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Hyvä, Veikkola!

Veikkolalaiset voivat olla ja 
ovatkin ylpeitä kylästään. Aalto-
yliopiston kanditöiden tekijöihin 
kylä ja sen asukkaat tekivät vai-
kutuksen.

Helsingin Sanomien juttu siitä, 
miten FC Wild hankki itse talkoo-
voimin pelikentälleen tekonur-
men, pantiin merkille. 

Suunnitelmat lääkä-
reiden siirtämisestä 
Veikkolasta keskus-
tan terveyskeskuk-
seen saivat murska-
tuomion. Kylä nousi 
yksissä tuumin vas-
tustamaan hanketta. 
Tuli torjuntavoitto, 
ainakin toistaiseksi.

– Veikkolalaiset ovat 
ottaneet terveysase-
man omakseen. Me 
arvostamme kyläläis-
ten tukea, Johanna 
Rauste totesi.

Skeittiramppi tehtiin 
talkoilla, ja sitä on pi-

detty samalla tavalla yllä kohta 15 
vuotta. Se ei ole kelvannut kunnan 
hoitoon. Frisbeegolf-rata syntyi 
kymmenen vuotta sitten nuorten 
aloitteesta heidän työllään.

Kartanoteatterin viimekesäinen 
paikallishistoriaan tukeutuva näy-
telmä ”Särkyneiden siipien kor-

jaamo” oli parasta mahdollista 
kesäteatteria. Voimme syystä olla 
ylpeitä tästäkin.

Vahvaa paikallisidentiteettiä ei 
enää tarvitse luoda, se on jo täällä. 
Kunnanjohtaja kysyi kerran:

Miten te sen oikein teette? Pari 
kuukautta Veikkolassa asunut 
aloittaa puhelunsa kunnantoimis-
toon sanomalla ”me veikkolalai-
set olemme sitä mieltä…” Kukaan 
heistä ei sano itseään kirkkonum-
melaiseksi.

Ei niin kauhean kauan sitten Veik-
kolassa oli 500 asukasta. Nyt mei-
tä on jo yli 5 000, ja määrä kasvaa 
kaiken aikaa.

Hyvä asuminen ei pääty asunnon 
seinien sisälle. Asumisympäristö, 
ihmissuhteet, sosiaaliset verkos-
tot, kylähenki, luonto ja ympä-
ristö vaikuttavat nekin viihtymi-
seen.

Raija Kari

Kannen yläkuvassa orpo telkänpoika Uuppana kui-
vattelee siipiään elokuisessa ilta-auringossa Lammin-
järvellä kotirannassaan. Kuva: Marjokaisa Piironen.  
Alakuvassa on menossa kartanoteatterin vauhdikas terapiahyöky. 
Siinä ovat mukana vas. mm. Jenni Virtanen, Musse Peltonen, Tuu-
la Johansson, Vuokko Tuunainen, Siri Kerola, Maarit Lindblad ja 
Rebecca Bergström. Takana keskellä hoitaja Laura Kilpinen Kuva: 
Markku Jämsä.
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Jalkkarit-toiminta tarvitsee 
lisää vapaaehtoisia
Veikkolassa on ollut Jalk-
karit-toimintaa vapusta 
2006 lähtien. Muutama ak-
tiivinen vanhempi jalkautui 
nuorten pariin tarkoitukse-
naan halu pitää huolta alle 
18-vuotiaitten turvallisuu-
desta. Nuorten lukumäärä 
on kasvanut huikeasti seit-
semässä vuodessa. Pelkäs-
tään Veikkolan nykyisissä 
kouluissa oppilaitten määrä 
on 30–40 % suurempi kuin 
vuonna 2006, joten aikuis-
ten läsnäololle nuorten ko-
koontumispaikoissa on tar-
vetta.

Jalkkarit-ryhmään kuuluu 
vapaaehtoisia täysi-ikäisiä, 
jotka kiertävät pareittain 
kylällä nuorten keskuudes-
sa koulujen lukuvuosien 
aikana (ei siis kesäisin). 
Jalkkareiden periaatteena 
on ilmoittaa "ylilyönneistä" 
nuoren huoltajalle vain nuo-
ren suostumuksella.

Toimintaan on seitsemän 
vuoden aikana osallistunut 
aktiivisesti 24 henkilöä. 
Tällä hetkellä meitä on 
kymmenkunta, joista noin 
puolella on alle 18-vuotiaita 
nuoria; muilla lapset ovat jo 

täysi-ikäisiä. Pari partioijaa 
on seitsemänkymppisiä, jo-
ten yläikärajaa ei ole.

Toimintaan toivotaan lisää 
vapaaehtoisia. Partiointi-
vuorot on sovitettavissa 
oman aikataulun mukaan. 
Yleensä vuoro on osunut 
kohdalle joka toinen kuu-
kausi.

Lähde edes tutustumaan ky-
län iltaelämään ja tee päätös 
jatkosta vasta sitten. Ota 
yhteyttä jalkkarit@luuk-
ku.com tai tekstaa tai soita  
040 5076956/Ulla Räntilä.

Syksy saapui –  
talviuintikausi alkaa

Kirkkonummen kunnan 
talviuintikausi alkaa 10.10. 
Pukukoppi saapuu Lam-
maskallion rantaan heti, 
kun se on mahdollista, 
yleensä lokakuun aikana. 
Monet jatkavat uintia kyl-
mien pukukoppien kautta 
ennen lämpimän kopin saa-
pumista.

Talviuintipaikan pukukopin 
avaimen voi tilata itselleen 
kunnan liikuntapalveluista 
numerosta

040 1269404 Pia Kärkkäi-
seltä tai sähköpostilla: pia.
karkkainen@)kirkkonum-
mi.fi.

Avain maksaa 25 euroa. 
Uintikauden päättyessä, 
avaimen palautuessa kun-
taan, saat takaisin pantin 15 
euroa. Avaimen voi noutaa 
Veikkolan nuorisotilas-

ta (Koskentie 3) tilauksen 
yhteydessä sovittavana ai-
kana. Nuorisotila on auki 
myös iltaisin.

Talviuintisauna 
lämpiää sunnuntaisin

Sunnuntai-iltapäivinä loka-
kuun puolivälistä huhtikuun 
loppuun sauna on varattu 
talviuimareille. Sauna läm-
piää talkoilla, jos lämmit-
täjiä löytyy. Pukukoppiin 
tulee lämmittäjälista, johon 
halukkaat voivat merkitä ni-
mensä sopivan sunnuntain 
kohdalle.

Saunaa ja talviuintia voi 
kokeilla ilmaiseksi. Maksu 
koko kaudesta on 30 euroa 
ja syys-/kevätkaudesta 20 
euroa. Pukukoppiin tulee 
tilillepanokortteja. Maksu 
suoritetaan talviuintijaok-
sen tilille 529745-216331.

Saunomisaika vaihtelee 
hieman saunojien toiveiden 
ja iltojen pimeyden mu-
kaan. Yleisimmin sauna on 
lämmin klo 16–17.

Saunaa vuokrataan 
Kymppikioskilta

Saunaa voi edelleen vuok-
rata oman perheen tai ys-
tävien käyttöön. Varaukset 
tehdään Kymppikioskilta 
Koskentorilta. Vuokra (25 
euroa) maksetaan käteisellä 
varausta tehdessä. Avaimen 
voi noutaa ja palauttaa kios-
kille.

Lisätietoja saunasta  
Veikkolaverkosta  
www.veikkola.fi.

Teksti: Pirkko-Liisa Iivari 
Kuva: Tapani Iivari

Kutsu aluefoorumiin 1.10.
Aluefoorum kokoontuu tiistaina 1.10. kello 17 Veikkolan nuorisotilassa. Foorumiin ovat 
tervetulleita Veikkolan seudulla toimivien seurojen, yhdistysten ym. tahojen edustajat. Ai-
heena seudun toiminta ja tilanne nuorten näkökulmasta.

Lisätietoja VeVe:n toiminnanjohtaja Johanna Artola,  
johanna.artola@gmail.com, 050 3011922.

Lukuiloa ikäihmisten 
lukupiireissä
Ikäihmisille suunnatut luku-
piirit palvelutaloissa ja hoi-
tokodeissa kaipaavat lisää 
ääneen lukijoita. Piireissä 
luetaan elämäkertoja, muis-
telmia, tarinoita. Lukemisen 
lomassa myös keskustellaan 
ja viritellään omia muistoja 
ja kokemuksia.

Lukupiiri tarjoaa ikäihmi-
sille mahdollisuuden ko-
koontua yhteen ja kokea 
iloa kirjallisuudesta. Myös 
lukijoille yhteinen aika 
kirjan ääressä on antoisaa. 
Tekstit heräävät eloon luki-
joissa ja kuulijoissa, men-
nyt ja nykyinen kohtaavat.

Aalto-yliopisto Veikkolassa –
kanditöitä, kyläsuunnitelmia ja 
rantakaavoja
Aalto-ylipiston maisema-
arkkitehtuuriopiskelijat 
ovat kolmena vuonna teh-
neet töitä Veikkolassa. 
Työn tuloksena kuluneiden 
kolmen vuoden aikana on 
syntynyt maisema-arkki-
tehtuurin kandidaattitöitä, 
kyläsuunnitelmia ja ranta-
kaavoja. Pari–kolmekym-
mentä opinnäytetyötä on 
nyt käytössä Veikkolan ke-
hitystyössä.

Kandidaatin töissä teh-
tiin viheraluesuunnitelmia 
Veikkolaan ja sen lähialu-
eelle. Kyläsuunnitelmissa 
perehdyttiin aluesuunnitte-
luun ja Veikkolan tulevai-
suuden suunnitteluun laa-
jemmin. Rantakaavatyöt 
käsittelivät muitakin aluei-
ta.

Kenttäkurssin aikana kylä-
talo oli opiskelijoiden käy-

Jos olet halukas antamaan 
vanhuksille aikaasi ja tule-
maan lukijaksi silloin täl-
löin tai vakituisesti, soita 
050-5663697 tai kirjoita 
tarja.karvinen2@luukku.
com.

Tarja Karvinen

tössä. Yhteistyö kyläyhdis-
tysten kanssa oli mallikasta. 
Monessa opinnäytetyössä 
ihaillaan veikkolalaisten 
kiintymystä omaan kylään-
sä. Koulutuksen vetäjä Sir-
pa Törrönen kiitti kaikkia 
antoisista vuosista.

Raija Kari

Talviuintikauden avajaiset 
Lauantaina 12.10.  klo 15 Kylätalolla katsotaan avantouintivideo ja tutus-
tutaan avantouintioppaaseen. Sen jälkeen siirrytään kyläsaunalle sauno-
maan ja järveen kokeneiden avantouimareiden opastuksella.

Kylätalon osoite on Vanhtatie 29, Veikkola. Kyläsauna sijaitsee Lammin-
järven rannalla Lammaskallion uimarannan vieressä.

Tilaisuus on ilmainen ja sen järjestää Veikkolan kyläyhdistys.

VeiKy:n kuntosalivuoro 
 
Kyläyhdistys tarjoaa jäsenilleen taas syksystä alkaen 
kuntosalivuoron Veikkolan koululla. 
 
Kuntosalivuoromme on sunnuntaisin klo 18 – 19.30. 
 
Tapaamme salin ulko-oven edessä kello 17.55 – 18.05.   
Iltavahtimestari ei ole  viikonloppuisin paikalla, joten tule ajoissa! 
 
Terveisin, 
Veikkolan Kyläyhdistys

Samaan aikaan, kun kyläavustaja Erik oli maalaamassa rantasaunan ovea, Uuppana-telkkä, 
oikealla, pistäytyi kaverinsa kanssa meitä saunarannassa tervehtimässä.
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Mitä arkkiatri teki Veikkolassa?
Toukokuussa Veikkola-päivä -ilmoituksia laitellessani tapasin arkkiat-
ri Risto Pelkosen ja kuvausryhmän Veikkolan terveysaseman edessä. 
He olivat menossa sisälle tekemään elokuvaa.  Asia kiinnosti minua ja 
sovin kesäteatterin väliajalla haastattelusta Johanna Rausteen kanssa. 

– Nauhalla arkkiatri ja (äs-
ken valmistunut) valmistu-
va lääkäri pohtivat yhdessä 
lääkäriyttä muun muassa 
sairaalassa ja terveyskes-
kuksessa. Filmiä käytetään 
lääketieteellisessä opetuk-
sessa, Johanna Rauste ker-
too.

Lääketieteen opiskelijat tu-
tustuvat Veikkolassa terve-
yskeskustyöhön ja sairauk-
siin Johannan opastuksella. 
Kolmannen ja neljännen 
vuoden opiskelijat tulevat 
terveysasemalle muuta-
maksi päiväksi ja viidennen 
vuoden opiskelijat pariksi 
viikoksi.  He ottavat vastaan 
potilaita. Potilailta kysytään 
tähän suostumus. Näiden 
lääkäreiden tutkimus on pe-
rusteellinen; se kestää jopa 
tunnin. Lopuksi Johanna 
käy läpi opiskelijan ja poti-
laan kanssa tulokset.

Jatkuva yhteistyö lääkiksen 
kanssa on kenties yksi syy 
siihen, että Kirkkonummel-
le on saatu hyvin lääkäreitä.  
Veikkolankin kaikki virat 
on täytetty. Yhdessä neljäs-
tä virasta on tosin (harjoitte-
lija) sijainen.

Veikkolan vastuulääkäri

Johanna Rauste on Veikko-
lan vastuulääkäri. Kaikki 
aseman lääkärit ovat samas-
sa asemassa. Johanna ei ole 
terveysaseman johtaja vaan 
aseman yhteyshenkilö. Hän 
on ollut Veikkolassa yli 
seitsemän vuotta.

– Työhön kuuluu kaikil-
la lääkäreillä neuvolatyö. 
Kouluterveydenhuolto jou-
duttiin ulkoistamaan jo vii-
me vuonna. Tämän vuoden 
osalta asia on vielä auki. 
Veikkolan terveysaseman 
alue on jaettu maantieteelli-
sesti neljään. Kullakin alu-
eella on oma lääkäri.  Kyl-
mälän eteläosan asukkaat 
on siirretty keskustan ter-
veyskeskuksen asiakkaiksi, 
Johanna kertoo.

– Asemalla on neljä lääkä-
riä ja viisi hoitajaa. Työaika 
on maanantaista torstaihin 
kello 8.30–15.30 ja perjan-
taisin kello kolmeen.

– Fysioterapeutti on Veik-
kolassa neljänä päivänä 
viikossa. Ravitsemuste-

rapeutti ja psykiatrinen 
sairaanhoitaja ottavat vas-
taan keskustassa, mutta 
käyvät myös Veikkolassa 
pari kertaa kuukaudes-
sa. Tähystystutkimukset 
hoidetaan Mehiläisessä ja 
hermoratatutkimus Ter-
veystalossa lääkärin arvi-
on perusteella.

Jonot lyhentyneet

– Kiireettömän hoidon jo-
notusaika on yhdestä nel-
jään viikkoa. Minun aiko-
jani joutui viime vuonna 
jonottamaan paljon pitem-
pään, mutta nyt tilanne on 
parempi.

– Sisäilma saisi olla pa-
rempi, mutta ilmapiiri on 
hyvä. Veikkolalaiset ovat 
ottaneet terveysaseman 
omakseen. Asukkaiden ar-
vostus auttaa viihtymään 
työssä.  Laboratorion uu-
teen ajanvarausjärjestel-
mään ollaan yleensä tyy-
tyväisiä.

Työ ja tulevaisuus

– Jotkut tutut ovat kyselleet, 
miksi en etene uralla vaan 
pysyn vuodesta toiseen ter-
veyskeskuslääkärin työssä. 
Minä pidän työstäni.  Se on 
monipuolista ja palkitsevaa.  
Vapaa–aikana irrottaudun 

työstä ja pidän huolta fyysi-
sestä kunnostani.

– Potilaat kysyvät aika-
ajoin, olenko lähdössä pois 
Veikkolasta, mutta sellai-
sia suunnitelmia minulla 
ei ole.

Tulevaisuuden ratkaisuja, 
sitä miten terveyspalvelut 
jatkossa järjestetään, Johan-
na Rauste ei lähde arvaile-
maan. Se kuuluu politiikoil-
le, hän ajattelee.

Teksti: Raija Kari 
Kuva: Tapani Iivari

Johanna Rauste on Veikkolan vastuulääkäri. Taustalla Franz Raschbacherin lennokasta 
taidetta.

yhteisten kokemusten jaka-
minen ovat olennaisia.

Kuvapuhelimen välityksel-
lä ollaan yhteydessä ohjaa-
jaan ja toisiin osallistujiin. 
Kotona harjoitellaan kuva-
puhelimeen asennettujen 
musiikillisten ja kielellisten 
sovellusten avulla. Kaikille 
osallistujille laaditaan myös 
henkilökohtainen hyvinvoin-
tisuunnitelma. Tablet-tieto-
koneen saa maksutta käyt-
töönsä puoleksi vuodeksi.

Veikkolaan ja 
Kirkkonummen 
keskustaan omat ryhmät

Veikkolassa sekä kirkolla 
toteutetaan maksuton oma 
ryhmä, johon kannattaa 
ilmoittautua viipymättä. 
(Asiasta kerrotaan myös 
Perjantaikahvilassa 27.9. 
klo 11.00–12.00 Veikkolan 
kirjaston nuorisotilassa.)

Lisätietoa:  
teija.saarinen@miinasillan-
paa.fi tai 0400 333258. 
Teksti: Teija Saarinen

Apua muistisairaalle 

Etsitään Yhteinen 
Sävel
Muistisairaus vaikuttaa 
usein henkilön tapaan il-
maista itseään ja olla vuo-
rovaikutuksessa toisten 
kanssa. Muistisairaan hen-
kilön ja läheisten vuorovai-
kutus urautuu ja kaventuu 
hiljalleen. Miina Sillanpään 
Säätiön Yhteinen sävel 
-hankkeen tavoitteena on 
kotona asuvan yli 65-vuoti-
aan muistisairaan henkilön 
ja hänen läheisensä vuoro-
vaikutuksen edistäminen 
musiikin ja kommunikaati-
on keinoin. Hankkeen avul-
la tuetaan muistisairaan ja 
läheisen hyvinvointia sekä 
toimintakykyä.

Apuna tablet-tietokone

Kiinnostavan kokonaisuu-
den muodostavat ryhmä-
kuntoutus ja kotiharjoittelu 
tablet-tietokoneen (kuva-
puhelimen) avulla. Ryh-
mätapaamisissa edistetään 
vuorovaikutusta, annetaan 
tietoa hyvinvointiin liitty-
vistä asioista ja ohjataan 
kuntouttavia harjoituksia. 
Vertaisten kohtaaminen ja 

Muistikuntoutuksessa käytetään uutena apuvälineenä 
kuvapuhelinta.
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Hammaslääkäri 
laajentaa
Veikkolan yksityinen ham-
maslääkäri Okko Sivonen 
aloitti uudessa liiketalossa 
tammikuussa 2012. Nyt hä-
nen praktiikkansa laajentaa.

– Markku Nikola ehdotti 
minulle laajennusta. Järke-
västi aseteltuna lisäneliöillä 
saadaan toinen hoitohuone, 
sosiaalitilat ja röntgenhuo-
ne. Yritän hommata alkuun 
suuhygienistin, ja toive 
olisi, että vuoden–kahden 
päästä tulisi toinen ham-
maslääkäri. Nyt kannatti 
ottaa uudet tilat reserviin, 
Okko tuumaa.

Veikkolan ja Lohjan väliä

Vastaanotto on auki maa-
nantaisin klo 7.30–17, tiis-
taisin 7.30–15.30 ja perjan-

taisin 7.30–16.30, lisäksi 
lokakuun alusta joka toinen 
keskiviikko. Silloin Okko 
lopettaa Inkoossa. Lohjalla 
hän ottaa vastaan toistai-
seksi.

