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pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

Naisten ilta
pe 8.3. kello 17–20
Mahdollisuus tutustua oman kylän ja lähialueen yritysten
palveluihin ilta-aikaan. Yrittäjät tarjoavat elämyksiä
erityisesti kylän naisille. Tapahtuma järjestetään jokaisen
yrityksen omissa tiloissa erilaisin tarjouksin ja tuoteesittelijöin. Yritykset, joilla ei ole omaa tilaa kylän keskustassa,
ovat voineet varata esittelytilaa tai tuoda esittelymateriaalia
tilaisuuteen.

Eerikinkartano-hanke
käynnistyy
s. 3

Muun muassa Kauneusnurkassa (Turuntie 561) on tarjolla
pienimuotoisia hoitoja. Lisäksi on mahdollisuus ihon kunnon
kartoitukseen oikean hoitovoiteen valitsemiseksi. Kaikki
kylän naiset ovat tervetulleita hemmotteluun. Hoitoaikoja on
rajoitetusti, ja niihin pääsee tulojärjestyksessä. Naistenpäivän
kunniaksi hoidot ovat tällä kertaa maksuttomia.
Tapahtumaa järjestävät Mona Hörman, Mari Lepistö ja
Krista Nikula Café Pikkirillistä.
Ohjelma täydentyy. Katso Veikkolaverkon
www.veikkola.fi etusivu/ajankohtaista.

Veikkolan
kyläsuunnitelma
s. 6

2013

Veikkola-päivät 25.–26.5.

s. 7 ja 23
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Sisällysluettelo
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on hieman yli 60 prosenttia. Kunnan työpaikkamäärä on kasvanut
vuosikymmenen aikana noin 15
prosenttia, ja kasvun ennakoidaan
voimistuvan.
Veikkolan työpaikkaomavaraisuus
on selvästi pienempi kuin koko
kunnan; työssäkäynnin suunta on
sama.
Kirkkonummen osuudet on otettu
kunnan lausunnosta kunnallishallinnon rakennetyöryhmän ehdotukseen. Veikkolan kommentit on
kursivoitu.
Kirkkonummi ei pidä kuntaliitoksia tarpeellisina. Kunnan yhteistyön Espoon ja Kauniaisten kanssa
katsotaan luovan uusiakin yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyötä
voidaan mahdollisesti laajentaa
Vihdin ja Siuntion kuntiin.
Kirkkonummi kuuluu yhdyskuntarakenteen, liikenteen, työssäkäynnin ja asioinnin suhteen pääkaupunkiseutuun.
Työssäkäynnistä yli puolet suuntautuu Helsinkiin tai Espooseen,
ja kunnan työpaikkaomavaraisuus

Kirkkonummen erikoiskaupan
asioinnista alle kolmannes tapahtuu kunnan alueella, ja suurin osa
asioinnista suuntautuu Espooseen.
Päivittäiskaupan asiointi tapahtuu
pääosin kunnan alueella.
Veikkolalaiset eivät käy kaupoissa
Kirkkonummen keskustassa. Se,
mitä omasta kylästä ei saa, haetaan naapurikunnista.
Kirkkonummen kuntakeskus ja
Masala kuuluvat ns. intensiivisen
raideliikenteen kehysalueeseen ja
länsimetroon tukeutuvaan vyöhykkeeseen.
Veikkolassa odotetaan Espoo–Salo-oikorataa, Turunväylän kehittämistä ja melusuojausta.

Kirkkonummi tulee vahvasti panostamaan itäiseen ja keskiseen
Kirkkonummeen. Monikeskuksinen kehittämismalli merkitsee
haastetta palvelutoiminnan kehittämiselle erityisesti kunnan pohjoisosissa.
Kunnan ei sovi unohtaa panostuksissaan Veikkolaa Turunväylän
kehityskäytävällä. Kylän väestönkasvu on ollut yleensä suurempaa
kuin koko kunnassa. Viime vuonnakin se oli yli kaksinkertainen
koko kuntaan verraten. Alaikäisiä
on kolmannes kyläläisistä. Veikkolan osayleiskaavaa on siirretty koko ajan eteenpäin. Liikenne
puuroutuu ympyröihin. Missähän
mallissa vesihuoltoratkaisut ovat?
P.S. Niillä tiedoilla, jotka nyt on
saatavilla, kuntaliitoksia metropolialueella ei synny. Jos uutta mullistavaa tietoa tulee, olen valmis
muuttamaan käsityksiäni. Kirkkonummi säilyy itsenäisenä, ja Veikkola joutuu taistelemaan asemastaan kuntakokonaisuudessa kuten
ennenkin.
Raija Kari
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Eerikinkartano-hanke
käynnistyy

Pohjoiskirkkonummelaiset
kunnan hallinnossa

Pomoväst ja ELY-keskus ovat hyväksyneet
Eerikinkartanon hanketukianomuksen. Kehittämishanke alkaa 1.3.2013 ja päättyy lopullisesti 31.10.2013.

Kunnanvaltuustoon valituista 14 pohjoiskirkkonummelaisesta valtuutetusta peräti kuusi toimii seuraavan kahden
vuoden ajan kunnanhallituksessa.
Kunnanhallitus
Hans Hedberg, Rkp
Johanna Isomäki-Reik, Kesk
Matti Kaurila, Kok
Marjokaisa Piironen, Vihr
Pekka M. Sinisalo, Ps
Ulf Kjerin, Rkp, on läsnä kunnanhallituksen kokouksissa kunnanvaltuuston puheenjohtajan roolissa.
Lautakuntien jäsenet valittiin koko seuraavaksi
valtuustokaudeksi eli vuosiksi 2013–2016.
Eerikinkartanon johtokunta
pj Marjokaisa Piironen, Vihr,
Leena Riipinen, Kok,
Vesa-Pekka Sainio, Ps,
Maria Tjäder-Knight, Kesk

Kun EU-rahaa ei näin toimintakauden lopussa ollut
paljon jaettavaksi, hankkeeseen ei palkata ketään,
vaan se toteutetaan konsulttityönä. Eerikinkartanon
pääkonsultiksi on valittu
Haaga Perho. Sen tehtävänä
on nykytilanteen kartoitus,
osapuolten kuuleminen ja
tekninen katselmus. Haaga
Perho tarkastuttaa teknisen
katselmuksen Pro Agrialla.
Eerikinkartanolla ja sen
mailla on ollut tärkeä asema Pohjois-Kirkkonummen
historiassa, toivottavasti
myös tulevaisuudessa. Hanke on vasta vähäinen alku
isolle urakalle.
Ohjausryhmä
Elinkeinojohtaja
Marko
Tiirinen on hahmotellut
hankkeen ohjausryhmän
seuraavasti (yksi edustaja
kustakin ryhmästä):

1. Veikkolan Kyläyhdistys
(hankkeen suurin yksityinen rahoittaja)
2. Veikkolan Kartanoteatteri
3. Matkailuyrittäjä Elämystorppa Espoosta
4. Kirkkonummen yrittäjät,
Markku Häiväläinen
5. Pikkirilli, veikkolalainen
pitopalvelu ja kahvilayrittäjä
kunnan edustajat:
6.Ralf Lönngren
7. Maaret Eloranta
8. Tuula Astikainen

Nuorisolautakunta
Niko-Petteri Kujala, Kok
Palvelutuotannon lautakunta
Cecilia Hoffren, Rkp,
Heidi Kuittinen, Ps
Perusturvajaos
Marjut Frantsi-Lankia, Kesk
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Katja Juuti, Sdp
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta
vpj Outi Saloranta-Eriksson, Vihr

Hankkeen aloitusseminaari
järjestetään 27.3. Seminaariin osallistuvat ohjausryhmä (8), konsultit (2), kutsutut (15) + ilmoittautuneet
(15).

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta
Susan Honka, Kok,
Pirjo Salmi, Kd,
Pauliina Juntunen, Sdp sitoutumaton,
Heidi Kuittinen, Ps
Martti Troberg, Kesk
Kunnanhallituksen edustajana SVOL:ssa
toimii Pekka M. Sinisalo, Ps.

Sivistyslautakunta
pj Tero Strand, Sdp

Tarkastuslautakunta
pj Ulla Seppälä, Kok

Kutsu aluefoorumiin
16.4.
Veikkolassa kokoontuu paikallisten toimijoiden, kunta,
koulut, nuorisotoimi, seurakunta, lähipoliisi, seurat, yhdistykset ym., yhteinen aluefoorum.
Aluefoorum toimii tiedonvaihdon ja yhteistyön kanavana. Asioita käydään läpi erityisesti nuorten näkökulmasta.
Monta yhteistyömuotoa on lähtenyt käyntiin ja ideoita vaihdettu vuosien varrella.
Aluefoorum kokontuu seuraavan kerran tiistaina 16.4.2013
kello 17.00 Veikkolan nuorisotilalla. Foorumiin ovat tervetulleita Veikkolan seudulla toimivien yhdistysten ym. tahojen edustajat.
Lisätietoja VeVe toiminnanjohtaja Johanna Artola, johanna.
artola@gmail.com, 050 3011922.

Ahdistaako yhdistys?
Hommat ovat harvojen harteilla. Vapaaehtoisia ei ole. Ideoita saattaa sataa, mutta
ei tekijöitä tipu. Rutiinit rassaavat. Käytännöt eivät suju. Yhdistys on yhtä kuin
puheenjohtaja, vaikka vastuun pitäisi olla
koko hallituksella. Kolmannelle sektorille
– yhdistyksille – siirretään koko ajan lisää
tehtäviä ja paperitöitä.
Hae koulutuksesta helpotusta yhdistystyöhön. Yhdistyskoulutuksen konkari ja kehittäjä Kari Loimu
kouluttaa yhdistyksen
edustajia Kirkkonummisalissa
kunnantalolla
9.4. klo 18–21. Karin
kirjoittamasta perusteoksesta, Yhdistystoiminnan
käsikirjasta, otettiin äsken
viides painos.

Tulkaa joukolla, vaikka
koko hallituksen voimalla mukaan. Koulutus maksaa 50 euroa/
yhdistys, oli sitten mukana yksi tai kymmenen
ihmistä. Ilmoittautumiset osallistujamäärineen
maaliskuun
loppuun
mennessä osoitteeseen
veikkola@gmail.com.
Veikkolan kyläyhdistys

Konsernijaos
Pekka M. Sinisalo, Ps

Veikkolassa on Nuuksiossa toimivia luontomatkailuyrittäjiä, joilla hyvinkin
saattaisi olla annettavaa
hankkeelle.

Raija Kari

3

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Jarmo Uimonen, Kok
Kunnanhallituksen edustajana YL:ssä toimii Matti Kaurila, Kok.
Kevään aikana nimetään lisää luottamushenkilöitä, erityisesti
ylikunnallisiin luottamustehtäviin ja käräjäoikeuden
lautamiehiksi. Näistä valinnoista seuraavassa Kylänraitissa.
Edustajat listasi Marjokaisa Piironen

www.veikkola.fi

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

Hyvä hallinto
ja kuntalaisen
oikeussuoja
Kyläilta ke 6.3. klo 18.00–19.00 Veikkolan koulun Kestitilassa. Aiheesta alustaa lakimies Olli-Pekka Myllynen.
Lakiasiain neuvontaa klo 19–20
Tilaisuuden jälkeen lakimies Myllysen maksuton
neuvontavastaanotto kyläläisille. Enintään 20 minuutin
neuvonta-ajan voi varata paikan päällä.
Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous
Vuosikokous alkaa heti tilaisuuden päätyttyä.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden
lisäksi yhdistyksen sääntömuutos ja päätetään EUhankeosuuden rahoittamisesta edellisten vuosien voitoista.

ajassa
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BB-ryhmän kuulumisia – tervetuloa mukaan!
Veikkolalainen Brita Blomberg testamenttasi
varansa käytettäväksi veikkolalaisten ikäihmisten hyväksi.
Testamenttiryhmään rajattiin kuuluvaksi 68 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, jotka asuvat postinumeroalueilla 02880
ja 02860. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä 410 veikkolalaista
ikäihmistä. Varoilla on järjestetty erilaista toimintaa, kursseja ja etuuksia.
Perjantaikahvila - kaikille ikäihmisille avoin
Olemme saaneet tapaamispaikaksi Veikkolan nuorisotilan perjantaisin kello 10–13. Nuorisotilan osoite on Koskentie 3 (terveysaseman vieressä). Tarkoituksena on, että
veikkolalaiset ikäihmiset pääsevät tapaamaan toisiaan,
kuuntelemaan luentoja ja katsomaan erilaisia esittelyjä.
Ulko-ovi lukitaan kerhon ajaksi, joten on syytä saapua
ajoissa paikalle tai sopia poikkeavasta ajasta palveluohjaajan kanssa.
Kahvia on saatavilla pieneen omavastuuhintaan tai tilanteen
mukaan veloituksetta. Huom. Perjantaikahvila on tarkoitettu kaikille ikäihmisille, ei vain BB-kerholaisille.
BB-ruokakurssit
Opettajana Uudenmaan Marttojen kotitalousneuvoja Hilkka
Huttunen. Neljän kertaa kokoontuvan kurssin aiheina ovat:
kasvis, vilja, liha ja kala.
Kurssipäivät: to 11.4, to 25.4. ja ti 7.5. klo 16. Viimeinen
kurssipäivä on ti 14.5. klo 10. Paikka: Veikkolan koulun
kotitalousluokka.
Mukaan mahtuu 10 kokkaajaa, etusijalla ovat he, jotka
eivät viimeksi mahtuneet kurssille.
Hinta: 10 €, jolla katetaan tarvikkeet, muut kulut korvataan BB-varoista.
Ilmoittautuminen palveluohjaajalle.
Etuuksia BB-ryhmäläisille
Palveluohjaajan kotikäynnit
Palveluohjaaja avustaa esim. Kelan etuuksien hakemisessa, ulkoilussa, yms. ja ohjaa myös vapaaehtoistyöntekijöitä
avustamaan erilaisten asioiden hoidossa.
Lounaat
Pienimuotoiset yhteislounaat jatkuvat Veikkolan Pikkirillissä. Omavastuu 1 €. Tarkoitus on, että halukkaat pääsevät
osallistumaan yhteiseen ruokailuun neljä kertaa vuodessa.
Ilmoittautumiset palveluohjaajalle.
Liukuestekalossit ja lonkkasuojat maksutta
Kenkien päälle asetettavat liukuestekalossit suojaavat hyvin
talviolosuhteissa. Bonuskalossien valmistaja on Insinööritoimisto Jorma Saloniemi.
Steripolarin Safehip AirX -mallistossa on erilaisia lonkkasuojavaihtoehtoja lonkkien suojaamiseen ja lonkkamurtumien ehkäisyyn. Palveluohjaaja opastaa sopivan mallin
löytämisessä.
Terveysviranomaiset ovat arvioineet yhden lonkkamurtuman kuntoutumishoitoineen noin 15 000 euron hintaiseksi.

BB-ryhmäläisten kerhossa Veikkolan nuorisotilassa harjoitetaan myös kädentaitoja. Tässä (vasemmalta) Eila Havukainen,
Terttu Ropponen ja Ritva Korhonen tekevät Tiffany-tyyppistä ikkunakoristetta. Kädentaito-kerho kokoontuu vielä tiistaina
12.3. ja 26.3. klo 15.15–16.45. Kuva: Pirkko-Liisa Iivari.

Jos Veikkolan ikäihmiset ovat välttäneet yhdenkin lonkkamurtuman, tämä ennaltaehkäisevä työ on säästänyt monin
verroin kulunsa.

Ilmoittautumiset tulee tehdä edellisenä päivänä klo 12 mennessä Taxiline Koskinen, puh. 0400 228212. Omavastuu
2,50 €/suunta.

Välineitä lainattavissa maksutta

Veikkola liikkuu -projekti

· Esla-potkupyörää lainataan kahdeksi viikoksi kerrallaan
· Gymstick-istumajumppaväline lainattavissa
· Kävelysauvat

BB-ryhmään kuuluva voi osallistua Balanssi-kuntosalilla
easyline-harjoitteluun kolme kertaa maksutta, jonka jälkeen
maksu on 5 €/kerta. Lisätietoja Terhi Summa, puh. 050
4671256.

Palveluohjaaja opastaa laitteiden käytössä ja mahdollisesti
omaksi hankittavan laitteen tilaamisessa.
Raskaiden pihatöiden, ikkunanpesujen ja jalkahoidon avustukset
Pihatyöavustusta myönnetään omakotitalossa yksin asuvalle tai pariskunnalle, joista molemmat ovat huonokuntoisia.
Avustuksen enimmäismäärä on 150 euroa vuodessa.
Ikkunan pesusta korvataan 20 €/vuosi/talous.
Jalkahoidosta korvataan kaksi kertaa vuodessa 20 €.
Oikeus avustuksen käyttöön on varmistettava ensimmäistä tilausta tehtäessä palveluohjaajalta. Palvelun tekijän on
oltava kunnan hyväksymä palveluntarjoaja. Tekijöiden yhteystiedot, omavastuutiedot ja hinnat saa palveluohjaajalta.
Nummelan kutsutaksi
BB-varoista kustannetaan asioiden hoitoa varten kutsutaksi Nummelaan. Taksi noutaa kodin läheisyydestä
n. kello 9.30, ja paluulähtö Nummelasta on n. kello 12.
Kutsutaksi on sovittu seuraaviksi keskiviikkopäiviksi:
6.3., 27.3., 3.4., 24.4., 8.5., 5.6., 19.6, 3.7., 7.8. ja 4.9.

