina yhtä 
ystävällisenä ja kaikkiin 
toimintoihin aktiivisesti 
osallistuvana.

Teksti:  
Marjokaisa Piironen 
Kuva:  
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen

In memoriamViihdelaulajat valmiina 
joulukonserttiin

Veikkolan ikioma kuoro, Veikkolan Viihdelaulajat, valmis-
tautuu ensimmäiseen joulukonserttiinsa johtajansa Jyrki 
Niskasen johdolla. Konserttipaikkana on idyllinen Haapa-
järven kyläkirkko, jonne erityisesti kaikki veikkolalaiset 
ovat tervetulleita torstaina 20.12. klo 17.30–18.30. "Kuinka 
maltat odottaa"-joulukonserttiin on vapaa pääsy, käsiohjel-
ma 10 e.

Tästä voisi kehittyä hieno joulutraditio: hiljennytään jou-
luun omassa kyläkirkossa, oman kyläkuoron laulun myötä. 
Kuvat: Kristiina Sarmas.
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Yhteistyökumppanimme toivottavat 
lehtemme lukijoille 

HYVÄÄ JOuLuA JA ONNELLISTA 
uuTTA VuOTTA 2013!

10-kioski

Aana-puoti

Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko

Balanssi Veikkola

Hieroja Kyösti Laatikainen

Hotelli Lepolampi

Hotelli Siikaranta

K Jontten Kyläkauppa

K-Supermarket Veikkola

Kaivonporaus Jukka Hörman

Kalljärven Maansiirto Oy

Kauneusnurkka

Kesäkukkakauppa Pirkko Taberman

Kiinteistömaailma

KukkaOlavi

Kundaliini-jooga

Laatoitus- ja Muurauspalvelu PP Oy

Lugnet Life & Living

Länsi-uudenmaan OP

Mariannen Salonki

Mimerac

Nikkarin Putki- ja Peltityö

OP-Kiinteistökeskus

Pikkirilli

Plastex

Remonttiapu Olsson

S-Market Veikkola

Sementtivalimo T. Haapanen

T:mi Nikkarin Sauna ja Lista

Tilipalvelu Satu Nerola

Tuolitupa

Veikkolan Apteekki

Veikkolan Hammaslääkäriasema

Veikkolan Kartanoteatteri ry

Veikkolan Sähköpalvelu

Veikkolan Taksi

Veikkolan Veikot ry

Veikkolan Viihdelaulajat ry

WARA rengaspalvelu

Öljypoltinhuolto A. Liljeström

Muutimme Lapinkylään 1. joulukuuta puoli-
soni, brittiläisen ääni-insinööri ja puutarhuri 
David Knightin, kanssa kahdeksan vuotta sit-
ten. Rakennamme vanhasta maatilastamme 
luomutilaa kompostoiden ja kanoja, ankkoja, 
tomaatteja sekä vaahteran taimia kasvattaen. 
Vähitellen olemme tekemässä englantilaista 
puutarhaa pihamaalle, jossa kesäisin kukki-
vat rinnakkain suomalaiset perinneperennat 
ja matkoiltamme siemeninä keräämämme 
löydöt yrttien ja vihannesten seurana.

Vuosi vuodelta huomaam-
me, kuinka biodiversiteetti 
ympärillämme kasvaa uusi-
en kasvien ja kasvien mää-
rän lisääntymisen myötä. 
Uusia lintulajeja, perhosia, 
mehiläisiä, sudenkorentoja 
ja hyönteisiä. Joka kevät 
asennamme lisää linnun-
pönttöjä, sillä halukkaiden 
pesijöiden määrä on valta-
va. Untuvikkojen lentohar-
joituksia on todella hauska 
seurata, samoin kuin nave-
tassamme pesivien pääs-
kynpoikasten taitolentoa. 
Myös keittiömme ikkunasta 

näkyvän naapurin pellon 
vuodenkierron seuraami-
nen on kiehtovaa entiselle 
kaupunkilaistytölle. Täällä 
on hyvä elää, tänne aiomme 
juurtua.

Suunnittelemme pitkällä 
tähtäimellä pienimuotoisen 
taiteilijaresidenssin avaa-
mista tilallamme jakaak-
semme maalaisidyllin myös 
muiden luovien alojen 
kansainvälisten tekijöiden 
kanssa. Olemme toimineet 
Davidin kanssa taiteilija-
parina Tjader-Knight inc. 

vuodesta 2000 esitellen di-
gitaalisia audiovisuaalisia 
teoksiamme monissa kan-
sainvälisissä yhteyksissä.

Valmistelen parhaillaan 
myös väitöskirjaa. Tutki-
musalueeni liittyy oppi-
misen, aivotutkimuksen ja 
vuorovaikutteisen muotoi-
lun synnyttämien innovaati-
oiden yhtymäkohtiin, joiden 
kautta on mahdollista edis-
tää monenlaisista lähtökoh-
dista tulevien henkilöiden 
hyvinvointia. Unelmissa 
siintää niin ikään taidegra-
fiikan työpajan perustami-
nen: välineet ovat jo koos-
sa, mutta tallirakennuksen 
pääty odottaa vielä lattian 
valamista ja ikkunoita.

Työskentelemme molem-
mat oman yrityksemme 
puitteissa konsultoiden mu-
seoita, järjestöjä, kuntia ja 
kustantamoja monialaisesti 
kulttuuriin ja luovien alo-
jen toimintaan liittyvissä 
hankkeissa. Taustaltani olen 

kulttuurin moniottelija, ko-
kemusta löytyy niin musii-
kin, kuvataiteen kuin esittä-
vienkin taiteiden saralta. On 
ollut hienoa tutustua pohjoi-
sen Kirkkonummen, Lapin-
kylän ja Veikkolan väkeen, 
josta monilla on taiteisiin 
liittyvä ammatti tai harras-
tuksia.

Olen kuitenkin jo pitkään 
ihmetellyt esitys- ja harjoi-
tustilojen vähäisyyttä Kirk-
konummella. Erityisesti 
nuorisolle ja vanhemman 
polven ihmisille kulttuuriin 
liittyvä yhteistoiminta voisi 
osaltaan ehkäistä syrjäyty-
mistä ja edistää toimijoiden 
terveyttä. Tästä näkökul-
masta kirjaston peruskor-
jaus- ja laajentamishanke 
vaikuttaa hienolta saavu-
tukselta. Se ei kuitenkaan 
yksin riitä. Kasvavaan 
kuntaamme tarvitaan lisää 
asianmukaisia tiloja taitei-
den innokkaille harrastajille 
ja ammattilaisille. Yhdessä 
rakennamme Kirkkonum-
men tulevaisuuden kulttuu-
ria!

Maria Tjäder-Knight

http://imr.fi

Kanalapset Lucky ja Fluffy.

09-2568 530   kauppa@kukkaolavi.fi 
www.kukkaolavi.fi  

 

Oman kylän kukkakauppa 
toivottaa kaikille 
Hyvää Joulua! 

Luomutilan ja taiteilijaresidenssin liitto
Luovuutta Lapinkylän idyllissä 
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www.veikkolanapteekki.fi

www.veikkolanapteekki.� Puh. (09) 8874 2810

Joulukuun ja vuodenvaihteen 
aukioloajat:

Keskiviikkona 5.12. 9 – 18
Itsenäisyyspäivänä 6.12. SULJETTU
Jouluaattona ma 24.12. 9 – 12
1. ja 2. Joulupäivänä SULJETTU
Uudenvuodenaattona ma 31.12. 9 – 16 
(Huom! Suljemme uudenvuodenaattona 
poikkeuksellisesti jo klo 16 johtuen mm. 
arvonlisäveron korotuksesta aiheutuvasta 
lisätyöstä!) 
Ti 1.1.2013 SULJETTU

 ILOISTA JOULUN AIKAA! 
Toivottaa Veikkolan apteekin henkilökunta

Muutama viikko sitten pieni 
tyttö jäi auton alle suojatiel-
lä Veikkolan keskustassa. 
Hän oli koulumatkallaan 
ylittämässä Turuntietä R-
kioskin kohdalla. Auto ajoi 
päälle, ja tyttö vietiin ambu-
lanssilla sairaalaan.

Tätä on pelätty jo kauan. 
Tapaus ei tule jäämään vii-

meiseksi. Siksi on aika he-
rätä: Turuntielle on saatava 
pikaisesti liikennevalot, 
jotka mahdollistavat lasten 
ja nuorten turvallisen kou-
lumatkan. Mahdollisimman 
pian, ennen kuin tapahtuu 
jotain vielä vakavampaa.

Terveisin 
Huolestunut veikkolalainen

Ympyröitten 
väliin saatava 
liikennevalot

Veikkolan Kartanoteatterin

Itsenäisyyspäivän juhla
6.12.12 klo 14 & 16.30

Juhlaohjelma koostuu syksyn työpajoista:  
tarinateatteria ja aarrekarttoja.

Liput: aikuiset 15,- ja lapset 5,-
Eerikinkartano, Eerikinkartanontie 150

jullariA4_o.indd   1 6.10.2012   11.17

Viime numeromme Ajas-
sa-osastolla sivulla 5 ker-
rottiin Veikkolan kirjaston 
remontista. Tekstin editoi-
jana möhlin tuplaamalla 
lehtilukusalia ja lasten-
kammaria koskevia tekste-
jä. Onneksi en aiheuttanut 
juttuun asiavirheitä.

Saman jutun tekstissä 
oli myös kuvien nume-
roita, joita ei kuitenkaan 
ollut kuvien kohdalla. 
Saman lehden Ympäristö-

osaston sivulla 29 oli juttu 
rapujen mystisestä kuole-
masta. Tekstin loppupuolel-
la kerrottiin Innsbruckissa 
pidetystä rapututkijoiden 
kansainvälisestä kokouk-
sesta. Tällä kohdalla teks-
tissä oli epäselvä viittaus 
nettiin ja sen tunnukseen.

Tämä kansainvälinen ko-
kous löytyy netistä tunnuk-
sella: iaa 19.

Tapani Iivari

Oikaisuja

AJASSA

Kylänraitti 20-vuotias
On kulunut 20 vuotta siitä, kun ensimmäinen 
Kylänraitti-lehti jaettiin Pohjois-Kirkkonum-
men talouksiin. Levikki oli 1 800 kappaletta, ja 
jako suoritettiin vapaaehtoisin voimin. Kuka 
jalan, kuka pyörällä, kuka autolla. Toimitus-
kunta oli pieni ja piskuinen, ja innostusta riit-
ti. Alussa lehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa. 
Vuosituhannen vaihteessa ilmestymiskertoja 
lisättiin neljään.

Suomessa elettiin lamanjäl-
keistä aikaa. Ajattelimme 
tarjota lohdullisia ajatuksia 
alueen asukkaille, joista 
monet olivat saaneet tuta 
taloudellisia vastoinkäymi-
siä yllin kyllin. Ohessa lai-
naus pääkirjoituksesta pari-
kymmentä vuotta sitten:

– Joulu lähenee ja taas pe-
räänkuulutetaan ihmisten 

hyvää tahtoa. Eiköhän me 
Veikkolan väki näytetä 
mallia ja oteta elämä omiin 
käsiimme. Lopetetaan rui-
kuttaminen ja aletaan hom-
miin.