Alkuun asiakkaita oli vä-
hän, ja kunnan yksityiselle 
puolelle lähettämät potilaat 
tulivat todelliseen tarpee-
seen. Moni veikkolalainen 
on kokeillut paikallista 
hammaslääkäriä ja ollut 
tyytyväinen.

Okolla on iso perhe, ja sil-
lekin pitäisi jäädä aikaa. 
Vanhin viidestä lapsesta on 
toisella luokalla ja nuorin 
alle vuoden vanha.

Teksti: Raija Kari 
Kuva: Tapani Iivari

Muutoksia BB-testamenttiprojektissa

Brita Blombergin testamenttiprojektin (BB-
ryhmä) palveluohjaajan Marja Keräsen 
projektityöaika muuttuu 1.10. alkaen puoli-
päiväiseksi. Projekti on käynnistynyt, toimit-
tajasopimukset tehty ja käytännön järjestelyt 
valmiina. Marjan puolipäivätyö kohdistuu 
edelleen Veikkolan ikäihmisiin. Hän jatkaa 
testamentin hengen mukaisesti kotikäyntejä, 
opastusta, puhelinpalvelua ja kotona asuvien 
tukemista. Hän tekee kokopäivätyötä kunnan 
tehtävissä. Toinen puolisko työajasta kuluu 
BB-projektiin ja toinen Kirkkonummen muis-
sa ikäihmisten hyvinvointipalvelun tehtävissä.

Palkkakustannuksissa syntyvää säästöä ohjataan BB-ryh-
mäläisten kyselyvastausten perusteella muun muassa sii-
vousapuun. Lyhenevän työajan takia osa palveluohjaajan 
työstä siirretään vapaaehtoisille tai yhdistetään muiden yh-
teisöjen toimintoihin.

Tulossa on uusia toimintoja ja muutoksia nykyisiin:

Seniori-info avaa neuvontapisteen Veikkolan terveysase-
malle vuoroperjantaina Masalan pisteen kanssa. Tämä va-
pauttaa palveluohjaajan tukien ja avustusten selvittämisestä 
ja lomakkeiden täyttämisestä.

Siivousapu

Kyselyn tuloksena on päätetty toteuttaa siivousapu.  Palve-
luohjaaja tekee syksyn aikana palvelutuottajien kanssa so-
pimukset ja kertoo toimintatavoista perjantaikerhossa. Avun 
suuruus on 50 euroa/talous/vuosi.

Jalkahoito jatkuu entisten toimittajien sopimuksilla, ja jal-
kahoidon tuki nousee 30 euroon/kolmesti vuodessa.

Perjantaikahvila jatkaa Nuorisotilassa. Kahvitus ja luen-
noitsijoiden etsiminen tehdään vapaaehtoisvoimin. Per-
jantaikahvilan kelloajat vahvistuvat syyskuun aikana, mut-
ta kahvila-aika muuttuu ryhmäläisten toivomuksesta tuntia 
myöhemmäksi eli kello 11 – 12. Kahvila on avoinna kaikille 
alueen ikäihmisille.

Palveluohjaaja on henkilökohtaisesti tavattavissa perjantai-
sin kahvilan jälkeen.  Kuljetusvaraukset keskitetään perjan-
taitapaamisten yhteyteen.

Palveluohjaajan puhelinpalvelu. Ohjaajan puhelinnumero 
pysyy entisenä. Palveluohjaaja vastaa normaalisti BB-pro-
jektin työpäivinä, purkaa puhelimeen tulleet viestit ja ottaa 
yhteyttä soittajaan tilanteen sitä vaatiessa. Palveluohjaaja 
on BB-projektin tehtävissä keskiviikon iltapäivästä perjan-
taihin.

Ruokailumahdollisuus Veikkolan koululla

Kaikki vanhuuseläkeikäiset saavat tulevaisuudessa ruokailla 
Veikkolan koululla omakustannushintaan. BB-ryhmäläisille 
jaetaan vuosittain kymmenen ilmaislippua. Ruokailuaika on 
todennäköisesti klo 12.30–13.00.  Omakustannushintaiset 
(noin 5,70 euroa), kaikille vanhuuseläkeikäisille tarkoitetut 
ruokaliput tulevat myyntiin myös Veikkolaan. Palveluoh-
jaaja tiedottaa asiasta, kun yksityiskohdista on sovittu.

Retket ja niiden järjestelyt

BB-projektin puitteissa ei järjestetä retkiä, mutta testament-
tivaroista voidaan tukea retkiä 20 euroa/hlö/retki. BB-suun-
nitteluryhmä valitsee alueen muiden yhteisöjen retkistä ne, 
joihin osallistumista tuetaan BB-varoin.

Uimahallin käyttöä voidaan tukea uintitempausten aikana, 
kun järjestäjä sopii asiasta palveluohjaajan kanssa, selvittää 

paikan, vuokran ja toimittaa BB-ryhmän ilmoittautumiset 
palveluohjaajalle.

Tiedotus 

Tiedotuskirje lähetetään jatkossa vain ryhmän uusille jäse-
nille. Tiedotus tapahtuu perjantaikahvilassa, Kirkkonum-
men Sanomissa ja Kylänraitti-lehdessä. Viikoittaiset ta-
pahtumat ovat Kirkkonummen Sanomien Päivyri-palstalla. 
Brita Blombergin testamenttiprojekti on myös Facebookis-
sa. 

Seuraavat palvelut jatkuvat entisellään:

Britan juhla 7.10. Juhla on suunniteltu vuosittain seurakun-
nan, Sydänystävien, Veikkolan Kyläyhdistyksen ja palve-
luohjaan yhteistyönä. Isä Mitro on lupautunut puhujaksi 
tämän syksyn juhlaan.

Kevään tilaisuudessa ylilääkäri esittelee BB-varojen edelli-
sen vuoden käytön ja tulevat suunnitelmat. Tilaisuudessa on 
myös esitys ajankohtaisesta aiheesta.

Lounasruokailut Pikkirillissä jatkuvat Veikkolan koululla 
tapahtuvan ruokailun alkamiseen asti.

Liikunta Balanssi-kuntosalilla jatkuu. BB-projektin rahois-
ta maksetaan Easy line -ryhmäliikunnan jokaiselle kolme 
ensimmäistä käyttökertaa.

Ikkunanpesu ja raskaan pihatyön apu jatkuvat entisellään.

Kutsutaksi Nummelaan jatkuu edelleen. Palveluohjaaja il-
moittaa ajopäivät Kirkkonummen Sanomissa, ja asukas itse 
varaa auton.

Saattokäynnit terveyspalveluihin ja hoitoihin jatkuvat kah-
den vapaaehtoisen avustajan voimin.

Liukuesteiden, kävelysauvojen jako ja potkupyörän lainaus 
jatkuvat.

Oletko sinä valmis tulemaan vapaaehtoisena mukaan toi-
mintaan? 

Tulisitko esimerkiksi

– kerran kuukaudessa tai pari kertaa kevään aikana keittä-
mään kahvia BB-ryhmäläisille?

– kertomaan omasta työstäsi tai harrastuksestasi, elämästäsi 
Veikkolassa tai jossain muussa maailman kolkassa?

Tunnetko ulkomaalaisen, Suomessa asuvan henkilön, joka 
on valmis kertomaan kotimaansa ja Suomen eroista esimer-
kiksi ikäihmisten hoidossa?

Yhteystiedot: Marja Keränen,  
marja.keranen@kirkkonummi.fi, puhelin 050 413 7443.

Palveluohjaaja Marja Keränen kertoo tulevasta 
kerho-ohjelmasta. Kuva: Pirkko Kautto.

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. 

Kylätalo 

Hammaslääkäri Okko Sivonen valmistautuu 
toimenpiteeseen. Asiakas on valmiina hoitotuolissa.
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Näe, ajattele, 
havaitse!
Vuodenaika on vaihtunut. Se mikä ke-
säkelillä ja valoisalla oli melkein itses-
tään selvää, esimerkiksi helppo näke-
minen ja renkaiden hyvä pito, on taas 
yli puoli vuotta muisto vain.

Seuraavassa on muistilista asioista, 
jotka ovat yhtä tärkeitä kokeneille ja 
vähemmän kokeneille tienkäyttäjille.

* Kertaa mielessäsi ne asi-
at, jotka ovat ajoneuvon 
kuljettajalle tieliikennelain 
tai -sääntöjen vastaisia tai 
joita määräykset vaativat. 
Perheissä asioista kannattaa 
keskustella yhdessä.

* Pidä itsesi aina hyvässä 
ajokunnossa. Vältä pitkää 
ajomatkaa kohti iltaa, pi-
meällä ja aamuyöllä. Tie-
dät varmasti, mitkä juomat 
heikentävät ajoa tai teke-
vät siitä laitonta. Myös tu-
pakointi heikentää kykyä 
havaintojen tekemiseen. 
Ja kännykän käyttö on tie-
tysti sallittua vain kädet 
vapaina.

* Havaitseminen ei ole sa-
maa kuin näkeminen. Ana-
lysoi ajoneuvon kuljettajana 
– myös polkupyöräilijänä 
– havaintosi: miten tilan-
teitten riskejä voi vähentää. 
Muista jalankulkijana hei-
jastimet ja pyöräilijänä hei-
jastimien lisäksi valot.

* Älä tuudittaudu ajaessasi 
vanhoihin rutiineihin vaan 
ajattele: jokainen ajo on 
seuraavan ajokerran harjoi-
tus.

* Pidä ajoneuvosi kunnos-
sa. Renkaat ovat autolle 
samaa kuin mm. pohjaku-

vioiltaan kunnolliset kengät 
jalankulkijoille. On erittäin 
riskialtista yrittää ajaa ke-
särenkaat loppuun ja siir-
tää uusien osto kevääseen. 
Huomattavasti viisaampaa 
on hankkia uudet kesären-
kaat jo nyt syksyn vesi- ja 
sohjoliirtokeleille.

* Kun teet säännöllises-
ti kunniakierroksen auton 
ympäri, voit tarkistaa py-
säköinti- ja takavalot. Kun 
istut kuskin paikalla, joku 
toinen voi katsoa jarru- ja 
vilkkuvalot. Jos vilkkuvalo 
jonain päivänä nopeutuu, 
jokin vilkutuksen puoleisis-
ta polttimoista on rikki.

* Lohkolämmitintä kan-
nattaa käyttää esimerkiksi 
kylminä öinä. Pääset liik-
keelle ilman kylmäkäynnis-
tystä, mikä säästää akkua, ja 
moottori saavuttaa nopeam-
min polttonestettä säästävän 
lämpötilan.

* Muista loskakeleille tuu-
lilasinpesunesteen riittävä 
pakkaskestävyys. Puhdista 
ovien sekä konepellin sau-
mat ja tiivisteet. Voitele lu-
kot esimerkiksi aseöljyllä ja 
tiivisteet silikonilla.

* Muista säästäväinen ajo. 
Nykypäivän autoilla on 

Juuri näin! Polkupyöräilijä taluttaa pyöräänsä Veikkolan kiertoliittymien välisellä leveällä 
suojatiellä, jota ei ole merkitty kevyen liikenteen väylän jatkeeksi. Siitä syystä tällä 
suojatiellä ei pyöräily ole sallittua. Kuva on otettu kello 8.17 Veikkolan syyslukukauden 
ensimmäisenä koulupäivänä 12.8. Tuona maanantaina Pohjois-Kirkkonummen MLL oli jo 
perinteiseen tapaan järjestänyt suojatiepäivystyksen.

helppo säästää moottori-
jarrutuksella: kun rullailet 
alamäessä tai esimerkiksi 
liikennevaloihin, kulutus 
on nolla siihen asti, kunnes 
moottorissa on joutokäyn-
nin kierrosluvut. Yhä use-
ammissa autoissa on ajo-
tietokone, josta voi seurata 
hetkellistä ja keskimääräis-
tä kulutusta.

* Rentoudu liikenteessä. Pidä 
mieli virkeänä tarkkailemalla 
erilaisia tilanteita siltä kan-
nalta, miten voisit helpottaa 
muiden kulkemista joutu-
matta itse tinkimään mistään 
tärkeästä omassa kulussasi. 
Älä tavoittele turhaa hyötyä 
tai ajansäästöä.

* Käytä pysäköidessäsi kä-
sijarrua; niin se pysyy kun-
nossa. Käsijarrun lisäksi au-
tossa kannattaa jättää pieni 
vaihde päälle.

* Muista, että mustaa jää-
tä ei ole, vaikka siitä niin 
paljon puhutaan. Seuraa 
aamuisia keliennusteita ja 
lisää ajoosi varmuusmar-
ginaalia: hillittyä nopeutta, 
pehmeitä jarrutuksia, kun-
nollisia turvavälejä ja rau-
hallisia ohjausliikkeitä.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

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

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

HOitaa: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia esineitä 
ja ilmoitamme löydöistä.

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

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

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

tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

avoinna 
lauantaisin 11-15 

tai sopimuksen mukaan.

www.aana.fi 

KAUNEUSNURKKA  
Nina Sipilä-Latovehmas

Netin kautta voi myös tehdä osan hoitovarauksista. 
Netin kautta on myynnissä noin 1-3 päivää per 
viikko. Loput ajoista myydään ”vanhan” käytännön 
mukaan sähköpostilla/tekstiviestillä tai puhelimitse.

nettisivut/ nettiajanvaraus: 
http://kauneusnurkka.nettisivu.org

Kauneusnurkka myös facebookissa, käy 
tykkäämässä osoitteessa:   
http://www.facebook.com/#!/pages/
Kauneusnurkka/141157732649307

Kauneusnurkka, Nina Sipilä-Latovehmas,  
Turuntie 561, 02880 Veikkola p.050-5645909

  
Oletko kiinnostunut muistikuntoutuksesta?

Miina Sillanpään Säätiö kehittää muistisairauksien varhaisvaiheen 
kuntoutusta. Kuntoutuksessa muistisairaat henkilöt ja heidän läheisensä 
osallistuvat puheterapeutin ohjaamiin ryhmätapaamisiin. 
Ryhmissä annetaan tietoa muistista sekä tuetaan toimintakykyä ja hyvin-
vointia. Osallistujat saavat käyttöönsä tablet-tietokoneet, joita hyödyn-
netään kotiharjoittelussa. 
Kuntoutuksen vaikuttavuudesta tehdään tutkimus.

Mikäli olet yli 65-vuotias, sinulla on äskettäin todettu muistisairaus ja 
asut läheisen kanssa kotona, saatat soveltua tähän muistikuntoutukseen. 
Osallistuminen on maksutonta. 
Ryhmätapaamisia on kuusi ja ne järjestetään Veikkolassa. 

Lisätietoja: 
Projektityöntekijä Teija Saarinen
Miina Sillanpään Säätiö
p. 0400 333258
teija.saarinen@miinasillanpaa.fi
www.miinasillanpaa.fi

Täällä sinua palvelevat  alan opettajat

TERVETULOA  NAUTTIMAAN  HOIDOISTAMME!

Avoimet ovet maanantaisin klo 16.30-18.00 

Jasmine harjaannuttaa kädentaitojaan asiakastöitä  
tekemällä Kauneusnurkalla.

Tyttäreni Jasmine Lindelöf on aloittanut kosmetologiopinnot, näyttöjen kautta. 

Opiskelija hintaisia hoitoja on myynnissä kosmeettiseen 
jalkahoitoon, käsihoitoon sekä kasvohierontaan.  Ajat 
ovat varattavissa nettiajanvarauksen kautta. Opintojen 
edetessä mahdollisuus myös muihin hoitoihin.

Huomioithan aikaa varatessa, että varaat ajan Jasminen listasta ja opiskelija hoidon, 
jotta järjestelmä varaa hoidolle riittävästi aikaa. Jasminen hoidoista saat 40% alen-
nuksen. 
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Kylänraitti-lehden Valtuustopalstalla jokainen 
puolue esittelee itsensä ja kirjoittaa tavoitteis-
taan. Etenemme suurimmasta pienimpään. Ky-
länraitin päämäärä on muistuttaa  Pohjois-Kirk-
konummen asukkaita, ketkä meitä edustavat 
valtuustossa. Samalla toivomme lukijoiden seu-
raavan aktiivisesti valitsemiensa edustajien toi-
mintaa kunnan päättäjinä. Jotta tiedämme, miten 
toimimme kolmen vuoden päästä, kun astumme 
taas vaaliuurnille.

Valtuustopalsta

Keskustapuolue: 
Kyläläisten ääni kuuluviin
Veikkola on omaleimainen 
ja itsellinen kylä Kirkko-
nummella. Maan mitassa 
kylämme voisi olla oma 
kuntakin – paljon vähem-
milläkin eväillä monet kun-
nat sinnittelevät eteenpäin.

Ihmisten sitoutuminen 
alueensa ja ympäristönsä 
kehittämiseen lisää hyvin-
vointia. Kokemus mukana 
olosta ja vaikuttamisesta 
antaa henkistä tyydytystä 
ja yhteenkuuluvaisuuden 
tuntua. Tämä ei ole tullut 
esiin keskusteluissa kunta-
liitoksista tai isäntä- ja ren-
kikunnista.

Asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksien turvaaminen 
heitä läheisesti koskevissa 
asioissa on demokratian 
ydintä. Meille se on ehdot-
toman tärkeää. Yhteisölli-
syys toimii, kun tietää, ke-
neen ottaa yhteyttä mieltä 

askarruttavissa asioissa, ja 
tulee kuulluksi. Pienissä 
kunnissa jokainen tuntee 
jonkun luottamushenkilön. 
Suurissa näin ei ole.

Kirkkonummi on mukana 
selvittämässä neljän kun-
nan liitosta, koska uusi laki 
niin määrää. Mielestämme 
Kirkkonummi on riittävän 
suuri pärjätäkseen itsenäi-
senä jatkossakin. Kuntalii-
tosten myötä demokratian 
tilalle tulee vain byrokra-
tia: virkamiesvalta kasvaa, 
ja kuntalaisten ääni häviää.

Kyläyhdistys yhdistää

Veikkolan asioiden hoidos-
sa on kyläyhdistyksellä ol-
lut suuri merkitys. Yhdistys 
on ennakoinut eteen tulevia 
asioita ja järjestänyt monia 
kuulemisia ja keskusteluita 
kooten alueen mielipiteen 
yhteen. Näin asioita on voi-

tu kunnan elimissä yhdessä 
edistää.

Pitkälti kyläyhdistyksen 
ja kylän yhteisöllisyyden 
ansiota on Veikkolan pal-
veluiden, kuten terveys-
aseman, säilyminen sekä 
uuden koulun, urheiluken-
tän ja skeittirampin kehit-
tyminen.

Kunnan talous on tiukoil-
la, vaikka olemme vau-
ras kunta maan mitassa. 
Lähivuosina tarvitaankin 
jälleen määrätietoista pai-
kallista vaikuttamista ja 
yhteisen mielipiteen muo-
dostamista kylämme ke-
hittämisessä.

Painopistettä 
ennaltaehkäisyyn ja 
lähipalveluihin

Haluamme kaikessa toimin-
nassa painottaa ennakoivaa 

Veikkolalaiset keskustalaiset Antti Salonen, Johanna Isomäki-Reik, Marjut Frantsi-Lankia 
sekä Eero Lankia. Kuva: Joose Lankia.

ja ennaltaehkäisevää toi-
mintaa. Terveyttä, toimin-
takykyä ja hyvinvointia 
edistävillä lähipalveluilla 
säästetään niin kunnan kus-
tannuksissa kuin inhimilli-
sestikin. Lasten, nuorten ja 
perheiden sekä ikäihmisten 
hyvinvoinnin ja toiminta-
kyvyn tukeminen on paras 
investointi tulevaan. Palve-
luja pitää voida saada entis-
tä enemmän myös yli kun-
tarajojen sieltä, mistä niitä 
on luontevinta hakea.