Kevään luento ja tiedotustilaisuus BBvarojen käytöstä ma 6.5. kello 13.
Innostava luennoitsijoita ja ihmismielen huippuasiantuntija
Tony Dunderfelt luennoi seurakuntakodissa aiheesta ”Miten
hyvä energia ja tyytyväisyys elämään syntyy?”. Luennon
jälkeen vuosittainen tiedotustilaisuus BB-varojen käytöstä
ja suunnitelmista. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua palveluohjaajalle viimeistään 29.4.
Tapahtumista tiedottaminen
BB-ryhmän tulevia tapahtumia voi seurata Kirkkonummen
Sanomien Tapahtumapäivyriä seuraamalla.
”Brita Blomberg testamentti-projekti” on mukana Facebookissa, jonne päivitetään ajankohtaisia asioita.
Kylänraitti julkaisee neljä kertaa vuodessa BB-ryhmän uutisia.
Palveluohjaajan yhteystiedot
Marja Keränen, puh. 050 4137443,
marja.keranen@kirkkonummi.fi

KIRVES ry:n vuosikokous ti 26.3.
Tervetuloa tiistaina 26.3. Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojelyhdistyksen
vuosikokoukseen klo 18 Veikkolan koululla. Tule vaikuttamaan
lähijärvien kuntoon. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,
valitaan mm. uusi hallitus ja päätetään toimintasuunnitelmasta.

www.kylanraitti.fi
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Siirtojohdot Veikkolan ja Lapinkylän välille
Veikkolalaiset ja erityisesti Lapinkyläntien
pohjoisosan, Kapakkatien, Navalantien ja
Eerikinkartanontien tuntumassa asuvat ja
ajavat ovat miettineet, mitä kaivantoja näi-

den teiden varsilla tehdään. Kyseessä ovat
Veikkolan ja Lapinkylän välisten siirtojohtojen, vesi- ja viemärijohtojen, linjojen kaivuutyöt.

www.tuolitupa.ﬁ

Tämä kaivuutyömaa sijaitsee Kapakkatien ja Navalantien risteyksen tuntumassa.
Lehtikuusentien ja Lapinkyläntien risteyksessä
Veikkolassa on kyltti, josta näiden töiden perusasiat
selviävät:

kinkartanontien suunnalla
aletaan olla aika pitkällä.
Kohteesta puuttuu varsinaisesti enää yksi pumppaamo.

Kirkkonummen
kunta
Yhdyskuntatekniikka
Kohde: Lapinkylä – Veikkola / siirtojohdot (valmis 30.11.13 mennessä)
Pääurakoitsija: Rakennustoimisto Lehtoranta Oy
050 300 8050

Näitä kaivuutyömaita on
Lapinkyläntien lisäksi Kapakkatien ja Navalantien
vierustoilla. Eerikinkartanon suunnan ja Lapinkyläntien varren työmaat
liittyvät yhteen Navalanpuistoon johtavan tien tuntumassa.

Pääurakoitsijan palveluksessa töitä johtava Juhani
Rissanen kertoi, että Eeri-

Helmikuun alkupuoliskolla
työt etenivät hyvällä vauh-

dilla. Työmaitten pakkasraja on noin -15 astetta, mutta
talvenselkä oli kuitenkin jo
taittunut. Juhani Rissanen
mainitsi, että mikäli olosuhteet pysyvät suotuisina,
työt saadaan valmiiksi marraskuun aikana.
Rissanen kertoi mielenkiintoisen asian. Joissakin
kohdissa näihin noin kaksi
metriä syviin kaivantoihin
ja ojiin vedetään myös valokaapelia. Siitä työstä vastaa Lapinkylään perustettu
Kobbnet Valokaapeliosuuskunta. Kobbnet on näppärä

lyhenne nimestä Kirkkonummi Optical BroadBand
Network.
Juhani Rissanen esitti toivomuksen, että ajoneuvojen
kuljettajat ottaisivat tarkasti
huomioon näistä työmaista johtuvan poikkeuksellisen liikenteen. Vaikka
kaivuutöitä tehdään teiden
ulkopuolella, tieosuuksilla
liikkuu kuitenkin raskaita
ajoneuvoja, jotka aiheuttavat liikenteeseen jonkin
verran epärytmiä.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Kutsu rantasaunan avoimille oville
Tule tutustumaan kyläyhdistyksen rantasaunaan 10.3. klo 14–17

Veikkolassa on hieno
mahdollisuus harrastaa
talviuintia joko välillä
saunoen tai ilman saunaa.
Kunta on jo runsaan kymmenen vuoden ajan ylläpitänyt avantoa Lammaskallion uimarannalla ja
tuonut talviuintikaudeksi
lämpimän pukukopin uimareille.
Kyläyhdistyksen rantasauna korjattiin kylpykuntoon
kesän ja syksyn aikana
2001. Ensimmäisen kerran
saunottiin loppiaisena 2002.
Sen jälkeen sauna ja myöhemmin rakennettu puuvaja on maalattu talkoilla.
Monet talkoot on eri syistä saunarannassa pidetty.
Puita olemme saaneet lahjoituksena, ja puutalkoissa
niitä on sahattu, pilkottu ja
pinottu. Talviaikana sauna
on ollut lämpimänä lähes
jokaisena sunnuntaina talviuimareille.

Saunan lämmityksestä huolehtivat saunojat talkoilla.
Lisäksi saunaa on vuokrattu
perheille ja ryhmille. Ahkerimmin saunaa vuokrataan
keväällä ja alkukesästä, kun
järven vesi on vielä viileää.
Moni perhe on tuonut ulkomaalaisen vieraansa tutustumaan puilla lämpiävään
rantasaunaan sekä kesällä
että talvella.
Nyt on kaikilla uusilla ja
vanhoilla veikkolalaisilla
mahdollisuus tulla tutustumaan kylän yhteiseen
rantasaunaan. Kyläyhdistyksen rantasaunalla Lammaskalliolla pidetään ovet
avoinna 10.3. klo 14–17.
Aktiiviset avantouimarit
ovat valmiina juttelemaan
avantouinnista ja jakamaan
kokemuksia muiden uimareiden kanssa. Samalla kerrotaan käytännön asioista,
esim. talviuintikopin avaimen hankinnasta. Saunan

löylyt odottavat tutustujia,
ja avantouintia voi kokeilla,
jos mieli tekee.
Hyvät avantouintivarusteet
lisäävät uintimukavuutta.
Avantouintivarusteiden
myyjä on paikalla klo 14–
15. Tervetuloa sovittamaan
sekä ostamaan uintitossuja
ja käsineitä.
Saunan vuokraustoiminnastakin saa lisätietoja. Vuokraaminen tapahtuu 10-kioskilta Koskentorilla.
Tarkempia tietoja talviuinnista kerrotaan Veikkolaverkossa www.veikkola.fi.
Etusivulla on linkki saunasivulle.
Monenlaista tietoa ja lämmintä mehua on tarjolla
Lammaskallion rannassa
alkukevään sunnuntaina.
Teksti: Pirkko-Liisa Iivari

Kylätalo

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.
Kylätalon alivuokralaiset
Alakerrassa Cecilia Hoffrénin tilitoimito,
C&J Palvelut
Yläkerrassa tutkija Laura Henriksson
ja CDG Active ky, joka on Anu
Halmeen viestintäalan yritys.

ajassa
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Kyläsuunnitelma 2013 valmistuu
Kyläsuunnitelma on paikallinen kehittämistyökalu, jonka avulla kyläläiset
voivat tosissaan ja määrätietoisesti toimia tärkeiden
asioiden toteuttamiseksi.
Suunnitelman teko vaatii
pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä.

Katse kevääseen!
1.-9.3.
HOUSUPÄIVÄT
Kaikista pitkistähousuista -20%
Myös muita hyviä tarjouksia
Aikuisille naisille isompiakin kokoja

Tästä se alkoi
Veikkolan ensimmäinen
kyläsuunnitelma käynnistettiin kyläkokouksilla ja
-kyselyillä vuonna 2006.
Suunnitelma julkistettiin
nettiversiona ja julkaistiin
kirjasena, joka jaettiin veikkolalaisiin koteihin ja kuntapäättäjille. Kunta monisti
vuosia kyläsuunnitelman
jokaiseen uuteen veikkolalaiseen talouteen.
Kyläsuunnitelma on hyvä
työkalu kunnan ja kylän asioiden kehittämiseen ja kyläläisten tahdon ilmaisuun.
Kyläsuunnitelma vaaditaan
ennen EU-tukien hakemista. “Kylätalo ja sinne piika”
oli hanke, jolla käynnistettiin kylätalon toiminta.
Monet yhdistykset ja asuntoyhtiöt käyttävät kylätaloa
kokouspaikkana. Talolla on
kolme toimistotilavuokralaista.

KOKETTI KY
PILKKUKUJA 2
NUMMELA
09-2223406
Ark. 10-17.30 la 1014.00 TERVETULOA !

– Uusi, tilava nuorisotila
saatiin veikkolalaisten valtuutettujen tuella.
– Nuorisotila paransi vanhusten ja yhdistysten kokoontumismahdollisuuksia.
– Kylälle saatiin asukkaiden toivomat lounaskahvila
ja pesulapalvelujen välitys
(Sirpan Vintti).

2013

Kyläsuunnitelmaa päivitetään paraikaa vuoden 2011
kyläkyselyä sekä kunnan
ennusteita ja tilastoja apuna
käyttäen.
Lääkäriaikojen niukkuus on
yhä ongelma, vaikka virkoja on lisätty. Silti monet
pohjoiskirkkonummelaiset
on siirretty Kirkkonummen
terveyspalvelukseen. Lääkäriaikoja verottaa tarkastusohjelmaan lisätty uusi
neuvolaikäisten ikäryhmä.
Ikäryhmän lisääminen oli
hyvä ennaltaehkäisyn kannalta.

– Neuvolaan saatiin lisää
henkilökuntaa.
– Veikkola pääsi mukaan
HSL:n lippujärjestelmään
kyläyhdistyksen esittämän
vaihtoehdon mukaisesti.

Vanhukset ovat toivoneet
pieniä asuntoja tontille
Koskentorin päiväkodin ja
K-kaupan välissä.

– Terveysasema säilyi, lääkäreitä lisättiin, ja asema sai

Veikkolan koulu oli Suomen suurin peruskoulu

Viime vuosina on saatu etenemään esimerkiksi seuraavia suunniteltuja ja kyläläisten toivomia asioita:

Veikkolan
kyläsuunnitelma

Tässä ollaan nyt

Suunnitelmissa on edelleen
Veikkolan hyvinvointikeskuksen rakentaminen sille
varatulle tontille Koskentorin päiväkodin viereen.
Keskuksessa olisi riittävät
lääkäripalvelut, laboratorio,
vanhustenpalvelut (geriatri,
fysikaaliset hoidot, jalkahoidot), hammaslääkäripalvelut, neuvola ja nuorisoklinikan palvelut.

Näin se jatkui

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

lisää tilaa K-kaupan vanhoista tiloista.

Kannen kuva: Franz Raschbacher.
ennen Vuorenmäen koulun valmistumista. Tarvitsemme taas uutta koulua,
koska erityisluokatkin ovat
tavallisina luokkina. Varteenotettava vaihtoehto on
uusi koulupiiri esimerkiksi
Lapinkylän alueelle.
Työtä meluaidan saamiseksi moottoritien reunaan
jatketaan. Oikeuskanslerin moitteet kunnan ja
valtion toimintaa kohtaan
eivät ole ainakaan vielä
tehonneet. Veikkolan läpiajoliikenne pitää saada
vähenemään. Veikkolanportin rakentaminen pitää
saada pikaisesti vauhtiin,
jotta yhteys moottoritien,
Lamminpääntien ja Perälänjärven alueelta siirtyy
pois kyläkeskuksen liikenneympyröistä.

Pohjois-Kirkkonummen
vesihuoltoratkaisujen puute
estää uusien kaava-alueiden
avaamisen. Kunnan mukaan
vesihuolto riittää nykyisille kaava-alueille. Puhtaan
veden ostaminen onnistuu
vielä monta vuotta, mutta
jätevesiputkistot ja -pumppaamot kaipaavat uudistuksia. Tilanne helpottuu vasta
Espoon Bominmäen jätevedenpuhdistamon valmistuttua noin vuonna 2020.
Uusi kyläsuunnitelma viedään kohta nettiin. Se painetaan sekä jaetaan kunnanvaltuutetuille ja johtaville
virkamiehille. Toivottavasti
kunta jatkaa suunnitelman
monistamista uusille veikkolalaisille talouksille.
Suunnitelmatyöryhmä

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

HYVÄNOLON
HOITOLA MARIE

Veikkolan
taksi
✁

leikkaa talteen

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300



JALKAHOITAJA KOTIIN

Maksoithan kyläyhdistyksen jäsenmaksun?

P. 050 525 5713

Jäsenmaksut tilille
OP 529745-43368
Henkilöjäsenet 15 e,
yhteisöt 50 e/vuosi

hyvaolo.hoitola@pp.sonera.net

ajassa
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Kalljärven Maansiirto Oy

Veikkola-päivät 25.–26.5.
Lauantaina 25.5. klo 11–15 torilla
Kirpputori ja taimien
vaihtotori
Näytteitä
Kartanoteatterin ensi
kesän näytelmästä

Sunnuntaina 26.5.

Nuorisoteatterin näytös.
paikalliset yritykset ja
yhdistykset esittäytyvät

Ladies´ frisbeegolf
-tapahtuma alkaen
klo 15.00 Vuorenmäen
urheilupuistossa.
Ilmoittautumiset 20.5.
mennessä veikkola@
gmail.com

Pauli Konttinen, Veikkola
p. 0400 – 464662
kalja@kolumbus.fi
Rakennusten pohjatyöt
Louhinnat
Salaojitukset
Viemäröinnit
Pienpuhdistamot
Purkutyöt
20 vuoden kokemuksella

SOITA JA KYSY LISÄÄ !

Tapahtumia myös vanhassa
keskustassa (Siwan ympäristö)

Ilmoittautumiset veikkola@gmail.com

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

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

www.jicco.fi

AJASSA
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Kiitoksia,
kanssalaiset!
Kyllä: luitte aivan oikein,
vaikka ette ymmärtäneet.
Tarkoitan ”kanssalaisella”
mukanaolijaa. Keksin tuon
käsitteen, kun pari vuotta
sitten kirjoitin kansalainensanan väärin.
Nyt haluan kiittää liikenteessä mukana olevia kanssalaisia selkeästi perustellen.
1. Kiitoksia kaikille teille, sekä isoille että pienille
kulkuväylille. Olen kokenut
taas hyvin mielenkiintoisia
matkoja.
2. Kiitoksia teille, jotka
ette ole törmänneet minuun
takaapäin, vaikka olen
säännöllisesti ajanut mahdollisimman turvallisella
tilannenopeudella eli hyvin
usein paljon alle nopeusrajoituksen.
3. Kiitokset teille, jotka
ette ole ohittaneet minua tai
vaihtaneet edessäni kaistaa

Koulukokemuksia Espanjassa

Skandinaviska Skolan
Costa Blanca

niin, että liikennetilanne
olisi vaarantunut.
4. Kiitokset teille, jotka
olette käyttäneet jo hämärässä varsinaisia ajovaloja
ettekä uusissa autoissanne
vain huomiovaloja, jolloin
auton takaosassa ei ole valoja ollenkaan.
5. Kiitokset teille, jotka
olette puhdistaneet autonne
lumesta niin, että valot ovat
olleet kunnolla näkyvissä ja
rekisterinumero luettavissa
eikä auton katolta ole lentänyt lumi- tai jääpaakkuja.
6. Kiitokset teille, jalankulkijat, jotka olette tulleet
lumikasojen katveistakin
suojatielle niin, että olette
voineet havaita sitä lähestyvät ajoneuvot.

7. Kiitokset teille, lumenauraajat, jotka olette tehneet monilla pienilläkin
teillä myös yömyöhään
niin hyvää työtä, että erityisesti Helsingistä kannattaisi tehdä opintomatkoja
tänne.
8. Kiitokset teille, postinjakajat, jotka olette toimittaneet lähetykset postilaatikkoihin, vaikka niiden
edessä on saattanut olla
hanki ja jää.
Kiitokset kaikille teille
muillekin, jotka olette tehneet toisille niin kuin haluatte heidän tekevän teille.
Kukaan ei pärjää yksin,
vaikka niin väittäisi.
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Lumi voi muovailla erikoisia teoksia. Nyt kannattaa katsoa kattoja ja katua, ettei tarvitse
katua.

