
2 / 2013 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

Kartanoteatterin ensi-ilta lähestyy, katso sivu 16 

Veikkola-päivät 
la 25. - su 26.5.

Ohjelma sivulla 3

Nuuksio ja Haltia sivulla 22



Kylänraitti 2/20132

Päätoimittaja
Matti Saartamo 050 300 7720
mattisaartamo@gmail.com
 
Toimitussihteerit
Anu Halme ja 
Marjokaisa Piironen

Toimituskunta
Tapani Iivari, Raija Kari, 
Raili Leidenius

Seuraavat  numerot 
ilmestymispäivä, aineistopäivä 
3/2013 ma 30.9.,  ma 9.9.
4/2013 ma 2.12.,  ma 11.11.
 
 

Painopaikka
Esa Lehtipaino Oy, Lahti
Taitto
Anu Halme

Piirrokset
tupuli.fi / Franz Raschbacher

Aineisto
toimitus@kylanraitti.fi
ilmoitukset@kylanraitti.fi
Toimitus pidättää oikeuden 
muokata ja lyhentää aineistoa.

Ilmoitukset
Paavo Sortti 050 559 8945
ilmoitukset@kylanraitti.fi

Ilmoitushinnat (mv)
1/16 s 70 e
1/8 s 120 e
1/4 s 210 e
1/2 s 345 e
1/1 s 580 e

Neliväri-, vakio- ja määrä-
paikat sopimuksen mukaan.

Jakelu
Kylänraitti jaetaan vapaa-
ehtoisvoimin Veikkolassa, 
Haapajärvellä, Kurkistossa, 
Kylmälässä, Lapinkyläs-
sä ja Siikajärvellä. Lisäksi 

lehteä saa kylän liikkeistä, 
kirjastolta ja kylätalolta.

Kustantaja
Kylänraittia julkaisee 
Veikkolan kyläyhdistys 
Byförening i Veikkola ry. 
neljä kertaa vuodessa.
 
Painosmäärä: 4000 kpl

ISSN 1459-3718

Kylänraitti 2/2013 
Kylänraittia julkaisee Veikkolan kyläyhdistys.

PÄÄKIRJOITuS

Veikkolan
Kyläyhdistys

����������������������Puheenjohtaja Raija Kari,
050 3816124, raija.kari@saunalahti.fi
Varapuheenjohtaja Matti Saartamo,
050 3007720, mattisaartamo@gmail.com
Rahastonhoitaja Paavo Sortti,
050 5598945, paavo.sortti@elisanet.fi
Sihteeri Pirkko Kautto, 050 5406952, pirkko.kautto@elisanet.fi

Muut hallituksen jäsenet:
Katriina Aatsalo, katriina.aatsalo@pp.inet.fi
Maria Tjäder-Knight, tjaderknight@gmail.com 
Raili Leidenius, 050 3554469, raili.leidenius@gmail.com
Marjokaisa Piironen, 040 5058058, marjokaisa@gmail.com
Maarit Orko, maarit.orko@netti.fi
Varajäsenet
Tapani Iivari, 050 5273953, tapani.iivari@kolumbus.fi
Rauno Lahti, 050 5962088, rauno.lahti@kolumbus.fi
Matti Kaurila, 050 572 7614, matti.kaurila@espoo.fi
Airi Hyvönen, airi.hyvönen@saunalahti.fi
Kunniajäsenet
Raili Leidenius, 050 3554469, raili.leidenius@gmail.com
Matti Knuuttila, 0500 501 672, mattikn@sci.fi 
Rauno Lahti, rauno.lahti@kolumbus.fi 

Jaokset
Skeittiramppi
Paavo Sortti, 050 5598945
Frisbeegolf
Pyry Ahlfors, 0500 921 255, pyry@kiinto.com
Talviuinti
Pirkko-Liisa Iivari, 050 354 0836, pirkko.iivari@kolumbus.fi

Veikkolan kylätalo Vanhatie 29, 02880 Veikkola
veikkola@gmail.com, Veikkolaverkko www.veikkola.fi
Jäsenmaksut ja kylätalon vuokramaksut tilille
OP FI6452974540003368 tai AKTIA FI5340550010775621 
Henkilöjäsenet 15 e, viitenumero 201304, yhteisöt 50 e/vuosi
Y-tunnus: 1774952-8, rek.nro 60.083, ensirek.pvm 3.4.1952

Sisällysluettelo
AJASSA ....................................................................... 3-10
Kylänratti ......................................................................... 8
Kyläluuta ......................................................................... 8

HISTORIA ......................................................................11

VALTuuSTOPALSTA .................................................. 12

KuLTTuuRI .......................................................... 13 –15

KARTANOTEATTERI .......................................... 16–17

LAPSET JA NuORET ................................................. 18

AJANVIETE: Veikkola-ristikko.................................. 19

LIIKuNTA ............................................................... 20–21

YMPÄRISTÖ .......................................................... 22–25
Topi Tiiraa ..................................................................... 22
 
TAPAHTuMAKALENTERI ....................................... 27
Veikko-sarjakuva .......................................................... 27

Istun bussissa ja huomaan naapu-
rin selailevan Kylänraitti-lehteä. 
Tunnen tyytyväisyyden tsunamin 
valtaavan olemukseni. En malta 
olla kysymättä, millä tavalla hän 
kokee paikallislehden merkityk-
sen:

– Olen asunut vasta pari vuot-
ta Veikkolassa ja huomaan aina 
odottavani, milloin seuraava lehti 
ilmestyy. Voisi tulla useimminkin. 
Paikallislehti yhdistää asukkaita ja 
luo positiivista henkeä.

Oli mukavaa tulla kotiin, kun kas-
sissa oli myönteistä palautetta.

Veikkolan alueella on kaksi ra-
kennushistoriallisesti merkittävää 

kohdetta: Eerikinkarta-
non alue ja Veikkolan 
entinen parantola. Mo-
lemmissa kuhisee tällä 
hetkellä.

Kartanon tulevaisuut-
ta pohtii Haaga-Perhon 
vetämä ohjausryhmä, 
jossa ovat edustettui-
na tasapuolisesti kaikki 
intressipiirit. Syksyyn 

mennessä valmistuu esiselvitys 
niistä visioista, joita työryhmä 
tulee suosittelemaan jatkotoi-
menpiteitä varten. Etusijalla ovat 
matkailuun ja kulttuuriin liittyvät 
hankkeet, mutta mukana on myös 
biodynaamista viljelyä ja mansi-
kanpoimintaa.

Myönteisenä asiana voidaan to-
deta, että kunta on ensimmäistä 
kertaa ottanut asian tosissaan ja 
suhtautuu asiaan hyvin myötä-
mielisesti. Siitä kiitos elinkeino-
toimenjohtaja Marko Tiiriselle.

Veikkolan parantola on keskus-
tassa sijaitseva kahden pääraken-
nuksen ja torpan kokonaisuus, 
jossa on aiemmin tehty uraa 
uurtavaa mielenterveystyötä. 

Varsinkin Claes Anderssonin ai-
kana siellä puhalsivat edistyksen 
tuulet, kun haettiin enemmän 
inhimillistä asennetta ja uusia 
hoitomuotoja. Nyt rakennusten 
tulevaisuus on kysymysmerkki, 
johon sekä Mielenterveysseura 
että Kirkkonummen kunta hake-
vat ratkaisua.

Sitä ennen Kartanoteatteri kunni-
oittaa parantolan rikasta mennei-
syyttä ja esittää kesäkuussa työ-
ryhmän kirjoittaman näytelmän 
Särkyneiden siipien korjaamo. Se 
kertoo hauskalla ja koskettavalla 
tavalla parantolan menneisyy-
destä faktaa ja fiktiota sopivasti 
sekoittamalla. Mukana on yli vii-
sikymmentä näyttelijää ja elävää 
musiikkia Sami Panulan bändin 
säestämänä.

Toivon mukaan entisen Paranto-
lan alueelle rakennettu uusi katso-
mo täyttyy ja katsojat tulevat en-
tistä tietoisemmiksi kotiseutunsa 
historiasta.

Kulttuurin tehtävä on viihdyttää, 
valistaa ja virittää. Suloista suvea!

Matti Saartamo

Kulttuuria ja mielenterveyttä

Kannen parvekekuvassa kartanoteatterin kesänäytelmän, Särkynei-
den siipien korjaamon, näyttelijöitä: Matti Malinen, Pekka Lem-
piäinen, Satu Jämsä, Lilli Sorsa, Anna-Maija Iskanius ja Maarit 
Lindblad. Kuva: Markku Jämsä.

Melontakuva Nuuksiosta: Kai Pihlström.
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kulku-ura vasta hahmot-
tumassa.

Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Kevyen liikenteen väyliä 
Veikkolasta Lapinkylän ja 
Eerikinkartanon – Kylmä-
län – suuntaan on toivottu 
ja odotettu kauan. Vielä ei 
tiedetä, kuinka kauan pitää 
odottaa.

Rakennuttajainsinööri Ari 
Luomala kertoi, että ELY-
keskuksesta ei ole saatu 
aikataulu- eikä rakenta-
mistietoja kevyen liiken-
teen väylän rakentamisesta 
Veikkolan keskustasta Na-
valan VPK:lle asti. Tällä 
hetkellä tärkeintä on saada 
Veikkolan ja Lapinkylän 
väliset vesi- ja viemäri-
johdot paikalleen. Näiden 
siirtolinjojen suurista kai-
vutöistä kerroimme viime 
numerossamme. Työt val-
mistuvat marraskuussa, 
mikäli olosuhteet pysyvät 
suotuisina.

Kevyen liikenteen väylän ura 
vasta hahmottumassa 

Kuten kerroimme, joilla-
kin osuuksilla kaivantoi-
hin vedetään valokaapelia. 
Tästä työstä vastaa Lapin-
kylään perustettu Kobbnet 
Valokaapeliosuuskunta. 
”Kobbnet rakentaa uutta 
nopeaa verkkoyhteyttä La-
pinkylä–Haapajärvi-alueel-
le 2013–2014”, kerrotaan 
asiasta Lehtikuusentien ja 
Lapinkyläntien risteyksen 
tuntumassa olevan tiedo-
tustaulun alaosaan lisätyssä 
kyltissä.

Vapun tienoilla tilanne oli 
se, että peitettyjä siirto-
johtokaivantoja oli Leh-
tikuusentien risteyksestä 
alkaen Lapinkyläntien 
varrella runsaan puolen 
kilometrin matkalla. Kai-
vantojen kohdalla on ke-
vyen liikenteen väylän 
monen metrin levyinen 

Kevyen liikenteen väylän ura Veikkolasta Navalaan on vasta hahmottumassa. Rakentamisen 
aikataulusta ei vielä ole mitään tietoa.

JK. Kunnan edustaja 
Roni Zein viestitti 
asiasta seuraavaa: 
 
Tiesuunnitelman laatiminen 
kevyen liikenteen 
parantamiseksi maantielle 
1131 välillä Haapajärvi-
Veikkola on parhaillaan 
vireillä. Kyseessä on ELY:n 
maantie ja hankkeesta vastaa 
Jaakko Kuha, jaakko.kuha@
ely-keskus.fi. 

Uudenmaan ELY-keskuksen 
tienpidon ja liikenteen 
suunnitelma 2013-2016 
esittelee kyseiselle aikavälille 
suunnitellut hankkeet. 
Haapajärvi-Veikkola -hanke 
on yksi näistä.

Syksyllä 2012 tehtiin Kirk-
konummella tarveselvi-
tys tyyppiasukaspuistoista 
ja lähiliikuntapaikoista. Ta-
voitteena on, että näitä ra-
kennetaan jokaiselle 5 000 
asukkaan asuinalueelle. 
Selvityksen mukaan aluksi 
asukaspuistoja rakennetaan 
Masalaan, kunnan keskus-
taan ja Veikkolaan.

Asukaspuiston tavoitteena 
on tukea perheitä, ja sen 
toiminta rakentuu laajaan, 
paikallisten toimijoiden 
yhteistyöhön. Lapset ja 
vanhemmat yhteistyössä. 
Asukaspuistossa tulee olla 
tilat kunnan, järjestöjen, ur-

”Mikä ihmeen Asukaspuisto?”
heiluseurojen, seurakunnan 
ja yksityisen sektorin sekä 
asukkaiden yhteistoimin-
taan.

Asukaspuistoon on tarkoi-
tus rakentaa myös asukas-
puistorakennus, jossa on 
säilytys- ja sosiaalitiloja. 
Sisätilat toivotaan suun-
niteltavaksi siten, että 
sinne voivat myös isät 
tulla lastenvaunuineen. 
Lähiliikuntapaikka on asu-
kaspuistorakennuksen lä-
hellä sijaitsevat ulkotilat, 
jossa on mahdollisimman 
monipuolisesti eri-ikäisten 
kuntalaisten liikuntatarpei-
siin soveltuvat liikunta-alu-

eet: perhepuisto leikkiväli-
neineen, monitoimikenttiä 
sekä pienpelialueita nuoril-
le ja aikuisille, motoriikka-
laitteita kaikenikäisille sekä 
ulkokuntoiluvälineitä.

Tarkoitus on edistää kai-
kenikäisten ihmisten lii-
kuntaa ja hyvinvointia. 
Asuskaspuisto on jo tekeil-
lä Masalassa ja valmistu-
nee vuonna 2014. Kunnan 
keskustan asukaspuisto on 
valmiina 2015–2016, ja vii-
meisenä rakennetaan Veik-
kola 2017–2018.

Odotamme kiinnostuneina. 
Raili Leidenius

Lauantaina 25.5.
 
Torilla kello 11–15
Kirpputoripaikkoja on lehden painoon mennessä varattu 20. Yksityiset 
henkilöt ja yhdistykset myyvät käytettyjä tai itse tekemiään tuotteita, mm. 
vanhoja Aku Ankkoja. Yhdistyksistä paikalla ovat kyläyhdistyksen lisäksi 
ainakin Martat ja Kirkkonummen kirjaston ystävät. Yrityksistä ProGames 
ja Oriflame esittelevät tuotteitaan.
Kyläyhdistyksen hoitamalle taimien vaihtotorille saa tuoda taimia 
ruukuissa, joihin kirjoitetaan vähintään kasvin nimi. Taimen voi vaihtaa 
jonkun toisen tuomaan taimeen tai lahjoittaa. Mahdollisia ylimääräisiä 
taimia saa ostaa muutamalla eurolla. Tulot käyttää kyläyhdistyksen Raitti 
kukkii -ryhmä kylän keskustan kukkasipuleihin ja perennojen taimiin.
Veikkolan kartanoteatterilaiset myyvät lippuja kesän näytöksiin, kirjaston 
nuorisoteatteri esiintyy, Eläköön Veikkola! ry:n Jippii-112 -kuoro laulaa 
sekä Ilotuli-tanssiryhmä tanssii. Yllätysesiintyjiäkin on odotettavissa.
 
Skeittiparkin avajaiset kello 15.00
Kunnostetun skeittiparkin avajaiset kello 15.00 alkaen. Makkaroiden grillausta 
ja lettujen paistoa. Tilaisuudessa ilmoitetaan Veikkolan Veitikka 2013.
 
Vanhassa keskustassa
 Ritva Hernetkosken tilassa: 
Hierontaa, vyöhyketerapiaa, lymfahierontaa, voice massage -hierontaa. 
Lisäksi neuvontaa ja ohjausta eri hoitomuodoista. Myös tuote-esittelyä ja 
tuotetarjouksia. Paikalla Kyösti Laatikainen, Sirpa Bäckman, Sirpa Ojala, 
Merja Sopanen, Ritva Hernetkoski.
Lapset voivat vierailla Kuljetus E & J Nordqvist Oy:n kuorma-autossa ja 
T:mi Terho Kallosen kaivinkoneessa.
Kauneusnurkassa lapsille kasvomaalauksia, aikuisille pienimuotoisia 
hoitoja (Omnian NY Kauneuskupla paikalla), Riitta-Liisa Nordqvist hieroo 
niskaa ja hartioita.
Mahdollisuuksien mukaan myös puistojumppaa. Tapahtuma-alueella 
paistettuja makkaroita ja kahvia. Lisäksi yrityksissä erilaisia Veikkola-
päivä -tarjouksia ja paljon muuta.
 
Sunnuntaina 26.5.
 
Ladies frisbeegolf kello 14–16 Vuorenmäen urheilupuiston radalla. 
Ilmoittautumiset mieluiten 20.5. mennessä veikkola@gmail.com, paikan 
päälläkin voi ilmoittautua. Tapaaminen klo 14.00 Vuorenmäen koulun 
parkkipaikalla, jossa opastusta lajiin ja jakautuminen ryhmiin.
Ota mukaan omat tai lainatut frisbeet. Kyläyhdistyksellä on joitakin 
pelikiekkoja lainattavaksi, ja 10-kioskilta saa ostaa niitä. Itse tapahtuma on 
ilmainen.
 
Linturetki kello 16–18 Haapajärvelle
Tapaaminen Navalan juhlaladon terassilla kello 16.00. Oppaana 
Kylänraitin lintupakinoitsija Topi Tjäder. Jalkaan kosteutta kestävät 
jalkineet ja ylle säänmukainen vaatetus. Kiikari mukaan, jos vain sellainen 
on.
Jos et ehdi mukaan heti alusta, niin soita Topille, puh. 0400 902623. 
Ilmoittautuminen pari päivää ennen suotavaa muttei pakollista osoitteeseen 
kirves@saunalahti.fi.
Veikkola-päivien ohjelma tarkentuu Veikkolaverkkoon  
www.veikkola.fi  Ajankohtaista / Veikkolapaiva 2013 -sivulle.

Veikkola-päivät la 25. – su 26.5.
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Syrjäytyvät nuoret huolettavat

Aluefoorumin evästykset

Monessa puheenvuorossa 
korostui syrjäytyvien nuor-
ten kasvava joukko kyläs-
sämme. Seuraavassa poi-
mintoja puheenvuoroista:

Vuorenmäen koulun reh-
tori Esa Kukkasniemi 
kertoi, että hänen johtamas-
taan koulusta on vähälle ai-
kaa rikottu 10–15 ikkunaa, 
joista on tehty rikosilmoi-
tukset. Ikkunat on rikottu 
ruuveilla, joita on lennätet-
ty todennäköisesti ritsalla 
tai muulla laitteella ohi aja-
vista autoista. Samanlaista 
ilkivaltaa on tapahtunut 
muuallakin Kirkkonum-
mella. Myös pyöräileminen 
ilman asianmukaista kypä-
rää on huolenaiheena Kuk-
kasniemen koulussa.

Veikkolan koulun rehtori 
Leila Kurki totesi, että 90 
prosenttia hänen koulunsa 
oppilaista on ihania nuoria. 
Huolenaiheena ovat kuiten-
kin syrjäytyjät. Nuuskan 
myynti ja käyttö on rajusti 
kasvanut nuorten keskuu-
dessa. Sitä hankitaan eri 
keinoilla suuria määriä 
etenkin Tallinnasta ja edel-
leen välitetään. Myös has-
siksen käyttö on ongelma 
nuorten keskuudessa.

Matonkudontapaikka 
Veikkolassa?

Kuva: maton kutonut Pirkko-Liisa Iivari.

Kyläyhdistykselle on tar-
jottu kudontatilaa ja kaksia 
kangaspuita. Mahdollisesti 
olisi saatavissa myös kol-
mannet kangaspuut. Ku-
dontatila on Siwan lähellä.

Kotilo

Aluefoorumin aktiivinen osallistujajoukko kokoontui nuokkarilla 16.4.

Aluefoorumi kokoontui Veikkolan Nuoriso-
tilassa 16.4. Eri yhdistyksistä olivat paikalla 
Veikkolan Kyläyhdistys, Kirjaston Ystävät, 
VeVe, Jalkkarit, Kartanoteatteri, Koti ja koulu 
-yhdistys ja Eläköön Veikkola. Lisäksi paikal-
la oli edustaja Mielenterveysseuran Tukikoi-
rakko-toiminnasta, lapsiperhetyön edustaja 
seurakunnasta, Veikkolan kirjaston edustaja, 
molempien koulujemme rehtorit sekä Kirkko-
nummen poliisin edustaja. Paikalla oli myös 
nuokkarin puolesta nuoriso-ohjaaja Rafaela 
Nyholm. Puhetta johti ansiokkaasti VeVe:n 
toiminnanjohtaja Johanna Artola.

Seurakuntakodin käyt-
täjiä huolettavat ahtaat 
liikenneväylät. Vaikka esi-
merkiksi koulun taholta 
on lähetetty tietoa kotei-
hin, ettei seurakuntakodin 
parkkipaikkaa ja sen ohi 
kulkevaa kapeaa väylää 
saa käyttää muut kuin seu-
rakuntakodissa asioivat, ei 
tieto nähtävästi ole mennyt 
perille. Jos seurakuntakodin 
henkilökunta ojentaa näitä 
virheellisesti ajavia, henki-
lökunta saa osakseen nuivia 
katseita.

Kirkkonummen poliisin 
edustaja kertoi talven ol-
leen kohtalaisen rauhalli-
nen Veikkolan osalta. Hän 
kertoi myös, että kun Kirk-
konummen omat resurssit 
eivät riitä, Espoon poliisi 
pyrkii paikkaamaan tätä va-
jausta. Hänen mukaansa ol-
laan ihan uudessa tilantees-
sa vuodenvaihteessa 2014, 
jos kaavaillut muutokset 
pitävät paikkansa. Niiden 
mukaan alaikäiset asiakkaat 
siirtyvät sosiaalitoimen har-
teille.

Eläköön Veikkola -yhdis-
tys järjestää varttuneem-
malle nuorisolle toimintaa 
nuokkarilla joka toinen 

lauantai. Nämä nuoret eivät 
kelpaa enää ikänsä puolesta 
nuokkarille sen normaalei-
na toiminta-aikoina. Val-
vonta on ongelmallista, kun 
pitäisi puhalluttaa taloon tu-
levat nuoret, ja puhalluslait-
teet ovat sen verran arvok-
kaita, ettei yhdistyksellä ole 
varaa hankkia niitä.

Tilaisuudessa tuli myös esil-
le, että Veikkolan kirjaston 
Rotko-saliin etsitään käyttä-
jiä. Tällä hetkellä sitä käyttä-
vät sunnuntaisin kokoontuva 
nuorisoteatteri, silloin täl-
löin kokoontuva tanssikerho 
ja joinain aamuina paikalli-
nen päiväkoti sisäliikuntaan. 
Tilaa salista löytyy noin 60 
neliötä. Varustukseen kuulu-
vat valkokangas, videotykki 
ja tietokone. Lisäksi salin 
yhteydessä on pieni keittiö, 
jota on myös mahdollista 
hyödyntää.

Tilaisuudessa viriteltiin 
yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä. Ehkä tämä yhteis-
työ kantaa hedelmää jo 
tämän kevään Veikkola-
päivillä 25. toukokuuta. 
Eräs yhteistyön muoto on 
Jalkkareiden ja Mielenter-
veysseuran koirakkojen 
välinen toiminta.

Koirakkotoimintaa voitai-
siin käyttää myös syrjäyty-
neiden nuorten ohjauksessa. 
Tällä hetkellä koirakäve-
lyille osallistuu vaihteleva 
määrä hännänheiluttajia ja 
koirista pitäviä ihmisiä. 
Koirakot starttaavat kä-
velyilleen tiistaisin kello 
18.30 Veikkolan 10-kios-
kilta.

Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Sain Kyläyhdistyksen halli-
tukselta tehtäväksi selvittää, 
kuinka moni olisi kiinnos-
tunut tulemaan mukaan ku-
dontatoimintaan ja minkä-
laista toimintaa haluttaisiin. 

Toivoisin yhteydenottoja ja 
samalla voi kertoa toivei-
taan.