Haluamme turvata perhei-
den aidon valinnanvapau-
den pienten lasten hoidon 
järjestämisessä. Kunnan 
maksama kotihoidontuen 
kuntalisä tarjoaa valinnan-
mahdollisuuden niille per-
heille, joiden tilanteeseen 
ja arvomaailmaan kotihoi-
to sopii lasten varhaisvuo-
sina.

Maan hallitus puuttuukin 
mielestämme virheelli-
sesti perheiden oikeuteen 
päättää omista asioistaan 
suunnitellessaan kotihoi-
dontuen jakamista lain 
voimin molemmille van-
hemmille. Myös omais-
hoidontuen turvaaminen 
on monestakin näkökul-
masta kannattavaa ja inhi-
millistä.

Veikkola on turvallinen 
ja miellyttävä asuinalue. 
Täällä luonto on lähellä, ja 
naapurit tuntevat toisensa. 
Me keskustalaiset olemme 
vahvasti sitoutuneet kehit-
tämään aluettamme kylä-
läisten toiveita kuunnellen 
ja yhteistyössä yli puolue-
rajojen!

Antti, Marjut, Eero ja  
Johanna

Veikkolan alueelta kunnan 
luottamustehtävissä toimi-
vat keskustalaiset:

Antti Salonen, kunnanval-
tuuston jäsen, valtuustoryh-
män puheenjohtaja

Marjut Frantsi-Lankia, 
kunnanvaltuusto jäsen, pe-
rusturvalautakunnan jäsen

Eero Lankia, kunnanval-
tuuston jäsen, Eerikinkarta-
non johtokunnan varajäsen

Johanna Isomäki-Reik, kun-
nanvaltuuston varajäsen, 
kunnanhallituksen jäsen

Martti Troberg, suomen-
kielisen varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunnan jäsen

Maria Tjäder-Knight, Ee-
rikinkartanon johtokunnan 
jäsen, sivistyslautakunnan 
varajäsen

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

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

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



Kylänraitti 3/20138 AJASSA

Hevostaidon syventämistä 
Stall Sandbackenissa

Piet Nibbelink Veikkolassa

Hollantilainen Piet Nibbelink on 
pitänyt suosittuja hevostaitokursse-
jaan Suomessa joka kesä vuodesta 
2000 lähtien. Elokuussa hän saapui 
Veikkolaan pitämään kurssipäivän 

Kurssilla tarkkailtiin kol-
men täysin erilaisen hevo-
sen vuorovaikutusta Pietin 
kanssa, minkä jälkeen har-
joiteltiin hevosen johtamista 
puomeista tehdyn labyrintin 
lävitse. Sitä ennen me kurs-
silaiset olimme harjoitelleet 
keskenämme silmät suljet-
tuina, miltä tuntuu vuoroin 
johtaa ja olla johdettavana. 
Saimme tuntumaa siihen 
luottamussuhteeseen, jota 
hyvältä johtajalta edellyte-
tään.

– Kurssilla tunnelma oli kii-
reetön ja rauhallinen. Hevo-
sen arvostus näkyi sekä rau-
hallisena ja hellänä hevosen 
käsittelynä että tarvittaessa 
hevoselle rajojen näyttämi-
senä ja johtajuuden otta-
misena. Kurssilla hienoin-
ta oli avoimuus ja yhteys 
hevoseen. Löysin hevoset 
uudelleen ja tavalla, jota en 

ole itse osannut aiemmin et-
siä, kurssilla oppilaana ollut 
Maria Hintikka kertoo.

Piet Nibbelink, mitä on olla 
hevosen johtaja?

Piet: “Et voi olla hevosen 
johtaja noin vain, se on jo-
tain mihin on kasvettava. 
Voit miettiä, minkälaisia 
johtajia maailmassa on, ja 
harkita, minkälainen joh-
taja itse haluaisit olla. Esi-
merkkejä erilaisista johta-
jista ovat Hitler, Saddam 
Hussein, Nelson Mandela 
ja Mahatma Gandhi.”

– Tulin kurssille oppiakse-
ni ilmaisemaan itseäni sel-
keämmin, suoremmin ja ol-
lakseni tietoinen siitä, miten 
mielentilani (lue: tunteeni) 
vaikuttavat ympäristöön. 
Näyttelijän työn ohessa 
olen nyt 20 vuoden ajan 

JK. Piet Nibbelink saapuu Veikkolaan lokakuun lopulla 
pitämään kuusipäiväistä kurssia yhdessä Judy Cross-
Strehlken (Centered Riding/USA) ja Sarah Jane-Clarken 
(Klassinen ratsastus/Espanja) kanssa. 
Kurssin nimi on “Journey into the Horses World Introduc-
tion”. 
Paikka: Stall Sandbacken, Veikkola, 29.10.–3.11. 
Hinta: 400 e/kuunteluoppilas tai 800 e hevosen kanssa 
osallistuvalle. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
jjankavaara@gmail.com, horsesworld01.blogspot.fi

kouluttanut eri yrityksissä 
ja yhteisöissä rakentavaa 
vuorovaikutusta, sanaton-
ta viestintää sekä status-
viestintää. Piet Nibbelink 
oli kertakaikkisen loistava 
kouluttaja ja hevoset suoria, 
selkeitä peilejä/palauttee-
nantajia. Suosittelen kurs-
sia kenelle tahansa, joka ei 
kärsi hevospelosta ja haluaa 
kehittää sekä ottaa vastuun 
omasta ilmaisustaan, kurs-
silla ollut Outi Mäenpää 
kertoo.

– On todella mielenkiin-
toista oppia hevosten maa-
ilmasta, niiden laumakäyt-
täytymisestä ja sosiaalisista 
suhteista. Hevosille on ollut 
elintärkeää voida hetkessä 
aistia toisen elinkumppa-
nin tunnetila ja siten arvi-
oida, onko turvallista olla. 
Ihmisen kanssa eläessään 
hevoset ovat ilmiselvästi 

kehittyneet aistimaan myös 
meidän ihmisten tunnetiloja 
ja aikomuksia. On kiehto-
vaa, miten herkkiä hevoset 
ovat, kun niille avautuu. 
Parhaimmillaan ihmisen ja 
hevosen yhdessäolo muis-
tuttaa tanssia, jossa liiku-
taan yhdessä harmonisesti. 
Siihen suuntaan itse haluan 
kehittyä hevostaidoissani, 
ja siksi halusin olla osa tätä 
kurssia, kommentoi allekir-
joittanut.

Teksti: Ilona Oranen 
Kuvat: Maok

Kurssilaiset kokeilevat silmät kiinni, miltä tuntuu olla hevonen.

Rapsuttelutuokion jälkeen lauma lähtee liikkeelle, ja hevonen seuraa mukana.

Kaikki palvelut 
saman katon alta!

OPKK Veikkola palveluksessasi p. 010 254 5300

Stall Sandbackenin tiloissa. Kurssin 
tarkoituksena oli saavuttaa parempi 
yhteys hevoseen. Kurssilla harjoitel-
tiin tiedostavampaa elekieltä sekä 
erilaisten tunnetilojen aistimista.
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Terveisiä Hollannista
Paardemaat (“Hevosniitty”) on Piet Nibbelin-
kin viiden hehtaarin hevostila Hollannissa he-
delmäpuineen ja viiniköynnöksineen. Pihalla 
seisova kotakahvio muistuttaa Pietin yhteydes-
tä Suomeen. Paikka on kuin pieni eloisa ekoky-
lä itsessään. Ihmisiä tulee ja menee, paikassa on 
hyvä tunnelma, kaikki tuntevat toisensa.

Paikalla oli 20 vuotta sitten vain kunnalta vuokrattu talo, 
pieni talli ja yksi hevonen. Niin alkoi silloisen mehiläisten-
hoitaja ja biologian opettaja Piet Nibbelinkin unelma, joka 
nyt on kasvanut eläväiseksi toimintakeskukseksi.

Liikuntaa ja laumaelämää

Paardemaatin koko 30 hevosen lauma asuu yhdessä “tar-
haparatiisissa”, joka on koko alueen kiertävä, kujista tehty 
rata. Ideana on, että kun heinät levitetään pitkin tarhakujia, 
hevoset siirtävät toinen toisiaan eteenpäin, ja kaikki saavat 
hyötyliikuntaa. Hevoset siis liikuttavat itse itseään luonnol-
lisella tavalla sen sijaan, että ne laitettaisiin kävelykonee-
seen. Tasaisin väliajoin hevoset kutsutaan sisään syömään, 
jolloin kukin kävelee itse omaan karsinaansa.

Ihmiset hoitavat eläimiä ja eläimet ihmisiä

Tallin hevosista pitää huolta myös Care Farm -ryhmä, joka 
mahdollistaa kehitysvammaisille ja muille tukea tarvitse-
ville otteen arkielämään ja työhön. Lisäksi hevosia hoitavat 
lapsiryhmät, joiden ratsastusharrastukseen kuuluu koko-
naisvaltainen hevosista huolehtiminen ja hyvän ystävyys-
suhteen luominen hevoseen. Lasten ratsastustunnit alkavat 
lannanluonnilla, jonka jälkeen harjataan hevosia. Sitten lap-
set työskentelevät hevosten kanssa maasta käsin tai ratsain, 
ja lopuksi ruokitaan hevoset yhdessä. Näin lapsista kehittyy 
taitavia hevososaajia, joilla on parempi ote hevosiin ja elä-
mään ylipäätänsä, koska he ymmärtävät enemmän koko-
naisuudesta.

Hauskaa on, kun lapset pääsevät kehittämään tasapainoaan 
valkoisen Isabel-nimisen hevosen kyytiin. Piet juoksuttaa 
Isabelia liinassa ympärillään, ja lapset tasapainoilevat kyy-
dissä vikellys-tyylisesti; edistyneemmät laukkaavat kädet 
levällään. Ehkä ihaninta näillä ratsastustunneilla on, että 

hevoset ovat niin luottavaisia ja rauhallisia. Oppilaat eivät 
käytä kuolaimia, kannuksia tai raippaa – niille ei ole tarvet-
ta, sillä kyse on yhteistyöstä hevosen kanssa.

Arvokas vanhuus

Ratsastuskoulun hevosten elintaso on jotain, mistä yleen-
sä vain yksityiset hevoset pääsevät osaksi: niitä kohdellaan 
kunnioituksella ja rakkaudella. Niitä ei ratsasteta väsyksiin, 
jolloin ne pysyvät terveempinä korkeaan ikään. Erityisen 
kaunista on se, että myös vanhoilla hevosilla on täällä paik-
kansa. Esimerkiksi jo lähes 30-vuotias Janosh-ruuna on 
kärsivällinen opettaja, kun epävarma oppilas harjoittelee 
hevosen taluttamista. Myös Pietin ensimmäinen hevonen, 
iäkäs Fabiola, viettää allissa onnellisia eläkepäiviään.

Valkoisen ponin työ

Ihastuin erääseen pieneen valkoiseen poniin. Piet kertoi, 
että se ei ole lasten poni, sillä se haluaa mieluummin olla 

VEIKKOLAN 
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 09-1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

aikuisten kanssa. Kysyin, onko sillä jokin tehtävä, johon 
Piet vastasi: “Kyllä, opettaa aikuisille valosta.” Tuo poni on 
usein mukana, kun aikuiset opettelevat hevostaitoja maasta 
käsin tai käsittelevät omia tunnetilojaan. Se oli myös opis-
kelijaryhmän mukana rantaretkellä, jossa se pääsi uimaan ja 
samalla toteutti nuoren naisen unelman päästä uimaan val-
koisen ponin kanssa. Hevosilla ja poneilla on täällä enem-
män annettavaa kuin vain ratsastettavana oleminen.

Retki villihevosten luokse

Ryhmä eläinkäyttäytymistieteen opiskelijoita saapui tänne 
oppimaan hevosten käyttäytymisestä. Lähdimme tarkkaile-
maan lähistön villihevoslaumaa. Pitkän taivalluksen jälkeen 
löysimme hevoset lekottelemasta puiden alta. Piet on näiden 
hevosten vanha tuttu, ja saimme ystävällisen vastaanoton. 
Olin hämmästynyt, kuinka rauhallisia villit hevoset olivat. 
Luulin lauman johtajaoria ensin koko lauman äidiksi, niin 
tyyni ja ystävällinen se oli. Oli kiehtovaa saada tarkkailla 
täysin luonnonmukaisesti elävää hevoslaumaa. Näimme, 
kuinka lauman johtavan orin täytyi väistyä johtavan tam-
man edestä. Tämä on normaalia rauhanomaisessa tilantees-
sa, Piet kertoi. Vaaratilanteessa johtava ori ottaa ohjakset. 
Kummallakin on tehtävänsä laumassa.

Teksti: Ilona Oranen 
 
Kirjoittaja on veikkolalainen, joka on Hollan-
nissa Pietin luona oppimassa hevostaitoja

Nikkarin putki- ja peltityö

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat

- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt

- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät

- Kunnallisteknilliset kaivuutyöt
050-344 4918

Villihevosten luona. Kuva: Ilona Oranen.

Ilona hyvässä seurassa. Kuva Ilonan albumista.
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"Kiirettä on pitänyt, hommia 
on löytynyt laidasta laitaan"

– Sopivasti on tullut pieniä 
hommia monelta alueel-
ta, Erik kertoilee. – Olen 
leikannut ruohoa, tehnyt 
maalaustöitä, kaatanut ja 
pilkkonut puita, korjannut 
kattoja ja antanut neuvoja 
muun muassa porakaivon 
teossa.

Sven-Erik on syntyään sta-
dilainen, joka on viettänyt 
lapsuutensa ja nuoruutensa 
Sörnäisten jengeissä. Veik-
kolaan hän muutti vuonna 
1988 rakentamalla omako-
titalon tontilleen Kytösal-
mentielle. Edesmennyt isä 
oli leipuri, ja Roihuvuores-
sa asuva äiti jäi eläkkeelle 
lihatiskin takaa.

– Äidin isä oli suutari ja 
veli puuseppä. Sieltä nämä 
käden taidot taitavat olla 
peräisin, Erik tuumii.

Koulusta päästyään Erik 
meni ammattikouluun, 
mutta sorvarin opinnot eivät 
kiinnostaneet. Sitä vastoin 
Pasilan konepajakoulu in-

nosti, ja sieltä hän valmistui 
putkimieheksi. Palveltuaan 
aikansa Helsingin kaupun-
gin vesilaitosta hän siirtyi 
Korkeasaareen, joka oli 
haasteellinen paikka.

– Hoidin siellä vesien jake-
lua. Saaret ovat pelkkää kal-
liota, jossa vedet jäätyivät 
talvella. Jostain piti taikoa 
sulaa vettä eläimille.

Vuonna 2009 hommat lop-
puivat, eikä vanhemmalle 
asentajalle löytynyt käyttöä. 
Ikärasismi iski: Erik kertoi 
lähettäneensä 300–400 ha-
kemusta, kunnes luovutti. 
Mutta kaikessa on puolensa. 
Veikkolan asukkaat saivat 
asiastaan ja hommastaan 
innostuneen kyläavustajan, 
jolle mikään inhimillinen ei 
ole vierasta. Hommat suju-
vat laidasta laitaan, ja hyviä 
neuvoja tulee kiperiinkin 
kysymyksiin.

Vaativammat putkityöt 
hoituvat myös omakotita-
lon ja kesämökkien raken-

tajille: Erikillä on KVV-
pätevyys, eli hänellä on 
oikeudet toimia kunnallis-
teknisten töiden vastaava-
na mestarina.

Parisuhteessa asuvalla mo-
nitoimimiehellä on Veikko-
lassa asuva tytär, joka teki 
Erikistä vuosi sitten ukin. 
Tyttärenpoika Viljami on 
nyt vuoden ikäinen.

Osaavan Erikin harrastuk-
set kertovat omalta osaltaan 
hänen sosiaalisesta ja autta-
vasta luonteestaan:

vapaaehtoisesta tiepalve-
lusta (”autoista on tullut 
liian monimutkaisia tieto-
koneita”) hän on siirtynyt 
harjoittamaan kadonneiden 
ihmisten etsintää Vapaaeh-
toisen Pelastuspalvelun po-
rukoissa. Ehkä sieltä sikiää 
sienestystä ja marjastusta 
harrastavan nallekarhun 
motto: "Kaikesta selviää".

Teksti: Matti Saartamo 
Kuva: Tapani Iivari

Veikkolan tuore "kylätalkkari", 
kyläavustaja Sven-Erik Grahn, 
on leppoisa, kohta kuusikymp-
pinen kaveri, jolla on myhäilevä 
katse ja osaavat kädet. Muutaman 
kuukauden aikana hän on saanut 

Erik on jo aikaisemmin maalannut kyläyhdistyksen rantasaunan eteisen lattian. 
Nyt hieman sateisen keskiviikon aamuna on ulko-oven vuoro.

Veikkolan kotitalkkari
Heikki Lumiaho on kyläm-
me ”kotitalkkareista” nuo-
rin. Aikaansaava nuori mies 
on toiminut kotitalkkarina 
viime keväästä alkaen. Hei-
kin toimintaideana on tuoda 
luotettavia talonmiespal-
veluja kyläläisten ja kesä-
asukkaiden saataville. Hän 
tekee työt omilla koneilla ja 
laitteilla ja käyttää työssään 
vaadittavia turvavälineitä.

Kotitalkkarin töihin sisälty-
vät pihatyöt sekä kiinteistön 

ylläpitoon ja kunnostuk-
seen liittyvät työt, kuten 
esimerkiksi terassien pesu 
ja käsittely, sadevesikou-
rujen puhdistus, kalustei-
den kokoamiset, nurmikon 
leikkuu, maalaukset ja lu-
menluonti. Heikki antaa 
mielellään myös neuvoja 
kodin kunnossapitoon liit-
tyvissä asioissa.

Kyläläiset ovat ottaneet 
lämpimästi vastaan uuden 
kotitalkkarin. Heikki Lu-

Kesäisiin kotitalkkarin askareisiin kuuluu nurmikon leikkuu, ja Heikiltähän se käy.

Kyläavustaja käytössäsi
Veikkolan Kyläyhdistys 
palkkasi kesäkuussa kylä-
avustajan. Veikkolan en-
simmäisenä kyläavustajana 
aloitti Sven-Erik Grahn. 

Kyläavustajan tavoittaa 
kyläyhdistyksen puhelin-
numerosta 046 6837 870 
arkisin klo 9.30–14.30.

Kyläavustaja auttaa ikäih-
misiä ja kyläyhdistyksen jä-
seniä arjen askareissa. Etu-
sijalla ovat iäkkäät ihmiset.

Kyläavustaja tekee kaikkia 
jokamiestason töitä. Täl-
laisia ovat muun muassa 
talonpito, kuten pihatyöt, 
pienet kunnostustyöt, asi-
ointi, siivoaminen ja puiden 
pilkkominen. Kyläavustaja 

ei saa tehdä luvanvaraisia 
töitä, kuten tuli-, sähkö- tai 
putkitöitä. Työ ei saa kil-
pailla yksityisen yritystoi-
minnan kanssa. Kyläavusta-
jan palkkakuluista voi tehdä 
verotuksessa kotitalousvä-
hennyksen. 

Kyläavustajan työtunti 
maksaa kymmenen euroa, 
joka on myös minimi-
veloitus. Matkakuluista 
veloitetaan kilometrikor-
vaus.

Kyläavustaja tekee myös 
kylän yhteisiä töitä. Hän 
hoitaa kylätaloa, rantasau-
naa ja skeittiramppia. Omat 
toimitilat ovat kyläyhdis-
tyksen vahvuus työllistä-
mishankkeessa.