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Kylänraitti 1/2013

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

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

050-344 4918
- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

Välitunnin piilopaikka. Kuva: Stefan Bengtsson.

Uteliaina kävimme
kurkkimassa neljäsluokkalaisemme tulevaa opinahjoa jo
päivää ennen koulun
alkua. Tiedustelupartiomme
yllätettiin,
kun henkilökunta olikin paikalla viimeistelemässä
kevään
opintosuunnitelmaa.
Opettajan lämminhenkinen halaus tuli
tyttärelle täytenä yllätyksenä ja tyynnytti taatusti seuraavan
päivän aiheuttamaa
jännitystä.
Skandinaavinen koulu Espanjan Costa Orihuelassa
on pieni ja tunnelmallinen,
kyläkoulumainen yhteisö.
Ala-aste- sekä esikouluikäisiä oppilaita on yhteensä
viitisenkymmentä, opetushenkilökuntaa yhdeksän.
Opetusryhmät ovat pieniä,
ja opetus tapahtuu yhdysluokissa.
Koulu toimii Ruotsin perusopetuslain alaisena yksityiskouluna. Suomalaisten
oppilaiden opetussuunnitelma on räätälöity suomalaista peruskouluopetusta
vastaavaksi. Opetuskieliä
ovat ruotsi,ja suomi. Kaikki
oppilaat opiskelevat englantia ja espanjaa esikoulusta lähtien.

Koulunkäyntiä hyvän
olon ehdoilla
Aamutuimaan luokassa on
rauhallista. Taustalla soi
Vivaldi, ja oppilaat ovat
keskittyneitä pulpettikirjoihinsa.
– Kyllä meistä meteliäkin
lähtee, naurahtaa opettaja
Tiia Kokko.
Koulun ohjenuoriksi on
valittu terveys ja hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Näitä vaalitaan jokapäiväisellä liikunnalla,
sisäisen
hyvinvoinnin
huomioimisella sekä kierrätyksellä. Lukujärjestyksestä löytyy perinteisen
liikunnan lisäksi aivojumppa sekä tunneäly.
Perjantaisin pidetään koko
koulun yhteinen ”röris”.
Tällöin koko konkkaronkka liikkuu musiikin tahdissa. Kierrätysmateriaaleista
syntyy mielikuvituksellisia
ja taidokkaita tuotoksia.
Koulun tavoitteena on olla
Espanjan ensimmäinen ulkomaalainen koulu, jolla on
Vihreä lippu.
– Valoa heijastavia kukkakoristeita vesipullojen
pohjista, säilytyspurkkeja
vanhoista sanomalehdistä ja ranteen lämmittimiä
sukkien varsista, luettelee
Tiia ylpeänä oppilaittensa
aikaansaannoksia.

Vuodesta 2008 Skandinaavisessa koulussa työskennellyt luokanopettaja,
vararehtori Rita Kivimäki,
on silminnähden tyytyväinen työhönsä sekä työyhteisöön. Oppilaita hän kehuu
ihaniksi.
– Meillä lapset saavat lisää
rohkeutta, ilmaisukykyä ja
sosiaalisia taitoja, kiteyttää
Rita. – Lapset tottuvat olemaan tekemisissä ja tulemaan toimeen erimaalaisten
kanssa, hän jatkaa.
Kuudesluokkalaisen Elma
Mettälän perhe muutti Costa Orihuelaan viime syksynä yhdeksi lukuvuodeksi.
– Olen oppinut tosi paljon
espanjaa, kertoo Elma. –
Opetus sujuu mukavasti,
kun luokat on niin pieniä ja
koulussa on iloinen ilmapiiri.
Oman perheemme koululainen on muodostanut koulusta selkeän mielipiteen:
– Koulu on kivan pieni, ja
kaikki ovat ystävällisiä, niin
opettajat kuin oppilaat, toteaa Aada.
Teksti: Anu Halme
Kiinnostuitko?
www.skandinaviskaskolan.com

ajassa
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Veikkola – paratiisi
maan päällä!
Mitä me veikkolalaiset kertoisimme kotipaikastamme uutta asuinpaikkaa etsivälle lapsiperheelle? Miten markkinoisimme omia
kotikontujamme ja loisimme Veikkolasta
mielikuvan vastustamattoman ihanana maanpäällisenä paratiisina? Ottakaamme mallia
matkailumarkkinoinnista, jossa sanoin ja kielikuvin pyritään antamaan houkutteleva mielikuva jostain kaukaisesta ja tuntemattomasta paikasta. Me suomalaiset olemme yleensä
hieman liiankin vaatimattomia kehuessamme
omia saavutuksiamme tai esim. omaa asuinpaikkaamme. Ei nöyristellä vaan kerrotaan,
millainen Veikkola oikeasti on.
Aurinko on sukeltanut horisontin taakse, ja metsässä on hiljaista. Vaaleana
kuunsirppinä kaartuvaa
hiekkarantaa reunustaa aarniometsän smaragdinvihreä
sädekehä. Mystisten erämaiden tuhatvuotisia tarinoita, lumivalkeita rantoja
ja moderneja ostosmahdollisuuksia – Veikkola on
kiehtova sekoitus uutta ja
vanhaa.
Häkellyttävän
kauniin
Nuuksion kupeessa sijaitsevassa Veikkolassa luonnonystävää odottaa todellinen
eldorado. Pohjois-Kirkkonummen mahtipitäjän maisemia leimaavat yltäkylläinen vehreys, kukkaloisto,
useat kauniit järvet ja lukemattomat erämaalammet.
Omaleimaiseen erämaaluontoon voi tutustua patikoiden, pyöräillen, ratsain
tai omin päin hyväkuntoisia
teitä pitkin autoillen.
Täydellistä rauhaa etsivä
suuntaa läheiselle Kaislammelle, jossa voi virkistäytyä
raikkaassa vedessä uiden ja
huikeita maisemia ihaillen.
Lammen ympäri kulkee
polkuja, joita seuraamalla
kokematonkin samoilija
löytää tiensä perille. Lähde vaeltamaan Nuuksion

kansallispuistoon heti kotioveltasi, Veikkolassa se
onnistuu.
Veikkolan viehättävässä,
kauniiden ja modernien
talojen koristamassa kylässä nautitaan rauhallisesta
tunnelmasta keskustorin
terasseilla istuskellen. Iltaisin herkuttelijoita kutsuvat
muun muassa välimerellinen ruokaravintola, todellinen, kulttuurit yhdistävä
kulinaristin mekka sekä
rajumpaa menoa ja musiikkinautintoja tarjoava Paikallinen.
Shoppailun ystäville on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja,
joissa saa kokeilla tinkimistaitojaan. Veikkolasta löydät niin yltäkylläiset herkut
juhlapöytään kuin tuliaiset
ja työkalut luovaan nikkarointiin.
Lapset ja lapsenmieliset viettävät vauhdikkaita
hetkiä viereisen Oittaan
vesipuistossa. Talvisin aktiivisille veikkolalaisille
on tarjolla hyvinhoidetut
ladut, hurjat pulkkamäet ja
fantastiset luistinradat. Alkuperäisväestöön ja Veikkolaan kotoutuneisiin tutustut varmimmin lukuisien
liikuntahallien eteisissä,

Kuvassa Aarre ja Tuomo Meretniemi.
moninaisissa kerhoissa ja
yhdistyksissä vapaaehtoistyön touhuissa.

pilkkien ja kevätauringosta
nauttien.

Veikkola toivottaa tervetulleiksi asukkaat kaikkialta
Suomesta ja maailmalta.
Veikkolassa alkuperäinen
länsiuusmaalainen elämänmeno sekoittuu rentoon monikulttuuriseen arkeen.

Jutussa on käytetty hyväksi
Aurinkomatkojen eri kohteiden esittelytekstejä, joita
on muokattu Veikkolaan
sopiviksi. Lisää Veikkolan
”markkinointimateriaalia”
Youtubessa hakusanoilla
meretniemi + suosittelee.

Vain puolen tunnin bussimatkan päässä sijaitsee
Suomen vilkas pääkaupunki Helsinki, josta löytyvät kaikki mahdolliset ja
mahdottomatkin palvelut.
Ulottuvilla ovat myös Vihdin tasokkaat golfkentät
ja useat maailmanluokan
ratsastuskeskukset Kirkkonummella.

Video tehtiin alunperin Aurinkomatkojen sisäiseen
markkinointikampanjaan,
jolla houkuteltiin matkaoppaita kehumaan omaa
kohdettaan. Ajatuksena oli,
että jos toimitusjohtaja saa
oman asuinpaikkansa kuulostamaan koukuttelevalta,
pitää oppaiden pystyä vähintäänkin samaan.

Veikkolan järvien ja lampien rannoilla rantavarjojen
alla kelpaa tuudittautua iltapäivänokosille laineiden
liplatusta kuunnellen. Talvisin tarjoutuu mahdollisuus
rentouttavaan kalastukseen

Tuomo Meretniemi

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

Sementtivalimo
T. Haapanen OY
www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

JK. Kirjoittaja on kolmen
alle 5-vuotiaan lapsen isä ja
Aurinkomatkojen toimitusjohtaja. Perhe on asunut
Veikkolassa vuodesta 2003.

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

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

Kaikki palvelut
saman katon
alta!
op.fi

pohjola.fi

opkk.fi

merkillisiä päiviä
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Onnellinen mies Särkijärven rannalta
konsultointia ja valvontaa
vuodesta 1977. Risto ei ole
jäämässä eläkkeelle vaan aikoo tehdä töitä ”niin kauan
kuin pää ja jalat toimivat”.

Risto Louhos täyttää 70
vuotta maaliskuun alussa.
Louhosten yritys Konmes
Oy on tarjonnut rakennuttajapalveluita, rakentamisen

Kuten Clint Eastwood on
sanonut, jaksaa, kun saa
tehdä sitä, mistä tykkää,
Risto kiteyttää. Mestarilaulajissa Risto on ollut
45 vuotta. Hän on kuoron
kunniapuheenjohtaja. Koko
kuoro on tulossa juhliin.
Risto Louhos on ollut Rakennusmestariyhdistyksen
sihteeri ja rakennusvalvojien

pitkäaikainen varapuheenjohtaja. Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle
ylirakennusmestarin arvon.

kentynyt, mutta Tampaja ja
Särkijärvi ovat Kirkkonummen puhtaimmat järvet,
Risto kehuu.

Vesien suojelua

Kesät Risto on koko elämänsä viettänyt Tampajan
kannaksella. Talo valmistui
parikymmentä vuotta sitten.

Risto Louhos veti pitkään
Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistystä. Yhdistys on seurannut järvien
kuntoa, tehnyt järvien pohjan tilaa selvittävän sedimenttitutkimuksen ja jätevesitutkimuksen.
Pitkässä saatossa järvien
tila on jonkin verran hei-

– Olen onnellinen mies.
Minulla on Jatta, lapset ja
lapsenlapset ja paljon hyviä
ystäviä. Pidämme joukolla kunnon kekkerit, Risto
Louhos vakuuttaa.
Raija Kari

Talkoomies juhlii
ja kova työmies. Kun
vastaava mestari kertoi tarinoita kahvitunnilla, niin Erkki
nousi ylös ja komensi: ”Nyt löpinät sikseen. Eiköhän lähdetä hommiin”.

Tapasimme
Erkin
kanssa melko pian
muutettuamme Veikkolaan. Kylällä kerrottiin, että ”miss sie
tarviit hyvvää timpurii, niin rimpauta
Tuunaisen Erkille”.
Näin tapahtui, ja
pian talomme harjassa keikkui 160-senttinen, lappilaisen näköinen vääräleuka.
Huumorintajuinen

Erkki Tuunainen on kotoisin Karjalan Jaakkimasta, josta lähti evakkoon
kuuden vanhana. Taakse
jäivät keskikokoinen maatila, muutama hevonen
ja kymmenkunta lehmää.
Poliisina toiminut eno tuli
sanomaan, että kolme tuntia on aikaa kerätä kimpsut
ja kampsut. Sitten junalla
kohti Torniota ja Liakkaan
kuntaa. Sieltä vei toinen
evakkoretki Pohjanmaalle, Karijoelle, jonne perhe
kotiutui lopullisesti. Tila
on vieläkin velipojan viljelyksessä.

Peruskoulun jälkeen oli
vuorossa Mieskotiteollisuuskoulu, josta Erkki
valmistui kahden vuoden
jälkeen penkkipuusepäksi.
Kämppäkaverina oli Timo
Panula Ilmajoelta, säveltäjä Jorman nuorempi veli.
Hauska yhteensattuma on,
että nykyään Jorma ja Erkki
ovat naapureita keskenään
Veikkolassa.
Erkin vanhempi veli oli
rakennusmestari, jolla oli
parhaimmillaan lähes sata
rakentajaa hommissa. Siihen joukkoon mahtui myös
pikkuveli. Toki hän oli jo
aiemmin kiertänyt isänsä
opissa rakentamassa hirsitaloja. Myöhemmin niitä on
tullut tehdyksi omin voimin
seitsemän kappaletta,joista
viisi sijaitsee Veikkolassa,
jokainen oman työn ohella.
Työuransa Erkki on tehnyt
rakennusliike Hakan hom-

missa Helsingissä, kunnes
päätti jäädä yksityisyrittäjäksi. Kysyntää riitti, ja
omaisuuttakin alkoi karttua.
Asuttuaan aikansa Kivenlahdessa Kirkkonummen
entisen kunnanjohtajan
Kaj Gustavssonin tontilla,
kasvava perhe tarvitsi lisää
tilaa.
Sellaista löytyi Veikkolasta, josta Erkki osti 1,5
hehtaarin tontin Kalljärven
rannalta ja rakensi sinne
ensimmäisen omakotitalon
itselleen. Siellä hän elelee
edelleen.
Erkiltä on turha udella harrastuksista: työ on vienyt
miehen kokonaan. Työ vei
myös terveyden: kuusikymppisenä leikattiin polvet ja lonkat, kun nivelet
reistailivat. Talojen teko jäi
mutta ei kellojen rakentaminen. Niitä on kertynyt
satoja: eräskin firma tilasi

liikelahjaksi 80 kelloa, jotka Erkki vapaa-aikanaan
veisti käsin kelosta.
Tähän Lapin maiseman arvopuuhun hän oli tutustunut
ollessaan aikoinaan Ivalossa
neljä vuotta sirkkelöimässä
saksalaisille sahatavaraa ja
ratapölkkyjä 1950-luvun lopulla. Sieltä tarttui matkaan
myös nykyinen aviovaimo
Terttu. Yhteinen matka on
jatkunut yli viisikymmentä
vuotta. Lapsia on kaksi: viisikymmentä täyttänyt Tuula, kahden täysikäisen pojan
äiti, ammatiltaan suurtalousemäntä.
Pojalleen Erkki rakensi
omakotitalon ostamalleen
tontille vajaan kilometrin
päähän.
Varastopäällikkönä
kentelevän Vesan
Tomin, perheeseen
jokin aikaa sitten

työspojan,
syntyi
poika:

näin tuli Erkistä isoisoisä.
Kasikymppisen, virkeän ja
joviaalin Erkin juhlapäivää
vietettiin 3.3. sukulaisten ja
lähipiirin parissa.
Jos lukija ihmettelee, mitä
otsikossa mainittu ”talkoomies” tarkoittaa, niin sitä
voi kysyä vanhemmilta
veikkolalaisilta. Rakennettiin sitten urheilukentän
majaa, pidettiin kyläjuhlia
tai järjestettiin erilaisia tapahtumia, talkoolaisena
hääri paikalla taatusti Tuunaisen Erkki.
Kylänraitti onnittelee Erkkiä, sanojensa mittaista
miestä.
Teksti ja kuva:
Matti Saartamo

KOHTAUSPAIKKANA KYMPPI
Kohtaamispaikkana Kymppi
“SUOMEN COOLEIN TERASSI”
Avoinna 365 päivää vuodessa
Veikkauksen pelit ja arvat
Elintarvikkeita monipuolisesti

Keittoa arkisin lounasaikaan
Ruoka-annoksia, hampurilaisia ja pikkulämpimiä
Avoinna:

ma-pe6–20,
6-20
ma-pe
8–21,susu8.30-20
9–20
lala8-20,

Hyvää kahvia ja tuoretta pullaa edullisesti
Jäätelöä, makeisia, kylmiä juomia lapsille ja aikuisille

Veikkolan Kioski Ky, Koskentori,
Veikkola p. 09–256 8807
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Vesa Laaksonen –
kokenut yleisradiomies ja
suurenmoinen ukki

Kylänraitti-lehden tekijöitten luettelosta on poistunut
Vesa Laaksosen nimi. Vesa
tuli mukaamme kesällä
2010, jolloin hän haastatteli
naapureitaan Rantatien todennäköisestä asfaltoinnista. Vesan juttu ”Asfalttia vai
ei” julkaistiin vuoden 2010
kolmosnumerossa.
Viime joulun alla Vesa ilmoitti, ettei hän enää jaksa
olla mukana. Monta vuotta
ankaraa sairautta vastaan
taistelleella Vesalla oli
elämänsä iltaruskon ajalle muutamia toivomuksia.
Tärkein niistä oli se, että
hän halusi poistua tästä elämästä kotonaan. Oli tammikuun 18. päivän ilta, kun
perhepiirin rakas ukki nukkui rauhallisesti pois.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Vesa Laaksonen syntyi
Helsingissä vuonna 1947.
Tärkeä paikka helsinkiläispojalle oli mummola Suonenjoella. Vesa ja Hanna
Laaksonen muuttivat Veikkolaan rivitalohuoneistoon
v. 1975 ja myöhemmin
omakotitaloon.
Vesalla ja Hannalla on kaksi
tytärtä. Heistä vanhemmalla, Elisalla, on 3- ja 1-vuotiaat pojat. Nuoremmalla,
Elinalla, on kolme tytärtä:
Laura, 15, Emma, 12, ja
Ella, 10. Yksi Vesan viimeisistä toiveista oli se, että
hän vielä saisi nähdä Elisan
nuoremman lapsen. Niin
tapahtui. Hän myös toivoi,
että Laura ehtisi päästä ripille. Myös se toive toteutui.