Toivon, että saisimme kool-
le pienen joukon, joka voi-
si ryhtyä suunnittelemaan 
toimintaa. Lähinnä kangas-
puilla varmaan kudotaan 
mattoja, koska kudontapai-
kalla ei ole opetusta, vaan 
kutojien pitäisi olla hyvin 
omatoimisia.

Jos olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä:  
pirkko.iivari@kolumbus.fi, 
puh. 050 354 0836. 
 
Pirkko-Liisa Iivari

Millaisesta kodista 
sinä unelmoit? 

Ota yhteyttä! 
Tehdään yhdessä unelmiesi 
asuntokauppa - turvallisesti. 

 
 

 
     Koskentie 3, Veikkola, Puh. 010 254 5300 

Hienosti keksitty nimi talol-
le, joka esikuvansa tavoin 
tarjoaa suojaa, turvaa, huo-
lenpitoa ja yhteisyyttä asuk-
kailleen. Kotilon talossa on 
aikaisemmin ollut myymä-
lä, kerho- ja kokoontumisti-
la sekä lääkäreiden vastaan-
ottotila.

Kotilon tilat ovat tarkkaan 
käytetyt. Vakituisia asuk-
kaita on 11, ja lisätilalle 

on tarvetta. Olosuhteiden 
ja lainsäädännön myötä on 
asuntoloiden tarve ymmär-
retty ja niitä tuetaan. Ennen 
oli toisin: Kotilokin sai al-
kunsa siten, että koulutetut 
hoitajat perustivat asunto-
lan vuonna 1993. Kotilo 
täyttääkin tänä vuonna 20 
vuotta!

Tämä kehitysvammaisille 
tarkoitettu yksityinen hoi-

tokoti toimii nykyisin Hel-
singin erityishuoltopiirin 
alaisuudessa.

Lisätiloja saadakseen Ko-
tilo Oy kävi neuvotteluja 
rakennuksen muiden käyt-
täjien kanssa. Tuloksena oli, 
että lääkäreiden vastaanot-
totilat siirtyivät Vanhatien 
puolelta talon eteläpuolelle.

Pysyvään asumiseen tar-
koitetut tilat vaativat perus-
teellisen muutostyön, joka 
on nyt jo valmiina, mutta 
se odottaa vielä lopputar-
kastusta ja hyväksymistä, 
ennen kuin uudet asukkaat 
voivat muuttaa Kotiloon.

Lisätietoja: www.hoitokoti-
kotilo.com.

Raili Leidenius
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7-vuotias Norwichinterrieri Pete ja Marja saavat nauttia 
Ellan seurasta useamman kerran viikossa. Luontevalla ja 
varmalla otteella Ella leikittää Peteä, joka on oppinut totte-
lemaan Ellan selkeitä komentoja.

– Se on rauhallinen ja tykkää leikkiä, sanoo Ella kysyttäessä 
Peten parhaita puolia.

Toisinaan Ella käy omatoimisesti ulkoiluttamassa ja ruok-
kimassa Peten, jos Marjalla on menoa. Tarpeen tullen Pete 
voi myös yökyläillä Ellan perheen luona.

– Voimme hyvillä mielin jättää Peten Ellan perheen luo 
yöksi hoitoon, koska he ovat tuttuja hoitajia ja tuntevat koi-
ran tavat. Ensimmäisellä kerralla kirjoitin perhettä varten 
ohjeet, joissa oli Peten ruoka-ajat, ulkoiluttamiset, tavat ja 
komennot. Kaikki on mennyt hienosti, sanoo Marja.

Yhteistä aikaa Marja ja Ella saattavat viettää myös läksy-
jen parissa, leipoen, ja onpa teatterissakin yhdessä vierailtu. 
Marja painottaakin, ettei kummiuteen kuulu velvollisuuksia 
tai pakkoa.

Koirakummina toimiminen on hyvä mahdollisuus saada 
koira lenkkiseuraksi, opetella koiranhoitoa ja totutella vaik-
ka tiettyyn rotuun, jos on ajatellut oman koiran hankintaa.

– Etenkin aralle lapselle koirakummina toimiminen voi olla 
hyvä tapa totutella eläimiin ja opetella ottamaan vastuuta. 
Koiralla pitää kuitenkin olla tietyt säännöt, joita se totte-
lee. On myös hyvä tuntea koiran omistajat hyvin ja heidän 
koirankasvatuksen periaatteet sekä rodun lajipiirteet, Marja 
opastaa.

Teksti ja kuva: Maarit Kylänpää

Neljäsluokkalainen 
Ella on koirakummi
Eläkeläistä Marja Matinkaria ja 10-vuotiasta 
Ella Hertsiä yhdistää muukin asia kuin hyvä 
naapuruussuhde. Kolmevuotiaasta lähtien 
Ella on saanut kunnian toimia Marjan Pete-
koiran kummina. Yhteinen sopimus palvelee 
kaikkia osapuolia tuomalla ystävyyden iloa, 
piristystä päivään ja helpotusta arkeen puolin 
ja toisin.

Ellan perheellä ei ole omaa koiraa, mutta hän on saanut 
opetella koiranhoitoa Peten kanssa.

Kaverikoira Kuura tuo iloa 
vanhusten arkeen
Kuura on odotettu vieras Tammikartanon 
yksityisessä hoitokodissa, jonka asukkaita ja 
henkilökuntaa se käy ilahduttamassa rapsu-
tuspalkalla. Vaikka viime käynnistä onkin vie-
rähtänyt tovi, Kuura muistetaan.

tainen jäsenmaksu on yhä 
15 euroa. Yhdistyksiltä ja 
yrityksiltä maksu on 50 eu-
roa. Pankkisiirtolomakkeet 
ovat tämän lehden välissä.

Jäsenmaksut ovat yhdistyk-
semme suurin tulonlähde. 
Lisäksi kunnan toiminta-
avustus on sidottu jäsen-
määrään: mitä enemmän 
jäsenmaksuja, sitä enem-
män tukea.  Jäsenmaksulla 
tuet toimintaa, josta hyötyy 
koko kylä.

Kiitos tuesta! 
Raija Kari 
kyläyhdistyksen pj

Kannattaa tukea  
kyläyhdistystä
Veikkolan kyläyhdistys 
teki viime vuonna paljon. 
Kylänraitti-lehti ilmes-
tyi neljä kertaa. Kyläko-
kouksia pidettiin kolme. 
Keväällä aiheina olivat 
kaavoitus ja vesihuolto. 
Syksyllä pidettiin Pohjois-
Kirkkonummen vaalitent-
ti. Lausuntoja, aloitteita 
ja kannanottoja annettiin, 
Veikkolapäivät, siivous- ja 
kukkatalkoot kuuluivat ne-
kin ohjelmaan. Eerikinkar-
tanon kehityshanke käyn-
nistyi. Avantouintisaunaa 
kunnostettiin. Frisbeegol-
frata oli kovassa käytössä. 
Yhdistykset ovat löytäneet 
kylätalon.  Skeittirampin 
täysremppa on vuorossa 
tänä vuonna.

Tämä kaikki ja monta muu-
ta asiaa tehdään talkoilla. 
Kyläyhdistyksen perhekoh-

– Kuuran vierailu on aina 
suuri tapahtuma, ja sillä on 
erittäin myönteinen vaiku-
tus asukkaisiimme. Hymy 
nousee vanhusten kasvoil-
le, ja Kuuran käynnistä 
puhutaan pitkään, kertoo 
Tammikartanon hoitokodin 
toimitusjohtaja Hannele 
Kaukonen.

Kuusivuotias Kuura on 
kaverikoira, jonka kiltti 
ja rauhallinen luonne so-
pii täydellisesti tehtävään. 
Sopivan luonteen lisäksi 
kaverikoiraksi soveltuu 
tavallinen aikuinen ja tot-
televainen kotikoira, jolla 
on elämänkokemusta eri-
laisista ihmisistä, paikoista, 
hajuista ja tilanteista.

– Kuura on entinen tar-
hakoira, jonka saimme 
sijoitettuna perheeseem-
me 2-vuotiaana. Olemme 
kokeilleet Kuuran kanssa 
kaikenlaista toimintaa, 
kuten agilitya ja ihmisten 
jäljittämistä maastosta, 
mutta ainoastaan kaveri-
koiratoiminta tuntuu so-
pivan parhaiten Kuuran 
rauhalliseen luonteeseen, 
kertoo koiran omistaja 
Sari Peltonen.

Molemminpuolinen ilo ja 
nautinto ovat käsin koske-
teltavissa Kuuran kiertäes-
sä paijattavana yhteisessä 
oleskelutilassa, jonne van-
hukset ovat kerääntyneet 
viettämään aikaa. Kuura 
kiertää taitavasti hoitokodin 
asukkaalta toiselle kerjäten 
asiaankuuluvat rapsutukset 
ja taputtelut. Kun rapsutuk-
set lakkaavat, se kärsivälli-
sesti siirtyy seuraavan hen-
kilön jalkoihin nuuhkimaan 
ja ojentaa tassunsa. Vanhuk-
set innostuvat kertomaan 
tarinoita ja muistoja omis-
ta koirakokemuksistaan. 
Tämän lapinkoiran anovia 
katseita, pehmeää turkkia ja 
tassun ojennusta on kenen 
tahansa vaikea vastustaa.

– Kuura selvästi tykkää 
näistä käynneistä ja on jo 
oppinut, keneltä saa eniten 
silittelyjä. Huomaan sen 
suhtautuvan rollaattoreihin 
ja pyörätuoleihin varoen, 
etteivät tassut jää alle, mutta 
muuten se on täällä kuin ko-
tonaan, Sari Peltonen kertoo.

Viihtyisässä hoitokodissa 
halutaan tarjota vanhuksille 
hyvää hoitoa kodinomaises-
sa ympäristössä. Eläinten 

merkitys asukkaiden hyvin-
voinnissa on ymmärretty 
hyvin.

– Viime kesänä pihallam-
me vieraili liikkuva koti-
eläinpuisto, jossa oli kane-
ja, possu, lampaita, poni, 
aasi ja kaksi koiraa. Kaikki 
asukkaat olivat tosi mielis-
sään tapahtumasta. Myös 
omaiset voivat ottaa lem-
mikkinsä mukaan vierail-
lessaan asukkaiden luona. 
Ja onhan eläimillä todettu 
olevan ihan terveysvaiku-

tuksiakin ihmisiin, kuten 
verenpaineen laskua, ker-
too Hannele Kaukonen, 
joka on itse kahden koiran 
omistaja.

Suomen Kennelliitto opas-
taa kaverikoiratoiminnassa, 
joka on vapaaehtoistoimin-
taa. Lisätietoja toiminnasta 
löytyy verkosta osoitteesta 
http://www.kennelliitto.fi/
fi/koira/kaverikoira/.

Teksti ja kuvat  
Maarit Kylänpää

– Tässä on eläkeläinen ja eläkeläiskoira, tuumasi hoitokodin 
asukki Matti, kun rapsutti tyytyväistä Kuuraa.

ht tp: / /ki rkkonummi01.
hos t ing .documenta . f i /
kokous/20131303-14.PDF

reseptien uusiminen ja to-
distusasiat pyydetään hoi-
tamaan ennen juhannusta 
tai elokuun puolenvälin 
jälkeen.

Veikkolan vastaanotto ja 
laboratorio ovat kiinni 
1.7.–28.7. Näinä aikoina 
asiakkaita palvellaan kes-
kustan terveysasemalla. 
Vastaanottotoiminnassa 
hoidetaan heinäkuussa ja 
elokuun alussa ainoastaan 
kiireellistä hoitoa vaativat 
asiat. Muun muassa vuosi-
kontrollit, luomen poistot, 

Veikkolan 
terveysasema 
suljettu heinäkuussa 

Lisätietoja: 

www.tuolitupa.fi 
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Jussi ei pysähtynyt paikoilleen tapaturman jälkeen muuta 
kuin siksi ajaksi, mitä vaativa leikkaus ja sitä seuranneet 
kuntoutusjaksot vaativat. Hän on aina ollut hyvin ahkera 
liikkumaan, omien sanojensa mukaan perusterve mies, 
”aina tulossa ja menossa” kuin vanha postipankkilainen.

Pirhosen Jussi on kotoisin Kyrönjoen varrelta Ylistarosta, 
joka vuoden 2009 alusta on ollut osa Seinäjokea. Jussin per-
heen kesäpaikka on edelleen siellä Kyyränmäellä Kyrönjoen 
tuntumassa. Olen saman pitäjän poikia ja asuin kouluaikani 
parin kilometrin päässä Jussin kotoa. Viime vuosina, kun 
olemme lukioajan luokkakavereitten kanssa säännöllisesti 
käväisseet entisissä kotimaisemissa, Pirhosen Jussi on osu-
nut muutaman kerran käsipyörälenkillään samoille teille.

Koti Veikkolaan – VeVen toiminta henkiin 

Jussin elämä Irma-vaimon kanssa kulki muun muassa Suo-
lahdesta Tehtaankadulle Helsingin Eiraan ja sieltä 1.7.1971 
Männistöntielle Veikkolaan. Lähistöllä oli vain neljä taloa 
ja metsänvartijan mökki. Rakennettiin yhdessä neljän muun 
perheen kanssa Impivaarantien ja Vartiontien risteyksen 
tuntumaan viiden rivitalon asuinyhteisö. Yhdessä niistä 
kodeista Jussi ja Irma yhä asuvat.

Jussi on ollut hyvin aktiivinen liikkuja aina ja tietysti myös 
Veikkolassa. Veikkolan Veikot - urheiluseura oli 70-luvun 
alussa henkitoreissaan. Jussi mainitsee Reijo Räikkösen 
ja Risto Sonnisen, joiden kanssa hän alkoi toimia. Saatiin 
aikaan yhtä ja toista, mm. pururata ja vuosia myöhemmin 
hyvin tarpeellinen huoltorakennus. Jussi oli hyvin tuttu 
hahmo urheilukentällä vaikkapa ajanottokello kädessä.

Tapaturman jälkeen kaksi tärkeää tavoitetta

Jussin kaaduttua tikapuiden kanssa tuli paikalle MediHeli. 
Sen lääkäri laittoi hänet jättikortisonitiputukseen. Töölön 
teho-osastolla hänet laitettiin kallovetoon: yhdeksän kilon 
painoilla yritettiin liu´uttaa niskanikamat paikoilleen, mutta 
se ei onnistunut. Niska operoitiin luudutusleikkauksella.

Pirhosen Jussi – palkittu kuntoilija

Pyörätuolilla jo noin 30 000 kilometriä
Pirhosen Jussi, 71, on tosi kova kaveri; tässä kova tarkoittaa lujaa tekoa. 
Jussi on ”eteläpohojalaanen”, joka tiettyjen tutkimusten perusteella on 
aivan oma lajinsa. Hän on myös varsinainen kuntoilija. Kuntoiluvälineenä 
on ulkona käsipyörätuoli. Jussi vammautui vuonna 2000. Hän 
kaatui tikapuiden kanssa takaviistoon multakasaan. Seurauksena  
C 6–7-nikamien sijoiltaanmenosta oli tetraplegia eli neliraajahalvaus.

Leikkauksesta herättyään Jussi havaitsi, että 
tunto oli palautunut rintarangasta varpaisiin 
saakka. Seurasi erilaista kuntoutusta, jossa 
keskityttiin nimenomaan käsien ja sormien 
toiminnalliseen aktivointiin. Noin viikon ku-
luttua aamulla vasen peukalo alkoi liikkua pa-
rin millin verran, ja illalla kovan jumppauksen 
ansiosta liike oli jo 15 milliä. Sormien liike 
palautui yksi kerrallaan noin yhden sormen 
vauhdilla vuorokaudessa.

Kun Jussi oli alkuaikojaan sairaalassa, työpai-
kalta kävi johtaja häntä tervehtimässä. Jussi 
sanoi, että hän tulee takaisin töihin heti, kun 
vain pääsee. Johtaja oli ilman muuta samaa 
mieltä. Neljän ja puolen viikon Töölön sairaa-
la -vaiheen jälkeen Jussi sai siirron kuntoutuk-
seen vanhaan Käpylään kolmen kuukauden 
perusjaksolle. Ensimmäisessä kuntoutuskoko-
uksessa, jossa olivat mukana myös Irma-vai-
mo ja perheen molemmat lapset, lääkäri kysyi 
Jussin tavoitteita Käpylän-jaksolle. Jussi esit-
ti kaksi tavoitetta: ajokortti on voimassa, siis 
autoa ajamaan, ja jollakin aikavälillä takaisin 
työelämään. Lääkäri piti tavoitteita oikeita ja 
sanoi: ”Aletaan hommiin.” Molemmat tavoit-
teet toteutuivat.

Takaisin työelämään

Arkielämä alkoi vaimon ja kotisairaanhoidon avustuksella. 
Jussi sai kunnalta tarvittavat apuvälineet autoon, ja 10 kuu-
kauden kuluttua hän oli takaisin työelämässä. Huhtikuun 1. 
päivänä vuonna 1988 Jussi oli mennyt töihin Teknos-yhtiön 
puuteollisuusosastolle Pitäjänmäelle. Nyt hän palasi, jatkoi 
työtään osastopäällikkönä ja teki autolla työmatkoja niin 
kuin ennenkin. Nyt oli kuitenkin mukana avustaja.

Työnantaja suhtautui Jussin paluuseen erinomaisesti. Työ-
paikalla tehtiin kaikki tarvittavat muutokset pyörätuolilla 
operoimista varten. Jussi muun muassa sai oman vessan, ja 
laboratorioon vievän oven aukkoa levennettiin.

Helmikuussa 2002 Pirhosen Jussi jäi tästä työstään eläkkeelle.

Jussi Pirhonen on pohtinut vammaisten huomioimista työ-
markkinoilla. Kun hän oli Jorvissa joitakin vuosia sitten, 
hän kysyi, eikö sairaalan kannattaisi palkata joihinkin jär-
jestelytöihin cp-vammaisia. He ovat erittäin ahkeria, iloisia 
ja luotettavia työntekijöitä. Toivotaan, että päättäjät tarttui-
sivat toimeen.  

Lenkkeilyä käsipyörätuolilla ja monipuolista jumppaa

Jussi on ollut aina ahkera liikkumaan. Vuosi jakautuu kah-
teen osaan: syys-toukokuu on monipuolisen kuntoutuksen 
aikaa. Silloin Jussi saa yksilöllistä fysioterapiaa, käy kunto-
salilla, tuolijumpassa ja miesten jumpassa.

Kesä–elokuu menee kesäpaikassa Ylistarossa talossa, joka 
on luonnollisesti remontoitu pyörätuolikäyttöön sopivaksi. 
Siellä on myös kätevä hissi, jolla pääsee pihalta asuinker-
rokseen. Liikunta kesäaikana on 95-prosenttisesti käsipol-
kupyöräilyä ja omatoimista tuolijumppaa. Talvella Jussi 
polkee sisällä noin 600 kilometriä.

Vuosittainen ajomäärä ulkona vaihtelee ajokauden pituu-
desta riippuen 2 500–3 500 kilometrin välillä. Tähän men-
nessä Jussi laskee pyöräilleensä noin 30 000 kilometriä.

Käsipolkupyöräily ei ole pelkästään kuntoiluun liittyvää. 
Lenkeillä Jussi tapaa usein tuttuja, ja näin tulee sosiaalista 
kanssakäymistä. Varsinkin lapset ovat hyvin kiinnostuneita 
käsipyörätuolista, ja heidän kanssaan Jussi käy mielenkiin-
toisia keskusteluja. Tähän päälle tulevat muut aistimukset: 
vuodenaikojen vaihtelu, kevään ja kesän tuoksut, syksyn vä-
rikylläisyys, lintujen laulu.

”Poika ja varas” – lapsuuden kuva

Pirhosilla on olohuoneen seinällä hieno maalaus, jossa poika 
seisoo joenvarren kivellä onkimassa. Melkein jaloissa näkyy 
varis. Poika on Jussi itse ja paikka aivan Ylistaron kesäpaikan 
rannassa.

Tämä teos on Jussin kesäpaikan lähellä Ylistarossa asuvan 
Heikki Laaksosen maalaus, Jussin 70-vuotislahja. Maalauksen 
nimi on vielä jonkin aikaa ”Poika ja varis”. Jussi aikoo muut-
taa tämän Akseli Gallen-Kallelan klassikkomaalauksen nimen 
muotoon ”Poika ja varas”.

Tämä perustuu Jussin omiin ongintakokemuksiin. Sitä 
mukaan kuin hän sai kalan, hän heitti sen rantaan selkänsä 
taakse. Kun hän oli lähdössä, hän ei löytänytkään yhtään 
kalaa, mutta varis oli yhä lähellä – entistä pulleampana.

Jussi Pirhonen antaa tunnustusta sosiaalihuollolle, joka toi-
mii valtavien alkuvaikeuksien jälkeen; tarkkana on kuiten-
kin oltava. Suhde omaan lääkäriin on hyvä, ja hyvin perus-
tellut asiat ymmärretään.

Jussin ilonaiheita ovat perhe ja lastenlapset, sukulaiset, ys-
tävät ja eri ryhmien jumppakaverit. Hänellä on upea motto, 
josta me kaikki voimme ottaa opiksemme:

”Eilinen on historiaa. Huominen on yllätys. Tämä päivä 
on ainutkertainen ja ihana!”

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari

Jussin diplomi eli Kirkkonummen liikuntalautakunnan 
myöntämä tunnustuspalkinto vuoden 2012 aktiivisimmalle 
kuntoilijalle.

Jussi Pirhonen kotioloissa. Taustalla näkyy maalaus, jonka 
nimi pian muuttuu.
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Keinutuolijumppa ja tietoa Kaunialan 
kuntoutuksista 

Tiistaina 28.5 klo 13–13.50 keinutuolijumppa, 
klo 14–15 tietoa ja kahvit. Mukaan mahtuu 12 
henkilöä. Ilmoittaudu mukaan 22.5. mennessä. 
Hinta: kuljetus 2,80 e/suunta. 

Kädentaitokurssi jatkuvat
Syyskausi 24.9.–3.12.2013 ja kevätkausi 14.1.–
25.3.2014 
Kokoontuminen parittoman viikon tiistai klo 
15.15–16.45
Tilauskurssi Veikkolan BB-ryhmälle. 
Kokeillaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja 
ryhmäläisten toiveiden mukaisesti: 
neulakinnas, kankaankuviointi, mosaiikki, 
rautalanka- ja helmityöt, paperimassa, kranssit, 
serviettitekniikka, krakleeraus, marmorointi, ym.
Hinta: materiaalimaksu, joka maksetaan suoraan 
opettajalle. 

Ruokakurssit ja helpot ATK-kurssit jatkuvat
Useampi kurssi on jo toteutettu. Ilmoittaudu 
Marja Keräselle ja tiedustele seuraavien 
kurssien alkamisaikoja. Toivomme, 
että mahdolliset kurssilta poisjäämiset 
ilmoitetaan palveluohjaajalle. Ruokakurssin 
osanottajamäärän mukaan tehdään ruoka-
ainehankinnat. Henkilömäärän tietäminen on 
oleellista materiaalihankinnoissa, ja kurssille 
voidaan ottaa mahdollisesta jonosta seuraava 
kurssilainen mukaan. 

Perjantaikahvila klo 10, Koskentie 3, 
nuorisotilassa
Kahvila on avoin kaikille veikkolalaisille 
ikäihmisille.
24.5. klo 10–11 Potilasasiamies Leila Forsman 
kertoo potilaiden oikeuksista.
31.5. klo 10–11 Kevään viimeinen tapaaminen, 

Tietoa BB-ryhmäläisille

ja aihe varmistuu lähiaikoina. Perjantaikahvila 
jatkuu syksyllä, alkamisajankohta muuttuu klo 
11:ksi. 