Suomen Kylätoiminnan 
Kyläapu-hanke aloitti vii-
me syksynä Uudellamaalla. 
Hankkeessa kyläyhdistyk-
set palkkaavat pitkäaikais-
työttömiä ELY-keskuksen 
palkkatuella kyläavustajik-
si. Kaikki Uudenmaan kylä- 
ja kaupunginosayhdistykset 
ovat tervetulleita mukaan 
hankkeeseen.

Lisätietoja Kyläapu-hank-
keesta: Juhani Nenonen, 
projektipäällikkö,  
puh. 045 111 5222, juhani.
nenonen@kylatoiminta.fi,  
www.kylatoiminta.fi.

Veikkolan Kyläyhdistys ry, 
veikkola@gmail.com.

miaho on osallistunut BB-
projektiin, jossa tuetaan 
Veikkolan ikäihmisiä kodin 
askareissa.

Heikin kotitalkkaritoimin-
taan voit tutustua osoitteessa  
www.veikkolankotitalkkari.
fi tai puh. 045 147 5388.

Teksti: Paavo Sortti 
Kuva: Heikki Lumiaho

Myhäilevä monitoimimies:

yksinomaan hyvää palautetta ky-
läläisiltä. Mutkaton ja rennonoloi-
nen Erik on aikamoinen tietopank-
ki, joka on oman tekemisen ohessa 
antanut hyviä neuvoja ongelmien 
ratkaisuissa.

www.kylanraitti.fi
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hiekan levitystä ja kaiken-
laista kaivutyötä.

Timpan traktorin valttina on 
sen keveys: se painaa vain 
600 kiloa. Se ei tuhoa käytet-
täessä nurmikoita, koska ko-
neessa on niin sanotut kiin-
teistöhuolto-/nurmirenkaat. 
Timo korostaa vielä, että hä-
nen suorittamansa työt ovat 
kotitalousvähennyskelpoisia.

Nuuksion Huollon ja Ti-
mon toimintaan voit 
tutustua osoitteessa  
avantapu@kolumbus.fi tai 
puh. 0500 888 657.

Teksti ja kuvat: Paavo Sortti

Nuuksion Huolto

Monet muistanevat Timpan 
Kartanoteatterin ensimmäi-
sestä näytelmästä ”Kaikki 
maan hedelmät,” jossa hän 
esitti Eerikinkartanon peh-
toria. Tavallaan pehtorina 
Timo toimii tänäkin päivänä 
hoitaessaan kylämme pihoja 
ja rakennuksia. Omatoimi-
suuden puutteesta Timo Aar-
niota ei ainakaan voi moittia: 
Retkeillessään Nuuksiossa 
hän pani merkille, miten vesi 
keväisin valtasi sinne johta-
van riista-alitunnelin. Timo 
hurautti kaivurillaan paikalle 
ja kaivoi tarkoituksenmukai-
set ojat, jotka johtivat tulva-
vedet niille tarkoitettuihin 
putkiin.

Yrityksen nimi Nuuksion Huolto 
on erityisen sopiva henkilölle, jon-
ka sukunimi on Aarnio. Aarniohan 

Sulan maan aikana Timo 
hoitaa jalkapalloseura Wil-
din kenttää kaksi kertaa vii-
kossa. Sitä varten hänellä 
on traktorissaan tarpeelliset 
lisälaitteet. Kentän huolto-
toiminnan aloitus reilu vuo-
si sitten oli tavallaan sysäys 
laajemmallekin yritystoi-
minnalle.

Asiakkaiden ja tuttujen kes-
ken ”MacGyverina” tun-
nettu kekseliäs Timppa te-
kee mm. kiinteistöhuoltoa, 
pihatöitä ja puunkaatoja. 
Monipuolisen traktorikalus-
tonsa ansiosta hän suorittaa 
myös salaojituksia, nurmi-
alueiden perustamistöitä, 

Timo alias MacGyver valmiina vaativampaankin kaivuutyöhön.

Voimakaksikko monenlaiseen tekemiseen 

Keke Ruhanen ja Aana
Aana-nimi juontaa juurensa ti-
lanteeseen v. 2002, kun yritykseni 
perustin. Patentti- ja Rekisteri-
hallitus hylkäsi nimitoiveeni AI-
DON. Minulla oli siihen mietitty-
nä myyntislogan: Aidon saa usein 
uuden hinnalla. Kiireessä otin pe-

Yrittäjätyöni on monipuo-
lista.

– Vuokraan varastohotellin 
vapaasta alasta asiakkaan 
tarpeen vaatiman tilan pas-
siivista säilytystä varten.

– Osto & myynti -liikkeeni 
erikoisuutena on laaja va-
likoima viime vuosisadan 
alun tammisia Billnäs-kont-
torikalusteita.

Talonmiespalveluita tarjo-
an kiinteistön huoltoon tar-
vittavissa toimissa.

– Juuri nyt ajankohtaista on 
katon puhdistus ja monesti 
myös suojaus sammaloitu-
mista vastaan. Kattotiiliä 
vaihdan myös, mutta piipun 
pellitykseen verkostostani 
löytyy erikoisosaaja, niin 
kuin moneen muuhunkin 
erikoisosaamista vaativaan 
työhön.

– Rännien tyhjennys ja ta-
loon kiinni kasvaneiden ok-
sien katkaisu ja puiden kaato.

– Ovien ja ikkunoiden so-
vitukset karmeihin elävät 
monesti ajan saatossa niin, 
ettei ovi kunnolla sulkeudu; 
korjaan tilanteen. Tarpeen 
vaatiessa teen metalli- ja 
puutöiden korjauksia.

– Kytken kodin viihde-
elektroniikan, kokoan ja 
korjaan kalusteet. Kaik-
keen minua voi kysyä. Jos 
katson, etten tehtävästä 
suoriudu, löytyy verkos-
tostani varmaan pätevä eri-
koisosaaja.

– Myös lastenhoito on työ, 
jota mielelläni teen.

– Teen mielelläni lumityöt 
käsin paikoista, joihin ei 
koneella pääse tai mahdu.

Työkokemusta olen elä-
mässäni hankkinut toimi-
malla rakennusmiehenä, 
myyjänä, erikoiselektroniik-
kahuoltajana, kuorma-auton 
kuljettajana, purjelaivan 
rakentajana ja nosturinkul-
jettajana Suomenlinnassa. 

Trafin myöntämällä kansi-
miespätevyydellä tarjoan 
myös purjelaivan miehistö-
palveluita.     

Koulutukseni on perus-
koulu, 9 luokkaa venäjäksi 
(suomeksi oli vain veisto ja 
voimistelu), autonasentaja-
varaosamies (3 v.) ja hie-
man viestintää Helsingin 
avoimessa korkeakoulussa. 
Markkinointi-instituutti ja 
yrittäjän perustutkinto. Pe-
lastusalan peruskurssi ja 
11 vuoden kokemus VPK-
toiminnasta.

Vapaa-aikana toimin Oit-
mäen VPK:n hälytysryh-
mässä konemiehenä ja häly-
tysajoneuvon kuljettajana. 
Meriperinneyhdistys Stella 
Polariksen hallituksessa 
vastaan talkootöiden järjes-
tämisestä kaljaasi Inga Lil-
lille. Liityin juuri Veikkolan 
Lionsien toimintaan.

Yhteystiedot:  
puh. 0400 123 232,  
keijo.ruhanen@aana.fi,  
ww.aana.fi.

Keken kotikäynnillä hoituvat monet asiat nurmikon 
leikkuusta printterin korjaukseen. Kuva: Eero Aarnio.

ARKKITEHTISUUNNITTELUA
kotikylällä

Omakotitalot
Laajennukset

Remontit
Poikkeusluvat

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

Nikkarin Sauna ja Lista
0400-961 229

Listoitan talosi
Paneloin saunasi

Laatoitan kylpyhuoneesi
Myös maalaustyöt

rinnesanakirjan avuksi ja löysin 
jo ensisivulta Aanan. Sen merki-
tys Pohjanmaan ruotsinkielisessä 
murteessa on ”aavistaa”, ja se on 
myös naisen etunimenä käytetty. 
Graafisesti kaunis, lyhyen naseva 
ja niin helppo muistaa. Se on siinä.

viittaa neitseelliseen luontoon, ja 
yritys toimii Veikkolassa Nuuksion 
kansallispuiston kainalossa. 
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Kartanoteatteri kiittää ja 
kumartaa

Kulunut kesä oli ennätyk-
sellinen Kartanoteatterin 
historiassa: katsojamäärät 
tuplaantuivat, ja jokainen 
esitys kyettiin viemään kun-
nialla läpi.

Vain kerran sade ropisi sen 
verran, että pidettiin kaksi 
väliaikaa. Mutta ei hätää, 
sillä Pikkirillin mainio buf-
fetti piti huolen siitä, että 
maittavaa välipalaa riitti 
kaikille. Innostunut tuotan-
toryhmä paransi menoa ilta 
toisensa jälkeen, ja palaut-

Koska kaikki esitykset 
olivat käytännössä lop-
puunmyytyjä, niin Kar-
tanoteatterin hallitus 
päätti jatkaa Särkyneiden 
siipien korjaamon esityk-
siä vielä ensi kesänä. Sa-
massa paikassa, kesäkuun 
lopulla.

Ylihoitaja Jenni (Satu 
Jämsä) toivottaa 
tervetulleeksi kaikki 
katsojat myös kesän 2014 
esityksiin.

Hoitosuhde. Vasemmalla Sulho (Marko Autio) ja oikealla Reeta (Heli Janhonen).

Runoilija Ylermi Tuominen (Veini Nupponen) toivottaa uuden ylilääkärin, Kalle Mattssonin 
(Simo Sipola), tervetulleeksi Veikkolan Parantolaan

Ikimuistoinen Kartsukesä ja 
parantolan henki
”Herre Gud hur vackert det är här!” 
huudahti kreivitär Lady viimekesäi-
sessä Veikkolan Kartanoteatterin 
näytelmässä Särkyneiden siipien 
korjaamo. Roolihenkilö Lady oli 
ensimmäisiä Veikkolan parantolaan 
1920-luvulla tulleita potilaita. Idylli-
sessä tunnelmallisten keltaisten ta-
lojen pihapiirissä oli jo silloin hyvä 
lepuuttaa hermojaan.

Samaa hoen minäkin usein Veikko-
lassa liikkuessani. Voi miten kau-
nista! On järvet ja luonto, jotka 
muodostavat hyvät puitteet luon-
nonläheiselle asumiselle. On Nuuk-
sio, jota minä rakastan. Ollaan (mel-
kein) maalla mutta ei kovin kaukana 
kaupungista.

Helsingistä minä tänne tu-
lin – taksilla. Oli helmikuu 
viisikymmentäluvun puoli-
välissä, pakkasta 27 astetta. 
Matkustin vähän yli puoli-
metrisenä käärönä äidin ja 
isän kanssa taksin takapen-
killä Naistenklinikalta kohti 
Veikkolaa. Ihan perille asti 
emme autolla lumikelillä 
päässeet. Muffan piti hakea 
meidät hevosella kilometrin 
päästä.

Henkilöautoa ei silloin työ-
läisperheellä ollut. Kylätie 
oli hiljainen, kovin hiljai-
nen – ja turvallinen se oli 
silloinkin, kun aloitin opin-
not Veikkolan kansakoulus-
sa. Oppilaita oli varmaan 
saman verran kuin tänä 
päivänä opettajia Veikkolan 
kouluissa.

Parantolan 
puhelinkeskus ja luovan 
kirjoittamisen opit

Yksi kiinnostavimmis-
ta paikoista oli parantola. 
Vähän outo se oli, vaikka 
siellä oli joka toisen äiti tai 
joku läheinen töissä. Mi-
nunkin. Lukiolaisena pää-
sin kesätöihin parantolan 
puhelinkeskukseen. Mikä 
olisi sopinut paremmin 
nuorelle, jota maailma ja 
sen parantaminen kiinnosti? 
Ensimmäiset luovan kirjoit-
tamisen opit sain siinä pi-
hapiirissä Kansalaisopiston 
kirjoittajapiiriin osallistui 
myös potilaita. Me kuunte-
limme musiikkia pimeässä 
Torpan vintillä ja teimme 
puheharjoituksia oikean 
näyttelijän ohjauksessa. Se 
oli harvinaista herkkua sii-
hen aikaan.

Kun koulu oli käyty ja tuli 
yliopisto-opintojen aika, 
Veikkola ei enää ollutkaan 
tarpeeksi; siellä ei ollut 
kiinnostavaa tekemistä, ei 
rock´n rollia, ei mielen-
osoituksiakaan. Piti päästä 
kaupungin valoihin. Moot-
toritie oli kuuma, ja se johti 
kaupunkiin. Iso pala elä-
määni kuluikin Veikkolan 
ulkopuolella.

Kartsu – sosiaalinen liima

Nyt olen melkein palannut. 
Olen löytänyt Veikkolasta 
tärkeän hoitotehtävän, rak-
kaan harrastuksen ja ihania 
uusia eri-ikäisiä ystäviä. 
Kulttuuriakaan ei tarvitse 
pelkästään hakea muualta 
– sitä voi tehdä itse! Kar-
tanoteatteri eli Kartsu oli 
se sosiaalinen liima, joka 
kiinnitti minut entiseen ko-
tikylääni.

Kesä 2013 oli minulle iki-
muistoinen Kartsukesä – 
rankka mutta antoisa. Kar-
tanoteatterin yhteisö herätti 
henkiin minun muistoni ja 
Veikkolan parantolan hen-
gen ja antoi sille nimen 
Särkyneiden siipien kor-
jaamo. Minusta tuntui, että 
olin löytänyt takaisin kotiin. 
Olen yksi kartanoteatterilai-
sista.

Harjoituksissa katsoin on-
nellisena näitä eri-ikäisiä, 
yhteen hiileen puhaltavia 
ihmisiä. Ihmettelin tätä ai-
nutlaatuista Kartsun hen-
keä. Onnellista ja energistä 
yhteenkuuluvuutta, joka on 
tänne vuosien työllä ja suu-
rella sydämellä synnytetty. 
Mukaan mahtuu, tulkaa 

tekin! Erilaisille ihmisille 
löytyy tilaa ja tehtäviä.

Julkkistelkkä uuppana 
oppi lentämään

Kylänraitilla on mukava kä-
vellä, kun on tutustunut niin 
moniin Kartsusta tuttuihin 
kavereihin. Moikattavia on 
paljon. Ja joka vuosi tulee 
uusia, sillä eihän ole tar-
koitus, että Kartanoteatteri 
olisi erillinen saareke, jossa 
sisäpiiri harrastelee torju-
akseen pitkästyneisyyttään. 
Ei. Tarkoitus on rikkoa ra-
joja, mahdollistaa se, että 
mukaan tulisi kaikenlaisia 
ihmisiä. Se on se juttu, mik-
si harrastajateattereita tar-
vitaan. Yhteisöteattereita. 
Ne rakentavat ja lujittavat 
yhteisöjä, tekevät näkyväk-
si paikkakunnan historiaa ja 
tutustuttavat uudet ihmiset 
siihen, mikä kerran oli. Ja 
rakentavat sitä, millainen 
tästä kylästä tulee. Tämä 
voittamaton pikku kylä on 
meidän kaikkien.

Kartanoteatterilla on katto 
korkealla ja seinät leveäl-
lä. Sinne mahtuu kaiken-
laista: ihmisiä, elämää, 
yksi telkänpoikanenkin. 
Julkkistelkkä Uuppanakin 
sai yhteisössämme tukea, 
kun omat siivet eivät yk-
sin kantaneet – siis täällä 
Veikkolassa on tehty sii-
pikorjaamohommia ihan 
konkreettisesti. Ja opittu 
lentämään.

Tuula Johansson 
Veikkolassa kesän 
kallistuessa syksyyn

Kuva: Markku Jämsä.

teet katsojilta olivat vähin-
täänkin mahtavat. Kiitokset 
kuuluvat myös yleisölle, 
joka eli voimakkaasti esi-
tysten mukana.

Kylänraitti julkaisee run-
saasta palautteesta muu-
taman kirjoituksen, jotka 
heijastelevat katsomon ään-
tä. Samalla Kartanoteatteri 
kiittää kaikkia katsojia ja 
muita asianomaisia kulu-
neesta kesästä.

Ja jokaista talkoohenkilöä, 
joka mahdollisti osaltaan 
kesäisen teatteriretken on-
nistumisen.

Teksti: Matti Saartamo 
Kuvat: Markku Jämsä
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On ihanaa katsoa sitä, kun 
ihmiset tekevät täysillä ja 
ovat läsnä. Ja taitavaa po-
rukkaahan he ovat. Mah-
tavin kuva oli lapset siinä 
hautajaiskulkueessa. Vaka-
vina, yhtenä kasana, ja se 
askel kaikilla oli liikuttava. 
Juuri sellainen, minkä lapsi 
tekee. Sellaisen voi tehdä 
vain kasa lapsia. Aikuiset 
eivät siihen pysty. Se on 
sellainen töksähtävä ja liian 
pitkä. Ja tällä pienimmällä 
oli hauskasti toinen sukka 
polvessa ja toinen nilkassa. 
 
En kyennyt katsomaan 
kaikkea. En halunnut alkaa 
itkeä siinä etupenkillä; voi 
katsoa jonnekin muualle. 
Se, että vain kuulee, on hel-
pompaa kuin jos myös nä-
kisi samanaikaisesti. Mietin 
paljon sitä, mitä tapahtuu, 
kun ihmisen mieli hajoaa. 
Tapahtuu se sitten miten ta-
hansa. Ja mitä silloin eniten 
haluaisi. Ja miten vakavasti 
suhtaudutaan taas näihin, 
joilla on vaikkapa skitso-
frenia, ja sitten  vakavasti 
masentuneisiin.

En nyt taida osata sanoa 
sitä, mitä ajattelen. Kui-
tenkin niin kuin jokainen 

tarvitsee jonkin yhteisön 
tai edes jonkun ihmisen. 
Pilleri kun ei ole yhteisö 
eikä ihminen. Paljonhan 
sitä miettii itsensä kautta 
tuota esitystä. Että mitä ta-
pahtui, kun pistettiin popsi-
maan lääkettä liian suurella 
annoksella. Miten jätettiin 
ihan yksin. Miten on joutu-
nut seurauksia hoitamaan 
ihan yksin, enkä vielä ole 
vetänyt itseäni hirteen, 
vaikka sekin on lähellä ol-
lut. Ihmisiä varmaan aika 
paljon kannattelee jokin 
yhteisö. Mua kannattelee, 
en tiedä.

Tavallaan esitys on hyvä 
kannanotto nykyiseen 
meininkiin, ja kannanotto 
tehdään tehokkaasti. Siipi-
rikon esittäjä teki kosket-
tavasti henkilönsä. Kaikki 
tekivät. Näitä asioita voisi 
jokainen miettiä, koska iki-
nä et tiedä, sattuuko omalle 
kohdalle ja mitä silloin eni-
ten tarvitsisi.

Kiitos hienosta esityksestä. 
Kiitos sielun kosketuksesta 
ja tunteesta, että tuntee jo-
tain.

Sanna Breilin

Kiitos kokonaisuudesta 
– sen osista!

Osat olivat paikoillaan mer-
kityksellisiä. Kokonaisuu-
dessa oli aina joku päähen-
kilönä tai jotkut, etualalla, 
erityisesti esillä. He olivat 
suorassa yhteydessä ylei-
söön ja kertoivat oman vies-
tinsä, asiansa, olivat. Laulut 
olivat tärkeitä. Vuorossa, 
esillä olevien henkiöiden 
lisäksi, kaikki muut näyt-
tämöllä, parantolan pihalla, 
parantolassa, olivat mu-
kana, tekivät askareitaan. 
Syntyi mielenkiintoinen 
näyttämö, jossa oli ryhmiä, 
näitä ihmisiä tekemässä ja 
jokainen siellä paikoillaan 
tai liikkeessä.