Kaikki kolme tyttöä – samoin kuin Elina-äiti – ovat
olleet mukana Veikkolan
Kartanoteatterissa. Sen
taustalla Vesa ja Hanna
ovat olleet hyvin tärkeitä
tukihenkilöitä. Kaikki tytöt ovat myös Veikkolan
VPK:ssa. Laura on jo niin
pitkällä, että hän pystyy
ottamaan vastuuta tulen
käytöstä. Kun kesäteatterin
näytelmässä Navalan puistossa Haapajärven rannalla
käytettiin tulta, Laura piti
huolta turvallisuudesta.
Musiikki oli Vesan elämässä tärkeää. Hän oli myös
innokas valokuvaaja. Tätä
taitoa hän hyödynsi lukuisilla ulkomaanmatkoilla, ja
lehtemme lukijoitten lisäksi
kartanoteatteri sai nauttia
hänen ottamistaan kuvista.
Matkailu oli Vesan ja Hannan yhteinen harrastus. Siihen oli viime vuosina entistä enemmän aikaa, kun Vesa
jäi eläkkeelle vuonna 2007.
Vielä viime toukokuussa
Vesa ja Hanna tekivät matkan Istanbuliin.
Vesan ja Hannan yhteisessä
elämässä oli erityinen sijansa vaihto-oppilailla. Laaksosen perheessä heitä oli
yhteensä yhdeksän. Hanna
sanoo, että näiden nuorten
kohtaaminen on ollut erittäin arvokasta: eri kulttuureilla on käytännössä samat
ilot ja surut. Myös Elisatytär oli vaihto-oppilaana
Costa Ricassa.
Meille Rantatiellä asuville
tuli tutuksi Vesan ja Hannan yhteinen kävelylenkki.

Hanna mainitsi, että matka saattoi usein lyhentyä
myös siksi, että Vesa halusi
päästä nopeammin tietokoneelle. Hänen arkistonsa
ovat todella erinomaisessa
järjestyksessä monilla kovalevyillä.
Erityisesti radiotyössä Vesa
Laaksonen teki monipuolisen ja merkittävän uran.
Hän aloitti sen vuonna 1967
Yleisradion Nuorten Radiossa. Vuoden 1971 alusta
alkaen hän toimitti viiden
vuoden ajan ohjelmia näkövammaisille. Vuonna 1975
Vesa oli mukana käynnistämässä Yleisradion ensimmäisen paikallisradion,
nykyisen maakuntaradion,
Ylen Aikaisen toimintaa.
Hän työskenteli Ylen Aikuisopetustoimituksessa,
TV-uutistoimituksessa,
Kotimaan Katsauksessa ja
teki useita tv-dokumentteja
eri aiheista. Vesa oli mukana työryhmässä, joka pohti
kansalaisjournalismin toteuttamista Yleisradiossa.
Tämän työn perusteella
käynnistyi Kansalaisradio,
jonka tuottajana Vesa toimi
useita vuosia.
Vuodesta 1995 lähtien
Vesa työskenteli Ylen Turun Radiossa maakuntaradion päällikkönä. Hän
oli jäsenenä työryhmässä,
joka toteutti alueellisen tvuutiskokeilun aloittamisen.
Turku oli niiden kolmen
maakuntatoimituksen joukossa, jotka ensimmäisinä
aloittivat omat alue-tv -uutislähetykset vuoden 2000
alussa.
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Sakari Laulaja –
pedagogi ja taiteilija

Vesa oli radio- ja tv-työn
opettajana Laajasalon opistossa. Hän veti Yleisradiossa kymmeniä ohjelmantekoon valmistavia kursseja.
Lääketieteeseen erikoistuneena Vesa toimi Lääketieteen Toimittajien Yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja
puheenjohtajana. Hän oli
myös Suomen Tiedetoimittajien Liiton ja Turussa
Varsinais-Suomen alueellista kehittämistä pohtivan
toimikunnan jäsen.
Vesa oli kahdeksan vuotta
Kirkon Tiedotuskeskuksen
toimikunnassa sekä monta
vuotta Kirkon tiedonvälityspalkintotoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja. Hän
oli mukana myös Raision
seurakunnan tiedotustoimikunnassa.
Meille jokaiselle sopii Vesan hieno neuvo, jonka hän
antoi kaikille töissään ja
harrastuksissaan kohtaamilleen tekijöille: Ohjaa luovuuteen!
Tapani Iivari

Sakari Laulaja syntyi Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla.
Hän sairastui kymmenisen
vuotta sitten ja asui viimeiset noin kuusi vuotta Tammikartanossa Veikkolassa.
Tammikuun 18. päivänä
Sakarin tuskat päättyivät.
Hän oli 79-vuotias.
Sakari ja Kirsti Laulaja
muuttivat Veikkolaan syksyllä 1976. He ehtivät olla
avioliitossa 52 vuotta. Heillä on kolme lasta ja seitsemän lastenlasta. Vanhin
heistä, 19-vuotias nuorukainen, vannoi helmikuun 8.
päivänä sotilasvalan Vekaranjärvellä. Kirsti-mummi
oli seuraamassa juhlallista
tilaisuutta.
Sakari teki uran Steinerkoulussa taiteellisten ja
teknisten töiden opettajana.
Hän toimi myös kanttorina
ja oli itsekin taiteilija. Hän
teki mm. kuparinpakotustöitä, taideteoksia, koruja.
Hänellä oli kaksi taidegalleriaa: Kaivopuistossa Helsingissä ja kesällä Sammatissa.
Minulla on vuoden 1981
muistiinpanoissani keskiviikon, toukokuun 5. päivän,
kohdalla tärkeä merkintä:
”Perustettiin Veikkolakvartetti.” Jo seuraavana
sunnuntaina esiinnyimme
äitienpäiväjuhlassa Veikkolan seurakuntakodilla.
En muista, kenen ehdotuksesta me neljä hiljattain toisiimme tutustunutta, laulua
harrastavaa kaveria, Sakari,
Risto Hyttinen, Timo Lankinen ja minä, rupesimme
kokeilemaan kvartettilaulua. Sakarin kultivoitunut

ääni soinnahteli kakkosbassona, Risto oli ykkösbasso,
Timo kakkos- ja minä ykköstenori.
Olen erittäin kiitollinen
näistä lauluajoista ja erityisen iloinen siitä, että tallensimme harjoitteluamme
minun kelanauhurillani.
Olen usein kuunnellut torstaina 9.5.1985 äänitettyjä,
myöhemmin C-kasetille
siirtämiäni seitsemää monille tuttua laulua: Hiljainen tienoo, Yksi ruusu on
kasvanut laaksossa, Tuonne taakse metsämaan, Pois
kauas rientää mä tahdon,
En voi sua unhottaa poies,
Miks´ kaukana niin olet ja
Uinahda, sä vieno. Tuota nauhoitusta seuraavana
sunnuntaina esiinnyimme
jälleen äitienpäiväjuhlassa
seurakuntakodilla.
Minun ja Sakarin elämässä
oli hämmästyttävä yhteensattuma. Heti tavattuamme
toisemme kysyin Sakarilta,
mitä sukua hänelle mahdollisesti oli Mikko Laulaja,
jonka kanssa Niilo-isäni
usein esiintyi Laihian Kultaisen iän kerhossa EteläPohjanmaalla. Hyvin iäkkäinä he vielä lauloivat, ja
Mikko myös soitti selloa.
Mikko Laulaja oli Sakarin
isä. Näin myös kahden sukupolven laulunharrastajien elämäntarinat sivusivat toisiaan.
Kiitos, Sakari. Sinun kaltaisesi herrasmiehen kanssa
laulaessa tavallisesta kansanlaulustakin kasvoi koskettava teos ja jäi pysyvä
muisto.
Tapani Iivari

kylä yrittää
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Stadilaista
S-Marketin vetäjä vaihtui
Veikkola sai uuden vetäjän, kun Solisännöintiosaamista S-Market
veig Taipale aloitti marketpäällikkönä syyskuun alussa 2012. Taipale ja edellinen päälVeikkolaan
likkö Seppo Niklander vaihtoivat työtehtäviä
”päikseen”. Solveig Taipale tuli Veikkolaan
Siuntion vastaavasta S-Marketista, jonne Niklander puolestaan siirtyi.

Petri Grahn

"Isännöitsijät puurtavat, sillä alalla katsotaan,
että heille eivät työajat kuulu". Aika rankkaa
tekstiä helmikuun Hesarissa, jossa väsynyt
alan ammattilainen purki sisintään.
Yllä oleva lainaus ei ole
kuitenkaan
Veikkolaan
muuttaneen kiinteistöalan
ammattilaisen Petri Grahnin, 55, suusta. Hän on kuitenkin samaa mieltä lainauksesta.
"Olen vuodesta 2004 hoitanut isännöitsijän töitä omassa yrityksessäni. Sitä ennen
toimin 21 vuotta vastaavana hallivalvojana Helsingin kaupungilla. Nykyinen
isännöintityö on haasteellista, ja kiirettä pitää. Tärkeimmät työvälineet ovat
läppäri ja sähköposti."
Petrillä on asiakkaita riittänyt, ja aktiivinen harrastustoiminta on pitänyt
hänet hyvässä fyysisessä kunnossa. Kolmannen
polven stadilainen muutti
Veikkolaan pari vuotta sitten naisystävänsä luokse.
Kaksi eronnutta, kypsää
ihmistä kohtasi netissä, ja

virtuaalielämästä tuli lihaa
ja lempeä.Molemmilla oli
takanaan avioero ja tuplasti
lapsia.
"Veikkola on miellyttävä
paikka asua: ei korkeita
tornitaloja. Mieluummin
työskentelen pienten ja
keskisuurten taloyhtiöiden
kanssa. Harrastusmahdollisuudet ovat täällä mainiot:
hiihdän, uin avannossa ja
pyöräilen aktiivisesti. Lisäksi pelaan jääkiekkoa ja
sählyä säännöllisesti."
Petri odottaa innostuneena Veikkolan "valloitusta".
Pari taloyhtiötä on jo toimeksiantajana, eli ovet on
avattu. Lisää mahtuu, joten
kannattaa ottaa yhteyttä.
Neuvottelemalla löytyy
varmasti hyvä hinta–laatusuhde, ja taloyhtiön asiat
ovat ammattilaisen käsissä.

Solveig Taipale vietti ensimmäiset elinvuotensa Inkoossa, josta perhe muutti
muutaman kymmenen kilometrin päähän Mustioon.
Siellä Solveigin vanhemmat
aloittivat T-kaupan pidon.
Tyttönen liikkui innokkaana perheen kauppa-auton
mukana jo kahdeksanvuotiaasta lähtien. Mustion jälkeen Solveig toimi kaupan
tehtävissä Lohjalla ja Karjaalla. Siuntion S-Market
-päällikkönä hän toimi vuodesta 2006 viime vuoden
syyskuuhun asti.
Johtoajatuksena tiimityö
S-ryhmä jakaa vuosittain
10–15 Ässäpäällikkö-kunniakirjaa S-Market -päälliköilleen. ”Tunnustuksena
esimerkillisestä ja tuloksellisesta työstä” sanotaan
kunniakirjassa, jonka Solveig sai viime lokakuussa.
Se auttaa häntä jaksamaan
valitsemallaan uralla.
Taipale korostaa kaupan
johtamistyylissä tiimityön
tärkeyttä. Yhdessä tehdään,
ja kaikkia tarvitaan. Taipa-

leen mielestä kaupan kaikki
osastot ovat tärkeitä, vaikka
hedelmä- ja vihannesosasto
on osastoista näkyvin.
Uusi päällikkö järjesti suuremman palaverin henkilökunnalle kuukausi tulonsa
jälkeen. Myös pienempiä
palavereita on henkilökunnalle järjestetty, ja jatkossa on tarkoitus järjestää
tällaisia tilaisuuksia säännöllisesti. Kaupan henkilökuntaan kuuluva työntekijä
vahvistaa, että kehitystä on
tapahtunut, ja yleensäkin
aina, kun päällikkö vaihtuu,
uudet tuulet alkavat puhaltaa.
Veikkolan asiakaskunta ei
ole yhtä kriittistä Taipaleen
mielestä kuin Siuntiossa oli.
Veikkolalaiset eivät valita
eivätkä ilmoita pahemmin
tyytymättömyyttään tai tyytyväisyyttään. Tämä saattaa
johtua siitä, että Siuntiossa
ei ollut kilpailua kaupan
alalla, kuten on asianlaita
Veikkolassa.
Solveig Taipale asustaa
Virkkalassa, josta hän kul-

Teksti: Matti Saartamo

ILMOITUS
Olen Vuosaaressa toimintani aloittanut ammattiisännöitsijä. 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 asuntoosakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille.
Petri Grahn, AIT
Isännöinti P. Väänänen
Puh. 0400 486 988
Länsiranta 68, Veikkola
www.isannointipvaananen.fi
Veikkolan S-Marketin päällikkö Solveig Taipale.

Tunnustuksena esimerkillisestä ja tuloksellisesta työstä
Solveig Taipale sai viime lokakuussa Tampereella
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan myöntämän
Ässä-päällikkö -kunniakirjan.
kee päivittäin omalla autollaan Veikkolaan. Puolison
lisäksi perheeseen kuuluu
kaksi aikuista tytärtä, joista toinen opiskelee Helsingissä ja toinen Turussa.
Vapaa-aikoinaan Solveig
harrastaa liikuntaa: kuntojumppaa ja lenkkeilyä.
Hiihtämään hän ei ole vielä
tänä vuonna ehtinyt. Hän

on myös aktiivisesti mukana paikallisen yleisurheiluseura Virkby Startin
toiminnassa.
Teksti: Paavo Sortti
Kuvat: Tapani Iivari

kulttuuri
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SÄRKYNEIDEN SIIPIEN KORJAAMO
eli Veikkolan parantolan hullut päivät
Kevään merkkejä Veikkolassa ovat talitintin laulu ja kauppojen edustalle ilmestyneet
Kartanoteatterin lipunmyyjät sekä esitteiden
jakajat. Kannattaa pysähtyä kuuntelemaan
tarinaa, että tietää, mistä on kysymys tulevan
kesän näytelmässä.
”Särkyneiden siipien korjaamo” kertoo Veikkolan
parantolan historiasta sekä
suomalaisen mielenterveystyön nousuista ja laskuista.
Veikkolan parantola oli
jopa Euroopan mittakaavassa yksi merkittävimpiä
hoitopaikkoja, jossa harjoitettiin ihmisläheistä mielenterveystyötä. Tärkeintä
olivat luonto, ympäristö ja
miljööhoito. Myös Veikkolalle ominaista olivat kulttuuri- ja taidetapahtumat,
joihin osallistuivat sekä
hoitohenkilökunta että potilaat.
Lepokodista terapeuttiseksi yhteisöksi
Veikkolan parantolan ylilääkäriksi tuli 1970-luvun
vaihteessa nuori, ennakkoluuloton ja taiteellisesti
lahjakas psykiatri Claes Andersson. Hänen johdollaan
mielenterveystyön keskeisiä toimintamalleja olivat
keskusteleva ja inhimillinen
vuorovaikutus.
Vaadittiin uusia hoitokeinoja ja vähemmän lääkkeitä.
Hoidon kehitystä vei eteenpäin näkemys terapeutti-

sesta yhteisöstä ja psykoterapian tulo psykiatriaan.
Potilaiden ja henkilökunnan
keskinäistä vuorovaikutusta
kehitettiin luomalla mahdollisimman tasa-arvoinen
yhteisö.
Sosiodraama, liikuntaterapia ja erilaiset luovuusterapiat sekä oman lehden,
Sanatorin, julkaisu kehittivät Veikkolasta parantavan
yhteisön.
Parantolan pitkäaikainen
ylihoitaja Seija Rossi on
kirjoittanut historiikin Parantava yhteisö – Veikkolan
parantola 1929–1995 (Suomen Mielenterveysseura
2003). Kirjaa lukiessa avautuu silmien eteen Veikkolan
ja Siskolan pihapiirin arkipäivän elämä. Entisen potilaan sanoin: ” Kun mieleni
synkistyy ja elämä tuntuu
raskaalta, muistelen aurinkoisia päiviä ja keskusteluja
Veikkolan tammen alla. Tavoitan tunteen, olen arvokas
ihminen, jaksan taas huomiseen.”

parantolan historiasta kertovan näytelmän, joka esitetään tulevana kesänä aidossa ympäristössä.
Kartanoteatterilaisia oli ensimmäisessä lukuharjoituksessa Eerikinkartanolla mukana 50 harrastajaa. Myös
dramaturgi Marja-Kaarina
Mykkänen oli paikalla, ja
hän ihmetteli suurta innostusta ja ihmeellistä tunnelmaa kartanon salissa:
”Jäiset ikkunat, kustavilaistuolit seinänvierillä
ja kaikenikäiset ihmiset
istumassa täynnä odotusta. Tunnelma oli vahva,
ja siihen oli helppo kääriytyä.”
Roolit on jaettu, ja kevään
aikana etsimme lihaa luiden ympärille ja ajatuksia
toiminnoille. Mieleltään
väsyneiden ihmisten kuvaaminen on haastava tehtävä
sekä näyttelijöille että ohjaajalle.
Musiikki valmistuu Sami
Panulan käsissä, ja laulujen
harjoittelu aloitettiin helmikuussa. Myös pukusuunnittelu on täydessä käynnissä
Riikka Tiittasen johdolla:

Kartanoteatteri otti
haasteen vastaan

”Iloksemme olemme saaneet Helsingin sairaanhoitopiiriltä käytöstä poistettuja
potilasvaatteita ja henkilökunnan asuja säkeittäin.”