Eikös se yläkerran ukko-
kin todennut, että "se, joka 
itseään auttaa, sitä hänkin 
auttaa".

Kaksikymmentä vuotta on 
kulunut, ja taas eletään la-
maa eli taloudellista lasku-
kautta. Tänä aikana Veikko-
lasta on tullut huomattava 
kasvukeskus, joka edelleen 
sijaitsee yhtä kaukana Kirk-
konummen keskustasta 
kuin silloin. Ruikuttaminen 
on pantu jäihin ja paljon on 
saatu aikaan. Mutta ei ilman 
taistelua ja ihmissuhteiden 
menetyksiä.

Kylänraitti on ollut merkit-
tävä väline tiedon ja mieli-
piteiden välittäjänä, kun on 
kamppailtu milloin uuden 
koulun, milloin terveyskes-
kuksen laajennuksen puo-
lesta. Pikkulinnut kertovat, 
että lehteä luetaan aktiivi-

sesti kunnan virastotalon 
päättävissä elimissä. Näin 
on hyvä, sillä keskeinen 
tehtävämme on tuoda esiin 
asukkaiden oikeutettuja toi-
veita ja vaatimuksia alueen 
elinvoimaisen kehittämisen 
puolesta.

Kylänraitti kiittää kaikkia 
lukijoita ja tukijoita kulu-
neista vuosista. Olemme 
saaneet paljon positiivista 
palautetta, joka innostaa 
meitä jatkamaan tätä hom-
maa.

Juhlimme työn merkeissä ja 
käymme glögillä muistele-
massa menneitä.

Matti Saartamo

WANTED – partiojohtajia 
Veikkolan partiolippukun-
taan ja partiotoimintaan oli-
si paljon tulijoita. Vuoden 
alusta voitaisiin perustaa 
uusi, 7–8-vuotiaiden partio-
laisten sudenpentulauma, 
jos olisi laumanjohtajia. 

Olisitko valmis verryttä-
mään vanhan partioharras-
tuksesi tai aloittamaan uu-
den hauskan harrastuksen 
ryhtymällä partiojohtajak-
si? Partiokokoukset ovat 
viikoittain, lisäksi käydään 
partioretkillä ja/tai -kilpai-
luissa muutamana viikon-
loppuna vuodessa.

Laumaa voi myös johtaa 
useammankin aikuisen yh-
teistyöllä ja jakaa vetovuo-
roja keskenään. Partiotoi-
minta pohjautuu merkkien 
suorittamiseen. Siihen ja 
partiotoimintaan yleensä on 
helposti toteutettavat käsi-
kirjat. Vetäjillä on mahdol-
lisuus osallistua kursseille.

Ota yhteyttä 
lippukunnanjohtaja Petteri 
"Köpi" Tarkioon,  
petteri.tarkio@gmail.
com, 040 3076 403.
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Kirkkonummen terveyskes-
kus on siirtynyt sähköisten 
lääkemääräyksien käyttöön. 
Lääkäri ei enää lääkeresep-
tiä kirjoittaessaan tulosta 
reseptiä potilaan mukaan 
vaan tallentaa sen Kelan yl-
läpitämään maanlaajuiseen 
tietokantaan, Reseptikes-
kukseen. Potilas saa lääkä-
riltä mukaansa yhteenvedon 
kaikista käyntikerralla mää-
rätyistä resepteistä, mikäli 
hän ei siitä kieltäydy. Hän 
voi tämän jälkeen hakea 
lääkkeensä valitsemastaan 
apteekista lääkärin antaman 
yhteenvedon, Kela-kortin 
tai henkilöllisyystodistuk-
sen kanssa. 

Sähköisellä reseptillä 
ostaminen

Kela-korttia tai lääkärin an-
tamaa potilasyhteenvetoa 
näyttämällä reseptilääkkeet 
saa ostettua mistä tahansa 
apteekista. Kun reseptit on 
muutettu sähköisiksi, niitä 
ei enää tarvitse kantaa mu-
kana. Apteekin on kuitenkin 
varmistettava, että asiak-
kaalla on oikeus ostaa lää-
ke. Tämä on erityisen tärke-
ää, kun kyseessä on jonkun 
muun kuin lääkkeen hakijan 
resepti. Tällöinkin esimer-
kiksi lääkärin antama poti-
lasohje tai reseptin saaneen 
potilaan Kela-kortti käy 
osoittamaan tämän oikeu-
den. Sen henkilön, jolle lää-
ke on määrätty, Kela-kortti 
täytyy joka tapauksessa olla 
jatkossakin mukana lääk-
keitä ostettaessa, jos halu-
taan saada suorakorvaus 
lääkkeistä.

Asiakas voi halutessaan 
pyytää apteekista yhteenve-
totulosteen sähköisistä re-

Sähköinen lääkemääräys 

septeistään. Yhteenvetoon 
on mahdollista tulostaa joko 
kaikki hänelle kirjoitetut 
reseptit, tietyn ajanjakson 
aikana kirjoitetut reseptit 
tai kaikki ne reseptit, joissa 
on lääkettä saamatta. Yh-
teenvetoon tulostuu myös 
tieto resepteihin viimek-
si tehdyistä toimituksista, 
lääkkeen saamatta olevasta 
määrästä sekä reseptin voi-
massaoloajasta.

Omat reseptit pääsee tarkis-
tamaan verkossa

Täysi-ikäinen pääsee ha-
lutessaan katselemaan 
voimassaolevia sähköisiä 
reseptejään eKatselu-pal-
velussa, johon kirjaudutaan 
henkilökohtaisilla verkko-
pankkitunnuksilla. Palve-
lussa voi myös esimerkiksi 
tehdä reseptin uudistamis-
pyynnön. Kirkkonummen 
terveyskeskus tiedottaa 
syksyllä tarkemmin esi-
merkiksi paperireseptien 
muuttamisesta sähköisiksi. 
Omien tietojen katseluun 
pääsee osoitteen www.kan-
ta.fi kautta. Tietokonetta ei 
kuitenkaan tarvitse hankkia 
voidakseen käyttää sähköi-
siä reseptejä, koska tervey-
denhuollossa tai apteekissa 
asioimalla voi hoitaa kaikki 
sähköisiin resepteihin liitty-
vät asiat. Kaikki tiedonsiirto 
terveydenhuollon, apteek-
kien ja Reseptikeskuksen 
välillä tapahtuu suojattuna 
tunnistettujen osapuolten 
kesken.

Mitä hyötyä 
eReseptistä on?

Lääkärin on lääkettä mää-
rätessään helpompi välttää 
päällekkäisyyksiä ja yhteen 

sopimattomia lääkeyhdis-
telmiä, jos potilas antaa 
luvan kokonaislääkityksen-
sä tarkistamiseen Resepti-
keskuksesta. Tietoja voivat 
katsoa terveydenhuollossa 
ainoastaan potilasta hoita-
vat lääkärit ja sairaanhoita-
jat potilaan suostumuksella. 
Vastaanotolle tullessaan ei 
enää tarvitse tuoda kaik-
kia reseptejä mukanaan ja 
reseptien uusiminen hel-
pottuu, kun pyynnön voi 
lähettää esimerkiksi omalta 
koneeltaan vuorokauden-
ajasta riippumatta. 

eResepti lisää 
potilasturvallisuutta

Terveyskeskuksessa odote-
taan eReseptiltä helpotusta 
erityisesti reseptien uudista-
mistoimissa ja luonnollises-
ti kokonaislääkityksen arvi-
oiminen ja varmistaminen 
reseptikeskuksen avulla on 
suuri potilasturvallisuutta 
lisäävä tekijä.

Alkusyksystä kuntalaisil-
le on jaettu informaatiota. 
Laissa on määritelty in-
formointivastuu julkiselle 
terveydenhuollolle. Ennen 
kuin sähköinen lääkemää-
räys voidaan tehdä, täytyy 
potilaan olla saanut infor-
maatio eReseptistä suulli-
sesti ja kirjallisesti. Tämä 
informoiminen kirjataan 
potilastietojärjestelmään. 
Informaatiota on voitu jo 
antaa erikoissairaanhoidos-
sa (HUS-alueella on jo huh-
tikuusta alkaen tietyissä toi-
mipisteissä tehty sähköisiä 
lääkemääräyksiä). Tällöin 
riittää, että potilas kertoo 
näin tapahtuneen ja asia 
kirjataan potilastietojärjes-
telmään.

Lisätietoa KanTa-palveluista saa  
https://www.kanta.fi/fi/kansalaisille -sivustolta ja  
https://www.kanta.fi/fi//kansalaisvideo-suomeksi

Veikkolan Viihdelaulajat
johtajanaan Jyrki Niskanen 

”Kuinka maltat odottaa” -joulukonsertti
Haapajärven kyläkirkossa

20.12.2012 klo 17.30

Käsiohjelma 10 €

TERVETULOA

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

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

HOitaa: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä 
ja ilmoitamme löydöistä.

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

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

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

tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

www.aana.fi 

www.veikkola.fi

AJASSA

Kirjaston  
aukioloajat:
ma klo 15-20

ti, to klo 14-19

ke, pe, la  
klo 10-15
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Näistä naisista kassavirtaa 
Sain marraskuun alussa vii-
si yrittäjää saman pöydän 
ääreen Veikkolan kyläta-
lolle. Kenelläkään ei tuntu-
nut olevan kiire, vaan näitä 
viestinnän yrittäjiä tuntui 
yhdistävän ilo, innostus ja 
tyytyväisyys yrittäjyyteen 
sekä Veikkolaan.

1. Mitä yritys tekee, ja 
miksi se toimii Veikkolas-
sa?

Studio Obra

Päivi Hänninen perus-
ti graafisen suunnittelun 
yrityksen v. 2006 kotinsa 
harrastetiloihin Lohan-
suontielle. Näin hän pystyi 
yhdistämään työn ja per-
heen, sillä mies oli usein 
työmatkoilla. Päivi suun-
nittelee ja toteuttaa kotisi-
vuja sekä yritysten kaiken 

muun visuaalisen ilmeen 
käyntikorteista messuosas-
toihin. Työkokemus alalle 
on karttunut kirjapainoissa, 
mainostoimistoissa ja kir-
jankustantamoissa.

Veikkolaan perhe päätyi 
Veikkolan sympaattisen ni-
men ja Päivin intuition joh-
dattamana. Tontti oli haussa 
sopivan rauhallisesta pai-
kasta, jossa olisi kuitenkin 
tarvittavat peruspalvelut ja 
koulu lähellä. Perhe ihastui 
Veikkolaan, ja sopiva tontti 

Ennen omaa yritystään hän 
toimi markkinoinnin paris-
sa sekä tiedottajana.

Viestintätoimisto Bravura 
Oy

Tiina Olkkonen on käynyt 
kansakoulun Veikkolan 
kirjaston talossa ja on pa-
luumuuttaja, joka on jo yli 
20 vuotta viihtynyt Veik-
kolassa. Hän on työsken-
nellyt teollisuuden parissa 
markkinoinnin ja viestin-
nän johtotehtävissä ja mm. 
Savonlinnan oopperajuhlil-
la. Tiina halusi hyödyntää 
oppimaansa useamman yri-
tyksen parissa ja kypsytteli 
omaa yritystä.