Pidän tärkeänä sitä, miten 
erilaiset persoonat näy-
telmässä tai ihmisen eri 
puolet tulivat etualalle ja 
olivat eri kohdissa esillä, 
taaempanakin näkyviä tai 
kuuluvia: myös taustal-
la tapahtuva tai oleva on 
tärkeää, kuuluu mukaan 
kokonaisuuteen. Henkilö-
hahmot olivat hyvin luotu-
ja: oli tiivistystä niin, että 
heistä tuli olennaista esiin, 
mutta he eivät kuitenkaan 
jääneet kliseisiksi. Pihaym-
päristöön sopi, että he saat-
toivat välillä vain vilahtaa 
näyttämöllä, sanoa tärkeän 
repliikkinsä, tulla paikalle, 

olla mutta samalla he ker-
toivat enemmän. Hyvää ja 
ihanaa rajausta.

Niin kuin kirjoja lukiessa 
hyvin eri tavoin luotuihin 
henkilöhahmoihin – ihmis-
ten puoliin – voi kiintyä 
tai ne voivat herättää mui-
ta tunteita. Pidän siitä, että 
nämä henkilöhahmot ja 
ihmismielet elivät ja olivat 
Särkyneiden siipien korjaa-
mon pihalla.

– Ja Satu lauloi hienosti, 
kauniisti, tarkasti. Ja muu-
tenkin kaikessa hyvin vah-
va. Oli ilo seurata ja eläy-
tyä!

– Hienoja  henkilöhahmoja 
koko näyttämö täynnä. Ihan 
rakkaita. Siellä mm. puhu-
mattoman muusikon ja per-
hostytön tiet ja kohtaamiset. 
Tähän tulisi pitkä litania, 
mutta ne henkilöt elävät 
vielä niin, etten ryhdy erot-
teluun. Mutta siellä he ovat, 
parantolan pihalla, silloin, 
tänään, joskus, eri aikoina: 
Ylermi pelästymässä me-
lua, Reeta rakastumassa, 
Sulho ratsastamassa kat-
seessa määrätietoista ul-
juutta, Siipirikko kesällä… 

Silja Järventausta

Hei, kaikki 
kartanoteatterilaiset

Kiitän vielä mielen sopu-
koihin painuneesta ensi-
iltakokemuksesta. Olen 
saanut elää sen yhä uudel-
leen lukemattomien yhtey-
denottojen myötä. Ympäri 
Suomen entiset työntekijät 
ovat olleet yhteydessä ja 
kyselleet, minkälainen oli 
näytelmä. Olen kertonut, 
miten elävästi historiikin 
tapahtumat oli saatu sisälly-
tettyä näytelmään ja miten 
hauskasti mutta silti kun-
nioittavasti oli potilasroolit 
luotu. Huumori oli hyvän-
tahtoista, ei loukkaavaa. 
Myös kesäteatterille omi-
nainen kepeys oli hersyvää.

Kiitos myös erinomaisis-
ta näyttelijäsuorituksista. 
Kaikki olivat loistavia, en-
nen kaikkea ylihoitaja, niin 
määrätietoinen ja napakka 
mutta empaattinen. Tervei-
set hänelle. Eipä uskoisi, 

että amatöörit olivat asialla. 
Lapsinäyttelijätkin olivat 
niin osaavia. Kiitos kuuluu 
tietysti osaavalle ohjaajalle, 
Eijalle. Kaikkinensa koko-
naisuus oli viihdyttävä ja 
onnistunut.

Enpä olisi uskonut kym-
menen vuotta sitten, kun 
historiikki julkistettiin sa-
massa pihapiirissä, miten 
merkittävään asemaan se 
vielä nousee kyläläisten 
elämässä. On hyvä tuntea 
oman kylän historiaa ja sitä 
kautta kokea kuuluvansa 
yhä kiinteämmin kyläyhtei-
söön.

Kuten aikaisemmin sanoin, 
olette tehneet merkittävän 
kulttuuriteon. Kiitos siitä.

Kesäterveisin

Seija (ent. Rossi)

Hei, Eija,

Kiitos jälleen kerran 
valtavasta elämyksestä. 
Särkyneiden siipien kor-
jaamo on taidolla ja sy-
dämellä tehty näytelmä 
mutta myös paljon enem-
män kuin näytelmä. Olen 
Kartanoteatterin nöyrä 
ihailija tajutessani, mil-
laisia voimanponnistuksia 
toteutus on vaatinut.

Kartanoteatterin toiminta 
on erittäin merkityksellistä 
myös koko Veikkolalle, siis 
muillekin kuin toiminnassa 
mukana oleville. Kartano-
teatteri vahvistaa Veikkolan 
identiteettiä, yhtenäisyyttä 

ja raikkaan tervettä "kyläyl-
peyttä". Kiitos siis siitä.

Erityisen ilahduttavaa oli 
nähdä taas lasten runsas 
mukanaolo. Heidän osal-
listumisensa, vaikka pie-
nessäkin osassa, vaikuttaa 
varmasti monella tavalla 
positiivisesti heidän kehit-
tymiseensä ja yhteisöllisyy-
den merkityksellisyyden 
tajuamiseen.

Valtava kiitos sinulle ja 
koko Kartanoteatterin po-
rukalle!

Eino Uikkanen

Ohjaaja Eija Ahvo lataa henkeä kartanoteatterilaisiin.
Toimintaterapian pyörteissä vas. Potilas (Maarit Lindblad), Rouva Sopraano (Anna-Maija Iskanius) ja runoilija Ylermi 
(Veini Nupponen).

Kiitos sielun 
kosketuksesta 

Yleisön kommentteja kesänäytelmästä
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Veikkolan kirjaston 
syksyn ohjelmaa
Kirjaston aukioloajat: 
 
ma klo 15–20 
ti, to klo 14–19 
ke, pe ja la klo 10–15 
 
p. (09) 2967 2100 
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Syksy tuo tullessaan uusia tuulia myös kirjastoon. Koulu-
luokat ja päiväkotiryhmät ovat vierailleet kirjastossa ahke-
rasti, mikä on mukavaa vaihtelua rauhallisen kesän jälkeen. 
Koulutiensä aloittaneille tehdään kovaa vauhtia kortteja, 
esitellään kirjastoa ja pidetään kirjavinkkauksia. Myös per-
jantaiaamuiset satutunnit jatkuvat taas kesätauon jälkeen.

Kirjastossa käynnistyy tänä syksynä myös erilaisia vapaa-
ajan kerhoja. Kirkkonummen Kirjaston Ystävien järjestämä 
sarjakuvapaja ja tarinajooga ovat uusia lapsille suunnattuja 
kursseja. Samoin harjoituksiaan jatkavat nuorisoteatteri-
ryhmät Tiikerit ja Taika. Aikuisille tarjolla on esimerkiksi 
Ruth Vilmin vetämä taidekerho ja kirjaston ystävien pitämä 
lukupiiri.

Lisäksi kirjastolla järjestetään tänä syksynä:

Lakilauantai 28.9. klo 12–15 
– lakimies Emmi Wehka-aho kertoo 
lesken oikeudellisesta asemasta

(Voit lähettää hänelle kysymyksiä myös muista sinua as-
karruttavista lakiasioista, joita haluat tilaisuudessa käsiteltä-
vän.) Wehka-aho on keskittynyt erityisesti perhe-, perintö- 
ja rikosoikeuteen. Luennon jälkeen on mahdollista varata 
maksuton 15 minuutin henkilökohtainen neuvonta-aika. 
(Kysymykset voi lähettää osoitteeseen lakiasiat@wehka-
aho.fi.)

Jos kysyntää riittää, pyrimme järjestämään loppuvuoden ai-
kana vielä toisenkin oikeusneuvontapäivän kirjastossamme.

Musanurkka 
to 10.10. klo 18

Musiikkituokio kirjojen äärellä. Esiintyjinä Kirkkonummen 
musiikkiopiston oppilaita.

Runopiknik 
torstaina 24.10. klo 18–20

Tunnelmallinen ilta runojen parissa. Minkä runon haluat 
kuulla? Voit tuoda ja lähettää toiverunojasi jo etukäteen 
Veikkolan kirjastolle. Lukijoina mm. Veikkolan Kartano-
teatterin näyttelijöitä. Mukana Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävät.

Neuleita novellien rytmiin -lukuilta 
torstaina 7.11. klo 18–19.30

Syksyn lukuilloissa yhdistyvät kirjallisuus ja käsillä teke-
minen. Ota mukaan käsityö (ei pakollinen) ja tule kuunte-
lemaan novelleja ja keskustelemaan niistä. Lukijoina toi-
mivat kirjaston henkilökunta ja Kirkkonummen Kirjaston 
Ystävät. Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja teke-
mään! Vapaa pääsy.

Syys/talvitempaus 
lauantaina 23.11. klo 10–15

Veikkolan kirjaston nuorisoteatterin esityksiä ja pal-
jon muuta ohjelmaa koko perheelle. Tapahtuma jär-
jestetään yhteistyössä Kirkkonummen Kirjaston Ys-
tävien kanssa. (Ohjelma tarkentuu myöhemmin.) 
 
Tervetuloa kirjastoon!
Saila Jämsen  
kirjastonjohtaja/bibliotekschef 

Villit hahmot
valtasivat 23.9. Veikkolan kirjaston näyttelytilan 6.10. asti.

Kesäkuun alussa syntyi villejä hahmoja Sjökullan kou-
lulla. Kirjaston ystävien kolmannella kesäleirillä oli 32 
innokasta, taitavaa leiriläistä kehittämässä omanlaisiaan 
hahmoja tanssien, näytellen, sanaillen ja kädentaitojaan 
hyödyntäen. Tulevalla jatkoleirillä Sjökullan koululla 
26.10. klo 10–15 leiriläiset ja ohjaajat palaavat leirin tun-
nelmiin. Ilmoittautumiset: tiainen.ilona@gmail.com tai  
tekstiviesti 044 3206773.

Hahmoihin pääsee tutustumaan myös Veikkolan kirjaston 
aulan näyttelytilassa 6.10. asti kirjaston aukioloaikoina. 
Tervetuloa!

Kirjaston ystävien järjestämään harrastetoimintaan 
syksyllä mahtuu vielä muutamia innokkaita mukaan:

Nuorisoteatteri (alkoi su 8.9.)

7–12 v. kello 15–16.30 (Teatteri Tiikerit) 
11–16 v.kello 16.30–18 (Teatteri Taika)

Valmistetaan itse ryhmissä näytelmät Veikkolan kirjaston 
syystapahtumaan. Kerroilla myös tehdään hauskoja teatteri-
ilmaisun harjoituksia, lavasteita esityksiin sekä tehdään hie-
man sanataidettakin! 100 euroa. Ilmoittautuminen: tiainen.
ilona@gmail.com.

uutuutena sarjakuvakurssi (alkoi ma 9.9.) 

7–10 v. kello 15–16.30 ja 11–15 v. kello 16.30-18

Kurssilla opetellaan piirtämään hahmoja ja kirjoittamaan 
tarinoita, joista syntyy omia ja yhteisiä sarjakuvia. 100 e 
(sisältää materiaalin). Ilmoittautuminen: tarja.karvinen2@
luukku.com.

Aikuisille on tarjolla Lukulampun alla -kirjallisuuspiiri 
Veikkolassa keskiviikkoisin kello 18.30–20 (alkoi 4.9.). 

Kädentaitojen pajoissa kierrätysmateriaaleista syntyi 
uusia hahmoja, kun leiriläiset päästivät mielikuvituksen 
valloilleen. Kuva: Maarit Orko.

Tehdäänkö esitys?
Veikkolassa asuva draamakasvattaja ja kulttuurituottaja Ilo-
na Tiainen on kirjoittanut Tehdäänkö esitys -kirjan, jossa on 
14 lastennäytelmää.

– Suurin osa näistä teksteistä on syntynyt teatterikerhoissa 
yhdessä lasten kanssa työskennellessä ja ideoidessa, kertoo 
Ilona. – Näytelmien valmistustavan vuoksi dialogi sopii eri-
tyisen hyvin lasten suuhun. Kirjassani on mallikäsikirjoi-
tukset kevät- ja joulujuhliin ja muutama ihan lyhyt kohtaus.

– Näytelmiin ei kohdistu tekijänoikeuksia, vaan niistä voi 
kopioida vapaasti omat kappaleet lapsille ja valmistaa sitten 
esitys lavalle vietäväksi, kunhan kirjailijan nimi mainitaan, 
Ilona kertoo kirjan valmistumisen kynnyksellä.

Tämä Ilona Tiaisen esikoisteos sisältää näytelmien lisäksi 
myös jonkin verran ilmaisuharjoituksia sekä ohjeita näytel-
män ohjaamisen aloittamiseen.

Kirjan kirjoittamiseen ja kokoamiseen myönnettiin Uu-
denmaan Kulttuurirahaston apuraha. Kirjan on kustantanut 
Nordbooks.

Ilona on ohjannut lasten teatteriryhmiä kouluilla, nuoriso-
tiloissa sekä muissa tiloissa vuodesta 2000 lähtien. Tällä 
hetkellä Ilona Tiainen ohjaa Kirjaston Ystävien nuorisote-
atteriryhmiä Veikkolan kirjastolla.

Tehdäänkö esitys -kirjan julkistamisjuhla on Veikkolan 
kirjastossa torstaina 3.10. kello 17.30–18. Siellä voi tavata 
kirjailijan ja kuulla luettuna pätkiä kirjassa olevista näytel-
mistä. Tarjolla on kahvia ja purtavaa. Tervetuloa!

Ilona Tiaisen esikoisteos on monipuolinen opas näytelmien 
ideoimiseen, kirjoittamiseen, harjoitusvaiheisiin ja 
esittämiseen.

Aiheena pohjoismainen kirjallisuus. 30 e/syyslukukausi. 
Ilmoittautuminen: anu.tarvainen@kirkkonummi.fi. 

Novelleja ja neuleita -illoista, Runopiknikistä ja syystapah-
tuman ohjelmasta saa lisätietoa kirjastosta sekä nettisivuil-
tamme www.sanapaja.webs.com.

Ilona Tiaisen ohjaamiin nuorisoteatteriryhmiin mahtuu 
vielä muutama innokas 7–16-vuotias esiintyjä. Ryhmät 
kokoontuvat sunnuntaisin Veikkolan kirjaston alakerrassa. 
Uusia näytelmiä syntyy ryhmien kanssa joka lukukausi. 
Ryhmät aloittivat 8.9., mutta kelkkaan voi hypätä myös 
kesken kauden.

Ilmoittaudu siis mukaan: 044 3206773 tai  
tiainen.ilona@gmail.com.

Teksti: Tarja Karvinen, Kirjaston Ystävät 
Kuva: Jenni Kantis
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”Ramppikuumetta”
Syyskauden avajaiset pidettiin skeittirampilla 
lauantaina 17. päivä elokuuta. Tapahtumaan 
osallistui runsaasti kylämme nuorisoa ja muu-
tama aikuinenkin. Vastaavat grillijuhlat pidet-
tiin myös keväällä. Syyskauden lopettajaiset, 
kun makkaraa vielä jäi, on tarkoitus pitää il-
tapäivällä lokakuun ensimmäisenä lauantaina.

Skeittiramppia on tämän ke-
sän aikana useaan otteeseen 
kunnostettu talkoovoimin. 
Pääosin talkoomestarina 
on toiminut tämän vuoden 
Veikkolan Veitikaksi va-
littu Janne Råmark. Myös 
Veikkolan uusi kyläavus-
taja Sven Erik Grahn on 
rampilla häärinyt rautojen 
kimpussa.

Veikkolan Kyläyhdistys sai 
rampin talkoisiin avustusta 
kunnalta 5 000 euroa, joka 
mahdollisti korjaustyöt. 

Saatu avustus ei suinkaan 
riittänyt kaikkiin kustan-
nuksiin, vaan Kyläyhdistys 
osallistui omalta osaltaan 
rampin korjaustöiden rahoi-
tukseen. Paljon on kuiten-
kin saatu yhdessä aikaan, 
ja jotain on vielä hieman 
kesken.

Ramppi on kesän mittaan 
ollut lasten ja nuorten ahke-
rassa käytössä. Iltapäivisin 
ramppi on useasti kerännyt 
yhtä aikaa yli 30 käyttäjää, 
ja huoltotöitä joudutaan 

Makkaraa ja limsaa riitti yllin kyllin kaikille tapahtumaan osallistujille.

Touhukkaat grillimestarit Markus ja Carlos.

Kilpailun tuomaristo istuu orrella. Rampin alarauta saatiin laitetuksi seuraavalla viikolla.

tekemään tuon tuostakin. 
Ehkä ainoa asia, mitä voisi 
rampin käyttäjiltä toivoa, 
on, että he pitäisivät ram-
pin jatkossa siistinä. Siis 
mehutölkit sun muut roskat 
rampilla olevaan roskikseen 
kaikkien käyttäjien viihty-
vyyden parantamiseksi.

Tässäpä kuvakavalkadia 
ramppitapahtuman tunnel-
mista.

Teksti ja kuvat: Paavo Sortti

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

Tutustu kotitalkkariin osoitteessa: 
www.veikkolankotitalkkari.fi tai puh. 045-1475388

MIMERAC OY 
Maanrakennuspalvelut ja rautarakennetyöt. 

 
Yritys sijaitsee Veikkolassa. 

Mika 0400-447 887

Kilpailun onnellinen voittaja Nooa hymyilee palkinto kädessään ihailijoidensa saartamana.
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Veikkolan seurakuntakodin kerhot 

Iloa arkeen ja uusia ystäviä
Lapsiperheille on 
tarjolla mukavaa 
ja monipuolista toi-
mintaa arkipäivisin. 
Veikkolan kerhot ko-
koontuvat seurakun-
takodilla. Lapsille on 
suunniteltu omat, ker-
hotoimintaan sovel-
tuvat tilat. Sylipesä, 
kotipesä ja kerhope-
sä sekä pirtti luovat 
puitteet toiminallem-
me. Koulutetut las-
tenohjaajat ohjaavat 
toimintaa kaikissa 
kerhoissamme. Toi-
mintamme on laadu-
kasta, lapsilähtöistä 
varhaiskasvatusta 
kristillisestä arvopoh-
jasta käsin.

Seurakunnan kerhotoiminta 
on avoimen varhaiskasva-
tuksen palvelutoimintaa. 
Teemme tiivistä yhteistyö-
tä alueen muiden varhais-
kasvatuksen toimijoiden, 
kuten päivähoidon ja kou-
lujen kanssa. Näin pyrim-
me omalta osaltamme ta-
kaamaan alueen lapsille ja 
perheille mahdollisimman 
hyvän elämän.

Päiväkerho lapsen 
ikioma kerho

Päiväkerhoissa saavat 
3–5-vuotiaat lapset ker-
hoilla 1–3 kertaa viikossa. 
Aamupäivisin on pienten 
kerholaisten kerhot, ja il-
tapäivisin kokoontuvat 
5-vuotiaat omaan kerhoon. 
Päiväkerhossa lapsella on 
mahdollisuus tavata muita 
samanikäisiä lapsia lähialu-
eelta ja kasvaa omaa tah-
tia turvallisessa, pienessä 
ryhmässä. Kerhoissa teh-
dään kädentöitä ja taidetta, 

liikutaan, musisoidaan ja 
hiljennytään. Lasten töitä 
kerätään omiin kasvunk-
ansioihin. Eväshetkessä 
syödään kotona reppuun 
pakatut eväät. Seurakunnan 
lastenohjaajat ovat vanhem-
pien kasvatuskumppaneita. 
Syksyn kerhojen alkaessa 
vapaita paikkoja on vielä 
4-vuotiaiden ja 5-vuotiai-
den kerhoissa. Päiväkerho-
toiminta on maksullista.