Kartanoteatterin käsikirjoitusryhmä on työstänyt

Rekvisiittaa näytelmässä
on suuri määrä eri aikakau-

silta. Onneksi Kartanoteatterissa on myös tämän alan
ammattilainen Hanna Malinen, jonka opastuksella
tavaroiden haalinta onnistuu. Kauppojen seiniltä tai
viikonlopun lipunmyyjiltä
löytyy listoja Kartsun rekvisiitan tarpeista: lypsysiivilästä kolhiintuneisiin
emalimukeihin tai vanhoihin puutarhatyökaluihin. Miljööhoito tarkoitti nimenomaan arkisten
työsuoritusten tekemistä
lehmien lypsystä aina heinäntekoon tai puutarhan
viljelyyn.
Yhteisöteatteri on yhdessä
tekemistä, rakentamista,
suunnittelua, opiskelua,
harjoittelua ja pohtimista.
Harjoituskausi on prosessi, joka jättää jäljen meistä
jokaiseen. Kosketamme
toinen toisiamme ja tulemme kosketetuiksi. Samalla
opiskelemme elämää sen
kaikissa väreissä.
Siispä: Kun kylillä törmäät
”kartsulaisiin”, kuuntele ja
tule kuulluksi.
Lisätietoja kaikenlaisista
hommista, mitä teatterin
tekeminen vaatii, löydät
osoitteesta
www.veikkolankartanoteatteri.fi
Tervetuloa mukaan!
Eija Ahvo
näytelmän ohjaaja

Kuvassa vasemmalta : Satu Jämsä, Anna-Maija Iskanius, Vuokko Tenhunen, Laura Kilpinen ja Pekka Lempiäinen. Kuva:
Markku Jämsä.

Ompeletko, tuunaatko, haluaisitko
olla mukana tekemässä puvustusta?
SÄRKYNEIDEN SIIPIEN KORJAAMOSSA
löytyy kaikille tekemistä.
Kartanoteatterin ompelimossa tarvitaan
monenlaisia taitoja kevään ja alkukesän
aikana.
Ota yhteyttä miel. iltaisin: Riikka Tiittanen,
050 3696411.

Löytyykö nurkistasi näytelmään
rekvisiittaa?
Haluamme lainata:
– maitotonkkia, vanhoja puutarhatyökaluja, harava (puupiikeillä), puisia kaljakoreja,
nahkainen lääkärilaukku, peltilautasia, emalimukeja (kolhiintuneetkin käyvät), pyöreä lintuhäkki, iso vesisaavi, vanhat kottikärryt.
Jos liiterisi perukoilta löytyy muutakin vanhaa tavaraa, niin ota yhteyttä, tulemme tutkimaan.
Yhteydenotot: Hanna Malinen, puh 040 7585851.

Kuvassa Matti Malinen ja Lilli Sorsa. Kuva: Markku
Jämsä.
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Veikkolan kirjasto palvelee
Veikkolan kirjastoon on aina mukava tulla.
Tällä kertaa aulatilassa ei ole esillä näyttelyä
ihailtavaksi, mutta kirjastolle lahjoitettu seinätekstiili ja kauniita painokuvia on sermeissä piristämässä. Oikeanpuoleisella seinustalla
palautusautomaatti odottaa valmiina ja hotkaisee palauttamani kirjat. Lehtilukusalissa
on hiljaista, onhan sentään vasta iltapäivä.
Kirjaston asiakkaat ovat vielä koulussa, töissä
tai lumitöissä, joita on tänä talvena riittänyt.
Kirjaston nuorten osastolla
on joitakin koululaisia ja
aikuisten puolellakin muutamia asiakkaita. Hyvä, että
on hiljainen hetki, sillä olen
tullut jututtamaan tuoretta
kirjastonjohtajaa, joka astui virkaan vuoden alussa
aiemman johtajan, Tuuli
Helskyn, siirryttyä viettämään hyvin ansaitsemaansa
eläkettä.
Palvelutiskin takaa löydänkin uuden johtajan, FM
Saila Jämsenin. Veikkolan
kirjaston asiakkaille Saila
on jo ennestään tuttu, sillä
hän on ollut vuodesta 2009
lähtien kiertävänä kirjastovirkailijana ja kirjastonhoitajana Veikkolan ja Masalan
kirjastoissa. Ennen Veikkolan kirjastonjohtajaksi
tuloaan hän oli Masalassa
kirjastonjohtajan toimensijaisuudessa puolisen vuotta.
Mikä sai tämän Tampereella opiskelleen, Hämeenlinnasta kotoisin olevan,
Kirkkonummen keskustan
tuntumassa asuvan kirjastonhoitajan hakemaan
Veikkolan kirjastonjohtajan
virkaa?

Saila halusi Veikkolaan,
koska hänen mielestään
Veikkolan kirjasto on viihtyisän kotoisa ja asiakkaat
ovat mukavia. Paikallisten
koulujen, päiväkotien, perhepäivähoitajien ja Kirkkonummen kirjaston ystävien, kyläyhdistyksen sekä
muiden toimijoiden kanssa
on aktiivista ja hyvin toimivaa yhteistyötä. Lisäksi työ
Veikkolan kirjastolla tarjoaa sopivasti haasteita.
Uudistuksia luvassa
Sailalla on runsaasti ideoita
Veikkolan kirjastopalvelujen kehittämiseksi. On jo
aloitettu hyllyjen järjestely,
päivityksiä on tehty valikoimaan: vanhoja kirjoja poistettu, jotta uudet kirjat mahtuvat ja saadaan paremmin
esille. Käsikirjaston kirjat
tullaan siirtämään lainattaviin, koska käsikirjaston
käyttö on hyvin vähäistä
tiedonhaun siirryttyä suurilta osin internetiin.
Käsikirjastolta vapautuva
tila pienessä huoneessa tulee musiikkiosaston käyt-
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Kirjaston aukioloajat:
ma klo 15-20
ti, to klo 14-19
ke, pe, la sekä aattoina klo 10-15

töön. Näin saadaan nyt
hajalleen sijoitettu musiikkiaineisto kootuksi yhteen:
musiikkitallenteet (CD:t,
DVD:t), nuotit ja musiikkiaiheiset tietokirjat.
Kirjaston yläkerrassa toimivan kotihoidon kanssa
on vireillä yhteistyötä: Kotihoidon asiakkaan toiveen
mukaan kerätty kirjakassi
kulkisi kotihoitajien mukana asiakkaalle ja takaisin
kirjastoon.
Koulujen ja varsinkin yläasteikäisten kanssa Sailalla
olisi halua vielä tehostaa jo
toimivaa yhteistyötä. Nyt
mm. kirjavinkkauksissa on
keskitytty lähinnä pienempiin oppilaisiin ja päiväkoti-ikäisiin. 4–6-vuotiaille on
tarjolla suuressa suosiossa
olevat satutunnit perjantaisin klo 10.00. Pienten lasten
oma huone, jossa myös satutunnit pidetään, on oikein
viihtyisä tila, jossa kannattaa piipahtaa, jos ei ole sitä
vielä löytänyt.
Yhteistyössä
Kirkkonummen kirjaston ystävien kanssa on kehitteillä
myös uusia yhteistyöprojekteja, joista Saila on
mielissään.

Tarjolla kokous-, kerhoja harrastetilaa
Kirjaston alakerrassa olevan, kohtuullisen ison tilan
ovat jo löytäneet mm. kirjaston ystävien nuorisoteatteri ja opiskelijat, jotka
haluavat rauhassa lukea.
Tilaa on mahdollista varata kerhotoimintaan, kokouksia tai muita tilaisuuksia
varten. Tilaan on tulossa
siirrettäviä pöytiä, joiden
ympärille mahtuu isompikin kokousryhmä. Tila tulee varata kirjaston henkilökunnan kautta, ja sen käyttö
on maksutonta. Samoilla
ehdoilla toimii sisääntuloaulan näyttelytila, jonka voi
varata noin kahdeksi viikoksi kerrallaan.
Kirjaston alakerrassa on
myös Kirkkonummen kunnan liikuntatoimen ylläpitämä kuntosali paikallisille
seuroille ja yhdistyksille.
Sen salivuorot ovat tulossa pian hakuun. Salivuorot
omaavilla seuroilla on vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat avaimen antamisesta
omilla vuoroillaan.

toimessa kuitenkin painotettiin, että eivät voi antaa
avainta kirjastolle, koska
avaimen antajalla on vastuu
valvoa tilan asianmukainen
käyttö. Ei ole kohtuullista,
että kirjaston henkilökunnan pitäisi pitää kirjaa salivuoroista, selvittää, onko
avaimen hakija seuran jäsen, puhumattakaan salin
käytön valvonnasta.
Terveisiä kyläläisille
Kirjaston asiakkaille Saila halusi lähettää terveisiä,
että tulevat rohkeasti kyselemään aineistosta henkilökunnalta, vaikka he olisivat
tiskin takana töissään. Painottaen, että he ovat siellä
asiakkaita varten, palvelemassa. Hän toivoo, että
asiakkaat löytäisivät paljon
lainattavaa, ja auttaa myös
tarvittaessa löytämään sopivaa luettavaa.

mään myös varsinaisen kirjaston puolelle. Pieni kierros kirjastossa voi tuottaa
mukavia ja mielenkiintoisia löytöjä! Kirjastossa on
myös monenlaisia oleskelutiloja, joissa on mukava viivähtää omassa rauhassaan,
tavata tuttuja tai tutustua
uusiin ihmisiin.
Veikkolan kirjaston asiakkaita palvelevat Sailan lisäksi Tarja Kokko, Riikka
Tuomi, Jari Kilpeläinen ja
Sari Saarijärvi.
Henkilökunta toivottaa tervetulleiksi uudet ja vanhat
kirjaston asiakkaat!
Teksti: Maarit Orko
Kuvat: Maarit Orko
ja Saila Jämsen

Lukusalin käyttäjät Saila
toivottaa tervetulleiksi käy-

Kirjaston asiakkaat ovat
kyselleet, miksei avain voisi olla kirjastolla. Liikunta-

Tarja Kokko, jonka sydäntä lähellä ovat sadut, joita
hän usein saakin lukea perjantain satutunnilla. Hän on
työskennellyt Veikkolan kirjastolla jo vuosia ja asunut
kylällä vielä pidempään.

Veikkolan kirjaston uusi johtaja Saila Jämsen.

Riikka Tuomi on aloittanut pääkirjastolla marraskuussa
2011, nyt sivukirjastoissa kiertävänä sijaisena. Hänellä on
englantilaisen filologian maisterin tutkinto. Opiskellessaan
hän asui vuosia Englannissa ja osaa siis oivallisesti vinkata
myös englanninkielistä luettavaa.

Kylänraitti 1/2013

kulttuuri

15

Veikkolan kirjaston
kevään 2013
ohjelmaa
Kairon katulapset -valokuvanäyttely 11.3.–28.3.2013
Kuvaajana Egyptissä asuva toimittaja-valokuvaaja Päivi
Arvonen.
Näyttelytilassa (aulassa) kirjaston aukiolo-aikoina.
Esillä/myynnissä myös Kairon nuorten katuäitien valmistamia koruja.
Vapaa pääsy.
Kairon katulapset -valokuvanäyttely on tuotettu vuonna 2009 osaksi Kulttuurikameleontit
ry:n Kairon katulapset ja näkymättömyyden ongelma -viestintä- ja kehityskasvatushanketta.
Torstaina 14.3. klo 18.00 vierailee Eija Ahvo
kertomassa Kulttuurikameleontit ry:n Kairon katulapset -kehitysyhteistyöhankkeesta.
Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa Kairon nuorten
katuäitien tekemiä koruja, joista tekijät ovat saaneet reilun
korvauksen ja joiden tuotto käytetään Kairon nuorten
katuäitien voimauttamiseen.
Näyttely soveltuu hyvin myös koululaisryhmille. Kairon
katulasten kautta kehitysmaiden ihmisoikeustilanteesta
kertova ilmainen opetusmateriaali opettajan ohjeineen on
ladattavissa verkosta www.kulttuurikameleontit.com/26.
Novelleja ja neuleita -lukuillat
torstaina 7.3. ja torstaina 11.4. klo 18.00–19.30
Tule mukaan kuuntelemaan, lukemaan ja keskustelemaan
käsitöitä tehden.
Oma käsityö mukaan (ei pakollinen)!
Vapaa pääsy.
Kirjan- ja ruusunpäivänä, tiistaina 23.4.
Kirjaston nuorisoteatterin esityksiä
Arjen sankareita voit palkita ruusukkein. Ruusukkeet ovat
esillä kirjastolla muutaman viikon, minkä jälkeen lahjoittajat/vastaanottajat saavat ne omakseen.
Vapaa pääsy. Nuorisoteatteria voi tukea vapaaehtoisin lahjoituksin.
Runopiknik – tunnelmallinen ilta runojen parissa torstaina 25.4. klo 18.30 Yhteistyössä Kartanoteatterin kanssa.
Kirjallisuuspiiri Lukulampun alla kokoontuu kerran
kuukaudessa. Vielä mahtuu mukaan!
Kevään aikana käsitellään vielä seuraavat teokset:
maaliskuu: Olga Tocarzuk (Puola): Alku ja muut ajat
huhtikuu: Ljudmila Ulitskaja (Venäjä): Medeia ja hänen
lapsensa
toukokuu: Julian Barnes (Britannia): Flaubertin papukaija
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
anu.tarvainen2@luukku.com
Kirjallisuuspiiri on maksullinen sisältäen
Kirkkonummen kirjaston ystävien jäsenmaksun.
Kirjaston nuorisoteatteri kokoontuu sunnuntaisin.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ohjaaja Ilona Tiainen
044 3206773, tiainen.ilona@gmail.com
Kirkkonummen kirjaston ystävien sääntömääräinen
vuosikokous
Veikkolan kirjastolla torstaina 14.3. klo 19.00.
Tervetuloa kokoukseen uudet ja vanhat jäsenet!
Nämä ohjelmat järjestää Veikkolan kirjasto yhteistyössä
Kirkkonummen kirjaston ystävien kanssa.
Lisätietoja tapahtumista löytyy kirjastolta, kirjaston
nettisivulta http://www.kirkkonummi.fi/kirjasto/
veikkolan_kirjasto
ja Kirkkonummen kirjaston ystävien nettisivuilta
http://www.sanapaja.webs.com

Eija Ahvo vierailee kirjastossa 14.3. klo 18. Kuvassa Eija ja Hadeer.

Katulapset ja näkymättömyyden ongelma
Katulapset ovat moninkertainen väliinputoajaryhmä Egyptin yhteiskunnassa. Katulapsia
on jopa kolme miljoonaa. Valtaosalta katulapsista puuttuu syntymä- tai henkilöllisyystodistus, eikä heillä siten ole pääsyä julkisen koululaitoksen tai terveydenhuollon piiriin. Monet
katulapset toimivat ammatti- ja taparikollisten apulaisina.
Suurimmat syyt lasten kadulle päätymiseen ovat
köyhyys, perheiden hajoaminen, perheväkivalta ja
insesti sekä lasten pakottaminen liian raskaaseen työhön. Katulapsityötä tekeviä
järjestöjä on Egyptissä vähän, eivätkä ne saa toimintaansa valtion tukea.
Katulapset altistuvat kadulla hyväksikäytön lisäksi
monille sairauksille. Heikoimmassa asemassa ovat
nuoret naiset ja tytöt.
Kulttuurikameleontit ry
Kairon katulasten asialla
Kulttuurikameleontit ry
on vuonna 2003 perustettu
kansalaisjärjestö, joka on
toteuttanut Kairon katulapset -kehitysyhteistyöhanketta jäsenmaksujen
ja lahjoitusvarojen turvin
toukokuusta 2010 lähtien.
Yhdistyksellä on Kairossa
suomalainen hankekoordinaattori, jonka apuna on
työskennellyt lukuisia suomalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä sekä AMK- ja yliopistoharjoittelijoita.
Kulttuurikameleontit ry tukee ja vahvistaa egyptiläisen yhteistyökumppaninsa

Hope Village Societyn turvakotien ja päiväkeskusten
toimintaa. Erityisen suosion
on saanut nuorten katuäitien
turvakodin korutyöpaja.
Osa turvakodista itsenäistyneistä nuorista naisista
hankkii elantoaan korujen
myynnillä. Korujen tekijät saavat työstään Egyptin
oloihin nähden erittäin hyvän palkan.