Niin sai alkunsa yritys, joka 
on vuodesta 2010 toiminut 
kotitoimistossa Honkaku-

jalla. Tiina Olkkonen on 
Bravuran ainoa osakas, 
omien sanojensa mukaan 
"itevaltias".

Bravura tekee yritysviestin-
tää yrityksille, jotka myyvät 
toisille yrityksille. Teollisen 
puolen asiakkaille Tiina 
tekee mm. viestintästrate-
gioita ja sisäisten viestin-
täprosessien kehityshank-
keita. Lisäksi asiakkaina 
on pörssiyrityksiä, eli sitä 
kautta Tiina viestii sijoitta-
jille. Suurin viimeaikainen 

työ on ollut Siili Solutions 
Oyj:n vieminen pörssiin.

Maineentekijät Oy

Tämä kahden naisen yritys 
toimii hyvin ilman yhteis-
tä toimistoa. Töitä tehdään 
asiakkaiden luona ja koti-
toimistoissa, Sari Uusitupa 
Veikkolassa ja Satu Juvo-
nen Järvenpäässä. Naiset 
ovat työkavereita vuodesta 
2007. Vuonna 2012 he pe-
rustivat yhteisen yrityksen, 
joka toimii ns. pilvessä.*

Satu kertoi heidän aluk-
si keksineen ”ainakin 47 
syytä”, miksi omaa yritys-
tä ei voisi perustaa. Heitä 
pelotti jättää turvallinen 
palkkatyö. Nyt on hyvä 
hetki katsoa, mihin siivet 
kantavat. Sari ja Satu täy-
dentävät toisiaan erilaisel-
la osaamisellaan. Sarilla 
on kokemusta myynnin ja 
asiakkuuden johtamisesta, 
uuden käynnistämisestä, 
palvelujen konseptoinnista. 
Satu on Sarin tavoin toimi-
nut pitkään rakentamis- ja 
kiinteistöalalla, mutta eri-
tyisesti viestinnässä, mark-
kinoinnissa sekä palvelujen 
konseptoinnissa.

2. Mistä yritykselle nimi?

Päivi: Obra on espanjaa, 
tarkoittaa teosta ja työtä. 
Perhe asui Espanjassa kol-
me vuotta, kun lapset olivat 
pieniä.

Anu: Olen Italia-friikki. 
Sukunimeni Halme on ita-
liaksi campo di grano. Sii-
tä yritykselleni nimi CDG 
Active.

Tiina: Bravura tulee Italias-
ta, se tarkoittaa erinomaista 
suoritusta. Haluan tehdä 
työtä, jonka takana voin 
seistä ja yllättää asiakkaan 
iloisesti.

Satu ja Sari halusivat, että 
nimi kertoo, mitä tehdään. 
Maineentekijät auttavat 
yrityksiä maineen johtami-
sessa ja tekijät-sana kertoo, 
että he tekevät asioita ns. 

kädet savessa, tekevät oi-
keita asioita.

3. Verkostoituminen

Kaikki viisi yrittäjää toi-
mivat verkostossa ja tar-
vitsevat erilaisia yhteistyö-
kumppaneita. Niillä taataan 
asiakkaalle kattavat palve-
lut. Kumppaneita tarvitaan 
myös oman jaksamisen ja 
ammattitaidon vuoksi: Aina 
voi sparrata* toisen ammat-
tilaisen kanssa. Verkostosta 
löytyy myös apua vaikkapa 
palaverin vetäjäksi sairasta-
pauksessa. Satu kertoi ilah-
tuneensa yhteistyökumppa-
neiden avuliaisuudesta.

Näillä yrittäjillä on kump-
paneinaan kirjapainoja, tu-
lostusfirmoja, valokuvaajia, 
kielentarkistajia, kielen-
kääntäjiä, verkkopalvelun 
tuottajia sekä ohjelmoin-
tiyritys vaativiin julkaisu-
järjestelmiin* ja verkko-
kauppatoteutuksiin Obra ja 
Bravura löysivät toisensa, 
kun Päivi teki Tiinalle koti-
sivut ja ilmeen.

Maineentekijöillä on taus-
talla iso verkosto työelä-
mästä. He tekevät jatkossa 
mielellään yhteistyötä Päi-
vin Obra-yrityksen ja Tii-
nan Bravuran kanssa. He 
toivottivat myös Anun yri-
tyksen tervetulleeksi mu-
kaan.

4. Tulevaisuus

Maineentekijöiden mieles-
tä yrittäjäksi ryhtyessään 
täytyy tunnistaa ammatti-
taitonsa, josta on hyötyä 
asiakkaalle sopivan kokoi-
sena ratkaisuna. Sari ja Satu 
tekevät mielellään paljon 
töitä, intohimoisesti, ja ha-
luavat perehtyä asiakkaan 
bisnekseen hyvin. "Siten 
voimme toimia luottavaisin 
mielin."Bravuran Tiina ker-
too tehneensä nyt puolitois-
ta vuotta töitä tällä tavalla ja 
olevansa tyytyväinen. "Asi-

akkaiden vastaanotto on ol-
lut rohkaiseva. Vaikka maa-
ilman meno on häilyväistä, 
se näkyy korkeintaan vil-
kastuneena yhteydenottona. 
Yrittäjyys on ollut parasta 
aikaa elämässä."

CDG Activen Anu luottaa 
vahvasti siihen, että voi itse 
vaikuttaa yrityksensä tule-
vaisuuteen ja että hyvä kel-
lo kuuluu kauas. Hän uskoo 
verkostotyön lisääntyvän, 
kun isommat yritykset ul-
koistavat. Tulevaisuuden 
kokeminen valoisana tulee 
osittain omasta asenteesta.

Ottakaa rohkeasti yhteyt-
tä, kehottavat nämä naiset 
oman kylän yrittäjiä. Heiltä 
saavat apua suuret ja pienet 
yritykset. He keskittyvät 
vain asioihin, jotka tuovat 
asiakkaille kassavirtaa!

Haastattelun lopuksi nämä 
iloiset naiset innostuivat 
ideoimaan kuvitteellisia 
hupitapahtumia lahjoittaen 
niiden tuoton kyläyhdistyk-
selle. Kylänraittiin he teki-
sivät liitteen naisyrittäjistä 
100 000 kappaleen painok-
sena.

Teksti ja kuva:  
Marjokaisa Piironen

Lisätietoja  
www.bravura.fi,  
www.cdgactive.fi,  
www.maineentekijat.fi,  
www.obra.fi 

* Tähtien selitykset

Pilvessä: paikasta riippu-
mattomia, verkon kautta 
käytettäviä palveluja

Sparrata: antaa tukea, kan-
nustaa

Julkaisujärjestelmä: sen 
avulla asiakas voi itse päi-
vittää nettisivuja.

löytyi Veikkolanpuron alu-
eelta.

CDG Active ky

Oulunkylän asunnon put-
ki- ym. remonttien alkaes-
sa Anu perheineen päätti 
muuttaa muualle, ei Espoo-
seen, ei Vantaalle eikä Kirk-
konummelle. He ajoivat 
bussilla Veikkolan läpi, 
totesivat paikan kivaksi ja 
varasivat paritalon. Tilanne 
oli ollut huvittavan hankala, 
kun selvisi, että Veikkola 
kuuluu Kirkkonummeen.

Hämeenlinnasta kotoisin 
oleva Anu Halme perusti 
yrityksensä v. 2006 Veik-
kolaan. Hänen piti myös 
yhdistää työ ja perhe, sil-
lä miehensä, muusikko ja 
hammaslääkäri, oli paljon 
viikonloppuja poissa; lisäk-

si oli kaksi lasta ja koiraa. 
Kotitoimisto sopi sikälikin, 
että hän on suuren osan työ-
ajastaan asiakkaiden luona.

Anu kertoo olevansa vies-
tinnän sekatyöläinen, joka 
tekee yrityksen markki-
nointiviestintään liittyviä 
tehtäviä lisäopintojensa 
ohessa. Hänen asiakkaansa 
ovat useimmiten pienyri-
tyksiä, joiden apuna hän on 
markkinoinnin ja viestinnän 
suunnitteluvaiheesta toteu-
tukseen ja seurantaan asti. 

Naisenergiaa kylätalolla, vasemmalta Sari Uusitupa ja Satu Juvonen Maineentekijöistä, 
Päivi Hänninen Studio Obrasta, Anu Halme CDG Activesta ja Tiina Olkkonen Bravurasta.

T:mi Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

Viestintää, verkostoitumista ja pilvipalvelua ”Aina voi 
sparrata* toisen 
ammattilaisen 
kanssa.” 
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TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

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

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

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

KYLÄ YRITTÄÄ

Kylästämme löytyy mo-
nipuolista lahjatarjontaa: 
on Sirpan vinttiä, Vanilja-
lahjapuotia ja erilaisten 
hemmotteluhoitojen tai-
tajia. Ninan Kauneusnur-
kasta löytyy kasvohoitoja, 
erilaisia vartalohieron-
toja, hoitoja käsille ja 
jaloille, varpaankynsien 
geelausta yms. On siinä 
hemmotteluhoitoja ker-
rakseen apuna monenlai-
siin vaivoihin!

Kuvan asiakas testasi Ni-
nan kasvohoitoa atoop-

Joululahjat omalta kylältä

Nina Sipilä-Latovehmas esittelee asiakkaalle hoitolan tarjoustuotteita ja lahjakortteja.

pisen ihon ongelmiin. 
”Käsittely oli huippuam-
mattilaisen toimintaa, ja 
hoitotilat olivat erittäin 
viihtyisät!”

Nina korostaa, että hoi-
toaika on aina asiakkaan 
henkilökohtainen aika. 
Silloin ei vastata puheli-
meen eikä sallita muita-
kaan häiriötekijöitä, vaan 
omistaudutaan kokonaan 
asiakkaalle.

Nina järjestää hoitolas-
saan jouluisen glögiti-

laisuuden maanantaina 
17.12. klo 16.30–19.30 
ja lauantaina 22.12. klo 
10–13 Silloin Sinulla on 
mahdollisuus tavata Ni-
naa ja tehdä ostoksia pu-
kinkonttiin lahjakorttien 
ja eri tuotteiden muodos-
sa. Ninan Kauneusnurkan 
osoite on Turuntie 561.

Suosi tänä jouluna oman 
kylämme yrityksiä!

Teksti ja kuva:  
Paavo Sortti

Rauhan keidas keskellä 
Veikkolaa
Veikkola sai elokuussa lisäystä harrastustar-
jontaan joogastudion muodossa. Joogaopet-
taja Siri Adin tunneilla on jo moni tutustunut 
kundaliinijoogaan ja shaktitanssiin. Hän opas-
taa, että tunneille voi osallistua hyvin ilman ai-
kaisempaa joogataustaa.

Kävijöiden mieleen on lä-
hes päivittäinen tuntitarjon-
ta ja tilojen avaruus. Monet 
kokevat myös tuntien tun-
nelmallisuuden ja rauhalli-
suuden miellyttävänä irtiot-
tona arkipäivän hälinästä. 
Häiriötön ympäristö auttaa 
täysin uppoutumaan harjoi-

tuksiin, joissa keskitytään 
silmät kiinni vain omaan 
suoritukseen.