Pikkirillin lounailla voi käydä neljä kertaa 
vuodessa 1 e hintaan. Ilmoittautuminen 
palveluohjaaja Marja Keräselle. 

Nummelan kutsutaksi on tilattavissa 
noin kerran kuukaudessa. Katso 
ajankohdat Kirkkonummen Sanomien 
Tapahtumapäivyristä. Ilmoittautumiset 
edellisenä päivänä klo 12 mennessä Taxiline 
Koskiselle: 0400 228212. 

Kuljetuksista
Ajatuksemme on, että kenenkään ei tarvitse 
jäädä pois BB-toiminnasta kuljetuksen 
puuttumisen vuoksi. Moniin tapahtumiin (Britan 
juhla, luento, uimakurssi) olemme kulkeneet 
kimppakyydeillä. Iso kiitos kyydin tarjonneille. 
Olemme kannustaneet kuljetuspalvelukortin 
omaavia käyttämään korttia virkistäytymiseen ja 
asiointiin. 

Tilaustakseja käytetään tarpeen mukaan. Jos 
kyydin tarvitsijoita on vain yksi, yleensä kyyti 
löytyy mukaan autolla tulevalta. Yhteystiedot 
Marja Keräseltä. 

Kesäretki tehdään, ja kohde varmistuu kesäkuun 
aikana.
Yhteystiedot: Marja Keränen, puhelin 050 413 
7443.
Seuraa viikoittain Kirkkonummen Sanomien 
päivyriä. 

Kuvat: Pirkko Kautto

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!

Tony Dunderfelt esitelmöimässä aiheesta "Miten hyvä 
energia ja tyytyväisyys elämään syntyy?".

BB-ryhmäläisiä kahvilla kuuntelemassa ylilääkäri Marjut Hovisen esitystä BB-varojen käytöstä.
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Joidenkin sekuntien tai 
muutaman minuutin ajan-
säästön takia kannattaa 
hillitä itsensä. Näin voi 
välttyä suurelta riskiltä tai 

Eläköön-liikenneturvallisuuskampanja

Me kaikki voimme olla mukana
Meistä jokainen pystyy näyttämään toisille 
käyttäytymisensä ja luonteensa parhaita puo-
lia. Tämä tarkoittaa itsehillinnän opiskelua, 
kaikkien tienkäyttäjien tilanteiden havainnoi-
mista ja pyrkimistä yhteiseen turvallisuuteen. 
Jokainen meistä saa olla oma ainutlaatuinen 
itsensä. Se on itsetuntoa eikä itsekkyyttä.

vaaralta. Ylinopeudella 
ajamisesta tulee helposti 
samanlainen piintynyt tapa 
kuin kiroilusta tai karkkien 
napostelusta.

Jos joku kanssakulkija kii-
laa tai vain muuten ärsyt-
tää, kiukun tunne on aivan 
luonnollinen. Mutta vaikka 
kuinka suututtaisi, sitä ei 
pidä näyttää ulospäin. Lii-
kenteessä ei saa taklata.

Vahvempien on aina osat-
tava ajatella heikompien 
tilannetta. Tämä tarkoit-
taa esimerkiksi moottorin 
voimalla ja jalkaisin, pol-
kupyörällä tai vaikkapa 
rullalaudalla kulkevien 
yhteispeliä. Olkoon esi-
merkkinä vanhempien ja 
alakoululaisten välinen 
jalkapallomatsi. Kuka van-
hemmista voisi kohdella 
pienempiä pelaajia kovaot-
teisesti? Tai kuka lapsista 
haluaisi potkia vanhempia 
sääreen? Näppärät pelitai-
tonsa voi näyttää sääntöjä 
noudattaen.

Täältä tullaan, elämä!

Veikkolan ilta-aurinko
En minä tätä osannut tilata, 
mutta niin siinä vaan on käynyt. 
Kahdeksassa vuodessa minusta on 
tullut veikkolalainen, uusmaalainen, 
kartsulainen ja jalkapalloäiti. 
Olen kotiutunut ja juurtunut. 
Voisin jopa kuvitella, että tuhkani 
tulisi haudatuksi Lapinkyläntien 
varteen, vähän Haapajärven 
kirkolta Espooseen päin. Ennen 
en voinut kuvitella muuta kuin 
sen kirkkomaan, jonne sukuni on 

haudattu.

Iso osa kotiutumista ovat 
olleet ihanat ihmiset, joi-
ta olen oppinut tuntemaan 
näinä vuosina. Joskus olen 
jopa ajatellut, että olisipa 
kamalaa, jos emme olisi 
muuttaneet tänne. Olisin 
jäänyt vaille kaikkia näitä 
ystäviä ja naapureita, joi-
den kanssa arkeani elän. 
Ilta-aurinko, joka paistaa 
suoraan silmiin, kun nou-
sen moottoritieltä kylälle, 
on minusta meidän veikko-
lalaisten aurinko enemmän 
kuin kenenkään muun.

Veikkolan kokoisessa ky-
lässä asiat sujuvat mutkat-
tomasti. Kaupassa käyntiin 
ei tarvitse varata aikaa kah-
ta tuntia, kun siitä selviää 
puolessa tunnissa. Mukavaa 
kaupassa käynnissä on myös 
se, että kahdeksan vuoden 
jälkeen tunnen niin paljon 
kyläläisiä, että koskaan ei 
tarvitse ihan ventovieraiden 
kanssa kassalla jonottaa. 
Yleensä joka reissulla tapaa 
ainakin yhden tutun ja voi 
vaihtaa kuulumiset.

Viime kesänä yhdellä kaup-
pareissulla tapasin veik-
kolalaisen ystävän, jota en 

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, huol- terveisin ja tervetulotoivotuksin
Keijo ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi
Puusepäntie 6, 02520 lapinkylä
0400-123 232 / 09-813 6530

lot, 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 

Liikenne on joukkuepe-
li, jossa ei pisteitä jaeta, 
rankkareita ammuta eikä 
voittomaalikilpailua pide-
tä. Jäähyjä ja pelikieltoja 
määrätään, mutta niitä voi 
reilulla pelillä aina välttää.

Eläköön esimerkki -kam-
panja pyörii kesän yli

Erityisesti vanhemmil-
le ja aikuisille suunnattu 
Eläköön esimerkki -kam-
panja on käynnissä, ja se 
jatkuu syksyyn saakka. 
Kampanjan tavoitteena on 
havahduttaa ihmiset huo-
maamaan, että he ovat aina 
esimerkkejä jollekulle – 
myös liikenteessä.

Lapsi oppii vanhempien 
esimerkin mukaan tavan 
toimia liikenteessä. Myö-
hemmin on vaikea muuttaa 

jo varhain opittuja riskialt-
tiita toimintamalleja.

Eläköön-liikenneturval-
lisuuskampanja kokoaa 
liikenteen toimijat

Eläköön esimerkki -kam-
panja on osa Eläköön-
liikenneturvallisuuskam-
panjaa. Se sisältää kaikki 
liikenne- ja liikkumismuo-
dot, tie- ja vesiliikenteen 
lisäksi myös raideliikenteen 
sekä ilmailun.

Kampanjassa ovat mu-
kana Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafi, liiken-
ne- ja viestintäministeriö, 
poliisi, Liikennevirasto, 
Liikenneturva, Liiken-
nevakuutuskeskus, Ope-
tushallitus sekä Suomen 
Uimaopetus- ja Hengen-
pelastusliitto.

Eläköön-liikenneturvalli-
suuskampanjan tarkoituk-
sena on kannustaa ihmisiä 
toimimaan liikenneturval-
lisuuden puolesta ja teke-
mään liikennekulttuuris-
tamme vastuullisempaa.

Kaikki mukaan reilun 
pelin säännöin!

Teksti ja kuva: Tapani Iivari

JK. Veikkolan taajaman kier-
toliittymien välissä on kaksi 
suojatietä. Ehdottoman lii-
kennesäännön mukaan näitä 
suojateitä käyttävien pyöräili-
jöitten on talutettava pyörä tien 
yli. Sen sijaan kevyen liiken-
teen väylän jatkeena olevien 
suojateiden valkoisen poikki-
viivoituksen katkoksen koh-
dalla pyörällä saa ajaa. Näillä-
kin suojateillä jalankulkijoita 
pitää varoa ja kunnioittaa.

ollut nähnyt moneen kuu-
kauteen. Lapsemme leikki-
vät paljon yhdessä alle kou-
luikäisinä, ja meitä yhdisti 
monta muutakin asiaa. Yksi 
yhdistävä asia oli rinnasta 
löytynyt kyhmy vuosia sit-
ten. Hän löysi omansa uu-
denvuoden kieppeillä, minä 
tammikuussa. Hämillään 
me pienten lasten äidit niitä 
kyhmyjämme pohdimme.

Molempien leikkaukset me-
nivät hyvin. Odottelimme 
tuloksia; tosin jo koepalois-
sa oli selvinnyt, että minun 
kyhmyni oli hyvälaatuinen. 
Ystäväni kyhmy ei sitä ol-
lut. Hän kävi reippaasti 
pitkät hoidot ja parani. Yh-
dessä iloitsimme sitä ja uh-
kailimme pitävämme ”pap-
laribileet” heti, kun hänelle 
kasvavat hiukset takaisin. 
Sellaista yhteenkuuluvuu-
den tunnetta ei osaa selittää, 
se tulee yhteisten kokemus-
ten myötä ja kasvaa arkisis-
ta pienistä asioista. Se on 
osa yhteisöllisyyttä ja sitä, 
että vaikka ette tapaisi päi-
vittäin tai viikoittain, tiedät 
että toinen on olemassa ja 
jälleennäkemiseen liittyy 
aina ilo.

Tuo ilo sai vierelleen surun 
ja huolen viimekesäisellä 
kauppareissulla, kun tava-
tessamme hän kertoi, että 
sairaus oli uusinut ja rankat 
hoidot olivat taas alkaneet. 
Tällä kertaa voitonjuhlia ei 
suunniteltu, sillä sairaus ei 
näyttänyt hellittävän.  Toi-
voin ihmettä viimeiseen 
saakka, niin kuin me kaik-
ki hänet tunteneet. Niin 
kuitenkin kävi, että sairaus 
voitti. Emme tapaa enää 
kauppareissuilla tai len-
keillä Lamminjärven ym-
päri. Yhteisööni jäi kivulias 
tyhjiö, jota kukaan toinen 
ei voi täyttää – iloisen ja 
sydämellisen lähimmäisen 
kokoinen tyhjiö.

Ilta-aurinko ei paranna eikä 
vähennä kipua mutta antaa 
voimaa käsitellä vaikeita ja 
epäoikeudenmukaisia asioi-
ta. Siksi nykyisin, kun kur-
vaan moottoritieltä kylälle 
ja ilta-aurinko paistaa sil-
miini, lähetän ajatuksissani 
voiman säteitä ystävälleni 
siellä jossain toisessa todel-
lisuudessa ja hänen läheisil-
leen täällä.

Veikkolaan kotiutunut
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Stig Packalen nukkui pois 
Kiirastorstain vastaisena 
yönä. Kolme perättäistä 
keuhkokuumetta veivät 
sitkeän taistelijan voimat 
ja elintoiminnat hiipuivat. 
Omaiset, sukulaiset ja laa-
ja ystävien joukko saattoi-
vat hänet haudan lepoon 
13. huhtikuuta. Keväinen 
koleus ja sade piiskasivat 
saattoväkeä haudalla, mutta 
muistotilaisuudessa Veik-
kolan seurakuntasalissa oli 
tunnelma sitäkin lämpi-
mämpi.  Ystävillä on muka-
via muistoja kohtaamisista 
Stigun kanssa.

Stigu on näitä alkuperäi-
siä veikkolalaisia, vaikka 
asuikin välillä työn ääressä 
Lohjan Muijalassa. Neder-
gårdin, Alitalon, pientareil-
la on lapsuudessa telmitty 
veljien ja serkkujen kanssa, 
tehty kolttosia, juostu pa-
koon ja saatu asianmukaiset 
rangaistukset. Maatalon töi-
hin serkuskatras osallistui 
voimien ja taitojen mukaan. 
Milloin piti hakea maitoton-
kat lehmihaasta, tyhjentää 
lantala ja levittää saalis pel-
lolle, milloin sakki tarvittiin 
perunatalkoisiin tai latoon 
heiniä polkemaan.

Nedergårdissa puhuttiin 
ruotsia, mutta suomeakin 
piti oppia. Kun isoveli meni 
Veikkolan kouluun, pääsi 
Stigu mukaan kuunteluop-
pilaaksi. Ylpeänä pikku-
mies kertoi kaikille olevan-
sa kuuntema-askoppi. Siitä 
se koulu-ura sitten urkeni ja 
Stigusta tuli insinööri niin 
kuin oli isänsäkin.  Insinöö-
ri-Stigun virityksistä me 
omaiset ja sukulaiset olem-
me päässeet nauttimaan 
monesti.

Ansiotyönsä Stigu aloitti 
Partekin Muijalan tehtaalla 
jo opiskeluaikoina piirus-
tuskonttorissa. Hän eteni 
urallaan samassa talossa 

Stigu, mukava mies ja jekkuilija 
on poissa

tuotantojohtajaksi. Työsuh-
de Partekilla kesti noin 25 
vuotta ja päättyi, kun tehdas 
myytiin ja johtoryhmä sai 
lähteä.

Mutta Stigu ei jäänyt tumput 
suorina ihmettelemään vaan 
perusti vienti- ja tuontiyri-
tyksen Viroon ja Suomeen. 
Myyntiartikkelit vaihtelivat 
Suomessa kakkuvuoista 
maatalouskoneisiin ja Vi-
rossa julkisten rakennusten 
julkisivuratkaisuihin.

Stigulla oli laaja ystävä-
piiri, eikä ihme. Hän oli 
avoin, hauska, helposti 
lähestyttävä ja ystävälli-
sen suorasukainen. Hän 
järjesti ystävilleen kaiken-
laista ohjelmaa, jekkuja 
ja tempauksia. Vietettiin 
hulppeita nimi- ja synty-
mäpäiviä suurella joukolla 
Stigun kuuluisan boolin ja 
Sinikan herkkupöydän voi-
min. Hiihdettiin Saariselän 
maastoissa, monotansseja 
unohtamatta. Seikkailtiin 
Bella-veneellä Suomen-
lahden saaristossa välillä 
eksyen kielletyille sotilas-
alueillekin. Tai käytiin Sai-
maalla sahaamassa sauna-
puut naapurin tontilta.

Veikkolalaisten elämään 
Stigu on vaikuttanut mm. 
osuuspankin hallinto-
elimissä ja kunnallispo-
litiikassa. Hän on ollut 
perustamassa Veikkolan 
vapaapalokuntaa ja ollut 
sen jäsen 15-vuotiaasta 
lähtien. On hänet nähty 
myös urheiluseuratoimin-
nassa ainakin Veikkolan 
Veikkojen ja Kirkkonum-
men Hiihtoseuran ensilu-
men hiihtoleireillä Lapis-
sa.

Lapsenlapsille mofa ja fafa 
oli tärkeä. Hänen kanssaan 
opittiin narraaman haukia 
kevätkudulta Kalljärvestä. 
Hän osasi korjata fillarin 

ja kyhätä pulkasta mäkiau-
ton. Hänen kanssaan pääsi 
miesten hommiin. Yhdessä 
rakennettiin seikkailurataa 
ja majaa.

Stigu loukkaantui vakavas-
ti kuusi vuotta sitten. Hal-
vaantuneena, kaiken liikun-
takykynsä menettäneenäkin 
hän oli se sama valoisa, 
hyväntuulinen Stigu, jonka 
me ystävät tunsimme. Vaik-
ka touhukkaalle, monessa 
mukana olleelle miehelle 
liikuntakyvyn menetys ja 
toisten armoille jääminen 
on varmasti ollut ankara 
isku, hän ei milloinkaan 
näyttänyt katkeruuttaan tai 
pettymystään.

Eikä Stigu halunnut eris-
täytyä neljän seinän sisälle. 
Motoroitu pyörätuoli näh-
tiin hyvällä säällä naapu-
ruston teillä ja Veikkolan 
kylällä. Henkilökohtaisen 
avustajan kanssa kierret-
tiin kauppakeskukset ja 
invataksilla tai omalla inva-
autolla hurautettiin Sinikan 
kanssa vierailulle ystävien 
luo tai laivalle Viroon yh-
tiökumppanin perhettä ta-
paamaan.

Lukuisa on se ystävien ja 
tuttavien joukko, joka ehti 
nauttia Stigun ja Sinikan 
vieraanvaraisuudesta. Sti-
gun halvaantumisen jälkeen 
Packalenien aamiaispöy-
dästä tuli kylän kuulu. Kun 
hoitajat olivat selvinneet 
Stigun aamuhoidoista ja 
hänet oli pesty, puettu ja 
kammattu, kokoonnuttiin 
yhteiselle aamiaiselle, ja 
mukaan pääsivät myös ys-
tävät joko erikseen kutsut-
tuina tai sattumalta paikalle 
saapuneina.

Kiitos, Stigu, niistä valoi-
sista muistoista, joita meille 
jätit.

Käly

In Memoriam

Kukapa uskoisi nähdessään 
Veikkolan raitilla ryhdik-
kään ja joustavasti liik-
kuvan Anja Tolinin, että 
hänelle on kertynyt jo 95 
vuotta mittariin.

Hänet tunnetaan hyvin 
sekä lausujana että mo-
nipuolisena kulttuurihen-
kilönä, jonka taitoja on 
laajalti käytetty hyväksi ja 
on myös ymmärretty antaa 
arvoa hänen taiteelleen. 
Anja Tolinin vanhana ystä-
vänä haluaisin kertoa myös 
hieman hänen taustastaan. 
Perheellä on musikaali-
set geenit, ja laulu kuului 
perheen jokapäiväiseen 
elämään. Kaikilla perheen-
jäsenillä oli kaunis lauluää-
ni. Laulujen sanat jäivät 

Anja Tolin 95 vuotta

helposti mieleen. Laulujen 
sanoituksista oli lyhyt tie 
kirjallisuuteen ja runouteen. 
Pieni Anja sepitteli jo mie-
likuvituksellisia tarinoita 
toisten iloksi, ja hyvämuis-
tisena lapsena hän sai olla 
kiertokoulussa jo 4–5-vuo-
tiaana.

Pieni tyttö, joka osasi sekä 
sanat että sävelen, oli hyvin 
haluttu esiintyjäksi. Siitäpä 
kouluttautuminen sai vauh-
tia.

Opettajina hänellä oli mon-
ta meille nykyihmisillekin 
tuttua nimeä: Elsa Rantala, 
Anna-Liisa Luukkonen, 
Piippa Heliö-Angervo, Elli 
Tompuri, Ture Junttu ja 
Väinö Sola.

Omia lausuntailtoja on ol-
lut useita. Anja Tolin oli 
ensimmäinen lausuja, jol-
le Suomen Lausujainliitto 
myönsi oikeuden pitää oma 
ensilausuntailtansa.

Tunnustuksena hänen sota-
aikana tekemästään va-
paaehtoistyöstä Anjalle on 
myönnetty veteraanistatus.

Anja Tolin on myös Veik-
kolan Marttojen taiteelli-
nen johtaja, ja hänen käsi-
alaansa ovat olleet monet 
hauskat laulukavalkadit. 
Toivotamme Anja To-
linille onnea ja jat-
kuvaa pirteää mieltä 
. 
Teksti: Raili Leidenius

Kirkkonummen johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist oli huhtikuun 26. päivänä Veikkolan 
ikäihmisten perjantaikahvilassa kertomassa Veikkolan terveysaseman tilanteesta. 
Tilaisuus päättyi juhlavasti Anja Tolinin lausumaan runoon. Kuva: Tapani Iivari.

Skillameri, taustalla Lamminjärvi. Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Talkoilla rakennettu ja hoidettu 
rantasauna
Weikkola Övergård ja Weikkola Nedergård (myöhemmin Veikkola-
Sigurdsbergin tila) pitivät huolta työväestään jo 1800-luvun lopul-
la. Näkyvä muisto talkootyöstä on nykyisin Veikkolan kyläyhdistyksen 
hallussa oleva rantasauna. Tilojen työväki rakensi saunan 1890-luvun 
lopulla pyykinpesua ja kylpemistä varten.

Tässä ollaan aidosti pesemässä pyykkiä vanhassa padassa järven rannalla. Tämä kuva, 
joka symboloi Lamminjärven rantasaunan tapahtumia, on vuodelta 2008 Navalan puistossa 
esitetystä näytelmästä Kaikki maan hedelmät. Eijan Ahvon mukana Haapajärven rannassa 
pyykkäämässä on Silja Markkanen. Kuva: Tapani Iivari.

Näkemiin syksyllä, 
Lamminjärven avantosauna!

Tämä on tulos pikku ko-
keilusta, joka kuitenkin vii-
västyi, koska pitkin talvea 
laiturien välisellä alueella 
oli jääesteitä. Sunnuntaina 
huhtikuun 28. päivänä, jol-
loin Sortin Maikin lämmit-
tämässä kevään viimeisessä 
avantosaunassa oli runsaasti 
kävijöitä, homma vihdoin on-
nistui. Kokeilin, miltä tuntuu 
uida vaatteet päällä ja kengät 
jalassa kylmässä vedessä 25 
metriä. Uinti sujui helposti, 
sillä vesi oli jo 4–5-asteis-
ta. Noin 40 sekunnin uinnin 
ajaksi vaatteet vielä tarjosi-
vat tärkeän lämpöeristyksen. 
Ah, miten makoisilta Aito-
kiukaan löylyt tämän jälkeen 
tuntuivatkaan!

Teksti: Tapani Iivari 
Kuva: Melina Aikala

Rankan työpäivän jälkeen 
sauna lämpisi, ja perhekun-
nittain saunottiin kynttilän 
valossa. Saunaa lämmitet-
tiin ympäri vuoden, vaikka 
pukuhuone oli ilman läm-
mitystä. Saunojat palasivat 
myrskylyhdyin kylälle illan 
pimetessä.

Pyykkejä ja vauvo-
ja pärekoreissa

Kylän naiset pitivät sau-
nalla yhteisiä pyykkipäi-
viä. Saunan padassa porisi 
valkopyykki lipeävedessä.  
Kupliksi nousseet lakanat 
paineltiin puukepillä takai-
sin pataan. Pyykit huuh-
deltiin kesät talvet järves-
sä. Pyykkinarut kiersivät 
ympäri rannan puita. Kuivat 
tai melkein kuivat pyykit 
kannettiin isoissa päreko-
reissa takaisin kotiin. Per-
heen vastasyntyneet lapset 
nukkuivat ensimmäiset 
unensa usein juuri samassa 
pärekorissa.

Perheiden pienimmät lap-
set pyörivät rantasaunalla 
aina mukana, ja joku äi-
deistä ehti katsella lasten 
perään. Lapset odottivat 
pyykkipäivää. Ranta oli 

jännittävä leikkipaikka. 
Se oli odotettu retkipäivä, 
jonne pakattiin aina eväät 
mukaan. Seikkailu jatkui 
usein Weikkola Övergår-
din aitalle, jossa oli man-
kelihuone.

Lakanat vedettiin paukkuen 
mankeloitavaan kuntoon ja 
kieritettiin isojen tukkien 
ympärille. Iso puinen, kivillä 
täytetty, kahden ihmisen rul-
laama mankelilauta liikkui 
kolisten edestakaisin. Puh-
das pyykki tuoksui raikkaal-
ta. Mankelihuoneen vieressä 
oli maitohuone, johon kar-
jakko toi maidon sovittuna 
aikana.  Hän upotti maito-
tonkat sahanpuruilla peitet-
tyjen jääpalojen joukkoon.