Lisätietoja:
Päivi Arvonen on uskontotieteilijä, teologian maisteri
sekä psykologian, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja. Ennen siirtymistään yrittäjäksi
hän työskenteli 12 vuoden
ajan vaihtelevissa opetustehtävissä peruskoulussa,
lukiossa ja aikuislukiossa.
Päivi Arvonen on Kulttuurikameleontit ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja.

www.kulttuurikameleontit.
com ja Päivi Arvosen verkkosivut: www.timantti-idea.
net
Yhteystiedot: info@kulttuurikameleontit.com, paivi@timantti-idea.net sekä
puhelimitse +20 100 186
9582 tai +358 40 5115 392
(Päivi Arvonen) ja +358 45
677 8555 (Anita MäntynenHakem, Kulttuurikameleontit ry:n hallituksen jäsen)

Kulttuurikameleontit ry:llä
on käynnissä myös kaksi
Ulkoministeriön rahoittamaa viestintä- ja kehityskasvatushanketta: maahanmuuttajastereotypioita
avaava Toisella katsomalla
-hanke sekä esi- ja alkuopetukseen suunnattu Kadulta
kotiin ja kouluun -hanke.
Päivi Arvonen on asunut
Egyptissä vuodesta 2004.
Hän työskentelee toimittajana ja valokuvaajana Suomen
painetulle ja verkkomedialle
sekä toimii kouluttajana ja
konsulttina erityisesti kulttuuriseen kommunikaatioon
liittyvissä kysymyksissä.
Kulttuurien ja uskontojen lisäksi Arvonen on erikoistunut etenkin ihmisoikeuskysymyksiin, naisen asemaan,
koulutukseen ja matkailuun.

Kairon katulapset
11.-28.3.2013.

–näyttely

Veikkolan

kirjastossa

kulttuuri

16

Haapajärven kirkossa
soi hienosti
Kirkkonummen Kamariorkesterin konsertissa laskiaissunnuntaina musiikinystäville tarjottiin upeita elämyksiä: Jorma Panulan hieno
sovitus Vivaldin oopperaan sisältyvästä sinfoniasta, kylämme upea huilisti Mari Kunnari
Mozartin konserton solistina, diplomiviulisti
John Emanuelsson hypnoottisen latvialaisen
konserton solistina. Hämmästyttävän kypsästi
orkesteria johti vuonna 1996 syntynyt, kolme
kansainvälistä sellokilpailua voittanut Klaus
Mäkelä, joka on opiskellut maestro Panulan
kapellimestariluokalla vuodesta 2009 alkaen.
Erityisesti ”Vuodenajat”konsertosta tunnettu Antonio Vivaldi sävelsi satoja
konserttoja eri soittimille.
”L´Olimpiade”-oopperaan
sisältyy kolmiosainen sinfonia, jonka Jorma Panula
on sovittanut hienostuneeksi jousiorkesteriteokseksi.
Wolgang Amadeus Mozart
sävelsi 27 pianokonserttoa
ja puolisen tusinaa viulukonserttoa, mutta vain kaksi huilukonserttoa. ”Pakko
niidenkin on kuitenkin olla
kauniita – Mozartia”, toteaa
kamariorkesterin kokenut

viulisti Risto Saari konsertin käsiohjelmassa.
Muun muassa Veikkola
Dada -festivaalin taiteelliseen työryhmään kuuluva
huilisti Mari Kunnari todisti, että huilukonsertto
(G-duuri) on kaunis. Marin
tulkinta vaativine kadensseineen ja koko olemus
vangitsivat kuulijan aistimaan suuren musiikin monivivahteista kauneutta.
Intialaissyntyinen, Ruotsissa kasvanut ja Suomeen
asettunut diplomiviulisti
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Trubaduuri levytti

John Emanuelsson houkutteli kuulijat ”Kaukainen
valo”-viulukonserton vangitseviin tuntoihin. Teoksen säveltäjä, latvialainen
Peteris Vasks, sanoo, että
sävellys on ”hiljaisuudesta nouseva ja hiljaisuuteen
katoava hymni täynnä idealismia ja rakkautta, silti toisinaan kaihoisa ja dramaattinen”.
Kuulijan ei todellakaan
tarvinnut ymmärtää tätä
modernia teosta nauttiakseen maagisesta jousien
vuoropuhelusta, korvia hivelevistä harmonioista ja
sointutaustoista sekä solistin virtuoosimaisesta tulkinnasta.
Miten kodikas kyläkirkko
voikaan soida niin, että me
aivan tavalliset ihmiset kietoudumme henkiseen juhlaasuun!
Teksti ja kuva: Tapani Iivari

Veikkolan Kymppikioskilla hörppää kahvia
tutunnäköinen mies, joka on juuri purkittanut
uuden sinkkunsa. Mieli on odottava ja rauhallinen: edessä matka pariksi viikoksi Dominikaaniseen tasavaltaan talvea pakoon. Sieltä
suoraan levynjulkistamiskeikalle Nummelaan.
Niklas Grönholm on työstänyt helmikuussa ilmestynyttä levyään useamman
vuoden. Syynä on ollut
milloin rahan, milloin ajan
puute. Ymmärrettäviä syitä,
kun varsinainen ammatti on
rakennusurakoitsija ja illat
sekä viikonloput menevät
keikkaillessa.
”Levyprosessi lähti liikkeelle jo vuonna 2008, kun
tutustuin Pekka Alivaaraan.
Hänellä oli valmiita sanoituksia pöytälaatikossa, joita
aloin työstää. Löysin samoihin aikoihin myös omasta
pöytälaatikostani valmiita
tekstejä ja melodioita, jotka

olivat jääneet aikanaan keskeneräisiksi.”
Niklaksen kaveriksi tuli
Mikko Hirvensalo, joka oli
myös levytyshommissa ensikertalainen.
Tuottajaksi lupautui Petri
”Gilbert” Sihvonen, joka
viimeisteli levylle tulevat
biisit. Tammikuussa 2011
oli tusina lauluja valmiina,
joten oli aika siirtyä studiolle.
”Levyllä olevaa musiikkia
on vaikea verrata, sillä se on
meidän musaa. Mukana on
iloista meininkiä ja vasta-

painona taas melko rankkoja sanoituksia. Vähän kuin
elämä itse.”
Niklas kertoo, että levyn
materiaalista on tarkoitus
työstää musikaali Vihdin
Teatterin
kanssa. Ensimmäiset palaverit asian tiimoilta on jo
pidetty.
Levyä voi ostaa Niklaksen
keikoilla tai verkossa osoitteessa: www.niklas.fi sekä
Sirpan vintiltä.
Matti Saartamo

Kevään retkitarjontaa:

27.4.
Teatteriretki Tampereelle – Kuin ensimmäistä päivää 58 eur
18.-19.5.
Türin kukkamarkkinat ja Pärnu
180 eur
15.6.
Teatteriretki Raumalle – Tankki täyteen
58 eur
- retkille mukaan suoraan Veikkolasta, lisätietoja nettisivuiltamme.

Tilausajot busseilla ja takseilla
040-5733 671 www.taxilady.fi

KAUNEUSNURKKA

Nina Sipilä-Latovehmas

Ammatinopettaja Nina Sipilä-Latovehmas hoitaa sinua Kauneusnurkassa
Tervetuloa Jouluglögille / lahjaostoksille 17.12 maanantaina klo 16.30-19.30 tai 22.12 lauantaina klo 10.00-13.00
Lisätietoja Kauneusnurkasta nettisivustolta:
http://kauneusnurkka.nettisivu.org
Lisätietoja Kauneusnurkasta nettisivustolta:

http://kauneusnurkka.nettisivu.org

Maanantaisin klo 16.30-18.00 on hoitolassa ”avoimet ovet”, jolloin
(Kauneusnurkan
nettisivuilta
linkki myös verkkokauppaan,
josta voit
voit piipahtaa
ostoksilla/
pikahoidoissa
ilman ajanvarausta.
ostaa hoitolahjakortit pukinkonttiin kotiin toimitettuina)

Mari Kunnari loihtii huilullaan kamariorkesterin kanssa Mozartin konsertosta
moniulotteista kauneutta.

www.aana.ﬁ

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

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

Hoitolani on muina aikoina avoinna ajanvarauksella. Aika on aina
henkilökohtainen aika. Hoitojen aikana en vastaa puhelimeen tai
tule ovelle. Jätäthän tällöin viestin vastaajaan tai lähestyt minua
tekstiviestillä/ sähköpostilla. Kauneusnurkan nettisivujen kautta on
linkki myös nettiajanvaraukseen. Siellä on osa ajoista varattavissa.
Muita aikoja voi tiedustella puhelimitse/ tekstiviestillä/ sähköpostilla.
Kauneusnurkassa perjantaina 8.3 klo 17-20 naistenpäivä
tapahtumaa. Ovet ovat silloin avoinna. Tervetuloa!
Korkealaatuiset hoitotuotteet ja meikkituotteet kautta linjan:

MYY: mm. upeita BILLNÄS-kalusteita ja uniikkeja kodin VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa edulliseen
kalusteita, sisustustarvikkeita, kodinkoneita, astioita,
neliö- & kuutiohintaan! Myös muuttolaatikoita.
kirjoja.
Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.
HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä
ja ilmoitamme löydöistä.
PALVELEE: talonmiespalveluita ja pikku remontit,
Avoinna
lauantaisin 11-15
tai sopimuksen mukaan.

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

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

lapset ja nuoret
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Taideleiri
apuohjaajan silmin
Tällä kertaa jännitti vähän vähemmän, kun
maanantaiaamuna 4. kesäkuuta 2012 saavuin
vastaanottamaan 28 taideleiriläistä. Osa heistä
oli jo vanhoja tuttuja edellisen kesän leiriltä,
ja tiesin tutustuvani uusiinkin nopeasti alkuleikkien avulla.
Kirkkonummen kirjaston
ystävien järjestämä taideleiri pidettiin siis jo toista
kertaa Sjökullan koululla
Kylmälässä. Vuoden 2012
leirin teemana olivat värit,
ja niitä hyödynnettiin jokaisessa leirin taidelajissa.
Leiriläiset oli jaettu kahteen
ryhmään ikänsä perusteella,
mikä oli mielestäni toimivampi käytäntö kuin viime
vuonna, kun kaikenikäiset
työskentelivät samassa ryhmässä. Nyt mikään tehtävä
ei ollut liian tylsä tai vaikea
nuoremmille, ja kääntäen
taas mikään tehtävä ei ollut
liian lapsellinen tai yksinkertainen vanhemmille leiriläisille.
Taidetta kirjoittaen, piirtäen, askarrellen, liikkuen, esittäen, leikkien
Tanssipedagogi Pauliina
Ruhasen johdolla sekä nuoremmat että vanhemmat
leiriläiset kokosivat pala palalta omat liike-esityksensä.
Minun ja toisen apuohjaajan, Irina Karvisen, tehtäväksi jäi avustaa leiriläisiä
esityksissä perjantaina,
kun Pauliina ei itse päässyt
paikalle loppujuhlaan. Minua jännitti lasten puolesta, muistaisivatko he koko
vaikean koreografian, mutta vielä enemmän jännitti,
muistaisinko sen itse, jos he
sattuisivat unohtamaan.

Arja Puikkosen ja Airi Hyvösen kanssa sanataiteiltiin. Mietittiin, mitä asioita
tulee mieleen eri väreistä.
Luettiin kirjaa kirjailijasta,
joka maalasi eläimet juuri sen värisiksi kuin halusi
(Eric Carle: The artist who
painted a blue horse. Carle
on kirjoittanut myös Pikku
toukka paksukaisen).
Kirjoitettiin hassuja ja vähän vähemmän hassuja tarinoita. Airi Hyvönen katosi
mystisesti kesken leirin, ja
hänestä ryhdyttiin heti tekemään katoamisilmoituksia.
Ilona Tiaisen kanssa leiriläiset pääsivät teatterin
maailmaan. Tehtiin pieniä
harjoituksia esimerkiksi auton ajamisesta. Pikkuhiljaa
ryhdyttiin kuitenkin rakentamaan isompaa, poikkitaiteellista kokonaisuutta. Esityksen aiheena olivat värit,
ja jokaisella leiriläisellä
oli oma roolinsa. Myös me
apuohjaajat saimme roolit.
Sitten jäätiin vain jännittämään ensi-iltaa, ja itse olin
ainakin varma, että unohtaisin vuorosanani.
Tarja Karvinen vastasi leirin kuvataide- ja muotoilupuolesta. Aivan leirin alussa
maalattiin ja piirrettiin suurille valkoisille papereille
kaikkea, mitä musiikki toi
mieleen. Siinä leiriläiset
olivat innolla mukana, mutta varmasti kaikkein parasta

Tässä on meidän leiri! Kuvasta puuttuu vain Ilona Tiainen.

Itse rakennetuilla hahmoille rakennettiin myös omat asumukset.
oli rakentaa oma hahmo.
Kaikissa hahmoissa oli käytetty apuna luontoa – oksia,
kiviä ja käpyjä. Hahmoista
tuli hyvin erilaisia, kukin
tekijänsä näköisiä.
Maarit Orko opetti lapsille
silauksen värioppia leikin
varjolla. Istuttiin pimeässä
huoneessa ihastelemassa
kristallin luomaa sateenkaarta eli spektriä, pohdittiin, miksi keltamusta-raidallisesta paperista tuli heti
mieleen ampiainen, ja keskusteltiin myös siitä, miten
eläimet näkevät värejä.
Ja vielä viimeinen silaus
Kun perjantai koitti, oli
mieli vähän haikea. Tässäkö tämä oli? Enää oli
jäljellä viimeinen päivä, ja
koko ajan lähestyi se hetki,
jolloin vanhemmat tulisivat
katsomaan, mitä viikossa
oikein oli saatu aikaan. Vielä viime hetken kenraaliharjoituksia, vuorosanojen
muistelua, leirin purkamista
ja kohokohtien muistelua.
Tietenkin aika vierähti nopeasti, ja vanhempia alkoi
virrata saliin. Vatsassa pisteli, mutta aivan turhaan
– molempien ryhmien tanssiesitys onnistui hienosti
ilman, että Irinan ja minun
tarvitsi yhtään neuvoa.

Näytelmässäkään ei esiintynyt mitään ongelmia, ei
edes niitä samoja, joita harjoituksissa ja vielä kenraalissakin oli ollut. Kukaan
ei unohtanut vuorosanojaan
vaan nautti esiintymisestä,
ja uskallan väittää, että vanhemmatkin nauttivat esityksestä. Arja oli valinnut
muutamia tekstejä luettavaksi, ja mukana oli tarinoita, jotka saivat vanhemmat
nauramaan.
Salista siirryttiin ulos katsomaan asumuksia, joita
leiriläiset olivat rakennelleet hahmoilleen koulun
lähiympäristöön. Jokainen
maja, talo tai kolo esiteltiin.
Vierailijat olivat ihastuneita
hahmoihin asumuksineen
ja koulun upeaan ympäristöön. Viimeisenä ohjelmana oli leiridiplomien jako,
minkä jälkeen lapsi toisensa
jälkeen vanhempineen lähti
kotiin.
Haikeaa oli erota. Mukavat
muistot onneksi jäivät. Ja
kesällä 2013 tavataan toivottavasti uudestaan!
Teksti: Mira Orko
Kuvat: Irina ja Tarja
Karvinen, Markus
ja Mira Orko

Koko leiri mahtui kahden paperin ympärille

VILLIT HAHMOT -taideleiri
Kirkkonummen Kirjaston Ystävät ry järjestää koululaisille ma 3.6. – pe 7.6.2013 kello 9.00–15.00 taideleirin Sjökullan koululla
Kylmälässä.
Suositulla monitaideleirillä luodaan tänä kesänä villejä hahmoja sanataiteen, tanssin, kuvataiteen ja teatterin keinoin. Leirillä toteutetaan eri taiteen lajien yhteistyötä leiripäivien
aikana järjestettävissä työpajoissa.
Leirin hinta on 130 e (sisaralennus 10 e) ja
sisältää ruuan. Leiriläiset on vakuutettu leirin
ajan.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tarja.karvinen2@luukku.com tai 050 5663697.
Tervetuloa!