Karoliina Reunanen käy 
kundaliinijoogassa pari ker-
taa viikossa. Joogan hyödyt 
tulevat esiin Karoliinan ar-
jessa lisääntyneenä mielen-

rauhana, kärsivällisyytenä 
ja onnellisena olona. Joo-
gassa harjoiteltu syvähen-
gitys on ollut hyödyksi niin 
sukellusharrastuksessa kuin 
työelämän kiperissä tilan-
teissakin.

Aino Pajukangas kommen-
toi puolestaan shaktitanssia 
hullunhauskaksi, jossa saa 
iloisen mielen ja hien pin-
taan.

Teksti ja kuva:  
Maarit Kylänpää

Joogatunnit sisältävät venytyksiä, fyysisiä harjoituksia, rentoutumista ja meditaatiota.

”Ei merta edemmäs kalaan”

Käsiohjelma	  10€	  
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Veikkolan Kartanoteatterin kesä 2012

Särkyneiden 
siipien korjaamo
Veikkolan Parantolan hullut päivät! 
Elämän työ 
 
Pois, pois me häviämme, mut työmme jäljelle jää. Se on 
voima ainainen, mi luo uutta elämää. Se on hedelmän 
antaja, josta tuleva aika ammentaa voimansa. ( L. Onerva)

Veikkolan Kartanoteatteri 
on saanut nimensä Veikko-
lassa sijaitsevasta kunnan 
omistamasta Eerikinkar-
tanosta. Kartanoteatterin 
ensimmäisen kesänäytel-
män haaste vuonna 2008 
oli raottaa Eerikinkartanon 
historiaa. Kirjailija Raija 
Oraselta tilattiin näytelmä, 
joka sai nimekseen Kaikki 
maan hedelmät. Näytelmää 
esitettiin kaksi kesää Nava-
lan puistossa. Se sai hyvin 
myönteisen vastaanoton, ja 
sitä tultiin katsomaan ym-
päri Suomea. Kartanote-
atteri oli tehnyt näyttävän 
avauksen.

Kesät ja näytelmät jat-
kuivat: Vikkelä väkevän 
voittaa, Tulitikkuja lai-
naamassa ja Iiris Rohkea. 
Näiden esitysten kautta 
Kartanoteatteri profiloitui 
yhteisöteatteriksi, ja teat-
teri jatkaa samalla linjalla. 
 
Seuraava suuri haaste on 
Veikkolan parantolan vä-
rikäs menneisyys ja sen 
tuominen näyttämölle. Pa-
rantolan historia on samalla 
osa sekä Veikkolan kylän 
että Suomen Mielenter-
veysseuran historiaa. Myös 
kirjailija L. Onerva oli ai-

koinaan lepäämässä Veik-
kolan Parantolassa.

Parantolan vuodet 1929–
1995 pitävät sisällään mo-
nenlaisia aikakausia, joiden 
aikana hoitomuodot vaih-
telivat miljööhoidosta ko-
keileviin terapiamuotoihin. 
Parantavan yhteisön mer-
kitys oli ainutlaatuinen, ja 
yhteisö vaikutti suuresti ky-
län elämään. Myös tämän 
päivän mielenterveystyö 
on haasteellista. Kartanote-
atterin panos keskusteluun 
on tuoda kipeä ja ajankoh-
tainen aihe esille ensi kesän 
kantaesityksessään.

Kartanoteatterin oma käsi-
kirjoitusryhmä on penkonut 
parantolan historiaa, haas-
tatellut kymmeniä entisiä 
työntekijöitä ja kirjoitta-
nut jo vuoden päivät näy-
telmän kohtauksia. Claes 
Anderssonin (ylilääkärinä 
1970–1973) kirjat ja muis-
tiinpanot ovat olleet tärkeitä 
dokumentteja – puhumat-
takaan entisen ylihoitajan 

Seija Rossin kirjoittamasta 
historiikista Parantava yh-
teisö.

Syksyn 2012 aikana dra-
maturgi Marja-Kaarina 
Mykkänen tuli mukaan työ-
ryhmään, ja hänen avustuk-
sellaan materiaalista syntyy 
lopullinen näyttämöteksti. 
Näytelmään tulee paljon 
musiikkia, jonka säveltää 
Sami Panula. Ohjaaja on 
Eija Ahvo. Puvustuksesta 
vastaa Riikka Tiittanen.

”Särkyneiden siipien kor-
jaamo” esitetään vanhan 
parantolan pihalla, mikä 
merkitsee suuria ponnis-
teluja mm. katsomon ra-
kentamisen suhteen. Myös 
parkkipaikkojen löytämi-
seksi on mietitty useita 
ratkaisuja: esityspaikan si-
jainti Veikkolan keskustas-
sa vähentää omien autojen 
käyttöä esityksiin tultaessa. 
Haasteet ovat suuria, mutta 
positiivinen ja innostunut 
suhtautuminen auttaa käy-
tännön ongelmien ratkai-
suissa.

Parantolan entinen asiakas 
kirjoittaa: ”Kun mieleni 
synkistyy ja elämä tuntuu 
raskaalta, muistelen aurin-
koisia päiviä ja keskustelu-
ja Veikkolan tammen alla. 
Tavoitan tunteen, olen ar-
vokas ihminen, jaksan taas 
huomiseen.”

Lahjakortti jouluksi

”Särkyneiden siipien kor-
jaamon” esitykset sijoittu-
vat ajalle 19.6.–11.7.2013. 
Hyvä idea joululahjaksi on 

hankkia kaverille pääsylip-
pu ensi kesän näytelmään. 
Lahjakortteja myydään 
Kartanoteatterin toritapah-
tumissa lauantaina 1.12. 
ja 15.12. klo 10-13. Voit 
nauttia kanssamme mehua 
ja glögiä ja yhtyä myös jou-
lulauluihin. Tapahtumien li-
säksi lahjakortteja myydään 
Sirpan Vintillä ja Veikkolan 
Kymppikioskilla 3.12. al-
kaen.

Teksti: Eija Ahvo 
Kuva: Marjokaisa Piironen

siivet_org.indd   1 17.11.2012   16.05

Ensi kesän näytelmää päästään seuraamaan tapahtumien 
alkuperäisessä ympäristössä.
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Lars Kepler

Tulitodistaja
Tammi

Ruotsalainen aviopari 
kirjoittaa dekkareita ni-
mimerkillä Lars Kepler. 
Tulitodistaja on kolmas 
suomennettu kirja. Ensim-
mäisestä, Hypnotisoijasta, 
on tehty elokuva, joka on 
nimetty Ruotsin Oscar-eh-
dokkaaksi. Pääosan esittäjä 
on suomenruotsalainen To-
bias Zilliacus.

Hypnotisoija, Paganini ja 
paholainen ja Tulitodistaja 
liittyvät löyhästi yhteen. 
Kaikissa päähenkilö on 
suomalaissyntyinen poliisi 
Joona Linna. Vauhtia, vaa-
rallisia tilanteita ja väkival-
taa piisaa. Nämä kirjat ovat 
taattua naapurimaan laatua. 
Kun olet aloittanut kirjan, 
et pysty lopettamaan. Kun 
olet lukenut yhden, luet 
varmasti muutkin. Kirjat 
eivät ole aivan yhtä suosit-
tuja kuin Stieg Larssonin 
Millenium-kirjat, mutta 
keikkuvat kuitenkin Aka-
teemisen kymmenen oste-
tuimman joukossa.  Kaikki 
taitavat olla saatavissa pok-
kareinakin.

Kepler-kaksikon kirjat on 
kirjoitettu niin, että niistä on 

helppo tehdä toimintaelo-
kuvia. Lajityyppi poikkeaa 
täysin Agatha Christien ka-
marimurhakertomuksista.

 Tulitodistajan tapahtumat 
alkavat Birgitta-kodista, 
joka on laitos tuhoisas-
ti käyttäytyville nuorille 
naisille. Yksi laitokseen 
otetuista tytöistä ja laitok-
sen työntekijä löydetään 
murhattuna. Tulitodistajan 
aineksia ovat tyttöjen taus-
tat ja laitoselämä. Onko 
murhaaja pakeneva laitok-
sen asukki vai joku muu? 
Murhaajan löytämiseksi 
joudutaan menemään vuo-
sia taaksepäin. Enempää en 
kerro. Lue tarina itse.

Tulitodistajan lopussa jäi 
asioita sen verran auki, että 
jatkoa on luultavasti tulossa. 
 
 Raija Kari

Juha Vakkuri

Afrikan ympäri
Like 2012

Afrikka on maanosa, jon-
ka rikas historia on tumma 
läikkä länsimaiden tiedon-
välityksessä. Uutiset ovat 
lähes sataprosenttisesti ne-
gatiivisia. Milloin on kysy-
mys nälänhädästä, milloin 
sodista ja korruptiosta. Af-
rikan kirjallisuus on pohjau-
tunut paljolti mystiikkaan ja 
entisiin uskomuksiin.

Onneksi meillä on Juha 
Vakkuri, Afrikan nykypäi-
vän uuras pioneeri. Hä-
nen perustamansa Suomen 
kultttuurikeskus Grand Po-
possa Beninissä on kattavan 
stipendijärjestelmänsä avul-
la lisäännyt suomalaisten 
tietoisuutta Afrikasta.

Vakkuri on tieto- ja näytel-
mäkirjailija, jonka laajaan 
tuotantoon kuuluu myös 
runsaasti romaaneja ja ru-
noteoksia. Entisenä Ulko-
ministeriön kehitystyönte-
kijänä Afrikassa hänellä on 
mainio perspektiivi tämän 
päivän Afrikan historiaan ja 
nykypäivään.

Oli siis syytä olla innostu-
nut, kun sain käsiini hänen 
perusteellisen Afrikka-teok-
sensa, jonka suurin puute 
on sen järkälemäisyys. Tä-
män sanon siksi, että sitä 
olisi mukava kuljettaa mu-
kana mahdollisilla Afrikan-
retkillä. Toivottavasti siitä 

tulee pokkari, jolloin 650 
sivua mahtuisi

mukavammin matkarep-
puun.

En referoi kirjaa tarkem-
min, koska siihen eivät si-
vut riitä. Jätän siis kaiken 
ilon lukijalle. Sen verran 
haluan raottaa sivuja, että 
teos on persoonallisesti kir-
joitettu ja sujuvasti etenevä. 
Se pitää lukijan mielen-
kiinnon valppaana pitkällä 
matkalla, joka taittuu pus-
kataksilla, bussilla, mopolla 
ja jalan, harvemmin laivalla 
tai lentokoneella.

Mukaan mahtuu 28 maata, 
Mauritaniasta Kapkaupun-
gin kautta Djiboutiin. Juha 
Vakkuri rakastaa Afrikkaa. 
Silti hän ei kohtele maan-
osaa helläkätisesti, päinvas-
toin. Hän on vanhan kou-
lukunnan mies: joka vitsaa 
säästää, se vihaa lastaan, 
mutta joka häntä rakastaa, 
se häntä ajoissa kurittaa.

Matti Saartamo

Sofi Oksanen

Kun kyyhkyset 
katosivat
Like

Viro on ollut välimaata. 
Milloin maahan on tultu 
lännestä, milloin idästä Kun 
kyyhkyset katosivat on ker-
tomus ihmisistä totalitaari-
sen komennon alla. Ensin 
itsenäisyys vaihtui neuvos-
tovaltaan, sitten kommunis-
tit korvautuivat natseilla, ja 
kohta osat vaihtuivat taas 
toisin päin.

Teos on hieno kertomus 
virolaisten kohtaloista. 
Pienen maan on kuljettava 
isännän tahdissa.  Oksanen 
on tehnyt tarkkaa taustatyö-
tä. Kirja käy Viron historian 
oppikirjasta niiltä vuosilta, 
jotka virolaiset tuntuvat 
mielellään unohtavan.

Oksasen uusimmassa ei ole 
sankareita vaan ressukoita 
kaikki. Puhdistus-kirjassa 

liikuttiin henkilökohtaisel-
la tasolla, kahden sisaren 
elämässä. Tämä kirja sen 
sijaan on oivallinen järjes-
telmän kuvaus. Se on myös 
jännitysromaani, selviyty-
mistarina ja kertomus erääs-
tä avioliitosta.

Useimmiten aatteiden vaih-
tumiseen laidasta toiseen 
tarvitaan uusi sukupolvi. 
Edgar Partsilta puolen vaih-
to käy käden käänteessä – 
kunhan kukaan ei vaan pal-
jasta hänen menneisyyttään. 
 
Raija Kari

Tänä syksynä ilmestynyt 
Poronvasa Aapelin tarina 
kertoo joulupukin poro-
tokasta eksyneestä po-
ronvasasta, joka tutustuu 
retkellään Naavakorven 
eläimiin. Kirja sopii hyvin 
pienellekin lapselle luet-
tavaksi, koska sivuilla on 
vähän tekstiä ja kauniit ku-
vat, joista voi lapsen kanssa 
keskustella.

Kirjan pohjalta voi kes-
kustella lapsen kanssa eri-
laisuudesta rikkautena: 
Kuinka ruskea hirvenvasa 
ja harmaa poronvasa voivat 
ystävystyä ja leikkiä keske-
nään. Kirjan teemoina ovat 
myös emon suru kadon-
neesta vasasta ja jälleennä-
kemisen ilo.

Kirjassa on kauniita, sa-
dunomaisia kuvia metsän 
eläimistä. Riitta Lanamo 
on kirjoittanut ja kuvittanut 
kirjan, joka on omistettu 
Vuorenmäen oppimiskes-
kuksen Naavatassut- päi-
väkotiryhmälle. Lastentar-
hanopettaja Riitta Lanamo 

työskentelee Vuorenmäen 
päiväkodissa.

Riitta Lanamon kuvitus on 
myös viime vuonna ilmes-
tyneessä kirjassa Tähti ja lu-
miukko, jossa on Matti Ero-
sen ja Katri Erosen teksti. 
Kirjassa asiallinen lehtiuu-
tinen maailmakaikkeudesta 
löytyneestä tyhjästä tilasta 
alkaa elää omaa saduno-
maista elämäänsä.

Kirjassa kuvataan lämmin-
henkisesti leppoisaa perhe-
elämää ja talven iloja ul-
kona lumisateessa.  Lapset 
puuhailevat kotona, nave-
tassa ja ulkona lemmikki-
en ja kotieläinten kanssa. 
Päivän puuhien jälkeen on 
hyvä nukahtaa tutun iltasa-
dun luentaan.

Molempia kirjoja on saa-
tavissa joulun alla Sirpan 
Vintistä.

Teksti: Pirkko-Liisa Iivari

Kuva: Tapani Iivari

Kaksi 
kaunista 
satukirjaa

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki ja Länsi-Uudenmaan OP-
Kiinteistökeskus kiittävät asiakkaitaan menneestä vuodesta.

PIHA
KuNTOON

BEtoniLaatat
MuuriKiVEt

rEuna- ja PihaKiVEt
KuKKaruuKut
VEsiKourut
LoisKEKuPit

KaiVonrEnKaat
VaLurautaKansistot
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sEMEnttiVaLiMo
t. haaPanEn oY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi

teollisuustie 13 , 02880 Veikkola
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Veikkolan kirjastossa järjestettiin lauantaina 
10.11. syystapahtuma. Pääjärjestäjänä toimi 
Kirkkonummen kirjaston ystävät ry. yhdessä 
kirjaston kanssa. Mukana olivat myös par-
tiolaiset, Navalan ratsutalli, Veikkolan leik-
kipuiston kannatusyhdistys, Punainen tupa, 
Kirkkonummen tanssiyhdistys sekä Vihdin 
teatteri.

Ulkona partiolaiset paistoivat lettuja ja makkaraa, Nava-
lan ratsutallin poni kyyditsi halukkaita, ja Punaisen tuvan 
väki oli rakentanut tehtäväradan. Sisällä taas oli kaikkea 
kaikenikäisille – teatteria, satuja, sanataidetta, draamaa, 
askartelua, tanssia sekä pukukilpailu. Kiersimme haastat-
telemassa tapahtumaan osallistuneita.

Syystaikaa Veikkolan kirjastossa 

Sofia suunnitteli seinätekstiiliin peuran ja Kaapo 
ihmissyöjäkasvin.

Tuukka piti erityisesti Kirjaston ystävien tarjoamista 
kekseistä.

Tuukka 4 v. Mitä olet tehnyt täällä? 
– Syöny Angry Birds -tikkaria. Sain sen pukukilpailusta.

Minkälainen pukukilpailu oli? 
– Siinä oli hippi. Mä olin ritari.

Mitä tehtiin draamaseikkailussa? 
– Lumotun metsän yli mentiin.

Ystävykset Wilma ja Meeri olivat paikalla koko 
tapahtuman ajan.

Wilma 9 v. ja Meeri 9 v. Mikä oli kivaa? 
Wilma: Oli kiva katsoa esitystä, kun Meeri leikki pehmo-
leluilla ja isosisko heitti ne pois. 
Meeri: Oli kiva esittää. Olin naapuri ja pikkusisko.

Mitä muuta olette tänään tehneet? 
Wilma: Olen piirtänyt kuvan ja käynyt katsomassa 
tanssiesitystä.  
Meeri: Oon pyöriny täällä kirjastossa 
ja katsoin, kun Helmi ratsasti.

Siskokset Sointu, Taika ja Tuisku osallistuivat innokkaina kaikkiin päivän tapahtumiin.

Sointu 8 v., Taika 5 v. ja Tuisku 5 v. Mitä kivaa täällä oli? 
Sointu: Tykkäsin kun kirjoitettiin satuja sanataidepajassa. 
Taika: Satutuokiossa oli kivaa. 
Tuisku: Esiintyminen tanssiesityksessä oli kivaa. Olin pukukilpailussa keiju, ja Mirakin oli keiju. Teksti: Tarja Karvinen ja Mira Orko. Kuvat: Mira Orko

”siinä oli hippi. 
Mä olin ritari.”

Sofia 8 v. ja Kaapo 9 v. Mitä olette tehneet täällä? 
– Ollaan menty kattomaan nukketeatteriesitystä, ollaan 
kuunneltu satuja ja ollaan suunniteltu seinätekstiiliä. 

Käyttekö usein kirjastossa? 
– Aika usein.
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Kolme kitaristia Veikkolasta
Vaikka Deep Purplen legendaarisen Smoke on 
the water -biisin ilmestymisestä on kulunut jo 
40 vuotta, se on edelleen se biisi, jonka jokai-
nen nuori kitaristi haluaa ensitöikseen oppia 
soittamaan. Niin halusivat myös Daniel Dahl-
qvist ja Arttu Vahter, jotka aloittivat kitaran-
soiton reilu kaksi vuotta sitten PALMun mu-
siikkiyhdistyksessä.

PALMU eli Palajärven mu-
siikkiyhdistys ry järjestää 
musiikinopetusta nuorille 
soittajille Huhmarnummen 
koululla – vain viiden kilo-
metrin päässä Veikkolasta. 
Yhdistys on toiminut ky-
lämme kupeessa jo lähes 30 
vuoden ajan. Lakisääteistä 
taiteen perusopetusta anta-
vaksi musiikkioppilaitok-
seksi se hyväksyttiin vuon-
na 1992.

Yhteiskyydillä 
Veikkolasta

Kitaraharrastus vie Danielia 
ja Arttua Huhmarnummen 
koululle kolmesti viikos-
sa. Maanantaisin he tree-
naavat ensin pienemmässä 
sähkökitararyhmässä ja sen 
jälkeen akustisella kitaral-
la isommassa orkesterissa. 
Keskiviikkoisin Daniel ja 
Arttu opettelevat musii-
kinteoriaa, ja perjantaisin 
on vuorossa puolituntinen 
kaksin kitaransoiton opet-
tajan Julius Westerbergin 
kanssa.

Vaikka harrastus vie use-
amman illan viikosta, niin 
treeneihin on mukava lähteä 
yhdessä kaverien kanssa. 
Artun ja Danielin mukana 

Veikkolasta Huhmarnum-
men koululle kulkee myös 
Viljami Rossi, joka aloitti 
kitaransoiton vuosi Da-
nielin ja Artun jälkeen. 
Myös vanhemmat ovat tyy-
tyväisiä, kun kyydityksiä 
voi hoitaa vuorotellen.

Konsertit avoinna  
kaikille

Soittajan pitää tietenkin 
osata myös esiintyä, ja sitä 
pojat harjoittelevat soit-
tajaisissa ja konserteissa. 
Soittajaisia järjestetään 
muutaman kerran lukuvuo-
den aikana. Konsertteja on 
pääsääntöisesti kaksi: jou-
lukonsertti ja kevätkonsert-
ti. Soittajaisiin ja konsert-
teihin voi yleisöksi saapua 
kuka tahansa musiikista 
kiinnostunut.

Tänä vuonna palmulaiset 
järjestävät joulukonsertin 
lisäksi jouluisia yhteislau-
lutilaisuuksia. Tammikuun 
viimeisenä lauantaina on 
puolestaan tiedossa PAL-
MUn historian ensimmäiset 
iltamat, joissa on teemana 
elokuvat. Hienojen musiik-
kiesitysten lisäksi yleisö 
pääsee myös tanssimaan 
elävän musiikin tahdissa!

”Vaikka harrastus vie 
useamman illan viikosta, niin 
treeneihin on mukava lähteä 
yhdessä kaverien kanssa.” 

Viljami Rossi, Daniel Dahlqvist ja Arttu Vahter ovat Veikkolan tulevia kitaristilupauksia.

Palajärven musiikkiyhdistys eli PALMU ry

Perustettiin vuonna 1985

Musiikkileikkikoulu 2,5–6-vuotiaille 
Musiikkikoulu vähintään 7-vuotiaille 
Opetettavat soittimet: viulu, alttoviulu, sello, huilu, nok-
kahuilu, saksofoni sekä akustinen ja sähkökitara

Tulevia tapahtumia Huhmarnummen koululla 
Su 9.12.2012 klo 18 joulukonsertti 
La 15.12.2012 klo 15 yhteislaulutilaisuus – lapsiperheille tonttulauluja 
La 15.12.2012 klo 17 yhteislaulutilaisuus – rauhallisia joululauluja 
La 26.1.2013 klo 17–21 Palmun musikaaliset iltamat elokuvateemalla

Lue lisää: http://www.palmury.info

Kolme kiperää kysymystä
Kylänraitti kysyi Danielil-
ta, Artulta ja Viljamilta kol-
me kysymystä liittyen hei-
dän kitaraharrastukseensa:

1) Miksi valitsit soittimeksi 
juuri kitaran? 
2) Mikä on kivoin biisi, 
jonka osaat soittaa kita-
ralla? 
3) Minkä biisin haluaisit 
ehdottomasti oppia soit-
tamaan joskus ja miksi?

Daniel Dahlqvist, 9

1) Kitara oli pianon ja 
rumpujen kanssa niiden 

kolmen instrumentin jou-
kossa, joita halusin alkaa 
soittaa Kun PALMUssa ei 
voinut opiskella pianon ja 
rumpujen soittamista, niin 
vaihtoehdoksi jäi kitara. 
Tosin Huhmarnummen 
koululla on myös rummut, 
ja joskus käymme niitä Ju-
liuksen kanssa soittamassa 
kitaratreenin lopuksi. 
2) Ghost riders in the sky. 
3) Flo Rida: Whistle.

Arttu Vahter, 9

1) Koska kitara on kivan-
näköinen soitin ja halusin 

oppia soittamaan nimen-
omaan sitä. 
2) Taitaa olla se legendaari-
nen Smoke on the Waterin 
riffi. 
3) Queen: I want it all, 
koska se on erittäin 
viihdyttävä biisi.

Viljami Rossi, 8

1) Se tuli ensimmäiseksi 
kaikista soittimista mieleen 
2) Deep Purplen Black 
Night. 
3) Guns N’ Rosesin 
Paradise City oli-
si ihan kiva oppia.

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 !

����������������������

Maksoithan kyläyhdis-
tyksen jäsenmaksun?

Jäsenmaksut tilille 
OP 529745-43368

Henkilöjäsenet 15 e, 
yhteisöt 50 e/vuosi

Hanki monikäyttöinen 
kyläyhdistyksen 

kangaskassi.
Koko 37 x 41 cm ja

hinta 3 euroa

Ostopaikat: 
10-kioski, kirjasto 

ja Sirpan Vintti

Teksti ja kuva: Pia Dahlqvist.
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ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset

Remontit
Poikkeusluvat

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

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Talvikaudella tauoton tarjonta

Tuuli heiluttaa harmaasävyisessä luontomai-
semassa puiden oksia ja kuivia heinän varsia. 
Vihreyttä löytyy enää havupuiden oksista. 
Loppusyksyn luonto valmistautuu lumipeit-
teeseen. Lintujen ruokinta-automaatilla on 
jo vipinää, vaikka lämpötila on useita asteita 
lämmön puolella. Nyt on se aika, jolloin linnut 
etsivät paikkoja, joista ne saavat ravintoa tal-
vikuukausina.

Ruokinnan aloittaminen on 
nyt tärkeää. Sitä on jatket-
tava aina huhtikuulle asti. 
Kesken kautta ruokintaa ei 
saa lopettaa, koska linnut 
eivät enää löydä uutta eväs-
paikkaa, jos sellaista ei ihan 
lähellä ole tarjolla. Kun on 
talvi ja pakkanen paukkuu, 
linnuilta kuluu koko vuoro-
kauden valoisa aika ravin-
non hankinnassa.

Sopeutujat, 
satunnaistalvehtijat 
ja pakkasyöt

Jos päivän valoisana aika-
na ei ravintoa saa riittäväs-
ti yön kylmyyttä vastaan, 
koituu yksikin kylmä pak-
kasyö helposti lintuyksilön 
kohtaloksi. Jos ravintoa on 
tarjolla, eivät kylmimmät-
kään pakkaset uhkaa ter-
vettä tiaisyksilöä tai muuta 
lintulajia, joka on sopeu-
tunut Suomen talveen. Ne 
muuttolinnut, jotka jättäy-
tyvät Suomeen uhmaamaan 
talvea, ovat sitten toinen 
asia. Vaikka ravintoa olisi-
kin tarjolla, niin kovin kyl-
mät yöt saattavat olla niille 
kohtalokkaita.

Tällaisia satunnaistalveh-
tijoita ovat mm. punarinta, 
peukaloinen, rautiainen, 
peippo ja jopa mustapää-
kerttu. Mitä isompi lintu on 
kysymyksessä, sitä parem-
min se selviää pakkasöistä. 
Harakat, varikset ja naakat 
ovatkin tuttu näky talvises-
sa maisemassamme. Niitä 
ei kylmyys haittaa. Kyseis-
ten lajien lukumäärät ovat 
lisääntyneet viime vuosi-
en aikana, kun ihminen on 
käytöksellään lisännyt näi-
den lajien ravinnonsaantia.

Isoina lintuina myös osa 
lokeista talvehtii Suomes-
sa. Talvella lokkienkin 
ravinnosta on merkittä-
vä osa ihmisen tarjoamaa 
ruokajätettä. Esimerkiksi 
pikaruokaloiden ruoantäh-
teet löytävät usein tiensä 
lintujen suihin. On ikävää 
nähdä, kuinka ihmiset heit-
tävät parkkipaikoille ym. 
paikkoihin pikaruokaloiden 
eväspusseja. Joka aamu 
Helsingissä puhtaanapito-
laitoksen harja-autot siivo-
avat jätteet pois. Ihmiset, 
jotka eivät liiku aamulla 
kaupungilla, eivät tiedä ei-

vätkä näe tätä päivittäistä 
puhdistusoperaatiota.

Ruokintapaikan suo-
sikit – krantut tiaiset

Kerrataan hieman, mitä 
ravintoa talvisella ruokin-
talaudalla voidaan linnuil-
le tarjota. Auringonkukan 
siemenet ovat tiaisten ja pu-
natulkkujen herkkua. Myös 
viime talvina harvinais-
tuneet viherpeipot pitävät 
auringonkukan siemenistä. 
Tämä ravinto tarjoaa jyvän 
kokoon nähden paljon ener-
giaa, vaikka lintu joutuukin 
kuorimaan siemenen nokal-
laan.

Vehnä, kaura ja siemense-
koitukset ovat myös hyvää 
ravintoa. Siemensekoituk-
sen etuna on yhdessä pus-
sissa olevat erityyppiset 
siemenet, joten annostelu 
on helppoa. Tiaiset ovat 
kyllä sen verran kranttuja, 
että ne eivät hyväksy viljaa 
ravinnokseen. Jos niille tar-
jotaan pelkästään siemense-
koitusta, niin ne poimivat 
auringonkukan siemenet 
pois muun siemenen seas-

ta, ja kohta ruokinta-auto-
maatissa tai lintulaudalla 
on jäljellä pelkästään viljaa. 
Tämä on huomioitava.

Talipötkön ja -pallojen 
suojaksi metalliverkko

Suolaton rasva (tali) on 
hyvää energiapitoista ra-
vintoa. Sitä saa erilaisina 
tankoina ja palloina. Tangot 
on hyvä asentaa kanaver-
kosta muotoillun kuoren 
sisään. Talipötkön mukana 
tuleva usein punainen muo-
viverkko on sen verran hei-
veröinen, että tikka saattaa 
aiheuttaa verkon repeämi-
sen, jonka jälkeen talipötkö 
putoaa maahan. Sitten se 
onkin helposti vaikka koi-
rien syötävissä. Ohut muo-
viverkko ei ole myöskään 
kovin tukeva tuulessa, kun 
taas metallinen kanaverkko 
pitää talipötkön tukevasti 
paikoillaan.

Lintujen talviruokintaan on 
tarjolla myös tasaisia puus-
ta valmistettuja alustoja, 
joiden päälle on asennettu 
metalliverkko. Tämänta-
painen rakennelma tarjoaa 

mahdollisuuden siannahan 
kiinnittämiselle rasvapuo-
li ulospäin. Metalliverkko 
estää siannahan irrottami-
sen ja kuljettamisen pois 
alustastaan. Tähän käyttö-
tarkoitukseen soveltuvaa 
sianihraa löytyy yleensä 
kauppojen pakastealtaista.

Vihreissä ohuissa muovi-
verkoissa tarjottavat talipal-
lot ovat sen verran pieniä, 
että tähän tarkoitukseen 
verkon rakenne riittää; tosin 
tikkojen on vaikeaa näis-
tä palloista ravintoa saada. 
Metalliverkko on talipal-
loillekin hyvä ja tukeva ra-
kenne. Metalliverkkolieri-
öön voidaan ladata monta 
talipalloa yhtä aikaa.

Hedelmiä ja 
harkiten leipää

Linnuille voi tarjota myös 
hedelmiä, kuten päärynöi-
tä ja omenoita. Rastaiden 
herkkua ovat hedelmät. 
Rastaista mustarastas on-
kin ylivoimaisesti yleisin 
vierailija talvisella ruokin-
tapaikalla.

Vaalea leipä soveltuu myös 
hyvin lintujen ravinnoksi. 
Närhi, harakka ja varis pi-
tävät leivästä. On syytä kui-
tenkin muistaa, että vaalea 
vehnäleipä ei tarjoa linnuil-
le juurikaan sitä ravintoa, 
johon niiden elimistö on 
luontaisesti tottunut. Liika 
vaalea leipä on aiheuttanut 
vesilinnuille vahinkoa hei-
kentäen niiden yleiskuntoa 
ja harventaen höyhenpei-
tettä.

Tumma leipä ei sovellu lin-
tujen ravinnoksi, vaikka va-
rikset ja harakat sitä syövät-
kin. Tumma leipä aiheuttaa 
linnuille helposti ruoansula-
tusvaivoja.

Loka-marraskuun vaihtees-
sa ihailin merikotkan rau-
hallista liitoa Ämmässuon 
kaatopaikan yllä. Lintu oli 
matkalla etelään eli siihen 
suuntaan, johon talven pi-
meinä kuukausina moni 
meistä halajaa.

Hyvää loppuvuotta 
toivottaa Topi

Käyn lähes päivittäin len-
killä Veikkolan pururadal-
la. Silmiin ovat pistäneet 
lenkkipolun varressa olevat 
erilaiset roskat, kuten juo-
mapurkit ja -tölkit, tupak-
ka-askit ja karkkipaperit. 
Roskia ei

onneksi ole kovin paljon 
moniin muihin paikkoihin 
verrattuna, ja nämäkin ros-
kat saattavat olla satunnais-
ten kulkijoiden jättämiä. 
Kyläkeskuksessa roskia on 
vähemmän, koska siellä 
on ympäristön siisteydes-
tä huolenpitävä työntekijä. 
Hän tekee ansiokkaasti tär-
keää työtään, muttei hän-
kään joka paikkaan ehdi.

Lisää roskapönttöjä!

Yksi syy roskien ilmestymi-
seen polun varteen on var-
masti roskapönttöjen puute. 
Olen ottanut tavaksi kerätä 
pois tullessani aina muuta-
man roskan mukaani, mutta 
niistä eroon pääseminen on-
kin jo hankalampaa. Roska-
pönttöjä on urheilukentäl-
lä ja skeittiradan vieressä 
yksi, pururadan seutuvilla 
ja urheilukentän ympäris-
tössä ei ollenkaan. Urhei-
lukentälle ei pääse helposti 
aitojen takia, ja skeittiradan 
pönttö on lähes poikkeuk-
setta tupaten täynnä, mikä 
on merkki radan käyttäjien

hyvästä tavasta laittaa ros-
kat pönttöön. Skeittiradalla 
on kyllä usein roskaista, 
mutta se johtuu varmasti 
pöntön ahtaudesta.

Edellisen perusteella ehdo-
tan, että kyläyhdistys ottai-
si tehtäväkseen edesauttaa 
uusien roskapönttöjen saa-
mista pururadan ja urheilu-
kentän ympäristöön ja muu-
allekin sopiviin paikkoihin 
kyläläisten kulkureittien 
varteen. Me kyläläisetkin 
voimme varmasti olla suo-
raan yhteydessä kuntaan 
asian edistämiseksi.

Esko Ruuskanen

Ympäristöroskat 
Veikkolassa
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Nuuksio valmistautuu 
Suomen luontokeskus 
Haltian avautumiseen
Toukokuussa 2013 avautuu Nuuksioon 
Suomen luontokeskus Haltia. Näyttely- ja 
tapahtumakeskus Haltian päänäyttelyssä 
kävijä pääsee ihailemaan koko Suomen 
hienoimpia luontokohteita mereltä aina 
tuntureille. Viherkehä-näyttely puolestaan 
innostaa lähtemään pääkaupunkiseudun 
luontokohteiden verkoston eli Viherkehän 
alueille.

Haltia palvelee luonnon ja 
ulkoilun ystäviä, kokousasi-
akkaita, vapaa-ajan viettäjiä 
ja koululaisia. Keskuksesta 
löytyy myös ravintola, ret-
kineuvontapiste ja luonto-
myymälä. Metsähallituksen 
luontopalvelut vastaa Halti-
an toiminnasta.

Rakennusprojektin rinnalla 
Haltiaa on valmisteltu myös 
Metsähallituksen Löydä 
Nuuksio -hankkeessa, joka 
on Euroopan aluekehitys-
rahaston tukema. Vuoden 
loppuun kestävässä hank-
keessa on parannettu Nuuk-
sion kävijöiden opastusta 
ja informaation saatavuutta 
niin maastossa kuin verkos-
sakin.

Haltiaan halki Nuuksion

Eri puolilta Nuuksiota läh-
teville ulkoilureiteille pys-
tytetään parhaillaan viitto-
ja, jotka opastavat kulkijan 
halki Nuuksion kohti Halti-
aa. Reittien lähtöpaikat jär-
viylängön reunamilla toi-
mivat retkeilijälle portteina 
Nuuksioon, ja niihin mar-
ras-joulukuussa asennetta-
vat opastustaulut kertovat 
mm. Nuuksion luonnosta ja 
ulkoilumahdollisuuksista.

Haltian avautuessa kävijä 
löytää sinne patikoiden esi-
merkiksi Veikkolan, Valk-
lammen ja Salmen porteilta. 
Veikkolan Kaarniaispolulta 
jatkuu uusi viitoitettu reitti-
yhteys Siikarantaan ja sieltä 
edelleen kansallispuiston 
reittiverkostoon. Matkaa 
parkkipaikalta Siikarantaan 
kertyy vajaat viisi kilomet-
riä, ja Veikkola–Haukka-
lampi–Haltia-vaellusreitin 
kokonaispituus on vajaa 14 
km.

Kansallispuistossa saa liik-
kua vapaasti, mutta talvella 
on hyvä muistaa, että rei-
teillä ei ole talvikunnossa-
pitoa. Hiihtolatuja puistoon 
ei myöskään ajeta.

Lähelle luontoon 
Solvallassa

Haltian lähimaastoon kun-
nostetaan kaksi rengaspol-
kua. Päivättärenpoluksi 
kastettua, 1,4 kilometrin 
pituista luontopolkua käy-
tetään mm. koululaisten 
luontokasvatuksessa. Kah-
den kilometrin pituinen 
Maahisenkierros puolestaan 
helpottaa lapsiperheiden 
ja pyörätuolilla liikkuvien 
lähtemistä luontoretkelle. 
Maaston muodoista johtuen 
kierros on vaativa pyörä-
tuolireitti, jolle suositellaan 
ottamaan avustaja mukaan. 
Kierros huipentuu näkö-
alapaikalle, josta avautuvat 
huikeat näkymät Nuuksion 
Pitkäjärvelle.

Tietoa Haltiasta ja uusista 
reiteistä löytyy Haltian ja 
kansallispuiston verkkosi-
vustoilta, www.haltia.com 
ja www.luontoon.fi/nuuk-
sio.

Teksti: Aino von Boehm,

Projektikoordinaattori, Met-
sähallitus luontopalvelut  
aino.vonboehm@metsa.fi

Lisätiedot:

Suomen luontokeskus Hal-
tia www.haltia.com

Nuuksion kansallispuisto 
www.luontoon.fi/nuuksio

Uudet reitit ja Haltia 
päivittyvät karttapalveluun 
v.2013 alussa:  
www.retkikartta.fi  
Suoraan Nuuksioon: 
http://www.retkikartta.fi/
retkikartta.php?id=852 

Haltian lähipolkuja viitoitetaan parhaillaan. Kuva: Tuomas Uola.

Pyörätuolillakin pääsee ihailemaan Nuuksion näköaloja. Kuva: Tuomas Uola.

Käpymerkit johdattavat 
kulkijoita Kaarniaispolulla. 
Kuva: Aino von Boehm.
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Sujunee ilman 
alkukankeutta?

ESPOOSSA (SUOMESSA) 
Käymälät
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Pääkuvassa vasemmalla keskellä 
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5 miljoonaa puhuu sitä 
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Sillä 
mäki? 

Gustavasta? 

Syksyn ”viiniköynnösris-
tikolla” oli ainakin yksi 
maailmaa parantava välitön 
konkreettinen seuraamus: 
eräs ratkojista kertoi rien-
täneensä ostamaan joukon 
Zilgan taimia ja istutta-
neensa ne samantien. Ehkä 
joku muukin sai kipinän. 
Ja todellakin, pääkuvassa 
elokuun lopulla kuvatut ry-
päleet olivat herkkua viinin-
korjuun aikaan lokakuussa, 
etenkin ensimmäisten pak-
kasten jälkeen.

Palautteen perusteella ris-
tikko oli ehkä arvioitua han-
kalampi. Juuri nuo sävyte-
tyille riveille tulevat lauseet 
tuottivat vaikeuksia. Lisäksi 
kikkailu espanjan sanalla 
TIO, joka painotuksesta 

riippuen tarkoittaa joko 
enoa tai pölkkyä, aiheutti 
päänvaivaa. Merkityksessä 
”eno” sana esiintyy maail-
man eniten myydyn sherryn 
nimessä Tio Pepe. Toisaal-
ta Tio Nadal eli Rafan eno 
on hänen tunnettu valmen-
tajansa. Katalonialaisessa 
jouluperinteessä esiintyy 
lisäksi Tio de Nadal eli jou-
lupölkky. Myönnetään, että 
vihje ratkaisusanoineen ei 
ollut parhaasta päästä.

Nyt on tarjolla ristikko, jon-
ka pyrin tekemään mahdol-
lisimman helpoksi. Paitsi 
että ristikossa ei ole ainutta-
kaan kuvallista vihjettä, sen 
erikoisuutena on uusi sanal-
linen vihjetyyppi. Vihjeet, 
jotka on kokonaan tai osin 

kirjoitettu isoilla kirjaimilla, 
ovat vihjeitä kahdelle rat-
kaisusanalle. Toinen näistä 
kahdesta ratkaisusanasta 
tulee lähimmälle sävytetyl-
le riville ja on kuvaus siitä, 
mikä suurilla kirjaimilla 
kirjoitetun osan rooli on 
vihjeessä. Mitä tarkoitan 
tässä ’roolilla’, selviää kyl-
lä, kun ryhtyy ratkomaan.

Tiukasta aikataulusta joh-
tuen, ei esiratkonnan pa-
lautteita ole käytettävissä. 
Arvelisin vaikeusasteen 
asettuvan alueelle helppo–
keskivaikea.

veikko@nordem.fi



Kylänraitti 4/2012 17uRHEILu

• Parturi-kampaamopalvelut  
• Rakennekynnet  
• Teippipidennykset
• Lahjakortit 
• Elvari-korut

www.jicco.fip. (09) 2566 196 | Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola | ark 9-18, la 9-14  
www.mariannensalonki.com | Facebook

Käy tykkäämässä meistä facebookissa niin saat ensim-
mäisenä tietää ajankohtaiset tarjoukset ym. tiedotteet.

VeVen uusi toimintakausi alkaa
lentopalloon voivat osal-
listua yli 15-vuotiaat. Jal-
kapallojoukkueita on niin 
lapsille, nuorille kuin aikui-
sillekin, ja lisää perustetaan 
tarpeen mukaan. Harjoi-
tuksissa ja kuin peleissäkin 
pelataan "kaikki pelaa"-pe-
riaattein, eli mukana pysy-
vät kaikki. Talvella pelataan 
footsalia sisällä. Sulkapal-
lovuoroja on muutama. 
 
Voimaa, vauhtia ja venyt-
telyä

Kehonhallintaa, venyttelyä 
ja hyvää oloa voi kehittää 
Bodymixissa, jossa liiku-
taan viikoittain erilaisten 
jumppatyylien tahtiin, tai 
Seasonal Joogassa ja Pi-
lateksessa, jonka taustalla 
on kiinalainen lääketiede. 
Kehonhuollossa liikutaan 
nautinnollisesti venytellen 
ja Zumbassa iloisesti tans-
sien. Kuntocircuitissa, kun-
topiirissä ja kahvakuulassa 
laitetaan lihakset töihin. 

 
Lasten ryhmiä ovat alle 
vuoden ikäisten Babybic, 
perheliikunta 1–5-vuotiail-
le, liikuntaleikkikoulu ja 
tempputuokio 3–6-vuoti-
aille sekä yleisurheilukou-
lut neljävuotiaasta alkaen. 
Yleisurheilua voi harrastaa 
aikuiseksi asti, ja halu-
tessaan voi 11-vuotiaasta 
alkaen harjoitella VeVen 
valmennusryhmässä tai 
henkilökohtaisessa valmen-
nuksessa. Lasten ryhmiin, 
yleisurheilukouluja lukuun 
ottamatta, on jonkin verran 
jonoa. Balettitunnit ovat täl-
lä hetkellä vain edistyneille 
tanssijoille. Koululaisten 
liikunnalliseen kerhoon 
kannattaa ilmoittautua pian. 
 
Palloilua

VeVessä voi pelata sählyä 
koko perheen voimin tai 
omassa porukassa ja sali-
bandya 10–15- vuotiaiden 
ryhmässä. Koripalloon 
osallistuvat 6–18-vuotiaat, 

Lihaksistoa voi voimistaa 
myös kuntosalivuoroilla, 
joka ikinen päivä. Ikiliikku-
jissa ikäraja on 65 vuotta, ja 
sen toimintaa suunnitellaan 
osallistujien toiveiden mu-
kaan.

Suurin osa VeVe-liikunnas-
ta kuuluu yksilö- tai perhe-
vuosimaksuun, osassa on 
lisämaksu. 

Uusi kausi alkaa 7.1.2013, 
mutta toimintaan voit tulla 
jo nyt ilmoittautumalla In-
ternet-sivujen kautta. Myös 
uutta toimintaa on tulossa.

Toiminnasta löytyvät 
kuvaukset www.veve.net 
-sivuilta. Vuoden 2013 
hinnat päätetään seurasään-
töjen mukaisesti jäsenko-
kouksessa 14.12. Veikkolan 
koululla alkaen kello 
17.30. Tervetuloa mukaan. 
 
Teksti ja kuvat:  
Johanna Artola

KAUNEUSNURKKA
Nina Sipilä-Latovehmas

Tervetuloa Jouluglögille / lahjaostoksille 17.12 maanan-
taina klo 16.30-19.30 tai 22.12 lauantaina klo 10.00-13.00

Lisätietoja Kauneusnurkasta nettisivustolta:
http://kauneusnurkka.nettisivu.org

(Kauneusnurkan nettisivuilta linkki myös verkkokauppaan, josta voit 
ostaa hoitolahjakortit pukinkonttiin kotiin toimitettuina)

Korkealaatuiset hoitotuotteet ja meikkituotteet kautta linjan:

TERVETULOA!

Turuntie 561,02880 Veikkola p. 050-5645909/ nina.sipilalatovehmas@gmail.com

Aleksanteri Sonninen vuoden 
urheilija

Veikkolan Veikkojen Alek-
santeri Sonninen on Hel-
syn, Helsingin seudun 
yleisurheilupiirin, vuoden 
urheilija eli 14-vuotiaiden 
poikien sarjan paras. Myös 
hänen valmentajansa Risto 
Sonninen sai valmentaja-
palkinnon.

Aleksanteri Sonninen (toinen oik.) ja valmentajansa Risto 
Sonninen (oik.) palkinnonjaossa Helsyn vuosikokouksessa. 
Kuva: Harri Ojala.

Teksti: Johanna Artola

VeVen joulujumppaa.

Veikkolan Viihdelaulajat lahjoitti VeVelle 65-vuotisjuhlan kunniaksi juhlamarssin. CD on 
myynnissä Sirpan Vintillä, Pikkirillissä, 10-kioskilla  ja 4Racing/Vaniljassa  hintaan 5 eu-
roa. Tuotto käytetään kokonaisuudessa VeVen liikuntavälineiden hankintaan.

Juhlamarssi VeVelle

Lapsille



Kaikki herkut 
joulupöytään
Alla läckerheter
till julbordet

Att smälta skinkan
Smält den frusna skinkan i sin egen förpackning i kylskåpet

eller i ett kallskåp. 

Att tillreda skinkan

1.  Ta in skinkan i rumstemperatur innan tillredningen. Skinkan är

 klar att tillredas då dess innertemperatur är minst 10 grader. Torka

 skinkans yta torr med ett hushållspapper. Flytta skinkan till stekpåsen

 med skinndelen uppåt. Stäng påsen. Klipp ett litet lufthål i

 övre delen av påsen i ett hörn.

2.  Lägg stekmätaren i skinkan igenom stekpåsen i skinkans tjockaste

 del. Flytta skinkan i påsen till en ugnsform. Tillred skinkan till en

 början i 200 grader i ca ½h. Sänk därefter temperaturen till

 100-120 grader så att skinkan får långsamt bli mör. En färdig

 skinka har en innertemperatur på ca 75 grader. Att tillreda skinkan

 tar ungefär en timme per kilo skinka beroende på ugnen.

 Täck den färdiga skinkan med folie och låt den dra i ca en halv

 timme.

3.  Ta tillvara spadet som har samlats i stekpåsen. Ta ut skinkan från

 påsen. Ta bort eventuellt nät från skinkan. Med hjälp av kniven tar

 man bort svålen och överlopps späck.

4.  Gnid in skinkan med senap och täck sedan ytan med skorpmjöl

 eller krossad mandel och farinsocker. Om så önskas kan man

 tillsätta mandelspån eller hela kryddnejlikor. Gratinera skinkan i

 ugnen i 250 grader i ytterligare 10 minuter tills den är gyllenbrun

 till färgen.

Julskinka

Kinkun sulatus
Sulata pakastettu kinkku pakkauksessaan 

jääkaapissa tai kylmiössä. 

Kinkun paistaminen

1.  Ota kinkku hetkeksi huoneenlämpöön ennen paistamista. 

 Kinkku on paistovalmis, kun sen sisälämpötila osoittaa vähintään 

 10 astetta. Pyyhi kinkun pinta kuivaksi talouspaperilla. 

 Siirrä kinkku paistopussiin nahkapuoli ylöspäin. Sulje pussi 

 sulkijalla. Leikkaa pieni ilma-aukko pussin yläkulmaan.  

2. Työnnä lihalämpömittari paistopussin läpi kinkun 

 paksuimpaan kohtaan. Siirrä kinkku pusseineen uunipannulle. 

 Paista kinkkua aluksi 200 asteessa noin puoli tuntia. Sen 

 jälkeen laske lämpötila 100–120 asteeseen, jotta kinkku 

 kypsyisi hitaasti mehukkaaksi. Kypsän kinkun sisälämpötila 

 on noin 75 astetta. Kinkun kypsyminen kestää noin tunnin 

 kiloa kohden, uunien erot huomioon ottaen. Peitä kypsä 

 kinkku foliolla ja anna vetäytyä noin puoli tuntia.

3.  Ota kastiketta varten talteen pussiin valunutta kinkun 

 paistolientä. Ota kinkku pois pussista. Poista kinkun pinnalta 

 mahdollinen verkko ja veitsen avulla kamara sekä ylimääräinen silava.

4.  Kuorruta kinkku sivelemällä se ensin sinapilla ja sen jälkeen 

 ripottelemalla pintaan korppujauhoja tai jauhettua mantelia ja 

 fariinisokeria. Paina halutessasi kinkun pintaan mantelilastuja tai 

 kokonaisia mauste-neilikoita. Kuorruta kinkkua noin 10 minuuttia 

 250 asteessa, kunnes pinta on kauniin kullanruskea.

Joulukinkku

S-market Veikkola
Koskentie/Koskisvägen 2,
puh/tfn. 010 762 6420
(0,0828 puhelu/samtal + 0,1199/min)

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

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

HK 

Juhlakinkku 
potkalla/
Festskinka 
med lägg
n./ca 6,5 kg 

4,39 /kg

Hinnat voimassa koko joulukuun 2012.
Priserna gäller hela december 2012.

HK 

Juhlakinkku 
luuton/Fest-
skinka, benfri
n./ca 6 kg

5,39 /kg
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La  1.12. klo 10-13 Kartanoteatterin toritapahtuma. Mehua, glögiä ja 
joululauluja. Myytävänä lahjakortteja ensi kesän näytelmän esityksiin.

Ti 4.12. klo 11–12.30 Veikkolan seurakuntakodilla;  
klo 12.30–14 ikäihmisten virkistyskerhossa lauletaan vanhoja virsiä. 

To  6.12. Veikkolan kartanoteatterin itsenäisyyspäiväjuhla klo 14 ja 16.30 
Eerikinkartanossa. Ohjelmassa tarinateatteria ja aarrekarttoja. Ennakkomyynti 
Veikkolan 10-kioskilla ja varaukset veikkolankartanoteatteri@gmail.com.

La 8.12. klo 12-20 Joulusahtitapahtuma Veikkolassa 
Sahtipäät ry:n perinteinen yleisölle avoin, ilmainen tapahtuma, jossa valmistetaan 
sahtia jouluksi ja maistellaan sahtia, vierremäskileipää ja mäskipiparkakkuja. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sahtipaat@gmail.com ja 040 5058 058 / Sahti-Kaisa

Su 9.12. klo 18 adventtikonsertti Haapajärven kirkossa. Ulla ja 
Pete Ronkainen, laulu, Juhani ”Junnu” Aaltonen, foni ja huilu 
sekä Juha Laukkanen, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 7 e.

Ti 11.12. Kirkkonummen Kamarikuoron joulukonsertti klo 19 Haapajärven 
kyläkirkossa, johtajana Pia Hemminki, pianistina Per-Olof Munck. Vanhaa 
perinteistä ja uutta englanninkielistä joulumusiikkia. Ohjelma 10 e, myytävänä 
myös kuoron joululevyä. Kamarikuoro viettää ensi vuonna 40-vuotisjuhlaansa.

Pe 14.12. klo 10 Perjantaikahvilassa Länsi-Uudenmaan omaishoitajat 
ja läheiset ry; Marja-Leena Kuusi kertoo toiminnasta. Tilaisuus on 
avoin kaikille veikkolalaisille. Nuorisotilassa, os. Koskentie 3.

La 15.12. klo 10-13 Kartanoteatterin toritapahtuma. Mehua, glögiä ja 
joululauluja. Myytävänä lahjakortteja ensi kesän näytelmän esityksiin.

Ma 17.12. Kauneusnurkan Nina järjestää hoitolassaan 
jouluisen glögitilaisuuden klo 16.30–19.30

to 20.12. ”Kuinka maltat odottaa” -joulukonsertti Haapajärven kyläkirkossa 
Veikkolan viihdelaulajat ja johtajansa Jyrki Niskanen esiintyvät. Käsiohjelma 10 e.

Pe 21.12. klo 10 Perjantaikahvilassa lauletaan joululauluja. Tilaisuus on avoin kaikille 
veikkolalaisille. Nuorisotilassa, os. Koskentie 3.  
 
 

La 22.12. klo 10-13 Kauneusnurkan Nina järjestää hoi-
tolassaan jouluisen glögitapahtuman.

Ma 24.12. klo 12–14 Yksinäisten joulu BB-ryhmäläisille, Veikkolan nuorisotila, 
Koskentie 3. Ilmoittaudu 17.12. mennessä palveluohjaajalle, puh. 050 4137443.

Uimatempaus BB-ryhmäläisille (BB = Brita Blombergin testamentti-projekti)

Erilaista hauskaa kuntoliikuntaa vedessä.  Siikaranta  ti 8.1 klo 15-17 ja to 10.1.klo 
15-17.Vetäjänä Hans Leidenius, joka antaa lisätietoja tarvittaessa puh: 050-571 64 69.

Omat pyyhkeet ja uima-asut mukaan. Mahdollisuus ruokailuun klo 17-
18 (10,50 €) Kuljetus kimppakyydeillä mahdollisuuksien mukaan.

La 16.3.2013 Kevään 2013 Kids' Action Night on Veikkolan koululla 
klo 16-19 alakouluikäisille. Järjestäjä on Eläköön Veikkola! ry

Viime vuoden joulusahtitapahtuman päälappoajana (kunniavirka) oli Pekka 
Haavisto. Panimossa oli senkin vuoksi ajoittain jopa tungosta. Sahtipäät ry:n 
pääpää Marjokaisa Piironen oli siitä vain innoissaan.



Rauhallista Joulua