Perhekerho lapsen 
ja vanhemman 
yhteinen kerho

Perhekerhossa tavataan 
muita lapsiperheitä maa-
nantai-, tiistai- ja torstaiaa-
mupäivisin. Kerhokauden 
sisältö suunnitellaan yh-
dessä kerholaisten kanssa. 
Ajankohtaiset ja kiinnosta-
vat asiat, lasten kasvatuksen 
sekä parisuhteen ja arjen ky-
symykset, ovat yleisimmät 
keskusteluaiheet. Kerhoissa 
käy myös vierailevia alus-
tajia tuomassa omaa asi-
antuntemustaan yhteiseen 
keskusteluun. Jokaiseen 
kerhoon sisältyy hartaus-
hetki, joka on suunniteltu 
sopimaan kaikenikäisille. 
Yhdessä on mukava jutella 
lapsiperheen arjesta! Kes-
kiviikkoaamupäiviin on tu-

lossa lokakuussa uutta toi-
mintaa lapsiperheille.

Lasten lauantaipesät alkoi-
vat 21.9.

Lauantaipesä on tarkoitettu 
3–10-vuotiaille lapsille. Se 
on iloinen ja toiminnallinen 
lasten kerho. Lauantaipe-
sässä askarrellaan, leiki-
tään ja pelataan yhdessä 
pyhäkouluohjaajien kanssa. 
Jokaisessa pesässä myös 
pysähdytään klo 10 Lapsen 
raamatun äärelle hartaus-
hetkeen. Välipalaksi nauti-
taan näkkileipää ja mehua. 
Lapsen voi tuoda ja hakea 
joustavasti. Lauantaipesä 
kokoontuu syyskaudella 
12.10., 26.10., 9.11., 23.11.
ja 14.12. Kerhoaika on klo 
9.30–12. Ilmoittautuminen 
nettilomakkeella.

Tutustu toimintaamme net-
tisivuillamme: http://www.
kirkkonummenseurakun-
nat.fi/toiminta/lapsiperheil-
le/veikkolassa_lapsiper-
heille/Meidät löydät myös 
facebookista: Veikkolan 
seuriksella.

Tiedustelut: lapsityön-
ohjaaja Nina Hotma, pu-
helin 050 376 1508 tai  
nina.hotma@evl.fi.

Kuva: Leena Salmensaari.

Kerhot lapsille ja perheille, syksy 2013 
Veikkolan seurakuntakodilla, Kisapolku 1 

 

Aamupäivä 
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

Avoin perhekerho 
klo 9.30-11 

 

Perhekerho 
klo 9.30-11 

 

Tulossa  
uutta 

toimintaa! 

raamattuperhekerho 
klo 9.30-11.00 

 
 

Päiväkerho 
 4v klo 9-11.30 

ma-to –ryhmä 
 

Päiväkerho 
3v klo 9-11 

 

 
Päiväkerho 

4v klo 9-11.30 
ke-pe –ryhmä 

 

 
Päiväkerho 

4v klo 9-11.30 
ma-to –ryhmä 

 

 
Päiväkerho 

4v klo 9-11.30 
ke-pe –ryhmä 

 
iltapäivä 

 

Päiväkerho 
5v klo 13-15.30 

ti,to ja pe  
-ryhmä 

 

 
Päiväkerho 
5v 13-15.30 
ti, to ja pe 

-ryhmä 
 

 
Päiväkerho 

5v klo 13-.15.30 
ti, to ja pe 

-ryhmä 
 

   
eKA–ryhmä 

klo 13.15-14.45 
 

 

 

Kaakaokerho 
1-2  

-luokkalaisille 
klo 13-15 

 

 

Kaakaokerho 
1-2  

-luokkalaisille 
klo 13-15 

 

 

Punaisella Tuvalla hyöritään
Kesäkuun 7. päivänä, sateen ro-
pistessa nuorten avustuksella pys-
tytetyn teltan kattoon, odoteltiin 
Impivaarantie 3:ssa kyläläisiä juh-
listamaan 25-vuotiasta Punaista 

Liikuttiin VeVe:n rakenta-
malla hauskalla liikuntapo-
lulla, tehtiin edullisia kirp-
parilöytöjä, onnenpyörä 
pyöri, ja halukkaat saivat 
poskiin kivoja kuvia. Sa-
tusetä Tapsan tarinoita oli 
mukava kuunnella, eskario-
pe Heidin musiikkituokio 
tempaisi kaikki mukaansa, 
ja Navalan tallin Sony-poni 
kyyditsi perheen pienimpiä 
heppahulluja Touhuilun lo-
massa maistuivat lämmin 
makkarasoppa ja puffetin 
herkut. Iso kiitos kaikille 
mukana olijoille!

Juhannukseen asti MLL:n 
Pohjois-Kirkkonummen 
paikallisyhdistys järjesti 
perhekahvilansa hauskoine 
ohjelmineen Tuvalla. Lop-
pukesän Punainen Tupa 
uinui lomalla, ja piha oli 
kyläläisten käytettävissä. 
Iloksemme töihin palates-
samme näimme pienten 
leikkijöiden jälkiä mutta 
ikäväksemme jonkun ajat-
telemattoman töhertäjän 
jättämiä merkkejä talkoissa 
yhteisvoimin maalattuun 
peliseinään. Töhertäjän jäl-
kiä näkyi useassa muussa-
kin paikassa Veikkolassa.

Lomien hiljaiselo päättyi 
12.8. Tuvan täyttyessä taas 
lasten hyörinästä.14 uutta 
esikoululaista saapui vä-
hän jännittyneinä mutta 
innokkaina leikkimään, ko-
kemaan ja oppimaan uusia 

asioita. Esikoulukirja Pikku 
Metsän hahmoista muuta-
ma jo tunnetaan, on nautittu 
metsäretkistä eväineen ja 
on tutustuttu Felix-pupun 
kanssa Englantiin. Kerran 
viikossa nuorisotilassa jum-
pataan posket punaisina.

Päivittäin kirmaa iso joukko 
koululaisia mäkeä alas ilta-
päiväkerhoon, ”rohkeim-
mat” yhä shortseissa, vaik-
ka syyskuun aamut ovatkin 
olleet jo viileitä. Iloksem-
me, ensimmäisen sateisen 
toimintaviikon jälkeen, on 
saatu nauttia vielä monista 
kesäisen lämpöisistä ja au-
rinkoisista päivistä. Lapset 
ovat tutustuneet Tuvan ta-
poihin, aikuisiin ja toisiinsa 
pihalla touhuillen. Välillä 
läksyt ja välipalakin on 
syöty pihapöydän ääressä. 
Sisältäkin jokainen on löy-
tänyt mieluista puuhaa.

Keskiviikkoisin nautitaan 
liikunnan riemuista lasten 
kirmatessa Veikkolan kou-
lun jumppasalissa.

Tuvalla on myös 2–6-vuo-
tiaille tarkoitettu puistotoi-
minta, jossa lapset voivat 
leikkiä kavereiden kans-
sa aikuisen valvonnassa. 
Syyskuusta puisto on ollut 
avoinna keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–12. Per-
jantaisin on luvassa erilaisia 
toimintahetkiä ja jo tutuksi 
tulleita yhteistyökumppa-

neitten vierailuja. Välillä 
Tuvan pihalla on nähty pa-
loautoa ja poliisia ja välillä 
tutustuttu eläinten maail-
maan talutusratsastuksessa 
tai kiltin Bella-koiran opas-
tuksella. Mukaan touhuihin 
mahtuu, eikä etukäteisil-
moitusta tarvita. Tervetuloa 
tutustumaan!

Kaikkien tultua jo parem-
min tutuiksi nähdään toi-
minnassa lasten murheet ja 
isot ilot. Sydäntä lämmittä-
vät arempien lasten hymy ja 
raikuva nauru. Moni on saa-
nut jo uusia ystäviä. Onnek-
si toimintavuosi on vasta 
aluillaan ja paljon mukavaa 
yhdessä tekemistä on vielä 
edessä.

Alkanutta toimintakautta on 
tarkoitus tulevana kesänä 
pidentää juhannukseen asti. 
Tavoitteenamme on järjes-
tää kesäkerho 6–9-vuotiaille 
lapsille. Kerhossa liikutaan, 
leikitään, harjoitellaan kä-
dentaitoja ja ennen kaikkea 
nautitaan yhdessä olemises-
ta kivojen kavereiden kans-
sa. Toiminta-aika, mikäli 
ilmoittautuneita saadaan 
tarpeeksi, on 2.–19.6.2014 
klo 9–15.

Mikäli kiinnostuit, otathan 
yhteyttä Tuvalle.

Toivottaa Tuvan henkilö-
kunta

Metsän rölli vieraili puistolaisten ilona. Kuva henkilökunnan arkistosta.

Tupaa. Ilmoja uhmaten ja sateen 
tauottua paikalle saapuikin lapsia 
ja vanhempia nauttimaan yhdessä 
touhuamisesta sekä iloisesta tun-
nelmasta.
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Kylänraitti onnittelee
Kulunut kesä on ollut Veikkolan nuorten urheilijoiden 
kannalta menestyksellinen. Tässä muutamia poimintoja 
sieltä parhaasta päästä:

Kultaa 
Annika Hokkanen, Sara Särmö ja Sanni Rantanen 
voittivat kesäkuun lopulla Skotlannin Glasgowissa 
cheerleadingin Euroopan mestaruuden.

Hopeaa 
Freja Väyrynen Ankin tallilta Lapinkylästä voitti 
neljä hopeaa ja yhden pronssin islanninhevosten SM-
kilpailussa Ahvenanmaalla. Joona Heinonen, 11 v., otti 
SM-hopeaa C-poikien kerroshyppykilpailussa Vantaalla.

Pronssia 
Lynxin Tuuli Heikkilä suunnisti SM-
sprintin pronssia D14-sarjassa.

Suomi–Ruotsi-
maaottelussa  
Visalle voitto 
VeVe:n Visa Mäkiselle tuli pikakomennus Suomi–Ruotsi-
maaotteluun. Visa hyppäsi Tukholman koneeseen ja osallis-
tui otteluun sunnuntaina 7.9.: saavutuksena miesten 17-sarjan 
maaottelun kultamitali keihäänheitossa tuloksella 62,80. Visa 
on ensimmäinen veveläinen maaottelumitalisti. Visan kesän 
ennätysheitto on 71,77 Eliittikilpailuissa Janakkalassa 12.6.

Veveläisten palkintokaappeja on täydennetty tänä kesänä 
myös Suomen mestaruusmitaleilla. Orimattilassa käydyis-
sä 14–15-vuotiaiden SM-kilpailuissa Aleksanteri Sonninen 
heitti P15-sarjan moukarissa pronssia tuloksella 56.59 sekä 
joukkuekilpailun pronssia Patrick Råmarkin kanssa yhteis-
tuloksella 86.73. Samaan aikaan toisaalla eli Turussa Visa 
Mäkinen oli jälleen vauhdissa ja saavutti SM-hopeaa M17-
sarjassa tuloksella 66,38.

Piirinmestaruuskilpailuihin on osallistuttu ahkerasti, ja mu-
kana on ollut myös uusia nuoria urheilijoita. Piirinmesta-
ruusmitaleja on kertynyt kesän aikana runsaasti.

Kisakesänä on rikottu monta vanhaa VeVe-ennätystä sekä 
tehty omia henkilökohtaisia ennätyksiä Veikkolalaisessa 
yleisurheilussa onkin kesällä ollut päällä hyvä henki ja drai-
vi, mikä näkyy myös tulostilastoissa.

Teksti: Johanna Artola 
Kuva: Pyry Mäkinen

Maaotteluvoittaja Visa Mäkinen.

VeVe ja 
uudet 
arjen 
liikuttajat
Olen joskus määritellyt 
oman toimenkuvani Veik-
kolan Veikkojen toiminnan-
johtajana "firman" ainoaksi 
henkilöksi, jonka toimen-
kuvaan kuuluu pysyä pai-
kallaan. Mikäs tässä on is-
tuskellessa, kun ympärillä 
oleva innokas ja ammatti-
taitoinen porukka pursuaa 
uusia ideoita. Ja onneksi 
suuri osa hienoista ideoista 
pystytään myös toteutta-
maan. 

Veikkolasta ei tarvitse liik-
kua kauaksi liikkumaan. 
Veikkolan liikuntavalikoi-
masta löytyy monipuoli-
sesti toimintaa jokaiselle. 
VeVe:ssä alkoi tänä syksynä 
tuttujen lajien rinnalla mm. 
Feldenkreis-menetelmään 
perustuva liikeälyliikunta, 
jossa pyritään pois liikku-
mista estäneistä rajoituksis-
ta ja esimerkiksi nivelvauri-
oiden aiheuttamista esteistä 
liikunnalle. "Morgans 
organs"-lasten joogaleikki-
ryhmässä opitaan liikunnan 
riemun lisäksi yhdessä myös 
terveyttä ja hyvinvointia. 
Nuorten Hiphop-ryhmässä 
tanssitaan nuorten, tanssia 
jo pitkään harrastaneiden, 
ohjaajien johdolla.

Surffaile sinäkin sivulle 
www.veve.net tai ota yh-
teyttä minuun. Johanna 050 
301 1922, johanna.artola@
gmail.com ja tule rohkeasti 
mukaan liikkumaan! Jospa 
minäkin...

Johanna Artola

Pysyviä elämäntapamuutoksia – yhdessä!

L i i k u n t a p a lv e l u t  M e n o x

Anne Riihonen
041 533 53 09

anne@lpmenox.fi
www.lpmenox.fi

Taekwon-
doa
Sonkal Veikkolan syyskau-
si 2013 on alkanut. Tarjol-
la Taekwon-do -opetusta , 
lasten taekwon-doa Tiikeri-
ryhmässä ja uutena kokei-
luna kunto-TKD "TKD-
shape", jossa harjoitellaan 
kunnon kohentamista taek-
won-don keinoin ilman pai-
neita vyökokeista.

Katso esite Sonkal Veik-
kolan web-sivuilta www.
svtkd.fi

Sonkal Veikkolan Panu Mäkelä, 2 dan, voittoisan 
finaaliottelun jälkeen. Panu voitti EM-kisoissa myös 
voimamurskauksen ja tuli toiseksi liikesarjoissa. Lähes 
täydellinen suoritus! Kuva: Jussi Somero.

Veikkola liikkuu -hanke jatkuu

Veikkola liikkuu -hanke 
käynnisti 9.9. alkaneella 
viikolla kaksi uutta liikun-
taryhmää, jonne ovat ter-
vetulleita kaikki – myös 
aikaisemmin ohjattua lii-
kuntaa harrastamattomat tai 
toipilaat. Tunneilla kaikki 
tekevät omaan tahtiinsa ja 
omassa rauhassaan. Mene-
telmä sopii niin polvi- tai 
selkäongelmista kärsiville 
kuin aktiiviurheilijoillekin, 
joiden asento- ja tasapaino-
tuntoa se kehittää. Liikkeet 
tehdään mahdollisimman 
rentona seinää tai lattiaa tu-
kena käyttäen.

Torstain iltatunnille kaiva-
taan erityisesti niitä miehiä 
ja naisia, joilla kehonhuol-
taminen on jäänyt viime 
vuosina syystä tai toisesta 
vähiin. Ohjaajalta saa tietoa 
myös muista Veikkolassa 
toimivista liikuntaryhmistä, 
eli mukaan voi tulla vain 
kuikuilemaan ja vinkkejä 
hakemaan.

Apteekkimme on nyt 
Liikkujan apteekki

Veikkolan apteekki on nyt 
myös virallisesti Liikkujan 
apteekki. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että samalla 
kun apteekkihenkilökunta 
antaa lääkkeet, he voivat 
myös antaa neuvoja liikun-
taan, joka osaltaan auttaa 
paranemista. Lääkitystä ei 
kuitenkaan saa lopettaa il-
man lääkärin lupaa, vaikka 
kuinka liikkuisi! Liikunnan 
lisäämisestä kannattaa aina 
ensin neuvotella lääkärin 
kanssa, jos ikää on mitta-
rissa 40+ tai sairastaa jotain 
kroonista tautia.

Monet veikkolalaisten kylä-
taudit, kuten verenpaine ja 
kakkostyypin diabetes, ovat 
erinomaisesti ehkäistävissä 
sopivalla liikunnalla ja ruo-
kavaliolla. Niiden hoitoon-
kin liikunta on oiva keino, 
ja lievästä verenpaineesta 
saattaa tutkimusten mukaan 

päästä eroon pelkästään sil-
lä, että kävelee 30 minuuttia 
viitenä päivänä viikossa.

Keväällä uusia kursseja

Keväällä 2014 on luvassa 
tietoisen syömisen kursse-
ja painonsa tai huonojen 
ruokailutottumusten kanssa 
kamppaileville. Liikunta-
neuvoja Terhiin voi ottaa 
yhteyttä puhelimitse 050 
4671256 ja kysellä lisää tai 
esittää toiveita. Maanantain 
ja torstain ryhmät ovat kai-
kille avoimia ja ilmaisia! 
Ajantasaista tietoa hank-
keen toiminnasta löytyy 
VeVe:n sivuilta www.veve.
net.

Tavataan maanantaisin 
Nuokkarilla klo 12–13 tai 
torstaisin Koskentorin kou-
lun peilisalissa klo 18–19.

Hankekoordinaattori  
Terhi Summa

Eläköön Veikkola!
Veikkolan nuorisotilassa 
(Kisapolku 3) on syyskau-
della lauantai-iltoina (aloi-
tettiin 21.9.) 12.10., 26.10., 
9.11., 30.11. ja 14.12. toi-
mintaa seuraavasti:

– Jippii-112 -kuoron har-
joitukset klo 17–17.50 
alle kouluikäisille ja klo 
17.30–18.30 kouluikäisille. 
Kuoroa vetävät Mari Maxi-
milien ja Tuuli Anolin (jip-
pii112@gmail.com).

– Samaan aikaan klo 17–19 
on toisaalla nuorisotilassa 
Kaivo-hetki, jossa on Raa-

mattua, rukousta ja laulua 
kaikille, jotka haluavat 
osallistua.

– Klo 19:stä eteenpäin on 
nuorisotilassa monitoimi-il-
ta Olkkari nuorille ja vähän 
vanhemmillekin nyyttärien 
merkeissä.

Veikkolan koululla (Ki-
sapolku 7) on lauantaina 
16.11. klo 16–19 Kids' Ac-
tion Night alakouluikäisille.

Järjestäjänä toimii Eläköön 
Veikkola! ry. ja iso joukko 
Veikkolan kristittyjä.
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PIHA
KUNTOON

BeTONiLAATAT
MuuriKiVeT

reuNA- JA PiHAKiVeT
KuKKAruuKuT
VeSiKouruT
LoiSKeKupiT

KAiVONreNKAAT
VaLurauTaKanSiSToT

KuLjeTuSpaLVeLu

SeMenTTiVaLiMo
T. HAAPANeN OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi

Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

eM-hopeamitalisti Hansun ajatusloikkia ja uimahyppyjä

Liiku, yritä ja elä – nyt!
Heräsin töllöttimen edestä 
siihen, että puhemies Eero 
Heinäluoma luki Raama-
tun tekstiä vesipöhöisestä 
miehestä Hajamielisesti 
seurasin, miten saarnamies, 
arkkipiispa, sovitti tekstin 
kertomaan asioiden tärkey-
destä:

A. kuolemansairaan miehen 
parantaminen

B. parannetaanko sääntöjen 
sallimalla tavalla ja ajalla

C. tärkeiden vallan ja jär-
jestyksen ylläpitäjien pärs-
täkerroin

Hetken yritin nähdä asian 
Kari Suomalaisen silmin. 
Olisiko tässä sittenkin ky-
symys enemmän aikuisten 
ihmisten välisestä ikuisesta 
kilpailusta eikä kilvoittelus-
ta – voittaa toiset ja/tai voit-
taa itsensä.

Jossakin vaiheessa yleinen 
mielipide on katsonut tär-
keäksi, että me kansalaiset 
hoidamme itse terveyttäm-
me liikkumalla mahdolli-
simman paljon. Istuminen 
on pahasta, jopa vaarallista. 
Siihen liittyy lisäksi jonkin 
tason riippuvuus. Vaikutus-
valtaa saatuaan siitä on vai-
kea luopua.

Yli 25-vuotiaille ryhdyttiin 
järjestämään kilpailuja ja 
muita innostavia liikunta-
tapahtumia. Näillä on suuri 
vaikutus vesipöhöön, joka 
nykyään kulkee sydämen 
ja verenkiertoelinten taudin 
nimellä.  

Esimerkiksi uimareille jär-
jestetään joka toinen vuosi 
EM- ja joka toinen vuosi 
MM-kilpailut jossakin päin 
maailmaa.

Itse osallistuin 75-vuotiaa-
na uimarina Masters-MM 
-kilpailuihin Tukholmassa. 
Uimahyppääjänä ensi-esiin-
tymiseni oli EM Sevillan 
auringon alla yli 80-vuotiai-
den ryhmässä. Seurasi MM-
Göteborg ja EM-Kiova. 
MM-Riccioneen en päässyt, 
koska ruusun johdosta veri 
oli pakkautunut jalkoihin 
niin, etteivät ne toimineet. 
Jonkin sortin vesipöhö?

Sain sen sijaan Eija Ahvon 
hienossa ohjauksessa an-
taa kesäteatterissa kasvot 
dementtiselle julkkikselle, 
jota ystävällisesti kiusataan, 
jotenkin samalla kunnioitta-
en.

Tänä kesänä oli EM-Eind-
hovenin vuoro. Ovat kaikki 
kilpailuja, etupäässä kilpai-

luja itsensä kanssa. Onko 
kuitenkaan mikään näistä 
niin tärkeä, että sille kuuluu 
palstatilaa paikallislehdes-
sä? Ei ehkä se, että yleensä 
olen saanut sekä kultaa että 
hopeata mutta tällä kertaa 
"vain" hopeata.

Mukavaa kuitenkin on saa-
da kertoa, kuinka kivaa oli 
tavata vanhoja kamuja, jot-
ka vuodesta toiseen laittau-
tuvat kilpapaikalle. Tässä 
ryhmässä minä olen yhä 
"nuori ja utelias".

Ihmettelimme esimerkiksi 
sitä, että noin 10 000 ihmi-
sen ilmestyminen kylään 
viikoksi ei herätä paikallis-
lehden kiinnostusta. Näin 

on kuulemma aina ollut. Ei 
ole ollut tärkeä juttu muual-
lakaan. 

Tämä porukka ei kilpaile 
verissä päin. Kannustamme 
jatkamaan, hoitamaan kun-
toa, jotta taas tavattaisiin 
uudelleen seuraavissa ska-
boissa.

Jotenkin kuitenkin mieles-
täni on tärkeätä osoittaa, 
että jokaisen kannattaa jat-
kaa liikkumista ja yrittä-
mistä ja ennen kaikkea elää. 
Siis ELÄÄ NYT, ettei tulisi 
huomenissa harmitelluksi 
hukattua aikaa.

Teksti: Hans Leidenius 
Kuva: Elisa Salimäki

Tanssikursseja lapsille ja 
aikuisille
Tanssi Dans ry. on aloittanut Veikkolan koululla tanssitun-
nit. Tunneilla opitaan tanssimaan valssia, tangoa, sambaa 
sekä jiveä. Myöhemmin tansseja tulee lisää. Alkeistunneilla 
aloittavat eivät ole ehkä koskaan ennen tanssineet, mutta 
pääsevät nauttimaan viemisestä ja seuraamisesta hyvän mu-
siikin tahtiin nopeammin kuin uskovatkaan!

Ryhmiä on neljä, kaikki tiistaisin Veikkolan koululla:

18.00–18.45 lastentanssi 3–5 v. (tämä kurssi on täynnä)

18.45–19.30 lasten alkeet 6–9 v. (mukaan mahtuu noin kuu-
si lisää)

19.30–21.00 aikuisten alkeet (mukaan mahtuu noin 10 lisää)

19.30–21.00 aikuisten jatko (mukaan mahtuu noin kuusi 
lisää)

Lasten alkeissa tanssitaan aluksi ilman paria. Aikuisten al-
keissa ei tarvitse olla omaa paria. Jatkoryhmässä on suosi-
teltavaa olla jo oma pari.

Osa tanssijoistamme tanssii omaksi ilokseen nauttien hy-
västä musiikista, osa kunnon ja liikkuvuuden vuoksi, ja in-
nokkaimmat jopa kilpailevat.

Tervetuloa mukaan! 
Lisätiedot www.tanssidans.com.

EM-Eindhovenin yli 60-vuotiaat palkinnonsaajat 
yhteiskuvassa, vanhimmat kolme 84-vuotiaita. Hansu 
seisoskelee ylärivissä toisena vasemmalta.

Kesäkuun tanssit
Ke 8.6  Tero Kyrölä klo 20 - 0.30 Liput 7 e
Ke 15.6 Ulla-Jaana klo 20- 0.30
Ke 29.6 Karaoketanssit klo 20 - 0.30 Vetäjänä  
 Juhani Rautiainen

Heinäkuun tanssit
Vetäjänä Juhani Rautiainen
Ke 6.7 Karaoketanssit klo 20 -0.30
Ke 13.7 Karaoketanssit klo 20 -0.30
Ke 20.7 Karaoketanssit klo 20 - 0.30
Ke 27.7 Karaoketanssit klo 20 - 0.30

Elokuu tanssit
Ke 3.8. Karaoketanssit klo 20 - 0.30
 Vetäjänä Juhani Rautiainen
Ke 10.8 Pave´t klo 20 - 0.30 Liput 7 e
Ke 17.8 J. Eskelinen & Harri Nuutinen 
 klo 20 - 0.30 Liput 7 e
Ke 24.8 Tytti Pelkonen klo 20 - 0.30 Liput 7 e
Ke 31.8 Riku berg & Ismo Halkola 
 klo 20 - 0.30 Liput 7 e

Keskiviikkoisin 29.6- 3.8.2011 
klo 17 - 21 Grilli- ilta
Kokki paistaa herkkuja grillistä , hinta 14 e, 
lapset 4 - 12v. 7 e ja alle 4v. veloituksetta.

Hotelli Lepolampi
Kivilammentie 1, 02820 ESPOO

www.lepolampi.fi  

Varaukset ja tiedustelut
Puh: 09 867 91, Fax: 09 867 93 00

E-mail: myynti@lepolampi.fi  

Hotelli lepolammen
kesän taphtumat

Lepolammella tanssitaan 
keskiviikkoisin klo 20-0.30 

Ke  2.10.13  Juhani Rautiainen 

Ke  9.10.13  Tytti Pelkonen 

Ke 16.10.13 River 

Ke 23.10.13 Anu & Saturnus 

Ke 30.10.13 Hannu Karjalainen & XXL 

Ke  6.11.13  Kalle Jussila & Co 

Ke 13.11.13 Jussi Roponen 

Ke 20.11.13 Ulla-Jaana & Maija Muikku 

Ke 27.11.13 Markus Tavi 

Ke  4.12.13  Minna Vaittinen & Virsell 

Ke 11.12.13 Hannu Karjalainen & XXL 

Liput 8  € 

Olen Vuosaaressa toimintani aloittanut ammatti-
isännöitsijä. Olen suorittanut teknisen ja 
hallinnollisen isännöitsijän ammattitutkinnon ja 
AiT:n eli johtavan isännöitsijän ammattitutkinnon.  
 
Periaatteeni on hoitaa isännöintiä hyvää 
isännöintitapaa noudattaen.isännöin 
kohteita siinä määrin, kuin tiedän pystyväni 
ne itse laadukkaasti hoitamaan.

Yritykseni käyttää 
www.isannointipvaananen.fi -sivujen kautta 
sähköistä palvelua, joka on suunnattu asunto-
osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille.

 
 
 
 
Petri Grahn, AiT 
isännöinti P. Väänänen 
Puh. 0400 486 988 
Länsiranta 68, Veikkola 
 
 
www.isannointipvaananen.fi
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Koulutien turvaksi uusi silta 
yli Lamminojan

Lamminjärvestä Kalljär-
veen virtaava Lamminoja 
alittaa Turuntien ja sen 
pohjoispuolella kulkevan 
kevyen liikenteen väylän 
Veikkolan kirjaston län-
sipuolella. Kesäkuussa 
alettiin Turuntien etelä-
puolelle rakentaa kevyen 
liikenteen väylän jatketta. 
Se kulkee Turuntien ja Pu-
ronsuuntien risteyksestä 
mattojenpesupaikan ohi 
Lamminojan ylittävän uu-

den sillan kautta Tuulen-
suunmäkeä ylös.

Tämän väylän kautta pääse-
vät Turuntien eteläpuolella 
asuvat koululaiset kulke-
maan turvallisesti Turuntien 
alittavien tunnelien kautta 
muun muassa kirjastolle, 
skeittirampille ja Veikkolan 
koululle.

Työmaa on ollut hiljainen 
jonkin aikaa. Urakoitsijan 

Lamminojan yli johtava kevyen liikenteen väylän jatke on jonkin aikaa odottanut 
viimeistelyä: luiskien kiveystä, sillan kaiteiden asentamista ja lopulta asfaltointia. 
Veikkolan kirjasto sijaitsee vasemmalla näkyvien puiden takana.

edustajan mukaan väylällä 
tehdään vielä viimeistelyt: 
luiskat kivetään, sillan kai-
teet asennetaan paikoilleen, 
väylän pinta tasataan ja as-
faltoidaan.

Kevyen liikenteen turvalli-
suutta merkittävästi lisäävä 
väylä saadaan valmiiksi vii-
meistään lokakuun aikana.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

Ajatuksia herättävä Puronsuuntien–Rantatien remontti
Olen asunut intti-ikään asti varsi-
naisella maaseudulla. Nuorena pa-
riskuntana asuimme Helsingissä, 
ensin aidossa katuverkossa, sitten 
esikaupunkialueella mutta aivan 
sienimetsän tuntumassa. Yli 38 

Maanantaina kesäkuun 24. 
päivänä alkoi Hiekkamäen-
tien alueen ja siitä ensim-
mäisenä Puronsuuntien–
Rantatien remontti. Meille 
ollaan tekemässä 10 metrin 
levyisiä, jalkakäytävällä 
varustettuja, asfaltoituja 
katuja.

Heti ensimmäisenä päivänä 
tonttimme etelälaidalta kat-
kaistiin syreeniaita. Moot-
torisahamiehet ahkeroivat 
Puronsuuntien ja Rantatien 
laidoilla: puita ja aitaa kaa-

tui. Välillä miesten piti tie-
dustella erään talon pihassa 
olleilta lapsilta, ovatko hei-
dän vanhempansa kotona. 
Miehet eivät kuulemma oi-
kein tienneet, mistä heidän 
piti kaataa.

Pitkältä matkalta jäivät 
tienreunustat siivoamatta 
ja sahausjätökset korjaa-
matta. Niin on vieläkin. 
Nyt jotkin pensasaidat 
ovat jo kasvaneet melkoi-
sesti kaadetun osuuden 
kohdalla.

Viime aikoina viitenä 
päivänä viikossa kaivin-
koneet, maa-ainesta ja 
soraa kuljettavat kuorma-
autot, puskutraktori ja 
jyrä ovat jyllänneet aivan 
lähikulmilla. Syyskuun 
toiseen viikonloppuun 
mennessä varsinainen työ 
oli edennyt Puukontieltä 
gsm-maston eteläpuo-
lelta kahden 90-asteisen 
mutkan verran eteenpäin. 
Kolmannessa tällaisessa 
mutkassa työskenneltiin. 
Mainittuna viikonloppuna 

Tältä näytti Rantatien 90 asteen mutkassa syyskuun toisena viikonloppuna. Moni koiranulkoiluttaja, hölkkääjä, pyöräilijä 
ja lastenvaunujen kanssa kulkeva äiti joutui toteamaan, että tästä on käännyttävä takaisin.

edes jalankulkija ei pääs-
syt kulkemaan tämän pai-
kan ohi.

Mitä pitäisi 
tehdä toisin?

1. Puronsuun–Rantatien 
osuudella pitäisi käyttää ak-
tiivisesti liikennemerkkejä. 
Käytössä on ollut ainoas-
taan kaksi merkkiä: alussa 
pitkän aikaa vain ”kapene-
va tie”. Vasta jonkin aikaa 
sen kanssa on ollut yhdessä 
”tietyö”-merkki.

2. Työpäivien aika-
na pitäisi käyttää myös 
”umpitie”-merkkiä, jossa 
olisi lisäkilpi kertomassa, 
ettei läpiajo ole mahdol-
lista. Tietysti on hankalaa 
jatkuvasti kertoa, mihin 
asti eli mille tonteille esi-
merkiksi autolla ajaminen 
on kummaltakin suunnal-
ta mahdollista.

3. Asukkaille pitäisi ohjeel-
lisesti kertoa, mihin asti työ 
viikon aikana etenee. Näin 

tehtiin aikanaan onnistu-
neesti Lamminjärventien 
työmaalla.

Hiekkamäentien alueen 
tieremontin on määrä val-
mistua ensi vuoden marras-
kuun aikana. Toivokaamme 
työntekijöille turvallisuut-
ta, koneille kitkatonta toi-
mintaa ja meille kaikille 
suotuisia ilmoja.

Teksti ja kuva:  
Tapani Iivari

TILITOIMISTO
VEIKKOLASSA

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

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

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

vuotta olemme nauttineet elämäs-
tä Veikkolassa Kalljärven tuntu-
massa. Koskaan aiemmin emme 
ole kokeneet yhtä mielenkiintoisia 
aikoja kuin viime kesäkuun loppu-
puolelta alkaen.
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Terveisiä Viron ja Latvian kattohaikaroilta!
Istun tekemässä tätä juttua syksyisen sateen 
ropistessa kattoa vasten. Hyönteissyöjälinnut 
ovat jo pääasiallisesti lähteneet etelään. Nyt on 
aika kunnostaa talviruokintapaikat linnuille, 
jotka jäävät tänne talvehtimaan.

Kuluneena kesänä kävin 
Virossa ja Latviassa au-
toilemassa. Kiinnitin huo-
miota kattohaikaroihin, 
jotka jo monena keväänä 
ovat joukoin saapuneet 
Etelä-Suomen peltojen ylle 
tarkkailemaan mahdollisia 
pesäpaikkoja. Sopivista pe-
säpaikoista ei varmaankaan 
ole pula, vaikka katoillem-
me ei olekaan asennettu 
lappeellaan olevia vanhoja 
kärrynpyöriä.

Kattohaikaraa suosiva 
heinänleikkuu

Lajin liittyminen pesimä-
linnustoomme ei ole toistai-
seksi onnistunut, ehkä ihan 
muiden seikkojen johdosta. 
Baltian alueella maasto on 
tasaisempaa. Siellä on ta-
pana leikata teiden varsilta 
heinä lyhyeksi jopa 15 met-
rin etäisyydeltä. Suomes-
sa heinää leikataan teiden 
varsilla mutta selvästi ka-
peammalta alueelta. Maas-
tomme ei anna useinkaan 
laajemmalle leikkaukselle 
mahdollisuuksia. Baltiassa 
leikataan heinää laajemmin 
myös pelloilta. Nämä toi-
menpiteet ulkona laidunta-
van karjan ohella tarjoavat 
kattohaikaroille paljon ra-
vinnonhankintapaikkoja.

Kattohaikara käyttää ra-
vinnokseen hiiriä, myyriä, 
sammakoita sekä isompia 
hyönteisiä Jos kasvusto on 
liian korkeaa, ravinnonhan-
kinta ei enää onnistu. Lintu 
on melko kookas ja korkeas-
sa ruohossa “kahlaaminen“ 
on vaikeaa. Lajin hajuais-
ti on myös ilmeisen hyvä. 
Kun Riiassa ollessani näin 
eräällä pellolla leikattavan 
heinää koneellisesti, seurasi 
traktoria lähes 30:n katto-
haikaran ryhmä. Lintujen on 
luultavasti ollut pakko aistia 
katkenneen ruohon tuoksu 
useiden kilometrien päästä.

Tutuilla taajamalinnuilla 
tärkeä tehtävä 
ympäristömme 
jätehuollossa 

Olen kuluneena kesänä seu-
raillut taajamissa ja kaupun-
geissa elävien lintujen toi-
mia ravinnon hankinnassa 
sekä muutenkin kyseisten 
lintujen käytöstä. Puhun nyt 
niistä lajeista, joita Veikko-
lassakin on yleisesti nähtä-
villä. Joitakin niistä näem-
me täällä myös talviaikaan: 
variksia, naakkoja, hara-
koita, varpusia. Myös lokit 
kuuluvat tähän ryhmään.

Kyseiset linnut ovat so-
peutuneet erinomaisesti 

elämään ihmisen rinnalla. 
Ihminen tarjoaa niille pal-
jon pesäpaikkoja erilaisissa 
rakennuksissa. Ravintoa on 
myös tarjolla. Nykyään on 
sellainen tapa, että pika-
ruokakääröt ja -pakkaukset 
heitellään maahan. Niistä 
linnut putsaavat jäljelle jää-
neen ravinnon. Täysinäisis-
tä roskapöntöistä kaivetaan 
myös ravinnontähteitä.

Linnut ovat kekseliäitä. 
Näin pitääkin olla. Vuo-
situhansien saatossa vain 
kekseliäät lajit ovat pärjän-
neet ja kehittyneet siihen 
suuntaan, mihin luonto on 
lajeille suunnan näyttänyt. 
Varisten, naakkojen, hara-
koiden, varpusten ja lokki-
en yksi merkittävä tehtävä 
on putsata ympäristöämme 
orgaanisesta jätteestä Jos 
me ihmiset tarjoamme niille 
syötävää, niiden lukumäärä 
kasvaa.

Naakat oivallisia 
hoivaajia, varpuset 
selviytyjiä

Naakoilla on vielä erin-
omainen ja tehokas tapa 
huolehtia poikasistaan. 
Linnuille epätyypilliseen 
tapaan edellisvuoden pesi-
mättömät nuoret linnut hoi-
tavat emonsa kanssa uuden 
poikueen ravinnonhankin-
taa kollektiivisesti. Kasva-
vat poikaset saavat paljon 
ravintoa, kun useat lajitove-
rit tuovat sitä pesään.

Varpuset alkavat vähitellen 
selvitä viime vuosina lajia 
veloittaneen taudin aiheut-
tamasta laajasta kannanro-
mahduksesta. Tämäkin laji 
korjaa tehokkaasti leivän-
murut kahvilapöytien alta. 

Kalalokkien lukumäärä on 
Veikkolassa jonkin verran 
kasvanut, verrattuna ai-
kaisempiin kesiin. Tämän 
voimme todeta esimerkiksi 
laiturilla olevien jätösten 
määristä. Jätökset harmitta-
vat joitain ihmisiä Vinkiksi: 
Varsiharjalla ja vedellä puh-
distus onnistuu helposti eikä 
aiheuta sen kummempaa on-
gelmaa. Todellisia ongelmia 
on vähän, kun ymmärräm-
me, että me kaikki kuulum-
me luontoon.

Lehdistön negatiiviset lau-
sunnot, kuten artikkelit 
merimetsojen tuhoamista 

Tervetuloa tutustumismatkalle!

Moni veikkolalainen tuntee ilmeisesti tietämät-
tään Haapajärven. Vai mitä sanotte Haapajärven 
kirkosta, Haapajärven päiväkodista ja Haapajär-
ven hautausmaasta tai Tampajan Haapajärven 
puoleisesta uimarannasta? Nämä kaikki sijaitse-
vat todellakin omassa Haapajärvi-nimisessä ky-
lässään. Veikkolasta mallia ottaen rohkenen jopa 
laajentaa kyläämme hieman Koski-Navalan puo-
lelle, eli sisällyttäisin myös Navalan kartanon ja 
Navalan puiston Haapajärven kylään

Vaikka yllämainitut kohteet 
olisivatkin tuttuja, on kuiten-
kin paikallaan kuvata Haapa-
järven kylää hieman tarkem-
min. Veikkolasta sinne on 
helppo löytää. Ajetaan La-
pinkyläntietä etelään. Mie-
lestäni tien nimivalinta on 
tässä kohdin harhaanjohtava. 
Tämän tieosuuden kuuluisi 
kyllä olla Haapajärven tie, 
kulkeehan se nimenomaan 

Tämä oli johdanto Haapajärven kylään. Lue Kari Christense-
nin koko kertomus ja katso P-O. Janssonin valokuvat Haapa-
järven kylästä Veikkolaverkosta osoitteesta www.freewebs.com/
veikkolaverkko/haapajarvi.htm

Haapajärven kylän läpi en-
nen Lapinkylään tuloa.

Suurehkon alamäen jälkeen 
tullaan peltoaukealle, jonka 
keskeltä Kapakkatie kääntyy 
oikealle. Sen nimi tulee tien-
haaraa vastapäätä aikoinaan 
sijainneesta ”kapakasta”. Toi-
minta lakkasi jo hyvin kauan 
sitten, mutta itse talo purettiin 
joskus 60–70-luvulla.

Etuoikealla näkyvät Navalan 
kartano ja Navalan puisto. 
Navalan kartanossa toimii 
nykyisin suomenkielinen 
päiväkoti ja sen pienessä 
punaisessa piharakennuk-
sessa toimii ruotsinkielinen 
päiväkoti. Yhteisellä piha-
alueella lapsilla on luonnol-
linen kielikylpylä. Kartanon 
vieressä on myös jalkapallo-
kenttä sekä koirien agility-
harjoitusrata. Navalan puis-
to on varmaan tuttu monille 
juhannus- ja elojuhlistaan. Se 
toimii myös Veikkolan Kar-
tanoteatterin mainiona kesä-
teatteripaikkana.

Peltoaukean lopussa on 
50 km/h:n nopeusrajoitus. 
Tähän on syytä suhtautua 
vakavasti, koska tästä var-
sinaisesti alkaa Haapajärven 

kylä. Nopeusrajoituksen va-
kavuutta on korostettu mäen 
päälle tehdyillä tärinärai-
doilla ja tiehen maalatulla 
nopeusrajoitusmerkinnällä. 
Talot ovat lähellä tietä, ja ta-
loliittymät tulevat yllättäen.

Tästä tie nousee pienen mäen 
päälle. Vasemmalla koho-
aa äkkijyrkkänä Navalan 
kallio, jolla viime sotiem-
me aikana toimi Helsingin 
ilmavalvontajärjestelmään 
kuulunut ilmavalvontatorni. 
Sieltä pääasiallisena miehi-
tyksenä toimineet paikalliset 
lotat välittivät tietoja lähinnä 
Viron kentiltä lähteneiden 
viholliskoneiden lähestymi-
sestä.

Oikealla puolella on tullin 
huumekoirakoulu, joka 

toimi kunnankansliana 
sekä Kirkkonummen ni-
mismiehen toimipaikkana 
Porkkalan vuokra-aikana. 

Mäkeä alas ajettaes-
sa silmien eteen avautuu 
Uudenmaan maakunta-
kaavaehdotuksessa kult-
tuurimaisemaksi nimetty 
Haapajärven kylä koko ko-
meudessaan. Oikealla näkyy 

lintujärvenä suojeltu Haa-
pajärvi, josta kyläkin on 
saanut nimensä.

Keskellä mäkeä vasemmal-
le kääntyy yllätyksellisesti 
Puukirkontie, jonka päästä 
löytyvät sekä Haapajärven 
kirkko että Haapajärven 
päiväkoti, joka aikaisem-
min toimi Haapajärven ruot-
sinkielisenä kyläkouluna.

Haapajärvi – Veikkolan rajanaapuri

luodoista tai röyhkeät lokit 
toreillamme, ovat esimerk-
kejä ihmisen rajoittuneesta 
sopeutumisesta luontoon. 
Meriemme rantoja eivät 
toisaalta kaunista myöskään 
ihmisten rakentamat isot 
tehtaat savupiippuineen. 

Pöllöille uutta toivoa 
myyräkannan kasvusta 

Kulunut pesintäkevät oli jo 
neljäs peräkkäinen huono 
pesintävuosi pöllöille Veik-
kolan ja Lohjan välisellä 
alueella. Lehtopöllöiltä löy-
tyi vain seitsemän pesintää, 
ilmeisesti vain yksi Veik-
kolassa. Alueella laskettiin 
vielä 12 pesimätöntä revii-
riä. Jatkossa tilanne luulta-
vasti paranee, sillä myyrä-
kannat ovat kasvussa. Jos 
luntakin tulisi hieman vä-
hemmän, ensi talvena pöl-
löille koittaisi jälleen aika 

kasvattaa kantoja ja saada 
yksilöitä autioiksi jääneille 
reviireille.

Olen aloittamassa oman lin-
tujenruokinta-alueeni siivoa-
misen edellistalven jäljiltä. 
Tyhjät viljan- ja auringonku-
kansiementen kuoret lapioin 
kottikärryihin ja levitän pi-
demmälle metsään. Ruokinta-
automaattien kunnon tarkis-
tan ja korjaan vauriot. Uusin 
rikkinäiset ruokintalaitteet. 
Auringonkukansiemeniä on-
kin mukavasti jäljellä edelli-
seltä keväältä. Näillä toimilla 
linnuille on taas ravintoa ja 
minulla katseltavaa ensi tal-
ven pakkasilla.

Hyvää syksyn jatkoa!

Topi

Syyskuun linturetkellä Perälänjärvellä ihasteltiin laulujoutsenparia, jonka ainut poikanen on kuvassa 
emon ja isän välissä. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Pussila. Kuva: Per Olov Jansson.



Kylänraitti 3/2013 21AJANVIETE

 

18v. 

Int. Teippi 

Anton 

Alko-
holille 

Persin 
perään 

Työ-
ryhmä Rinteelläkin 

Stadion 
a = b 

Tiensä 
 sillä 

Mens sana 
in corpore ... 

Jankutusta 
(meillä, ei 
 naapurissa) 

Jankutusta 
(meillä, ei 
 napurissa) 

Aita (meillä  
niitä enemmän  
kuin yleensä) 

Psykopaatin 
ympärillä 
pitkittyvä 

Tekee sitä 
itseään 

”Nappasin 
pienet” 

Sukupuoli-
neutraali 

Liian suuret 
Liian pienet 
 

”äää” 

Liiste- 
rillä 

Joh- 
danto 

Niin kaunis - myös    
itäautokin - että ... 

Pitää kunkin 
(saapaskin) 

Muurahainen 

Intian ”hotelli” 

Pesuaineita 

Pylväshalli 

Lardot 

Vohlat 
isona Hirren rakoon 

Denaturoitua 
alhaalta 

Spriitä (uutta) 
        etelästä 

Hankinta 
  ylös Sidottuina 

Pääpuukon 
   eteen 

Rehuksi Haihdutin 

Hallama  
tai 
Välkki 

 ” 
      ” 

Lohek-
sikin 

Vene- 
suoja 
idästä 

Ankeus 

Jac-
ques 
 Offenbachin   
   koominen ooppera 

Mallorcalta 
Tyytymätöntä 

Norjalainen mäkihyppääjä  
Ei naaraalta Ir Tulos 

ULLA 
LEHTI! 

Mammaksi 
sanottu Ilaskivi 

Lasten altaassa 
Ehtoota 

 Pau-
haavat 
Vohla 
Laine Alus 

Jos-
kus 
ennen 
vapaa-
ta 

Isäin- 
 kin 

Uk-
rainaa 

Pää-
asia 

Yli-
opisto 

Pop-
pari, 
13v. 

Kalan-, 
Luvan- 

Ante- 
rosta 

Olavi Kivalo 

R

PL E U M I L M I S K U M A A T

I T T E N A L K O I L A U L U K O U L U

K E T U T T A A S A A R L E E T T I I T

A R A T A N K E A T E R Ä T I E O S S I

M I N U N K U L T A N I K A N N A T T A A

A S P A T O A N I S N R

A K A A T I T K U R A Y L I N O P E A T

A S I A T U R I N A T R I E S A

V A I K K A P U U T N E V I H A N N O I

E S R A T T A T A I L A K O I V A

S I V A T A S K A R A T T

I L L A N R U S K O N A U E R M A A N

T A I T E V I T A K O U R I A A V A R A

A M M O N I A K I T E T A N A V A R A S

S P A M T U N I K A A S U K I E R R O T

O I T I S A T A T U S V A A I T A

J E H U O O M H

O

S

R

Este 
Veto 

Leipä 

Ytimekäs 
Satuttavat 

Räkiä 

”Ottaa päähän” 

Papukaijoja 
(Pelokkaita) 

Korukiviä 

Joskus riiteleviäkin 
                       Amfibio 

Raamatullisia 
kaimoja 

Roskapostia 

Typekkäitä 

Välittömästi 

Siivissään 

Pimeään, murheeseen Naurava 
Veikata 

SSn Kissoja 
Toimi 

Unka-  
  ria 

Unkaria Myös 
putkeen 

Pai-
neita 

Ruusuista, 
risuistakin 

Lumelle 

Uis-  
tin- 

Kelen 
kanssa 

Aggressiivista 

Käpä-
löidä 
(Risto- 
 akin) 

 Kuulla   
omansa 

Maa-
ilma 

Köyhän 
 perään 

Sakotettavat 
Sanaseppojen 

suvuksi 
sanottu 

Pau-
huin 

Mauste 
  Ansa 

Arkissa 
Vaiva 

Huilain 
suku ! 

Alus-
toja 

Runne 
Asua 

Kuitu-
puuta Volgan entinen nimi 

Fan-
tom 

 Jokeri 
(Joker) 

Venäjän 
kaupunki 

Lu-
mot 

Saksaa 

VIII 

Haas-
tattelu-
tuokio 

Poiskärrättävää 

Savuava rikkihappo 

Lama-  
 ajat 

Sorsia 

Klim- 
 pit 

O
Ennen 
man-
tuja 

Tunnuslauseita 

Sokea   
 otus 

Tahdon 
kaiken ! 

Pekka 
on 
homo! 

Ex-radio 

Futari 
Jonas 

Tekijä 

Apropoo 
tai 
À propos 

Teen eka 
äikän

A

Yves 
tai 
Naomi Mikonsaari 

Leipä 

   Joki 
(Mutaa) 

Polku 

Pat-
ricia 

Saudi-
Arabiaa 

Jäykkä 

Mekkomainen  
  paita  

Umpi- 
 kin 

Teko- 
kumi 

Augus-
t.... 

Hajul-
lekin 
jäte-
tyt 

Pur-
jeelle 

Vähiten 
unelias 

Joki 

Kevätristikon aikaan saa-
puneet linnut, peippo, käki, 
kiuru (leivo) ja joutsen, 
ovat nyt lähtemässä tai 
jo lähteneet.  Kun niihin 
viittaavien laulujen sanat 
olivat muistissa, ei muuta 
ongelmaa ristikossa sitten 
ollutkaan. Yksi ainoa sana, 
EMET, sai hieman kri-
tiikkiä, koska jalkapalloa 
harrastamaton joutuu kai-
vamaan sen googlesta. To-
sin sanassa ei ole piilokir-
jainta, joten se muodostuu 
kokonaan muiden sanojen 
toimesta ja saa siitä hyväk-
syntänsä. ”Huonoja” sano-
ja ei yleensä valita mukaan 
tarkoituksella, vaan ne ovat 
puhtaasti laadintaprosessin 
vaikeuden hinta.

Tämän syysristikon erään-
laisena teemana ovat meillä 
ja osin laajemminkin vello-
neet puheenaiheet. Sivutee-
mana voisi pitää runsaasti 
esiintyviä pitkiä sanoja. 
Noihin puheenaiheisiin viit-
taavat sanat tulevat viidelle 
vaakariville ja ulottuvat ris-
tikon laidasta laitaan. Vih-
jeytys rakentuu aika paljon 
nykyristikoissa esiintyvien 
kikkailutekniikoiden varaan. 
Ajatus on ollut tutustuttaa 
muutamiin vihjetyyppeihin, 
jotka ovat aivan muuta kuin 
ratkaisusanan synonyymi. 
Vaikeustaso lienee keskialu-
eella eli noin 2/3.

Ristikoiden hyvyyttä arvi-
oidaan erilaisin kriteerein. 
Mitään standardia arvioin-

tia varten ei ole, ja ristikolle 
saadaankin monenlaisia hy-
vyyksiä riippuen siitä, mitä 
kriteerejä käytetään. Eräs, 
puhtaasti tekninen mittari 
on keskimääräinen sanapi-
tuus. Sen arvoa 6 pidetään 
jo hyvänä minimin ollessa 
tietenkin 4. Tästä syntyy 
helposti ajatus, että ristikko 
tällä kriteerillä arvioituna on 
sitä parempi mitä suurempi 
sanapituus on. Hyvin korkea 
sanapituus kertoo kuitenkin 
laatimuksesta lähinnä laati-
jan teknisenä taidonnäyttee-
nä. Ratkaisijan kannalta taas 
pitkät sanat ovat usein hel-
pottavia, koska vaihtoehtoja 
ratkaisusanalle on tuolloin 
vähemmän.

veikko@nordem.fi
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Kevään Veikkolapäivän yleisnäkymä ylhäältä: Eläköön Veikkola -yhdistyksen tanssiryhmä esiintyy. Kuva: Marjokaisa 
Piironen.

Hieroja Kyösti Laatikainen
Vastaanotto Veikkolassa keskiviikko- 
ja perjantai-iltaisin klo 17.00 – 20.00 
 
Osoite: Vanhatie 26, Veikkola  
(Siwan yläpuolella, Fysio-lymfa 
Ritva Hernetkosken tiloissa) 

Puh: Kyösti 046-6846949,  
        Ritva   050-4646661 

21 VUODEN KOKEMUKSELLA!  
TERVETULOA!

Skeittiparkin avajaisia vietettiin toukokuussa. Kuvassa Marko Kiviahde, Renni Sivonen, Olli Oinonen, Nestori Uusitupa, 
Jukka Nevanperä ja Raija Kari. Kuva: Marjokaisa Piironen.
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Uudet bussikatokset saapuivat Veikkolaan. Kuva: 
Marjokaisa Piironen.

Lamminojan perkuu heinäkuussa: Talkoolaiset Harri 
Issakainen ja Keijo Ruhanen pätkivät moottorisahalla ojan 
ylle kaatuneen suuren puun. Kuva: Marjokaisa Piironen.

Veikkolassa vedettiin perseidit 12.8. Silloin katseltiin 
taivaalle tähdenlentoja. Kuvassa vasemmalta näkyy Franz 
Raschbacher, Tuomo Rautavirta, Marjokaisa Piironen, 
Tiina Rautiainen, Keijo Ruhanen. Kuvan otti Jari Palosaari.

K o u l u t u s t i l a i s u u d e n 
erinomaisena vetäjä toimi 
Kari Loimu. Hänellä on 
kymmenien vuosien kokemus 
järjestökouluttajana ja 
–kehittäjänä. Loimu on 
kirjoittanut tusinan verran  
yhdistystoimintaoppaita. 
Hänen kirjoittamastaan 
Y h d i s t y s t o i m i n n a n 
käsikirjasta otettiin äsken 
viides painos. Kuva: Tapani 
Iivari.
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OK VARUBODEN-OSLA HLG 2195 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

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

Hinnat voimassa koko lokakuun/Priserna gäller hela oktober

 Maalahden Lihan 
 historia alkaa 
 vuodesta 1974,  
 jolloin lihan-
 savustustoiminta  
 alkoi nykyisessä 
 toimipisteessä.
Tänä päivänä tuotteemme tunnetaan niiden korkeas-
ta laadusta, joka on maun ja valikoiman ohella yksi 
tärkeimmistä kilpailukeinoistamme/Malax Kötts
historia började år 1974, då köttrökningsverksam-
heten startade i de nuvarande utrymmena. År 2005 
utvecklades verksamheten genom korvtillverkningen 
och ett bredare sortiment köttprodukter.

Panimon tuotteiden valmistuksessa 
käytetään kotimaista ohramallasta, 
kartanon omaa viljaa ja vesivoimaa 
sekä oman lähteen raikasta vettä. 
Tuloksena syntyy laaja valikoima 
lisäaineettomia ja suodattamattomia 
oluita./ I tillverkningen av bryggeriets 
produkter används inhemsk kornmalt, 
gårdens egna spannmål och vatten-
kraft, samt vatten från en frisk 
källa. Detta resulterar ett brett 
sortiment ofiltrerade öl, utan 
tillsatsämnen.

Kotimaiset makeispussit/ 
Inhemska godispåsar
Akvaariokalat, Automobiilit, 
Kärmes Salmiakki tai Kärmes 
Hedelmä, 180 g (9,39/kg)

Jokaisessa S-marketissa 

paikallisia tuoreita ja 

raikkaita lähituotettuja 

vihanneksia ja juureksia./

 I alla S-marketar 

har vi lokala och 

fräscha lokal-

producerade 

grönsaker och rotfrukter.

Lähileipurit leipovat 
joka päivä tuoksuvia ja 

tuoreita leipiä./ 
Närbagerierna bakar 
varje dag doftande 

och färskt bröd.

169
Maalahden Liha/Malax Kött
Vaarin 
saunapalvi-
kinkku, pala/ 
Farfars bastu-
palvad skinka, 
bit

1795 kg

Maalahden Liha/Malax Kött
Saunalenkki/ Bastulänk
320 g (15,47/kg) 495
Maalahden Liha/Malax Kött
Syväsavustettu vaarinkinkku, 
kalkkunafileeleike tai 
keittokinkku siivuina/ Djuprökt 
farfarsskinka, kalkonfiléupps-
kärning eller
kokt skinka i skivor
150 g (23,00/kg)

345
495
Malmgård
Dinkel tai 
Blond Ale 0,5 l 
(8,18/l) 
(sis./inneh. 4,09 + 
pantti/pant 0,10)

Malmgård Dinkel 
on kullankeltainen olut/ 
är guldgult öl.

Halmen Leipomo 
Kirkkonummen alueella

Halme Bageri
på Kyrkslätts område

Leipomo Henriksson
Porvoossa

Henriksson Bageri
i Borgå

Malmgård Blond Ale
on vaalea, runsaan 
hedelmäinen 
pintahiivaolut/ 
är ett ljust, fruktigt 
överjäst öl.

Makuja maakunnista
Smaker från landsbyggden

Hunaja Simo Kirkkonummi/Kyrkslätt

Lähihunajaa 
Kirkkonummelta/
Lokalhonung 
från Kyrkslätt
450 g (11,00/kg)

495
S-market Veikkola, 
Koskentie/Koskisvägen 2, 
puh/tfn. 010 762 6420
(0,0835 €/puhelu/samtal + 0,1209 €/min)
Arkisin 7-21 vardagar, lauantaisin 8-18 lördagar 
sunnuntaisin 12-18 söndagar