Pauliina Ruhasen tunneilla syntyi erilaisia ihmispatsaita.
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Nuorten hyvinvointiasema
auttaa nuoria elämässä
eteenpäin

Eläköön Veikkola!
ry:n järjestämää
toimintaa

Haluamme antaa nuorille toivoa ja uskoa, että
elämä kantaa ja asioihin voi vaikuttaa, sanovat Nuorten hyvinvointiaseman työntekijät
psykiatrinen sairaanhoitaja Tiina Putkuri ja
sosiaaliohjaaja Kanerva Toivonen.

Jippii-112 -kuoron harjoitukset keväällä 2013

Marraskuussa 2012 kunnan
omana toimintana vakinaistunut Nuorten hyvinvointiasema ottaa vastaan
13–25-vuotiaita kirkkonummelaisia nuoria, jotka
haluavat luottamuksellista
keskustelutukea ja ohjausta elämänhallintaan. Tämä
matalan kynnyksen peruspalvelu nuorille ja nuorille
aikuisille on maksutonta,
vapaaehtoista ja apua saa
ilman lähetettä.

Alle kouluikäiset harjoittelevat klo 17.00–17.50 ja kouluikäiset klo 17.30–18.30. Välissä (17.30–17.50) on molemmille ryhmille yhteistä toimintaa. Uudet laulajat ovat tervetulleita. Tiedustelut Anna-Maija Virtala, 050 301 7807 tai
Mari Maximilien, 040 587 2327.

Mikään asia ei ole liian pieni tai liian suuri. Jos nuorella on riitaa vanhempien
kanssa, päivärytmi sekaisin, alakuloisuutta, elämänhallinta hukassa tai ei vain
yksinkertaisesti tiedä, mitä
tekisi seuraavaksi, meihin
voi ottaa reippaasti yhteyt-

Jippii-112 -kuoron harjoituspaikka on muuttunut: harjoitukset ovat lauantaisin Veikkolan nuorisotilassa, os. Koskentie
3, seuraavina päivinä kevään aikana: 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.,
4.5., 18.5. ja 1.6.

tä. Varmasti aina jotain on
tehtävissä, vakuuttavat Tiina Putkuri ja Kanerva Toivonen.
Kokoaikaiseen tiimiin kuuluu lisäksi psykologi Elina
Siltanen. Toiminta halutaan
pitää helposti lähestyttävänä ja saavutettavana.
Asiakkaaksi voi hakeutua
ottamalla yhteyttä puhelimitse soittamalla numeroon
040 7728124 tai käymällä
ilman ajanvarausta avovastaanotolla keskiviikkona
klo 13–15, Kirkkotallintie 1
B, 2. kerros. Yhteyttä voivat
ottaa myös vaikkapa nuoren
vanhemmat tai kaverit.
Nuoren tilanteen alkukartoitus ja mahdollinen tapaaminen viikon sisälle

Kanerva Toivonen (vas.) ja Tiina Putkuri kehuvat
kirkkonummelaisten nuorten vanhempia, jotka ovat
osanneet ottaa heihin rohkeasti yhteyttä juuri sopivalla
hetkellä.

tehdään useimmiten jo puhelimessa. Tapaamisia on
enintään seitsemän, ne ovat
vapaaehtoisia, ja niiden
määrä sekä aihe riippuvat
nuoresta itsestään. Nuori
voi itse päättää, milloin on
saanut riittävästi apua ja
osaa jatkaa elämässä eteenpäin.

12.1

.

Nuorten
OLKKARI
10 x lauantaisin
klo 19.00 – 22.30
Veikkolan
nuorisotilassa

26.1.

taidepajoja
valokuvausklubi
musiikki-iltoja
pelejä
kilpailuja
leipomista
esitysluvallisia
filmejä

Eläköön Veikkola! ry

Nuorten Olkkarit
Nuorten Olkkarit Veikkolan nuorisotilassa, Koskentie 3,
seuraavina lauantaina klo 19–22.30: 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.,
4.5., 18.5. ja 1.6. Muurinpohjalettuja! Musiikkia! Oleilua!
Pelailua!
Teksti: Anna-Maija Virtala
Kuva: Jari Aalto

Laskiaisrieha

9.3.
Herkulliset
laskiaispullat tekivät
kauppansa.

23.3.

6.4.

20.4.

Tervetuloa
olemaan,
pelaamaan,
syömään lettuja,
tutustumaan!

Teksti ja kuva:
Maarit Kylänpää

Seuraava Veikkolan Kids´Action Night alakouluikäisille on lauantaina 16.3. Veikkolan koululla, Kisapolku 7,
klo 16–19. Illan aikana on ensin ohjelma-osuus, jossa on
sketsejä, draamaa, musiikkia, sen jälkeen monenlaisia toimintapisteitä (mm. sumopainia) ja isot nyyttärit. Illan lopuksi on Talent Veikkola sekä muuta kisailua ja arvontaa.
Tarkkailkaa tienvarsimainoksiamme!

9..2.

Koskentie 3

Tulossa:

Hyvinvointikeskuksen
työntekijät auttavat myös
tarvittaessa löytämään sopivan yhteistyökumppanin
jatkoa varten.

Kids’ Action Night

18.5.

1.6.

Laskiaistiistaina 12.2. vietettiin Veikkolassa perinteistä Koti ja koulu -yhdistyksen laskiaisriehaa.
Lumisateesta huolimatta
paikalla oli runsaasti väkeä Makkarat, laskiaispullat ja lämmin juoma
tekivät kauppansa. Koti
ja koulu -yhdistys kiittää
kaikkia paikalla olleita!

Sumopainia Veikkolan Kids’ Action Nightissa.

Lisätietoja yhdistyksen
toiminnasta Facebooksivuilla: www.facebook.
com/veikkolankotijakoulu

Jippii-112 -kuoro laulaa Veikkolan Kids’ Action
Nightissa.

Ajanviete
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Edellisen ristikon teema
oli kieliopillinen. Vihjeet,
jotka oli kirjoitettu osin tai
kokonaan isoilla kirjaimilla, viittasivat merkityksensä kautta yhteen ratkaisusanaan ja taivutusmuotonsa
kautta toiseen. Esimerkiksi
vihje MADEIRALLAKIN
viittaa sanaan IKISUVI,
mutta samalla myös taivutusmuotoonsa ADESSIIVI,
joka tulee lähinnä olevalle
sävytetylle riville.
Kouluaikaiset suomen kielen opit tuntuivat olevan
ratkojilla kohtalaisen hyvin
mielessä, ja kertausta pidettiin hyödyllisenä. Ristikkoa
pidettiin helppona. Joku piti
jopa hyvin helppona. Kuitenkin muut kuin kieliopilliset vihjeet tarjosivat myös
koko joukon pikku purta-

vaa. Miksi esimerkiksi vihjeestä ’Elisi’ tulee ASKI?
Jos ei muista takavuosien
menestynyttä nyrkkeilijäämme nimeltään Elis Ask,
joutuu tovin miettimään.
Tämänkertainen on eräältä
teemaltaan ”runoristikko”.
Neljälle sävytetylle vaakariville muodostuu erään rakastetun runon neljä säettä.
Muilta osiltaan sanasto on
tavanomaista, ehkä tavanomaista tavanomaisempaa.
Olen nimittäin kokeillut
toisena teemana tämän ristikon laadinnassa erään
opiskelijan harrastuksenaan
työstämää ristikonlaadintaohjelmaa, johon liittyvä
sanasto on melko suppea.
Voiko ristikoita laatia tietokoneella? Kyllä ja ei. Sa-

nojen ristiinlaitto tapahtuu
yritys-erehdys -menetelmällä, ja sellaisessa tietokone
voi olla ihmistä tehokkaampi. Ainoana erona, mikä voi
näkyä lopputuloksessa, ovat
ihmisen paremmat mahdollisuudet valita kokeiltavien
sanojen joukko työn edetessä, kun tietokone tekee haun
sokeasti. Nyt koeratkojat eivät tienneet tästä kokeilusta
ja pitivät ristikkoa sanastoltaan normaalina.
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Meidän kotikenttä

AVAJAISET 18.5.
•
•
•
•
•

Suuren kyläjuhlan
tunnelmaa
Otteluita
Herkkuja buffetista
Pomppulinna
...ja paljon muuta!

TERVETULOA KOKO
KYLÄN VOIMIN!

KENTTÄFAKTAA
Veikkolan futiskenttä on kyläläisten yhteisen
ponnistuksen tulos: sen omistaa 162 kenttään
sijoittanutta yksityishenkilöä, yritystä ja yhteisöä. Kenttä on kooltaan 95 x 60 metriä ja se
täyttää FIFA 2 Star -luokituksen.

www.fcwild.fi
www.facebook.com/fcwildfinland
www.veikkolanfutiskentta.fi
FC Wild Kenttä mainos Kylänraitti.indd 1

KEVÄÄN TAPAHTUMIA
13.-14.4. Veikkolan haasteturnaus (T00+T01)
27.-28.4. FC Wild Wapputurnaus (P01)
4.-5.5.

Karuselliturnaus (T02)

11.-12.5. Karuselliturnaus (T04)
17.5.

Kunnan mestaruuskisat (alakoulut)

18.5.

KENTÄN AVAJAISET

19.5.

Kevätturnaus (P06)

24.5.

Kunnan mestaruuskisat (yläkoulut)

2.6

Taitokilpailut
23.2.2013 9:13:16
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liikunta

Erkki ”Eki”
Pääkkönen on
FC WILDin uusi
valmennuspäällikkö
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Mervi Tulosesta
piirinmestari
VeVen Mervi Tulonen taisteli itsensä upeasti Helsyn,
Helsingin yleisurheilupiirin, halliotteluiden naisten
19-vuotiaiden sarjan parhaaksi.
Viisotteluun kuuluvat korkeushyppy, 800 metrin
juoksu, 60 metrin aitajuok-

su, kuulantyöntö ja pituushyppy. Mervin yhteistulos
lajeissa oli 2 962 pistettä.
Mervi edustaa VeVeä Suomen mestaruusotteluissa
Joensuussa huhtikuussa.
Teksti: Johanna Artola
Kuva: Jenni Kaurila

Hiekkakuoppa vihreäksi –
FC WILD vauhdissa
FC WILDin uuden valmennuspäällikön Erkki
Pääkkösen mielestä treeneissä pitää olla
hauskaa ja valmentaminen pelinomaista.

Kylämme lasten futiskasvatus sai lisää potkua
vuodenvaihteessa, kun lohjalainen Erkki
Pääkkönen aloitti FC WILDin osa-aikaisena
valmennuspäällikkönä 2.1.2013. Kylänraitti kävi
tutustumassa Ekiin ja esitti hänelle muutaman
kysymyksen uudesta pestistä.
Kuka olet ja mistä tulet?
– Olen Etelä-Lohjalla asuva kolmen aikuisen
lapsen isä. Jalkapallo on ollut minulle rakas
harrastus koko ikäni. Viime vuosina siitä on
tullut myös toinen työni. Lasten ja nuorten
valmennus on minulle tärkein alue.
Mitä valmennuspäällikkö oikeastaan tekee?
– Valmennuspäällikkö tekee eri seuroissa
eri asioita, mutta minun tehtäviini kuuluu
esimerkiksi suunnittelua ja yhtenäisen
valmennuslinjan kehittämistä seuralle Olen
valmentajien apuna ja tukena. Seuraan
yksilöiden kehittymistä, kannustan ja motivoin
sekä teen tarvittaessa henkilökohtaisia
suunnitelmia. Valmennan myös itse
erikoisryhmiä, kuten kykykoulua.
Olet käynyt seuraamassa eri joukkueiden
treenejä viime viikkoina. Mihin olet
kiinnittänyt huomiota?
– Harjoituksissa olen näin ensi alkuun
haistellut ilmapiiriä: kuuluuko naurua ja
iloista mekastusta? Onko opettaminen
positiivista vaatimista, palautteen antoa sekä
vuorovaikutusta pelaajien ja valmentajien
välillä? Ovatko voimavarat kunnossa eli onko
joukkueissa riittävästi ohjaajia? Onko valmennus
tarpeeksi pelinomaista?
Minkälaisen kuvan olet saanut kylästämme?
– Veikkolassa tuntuu olevan positiivinen
asenne lasten ja nuorten harrastamista
kohtaan. Konkreettisena osoituksena on oma
jalkapallostadion. Se on vaatinut paljon työtä
ja on erittäin hyvä suoritus. Myös yhteistyö
koulujen ja päiväkotien kanssa toimii, mikä on
tärkeää. Hyvää työtä olette Veikkolassa tehneet!
Teksti: Pia Dahlqvist

Vuorenmäen koulun kenttä keskellä Veikkolaa
muuttui viime syksynä vihreäksi. Vanhan
hiekkakentän paikalle syntyi Veikkolan
futiskenttä,
kansainväliset
vaatimukset
täyttävä jalkapallonurmi. Asialla oli FC
WILD, joka teki itselleen kotikentän.
Seuran harjoittelukeskus
ja kotipelien näyttämö oli
vilkkaassa käytössä lumien tuloon asti. Tositoimiin
päästään jälleen kevään
tultua. Automatkat harjoitusolosuhteiden luokse
jäävät silloin pois. Perheen
ja pelaajien aikaa säästyy
koulutyöhön, harrastuksiin
ja tietenkin omatoimiseen
harjoitteluun hienolla kentällä.
Kentän rakennutti FC WILDin hallitsema kenttäyhtiö,
joka myy käyttövuoroja
kaikille halukkaille. Kentän rakentaminen liikutti
koko kylää, eniten niitä 162
veikkolalaista, jotka merkitsivät kenttäyhtiön osakkeita. Heidän panoksensa
teki koko hankkeen mahdolliseksi. Kirkkonummen
kunta antoi kenttäalueen
vuokralle ja vaikutti rakentamiseen monin tavoin.

ja toimintaryhmissä, kuten
alle kouluikäisten Prinsessa- ja Ritarifutiksessa,
taito- ja kykykouluissa tai
perhepallossa. Seuralla on
palkattu toiminnanjohtaja
ja osa-aikainen valmennuspäällikkö takaamassa toiminnan jatkuvuutta ja antamassa joukkueille kaivattua
tukea.
FC WILDin taitokoulu on
hyväksytty helmikuussa
Suomen Palloliiton viralliseksi taitokouluksi. Tarkoin
valikoituun joukkoon pääsy
on tunnustus seuran valmennustoiminnan laadusta
ja laajuudesta. Kotikentän
valmistuttua on aika valita uusia tavoitteita. Seuran
kasvu kohti 700 pelaajan
kokoa, toiminnan laadun ja
olosuhteiden jatkuva parantaminen antavat mielekästä
tekemistä tuleville vuosille.

Jokaiselle pelaajalle löytyy seurasta joukkue. FC
WILDilla on 17 joukkuetta: naisten joukkue sekä
kymmenen poikien ja kuusi
tyttöjen ikäkausijoukkuetta.
Oma ryhmä siis lähes jokaisella ikäluokalla. Uusia
joukkueita perustetaan joka
vuosi.
Viime syksynä aloitti vuonna 2007 syntyneiden poikien joukkue, ja keväällä
perustetaan joukkue samanikäisille tytöille. Keväällä
jatkuvat pienimpien futaajanalkujen Ritari- ja Prinsessafutis sekä perhepallo.
Jalkapallokoulu on ollut jo
kuutena kesänä monen lapsen ensimmäinen kosketus
lajiin ja askel matkalla kohti omaa joukkuetta. Tänä
kesänä jalkapallokouluja
järjestetään sekä kesä- että
elokuussa.
Tule ja tuo lapsesi/nuoresi
mukaan toimintaan!
Seura pysyy liikkeessä ison
vapaaehtoisjoukon voimin
ja palkattujen henkilöiden

Veikkolan futiskentässä on
myös eurooppalaista makua: rakennustyötä tukivat
merkittävästi Euroopan
maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto ja Euroopan jalkapalloliitto UEFA.
Kentän avajaisia juhlitaan
toukokuussa.
Pelaajakehityksen laadun
osoituksena Palloliiton Taitokoulustatus
Nelivuotias jalkapalloseura on saanut paljon aikaan.
Viime vuodenvaihteessa FC
WILDilla oli yli viisisataa
lisenssipelaajaa, jotka harrastavat lajia joukkueissa

WILD CAMP P00-02 -leiri Veikkolan futiskentällä.

tuella. Aikuisten ajalle on
nykyään monta kilpailevaa käyttöä. Monelle vanhemmalle osallistuminen
joukkueen toimintaan on
mukava tapa edistää lapsen
harrastusta ja olla tekemisissä muiden samanhenkisten kanssa.
Seuran, pelaajien ja omien
lasten eteen käytetty aika
palkitsee ja toivottavasti
houkuttelee lisää tekijöitä.
Veikkolassa hyvässä seurassa ja hyvien olosuhteiden
äärellä kelpaa harrastaa.
Lisätietoja FC WILDin
toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Tapio Keränen,
puh. 040 5045904, email:
toiminnanjohtaja@fcwild.fi
sekä nettisivumme
www.fcwild.fi.
Olemme myös facebookissa www.facebook.
com/fcwildfinland.
Teksti: Heikki
Lahdensuo,FC WILD
ry:n puheenjohtaja
Kuva: Kimmo Oinonen

ympäristö
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Pingviinejä ja eväiden etsijöitä
VeVen luistelukoulussa

Jo kolmas
peräkkäinen luminen
talvi lopuillaan
Tämä talvi poikkeaa edellisistä kahdesta lumisesta talvesta lumipeitteen vahvuuden suhteen.
Tänä talvena lämpötila on käynyt välillä myös
reilusti plussan puolella. Tämä on madaltanut lumipeitettä ja pudottanut katoilta lunta.
Jos lämpimiä jaksoja ei olisi ollut, meillä olisi
lunta nyt yli metri ja olisimme lyöneet vuoden
1966 lumen syvyysennätyksen. Tuolloin lunta
oli parhaimmillaan Etelä-Suomessa metrin
paikkeilla.
Nyt
helmikuun
puolessavälissä voidaan
kuluneesta talvesta todeta
lintujen kannalta seuraavaa:
Ruokinnassani on ollut
pääosin samoja lajeja
kuin
aikaisemminkin.
Merkillepantavaa
on
ollut se, että kuusi- ja
töyhtötiaiset ovat olleet
kateissa. Lajeista ei minulla
ole
ruokintapaikaltani
yhtään havaintoa helmikuun
puoleenväliin mennessä.

alueen
osat,
jotka
rajoittuvat
Nuuksion
kansallispuistoon.