Vuosikymmen hiljaiseloa

Veikkolan kylä kehittyi no-
peasti sodan jälkeen, jolloin 
rintamamiehet, evakko-
perheet ja vuokralla asu-
neet kyläläiset ryhtyivät 
rakentamaan erilaisin tuin 
ja Hypoteekkipankin laino-
jen avulla omia, saunalli-
sia talojaan. Talkooperinne 
jatkui, ja kylällä oli valu-, 
muuraus- ja kattotalkoita 
jatkuvasti. Rantasauna eli 

hiljaiseloa vuosikymme-
nen; lähinnä kesäsaunojat 
käyttivät saunaa.

Kun perheet alkoivat saunoa 
omissa kodeissaan, ranta-
sauna oli vuokrattuna urhei-
luseuralle viideksi vuodeksi. 
Kun peseytymistilat kodeis-
sa ja urheilijoiden harjoitus-
paikoissa kohentuivat, jäi 
sauna nököttämään rannal-
la käyttämättömänä. Sinä 
aikana se joutui ilkivallan 
kohteeksi, jopa tulipalokin 
runteli saunaa.

Avantouinti-innostusta

Viime vuosisadan lopulla 
veikkolalaiset innostuivat 
avantouintiin. Lähin avan-
touintipaikka oli Palojär-
vellä Huhmarin Huurteisten 
avantosaunassa. Lauteilla 
alkoi kuitenkin olla niin 
tiivis tunnelma, että huh-
marilaiset toivoivat naapu-
rikylän järjestävän itselleen 
talviuintimahdollisuuden 
omaan kyläänsä. Kunnan 
liikuntatoimi oli myöntei-
nen asialle ja järjesti loka-
kuussa 2001 rantaan lämpi-
män pukukopin ja avantoa 
auki pitävän pumpun. Siitä 
lähtien on pukukoppi tuotu 

aina talveksi Lammaskalli-
on rantaan.

Innokkaat avantouimarit 
olivat jo kesällä pitäneet tal-
koita huonoon kuntoon pääs-
seen saunan kunnostamisek-
si. Jonkin verran käytettiin 
myös ammattilaisia saunan 
korjaamiseen. Saunomaan 
päästiin loppiaisena 2002.

Rakentamista ja talkootyötä 
riitti vielä sen jälkeenkin. 
Saunapuutkin olivat pari 
ensimmäistä talvea han-
gessa pressun alla. Saunan 
pukuhuonetta kunnostettiin 
ja rakennettiin puuvaja. 
Kaikki maalaustyöt tehtiin 
talkoilla. Kunta on avusta-

Teksti: Pirkko Kautto ja  
Pirkko-Liisa Iivari

Lisätietoja saunan vuokra-
uksesta löytyy Veikkola-
verkosta, www.veikkola.fi.

nut Kyläyhdistystä materi-
aalihankinnoissa. Puita on 
onneksi saatu lahjoituksina, 
mutta niitä on talkootyöllä 
kuljetettu, pienitty ja pinot-
tu suuret määrät vuosittain. 
Viime vuosina on jouduttu 
jo uusimaan saunan kiuas ja 
lauteet.

uutta yhteisöllisyyt-
tä ja vuokrausta

Nykyään sauna toimii tal-
visunnuntaisin avantoui-
marien käytössä. Saunaa 
lämmitetään vuoronperään 
talkoilla. Saunan alkuvuo-
sien yhteisöllisyys jatkuu 
nyt tässä muodossa. Kesäl-
lä ja talvellakin arkipäivinä 

saunaa voi vuokrata omaan 
käyttöön. Varaukset teh-
dään ja avaimen voi noutaa 
Kymppikioskilta.

Avantosaunassa on viime 
talvena ollut entistä enem-
män saunojia. Saunaa on 
myös vuokrattu vilkkaasti 
viime vuonna.  Monet per-
heet ovat esitelleet ulko-
maalaisille vierailleen van-
hanaikaista rantasaunaa.

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset

Remontit
Poikkeusluvat

Arkkitehtitoimisto Jussi Aulanko
Metsäkalliontie 5,  02880 Veikkola
050-336 4898  jussi.aulanko@bene.fi
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Pommitukset ja niiden pelko 
ovat jääneet lapsen mieleen. 
Helsinki oli luonnollises-
ti pommitusten pääkohde 
ja hyökkäysten pääosoite, 
mutta Veikkolakin sai oman 
osuutensa pommituksista.

Veikkola ei siis todellakaan 
ollut ensimmäinen pommi-
tuskohde, mutta kerran har-
hautuneet venäläiset koneet 
olivat lentäneet varsinaisen 
kohteensa ohi eivätkä asi-
an huomattuaan tietenkään 
uskaltaneet palata täydessä 
lastissa takaisin. Niinpä las-
tista oli päästävä eroon, ja 
se pudotettiin Veikkolaan 
Alitalontien ja Kalljärventien 
väliselle mäelle, jota kut-
suttiin tapahtuman jälkeen 
Pommimäeksi. Pommituk-
sen jälkeen koneet kääntyivät 
takaisin ja lensivät Hyvin-
kään kautta rajan taakse läh-
töpaikkaan. Kyllä me silloin 
koimme tilanteen vakavana 
ja suojauduimme, minnekä 
muualle kuin kellaritiloihin.

Porkkalan luovutus 
– kunnan toimintoja 
Veikkolaan

Sodat loppuivat aikoinaan, 
ja Kirkkonummelle rauhan 
tulo tiesi suuria muutoksia. 
Koska Suomi hävisi sodan, 
vaati Neuvostoliitto rauha-
nehdoissaan mm. Porkkalan 
alueen määräajaksi hallin-
taansa. Porkkalan alue eva-
kuoitiin vuonna 1944 ja suu-
ri osa kunnan toiminnoista 
siirrettiin Veikkolaan.

Tärkeimpiä siirrettyjä koh-
teita olivat kunnantoimisto, 
kansanhuolto ja nimismie-
hen kanslia, jotka kaikki si-
joitettiin Navalan kartanoon. 
Kirkkonummen kivikirkko-
kin jäi vuokratulle alueelle, 
joten Haapajärven puukir-
kosta tuli seurakunnan pää-

Matti Tuomisen muistelmia Veikkolasta
Muistelmani alkavat ehkä hieman apeissa tunnel-
missa. Olen nimittäin syntynyt 6.1.1937, joten en-
simmäisiä omia lapsuusmuistojani synkistää Suo-
messa syttynyt sota Neuvostoliiton kanssa. Lapsia 
evakuoitiin silloin Ruotsiin pois sodan jaloista. Itse 
kuitenkin vältyin siltä kokemukselta täpärästi.

kirkko, ja sinne evakuoitiin 
kaikki tärkeimmät tavarat, 
mitä saatiin mukaan. Pappi-
la siirrettiin myöhäisemmäs-
sä vaiheessa Lamminjärven 
rannalle lähelle Lammas-
kallion uimarantaa. Kirkko-
herrana oli muistini mukaan 
rovasti Jansson ja nimismie-
henä Edvardsson. Myös vä-
estöstä osa siirtyi Veikkolan 
alueelle.

Veikkola itsessään on aika 
pieni kylä. Voidaankin mie-
luummin puhua Veikkolan 
talousalueesta, johon yleen-
sä tänä päivänä lasketaan 
kuuluvaksi useampia kyliä, 
mm. Kalljärvi, Haapajärvi, 
Kylmälä ja Kurkisto.

Miten Veikkolan 
kyläyhteisössä elettiin 
nuoruuteni aikana?

Veikkolan kyläyhteisön 
suurimmat talot olivat Ali-
talo, Ylitalo, Eerikinkarta-
no, Maula, Seppälä, Pussila 
ja Lustigkulla. Lisäksi oli 
monia pienviljelystiloja, 
joiden lukumäärää rintama-
miestalojen rakentaminen 
sotien jälkeen vielä lisäsi.

Suurimpien talojen kar-
janhoito oli pääasiassa 
nautakarjan ja hevosten kas-
vattamista. Maanviljely oli 
suuremmassa mitassa viljan 
ja perunan sekä rehun vilje-
lyä. Hevoset olivat tärkeitä 
viljelytyökoneiden vetäjiä 
mutta myös isäntien tärkeitä 
metsätyökavereita. Pienvilje-
lijöillä oli pari lehmää, sika, 
lampaita ja kanoja; myös ka-
nien kasvatusta harrastettiin.

Pienviljelys ei yksin elättä-
nyt, vaan tarvittiin monen-
laisia lisäansioita. Useasti 
käytiin isommissa taloissa 
peltotöissä. Myöskään son-
nia ei useinkaan ollut varaa 

pitää, vaan täytyi käyttää 
hyväksi suurempien talojen 
sonnia, koska silloin ei vielä 
ollut liikkeellä ”kravattison-
nia” kupla-VW:n kanssa. 
Korvaukseksi sonnin luona 
vierailusta talolliset määrä-
sivät ns. viljankorjuu- tai pe-
runanistutus/nosto-työpäi-
viä. Rahaa ei juuri käytetty 
puolin eikä toisin.

Pienviljelijöiden tärkeä 
lihantuottaja eli sika teu-
rastettiin tavan mukaan syk-
syisin. Silloin tarvittiin teu-
rastaja, joka oli velvollinen 
ilmoittamaan kansanhuol-
lolle siasta saatu lihamäärä. 
Yleensä siat oli lihotettu yli 
satakiloisiksi.

Kun teurastus oli suori-
tettu, riippui paljolti talon 
kahvikestityksestä, mitä 
kaavakkeeseen laitettiin 
sian painoksi. Hyvät kah-
vilisukkeet saatuaan teu-
rastaja arvioi: ”Oliskohan 
se ollut jotain 50 kg.” Sitä 
siinä aprikoitiin, ja isäntä 
työnsi Vaakuna-viinapullon 
aivan teurastajan jalkaan 
kiinni. Silloin tuumasi teu-

rastaja: ”Sehän oli sellainen 
kitukasvuinen, että pannaan 
siihen lankettiin 24,5 kg.” 
Kaikki olivat tyytyväisiä. 
Elettiinhän muutenkin elin-
tarvikekorttiaikaa, mikä 
vaatisi ihan oman muistelun 
tapahtumineen.

Kyläyhteisössä toimi 
muutama kyläseppä. Yksi 
oli Veikkolassa ja yksi La-
pinkylässä. Ainoastaan 
Eerikinkartanolla oli oma 
sepän paja ja palkattu sep-
pä. Onneksi sepän asunto 
on restauroitu ja säilytetty 
jälkipolville. Se sijaitsee 
nykyään Koskentorilla ja 
toimii taksiasemana.

Kyläkauppoja oli useam-
pia: Vihdin Seudun Osuus-
liike Kalljärvenkylässä, 
Kyrkslätt Handelslag ja 
Suomisen Lihakauppa Veik-
kolassa sekä Kyrkslätt Han-

delslag ja Vihdin Seudun 
Osuusliike Haapajärvellä.

Suuren rakennusvaiheen ai-
kana V. Suominen & Co pe-
rustivat sirkkelisahalaitok-
sen nykyisen Siwa-liikkeen 
kohdalle Turuntien toiselle 
puolelle, Helsinkiin päin 
menevien linja-autojen py-
säkin taakse. Sahatien nimi 
juontaa alkunsa juuri siitä 
sahasta. Myös Veikkolan 
Parantola antoi työpaikko-
ja paikallisväestölle.

TVH:n Veikkolan varikko 
tarjosi myös useita työpaik-
koja. Useat työt jouduttiin 
tekemään silloin mies/nais-
työvoimin, koska ei ollut 
koneita. Esimerkiksi kuor-
ma-autot kuormattiin hiek-
kakuopalla lapioilla. Isäni 
Juho Tuominen toimi vari-
kon päällikkönä useita vuo-
sia sokeutumiseensa saakka, 
ja hänen jälkeensä tehtävää 
hoiti A. Blomberg, Britan 
isä. Ensimmäisiä rahtiajoja 
ajettiin hevosvetoisilla lait-
teilla, ja vasta 1940-luvun 
puolivälissä ilmestyi kuvi-
oihin yksityisiä kuorma-au-

toyrittäjiä.

Kyläyhteisössä toimi kak-
si koulua, suomenkielinen 
kansakoulu Veikkolassa ja 
ruotsinkielinen kansakoulu 
Haapajärvellä Puukirkon 
vieressä. Kävin Veikkolan 
kansakoulua kaksi ensim-
mäistä vuotta, minkä jälkeen 
siirryin määrätyn tapahtu-
man jälkeen Haapajärven 
ruotsinkieliseen kouluun. 
Koulumatkani piteni huo-
mattavasti eli yhdestä kilo-
metristä neljään kilometriin.

Silloin ei tunnettu mi-
tään koulukuljetuksia eikä 
yleensäkään ollut kulku-
neuvoja. Sukset ja kelkka 
olivat talvella apuna, mutta 
muulloin matka tehtiin jal-
kapatikassa. Polkupyörä 
oli aivan tuntematon käsite 
sen ajan lapselle. Hyvä, kun 
vanhemmilla oli polkupyö-

rä. Jos joutui hankkimaan 
uudet kumit pyörään, ne piti 
erikseen anoa kansanhuol-
losta. Anomuksessa piti olla 
mukana todistukset, että ku-
mit ovat tärkeät ja oleelliset 
työssäkäynnille.

Myös kengät piti anoa 
erikseen, sillä ainoastaan 
paperisia kenkiä oli vapaas-
sa kaupassa. Olin nuorena 
kiinnostunut kaikesta ur-
heilusta. Kun pärjäsin kou-
lujen välisissä hiihtokilpai-
luissa, sain koulun puolesta 
ostoluvan nahkaisiin mono/
hiihtokenkiin. Olin todella 
ylpeä kengistäni!

Osallistuin myös muuhun 
urheilu/nuorisoseurojen 
toimintaan, mm. näytelmä-
kerhojen toiminta oli silloin 
monipuolista. Seurat jär-
jestivät tanssitilaisuuksia, 
joiden luvan saannin ehtona 
oli tilaisuuden alussa järjes-
tettyä ohjelmaa ja lopuksi 
yksi tunti tanssia. Itse kyllä 
osallistuin usein vain kurk-
kimalla lavan takaa moista 
menoa.

Talvisiin harrastuksiin kuu-
lui mm. potkukelkkailu. 
Kokoonnuimme Tuulen-
suun mäellä, teimme kel-
koista ns. junan ja laskimme 
vauhdilla mäkeä alas. Ke-
sällä retkeilimme poikapo-
rukan kanssa metsälammil-
la kalastellen ja yövyimme 
itsetehdyillä laavuilla. Mai-
don saimme metsälaitumil-
la olleilta ummessa olevilta 
lehmiltä, sillä kyllä niistä 
aina sentään litran verran 
sai herutelluksi.

Muutin jo 14-vuotiaana Hel-
sinkiin vanhemman sisareni 
luokse asumaan. Kallion kir-
kossa suoritin rippikoulun. 
Työt aloitin juoksupoikana 
Idman Oy:n sähköliikkeessä 
Ensimmäisen polkupyöräni 
ostin 14-vuotiaana Hellbergin 
kuuluisasta Hallituskadun ur-
heiluliikkeestä. Hinta oli kova, 
viiden kuukauden nettopalkka 
ja vähän isältä saatua avustus-
ta. Mutta oli se sen arvoinen!

Pari erillistapahtumaa 
lapsuuden ajoilta

Opetus rahapeleistä. Koko 
elämäni ajaksi sain ”kesto-
rokotuksen” rahasta pelat-
taviin korttipeleihin. Olin 
ehkä 4–5-vuotias, kun äitini 
lähetti minut maitokannun 
kera kauppaan ostamaan 
maitoa varustettuna tasara-
halla. Matkan varrella oli 
pusikossa vähän isompia 
poikia pelaamassa venttiä. 
He houkuttelivat minua mu-
kaan lupaamalla opettaa pe-
lin. Näin tapahtuikin, mutta 
kauhukseni huomasin hä-
vinneeni kaikki maitorahat. 
Hätäännyin, ja minulta pääsi 
itku. Pojat palauttivat vihai-
sina maitorahat selkäsaunan 
kera takaisin. Edellä kerro-
tun tapahtuman jälkeen en 
ole rahasta korttia pelannut. 
Skrupua ja seinää olen kyllä 
kolikoilla pelannut.

Lääke yökasteluun. Seu-
rasimme serkkuni kanssa 
talonrakennuksen edistymis-
tä. Työvaiheena oli sokkelin 
tervaus. Rakennusmiehet 
kyselivät, esiintyykö pojilla 
vielä yökastelua. Heillä olisi 
siihen varma ratkaisu: pitää 
vain tervata määrätty kehon 
osa. Toki halusimme päästä 
kiusallisesta vaivasta eroon 
ja noudatimme ohjetta. Äi-
timme eivät olleet kovinkaan 
iloisia, koska sotkimme vaat-
teetkin tervaan. Sekä me po-
jat että myös rakennusmiehet 
saimme aika sapiskat. Lääk-
keen vaikutus ei toteutunut 
aivan heti, mutta vuosien 
saatossa se kyllä vaikutti po-
sitiivisesti.

Matti Tuominen kertoi muis-
teluitaan 30.1.2013 Veikko-
lan Sydänkerhossa. Hän kir-
joitti niitä pyynnöstä muistiin 
toivoen, että ne herättäisivät 
muitakin veikkolalaisia ker-
tomaan omia muistojaan.

Kuvat Pirkko Kauton arkis-
tosta.

Muistot puhtaaksikirjoitti 
Sirpa Saarinen.

Vilskettä sahalla. Rakentaminen oli vilkasta vuosina 
1945–1955.

Koulun nykyisen kentän kupeessa ollut kansantalo/
tanssilava parhaimmassa kunnossaan, todennäköisesti 
1950-luvun lopulla. Matti Tuomisen isä Juho oli mukana 
politiikassa ja päättämässä alueen luovuttamisesta 
"kansantalon" käyttöön.

Bussi kuljettajineen vuonna 1938 rakennetun Veikkolan 
linja-autoaseman edessä.
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Kirkkonummen kunnanvaltuustossa istuu 51 val-
tuutettua, joista Pohjois-Kirkkonummella asuvia 
on 14. He edustavat kaikkia poliittisia puolueita 
Vasemmistoliittoa lukuunottamatta. Suurin ryhmä 
on Kokoomuksella ja pienin on Perussuomalaisten 
ja Demarien valtuutettujen määrä. Molemmilla  on 
yksi edustaja, joista Demareiden Pauliina Juntunen 
on sitoutumaton.

Kylänraitti-lehti aloittaa ns. Valtuustopalstan, jossa 
jokainen puolue esittelee itsensä ja kirjoittaa tavoit-
teistaan. Etenemme suurimmasta pienimpään: Ko-
koomus aloittaa ja seuraavana on vuorossa Keskusta.

Kylänraitin päämäärä on muistuttaa  Pohjois-Kirk-
konummen asukkaita, ketkä meitä edustavat valtuus-
tossa. Samalla toivomme lukijoiden seuraavan aktii-
visesti valitsemiensa edustajien toimintaa kunnan 
päättäjinä. Jotta tiedämme, miten toimimme kolmen 
vuoden päästä, kun astumme taas vaaliuurnille.

Uusi valtuusto vauhdissa

Kokoomuksen riveissä olevat veikkolalaiset valtuutetut 
(ml. varavaltuutettu) toimivat seuraavissa toimielimissä:
 
– Matti Kaurila: kunnanhallitus, yhdyskuntatekniikan 
lautakunta (kunnanhallituksen edustaja)  
– ulla Seppälä: tarkastuslautakunta (puheenjohtaja)    
– Susan Honka: suomenkielinen varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunta 
– Jarmo uimonen: yhdyskuntatekniikan lautakunta, 
Eerikinkartanon johtokunta (varajäsen) 
– Leena Riipinen: varavaltuutettu, Eerikinkartanon 
johtokunta, rakennus- ja ympäristölautakunta (varajäsen), 
nuorisolautakunta (varajäsen) sekä kiinteistötoimitusten 
uskottu mies 
 
Muita veikkolalaisia ja pohjoiskirkkonummelaisia 
kokoomuslaisia on edustettuina seuraavissa toimielimissä:
 
– Niko-Petteri Kujala: nuorisolautakunta 
(varapuheenjohtaja) 
– ulla Railio: Kirkkonummen palvelukeskussäätiön 
hallitus, kiinteistötoimitusten uskottu mies 
– Anniina Kettunen: nuorisolautakunta 
– Risto Konttinen: palvelutuotannon lautakunta 
(varajäsen) 
– Silja Lappalainen: palvelutuotannon lautakunta, 
tiejaos (varajäsen), kiinteistötoimitusten uskottu mies, 
käräjäoikeuden lautamies 
– Mika Selänne: käräjäoikeuden lautamies

Kokoomus  
Kirkkonummen luottamushenkilöiden toi-
minta on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti. 
Kunnanvaltuuston ensimmäisessä kokoukses-
sa (28.1.) nimettiin ja vahvistettiin suurin osa 
luottamushenkilöelimien jäsenistä/varajäse-
nistä. Tähän mennessä kaikki toimielimet ovat 
kertaalleen kokoontuneet. Kunnan puolelta 
on järjestetty koulutusta päätöksenteon tueksi 
niin uusille kuin jo mukana olleille luottamus-
henkilöille. Lisäksi Kirkkonummen Kokoo-
mus ry on järjestänyt omillensa täydentävää 
koulutusta. Taidolla ja tiedolla eteenpäin! 

Jos sinulla on kysyttävää em. alueilta ja muutenkin kun-
taan liittyvistä asioista luottamushenkilöiltä, ota yhteyttä.  
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Kirkkonummen Kokoo-
mus ry:n kotisivuilta: www.kirkkonummenkokoomus.fi.

Veikkolalaiset kokoomuslaiset Leena Riipinen, Jarmo Uimonen, Susan Honka, Matti 
Kaurila ja Ulla Seppälä Lamminjärven rannalla. Tavattavissa myös ke 29.5.2013 Veikkolan 
koulun Kestitilassa klo 17:30-19:00. Kuva: Marjokaisa Piironen

Uusi valtuusto on kokoon-
tunut jo muutaman kerran. 
Tänä vuonna päätöksissä 
otetaan kantaa suuriin kun-
taa koskeviin ja kunnan 
tulevaisuutta ohjaaviin asi-
oihin. Käsittelyssä on ollut 
mm. kuntarakennelaki, josta 
valtuusto antoi lausuntonsa 
4.3. kokouksessaan. Tuloil-
laan on selvitys kuntien teh-
tävistä ja metropolialueesta. 
Itse metropoliselvitystä kä-
sitellään valtuustossa vielä 
kevään aikana. Veikkola-
laisten valtuutettujen ensisi-
jaisena tavoitteena on pitää 
Kirkkonummi itsenäisenä 
kuntana. Hyvää yhteistyötä 
tulee toki kehittää naapuri-
kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenteen 
selvitykset ovat myös tu-
lossa päätöksentekoon tänä 
vuonna. Kirkkonummen ja 
muiden kuntien vastineet 
antavat pohjan eduskun-
nan tuleville lakiesityksille. 
Valtiovallan puolelta aja-
tuksena on saada em. asi-
oihin liittyvät lait voimaan 
1.1.2015. Suurien päätöksi-
en edessä siis ollaan myös 
täällä Kirkkonummella.

Suurien selvitysten taustalla 
vaikuttavat mm. taloudelli-
set näkökulmat. Miten kun-
nat selviytyvät parhaiten 
tulevaisuudessa? Kuinka 
asukasluku ja väestön ikä-
rakenteen muutokset vai-
kuttavat palveluntarpeeseen 
ja kunnan talouteen? Nämä 
asiat olivat vahvasti esillä 
myös huhtikuussa pidetyssä 
Kirkkonummen valtuuston 
valtuustoseminaarissa. Ta-
voite on tarkastaa palvelu-
rakennetta ja huolehtia sen 

taustalla olevien toiminto-
jen prosessit kuntoon sekä 
saada kunnan alijäämä ta-
kaisin plussan puolelle!

Aktiivisen Veikkolan 
kehittäminen

Lähtökohtana on myös se, 
että kehitämme Kirkko-
nummea kokonaisena kun-
tana. Tavoitteenamme on 
pitää peruspalvelut, kuten 
koulutoimen sekä terveys- 
ja sosiaalihuollon palvelut, 
hyvällä tasolla Veikkolassa 
– asukaslähtöisinä Ajamme 
mm. sitä, että lääkäripal-
velut säilyvät ja kehittyvät 
kylällämme.

Veikkolan kunnallisteknii-
kan rakentamisessa edelly-
tämme päätetyssä aikatau-
lussa pysymistä. Ajamme 
myös meluvallin rakenta-
mista Veikkolaan, jonka 
toteutuksen edellytys on 
mm. se, että Perälänjärven 
ja Suosyrjän kaavat saavat 
ns. lainvoiman. Tällä het-
kellä Perälänjärven kaava 
on tehdyn kaavavalituksen 
johdosta korkeimman hal-
linto-oikeuden käsittelyssä, 
ja Suonsyrjän kaavaehdo-
tusta ei ole valtuusto vielä 
hyväksynyt.

Uudenmaan ELY-keskuk-
sen investointihankkeena 
on suunnitelmakaudella 
2013–2016 Haapajärven ja 
Veikkolan välisen kevyen 
liikenteen väylän raken-
taminen. Sen etenemistä 
seuraamme aktiivisesti ja 
vaikutamme kunnan lau-
suntoihin, kun hanketta 
käsitellään luottamuseli-
missä. Kunnan kaavoitusta 
valvomme ja vaikutamme 

siihen, että kylämme säilyy 
jatkossakin turvallisena, 
viihtyisänä ja luonnonlähei-
senä.

Kasvavan oppilasmäärän 
myötä on varauduttava 
riittävien koulutilojen saa-
miseen tulevaisuudessa. 
Uusi investointi voitaisiin 
toteuttaa joko Veikkolan 
koulua laajentamalla tai 
rakentamalla uusi koulu 
esim. Lapinkylään. Veik-
kolassa tarvitaan lisäksi 
harrastustoiminnan kehit-
tämistä Yksi tulevaisuuden 
investoinneista on mm. ur-
heilupuiston hiekkakentän 
muuttaminen nurmikentäk-
si. Viime valtuustokaudella 
saimme uuden nuorisotilan, 
joka palvelee veikkolalaisia 
vauvasta vaariin. Erityises-
ti nuoret ovat ottaneet tilan 
omakseen; tila on Kirkko-
nummen käytetyin nuoriso-
tila kävijämäärillä mitattu-
na! Nuorisotilan tulisi olla 
nuorisolle auki nykyistä 
useampana iltana.

Paikallista yhteistyötä 
yli puoluerajojen

Yksi paikallisen politiikan 
menestyksen avain on ollut 
se, että osaamme vetää yhtä 
köyttä paikallisten vaikut-
tajien kanssa yli puoluera-
jojen. Tällainen yhteistyön 
henki jatkuu.  Tärkeitä asi-
oita saadaan ratkaistuksi ja 
päätetyksi hyvässä henges-
sä tälläkin valtuustokau-
della. Talouden näkymistä 
huolimatta kuntamme tulee 
kehittymään positiiviseen 
suuntaan. Me valtuutetut 
olemme luvanneet tehdä 
parhaamme yhteisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi.

Tavataan ke 29.5.2013 
klo 17.30!

Tervetuloa Veikkola koulun 
Kestitilaan kahville kes-
kiviikkona 29.5.2013 klo 
17.30–19. Haluamme tavata 
Sinut, kuulla ajatuksiasi ja 
keskustella mm. Veikkolan 
asioista. Nähdään!

Susan Honka  
050 346 5412 
Matti Kaurila  
050 572 7614 
Leena Riipinen  
040 728 8946 
Ulla Seppälä  
040 570 9080 
Jarmo Uimonen  
0400 330 222
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Taas voimme me pohjois-
kirkkonummelaiset tulla itse 
ja ylpeinä tuoda kesävie-
raammekin kuuntelemaan 
hienoa konserttia. Jorma 
Panulan säätiön ja Veikkola 
Dadan yhteistyö on tuottanut 
hyvää hedelmää.

Sunnuntaina 11.8. klo 15 
Panulan säätiön Piipari-
lassa soittaa Veikkola Da-
dan oma kokoonpano eli 
GT-ensemble. Vuorossa on 
kaksi Beethovenin jousi-
kvartettoa, Opus 18 n:o 2 
G-duuri ja Op 130 B-duuri. 

Beethovenia ja vielä 
Beethovenia

Perinteisesti GT-ensemble on Piiparilan kesässä soittanut Beethovenia. Tämä kuva on viime 
kesältä. Seinältä katselevat Antti Ojalan maalaamat pohjalaiset ja isännän muotokuva.

Syyspuolella on luvassa 
toinenkin GT-ensemblen 
konsertti, jonka ohjelmis-
tossa on Piazzollan Tangon 
historia, Debussyn Sonaatti 
ja Tshaikovskin Muistoja 
Firenzestä.

GT-ensemlen muusikoita-
han ovat Petri Aarnio (viu-
lu), Mirka Malmi (viulu), 
Riitta-Liisa Ristiluoma 
(alttoviulu), Timo Alanen 
(sello), Miika Uuksulai-
nen (sello), Mari Kunnari 
(huilu) ja Laura Hynninen 
(harppu).

Jo monen kesän ajan on 
konsertteja soitettu täysille 
tuville. Takahuoneestakin 
on välillä haettu lisätuole-
ja, kun Dadan muusikot ja 
Panulan perhe ovat luoneet 
komean kesäisen tapahtu-
man.

Piiparilan osoite on Hepa-
rintie 136, Kylmälä. Kon-
sertit ovat ilmaisia. Käsioh-
jelma maksaa 10 euroa.

Teksti: Arja Puikkonen 
Kuva: Juha Puikkonen

Tämän oman runonsa veik-
kolalainen lukiolaistyttö 
Mira Orko luki kunnanval-
tuustolle ennen sen kokous-
ta 6.4. Mira oli Kirkko-
nummen kirjaston ystävien 
edustajan Maarit Orkon 
ja Marja Pohjosen kanssa 
tuomassa adressia, jossa 
vaadittiin korjausta kirjas-

Adressi kirjaston puolesta

Korjataan vaikka 
kaksipuolisella teipillä

ton syksyn kirjahankinnat 
leikkaavaan aineistomäärä-
rahan puolitukseen.

Adressin lähes neljätuhatta 
nimeä kertovat, ettei Kirk-
konummella olla välinpi-
tämättömiä. Kirjasto on 
tehnyt tähän asti ansiokasta 
työtä alle maan keskitason 
hankintarahoilla, siitäkin 
huolimatta että kunnan 
kaksikielisyys lisää kus-
tannuksia. Nyt nämä rahat 
leikattiin puoleen. Keväällä 
kirjastossa tilattiin lehdet 
ja hankittiin kevään kirjat. 
Syksyn uutuuksiin ei enää 
ole varaa.

Kuinka Kirkkonummelle 
oikein houkutellaan uusia 
asukkaita, jos sellaisen pe-
ruspalvelun kuin kirjaston 
annetaan särkyä? Koska 
rikkihän se näin menee, 
huolella vaalittu kulttuuri-
laitos. Aikuiset ehkä saa-
vatkin Finlandia-voittajansa 

”…ihmiset eivät näyttäneet 
pettyneiltä,
he kohauttelivat 
olkapäitään
”Pitihän se arvata”, he 
sanoivat,
”ei mikään enää mene niin 
kuin pitäisi.”
Ja he kulkivat puiston läpi
jatkoivat matkaansa,
jatkoivat elämää
Eikä kukaan pysähtynyt 
keräämään sirpaleita,
joista olisi varmasti vielä 
saanut
liimalla tai kaksipuolisella 
teipillä
melkein ehjiä unelmia.”

Mira Orko (kolmas vasemmalta) lukee runoaan kunnanvaltuutetuille. Kirjaston 
määrärahojen puolesta kirjoitettua adressia ovat luovuttamassa myös Marja Pohjonen ja 
Maarit Orko. 

lainatuksi Espoosta tai Hel-
singistä, mutta kuinka käy 
lasten ja koulujen kirjas-
ton käytön? Ja autottomat 
mummut ja papat, mitäs he 
uusilla kirjoilla tekisivät-
kään.

Helsingin Sanomien sun-
nuntainumeron 28.4. pää-
kirjoitus alkoi näin: ”Ruot-
salainen tutkimus osoitti jo 
vuosia sitten, että kirjasto-
kortti suojaa sydäntaudeilta 
paremmin kuin liikunta tai 
ruokavalio. Tulos johtui tut-
kijoiden mukaan siitä, että 
kirjaston asiakkuus kertoi 
aktiivisesta ja tiedonjanoi-
sesta elämäntavasta.”

Annetaanko kirjaston todel-
la mennä? Vielä on mah-
dollista korjata asia. Vielä 
sirpaleet saa kerätyksi. 

Teksti: Arja Puikkonen 
Kuva: Jussi Puikkonen

Erik uddström, valokuvanäyttely 28.6.–28.7. 
Avajaiset 28. kesäkuuta klo 15–18.  
Avajaisissa esiintyy soitinyhtye Leikarit. 
Näyttely on avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16.

Angela Åker-Blom, keramiikkaa 3.8.–10.9. 
Avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16.

Piiparilan näyttelyt

rauhallista luku- ja opiske-
lutilaa tarvitsevat kirjaston 
käyttäjät ovat salin löytä-
neet ja toki tilaa on hyö-
dynnetty kirjaston omissa 
tapahtumissa, kirjavinkka-
uksissa jne.. Käyttöä voisi 
kuitenkin olla paljon enem-
mänkin. Esim. kokous- ja 
kerhokäyttöön paikallisille 
seuroille ja yhdistyksille 
tilaa lainataan oikein mie-
lellään. Ja nimenomaan 
lainataan, sillä tilan käyt-
tö on täysin maksutonta. 
 
Tilaa salissa on noin 60 ne-

Saila Jämsen 
Veikkolan kirjaston johtaja 
www.kirkkonummi.
fi/kirjasto

Veikkolan kirjaston Rotko-
sali etsii käyttäjiä. Kirjas-
ton alakerran tilat toimivat 
aiemmin Veikkolan nuo-
risotila Rotkona, mistä on 
peräisin myös tilan nimi. 
 
Jo tälläkin hetkellä Rotko-
sali on melkoinen moni-
toimitila. Sitä käyttävät 
sunnuntaisin kokoontuva 
nuorisoteatteri, silloin täl-
löin kokoontuva paikalli-
nen tanssikerho ja joinain 
aamuina myös Punaisen 
tuvan päiväkoti sisälii-
kuntaan. Myös muutamat 

Rotko-salille käyttöä?
liötä. Varustukseen kuuluvat 
valkokangas, videotykki, 
tietokone ja kokoontaitetta-
vat pöydät tuoleineen. Salin 
yhteydessä on myös pieni 
keittiö, jota on mahdollis-
ta hyödyntää. Oma ulko-
ovi antaa mahdollisuuden 
käyttää tilaa myös kirjaston 
aukioloaikojen ulkopuolel-
la. Kirjaston henkilökunta 
antaa mielellään lisätietoja.  
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Veikkolan kirjaston tapahtumarikas kevät
Veikkolan kirjasto on hem-
motellut asiakkaitaan ke-
vään aikana erilaisin näyt-
telyin ja tapahtumin.

Päivi Arvosen valokuvanäyt-
telyn yhteydessä perehdytti 
Eija Ahvo kirjaston asiakkaita 
Egyptin katulapsien arkeen. 
Valokuvanäyttelyn ohessa oli 
myynnissä katulapsien äitien 
valmistamia koruja.  

Huhtikuussa kirjaston kä-
vijät pääsivät ihastelemaan 
Ruth Vilmin värikylläistä 
taidetta. Teokset saivat ai-
nakin allekirjoittaneen iloi-
selle, keväiselle mielelle.

Veikkolan kirjaston nuo-
risoteatterin kuulumisia

Syksyllä 2012 aloitti kirjas-
ton ystävien toimesta nuori-
soteatteri Taika harjoittelun 
Veikkolan kirjaston alaker-
rassa. Ilona Tiaisen ohjaa-
massa ryhmässä oli kym-
menkunta innokasta nuorta 
perehtymässä teatteri-ilmai-
suun. Vuoden 2013 alussa 
ryhmään ilmoittautui jo nel-
jätoista innostunutta näytte-
lijänalkua, ja ohjaustyön laa-
dun varmistamiseksi ryhmä 
jaettiin kahteen osaan. 

Kirjan ja ruusun päivänä 
23.4. pääsi yleisö nauttimaan 
nuorisoteatteriryhmien esi-
tyksistä. Tiikerit-ryhmä 
(7–11 v.) esitti näytelmänsä 
Pikku kettu rukka. Siinä rou-
va Satunen kertoi yleisölle 
ja kissalleen tarinan, jossa 
kaksi kettua muutti asumaan 
eläinmetsään. Nämä ketut 
osoittautuivat juuri sellai-
siksi viekkaiksi eläimiksi, 
jollaisina niitä on totuttu 
pitämään. Oikeutetusti paha 
sai palkkansa lopulta.

Taika-ryhmän (11–15 v.) 
esitys Prinsessan salaisuus 
kertoi kaukana olevan val-
takunnan kuninkaallisen 
perheen avioliittokriisistä ja 
omituisesti käyttäytyvästä 
prinsessasta, joka ei kyen-
nyt oppimaan edes aakko-
sia A:ta pidemmälle. Näy-
telmän aikana selvisi syy 
prinsessan kummalliseen 
käytökseen ja onnellinen 
loppukin saatiin.

Käsikirjoituksista vastasi 
Ilona Tiainen yhdessä ryh-
mien kanssa, ja lavastukses-
sa ryhmien ohjaajana toimi 
Tarja Karvinen.

Lauantaina 27.4. pääsivät 
ryhmät esittämään näy-
telmänsä yleisölle jälleen. 
Tiikerit-ryhmä suoriutui hie-
nosti esityksestään, vaikka 
haastetta toi yhden näytteli-
jän poisjäänti sairastumisen 
vuoksi. Upeasti ryhmäläiset 
improvisoiden paikkasivat 
puuttuvan näyttelijän osan. 
Taika-ryhmä onnistui esityk-
sessään myös erinomaisesti. 
Molempien ryhmien esityk-
set miellyttivät yleisöä, ja 
esitykset vieläpä paranivat 
toisella esityskerralla. Sa-
notaanhan, että harjoitus 
tekee mestarin. Mitä näistä 
ryhmistä tuleekaan, kun esi-
tyskertoja kertyy enemmän!

Kirjan ja ruusu(kkee)n 
päivä 
 
Kirjan ja ruusun päivänä 
23.4. oli mahdollisuus pal-
kita ystäviä ja tuttavia kier-
rätyskirjoista valmistetuin 
ruusukkein. Ruusukkeita 
sai opastetusti myös itse 
valmistaa, jos ei halunnut 
lahjoittaa valmiiksi tehtyä. 
Ruusukkeen lisäksi kirjoi-

tettiin värikkäille lapuille 
viesti, josta ilmeni, kuka 
ruusukkeen on saanut ja 
miksi, sekä sen lahjoittaja. 
Näistä ruusukkeista vies-
teineen koottiin näyttely 
kirjaston aulaan. Paljon 
sankareita löytyikin. Kaik-
ki kirjaston henkilökunnan, 
kirjaston ystävien ja TET-
harjoittelussa kirjastolla ol-
leiden koululaisten talkoilla 
valmistamat ruusukkeet oli 
käytetty, ja näyttelyyn niitä 
kertyi yli kuusikymmentä.

Runopiknik

Syksyllä 2012 järjestim-
me ensimmäistä kertaa 
Runopiknikin Veikkolan 
kirjastolla yhteistyössä 
kirjaston henkilökunnan, 
Veikkolan Kartanoteatterin 
ja kirjaston ystävien toi-
mesta. Mukavan runoillan 
tunnelmiin päätimme palata 
uudelleen keväällä. Keväi-
nen runopiknik sujui jäl-
leen mukavan leppoisissa 
tunnelmissa. Kirjastolle oli 
saanut esittää etukäteen toi-
verunoja, joita lukivat tällä 
kertaa Veikkolan Kartano-
teatterin nuoret, Eija Ahvo 
sekä lausuntataiteilija Anja 
Tolin (95 v.). Hämmästyt-
tävän virkeä Anja Tolin lau-
sui ulkomuistista useampia 
mielirunojaan seisten. Hä-
nen mielestään hyvä muisti 
onkin lausunnan harjoitta-
misen aikaansaannosta.

Novelleja ja neuleita illat

Veikkolan ja Masalan kir-
jastoissa olemme kokoon-
tuneet tekemään omia käsi-
töitä novelleja kuunnellen. 
Illat ovat olleet vapaamuo-
toisia ja maksuttomia osal-
listujille. Kirjaston henki-

lökunta, kirjaston ystävät ja 
muutamat asiakkaatkin ovat 
lukeneet itselleen mieluisia 
novelleja. Käsityöillat jat-
kuvat syksyllä myöhemmin 
ilmoitettavina ajankohtina.

Veikkolan kirjaston 
kesän aukioloajat

Veikkolan kirjasto on avoinna 
kesällä arkisin normaalisti. 
Kesälauantait ajalla 8.6.–10.8. 
kirjasto on kiinni. Satupiknik 
on 3.7.2013 klo 13.00 Veik-
kolan kirjaston pihalla (sateen 
sattuessa sisällä).

Kirjaston henkilökunta ha-
luaisi vielä muistuttaa, että 
kirjaston alakerrassa on 
ilmainen kokoontumistila, 
jonka vapaita aikoja voi 
henkilökunnalta tiedustella. 
Myös näyttelytilan vapaita 
aikoja kannattaa kysellä!

Villit hahmot -taideleiri 
Sjökullassa

Kirjaston ystävät odottavat 
jo kovasti kolmatta järjes-
tämäänsä taideleiriä, joka 
on Sjökullan koululla heti 
koulujen päätyttyä. Leirille 
on ilmoittautunut yli kolme-
kymmentä 7–12-vuotiasta 
taiteenystävää. Leirin ta-
pahtumista kerromme Ky-
länraitin lukijoille syksyllä, 
ja kannattaa myös seurata 
ilmoituksia tulevan syksyn 
harrastetarjonnasta kirjas-
tolla ja nettisivuillamme 
www.sanapaja.webs.com/

Kirjaston ystävät ja Veikko-
lan kirjaston henkilökunta 
toivottavat hyvää kesää kai-
kille!

Teksti ja kuvat: Maarit Orko

MIMERAC OY 
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt. 

 
Yritys sijaitsee Veikkolassa. 

Mika 0400-447 887

Taika-ryhmän noita ja valeprinsessa suunnittelevat 
petoksensa jatkoa.

Kyläläiset palkitsivat arjen sankareita ruusukkein.

Kartanoteatterilaiset Laura ja Ella Kilpinen lukemassa runoja.

Eija Ahvo esittelee hoitomaljoja ja kertoo Egyptin 
katulapsista.

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

Tutustu kotitalkkariin osoitteessa: 
www.veikkolankotitalkkari.fi tai puh. 045-1475388
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Veikkolan kirjaston tapahtumarikas kevät

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

WorldSkills-kilpailuissa 
mitellään ammattitaidon 
maailmanmestaruuksis-
ta joka toinen vuosi. Tänä 
vuonna kilpaillaan 2.–7. 
heinäkuuta Leipzigissa 
Saksassa. Kilpailulajeja on 
noin 45 ja kilpailijoita noin 
tuhat 50:stä eri maasta. Nyt 
42. kerran järjestettävään 
tapahtumaan Leipzigin 
messukeskukseen odote-
taan noin 200 000 kävijää.

Kurkistossa asuva Pirkka 
Sivonen on kisoissa muka-
na. Hän osallistuu kultasep-

Pirkka Sivonen 
kultaseppien MM-
kisoihin

pien sarjaan. Viime vuoden 
kolmosnumerossa kerroim-
me Pirkan hienosta kilpai-
lumenestyksestä viime elo-
kuussa: Kööpenhaminassa 
pidetyssä pohjoismaiden 
nuorten kultaseppien kil-
pailussa Pirkka saavutti ho-
peamitalin. Jutussa Pirkka 
mainitsi, että hänen lähita-
voitteenaan on osallistua 
MM-kisoihin Leipzigissa.

Nuo kisat alkavat runsaan 
kuukauden kuluttua. Toivo-
tamme onnea 19-vuotiaalle 
kultaseppä Pirkalle.

Skills Finland ry valmen-
taa ja lähettää maajouk-
kueensa kansainvälisiin 
WorldSkills-, EuroSkills- ja 
Abilympics-kilpailuihin ja 
järjestää vuosittain kansal-
liset Taitaja-, TaitajaPLUS- 
ja Taitaja9-ammattitaito-
kilpailut. Skills Finland 
kehittää myös huippuosaa-
jien valmennusjärjestelmää, 
kouluttaa kilpailuasiantun-
tijoita sekä tuottaa ammat-
titaitokilpailuihin liittyvää 
tutkimusta, tiedotusta ja 
julkaisuja.

Veikkolan kylätalo,  
Vanhatie 29, 02880 Veikkola

Talo on avoinna sopimuksesta.  
Sieltä voi varata kotoisaa kokoustilaa 
edullisesti:  
10 e/ilta tai kyläyhdistyksen 
yhteisöjäsenmaksu 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.

Koko Perheen Parturi-Kampaamo 

SALON DS
niittykuja 2 b

02880 Veikkola
Soita ja varaa oma aikasi

09-2981113 myös iltasin ja viikonloppuisin.

salonds.palvelee.fi  
 

löydät meidät myös facebookista.

KAUNEUSNURKKA  

UUTUUS HOITO CATIOCLEAN  
sekä timanttihionta  
yhdistelmähoitona  
tutustumistarjoushintaan  
yhteensä 90e (norm. 108e)
JALKAHOITO +  
VARPAANKYNSIEN GEELAUS  
pakettihintaan 110e (norm. 134e).

Nina Sipilä-Latovehmas

VEIKKOLA-PÄIVÄT 25.5 
lauantaina klo 10-14, silloin 
luvassa ohjelmaa ja pikkuhoitoja 
Kauneusnurkalla ja sen 
ympäristössä!
Maanantain avoimet ovet ovat kesätauolla kesäkuun alusta. 
12.8. alkaen jälleen normaalisti klo 16.30-18.00.

Netin kautta voi myös tehdä osan hoitovarauksista. Netin kautta on 
myynnissä noin 1-3 päivää per viikko. Loput ajoista myydään ”vanhan” 
käytännön mukaan sähköpostilla/tekstiviestillä tai puhelimitse.
nettisivut/ nettiajanvaraus:http://kauneusnurkka.nettisivu.org
Kauneusnurkka myös facebookissa, käy tykkäämässä osoitteessa:   
http://www.facebook.com/#!/pages/Kauneusnurkka/141157732649307

Kauneusnurkka, Nina Sipilä-Latovehmas, Turuntie 561, 
02880 Veikkola p.050-5645909
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Mitä olisi kesä ilman ke-
säteatteria? Vastauksia on 
monta, mutta oma suosikki-
ni olkoon: Se olisi kuin Pori 
ilman Jatsia tai Kuhmo vail-
la viuluja. Ei syytä huoleen: 
Veikkolan Kartanoteatterin 
tuleva kesänäytelmä ”Sär-
kyneiden siipien korjaamo” 
elää tiukkaa harjoitusaikaa: 
Joka maanantai- ja tiistai-
ilta harjoittelee Eerikinkar-
tanolla lukuisa joukko lah-
jakkaita teatterin harrastajia 
ohjaajansa Eija Ahvon sii-
pien suojassa.

Tämän lehden ilmestyessä 
on siirrytty harjoittelemaan 
jo varsinaiselle esiintymis-
paikalle, Parantolan mil-
jööseen. Mukana on lapsia, 
nuoria, keski-ikäisiä ja hiu-
kan vanhempia. Kaikkiaan 
54 henkilöä, joille luovuu-
den opiskelu antaa aseita 

myös siviilielämän pyörtei-
siin.

Tarinan on koostanut Kar-
tanoteatterin työryhmä, ja 
se kertoo Veikkolan entisen 
parantolan tarinan. Mukana 
on faktaa ja fiktiota. Naurua 
ja kyyneliä. Sami Panulan 
säveltämää uutta musiikkia.

Koskettavia ja hauskoja ta-
rinoita vakavasta ja tärkeäs-
tä aiheesta: ihmisen mie-
lestä ja sen järkkymisestä. 
Huumorilla, ymmärryksellä 
ja rakkaudella aihettaan kä-
sitellen.

Teksti on rakennettu Kar-
tanoteatterin periaatteiden 
pohjalta: koko perheen 
yhteisöteatteria, johon voi-
vat tulla lapset, nuoret ja 
vanhemmat yhdessä naut-
timaan suomalaisen kesäil-

lan tunnelmasta, Pikkirillin 
makoisista leivonnaisista 
ja Wotkinsin maistuvista 
makkaroista.

Tällä aukeamalla annamme 
puheenvuoron Kartanote-
atterin eli Kartsun uusille 
esiintyjille ja kerromme 
esityspäivät. Annamme 
ajo-ohjeet, koska esitys ta-
pahtuu Veikkolan entisen 
parantolan pihapiirissä, 
keskellä kylän historiallista 
miljöötä Sinne rakennetaan 
katsomo 250 hengelle, joten 
toivottavasti kaikki 14 esi-
tystä täyttyvät sekä uusista 
että vanhoista Kartanoteat-
terin ystävistä.

Tervetuloa nauttimaan kult-
tuurin ja kesäisen Veikko-
lan elämyksistä.

Matti Saartamo

Sari Autio, Veikkola

Tulin mukaan mieheni 
kanssa, koska poikamme oli 
ollut mukana viime kesänä. 
Osallistuimme jo syksyn 
tarinateatterikurssille, mikä 
madalsi kynnystä hypätä 
mukaan. Lisäksi olemme 
molemmat harrastaneet 
teatteria nuorena.

Etsin vielä sisäistä lastani 
(naurua). Tämä on toistai-
seksi ollut melkoista tasa-
painoilua työn ja teatterin 
välillä. Tuntuu, että aina ei 
ehtisi tai jaksaisi keskittyä 
täysillä molempiin.

Tämän kesän näytelmä 
tarttuu tärkeään aiheeseen: 
mielenterveystyön ja -pal-
veluiden historiaan ja ny-
kytilaan. Aihe on vakava, 

Uudet kartanoteatterilaiset odottavat innostuneina kesän ensi-iltaa

Parasta on yhteisöllisyys
Kylänraitti tapasi joukon uusia kartanoteatterilaisia satei-
sena maanantai-iltana Eerikinkartanolla, missä ensi kesän 
näytelmän harjoitukset etenevät täyttä vauhtia. Kysyimme 
kaikilta tulokkailta kolme kysymystä:

Miksi olet tullut mukaan Kartanoteatteriin? 
Miltä nyt tuntuu, kun harjoitukset ovat päässeet vauhtiin? 
Mikä näytelmässä on (tähän asti) mielestäsi vaikuttavinta 
tai hienointa?

mutta esityksessä on kuiten-
kin paljon huumoria ja jopa 
kepeyttä. Parasta ja vaikut-
tavinta on tähän asti ollut, 
kun olemme harjoitelleet 
kohtauksia, joissa on muka-
na sekä aikuisia että lapsia.

Vuokko Tuunainen, Kyl-
mälä

Olin nähnyt melkein kaikki 
Kartanoteatterin aiemmat 
esitykset. Näin, että ihmi-
sillä oli lavalla hauskaa. Li-
säksi yhteisöllisyys kiehtoo 
minua. Tämä on kuitenkin 
minulle iso haaste, koska en 
ole näytellyt aiemmin.

Tämä on ollut aivan mah-
tavaa ja ylittänyt kaikki 
odotukseni. Olin syksyllä 
tarinateatterikurssilla. Se 
oli hieno kokemus. Tämä 

on ollut kurssille mielettö-
män upeaa jatkoa. Saan täs-
tä paljon energiaa.

Näytelmän käsikirjoitus tun-
tuu vastaavan entisen paran-
tolan henkeä. Sitä – aivan 
kuten parantolaa aikanaan – 
leimaavat ihmisystävällisyys 
ja suvaitsevaisuus. Myös 
roolit on uskottavasti raken-
nettu. Niissä, kuten meissä 
kaikissa, on hullua ja tervettä.

Ella Kettunen (11 v.) ja 
Anna-Maija Iskanius, 
Veikkola

Ella: Me tykätään näytellä 
ja ollaan mukana koko per-
he, paitsi iskä (toim. huom. 
Isä osallistuu näytelmän 
markkinointiin).

Anna-Maija: Tämä on puo-
liammattilaiselle oikein so-
piva harrastus – joka sitä 
paitsi tapahtuu omalla ky-
lällä.

Ella: Täällä on tosi hauskaa 
ja mukavaa olla mukana.

Anna-Maija: Tämä on mah-
tavaa vastapainoa työelämäl-

le. On hienoa saada olla mu-
kana luovassa prosessissa.

Ella: Hienointa on se, että 
oon saanut uusia kavereita.

Anna-Maija: Vaikuttavinta 
on ollut yhteisöllisyys ja 
paikallishistoriaan liittyvä 
tematiikka. Näytelmä pu-
reutuu ihmisen olemisen 
ytimeen todella vahvasti.

Nea Hokkanen (11 v.), Es-
poo

Tulin mukaan, koska kave-
rit on olleet aiemmin muka-
na. Oon nähnyt jokaisen ai-
emman näytelmän, ja se on 
näyttänyt todella hauskalta.

Tämä on ollut kivempaa 
kuin ajattelin.

Hienointa on ollut kohtaus, 
jossa lapset ja aikuiset ovat 
yhdessä, ja aikuiset etsivät 
sisäistä lastaan.

Kristina Kirjavainen (11 
v.), Veikkola

Oon innostunut näyttelemi-
sestä. Lisäksi kaverini Sara 
kehui, että täällä on kivaa.

Tähän asti on ollut kivaa. 
Kesän esitykset jännittävät 
hieman.

Alkukohtaus on ollut tähän 
asti hienointa, ehdottomasti.

Teksti ja kuvat: Simo Sipola

Sari Autio etsii vielä 
sisäistä lastaan.

Vuokko Tuunainen saa 
tea t ter iharras tukses ta 
paljon energiaa.

Molemmat Anna-Maija Iskaniuksen lapset ovat mukana 
ensi kesän näytelmässä. Tytär Ella Kettunen on saanut 
harjoituksissa uusia kavereita.

Nea Hokkanen siirtyy tänä 
kesänä katsomosta lavalle. 

Kristina Kirjavainen 
jännittää hieman kesän 
esityksiä. 

”Kun mieleni synkistyy ja elämä tuntuu raskaalta, muistelen aurinkoisia päiviä ja keskuste-
luja Veikkolan tammen alla. Tavoitan tunteen, olen arvokas ihminen, jaksan taas huomiseen. 
 
Veikkolan parantolan entinen potilas 

Parantola näyttämönä
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Ennakkonäytös: ke 19.6. klo 19

Ensi-ilta: to 20.6. klo 19

Muut esitykset: ti 25.6., ke 26.6., to 27.6., pe 
28.6., la 29.6., ti 2.7., ke 3.7., to 4.7., pe 5.7., 
la 6.7.,ti 9.7., ke 10.7. ja to 11.7. kello 19.00

Esityspaikka: VEIKKOLAN 
VANHAN PARANTOLAN PUISTO 
Vanhatie 5 (ks. kartta vieressä)

Liput 20 e, eläkeläiset, opiskelijat ja 
työttömät, lapset (7–18 v.) 15 e

Lipunmyynti: Veikkolan Kymppikioski ja  
Sirpan Vintti  
Kirkkonummen keskusta: Luckan

Puhelinvaraukset ja opastus: 050 3007720 
 
Tarkempia tietoja:  
www.veikkolankartanoteatteri.fi 
Email: veikkolankartanoteatteri@gmail.com

Veikkolan Kartanoteatterin 
kesänäytelmän ”Särkyneiden 
siipien korjaamo” esityspäivät:

kin potilaille hyvin tärkeä 
tapa saada kontaktia ja sitä 
kautta  ilmaista itseään. 
Sosiodraaman menetel-
millä päästiin myös usein 
keskusteluun ryhmässä asi-
oista, joiden kohtaaminen 
elämässä on ollut vaikeaa. 
Vertaistuki näissä ryhmissä 
oli potilaille palkitsevaa ja 
terapeuttista. Potilaiden oli 
helpompaa samaistua ja 
rakentaa omaa elämäänsä 
keskustelussa potilastove-
rien kanssa. Mitä tarpeet-
tomampana terapeuttina 
itseni koin, sitä paremmin 
ryhmä toimi.

Tehtäviini kuului myös 
erilaisten harrastustoimin-
tojen tuominen potilaita 
lähelle. Puutarhanhoito 
kuului osana parantolan 
toiminnan piiriin. Kai-
kenlaiset käsityöt olivat 
jokapäiväistä toimintaa 
erilaisten ryhmien kans-
sa. Liikunnan lisääminen 
potilaille oli ensiarvoisen 
tärkeää, ja siihen Veikko-
lan ympäristö antoi hyvät 
mahdollisuudet.

Viettämäni kahdeksan vuot-
ta parantolassa olivat hyvin 
merkittävät omalla työural-
lani, joka jatkui vielä siir-
ryttyämme Jorviin 1995 ja 
Kirkkonummelle psykiatri-
an poliklinikalle, josta jäin 
eläkkeelle vuonna 2009.

Veikkolan parantolasta olin 
kuullut jo opiskeluaikana-
ni 70-luvun alussa. Vasta 
erikoistuttuani aikuispsy-
kiatriaan ja vieraillessani 
vuoden Lapin keskusmie-
lisairaalassa hain ja sain 
viran parantolasta. Samal-
la muutimme koko perhe 
Veikkolaan, koska myös 
vaimoni sai viran Veikko-
lan päiväkodista.

Parantolan yhteisöhoito 
kiinnosti. Sain siellä toteut-
taa potilaiden kanssa heille 
tärkeitä jokapäiväiseen elä-
mään liittyviä toimintoja, 
jotka heiltä sairaudestaan 
johtuen olivat ”kateissa”. 
Olin parantolassa ensimmäi-
nen toimintaterapeutti, joten 
sain luoda omaa työnkuvaa-
ni mieleisekseni, jota tukivat 
esimieheni, parantolan yli-
lääkäri ja ylihoitaja.

Yhteistyö hoitohenkilö-
kunnan kanssa oli kitka-
tonta, ja teimme useita 
juhlia, retkiä ja ryhmäte-
rapiaprojekteja yhdessä. 
Musiikkiterapia oli joille-

Kari Carlberg 
toimintaterapeutti

Tärkeät työvuodet 
Veikkolan parantolassa

Veikkolan parantolan his-
torian ajan olemme voineet 
nähdä ja kokea ihmisen 
kamppailevan jatkuvasti ar-
voistaan, niiden säilyttämi-
sestä, hukkaamisesta ja löy-
tämisestä. Tätä kamppailua 
olemme aina käyneet niin 
yksilöinä kuin yhteisöinäkin. 
Tarkoitan sellaisia arvoja, 
kuten ihmisarvon kunnioit-
taminen, tasa-arvo, yksilöl-
lisyyden huomioiminen, lä-
himmäisyys, kanssaihmisyys 
sekä oman ja toisen työn ar-
vostaminen ja kehittäminen.

Olen henkilökohtaisesti 
kiitollinen, että olen saanut 
työskennellä Tammiharjun 
sairaalan Veikkolan paran-
tolassa yli 15 vuoden ajan 
hyvien työtovereiden kans-
sa. Olen saanut tuona aikana 
kosketuksen siihen arvope-
rustaan, jota toivon meidän 
kaikkien täällä Veikkolassa 
työskennelleiden ja sieltä 
Jorvin sairaalaan siirtynei-
den työntekijöiden sekä 
ylpeydellä että nöyryydellä 
edelleen kantavan.

Meillä olisi ollut mahdolli-
suus perustaa 1990-luvulla 
vaikka Pro Veikkola -liike 
ja käydä taistoon paranto-
lan toiminnan säilyttämisen 
puolesta. Valintamme oli 
kuitenkin perustaa Jorvin 
sairaalaan akuuttiosastot 
väestön keskelle.

Kokemuksiani 
Veikkolan 
parantolassa

Mikko Roine 
ylilääkäri v. 1979–1995:

Sentraalisantra terapeuttina

Elettiin aikaa 1970-luvun 
alussa. Huomasin lehdes-
sä, että Veikkolan paranto-
laan haettiin henkilöä hoi-
tamaan puhelinvaihdetta 
ja tekemään konttoritöitä. 
Hakuaika päättyi seuraa-
van päivänä. Koska postitse 
toimitettu hakemus ei ehtisi 
ajoissa, marssin Veikkolas-
sa asuvan ylihoitajan kotiin. 
Jätin hakemukseni ja jäin 
odottamaan, josko tärppäi-
si. Uskomaton onni potkaisi 
ja pääsin työhaastatteluun.

Muistan elävästi hetken, 
kun marssin ylihoitajan 
huoneeseen: Yläkerran ik-
kunasta huuteli potilas ko-
valla ja epäselvällä äänellä 
kaikenlaista. Pelkäsin. Saa-
tuani kutsun olin edelleen 
peloissani.

Mihin olen itseni laittamas-
sa? Jos ne kaikki siellä huu-
tavat ja meuhaavat samalla 
tavalla, niin uskallanko olla 
siellä?

Pelko hävisi pian. Tein 
toimistohommia ja hoidin 
puhelinkeskusta eli olin 
ns. sentraalisantra. Työ oli 
monipuolista: Välillä piti 
kirjoittaa suoraan sanelusta 
tekstiä potilaskertomuk-
siin. Varsinkin diagnoosien 
kirjoittaminen latinaksi oli 
haastavaa.

Kun pääsin sisälle yhtei-
söön, opin paljon uutta. Tu-
tustuin potilaisiin, jotka ker-
toivat elämäntilanteistaan 
avoimesti ja luottamukselli-
sesti. Jaksoin kuunnella hei-
tä ja annoin monelle myös 
uskoa parempaan tulevai-
suuteen. Tällaista kiittävää 
palautetta sain ylihoitajalta. 
Myös aiemmin ikkunasta 
huudellut potilas tuli lähei-
semmäksi, kun tutustuimme 
paremmin toisiimme.

Ylilääkäri Claes Andersson 
oli tosi ihana ja sydämelli-
nen ihminen. Muistan, kun 
palasin kolmen kuukauden 
mittaiselta äitiyslomalta 
töihin. Mika-poikani sairas-
teli jatkuvasti. Claes kyseli 
usein Mikan vointia ja kävi 
jopa meillä kotona katso-
massa häntä. Mieheni Tapa-
nin äiti hoiti aluksi Mikaa, 
mutta kun se ei enää ollut 
mahdollista, jäin itse kotiin.

Ylihoitaja Seija Rossi soitti 
ja kysyi, ottaisinko heidän 

poikansa Vertin hoitoon? 
Emmin kovasti, koska vas-
tuu tuntui silloin kovalta. 
Vertti oli kolmikuukautinen 
tullessaan ja kuusivuoti-
as lähtiessään. Seijalle ja 
hänen miehelleen Pekalle 
syntyi toinen lapsi Arttu 
huhtikuussa 1975. Minun ja 
Tapanin toinen lapsi Janne 
syntyi pari kuukautta sen 
jälkeen. Eli hoidossa oli 
neljä villiä poikaa, joista 
on jäänyt hyvät ja muka-
vat muistot. Nyt he ovat 
täysikasvuisia ja ystävyys 
jatkuu.

Parantolan aika opetti mi-
nulle paljon: Jos et tunne 
toista, älä ajattele tai sano 
hänestä mitään, ennen kuin 
tutustut. Itse opin paljon 
sinä aikana ja sain paljon 
ystäviä. Ylihoitaja Seija 
Rossin kanssa ystävyys on 
säilynyt ja tapailemme sil-
loin tällöin.

Vuonna 1984 kauppias 
Paavo Liimatainen soitti 
minulle ja kysyi vintille töi-
hin. Muutama vuosi myö-
hemmin avasimme miehe-
ni Tapanin kanssa Sirpan 
Vintin. Vuoden päästä 
olen köpötellyt Vintillä 
kolmekymmentä vuot-
ta. Ollaan ja viihdytään. 
 
Sirpa Råmark

KARTANOTEATTERI

Kotimainen kantaesitys Särkyneiden 
siipien korjaamo saa ensi-iltansa 
Veikkolan entisen parantolan pihalla 
20. kesäkuuta. Paljon musiikkia 
sisältävä esitys käsittelee Veikkolan 
parantolan historiaa ja sen merkitystä 

kyläyhteisölle. Näytelmä pohtii 
samalla poikkeavuutta ja erilaisuutta. 
Esitys vie katsojan koskettavalle, 
mutta riehakkaalle matkalle 
suomalaisen mielenterveystyön 
historiaan nykypäivää unohtamatta.

����������������������

Maksoithan kyläyhdis-
tyksen jäsenmaksun?

Jäsenmaksut tilille 
OP 529745-43368

Henkilöjäsenet 15 e, 
yhteisöt 50 e/vuosi
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Punainen Tupa Impivaaran-
tie 3:ssa on vuonna 1988 
perustetun, voittoa tavoit-
telemattoman Veikkolan 
leikkipuiston kannatusyh-
distyksen lämminhenkinen 
kotipesä. Täällä yhdistys 
tarjoaa puistotätitoimintaa 
2–6-vuotiaille lapsille, esi-
opetusta ja kokopäivähoitoa 
6-vuotiaille ja iltapäiväker-
hotoimintaa 1- ja 2-luokkaa 
käyville lapsille.

Pienistä lapsimääristä ja 
kulujen kasvusta johtuen 
Tuvan toiminnan jatkumi-
nen oli viime kesänä vaaka-
laudalla. Lopulta yksityisen 
lainarahan, henkilökunnan 
lomautusten ja joustavuu-
den sekä palkkojen alen-
tamisen ansiosta pystyttiin 
toimintaa jatkamaan.

Maanantaina 29.4. Punai-
sella Tuvalla otettiin varas-
lähtö Vappuun. Tapahtuma 
oli avoin kaikille. Pihapöy-
dän äärellä oli kova hyörinä, 
kun pienten lasten ryhmä 
Enni Malmbergin avus-
tamana askaroi itselleen 
mainioita vappunaamareita. 
Vähän myöhemmin Enni 
alkoi maalata pienten tena-
vien poskiin hienoja kuvia, 
mm. kukka-aiheita ja he-

Punaisen Tuvan Kesärieha 
kesäkuun 7. päivänä
Vaikka Punainen Tupa Veikkolassa on ennen 
kaikkea alle kouluikäisten oppimis- ja temmel-
lyskenttää, se on aivan pian 25 vuoden ikäinen. 
Sen kunniaksi vietetään perjantaina kesäkuun 
seitsemäntenä päivänä Kesäriehaa.

vosenpäitä. Päivän aikana 
Heidi Finer-Mattila veti 
lasten kanssa ison muistipe-
lin. Lisäksi tehtiin kevättai-
koja Nalle Puhin ja ystävien 
kanssa pihalla ja viereisessä 
metsässä.

Kesäkuun 7. päivän Kesä-
rieha alkaa kello 9 ja jatkuu 
kello 15:een. Tapahtumaan 
kuuluu mm. viltti- eli nyyt-
tikirppis. Tavaroitten myyjä 
saa oman myyntipaikan vii-
dellä eurolla. Itse on tuota-
va joko pöytä tai vaikkapa 
huopa, jonka päälle tavarat 
voi asettaa.

Pääsääntöisesti aamupäi-
vällä tapahtuvassa ohjel-
maosuudessa on Heidin 
vetämä musiikki-draama-
seikkailu, VeVen järjestä-
mä lasten liikuntapolku, 
Navalan ratsutallin ennes-
tään tutun Soni-ponin an-
tamaa kyytiä, onnenpyörä 
sekä tietysti puhvetti herk-
kuineen ja keittolounai-
neen.

Perhekahvilassa jo muuta-
man vuoden aikana satuja 
lukenut ja hienossa nuori-
sotilassa mukavien muksu-
jen kanssa usein hikeen asti 
temmeltänyt satusetä Tapsa Iloista puuhailua Punaisella Tuvalla, jossa otettiin varaslähtö Vappuun.

Esikoululaisten iloinen ryhmä. Ylärivissä Jenna, Ellen, Katja, Toivo ja Onni, edessä 
vasemmalta Eerika, Unna ja Tinja.

on paikalla valmiina kuuli-
joitten palvelukseen.

Punaisen Tuvan väki avus-
tajineen toivottaa kävijät 
tervetulleeksi Kesäriehaan 
perjantaina kesäkuun 7. 
päivänä.

Teksti ja kuvat:  
Tapani Iivari

Kevään ensimmäiset skeit-
tirampin kunnostustalkoot 
pidettiin lauantaina 4. päi-
vä toukokuuta. Talkoisiin 
osallistui Janne Råmarkin 
johdolla kyläaktiiveja ja 
innokkaita nuoria. Talkoita 
jatkettiin parina muunakin 
viikonloppuna, jolloin ne-
kin isät, jotka eivät yhteen-
sattumien vuoksi päässeet 
osallistumaan ensimmäisiin 
talkoisiin, tulivat mukaan.

Tarkoitus oli laittaa skeitti-
ramppi sellaiseen kuntoon, 
että se täyttää kyseiselle 
liikuntapaikalle asetetut 
vaatimukset. Korjaustyön 
mahdollisti kunnan myön-
tämä avustus.

Kunnostetun rampin juh-
lalliset avajaiset pidetään 
Veikkolapäivien yhteydessä 
lauantaina 25. toukokuuta.

Teksti ja kuva: Paavo Sortti

Skeittiramppi kuntoon

Innokkaita talkoolaisia ”ramppimestari” Janne Råmarkin ympärillä.
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Olavi Kivalo 

Viime kerran runoristikko 
osoittautui odotusten mu-
kaisesti lähes ongelmat-
tomaksi. Aila Meriluodon 
hahmo oli hyvin tunnistet-
tava ja hänen runokirjansa 
”Lasimaalaus”, jossa tuo 
aina herkistävä runo ”Jäl-
keenpäin” ilmestyi, on 
paljon luettu. Ainoa kom-
pastuskivi ristikossa oli 
tyhjäksi jätetty vihjeruu-
tu punaisen palapelipalan 
alapuolella. Haettu ratkai-
susana (pystysuoraan) on 
yksinkertaisesti TILA. Jot-
kut ratkojat yrittivät tunkea 
ruutuun kirjainta ja joutui-
vat vaikeuksiin.

Nyt jatketaan hieman sa-
malla linjalla. Neljälle 
vaakasuoralle sävytetylle 
riville etsitään tekstinpätkiä 
tunnetuista lauluista. Laulut 
liittyvät suoraan tai vähem-

män suoraan vasemmalla 
oleviin kevätlintuihin, jotka 
siis tulee tunnistaa. Kukin 
tekstinpätkä esiintyy jossa-
kin kohtaa laulun sanoitus-
ta, ei välttämättä alussa.

Ristikon sisällöllisenä tee-
mana ovat siis kevätlinnut 
ja niihin liittyvät laulut. Tar-
koituksena on ollut luoda 
helppo ristikko tavanomai-
sin vihjein. Vihjeissä ei ole 
pyritty korostamaan mitään 
erityistä vihjeytystekniik-
kaa. Linnut ovat kaikille tut-
tuja. Lehden ilmestymisen 
aikaan viimeinenkin neljäs-
tä on saapunut Veikkolaan. 
Laulut sen sijaan eivät ole 
tämän ajan tuotoksia. Sekä 
sävellykset että sanoitukset 
ovat peräisin 1900-luvun 
alkupuolelta tai vielä van-
hemmalta ajalta. Niitä lau-
letaan kuitenkin edelleen. 

Alkuperäistekstit edustavat 
laululyriikkaa ajalta kauan 
ennen Aila Meriluotoa. Täs-
sä etsityt tekstinpätkät ovat 
sanoituksista, jotka ovat 
käytössä tänä päivänä.

Silloin tällöin keskustellaan 
siitä, voiko ristikoista olla 
jotain hyötyä Toivotaan, 
että tämä ristikko innostaa 
vaikkapa tunnistamaan li-
sää lintuja tai perehtymään 
syvemmin rikkaaseen suo-
malaiseen luontoaiheiseen 
lauluperinteeseen.

veikko@nordem.fi
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Veikkolaan saatiin lauantaina 9.3. Go Expo -messuilla Hel-
singissä järjestetyissä klassisen voimanoston SM-kilpailuis-
ta kultaa.

Kilpailin naisten avoimessa alle 47-kiloisten sarjassa ja sain 
Suomen mestaruuden yhteistuloksella 233,5 kg.  Klassisen 
voimanoston kilpailussa tehdään suorituksia kolmella osa-
alueella: kyykky, penkkipunnerrus ja maastanosto. Kaikissa 
on kolme yritystä ja paras niistä kirjautuu.

Kyykkytulokseksi kirjautui 87,5 kg ja penkkipunnerrukseen 
53,5 kg (uusi Suomen ennätys). Viimeisellä penkkikierrok-
sella punnersin myös 55 kg, mutta se jouduttiin valitettavas-
ti hylkäämään, kun peppu irtosi penkistä. Maastanostoon 
kirjautui 92,5 kg.

Veikkolaan 
voimanoston SM-
kultaa

FC WILDin kotikentän ensimmäinen kesä

Kenttä, koulu, kulku-
neuvot ja kauppa

Kenttä ja sen sijainti on mo-
nella tavalla hyvä paketti. 
Arkipäivisin kentällä py-
rähtelevät koululaiset, iltai-
sin harjoitellaan ja pelataan, 
viikonloppuisin pelataan 
ja järjestetään turnauksia. 
Vuorenmäen kouluraken-
nus tarjoaa pukeutumis- ja 
huoltotilat sekä lisäksi oivat 
toimistotilat turnauksiin. 
Koulun piha-alue toimii 
mukavan kokoisena tapah-
tumatorina. Liityntäpysä-
köintialue palvelee arkisin 
työmatkalaisia ja viikon-
loppuisin toimii turnausvie-
raiden ja muiden vieraiden 
parkkipaikkana. Arvokkaat 
investoinnit pysyvät näin 
hyötykäytössä.

Kotiotteluita on FC WIL-
Din kotikentällä vuoden 
mittaan helposti parisataa 
ja turnauksia toistakym-
mentä. Varovastikin laskien 
se tarkoittaa neljäätuhatta 
automatkan päästä tulevaa 
juniorivierailijaa joka vuosi 
ja suunnilleen saman verran 
aikuisia. Keksimättömiä 
mahdollisuuksia lienee vie-

Veikkolan futiskentän avajaiset ovat tätä lu-
kiessasi takana, vaikka kirjoittaessa tapahtu-
maa vasta valmistellaan. Kotikenttä täyttää 
pitkäaikaisen unelman loistavista olosuhteista 
ja seuran toiminnan keskuksesta. Toteutunut 
unelma on keskellä kylää ja vähintään polku-
pyörällä jokaisen saavutettavissa. Kenttä ei 
silti ole päämäärä itsessään vaan kelpo väline 
hyvän harrastuksen ja monenlaisen toiminnan 
edistämiseen.

lä siinä, miten tämä joukko 
saadaan viipymään vähän 
pidempään, asioimaan 
Veikkolan liikkeissä ja tule-
maan toistekin.

Kentän toimintaa pyörit-
tää osakeyhtiö, jonka ää-
nivaltaa FC WILD käyt-
tää. Kenttäyhtiö on keino 
toteuttaa ja ylläpitää FC 
WILDin kotikenttä, ei mi-
tään muuta. Kenttäyhtiön 
tarkoitus ei ole tuottaa voit-
toa. Kenttäpinnoitteen uu-
sintaan varaudutaan, kentän 
kunnossapidosta ei tingitä 
ja kenttäaluetta kehitetään 
käyttäjiensä eduksi. Käyt-
täjäkuntaa ei rajata: jokai-
nen halukas saa vuoron 
kentällä samoin ehdoin ja 
hinnoin, kunhan tilaa löy-
tyy. FC WILDin kotikenttä 
on vaatinut koko seuran pa-
noksen, niin rahallisen kuin 
ison määrän työtä. Panostus 
on kannattanut; sen näyttää 
korkea käyttöaste ja käyttä-
jien tyytyväisyys.

Toimintaa joka lähtöön

Palloliiton Uudenmaan pii-
rin ottelusarjat ja Espoon 
liigan pelit ovat parhaillaan 

täydessä käynnissä. Kotiot-
telut pelataan FC WILDin 
omalla kotikentällä.

Jalkapallokoulu järjestetään 
Veikkolan futiskentällä tut-
tuun aikaan kesäkuun toi-
sella viikolla, siis 10.–14.6. 
Kesäloman päätteeksi jär-
jestetään uusi futiskoulu, 
7.–9.8., sekin samassa pai-
kassa. Jalkapallokouluihin 
voi ilmoittautua seuran net-
tisivuilla fcwild.fi niin kau-
an kuin paikkoja riittää.

Prinsessa- ja ritarifutis 
3–6-vuotiaille tuleville fu-
tareille ja kaikille muillekin 
kiinnostuneille alle kou-
luikäisille on alkanut tou-
kokuun 7. päivä ja jatkuu 

syyskuun loppuun, tiistai-
sin Veikkolan futiskentällä. 
Mukaan voi tulla paikka-
tilanteen salliessa milloin 
vain. FC WILDin nettisivut 
fcwild.fi kertoo lisää.

Kaikkiin ikäkausijoukku-
eisiin otetaan lisää pelaajia 
kaiken aikaa. Ota yhteyttä 
joukkueiden toimihenki-
löihin ja tule seuraamaan 
harjoituksia kotikentälle. 
Yhteystiedot nettisivulta. 
Seuran toiminnanjohtaja 
Tapio Keränen (toiminnan-
johtaja@fcwild.fi) antaa 
myös lisätietoja.

Heikki Lahdensuo, 
FC WILD ry, 
puheenjohtaja

Vauhdikasta taistelua 01-poikien Wapputurnauksessa 
Veikkolan futiskentällä. Kuva: Martti Troberg.
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Taso tasolta, pienin askelin,  
laihdutuksesta lautasmalliin.

Tutustu: 
www.cambridge-eija.fi

C=11, M=100, Y=0, K=43 C=0, M=68, Y=4, K=0

"

"

Isojen kisojen 
yleisurheilukesä
Tulevana kesänä Veikkolan Veikot, VeVe, on 
järjestelyvastuussa monissa suurissa yleis-
urheilukilpailuissa. VeVe:n nuoria nähdään 
oman kylän kisoista Suomen mestaruuskisoi-
hin.

Jatkossa jos joutsenemme 
lentää yli maanantaisin tai 
torstaisin, hän tulee näke-
mään kentällä lähes toista 
sataa yleisurheilijaa. VeVe:n 
yleisurheilukoululaisista 
nuorimmat ovat vuonna 
2009 syntyneitä; vanhim-
mat eivät enää ikäänsä ka-
lenterista katso

Urheilukentällä tapahtuu lähes jokaisena viikonpäivänä

Kilpailujoutsenen ylilento 
starttasi VeVe-kesän

Kisapäivinä joutsen nä-
kee osallistujia VeVe:n 
nappula- ja viikkokilpai-
luissa ja muissa kisoissa, 
joissa jokainen voi tehdä 
oman henkilökohtaisen su-
persuorituksensa. Kilpai-
luja on kesän aikana 23. 
Kaikille yli seitsemänvuoti-
aille suunnattuja yleisurhei-
luleirejä on kaksi.

Rokkia, monta kokkia 
ja sopivasti suolaakin

Joutsenen ylilennolla tiis-
taina treenaa tehostetusti li-
haskuntoaan VeVe kuntocir-
cuit -ryhmä ja vielä nauttii 
siitä. Keskiviikon lennolla 
musiikki raikaa monipuo-
lisen ja vaihtelevan Body-
mixin

taustalla. Torstaisin ja 
sunnuntaisin joutsen voi 
ihmetellä zumbaajien lati-
norytmejä ja liikkeitä sekä 
sunnuntaina myös uutta 
liikuntahittiä Piloxingia. 
En tiedä, mitä se ajattelee 
siitä, kun ihmiset heilut-
televat ja nostelevat kiven 

näköisiä painoja kahvakuu-
latunneilla keskiviikkoisin 
ja sunnuntaisin. Tuskin sen 
enempää kuin muistakaan 
ihmisten kummallisista tou-
huista.

Piilossa puiden alla, 
kätkössä kaukalolla

Osa veveläisistä on piilou-
tunut joutsenen katseiden 
alta kuntosalin suojiin kir-
jastolle.

Jääkiekkokaukalon aito-
jen takaa löytyy vauhtia ja 
vaarattomia tilanteita, kun 
4–9-vuotiaat futarit 

ja pallo päästetään irti yhtä 
aikaa. Isommat futarit jah-
taavat palloaan muilla ken-
tillä.

Kesä kokoaa kyläläisiä ulos 
liikkumaan. Tule sinäkin! 
Kaikkiin ryhmiin mahtuu 
mukaan, kun seinät eivät 
ole rajoitteina. Lisätietoa 
toiminnasta www.veve.net 
tai toiminnanjohtaja Johan-
na Artola, johanna.artola@
gmail.com, 050 3011922.

JK. VeVe:n kesätauko on 
27.6–14.7. Kuntosali on 
käytössä koko kesän.

Teksti ja kuvat:  
Johanna Artola

usein viime kesänä, VeVe:n kilpailujen loppu-
suoralla, joutsenen ylilento päätti arvokkaasti 
kilpailuillan. Kun siihen syksymmällä yhdis-
tyi vielä alkava auringonlasku, ei iltaa paljon 
hienommin olisi voinut päättää. Kun tämän 
vuoden huhtikuussa rämmittiin lumihanges-
sa ihmettelemässä, alkaako kesä, lensi joutse-
nemme kertomaan, että kyllä alkaa. Ja alkoi-
han se, vauhdilla alkoikin.

Heleää hellettä kesäleirillä.

Aino Schwarz hyppää viime kesän leirillä.

 

Alkukesän iso juttu on 
14.–16.6. nuorten kansain-
välinen yleisurheilukilpailu 
Youth Athletics

Games, johon viime kesänä 
osallistui yli 2 500 nuorta. 
VeVe on mukana järjestä-
mässä kisoja Leppävaaran 
urheilukentällä.

Oman kylän suuri ponnistus 
on 2.–3.7. aikuisten kolmen 
piirin mestaruuskilpailut, 
joihin osallistuu 

useita valtakunnan huippu-
ja, joten uusia kenttäennä-
tyksistä tullaan tekemään 
runsaasti.

Nuorten kansallinen kisa 
heinäkuussa kerää perin-
teisesti Veikkolaan satoja 

osallistujia, samoin kuin 
elokuun Hippokisa.

Suosittuja nappula- ja viik-
kokisoja järjestetään kesän 
mittaan toukokuusta alkaen 
kaikkiaan 16 kappaletta.

Tervetuloa mukaan kilpai-
lemaan.

Toimitsija-apua tarvitaan: 
mittaamaan, lanaamaan, 
kirjamaan, kahvinkeittoon 
ja moniin tehtäviin.

Mukana voi olla jokainen, 
vaikkei yleisurheilusta pal-
jon tietäisikään. Ota yhteyt-
tä: toiminnanjohtaja

Johanna Artola,  
johanna.artola@gmail.
com, 050 301 1922.

KESÄKuKKAKAuPPA AVOINNA

TERVETULOA KUKKAOSTOKSILLE, 
KUN SINULLE SOPII

RAJONTIE 47 LAPINKYLÄ

PIRKKO TABERMAN 040 532 6155

Tarjotaan kellojen korjaus- ja huoltopalveluita. 
Huollamme myös seinäkelloja sekä sykemittareita. 

Teemme ilmaisen arvion.  
Kellojen nouto tarvittaessa.

Ota yhteyttä!
Elina Kilpinen  
puh o44-2177173  
aikarautamimmi@gmail.com

OMAN KYLÄN KELLOSEPPÄ 
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Veikkolaverkon kaut-
ta kerätään alueen 
koirankakkaroskisten 
sijainnit yhteen paik-
kaan. Kartta löytyy 
etusivun www.veik-
kola.fi linkistä ja suo-
raan seuraavasta osoit-
teesta www.freewebs.
com/veikkolaverkko/
koirankakkaroskikset.
htm.

Mikä on koiran-
kakkaroskis?

Roskis, jonka kyljessä 
on oheinen tarrakuva. 
Kyseiseen roskikseen 
saa omistajan luvalla 
laittaa muovipussiin 
(mieluiten biohajoa-
vaan) pakatun koiran-
kakan.

Miksi tarjoaisit oman 
roskiksesi koira-
nulkoiluttajille?

Vastuullinen koiran-
omistaja viitsii kerätä 
kakat, mutta ei aina 
jaksa kuljettaa kakka-
pussia pitkää matkaa. 
Ainakin Lamminpään-
tien varrella on maas-
sa kymmeniä kakka-
pusseja. Laitoin noin 
kuukausi sitten omaan 
roskikseemme koiran-
kakkatarran: Sen jäl-
keen lähiympäristöön 
ei ole ilmaantunut 
lisää näitä pussukoi-
ta. Sen sijaan roskik-
seemme on; riemastun 
niistä jokaisesta. Sillä 
maassa olevassa muo-
vipussissa jätöksen 
maatuminen kestää 
vuosia ja on myös ikä-
vän näköinen.

Mistä saat tarran 
omaan roskikseesi?

Edistä alueemme siis-
tiytymistä ja hae tarra 

Kirkkonummen kun-
nantalolta tai tilaa tai 
tulosta se netistä www.
koirankakkaroskis.fi. 

Miten näet roskisten 
paikat kartalla?

Suurenna Veikkola-
verkon karttaa plus-
merkistä niin, että 
löydät etsimäsi alu-
een ja katuosoitteen. 
Voit siirtää karttaa 
tarttumalla siihen hii-
rellä. Huomio: Anna 
palvelulle hetki aikaa 
ladata näkyviin sille 
raportoidut paikat.

Samaisen sivun ala-
osassa on ohjeet, kuin-
ka voit merkitä oman 
koirankakkaroskiksesi 
karttapalveluun. Mikä-
li merkitseminen kart-
taan ei onnistu, niin 
lähetä pyydetyt tiedot 
sähköpostilla osoittee-
seen veikkola@gmail.
com.

Kakkakarttoja Haltia on opas Suomen luontoon
Koko Suomen luontokeskus 
Haltia aukeaa 31.5.2013.  
Se on uudenlainen näyttely- 
ja tapahtumakeskus, jossa 
voi kokea saman katon alla 
Suomen luonnon Saaristo-
mereltä Lappiin.  Haltian 
päänäyttelyssä tunnetuim-
pien luontokuvaajiemme 
kuvat heijastetaan 18 metriä 
leveälle kankaalle. Elämys-
tä täydentävät äänet, tuoksut 
ja vuodenajan sekä vuoro-
kauden vaihtelu. Näyttelys-
sä on myös taiteilija Osmo 
Rauhalan Peliteoria-video-
teos ja Yöretki-huone. Lap-
set voivat ryömiä karhun ja 
linnun pesään. Viherkehä-
näyttely esittelee pääkau-
punkiseudun luontokeitaita. 
Lisäksi Haltiassa on vaihtu-
via näyttelyitä.

Haltia palveluksessamme

Haltia tarjoaa yleisölle ret-
kineuvontaa kaikkiin Suo-
men kansallispuistoihin. 
Retkineuvoja auttaa oman 
retkipaketin räätälöinnissä.  
Kirjastonurkkauksessa voi 
suunnitella omatoimisesti 
karttojen ja kirjallisuuden 
avulla. Haltiasta järjeste-
tään myös opastettuja retkiä 
Nuuksioon. Luontokou-
lussa koululaiset pääsevät 
luontoon oppimaan, koke-
maan ja tekemään itse.

Haltiassa on 200 henkilön 
auditorio, kaksi opetustilaa, 
kokoustila ja sauna, erikois-
näyttelytila, 200 asiakas-
paikan ravintolatilat, suuri 
katettu terassi, josta aukeaa 
näkymä Pitkäjärvelle. Ti-
loja voi vuokrata vaikkapa 
häihin tai syntymäpäivä-
juhliin. Haltian ravintolas-

sa voi nauttia pullakahvit, 
retkilounaan tai à la carte 
-aterian. Myymälästä saa 
karttoja, kompasseja sekä 
pieniä lahjatavaroita.

Retkelle kansal-
lismaisemiin

Luontokeskus-vierailuun 
on helppo yhdistää retki 
Nuuksion maisemiin. Kes-
kuksen ovelta lähtee monta 
luontopolkua. Voit suunnis-
taa puolen tunnin kävelyl-
le tai yön yli vaellukselle. 
Haltiasta lähtee yhdyspol-
ku Haukkalammelle. Sieltä 
pääsee Siikarannan kautta 
Veikkolaan.

– Toivomme, että Haltia 
innostaa kävijöitä lähte-
mään ulos ja tutustumaan 
Suomen luontoaarteisiin. 
Ja kun retkikärpänen toi-
vottavasti puraisee, Haltian 
retkineuvonnasta saa vinkit 
niin pienelle päiväretkelle 
kuin pitkälle vaellukselle-
kin, Haltian johtaja Timo 
Kukko vinkkaa.

Suomalaisen puuraken-
tamisen edelläkävijä

Rakennuksena Haltia edus-
taa uudenlaista puuarkki-
tehtuuria ja on ensimmäi-
nen kokonaan puusta tehty 
julkinen rakennus Suomes-
sa. Haltian energiatehok-
kuus perustuu auringon ja 
maaperän lämpöenergiaan, 
mikä tekee Haltiasta läm-
mityksen suhteen 75-pro-
senttisesti ja jäähdytyksen 
suhteen 100-prosenttisesti 
omavaraisen. Rakennuksen 
on suunnitellut arkkitehti 
Rainer Mahlamäki.

Perustietoja Haltiasta

• Avoinna ympäri vuoden. Viherkehänäyttelyyn, ravinto-
laan, luontomyymälään ja retkineuvontaan on vapaa pääsy.

• Sijainti: Nuuksiontie 84 (Nuuksion Solvallassa).

• Yhteystiedot: www.haltia.com Puh. 040 163 6200,  
info@haltia.com.

• Haltian toiminnasta vastaa Metsähallituksen luontopalve-
lut. Toimintakuluihin osallistuvat Metsähallituksen lisäksi 
Espoo, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti ja Kauniai-
nen kävijämäärien suhteessa.

• Rakennuttaja kiinteistöosakeyhtiö Nuuksiokeskus Oy, 
jonka omistavat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solval-
la Nedre Ab.

• Kävijöitä odotetaan vuosittain noin 150 000–200 000.

Tervetuloa kokemaan aidon luonnon kosketus Haltiassa alkaen 31.5.2013!

Haltian retkipäivät 8.–9.6.

Haltiaan voi lähteä tutustumaan esimerkiksi 8.–9.6.2013, 
jolloin keskuksessa vietetään retkipäiviä. Viikonlopun 
aikana luvassa on paljon erilaista ohjelmaa, mm. Luonto 
kuvaan -tapahtuma, villivihannestyöpajoja, retkiä Nuuksi-
ossa, melontaa, tukkilaisnäytös sekä tietenkin tutustumista 
itse Haltiaan.

Lisätiedot: www.haltia.com/ajankohtaista/tapahtumat/

Teksti: Raija Kari 
Kuvat: Haltia

Valtakunnallinen kakka-
kartta 
 
Osoitteesta www.koiran-
kakkaroskis.fi löydät myös 
valtakunnallisen kakkakar-
tan. Siellä näkyvät vain ne 
roskikset, joiden sijainnin 
julkaisuun tarran tilaaja on 
erikseen antanut luvan.

http://koirankakkaroskis.
fi/index.
php?sivu=kakkakartta

Teksti: Marjokaisa Piironen

Kuva:  
www.koirankakkaroskis.fi
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Pihlströmin Kai aloitti en-
simmäisenä luontomatkai-
luyrittäjänä Nuuksiossa jo 
20 vuotta sitten. Nyt yrittä-
jiä on siellä arviolta 30–40. 
Kaitsu on klassisen kitaran 
soiton opettaja Kauniaisten 
musiikkiopistossa. Pitkät 
lomat saivat hänet mietti-
mään täydentävää työtä.

– Ei tällä työllä rikastu, 
ennemminkin tämä on elä-
mäntapa, Kai miettii.

Kaitsun yritys Kaikuva on 
tarjonnut luontoaktiviteet-
teja ja eräruokapalvelua, 
ohjelmaa tyky- ja virkistys-
päiviin. Suurin ulkomaalais-
ryhmä on ollut 500 ihmistä 
yhdellä kertaa. Asiakkaille 
annetaan luonto-opastusta, 
opetetaan suunnistusta, vie-
dään marjaan ja sieneen.

– Markkinointi on muut-
tunut vuosien kuluessa. 
Alkuun oli faksi, sitten piti 
käydä messuilla, ja nyt netti 
on välttämätön, Kai listaa.

Oma kota

Nuuksio Hostel and cam-
ping on toiminut marras-
kuusta alkaen Kain omalla 
maalla. Juhlakota on pi-
hassa. Sinne mahtuu 42–50 
juhlijaa. Eipähän tarvitse 
maksaa korvauksia muille.

– Jos kukaan ei tule, pidän 
siellä omia juhlia, Kai tuu-
mii.

Kun viranomaiset tar-
kastivat hostellin tilat, he 
vaativat neljää suihkua, il-
mastointia ja säännöllisiä 
juomavedentarkastuksia. 

Luontoelämyksiä ja 
kamerametsästystä

Kun kävi ilmi, että omistaja 
itse asuu talossa, mitään ei 
tarvittu. Tulot on tietysti il-
moitettava verottajalle.

– Hostellissa on jo ensim-
mäinen asukas. Ja tilauksia 
on tullut. Tänä kesänä ulko-
maalaisia on tulossa telttai-
lemaan. Toivon, että ottai-
sivat jonkun ohjelmankin, 
Kai sanoo.

Toukokuun lopulla Nuuk-
sio Hostel and camping saa 
vieraakseen 50 matkatoi-
mistoyrittäjää Saksasta. Po-
rukka vaeltaa Haukkalam-
melta Kaislammelle, ja jos 
on hyvä ilma, pystyttää itse 
puolijoukkueteltat ja illas-
taa kodassa Kaitsun pihas-
sa. Tarjolla on loimulohta 
ja poron sisäfilettä. Teltta-
yön jälkeen on vuorossa yö 
Kämpissä.

Kotaa voi tilata omiin juh-
liin, joko tarjoiluineen tai 
ilman. Ohjelmaakin on saa-
tavilla: Kai soittaa kitaraa, 
ja kaveri on viulun ammat-
tilainen.

Kamerametsästystä

Kai on luontovalokuvaaja. 
Hänellä on kaksi piiloku-

Kuva: Kai Pihlström

Siikaranta on Kirkkonum-
men äärikulmassa. Tie 
Veikkolasta Siikajärvelle 
koukkaa Espoon kautta.  
Oikotietä ei ole saatu kym-
menien vuosien yrityksistä 
huolimatta aikaan. Nyt tuli 
onneksi yhteyspolku teolli-
suusalueelta Siikarantaan. 
Haltiaan sitä pitkin on yli 
12 kilometrin matka. Pol-
kua pitkin Siikarantaan on 
4,2 kilometriä, mutkaista 
tietä pitkin ainakin 11.

Siikajärveläiset ovat jo 
kauan halunneet liittyä 
Espooseen; yhteydetkin 

Siikajärvi on sivussa

Hotelli Siikaranta sijaitsee 
Nuuksion kansallispuiston 
vieressä Siikajärven rannal-
la. Hotellin pihasta lähtevät 
Metsähallituksen opastetut 
reitit niin Veikkolaan kuin 
Haukkalammen ja Haltian 
suuntaan. Puistossa liikku-
jien on mahdollista poiketa 
levähtämään ja nauttimaan 
virkistystä hotellin terassil-
la tai ravintolatiloissa. Use-
amman päivän retkellä voi 
välillä yöpyä hotellin ilmas-
toiduissa huoneissa. Hotel-
lissa on nyt kahden hengen 
huoneita 52, ja tulevalle ke-
säkaudelle valmistuu yhden 
hengen huoneita niin, että 
kokonaishuonemäärä on 68 
ja majoituskapasiteetti yh-
teensä 140 henkeä.

Hotelli Siikaranta – portti 
Nuuksion kansallispuistoon

vauspaikkaa Uudellamaal-
la. Toinen on Askolassa ja 
toinen lähellä Fiskarsia. 
Täällä etelässä tarkkaillaan 
kanahaukkoja ja kotkia. 
Itä- ja Pohjois-Suomessa 
kameraan osuu karhuja ja 
ahmoja. Piilokuvauksessa 
kuluu 4 000 kiloa tuoretta 
sianlihaa vuodessa.

– Täällä lähellä on kaakku-
rin pesä. Keväällä voi näh-
dä metsot soittimella, Kai 
kertoo.

Kain luontovideoklipeillä 
Youtubessa on kohta mil-
joona katsojaa. Klipit löy-
tyvät hakemalla nimellä Kai 
Pihlström.

Veikkola – port-
ti Nuuksioon

Kaitsu olisi halunnut luon-
tokeskuksen moottoritien 
varteen Veikkolaan. Nyt 
se on hankalan tien taka-
na Solvallassa. Veikkolan 
liittymään Kai haluaisi 24 
h -huoltoasemaa, retkeily-
tavaroiden vuokrausta ja 
eväiden myyntiä.

Veikkolan portti on helppo 
tie Nuuksioon, liikenneyh-
teydet ovat hyvät, ja park-
kipaikkojakin on tarjolla. 
Nuuksio on suurimmaksi 
osaksi Vihtiä. Nyt toiminta 
on kovasti kallellaan Es-
pooseen. Kirkkonummen ja 
Vihdin kannattaisi miettiä 
yhteistyötä Nuuksio-asiois-
sa.

Teksti: Raija Kari

Siikarannassa on runsaasti 
tiloja ja palveluita erilaisiin 
tarpeisiin; majoitukseen, 
kokouksiin, perhejuhliin, 
illanviettoihin ja yritysten 
virkistyspäiviin. Ravinto-
lassa tarjoillaan maukkaita 
lähiruokaan painottuvia 
buffet-aterioita, ja à la carte 
-lista on päivittäin voimas-
sa klo 12–20. Ryhmille on 
erilaisia tilausmenuita aina 
kotaruokailuista juhlaillal-
lisiin.

Hotellin rantasaunat ja pää-
rakennuksen allasosasto 
ovat varattavissa yksityis-
käyttöön tai ryhmille. Sau-
noihin, kuntosalille ja ten-
niskentälle myydään myös 
yksittäisiä kertalippuja.

Siikaranta tekee yhteistyötä 
useiden Nuuksion alueella 
toimivien ohjelmapalve-
luyrittäjien kanssa. Toi-
minnan pääpaino on ollut 
yritysasiakkaissa, mutta 
ensi heinä–elokuussa Siika-
rannan uutuutena ovat tiis-
tain ja torstain vakiolähdöt. 
Aamupäivisin on opastettu 
retki Nuuksion kansallis-
puistoon, ja iltapäivisin on 
mahdollista kokeilla avoka-
noottimelontaa Siikajärvel-
lä. Tarkempia lisätietoja saa 
hotellin vastaanotosta.

Hotelli Siikaranta, os. 
Naruportintie 68, Espoo.  
www.hotellisiikaranta.fi.

Raija Kari

ovat siihen suuntaan. Ta-
kavuosina Kirkkonummen 
yläastetta käyneiden sii-
kajärveläisten lasten kou-
lumatka kesti niin kauan, 
että melkein olisi tarvittu 
lainmukaista asuntola-
paikkaa.

Siikarannassa on Siikaran-
ta-hotelli ja -opisto. Espoon 
puolella oleva K-instituutti 
on nykyisin Villa Siikajärvi. 
Tunnetuin siikajärveläinen 
on varmasti EU-parlamen-
taarikko Mitro Repo.

Raija Kari

Kota

Hanki monikäyttöinen 
kyläyhdistyksen 

kangaskassi.
Koko 37 x 41 cm ja

hinta 3 euroa

Ostopaikat: 
10-kioski, kirjasto 

ja Sirpan Vintti

Haltia ostaa ohjelmat 
muilta. Kai tuottaa luonto-
keskukselle 24 tunnin Ca-
merahunting/Kameramet-
sästys-kuvaustapahtuman 
15.–16.6. Tapahtuma on 
ilmainen. Lisätietoa netissä 
www.camerahunting.fi ja 
facebookissa kameramet-
sästys. Talkootyöstä kiin-
nostuneet voivat ottaa yhty-
että Kaihin.
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Vielä tänään ruokintapai-
kallani orava kalusi ihran 
jäänteitä, joita verkkoteli-
neeseen on talvelta jäänyt. 
Myös jyviä ja siemeniä on 
ruokinta-automaatissa jäl-
jellä. Oravan ohella tätä 
ravintoa syövät myös nyt 
palanneet muuttolinnut. 
Mutta kohta pesinnän alka-
essa ja kesäisen kasvuston 
valloittaessa ruokintapaikan 
nämäkin linnut katoavat 
ruokintapaikaltani metsän 
siimekseen.

Nyt hetken aikaa muuton 
ollessa käynnissä voin seu-
rata työhuoneeni ikkunasta 
sellaisten lajien ruokailua, 
joita talvella en näe. Näi-
tä lintuja voivat olla mm. 
peippo, punarinta ja rauti-
ainen. Tänään ensimmäinen 
kirjosieppo lauloi pihas-
samme.

Kottaraisten pesintämah-
dollisuuksia parannettava

Ripustin omalle ja tyttäreni 
pihalle yhteensä 16 uutta 
pesäpönttöä. Puolet näis-
tä oli kottaraisen pönttöjä. 
Ajattelin tarjota lajille uu-
sia pesäkoloja ja näin tukea 
lehdissäkin huomiota saa-
neita kirjoituksia kottarais-

Vappu vei jäät järvistä
Tätä juttua kirjoittaessani jäät lähtivät vih-
doin Kurkistojärvestä. Telkät, joutsenet ja 
muutkin vesilinnut saivat vihdoin vapaan 
veden. Jäiden lähtö venyi tänä keväänä en-
nätyksellisen pitkälle. Siksi vesilintujen pe-
sinnän aloitus siirtyy tänä vuonna helposti 
parilla, jopa kolmella viikolla eteenpäin.

ten pesimämahdollisuuksi-
en parantamisesta.

Kottarainen haluaa etsiä 
ravintoa sopivan kuivilla 
nurmikkoalueilla kävellen. 
Tänä vuonna luminen tal-
vi saattaa kuitenkin ohja-
ta kottaraista hylkäämään 
sellaiset pesimäalueet, jot-
ka pesinnän alkaessa ovat 
vielä liian kosteita myö-
hästyneen kevään vuoksi. 
Pesäpaikoiksi valitaankin 
mieluummin kuivempia 
alueita. Haudonnan alka-
essa on hyvä, että ravin-
toa löytyy pesimäalueen 
läheltä. Energiaa tarvitaan 
muninnassa, hautomisessa 
sekä poikasten ruokinnassa.

Muutokseen sopeutu-
maton laji katoaa

Se laji, jonka käyttäytymi-
nen ei sopeudu ympäris-
töön, on tuomittu katoa-
maan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että ympäristömme muuttu-
essa tulee lajien mukautua 
muutokseen. Jos muutos 
tapahtuu liian nopeasti esi-
merkiksi ihmisen toimesta, 
lajit eivät pysty mukautu-
maan muutokseen, ja kysei-
nen laji vähenee eli taantuu 
nopeasti.

Jos tähän taantumaan ei rea-
goida, uhkana on aina suku-
puuttoon kuoleminen. Tämä 
koskee kaikkia eliölajeja 
sekä eläin- että kasvikun-
nassa. On hyvä erottaa kaksi 
asiaa: ympäristön muutos 
ihmisen toiminnan seurauk-
sena sekä luonnollinen ym-
päristön muutos vuosisato-
jen ja -tuhansien saatossa. 
Luonnollinen, hidas muutos 
tarjoaa lajeille mahdollisuu-
den mukautua geneettisesti, 
nopea muutos ei.

Lajeilla on yksilöitä, jotka 
oivaltavat nopeasti uusia 
ravinnon lähteitä ja voivat 
tämän toiminnan kautta 
viestittää lajikumppaneil-
leen uusia toimintamalleja. 
Esimerkkejä tästä ovat mm. 
city-huuhkajat ja valkopos-
kihanhet pääkaupunkiseu-
dullamme.

Uusiin elinympäristöihin 
mukautuminen vaikuttaa 
myös lajien geneettiseen 
evoluutioon. Tämä tapahtuu 
kuitenkin vasta vuosituhan-
sien saatossa. Pidemmässä 
ajassa lajille ominaiset li-
haksiston, luuston ja peh-
mytkudosten rakenteet mu-
kautuvat tukemaan uudessa 
elinympäristössä pärjäämis-

Lamminjärven rannan tel-
känpönttöön tuli heti asuk-
kaita, kun pönttö laitettiin 
putsattuna ja uusin puruin 
puuhun. Päivällä sitä tarkas-
teli tiaispariskunta, ilmei-
sesti väljemmän asumuksen 
toivossa. Öisin siellä käy 
moni telkkänaaras muni-
massa. Vappupäivän aamu-
na siellä oli peräti kolme 
naarasta yhtaikaa!

Kylänraitin painoon men-
nessä pöntössä oli yhdek-
sän vihertävää munaa. Kyl-
lä, tänä vuonna käytössä on 
uusi kamera, joka näyttää 
kaiken väreissä. Harmi 
vain, että itse telkät ovat 
mustavalkoisia.

Touko–kesäkuun vaihtees-
sa on jälleen odotettavissa 
pieniä pöntöstä ulos hyp-
pijöitä. Voit seurata pöntön 

Telkänpönttö 
ahkerassa käytössä

tapahtumia netissä osoit-
teessa www.saunalahti.fi/
trautavi/lintu.html.

Linkki löytyy myös Veik-
kolaverkon etusivulta www.
veikkola.fi.

Kuva pöntön sisältä päivit-
tyy nettiin kerran minuutis-
sa. Ajoittain pöntön isäntä, 
Tommi Rautavirta, lisää 
nettiin kiinnostavimpia vi-
deopätkiä.

Teksti: Marjokaisa Piironen

Kuvat: Tommi Rautavirran 
telkänpönttökamera

Kaksi telkkänaarasta.

Talitintit.

Kattohaikara Navalan pellolla Kapakkatien vieressä 
8.5.2013 klo 08.20. Kuva: Markku Jämsä.

tä ja ravinnon hankintaa. 
Näin syntyy uusia lajeja.

Toinen perättäinen 
huono jyrsijävuosi

Tunnettua on, että lumi on 
hyvä lämmöneriste. Vaikka 
pakkasta on kolmekym-
mentä astetta, maan rajassa 
puolen metrin hangen alla 
lämpötila on lähellä nollaa. 
Siellä on myyrien, hiirien ja 
päästäisten hyvä temmeltää.

Lumipeitteestä huolimat-
ta Etelä-Suomessa on nyt 
toinen perättäinen huono 
jyrsijävuosi. Tämä tarkoit-
taa sitä, että ne lintulajit, 
kuten osa pöllöistä, jotka 
ovat ravinnonhankinnas-
saan erikoistuneet jyrsijöi-
hin, jättävät pääsääntöisesti 
pesinnän väliin. Syy jyrsi-
jöiden vähäisyyteen on to-
dennäköisesti jotkin meille 
tarkemmin tuntemattomat 
mikrobien aiheuttamat sai-
raudet.

Eräänä maaliskuisena iltana 
auringon juuri laskettua näin 
lehtopöllön saalistuslennon 
ikkunani lävitse ruokinta-
paikkani lähettyvillä. Pöllön 
lento on jotain sellaista, jo-
hon en koskaan kyllästy. Sitä 
pääsee näkemään harvoin. 
Se välittää minulle vahvan 
viestin luonnosta, sen ko-
meudesta, arvokkuudesta ja 
monimuotoisuudesta.

Siinä luonnossa olemme me-
kin ihmisinä mukana omas-
sa pienessä osassamme.

Terveisin

Topi
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Kartanon raitti

Aikoinaan Eerikinkartanosta kuljettiin Haapajärven ran-
nan kautta hevoskärryillä Navalan kartanoon. Sittemmin 
tämä tie on muuttunut poluksi ja valkoinen kaarisilta Na-
valan puistosta Navalan kartanoon on purettu. Kartoilla 
tämä tie vielä näkyy nimellä Navalanpuisto.

Tänä kesänä Eerikinkartanon johtokunta kunnostuttaa 
osan reitistä. Mahdollisesti jo kesäkuun lopulla Eerikin-

kartanolta pääsee Navalan puistoon Haapajärven ranta-
maisemissa kolmen metrin levyistä, kivituhkalla päällys-
tettyä väylää pitkin. Navalan puiston reunassa on tie, jota 
pitkin pääsee Navalantielle ja siitä Lapinkyläntielle.

Reitti alkaa Eerikinkartanon pihatieltä heti vanhan lei-
pomon jälkeen. Käänny siitä vasemmalle, kuljet vanhan 
saunan ohi kohti sikalaa. Siitä tie suuntaa Haapajärvelle 

päin. Matkalla Navalan puistoon on kolme pientä siltaa pu-
rojen yli.

Oheisessa piirroksessa sininen viiva näyttää kunnostettavan 
reitin.

Hauskaa matkaa!

Teksti ja piirros: Marjokaisa Piironen

ILMOITUS 
 
Olen Vuosaaressa toimintani aloittanut 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.

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

www.isannointipvaananen.fi

Kalljärven Maansiirto Oy

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662

kalja@kolumbus.fi

rakennusten pohjatyöt
louhinnat

Salaojitukset
Viemäröinnit

Pienpuhdistamot
Purkutyöt

20 vuoden kokemuksella
SOita Ja KySy liSää !

PIHA
KUNTOON

BETOnILAATAT
MUUrIKIVET

rEUnA- jA PIhAKIVET
KUKKArUUKUT
VESIKOUrUT
LOISKEKUPIT

KAIVOnrEnKAAT
VALUrAUTAKAnSISTOT

KULjETUSPALVELU

SEMEnTTIVALIMO
T. hAAPAnEn OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

www.kylanraitti.fi www.veikkola.fi
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Koskentie 6, 02880 Veikkola
puh. 020-7597460, veikkola@k-supermarket.fi

ark. 7-21, la 8-18 ja su 12-18.

Tarjoukset voimassa 
kesäkuun loppuun 

saakka.v e i k k o l a ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.fi

Ruokamestarimme ovat varanneet  
kesän grillihetkiin parhaimmat porsaan-, naudan- ja karitsanlihat.  
Valikoimistamme myös grillivartaat, lohitaskut ja lohimedaljongit.  

Kaikki nämä saat marinoituna esim. K-supermarket Veikkolan omalla suositulla  
marinadilla. Laajasta grillimakkaravalikoimasta löydät varmasti oman suosikkisi!

Herkullisia reseptejä ja muita vinkkejä kesäkeittiöön löydät osoitteesta 
www.k-supermarket.fi

599

Coca- Cola ja  
Coca-Cola zero
8 x 0,33 l (1,81 l) 
sis. pantit 1,20

279

Kopparberg siiderit
0,5 l (5,28 l) sis. pantin 0,15

tlK

395

Grillihiili
14 l

säKKi

8pacK

1599

Olvi Halko olut
4,5%, 12 x 0,33L tlk (3,58 l) 
sis. pantit 1,80

12pacK
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Ma 20.5. – ma 3.6. Veikkolan koulun 
kuvataidekerhon kevätnäyttely Veikkolan 
kirjastossa, teemana luontoaiheet. Lisäksi 
näytteillä opettaja Leena Suomalaisen 
kuvanveistotöitä.

ti 21.5. Yhdistyskoulutus “Ahdistaako 
yhdistys?”, luennoitsijana Kari Loimu, 
Kirkkonummen kunnantalolla kello 
18–21, järjestäjä Veikkolan Kyläyhdistys. 
Osallistumismaksu 50 e/ yhdistys. Tiedustele 
vapaita paikkoja osoitteesta  
veikkola@gmail.com.

la 25. – su 26.5. Veikkola-päivät

Lauantaina torilla ja vanhassa keskustassa 
tapahtuu kello 11–15

Kunnostetun Skeittiparkin avajaiset kello 15 ja 
Veikkolan veitikka 2013.

Sunnuntaina Ladies Frisbeegolf -tapahtuma 
kello 14 ja linturetki Haapajärvelle kello 16.

Ohjelma tämän lehden sivulla 3. Katso 
päivittyvä ohjelma Veikkolaverkon 
Ajankohtaista-sivun alasivulta: www.freewebs.
com/veikkolaverkko/veikkolapaiva2013.htm.

ke 29.5. kahvitilaisuus klo 17.30–19.00 
Veikkolan koulun Kesti-tilassa

Pohjoiskirkkonummelaiset kokoomuslaiset 
luottamushenkilöt tarjoavat kahvia ja 
keskusteluja kuntalaisille. Kutsujina ovat 

Susan Honka, Matti Kaurila, Leena Riipinen, 
Ulla Seppälä ja Jarmo Uimonen.

pe 7.6. Kesärieha Punaisella tuvalla

Kello 9–15 nyyttikirppis, 
musiikkidraamaseikkailu, satusetä, 
liikuntapolku, Soni-poni, onnenpyörä, puhvetti.

la 8.6. Sahtipäivä

Kello 12 alkaen valmistetaan sahtia 
juhannukseksi ja noin kello 15 
pääkaupunkiseudun alkukarsinta 
sahdinvalmistuksen SM-kilpailuun. Ilmainen 
tapahtuma on Lamminjärven rannalla, ja 
sen järjestää Sahtipäät ry. Ilmoittautumiset 
mieluiten 30.5. mennessä osoitteeseen  
sahtipaat@gmail.com.

ke 19.6. – to 11.7. välisenä aikana Veikkolan 
kartanoteatterin kesänäytelmä Särkyneiden 
siipien korjaamo. Esitykset kello 19.00 
Veikkolan entisen parantolan pihapiirissä, 
Vanhatie 7. www.veikkolankartanoteatteri.fi.

pe 21.6. juhannusjuhla aattona kello 13–17 
Navalan puistossa

Perinteinen juhla juhannussalon 
pystytyksineen järjestetään tänä vuonna 
monen yhdistyksen yhteistyönä. Ohjelma 
puistossa kello 13–15, tanssia ladossa 
kello 15–17. Tilaisuutta koordinoi Veikkolan 
Kyläyhdistys. Ilmoita juhlaan ohjelmaa os. 
veikkola@gmail.com.

pe 28.6. näyttelyn avajaiset Piiparilassa kello 
15–18 
Avajaisissa esiintyy soitinyhtye Leikarit. Erik 
Uddström, valokuvanäyttely  
28.6.–28.7. Näyttely on avoinna lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 12–16.

ti 2. – ke 3.7. kolmen piirin mestaruuskilpailut 
Veikkolassa, järj. VeVe

ke 3.7. klo 13.00 Satupiknik Veikkolan 
kirjaston pihalla (sateen sattuessa sisällä)

la 20.7. Tampajan–Särkijärven 
vesiensuojeluyhdistyksen kesäjuhlat,  
www.tampaja.fi.

to 25.7. Lamminojan perkuutalkoot kello 18–21

Perinteiden mukaan Jaakon päivänä raivataan 
ojasta roskat ja sen ylle kaatuneet puut. 
Tapaaminen matonpesupaikalla Turuntien 
varrella. KIRVES ry. tarjoaa työvälineitä ja 
janojuomaa sekä talkoiden päälle saunan.

Syyskuussa nuottaukset Kalljärvellä ja 
Lamminjärvellä. Tehokalastukseen tarvitaan 
jälleen talkoolaisia. Ilmoittaudu  
kirves@saunalahti.fi.

su 15.9. linturetki Perälänjärvelle kello  
13 – noin 15. Oppaana Kylänraitin lintupaki-
noitsija Topi Tjäder. Ilmoittautumiset ilmaiselle 
retkelle osoitteeseen kirves@gmail.com.
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OK VARUBODEN-OSLA HLG 2195 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

Hinnat voimassa toukokuun loppuun/Priserna gäller till slutet av maj.

 KOFF III
 24-pack
7,92 l (2,36/l) (sis./inneh. 
18,72 + pantti/pant 3,60)

 HK Karamelli-
possu tai Salmiakkipossi/
Karamellgris eller Salmiak-
gris, n./ca 1 kg

2232
 Paulig
 Presidentti 
kahvi/President kaffe
500 g (7,38/kg)

 Kariniemen
 Broilerin 
grilliboxi/Kyckling grillbox
n./ca 1,7 kg

459

-

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

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

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

 Snellman
Eetvartti tai/eller Iivari
grillimakkarat/grillkorv
400 g (7,48/kg)

2991290/kg

369Atria Atrilli
grillimakkara/
grillkorv
400 g (3,72/kg)

149
Hinta voimassa 11.2.2013 alkaen/
Priset gäller fr.o.m.11.2.2013

facebook.com/
varubodenosla

S-market Veikkola
on täynnä kesän herkkuja!
är full med sommarens delikatesser!