Mustarastaita on sen
sijaan enemmän kuin
aikaisempina
talvina.
Hyvä pihlajanmarjavuosi
voisi olla yksi syy tähän
ilmiöön. Kuulin juuri,
että
hyvää
ravintoa
mustarastaille
olisivat
rusinat. Itse olen ruokkinut
mustarastaita halkaistuilla
omenoilla.

Lapinharakalle on tyypillistä
ympäristön
(saaliin)
tarkkailu puhelinlangalla
tai pensaistossa selkeästi
näkyvällä paikalla. Laji ei
ole piilotteleva.

Missä olette, lehtopöllö, varpuspöllö
ja lapinharakka?
Satunnainen
vieras
ruokinta-aitauksessani
on ollut puukiipijä. Sen
harvinaisempaa vierasta
en ole tänä talvella
ruokintalaudallani nähnyt.
Petolinnut ovat myös
olleet näkymättömissä.
Lehtopöllö ei ole huudellut
kertaakaan talven aikana,
eikä päiväpetolinnuistakaan
minulla
ole
yhtään
havaintoa.
Miten
on
varpuspöllön
laita?
Olisiko jonkun pihapiirissä
tämä pieni pöllö pitänyt
talvireviiriään? Sopivia
paikkoja voisivat olla
ne pohjoisen Veikkolan

Toinen
talvireviiriä
alueellamme pitävä laji
voisi olla lapinharakka, joka
aikaisempina vuosina on
viettänyt talveaan monasti
Eerikinkartanon pelloilla.
Onko lajista havaintoja?
Havainnot voi lähettää
minulle osoitteella topi@
topdot.fi.

Ainoana metsäkanalintujen
edustajana pyy esiintyy
säännöllisen harvalukuisena
alueellamme. Vierailevia
metsäkanalintuja
ovat
metso ja teeri. Havaitsin itse
teeren tammikuun lopulla
Kurkistonrannan
tiellä
lennossa. Lintu laskeutui
metsän reunaan.
Tikan nakutuksen
kestäviä pönttöjä
Nyt onkin oikea aika
suunnitella
uusien
linnunpönttöjen asentamista
vanhojen
lahonneiden
tai muuten vioittuneiden
tilalle.
Itse
ostin
Biltemasta
kottaraisenja tiaisenpönttöjä, jotka
korjausten jälkeen soveltuvat
erinomaisesti
lintujen
tarpeisiin. Bilteman pöntöt
ovat kevyitä, hieman liian
ohuesta laudasta tehtyjä.
Niiden seinämiä pitää
vahvistaa vanerilevyillä.

"Pingviinit makaamaan,
pingviinit kyykkyyn ja
pingviinit ylös!" huusi ohjaaja. Pingviinithän toimivat, nekin, jotka piti käydä
vielä nostamassa viihtyisästä lumihangesta erikseen
ylös. VeVen luistelukouluun
osallistui 45 neljästä kuuteen -vuotiasta lasta. Kuusi
kertaa kokoontunut
luistelukoulu oli osa VeVen
vuosimaksuun kuuluvaa
toimintaa; siihen sai myös
osallistua erikseen.
Hauskojen leikkien ja tehtävien avulla opeteltiin tasapainoa ja ketteryyttä sekä

Käpytikka nakuttaa helposti
lautapöntön etulevyyn tai
kylkeen reiän ja nauttii
kuoriutuneet linnunpoikaset
ravinnokseen.
Kaikki
lautapöntöt tarjoavat tikoille
mahdollisuuden nakuttaa
kyljet rikki, jos pönttöjä ei
suojata.
Vesivaneri ei sovi pönttöjen rakentamiseen
Vaneri on sen verran kovaa
tavaraa, että tikan nokka
ei siihen ongelmitta pysty.
On tärkeää huomioida,
että vesivaneri, jota myös
filmivaneriksi kutsutaan,
ei
sovellu
pönttöjen
rakentamiseen.
Tässä
materiaalissa on niin
kova ja liukas pinta, että
esimerkiksi telkänpoikien
räpylöiden varvaskärjissä
olevat pienet kynnet eivät
saa pitävää otetta sileästä
ja
kovasta
pinnasta.
Isommissa
pöntöissä
pesivien lajien poikaset
käyttävät siiventynkien
lisäksi myös jalkojaan
pöntöstä
poistumiseen
(vesilinnut ja pöllöt).
Olen kuullut tarinan,
jossa telkkäpoikue oli
menehtynyt liukkaaseen
vesivaneripönttöön.
Puunrungosta koverrettu
luonnonpönttö on kaunis
mutta
ohutseinäisenä
hyvin
lyhytaikainen,
sillä se lahoaa nopeasti.
Myös jos tikka kuulee
poikasten
kerjuuääntä
luonnonpöntöstä, se hakkaa
helposti pönttöön reiän.
Jostain syystä en saa enää
telkkiä enkä isokoskeloita
pesimään
pöntöissäni

yritettiin unohtaa, että terä
jalan alla on välillä liukas.
Välillä sitä tosin oli vaikea
unohtaa, kun jää kutsui puoleensa. Se ei vauhtia kovin
pitkäksi aikaa hidastanut,
kun oli esimerkiksi kiire
käydä poimimassa jäälle
levinneitä "retkieväitä" takaisin koreihin.
Osallistujat olivat tyytyväisiä. Nekin kaksi pientä herraa, jotka alussa ilmoittivat
osaavansa jo täydellisesti
luistella, ilman mitään kouluja.
Teksti ja kuva:
Johanna Artola

Kurkiston rannalla. Vain
kerran on telkkä pesinyt
pöntössäni. Saattaa olla
niin, että viime vuosina
Kurkiston rannoilla on
esiintynyt vain nuoria
yksilöitä, jotka soidintavat
ja vähän munivatkin mutta
eivät muninnan jälkeen
aloita hautomista.
Kaatuneet ja maatuneet puut tärkeitä monille lajeille
Puukiipijöille olen laittanut
useampiakin
pönttöjä,
mutta tämänkään lajin
pesintää en ole päässyt
todentamaan. Ehkä lajilla
on yllin kyllin luonnon
tarjoamia pesäpaikkoja
vanhojen puiden raoissa.
Vanhat
metsät
ovat
luonnolle
elintärkeitä.
Tämä onkin asia, jota
aina sopivassa tilanteessa
painotan.
Kun puiden annetaan
lahotessa kaatua ja maatua,
ne tarjoavat paljon ravintoa
ja suojaa mitä erilaisimmille
lajeille. Nyt en tarkoita
sitä, että pihapiirissä
rakennuksia
uhkaavien
puitten pitäisi antaa olla
pystyssä. Tarkoitan sitä, että
metsiä ei tarvitse “siivota“.
Metsiä ei tarvitse kaataa sen
jälkeen, kun ne ovat “yliikäisiä“.
Käsite yli-ikäisestä metsästä
palvelee
pelkästään
puunjalostusteollisuuden
tarpeita, ei luonnon.
Kevättä
terveisin
Topi

odotellessa

Jutta Nyholm pikkuluistelijoiden ohjaajana.

Löytyykö
talkoohenkisiä
moottorikelkkailijoita
Veikkolassa?
Uusia laduntekijöitä kaivataan jää- ja
maastoladuille.
Kunnan liikuntatoimi ylläpitää Pohjois-Kirkkonummella Veikkolan Urheilupuistossa sekä Sjökullan
ja Oitbackan koulujen läheisyydessä latuja ja luistinratoja. Kunnan voimavarat eivät nykyisellään
riitä laajemman verkoston
ylläpitoon. Veikkolassa ja
lähialueilla on pitkään ollut
parhaimmillaan kymmenien kilometrien latuverkosto kaikkien käytettävissä. Edelleenkin Kalljärven
länsipuolella on sikäläinen
maanomistaja ylläpitänyt
omilla maillaan noin seitsemän kilometrin mittaista
perinteisen hiihdon latua
kaikkien kyläläisten iloksi.
Aiemmin latuverkosto jatkui Kalljärveä kiertävällä
ladulla ja yhteysladulla
pururadalle ja edelleen yhdysladulla yli Haapajärven
aina Furuhedin nuorisoseurantalolle saakka. Toinen
mittava latuverkosto, jota
yksityinen talkoomies ylläpiti, oli Haapapuron–Kauhalan–Kolmirannan välimaastossa. Jonkin verran
näitä latuja on vielä viimeisiksi kuluneina vuosinakin
pyritty pitämään avoinna,
mutta vuosien vieriessä oli-

si uuden sukupolven apu
tarpeen.
Näissä hankkeissa tarvitaan
moottorikelkan lisäksi auttavaa mieltä ja laduntekokalustoa sekä sopimuksia ja
lupia maanomistajilta.
Jos halukkaita tekijöitä löytyy, Kirkkonummen Hiihtoseura voi selvitellä käytettävissä olevia reittejä ja
neuvotella maanomistajien
kanssa lupa-asiat kuntoon.
Laduntekokalustoakin
saattaa löytyä, mutta palkanmaksuun tai muuhun
ammatilliseen toimintaan
ei ole mahdollisuutta. Takavuosina alueen urheiluseurat osallistuivat vähäisillä avustuksilla joihinkin
polttoainekuluihin. Ehkä
samaan voisi nytkin olla
mahdollisuuksia.
Jos haluat kelkkailla Veikkolassa meidän kaikkien
iloksi talkoillen, ota yhteyttä Hannu Laukkaseen Kirkkonummen Hiihtoseurasta,
puh. 050 582 4458, sähköposti hannu.laukkanen@
kolumbus.fi.
Tämän talven lumet ovat jo
vähissä, mutta olisi hienoa,
jos ensi jouluna pääsisimme
taas hyville laduille Veikkolan pelloille ja metsiin.
Hannu Laukkanen
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tapahtumakalenteri

Hyvä hallinto ja kuntalaisen oikeussuoja
Kyläilta ke 6.3. klo 18.00–19.00 Veikkolan koulun
Kesti-tilassa. Aiheesta alustaa lakimies Olli-Pekka
Myllynen.
Lakiasiain neuvontaa klo 19–20
Tilaisuuden jälkeen lakimies Myllysen maksuton
neuvontavastaanotto kyläläisille. Enintään 20
minuutin neuvonta-ajan voi varata paikan päällä.
Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous
Vuosikokous alkaa heti tilaisuuden päätyttyä.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten
asioiden lisäksi yhdistyksen sääntömuutos ja
päätetään EU-hankeosuuden rahoittamisesta
edellisten vuosien voitoista.

ti 26.3. KIRVES ry:n vuosikokous klo 18 Veikkolan koululla.
Tule vaikuttamaan lähijärvien kuntoon. Kirkkonummen
Veikkolan vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan mm. uusi hallitus
ja päätetään toimintasuunnitelmasta.

Veikkola-päivät 25.–26.5.

ti 9.4. Yhdistyskoulutus “Hallituksen vastuut”, luennoitsijana
Kari Loimu, Kirkkonummen kunnantalolla kello 18–21,
järjestäjä Veikkolan kyläyhdistys. Osallistumismaksu 50
e/yhdistys. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä osoitteeseen
veikkola@gmail.com. Ilmoita osallistujien lukumäärä ja
yhdistys, jota he edustavat.

Näytteitä Kartanoteatterin ensi kesän näytelmästä
Nuorisoteatterin näytös
Paikalliset yritykset ja yhdistykset esittäytyvät

ti 16.4. Aluefoorumi Veikkolan nuorisotilassa klo 17 alkaen.
Foorumiin ovat tervetulleita Veikkolan seudulla toimivien
yhdistysten ym. tahojen edustajat.
ti 23.4. Kirjan- ja ruusunpäivänä Veikkolan kirjastossa
kirjaston nuorisoteatterin esityksiä, arjen sankarien
palkitseminen ruusukkein-

11.–28.3. Kairon katulapset -valokuvanäyttely
Veikkolan kirjastossa. Kuvaajana Egyptissä asuva
toimittaja-valokuvaaja Päivi Arvonen. Esillä/myynnissä
myös Kairon nuorten katuäitien valmistamia koruja.
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Lauantaina 25.5. klo 11–15 torilla
Kirpputori ja taimien vaihtotori

Toripaikan hinta viisi euroa
Ilmoittautumiset ja paikkavaraukset
veikkola@gmail.com
Tapahtumia myös vanhassa keskustassa (Siwan
ympäristö)
Ainakin seuraavat yritykset ovat siellä mukana:
Veikkolan Fysikaalinen Hoitolaitos, Energiatupa
Sirpa Ojala, PalveluKymppi Merja Sopanen, Hieroja
Kyösti Laatikainen, Fysio-Lymfa Ritva Hernetkoski,
Kauneusnurkka Nina Sipilä-Latovehmas, T:mi
Riitta-Liisa Kallonen, Kuljetus E & J Nordqvist Oy,
Maansiirtopalvelut T:mi Terho Kallonen, Siwa, ParturiKampaamo Parkampurit, Vesper ja Sirpan Vintti.
Sunnuntaina 26.5.

ke 13.3., 10.4. ja 8.5. klo 10 Veikkolan muistikerho
kirjastolla

Ladies´ frisbeegolf -tapahtuma alkaen kello 15.00
Vuorenmäen urheilupuistossa.

to 14.3. Kirkkonummen kirjaston ystävien
sääntömääräinen vuosikokous Veikkolan kirjastolla
klo 19.00

Ilmoittautumiset 20.5. mennessä veikkola@gmail.com.

la 16.3. Veikkolan Kids’ Action Night alakouluikäisille
Veikkolan koululla, Kisapolku 7, klo 16–19. Illan
aikana sketsejä, draamaa, musiikkia, monenlaisia
toimintapisteitä ja isot nyyttärit. Illan lopuksi on Talent
Veikkola ja muuta kisailua ja arvontaa.

Veikkola-päivien ohjelma tarkentuu kevään kuluessa
Veikkolaverkossa www.veikkola.fi
Ajankohtaista /Veikkolapäivä 2013 -sivulle.
Köynnöshortensian jääkukat.
Kuva: Marjokaisa Piironen.

Rauhallista Joulua

-

Edullisesti arkeen
Förmånligt till vardagen

1

99

Rainbow
Kahvi/Kaffe
suodatin- tai pannujauhatus/brygg- eller
pannmalet,
500 g (3,98/kg)

5

89

4

95

Rainbow
Broilerin
ohutleikkeet/Tunna
kycklingfiléer, 430-500 g
(11,51-9,90/kg)

1

69

Rainbow
Uunijuurekset/Rotfrukter
för ugnsbakning, pakaste/

djupfryst, 600 g (2,82/kg)

8

(10,61/kg) alkuperämaa Tanska/
ursprungsland Danmark

3

61

Rainbow
Gourmet
karamellijäätelö/karamellglass, 0,9 l (4,01/l)

Koskentie/Koskisvägen 2,
puh/tfn. 010 762 6420
OK VARUBODEN-OSLA HLG 2195 123456

39/kg

Rainbow
Porsaan
ulkofileepihvit/Gris
yttrefilébiffar, 800 g

S-market Veikkola
M EI K Ä L Ä I N EN MA I J A

2

49

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

BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

Rainbow
Broilerin
marinoitu koipireisi/
Marinerade kykling
lårben

2

39

Rainbow
Ohut palvikinkku/Tunn palvad
skinka, 300 g (7,97/kg)

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

Rainbow
Kermajuusto/
Gräddost
1 kg

1

99

Rainbow
A-luokan
grillimakkara/
A-klass grillkorv
400 g (4,98/kg)

0

99

Rainbow
Appelsiinitäysmehu/
Apelsinjuice
1l

Hinnat voimassa
koko maaliskuun./
Priserna gäller hela mars.

BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %

