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Kirkkonummen Pelimannit ry:
n 20-vuotisen soittotaipaleen ny-
kyvaihe loihdittiin nautittavaksi 
juhlagaalaksi Varuboden Areenal-
le viime vuoden toukokuun 15. 
päivänä. Kanssajuhlijoina olivat 
Kirkkonummen kansantanssijat, 
joilla oli takanaan jo 30-vuotinen 
ura. Päivänsankarit olivat pyy-
täneet riemuun mukaan runsaan 
joukon kirkkonummelaisia artis-
teja sekä myös kansanmusiikki-
ryhmän Ruotsista.
Tapahtuman äänet ja kuvat tallen-
nettiin myöhemminkin nautitta-
vaksi. Nyt keväällä ilmestyi sekä 
CD-levy ”Areenalla tanssitaan”, 
joka sisältää suuren osan gaalata-
pahtuman musiikista, että DVD-
tallenne. Sillä ovat mukana myös 
ne artistit, erityisesti juhlivat kan-
santanssijat, joiden esiintymisessä 
liikkeellä oli erityistä merkitystä. 
Tätä monipuolisesti kuulo- ja nä-
köaistiin vetoavaa musiikkinau-
tintoa voi tilata suoraan tuottajal-
ta, Kirkkonummen Pelimanneilta.
Aikaisemmin pelimannit ovat 
tehneet kolme levyä: ”Dansa Ka-
jsa” (1994), ”Kylällä tanssitaan” 
(1997) ja ”Tuulta purjeisiin” 
(2001).

Vanhojen mestarien perin-
tö
Pelimannit aloittivat toimintan-
sa vuonna 1984 Kirkkonummen 
kansalaisopiston alaisena kansan-
musiikkiryhmänä. Vuonna 1993 
se rekisteröitiin yhdistykseksi, 
jonka toiminnan päämääränä on 
pitää yllä kiinnostusta pelimanni-
musiikkiin Kirkkonummella.
Orkesteria johti vuoteen 1988 
Vidar Dahlström. Hänen jälkeen-
sä kapellimestariksi tuli Per Olof 
Munck, joka yli 30-vuotisen 
pankkimiesuransa ohella on ollut 
muusikkona niin monessa muka-
na, ettei oikein sanotuksi saa.
Pelimannit ovat syvästi kunnioit-
taneet menneitten soittajapolvien 

Per Olof Munck on ollut Kirkkonummen pelimannien kapellimestarina 
vuodesta 1988 alkaen.

Pelimannit harjoitustauolla Kirkkoharjun koulun musiikkiluokassa.

KIRKKONUMMEN PELIMANNIT
– perinnettä ja nykypäivää

työtä ja perintöä. Monen musiik-
kikappaleen syntyessä on tekijänä 
ollut seppä tai joku muu vanhan 
arvostetun ammatin taitaja. Aivan 
erityisesti voi hämmästellä sitä, 
että kansanmusiikki pitää vetreä-
nä.
Vai mitä sanotte näistä: puuseppä 
Johan Fredrik Ekström, aseseppä 
ja meritullivahti Edvard Eklund 
(kuoli v. 1934 yli 80-vuotiaana), 
maalari Karl Wilhelm Laaksonen 
(kuoli 93–94-vuotiaana v. 1938), 
seppä Henrik Johan Nymalm 
(kuoli v. 1953 noin 90-vuotiaana). 
Kalastaja Axel Fredrik Sjöholm 
sekä viulisti ja puhallinsoittaja, 
kauppias Elis Sundelin, elivät 
noin seitsemänkymppisiksi.
”Tuulta purjeisiin” -levyn en-
simmäinen puolisko on Per Olof 
Munckin sovittamana hieno kun-
nianosoitus näille mestareille.

Per Olofi n aika
Pelimannien tekemien levytysten 
nimissä mainitaan tapahtuma, jon-
ka alku on kansantanssin ja -mu-
siikin teemavuodessa 1996: syntyi 
”Kylällä tanssitaan” -tapahtuma. 
Jo kymmenissä tanssi-illoissa 
kuntamme seurantaloilla ovat tu-
hannet daamit ja heidän partnerin-
sa panneet jalalla koreasti. 
Pelimannit ovat saaneet tunnustus-
ta myös kotikulmien ulkopuolella. 
Vuonna 2002 Kirkkonummen Pe-
limannit nimettiin Kaustisten kan-
sanmusiikkifestivaaleilla yhdeksi 
juhlayhtyeeksi kolmen muun jou-
kossa.
Per Olof Munckin ura musiikin 
parissa on tarina sinänsä. Tässä se 
on kerrottava hyvin tiivistetysti. 
Hänen isänsä toimi Helsingissä 
pelastusarmeijan soittokunnan ka-
pellimestarina ja kornetinsoittaja-
na. Mainittakoon, että kornetti on 
kuin trumpetti mutta vähän lyhy-
empi ja pehmeä-äänisempi.
Per Olof oli mukana nuoriso-or-
kesterissa, soitti pianoa ja myös 

johti. 15–16-vuotiaana hän sävelsi 
ensimmäisen marssinsa torvisoit-
tokunnalle. Kun vanhoista nuo-
teista ei löytynyt oikein sopivia, 
hän katseli pelastusarmeijan soit-
tokunnan partituureista, miten eri 
stemmat kirjoitetaan, ja teki itse 
sovituksia.
Vuodesta 1963 vuoteen 1995 asti 
Per Olof soitti Lappböle Hornka-
pellessa ja myös johti sitä pitkään. 
Hän on soittanut ruotsinkielisen 
seurakunnan jousiorkesterin vas-
kisektiossa, laulanut Kirkkonum-
men Kamarikuorossa viitisen 
vuotta, toiminut kansalaisopiston 
kolmen tanhuryhmän pianistina, 
vastannut harrastajateatterin tu-
sinan eri revyyn musiikista, soit-
tanut vuodesta 1995 alkaen St. 
Michel Brass -yhtyeessä (poissa 
pari vuotta), ollut laulajavaimonsa 
Kerstinin pianistina.

Inspiraatio ja tietokone
Per Olofi n mukaan jokin musiikil-
linen idea voi pulpahtaa mieleen 
melkein milloin ja missä vain. Se 
on vain muistettava siihen asti, 
kunnes sen ehtii kirjoittaa nuotti-
paperille tai tietokoneen muistiin. 
Tietokone on sovittajalle mahtava 
aparaatti. Sen avulla voi kuulla 
samanaikaisesti kaikki stemmat; 
pianon ääressä sormet eivät riitä.
Kiinnitin huomiotani Per Olofi n 
sävellyksessä ”Mazurka på fars-
tukvisten” hanuristien nopeisiin 
kolmijakoisiin nuottikuvioihin. 
Kysyin, kirjoittaako säveltäjä-

Munck tarkasti kaikki juoksutuk-
set. Kyllä kirjoittaa.
Kirkkonummen pelimanneissa 
on yhä viisi–kuusi perustajajä-
sentä mukana. Tämä uskollisuus 
tarkoittaa käytännössä myös sitä, 
että soittajien keski-ikä nousee. 
Nuoria on vaikea saada mukaan.

Nuoret esiin!
Vaikka olenkin vain laulumiehiä, 
kehotan: menkää, nuoret musikan-
tit, mukaan pelimannin penkille. 
Seuratessani orkesterin harjoituk-
sia ennen huhtikuun puolivälissä 

Helsingissä soitettua suurta tans-
sikeikkaa vakuutuin porukan soit-
totunnelmien lämpimyydestä ja 
myös laadulle välttämättömästä 
tiukkuudesta.
Niin kuin yleensä elämän myös 
musiikin kanssa pitää olla sopivan 
jämpti. Kysykää vaikka Kirkko-
nummen pelimanneilta, heidän 
kokeneelta kapellimestariltaan tai 
Kerstiniltä, Per Olofi n huonehalli-
tuksen puheenjohtajalta.

Teksti ja kuvat Tapani Iivari

Kun jokin musiikkiyhteisö viettää synttäreitään, silloin 
juhlitaan usein myös monen sukupolven kautta kulkevaa 
ihmisten työn, sävelmaailman ja kollektiivisen tajunnan 
arvokasta liittoa.

Maijan korjausompelu
ja vaatehuolto

Maijan korjausompelu
ja vaatehuolto

Huom! Myös fax- ja valokopiopalvelu!

Lamminjärventie 2, 02880 Veikkola
Puh. 2568 649
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Veikkolan parantola
-historian havinaa ja tämän päivän toimintaa

Moni on ihastellut Vanhatien varressa sijaitsevia komei-
ta kartanorakennuksia. Kesällä ne peittyvät rehevien sy-
reenipensaiden taakse. Talvella lehdettömät puut ja pen-
saat paljastavat vanhat kartanot koko komeudessaan. 
Hetken Veikkolassa asuttuaan huomaa, että vanhat talot 
ja niiden yhteyteen kuuluva betonirakennus ovat varsi-
naisia toimintakeskuksia. Mitä tahansa Veikkolassa ta-
pahtuukin, on paikkana hyvin todennäköisesti? Paran-
tola. Mikä ihmeen parantola?

Vanhat veikkolalaiset tuntevat 
parantolan historian ja useilla on 
myös omakohtaisia kokemuksia 
parantolasta ja sen asukeista. Veik-
kolan parantola kuului näkyvänä 
osana kylän elämään 66 vuotta, 
vuodesta 1929 vuoteen 1995.

Veikkolan parantolan toi-
minta käynnistyy
Alkusysäyksensä Suomen mie-
lenterveystyö ja myös Veikkolan 
parantola saivat jo 1800-1900 
-lukujen vaihteessa. Suomeen 
perustettiin vuonna 1897 Tur-

vayhdistys mielenvikaisia varten 
ry. Sen tehtävänä oli sääntöjen-
sä mukaan  ylläpitää turvakoteja 
sekä poistaa vallitsevia ennak-
koluuloja mielisairaita ja heidän 
hoitoloitaan kohtaa.  Yhdistys oli 
ensimmäinen lajissaan maailmas-
sa. Alkuvuosien toiminta oli maan 
yhteiskunnallisen epävarmuuden 
vuoksi vaikeaa. Vuonna 1928 
yhdistyksellä vihdoin oli varaa 
toteuttaa kolme vuosikymmen-
tä vireillä ollut hanke: lepokodin 
perustaminen. Sopiva kiinteistö, 
vuorineuvos Arthur Lagerlöfi n 

huvila, Weikkola, löytyi Veikko-
lan kylästä Lamminjärven rannal-
ta. Jugend-tyylinen Weikkola oli 
rakennettu vuonna 1910. Sen pi-
hapiirin vanhin rakennus Torppa 
oli 1800-luvun lopulta.
Ensimmäiset potilaat saapuivat 
Veikkolaan kesällä 1929. Alku-
vuosina parantola toimi kotina 
 väsyneille ja lievempiä hermos-
tollisia häiriöitä poteville naisille . 
Potilaspaikkoja oli 17. Potilaita 
saapui lääkärin suosittelemana eri 
puolilta Suomea. Sielunterveys-
seuran puheenjohtaja Reino Lagus 
työskenteli Suomalaisen ooppe-
ran, Helsingin kaupunginorkeste-
rin, Helsingin konservatorion ja 
Kansannäyttämön lääkärinä, joten 
hän suositteli useille taiteilijoille 
lepoa ja virkistymistä parantolan 
kauniissa ja rauhallisessa ym-
päristössä. Parantolassa olikin 
hoidossa tai kesää viettämässä 
kuuluisia kirjailijoita, muusikoita, 
kuvataiteilijoita ja näyttelijöitä.
Veikkolan parantola laajeni vuon-

na 1935, kun seura osti Sigurdsber-
gin tilan. Sen päärakennuksesta 
tuli Siskolan osasto. Tilaan kuu-
lui myös Ukkola-rakennus, johon 
otettiin ensimmäiset miespotilaat 
vuonna 1935.
Veikkolan parantolan tavoitteena 
oli alkuvuosista lähtien luoda po-
tilaille kodinomainen, turvallinen 
ympäristö. Kodin tunnelmaa lisäsi 
se, että henkilökunta asui paran-
tolan tiloissa. Ympäristön harmo-
nian nähtiin vahvistavan potilaan 
omanarvon tunnetta ja antavan 
mielihyvää. Puutarhuri hoiti pa-
rantolan upeaa puutarhaa ensim-
mäiset vuosikymmenet. Osastot 
oli kalustettu tyylihuonekaluilla 
ja seinillä oli arvotauluja. Ateriat 
nautittiin posliiniastioista kauniis-
ti katetun pöydän ääressä. Kaikki 
tämä oli hyvin edistyksellistä ai-
kana, jolloin mielisairaat yleensä 
lusikoivat ateriansa peltilautasilta.

Veikkolan parantola mie-
lenterveystyön uranuurta-
jana
Hoito oli ensimmäisinä vuosikym-
meninä lähinnä lepo- ja työterapi-
aa. Potilaat työskentelivät puutar-
hassa, osallistuivat taloustöihin, 
tekivät käsitöitä, ulkoilivat ja ret-
keilivät. Ennen lääkehoidon kehit-
tymistä potilaan rauhoittamiseksi 
käytettiin vuodelepoa, lämpimiä 
kylpyjä tai kylmiä pyyhkeitä. Säh-
kösokki- ja insuliinihoito olivat 
myös yleisesti käytössä. Psyy-
kenlääkkeiden käyttöönotto 1950-

luvulla toi kokonaan uusia hoi-
tomahdollisuuksia psykiatriaan. 
Pakkotoimenpiteistä voitiin suu-
ressa määrin luopua, ja ilmapiirin 
parantuessa oli mahdollista kehit-
tää yhteisöhoitoa.
1960-luvulla Veikkolan paran-
tolassa keskityttiin terapeuttisen 
yhteisön kehittämiseen. Pieni 
hoitoyhteisö oli joustava ja ennak-
koluuloton uusien hoitovirtausten 
omaksuja. Veikkolassa aloitettiin 
ryhmäterapeuttiset keskustelut, 
liikuntaterapia ja monimuotoinen 
luovuusterapia. Potilastoimikunta 
välitti potilaiden aloitteita viihty-
vyyden ja yhteistoiminnan lisää-
miseksi. Veikkolan parantolalla 
oli merkittävä rooli uusien yhtei-
söllisten terapiamuotojen kehittä-
jänä ja käyttöönottajana.
Parantolan toiminta laajeni. Seu-
ra osti parantolan läheisyydessä 
olleen Solhälla-nimisen van-
hainkodin. Lisäksi 1960-luvulla 
alettiin kehittää Veikkolaa entistä 
monipuolisemmaksi psykiatrisek-
si kuntoutuslaitokseksi. Vanhan 
maantien varrelle, Siskolaa vas-
tapäätä, avattiin Veikkolan työkli-
nikka vuonna 1969. Se herätti Suo-
men ensimmäinen psykiatrinen 
työklinikkana suurta kiinnostusta 
niin alan toimijoissa kuin medias-
sakin. Kiinnostuksesta huolimatta 
työklinikalla oli vaikeuksia löytää 
hoitomuotoon soveltuvaa asiakas-
kuntaa ja rahoitusta toiminnalle. 
Aika ei vielä ollut kypsä työkli-
nikkatoiminnalle, ja kymmenen 

Siskola pohjamaalissa, ensi kesänä talo saa takaisin kartanonkeltaisen värinsä.
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toimintavuoden jälkeen klinikan 
toiminta lakkautettiin.
45 toimintavuoden jälkeen vuonna 
1974 Suomen Mielenterveysseura 
joutui toteamaan, ettei yksityis-
sairaalalla ollut enää toiminta-
edellytyksiä. Veikkolan parantola 
jatkoi toimintaansa Tammiharjun 
sairaalan osastoryhmänä. Paran-
tolan taloudellinen tilanne koheni 
muutoksen myötä, uusia virkoja 
perustettiin, ja osastojen perus-
teelliset kunnostustyöt aloitettiin. 
Toiminta omaleimaisena psykote-
rapeuttisena yhteisönä jatkui.
Epävarmuus tulevaisuudesta vä-
ritti 1980-luvun loppua. Uusi 
erikoissairaanhoitolaki lakkautti 
erilliset mielisairaanhuoltopiirit. 
Uudistetussa mielenterveyslaissa 
potilaiden hoito keskittyi avohoi-
toon. Veikkolassa toiminta jatkui 
kolmella avo-osastolla. Vaikka 
epävarmuus lähitulevaisuudesta 
helpottui, kävi pian selväksi, et-
tei toiminta Veikkolassa ole pit-
käaikaista. Tähän vaikutti tilojen 
huonokuntoisuus ja soveltumat-
tomuus psykiatrian hoidon tarpei-
siin. Toiminta Veikkolan paranto-
lassa päättyi syksyllä 1995.

Parantola keskellä kylää
Veikkolassa oli parantolan toi-
minnan alkuvuosina vain muu-
tama sata asukasta. Parantolan 
ympärillä oli peltoa ja metsikköä. 
Myöhemmin kylätie halkoi pa-
rantola-alueen. Lammaskallion 
uimarannalle johtanut tie kulki 
luontevasti parantolan alueen läpi. 
Kyläläiset ja parantolan väki eli-
vät rinnakkain kylän elämää.
Parantolan ostokset tehtiin kylän 
tiloilta ja myöhemmin kaupasta. 
Samoin potilaat käyttivät kylän 
palveluita. Parantola anoi kunnal-
ta kylälle poliisin. Kaatopaikka-
kin saatiin parantolan aloitteesta. 
Parantola työllisti: suuri osa hen-
kilökunnasta oli kylän asukkaita.
Parantolaan kävi tutustumassa 
paljon alan asiantuntijoita ja opis-
kelijoita, kotimaisia ja ulkomaisia 
vierailijaryhmiä sekä toimittajia. 
Veikkolan parantolassa esiintyi 
kuuluisia taiteilijoita. Kuuluisin 
Veikkolan parantolassa työsken-
nellyt henkilö lienee Claes An-
dersson, joka toimi parantolan 
ylilääkärinä 1969-1973.

Uutta käyttöä tyhjille ti-
loille
Parantolan tyhjiksi jääneet tilat 
herättivät pian kiinnostusta. Sis-
kolan tiloihin perustettiin vanhain-
koti Tammikartano, ja Veikkolan 
valtasivat lapset. Vanhempien 
myötävaikutuksella perustettiin 
yksityinen päiväkoti Nooan Ark-
ki. Suomen Mielenterveysseuran 
hallintojohtaja Alli Brummer ker-
too, että parantolan tiloja on ha-
luttu tarjota kylän mielenterveyttä 
tukevaan toimintaan. Erityisinä 
kohderyhminä ovat lapset ja van-
hukset.
Siskolan tilat todettiin sopimat-
tomiksi vanhainkodille ja yhdes-
sä Mielenterveysseuran kanssa 
sovittiin uuden vanhainkodin ra-

kentamisesta parantolan alueelle. 
Toiminta muutti uudisrakennuk-
seen vuonna 2003. Siskola toimii 
avoimena kurssikeskuksena, jota 
voi vuokrata esimerkiksi koulu-
tus-, kokous- tai juhlakäyttöön. 
Tiloissa toimii myös muutama 
vakituinen toiminto, kuten MLL:n 
perhekerho. Veikkolan tiloissa toi-
mii päiväkoti Nooan Arkin lisäksi 
kunnallinen päiväkoti Rentukka. 
Entisiä työklinikan tiloja vuokra-
taan yrittäjille. Alakerran liikun-
tatiloissa on muun muassa van-
husten jumppaa, kansalaisopiston 
kursseja ja Veikkolan Veikkojen 
nuorisotoimintaa.
Viimeisin uudistus parantolan 
alueella oli Torpan kunnostus 
ruokaravintolaksi. Mielenterveys-
seurassa ollaan tyytyväisiä uuteen 
palveluun, joka lisää tilojen käyt-
tömahdollisuuksia. Kurssilaiset 
saavat ruokailumahdollisuuden, 
juhlatarjoilut onnistuvat helposti 
ja uutena kokeiluna on tarkoitus 
tarjota Bed & Breakfast  mahdol-
lisuutta Siskolassa.
Veikkola, Siskola ja Torppa ympä-
ristöinen ovat museoviraston suo-
jelukohteita. Parantolan toiminnan 
loputtua Mielenterveysseura teetti 
rakennuksiin isot remontit. Talvel-
la uusittiin Siskolan ulkoverhoilu. 
Vanhoissa taloissa on aina kun-
nostettavaa, mutta perusratkaisut 
ovat kunnossa. Terveet hirsiseinät 
seisovat korkean kivijalan päällä.
Veikkolan parantolan rakennuk-
sista on tullut pitkän yhteisen 
historian myötä tärkeitä kohteita 
Suomen Mielenterveysseuralle. 
Seura haluaa säilyttää omistuksen-
sa ja näkee kiinteistöjen ylläpidon 
kulttuurin vaalimisena. Seura ei 
kuitenkaan ajattele laajentavansa 
toimintaansa merkittävästi Veik-
kolassa. Tästä syystä osa maa-
alasta on myyty asuntotuotantoon. 
Lamminjärven rannan ja Aurinko-
kallion rivitalot ovat parantolaan 
aiemmin kuuluneella alueella.
Mielenterveysseuralla on suun-
nitelmia alueen saattamisesta en-
tistä ehompaan kuntoon. Seura 
hakee rahoitusta rannalla sijait-
sevan vanhan puutarhan kunnos-
tukseen. Polut ja portaat halutaan 
saada esiin, jotta alueen historia 
saadaan näkyviin. Pitemmän ajan 
suunnitelmissa on rakentaa van-
hainkodin ympärille ikäihmisille 
suunnattuja erityisasuntoja, joiden 
asukkaat voisivat käyttää vanhain-
kodin palveluja. Veikkolan paran-
tolan viihtyisästä ympäristöstä voi 
jatkossakin iloita koko kylä   vau-
vasta vaariin!

Teksti: Minna Tormilainen
Kuvat: Marjokaisa Piironen ja 
Suomen Mielenterveysseura

Lähteet: Seija Rossi: Paranta-
va yhteisö, Veikkolan parantola 
1929-1995, Suomen Mielenter-
veysseuran julkaisu
Haastattelu: Alli Brummer ja Tuu-
la Sánden
Lisätietoa tiloista: kiinteistövas-
taava Tuula Sanden puh. 040-
5166231.

Nimen Kyöpeli talo sai siinä vai-
heessa, kun siellä asuivat paran-
tolan harjoittelijatytöt, keittiön 
työntekijöitä ja jokunen hoitaja-
kin. Eivät toki kaikki olleet Kyö-
pelivuorelle tuomittuja. Toiseen 
kerrokseen natisevia portaita kii-
pesi Veikkolan silloinen kyläpolii-
si Reino emäntä Kyllikin luo. Pa-
rihan heistä tuli. Myös Veikkolan 
nuoret miehet olivat kiinnostunei-
ta harjoittelijatytöistä.
Kun työklinikka vuonna 1969 
otettiin käyttöön, asui Kyöpelissä 
työkokeilussa olevia asiakkaita. 
Pihavalaistus oli heikko ja huu-
meet liikkuivat. Yökierroksella 
oleva hoitaja oli usein peloissaan, 
olihan rakennus vähän syrjässä.
Talossa oli aikoinaan ollut askar-
telutiloja ja kangaspuut. Siellä oli 
pidetty rentoutus- ja musiikkiryh-
miä.
Synkän muiston rakennuksesta 
tuo surullinen tapaus; potilas va-
litsi rakennuksen omaehtoisen 
kuolemansa näyttämöksi. Tässä-
kin rakennuksessa ovat toistuneet 
ihmiselon teemat: unelmat, rakka-
us ja kuolema.

Kaija Räihä syksyllä 2004

Veikkolan parantolan
rakennushistoriaa - Kyöpeli

aana
ostaa & myy & palvelee

OSTAA: vanhaa, mutta hyvää käyttötavaraa: huo-
nekaluja, 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.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin

Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi 

Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä

0400-123 232 / 09-813 6530

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

VUOKRAA: säilytys- ja varastotilaa edulliseen 
neliö- & kuutiohintaan!

Myynti: Pe klo 15-19, la klo 10-15
Ma-pe sopimuksen mukaan!

www.aana.fi 

Sigurdsbergin tilan päärakennuksesta tuli Siskolan osasto. Nimistään 
huolimatta sekä Siskola, että Veikkola toimivat sekaosastoina.

Parantolan ensimmäiset mies-
potilaat saapuivat vuonna 1935.
Ukkola-rakennukseen.

Solhällan osasto liitettiin paranto-
laan vuonna 1961. Tällä hetkellä 
Solhällan paikalle nousee rivita-
loalue.

Sielunterveysseura osti vuonna 
1928 Lagerlöfi n jugend-tyylisen 
huvilakiinteistön, Weikkolan.

Purettu Kyöpeli-talo

Kyöpeli kuului Siskolan osaston pihapiiriin. Se oli vähän taka-alalla, eikä näkynyt tiel-
le. Kyöpelin takana oli viettävä rinne, jossa aikoinaan oli ollut puistikkoa. Muutama 
vuosi sitten talo purettiin rappeutuneena.



Kylänraitti 1/200512 KULTTUURI

Veikkolan Koti ja koulu- 
yhdistyksellä on jo kunni-
oitusta herättävän pitkä 
taival takanaan: Syksyllä 
2003 tarjoiltiin juhlakah-
vit 20-vuotispäivän kunni-
aksi!

Mitä kaikkea yhdistys sitten pi-
tää sisällään? Pyrimme paran-
tamaan kodin ja koulun välistä 
yhteistyötä ja osallistumaan kou-
lulaisten arkeen monin eri tavoin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. 
iltapäiväkerhojen sekä erilaisten 
keskustelutilaisuuksien ja yleisö-
tapahtumien järjestämistä. Mm. 
12.4. yhdistys piti vanhempainil-
lan, jossa keskusteltiin Leena Me-
rilehdon johdolla ajankäytöstä ja 
arjen arvoistamme.  Meillä on ai-
kaa sille, mitä pidämme tärkeänä  
kuului illan motto.

Tunnetuin toimintamuotomme 
lienee iltapäiväkerhot, jotka ko-
koontuvat kerran viikossa ja joihin 
ovat tervetulleita kaikki Veikko-
lan koulun oppilaat. Maksamalla 
vuosittaisen jäsenmaksun (tänä 
lukuvuonna 25 e/perhe) voivat 
kaikki perheen koululaiset osal-
listua vaikka jokaiseen kerhoon! 
Tänä lukuvuonna on ollut tarjolla 
kerhoja kuvaamataidosta, kita-
ransoitosta, sählystä, liikunnasta, 
musiikista, näyttelemisestä ja lau-
tapeleistä kiinnostuneille, joten 
valinnanvaraa todella löytyy!

Syksyisin järjestämme Euroopan 
vanhempainpäivänä iltatilaisuu-
den vaihtuvin teemoin. 2004 tee-
mana oli liikunta ja ohjelmassa 
oli erilaisiin liikunnallisiin toi-
mintapisteisiin tutustumista koko 
perheelle. Kevätpuolelle sijoittuu 
Koti ja koulu- yhdistyksen toi-
nen perinteinen, satoja osallis-
tujia keräävä yleisötapahtuma, 
laskiaisrieha. Tällöin Veikkolan 

Mukaan koti ja koulu-yhdistyksen toimintaan

luistelukentällä rusettiluistellaan, 
leikitään, ratsastetaan ponilla ja 
herkutellaan laskiaispullilla ja 
grillimakkaralla.

Vappuna myymme vappupalloja 
Veikkolan kauppojen edustalla. 
Tämä perinne on jatkunut jo lähes 
kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Pallot täytetään talkoovoimin ja 
niitä myydään vaikka lumirakei-
ta taivaalta sataisi - myyntivoitto 
käytetään suoraan koululaistem-
me hyväksi mm. iltapäiväkerho-
ohjaajien palkkoihin.

Myyjäisistä, kirpputoritapahtu-
mista ym. saamillamme varoilla 
hankimme mahdollisuuksien mu-
kaan myös kirjoja, jalkapalloja, 
hyppynaruja ym. koululaisten 
käyttöön. Keväisin jaamme sti-
pendejä koulunsa lopettaville ja 
yläasteelle siirtyville oppilaille. 
Uusien koululaisten ilmottautu-
mistilaisuudessakin olemme läs-
nä.

Koti ja koulu- yhdistyksen toi-
minta perustuu täysin vapaaeh-
toisuuteen ja talkootyöhön. Useat 

yhdistyksen aktiivijäsenistä ovat 
toimineet joukossamme jo vuosi-
kausien ajan. Konkreettinen työ 
lasten hyväksi on palkitsevaa ja 
samalla tutustuu muihin vanhem-
piin. Uusia kasvoja joukkoomme 
kuitenkin kaivataan, jotta yhdis-
tyksen toiminta voisi jatkua yhtä 
monipuolisena kuin tähänkin asti. 
Kaikki vanhemmat ja opettajat, 
tulkaa yhdessä ideoimaan ja kehit-
tämään toimintaa entisestään. On 
meistä jokaisesta kiinni, säilyykö 
Koti ja koulu- yhdistys yhtenä 
monista Veikkolan vireästi toimi-

vista yhdistyksistä. Ja aikaahan 
aina löytyy niille asioille, jotka 
koemme tärkeiksi!

Veikkolan Koti ja koulu- yhdis-
tyksen toiminnasta saat tietää lisää 
esim. yhdistyksen puheenjohtajal-
ta Anna Saloselta puh. 050-346 
4663.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Teksti ja kuvat: 
Pikki Romakkaniemi

MAAHANTUOJAN VARASTOMYYNTI!

Huonekaluja ja sisustus-tavaraa INDONESIASTA

AVATAAN  KESÄKUUN 4. PVÄ!!

VEIKKOLAN TEOLLISUUSHALLIT 11B

HULLUN EDULLISET HINNAT, TIIKKIÄ, MAHONKIA, BAMBUA, POISTOTUOTTEITA YM.

AVOINNA JOKA LA JA SU KLO 10-16

Päämyymälämme: Sisustus Nurkkaus, Mechelininkatu 18, 00100 Helsinki
puh. 09-454 16 320

www.nurkkaus.fi    nurkkaus@info.fi 
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Kirkkonummi 675 -juhlakonsertti

Laulava juontaja
Veikkolan uuden uljaan koulun 
juhlasalissa kiitävät vuodet 1330–
2005. Kirkkonummen kamarior-
kesterin varaan rakennettu ohjel-
ma on koostettu neljän Suomea ja 
Kirkkonummea peräkkäin hallin-
neen vallan musiikista, 1100-lu-
vun Magdalena-laudariosta 1900-
luvun alun Jean Sibeliukseen.
Teoksista ja niiden tekijöitten 
taustoista hyvin kiinnostavasti 
kertovana juontajana, joka myös 
laulaa harpisti Saija Lahtisen 
säestämänä, on Brita Margareta 
Brandt. Monet muistavat hänet 
sukunimellä Haverinen. Minul-
la on kelanauhalle tallennettuna 
keskeinen sisältö Lappeenrannan 
laulukilpailusta, jonka hän suve-
reenisti voitti vuoden 1975 alku-
päivinä. Hän tuli tunnetuksi lau-
lajana, joka hallitsi myös vaikean 
instrumentin – viulun.

Vaikea akustiikka
Konsertti on hyvin nautittava ko-
konaisuus. Kurikkalaissyntyinen 
kapellimestari Juha Nikkola pi-
telee kamariorkesterin soitannon 
suvereenisti näpeissään. Orkeste-
rin solisteina ovat sellisti Anton 
Kukkonen, joka on kiertänyt mm. 
Helsingin Juniorijousten kanssa 
monissa maissa, ja aina vankka 
oopperalaulaja Raimo Laukka, 
Lappeenrannan laulukilpailun 
voittaja vuodelta 1987.
Vuonna 1973 perustettu Kirkko-
nummen Kamarikuoro esittelee 
tasapainoista sointia Sasha Mä-

kilän johdolla. Nuorisokuorossa 
ovat mukana suomalaisen seu-
rakunnan Merituuli sekä 5. ja 6. 
musiikkiluokan kuorot. Näitä on 
harjoittanut Elina Laakkonen.
Kamarikuorolaisilta kuulemieni 
kommenttien mukaan laulajien on 
vaikea kuulla kuoron balanssia. 
On helppo havaita, että suuren sa-
lin akustiikka on kuiva, ts. jälki-
kaikua ei ole juuri ollenkaan.

Sellon sielusta
Sello on osaavan soittajan sy-
leilyssä syvällinen ja meditoiva 
soitin. Anton Kukkonen saa ihon 
kihelmöimään. Hänen tulkintan-
sa Pjotr Tshaikovskin teoksesta 
”Muunnelmia rokokoo-teemasta” 
on ihmeellisesti kehittyvä: kun 
kuulija uskoo jo kokeneensa sä-
vellyksen huippukohdan, Anton 
löytää juoksutusten sekä muhkei-
den murahdusten ja huiluäänten 
kirjosta vielä lisää oikeanlaista 
paatosta.
Kamariorkesterin esittämässä Ro-
bert Kajanuksen suomalaisessa 
rapsodiassa n:o 1 on kuulijalle 
helposti tunnistettavissa kan-
sanlaulu ”En voi sua unhoittaa 
poies…”. Mielestäni tavallisen 
kuulijan pitää löytää konserttioh-
jelmasta aina jotain kodikasta ja 
tuttua. Moderni musiikki suota-
koon heille, joille kauniisti soiva 
perinne ei ole tarpeeksi.

Finlandia – hymni isän-
maan rakkaudelle
Nuorten kuorolaisten ja kamarior-

kesterin yhteinen Sibeliuksen Fin-
landia on hieno elämys. Vaikka 
lasten äänet hieman peittyvät Juha 
Nikkolan hienostuneesti säännös-
telemän kamariorkesterin jylyn 
sisälle, esitys on silti vaikuttava.
Olen itse lukemattomia kertoja 
laulanut tämän peruskansallisen 
teoksen mieskuoron mukana. Silti 
olen sitä mieltä, että lasten äänin 
Finlandia on todellinen hymni, 
joka tuttuakin tutumpana liuden-

tuu suoraan sydänvereen.
Toivottavasti mikään suomalainen 
hulluudenpuuska ei koskaan saa 
aikaan sitä, että tämä kansallinen 
aarteemme, jolla on juhlavissa 
ohjelmissa ja kansainvälisen ylei-
sönkin mielessä aivan oma sijan-
sa, tuhlattaisiin kansallislauluksi 
Maamme-laulun tilalle.

Yleisö
Mieltäni hiertänyt pettymys on 

tämä: noin tuhannelle hengelle 
rakennettuun saliin olisi mahtu-
nut kolminkertainen yleisömäärä. 
Konsertti oli ilmainen, ja kunnan 
eri osista oli järjestetty myös il-
maisia bussikyytejä. Totuus on se, 
ettei tällaisia taidenautintoja mei-
dän kyläämme usein tuoda – edes 
rahan voimalla.

Teksti ja kuva Tapani Iivari

Anton Kukkonen taikoo sellollaan esiin Tshaikovskin rokokoomuunnelmien sielunmaiseman. Kapellimestari 
Juha Nikkola on kääntämässä partituurin sivua.

Sinunkin kotiisi

* Laatukeittiöt suoraan valmistajalta
* Laajasta malllistosta jokaisen makuun

* Suunnittelu ja asennuspalvelu

Könninkuja 1
02880 VEIKKOLA
Puh. (09) 256 5511
fax (09) 256 5521

*Keittiöt *Kylpyhuoneet * Eteiset
puh. 040 577 5426

TILITOIMISTO VEIKKOLASSA

Teollisuustie 9, 02880 Veikkola,
puh. 09-8196 4344, gsm 050-305 5085

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

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

Maanantai viime maaliskuun 21. päivän ilta Veikko-
lan koululla. Silmäilen noin 300 hengen yleisöä ennen 
konserttia ja sen väliajalla. Paikalla on kunnanjohtaja 
sekä edustava joukko muita kunnallisia päättäjiä. Nau-
tin musiikillisesta annista, mutta jonkinlainen pettymys 
pyyhkäisee mieltä.
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Tule keskustelemaan toiveittesi kodista
asuntoasiantuntijoidemme kanssa

Suunnitteletko kodin hankintaa, rakentamista tai
remontoimista? Tule ja kerro toiveesi asuntoasioiden
osaajille. Saat reilun laina- ja välitystarjouksen lisäksi
asiantuntevaa neuvontaa ja opastusta. Autamme sinua
tekemään asuntotoiveistasi totta.

Tervetuloa!

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Koskentie 3, 02880 Veikkola

MARTTATEATTERI -KulttuuriMartat Eestin teattereissa

Olimme saaneet hyvät paikat per-
mannolta ja edessäni istui pieniko-
koinen nainen. Wieniläisverta ei 
ole aikoihin esitetty Helsingissä, 
joten meillä ei ollut ennakkokäsi-
tyksiä.
Valssikuningas Johann Strauss 
vanhempi käytti Wieniläisveren 
musiikkiin aiemmin säveltämiään 
kappaleita, erään tiedon mukaan 
niitä on 477! Hän oli yli 70-vuoti-
as säveltäessään operetin eikä kos-
kaan nähnyt sen ensi-iltaa, joka oli 
lokakuun 25 päivänä 1899, viisi 
kuukautta Johann Strauss vanh. 
kuoleman jälkeen.

Johann Strauss sävelsi kaiken kaik-
kiaan 16 operettia, joista Lepakko 
on ollut suosituin  Muita meilläkin 
tunnettuja ovat Mustalaisparooni 
ja Yö Venetsiassa. Valsseista sekä 
Tonava kaunoinen että Taiteilija-
elämää ovat Johann Strauss vanh. 
käsialaa..

Wieniläiveren tapahtumat sijoittu-
vat Wienin kongressin, ”tanssivan 

kongressin”, aikoihin. Napoleonin 
sotaretki Euroopan halki Venäjäl-
le on päättynyt onnettomasti ja 
Napoleon päätynyt Elban saarel-
le. Euroopan ruhtinaat juhlivat 
ja nauttivat rauhan tunteesta. Ilo 
ylimmillään, tanssitaan, rakas-
tutaan oikealle ja vasemmalle, 
juonitellaan ja sovitaan. Juoni oli 
1800-luvun saippuaoopperamai-
sen kevyesti ilakoiva. Yleisö otti 
riemuiten osaa näyttämön tapah-
tumiin.

Näyttelijäkunta oli maineensa 
veroinen. Jokainen ”istui” hyvin 
roolissaan ja ne äänivarat, oikein 
kateeksi kävi. Tanssisolistit olivat 
musikaalisia, notkeita ja taitavia.
Ohjaajana ja koreografi na on itä-
valtalainen Monika Wiesler. Ehkä 
hänen ansiotaan on operetin keve-
ys. Lavastus oli kekseliäs: pienin 
muutoksin saatiin uusi näkymä.
Wieniläisveri oli nautittavaa kat-
seltavaa ja kuunneltavaa. Olimme 
hyvin tyytyväisiä päähänpistoom-

me lähteä Estonia-teatteriin.

Hyvään vauhtiin päästyään Veik-
kolan Marttojen teatteri-innos-
tus vain kasvoi. Helmikuun alun 
Wieniläisverestä ei ollut kulunut 
kahta viikkoakaan, kun olimme 
uudelleen menopäällä. Tarton Va-
nemuine-teatterissa oli Leonard 
Bernsteinin West Side Storyn 
ensi-ilta 18.02.-05.Tilailin lippu-
ja. Loppuunmyyty. Saimme kui-
tenkin peruutuspaikat.West Side 
Story on tarinana useille tuttu. 
Nykyaikainen versio Romeosta ja 
Juliasta.

Kaksi kilpailevaa ryhmää ottaa 
mittaa toisistaan. Ryhmät eivät 
hyväksy kahden eri ryhmiin kuu-
luvan nuoren rakkautta. Jännitteitä 
riittää näytelmän loppuun saakka.
Helsingissä West Side Story esi-
tettiin jo 1950-luvulla. Näytelmän 
fi lmatisoinin on nähnyt useampi 
miljoona ihmistä. Sen musiikki 
soi päivittäin, mutta siihen ei ole 
kyllästytty. Olen nähnyt West Side 
Storyn useita kertoja ja nautin siitä 
joka kerta. Moni sanoo, ettei tule 
katsomaan näytelmää, koska on 
jo nähnyt sen. Kuitenkin jokainen 
ohjaus, jopa jokainen esitys, on 
erilainen. Erilainen näyttelijäkaar-
ti antaa sille aivan uuden ilmeen.
Näytelmä alkoi dramaattisesti. Pi-
meälle näyttämölle tuli laahustaen 

Haitten edustaja, Valokiila suun-
tasi häneen. Hän sytytti tupakan, 
jonka savukiehkura nousi kattoa 
kohden.Täysi hiljaisuus, tupakka 
paloi. Näyttämön toiselta reu-
nalta tuli Jettien edustaja. Sytytti 
myös tupakan. Näyttämöllä kaksi 
hahmoa tupakoineen ja kaksi va-
lokiilaa. Edelleen täysi hiljaisuus. 
Tunnelma oli sähköinen. Alkoi 
kuulua hiljainen synkooppirytmi. 
Katsomo oli viritetty tunnelmaan. 
Esitys piti minkä alkuasetelma 
oli luvannut. Näyttelijät ylittivät 
odotuksemme sekä äänellisesti 
että näyttämöllisesti. Ensi-illassa 
on usein vielä pientä haparointia, 
mutta siitä ei ollut jälkeäkään Tar-
ton Vanemuise-teatterin esitykses-
sä. Näytelmä, jossa vaatimuksena 
ovat erinomaiset laulu-, tanssi- ja 
näyttelijätaidot, oli näille nuoril-
le, taitaville näyttelijöille onnen 
omiaan. Lavastus oli viitteellinen 
ja West Side Story-maisen yksin-
kertainen. Helposti liikuteltavia 
laatikoita ja kontteja, telineitä ja 
lavoja. Puvustus roolihenkilöiden 
tyyppien ja kohtausten hengen 
mukaista, joko kevyttä ja värikästä 
tai tummaa. Nautimme roolisuori-
tuksista, lauluista ja ennen kaik-
kea suuren orkesterin soittamasta 
musiikista.

Teksti:
Raili Leidenius

Matkalla Tarttoon pysähdyimme Adaveren tuulimyllyllä kahvilla.
Kuvassa matkalaiset: Raili Leidenius, Anja Tolin, Leila Oramies, Sisko 
Tarvonen, Eila Sandell ja Marja-Leena Helokallio.

Olimme kauan miettineet 
teatterimatkan tekoa Tal-
linnaan. Tarjolla oli mm. 
balettia, mutta meille so-
pimattomana päivänä. Oli 
myös wieniläisverta. Sin-
ne.
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sveitsinleikkeeseen (9,50 euroa), 
riistakäristykseen ja muusiin 
(7,50 euroa) sekä lohi-katkarapu-
keittoon (6,80 euroa). Kermais-
ta lohikeittoa sai salaatin ohessa 
myös alkupalaksi. Riistakäristys 
maittoi hyvin seurueen lapsille. 
Myös sveitsinleike sai osakseen 
kehuja.  Ruoka oli hyvää ja sitä 
oli riittävästi! päti erinomaisesti 
Torpan lounastarjoiluun. Annok-
set olivat todella reilun kokoisia, 
niillä tyydytetään varmasti isom-
mankin miehen nälkä.

Paikan emännät Tuula Sánden ja 
Leena Mattila olivat itse palvele-
massa lounasasiakkaita. Palvelu 
oli erittäin ystävällistä ja jous-
tavaa. Pääruoan lisäksi saimme 
myös kahvit pöytään tarjoiltuna. 
Pienimmät asiakkaat eivät maltta-
neet istua paikoillaan aivan koko 
ruokailun aikaa, mutta kaiken 
kaikkiaan ruokailu sujui jopa yl-
lättävän leppoisissa merkeissä. 
Kotiäidille oli ihanaa syödä välillä 
jonkun muun laittamaa ruokaa ja 
jättää tiskit muiden huoleksi!

À la carte -tarjoiluja testasimme 

KULTTUURI

Elokuussa, 20.8.2005 jär-
jestetään Kirkkonummen 
ensimmäiset valtakunnal-
liset tanssiurheilukilpailut 
Veikkolan uudella koulul-
la. Tapahtuman järjestää 
TanssiDans ry yhdessä 
Veikkolan Kyläyhdistyk-
sen kanssa.

TanssiDans ry on kirkkonumme-
lainen tanssiurheiluseura, joka 
on perustettu vuonna 1998. Ta-
voitteenamme on edistää tanssin 
harrastusta. Tarjoamme opetus-
ryhmiä esikouluikäisistä aikuisiin. 
Erityisesti haluamme kehittää 
ja lisätä lasten ja nuorten tans-
siurheiluharrastusta aikuisiakaan 
unohtamatta. Seuran jäsenmäärä 
oli vuoden vaihteessa 174 jäsentä 
ja seurassamme toimii säännölli-
sesti kolme lasten ja nuorten ryh-
mää, joissa keskitytään kilpatans-
sivalmennukseen. Lisäksi meillä 
on neljä aikuisten harrastajaryh-
mää, joiden tavoitteet eivät ole 
kilpailullisia. Harjoituksia pide-
tään kaikkiaan neljässä paikassa, 
olemme saaneet saliaikaa Veikko-
lan lisäksi Heikkilän, Kantvikin 
ja Sepän kouluilta. TanssiDans on 
aiemmin järjestänyt tanssiurhei-
lukilpailuja Hangossa sikäläisen 
Pro Hanko -yhdistyksen kanssa 
viitenä vuonna. Tämä siksi, että 
Kirkkonummella ei ole ollut tar-
koitukseen sopivaa salia. Nyt 
Veikkolan uuden koulun myötä on 
tänne saatu hyvä sali ja haluamme 
tietenkin järjestää kisat kotipaik-

Lounasaikaan päätimme laittaa 
uuden ravintolan todellisen testin 
eteen: lähdimme ruokailemaan 
kolmen aikuisen ja neljän alle 3-
vuotiaan lapsen kanssa. Ravinto-
lan tilat osoittautuivat viihtyisiksi 
ja yllättävän tilaviksi. Ruokaile-
maan Torppaan mahtuu reilut 50 
henkeä. Puoli yhden maissa ravin-
tola alkoi jo tyhjetä lounastajista 
ja meillä oli hyvin tilaa syöttötuo-
leille ja muulle tarvittavalle rekvi-
siitalle.

Lounaaksi oli tarjolla neljä eri 
vaihtoehtoa, joista päädyimme 

VEIKKOLAN TORPPA TÄYTTI RUOKAILIJAN ODOTUKSET
kahden hengen illallisella Torp-
passa perjantaina 1.4. Perjantai-il-
tana ravintolassa oli varsin rauhal-
lista. Paikalla oli lisäksemme vain 
kaksi muuta seuruetta. Ravintola 
on kuuleman mukaan suositumpi 
paikka viikonloppuisin, jolloin 
suositellaan tekemään pöytävara-
us.

Iltaisin ja viikonloppuisin tarjolla 
oleva skandinaavinen à la carte 
-lista herätti ruokahalun herkul-
lisenkuuloisine ruokalajeineen. 
Seuralaiseni otti alkuruoaksi sa-
vustettua Veikkolan juustoa ja 
pähkinäsalaattia (8,90 euroa), itse 
päädyin kermaiseen valkosipu-
likeittoon ja yrtti-seesamkruton-
keihin (6,80 euroa). Alkuruoat 
maistuivat mainioilta. Seuralainen 
kehui erityiseksi maukasta päh-
kinäsalaattia. Valkosipulikeitto 
oli nimensä mukaisesti pehmeää, 
ja tuhti valkosipulin maku säilyi 
suussa pitkään. Rapeita kruton-
keja olisi syönyt enemmänkin. 
Pääruoaksi valitsimme paahdettua 
siikaa ja kasviksia voi-viinikas-
tikkeessa (13,80 euroa) sekä sa-
vustettua karitsan paahtopaistia ja 

muhennettua varhaiskaalia (16,90 
euroa). Siika-annos oli tasapainoi-
nen ja maittava. Karitsan paahto-
paisti oli pehmeää, ja erityisen 
positiivisesti yllätti varhaiskaa-
lilisuke. Ravintolailta huipentui 
jälkiruokaan, joka osottautui koko 
aterian ehdottomaksi kohokoh-
daksi. Makea uuniomenavanukas 
ja raikas vadelmasorbetti täyden-
sivät hyvin toisiaan (5,80 euroa), 
ja lämmin suklaakakku ja vanil-
jajäätelö (5,80 euroa) hurmasivat 
maullaan.

Kolmen ruokalajin illallisen jäl-
keen olo oli sopivan kylläinen. 
Ainoa mitä jäimme kaipailemaan 
oli ruoan makua täydentävä vii-
ni. Tasokas ruoka olisi kaivannut 
rinnalleen myös hyvän viinin. Ra-
vintola Torppa hakee parhaillaan 
anniskeluoikeuksia, ja tulevaisuu-
den suunnitelmiin kuuluu oma, 
Ranskasta tuotu viinivalikoima. 
Tätä jäämme odottamaan mielen-
kiinnolla. 
Tärkeä osa menestyvää ravintolaa 
on taitava kokki. Ravintola Torpan 
kokki Tatu Viitasaari on niittänyt 
mainetta mm. Vuoden kokki 2000 

-fi naalissa. Tarjoiluhenkilökuntaa 
oli paikalla perjantai-iltana run-
saasti ja palvelu oli ripeää. Nuor-
ten tarjoilijoiden kokemattomuus 
näkyi tosin palvelussa. Pienet 
puutteet korjaantunevat kokemuk-
sen myötä, ja on toki hienoa, että 
ravintolanpitäjät ovat työllistäneet 
nuoria oppimaan alalle.

Ravintoloitsijat Tuula Sánden ja 
Leena Mattila ovat onnistuneet 
luomaan monipuolisen ravintolan 
hyvällä ruoalla. Ravintolan hin-
ta-laatusuhde oli mielestämme 
paikallaan, ja tulemme varmasti 
jatkossakin nauttimaan paikan an-
timista!

Teksti: 
Minna Tormilainen

Torpan aamiaisbuffet katetaan ar-
kiaamuisin klo 7.00-10.00.
Keitto- ja kotiruokalounas sa-
laattipöytineen arkisin klo 11.00-
14.00.
Arki-iltaisin ja viikonloppuisin 
skandinaavinen à la carte.
Tarjolla myös pitopalvelua.

TANSSIDANS ESITTÄYTYY
kakunnalla. Tuomme uudenlaisen 
tapahtuman tänne ja saamme nä-
kyvyyttä omalle toiminnallemme. 
Olemme kutsuneet kisaan pareja 
myös Ruotsista samoin kuin kaksi 
tanssiurheilutuomaria.

Mitä on kilpatanssi?
Eräs keskeinen osa-alue harrastuk-
sessa ovat kilpailut, jolloin puhu-
taan kilpatanssista. Kilpatanssi on 
yleisnimi, jolla tarkoitetaan vakio- 
ja latinalaistanssien kilpailutoi-
minnan harrastamista. Vakiotans-
seihin kuuluu hidas valssi, tango, 
wienin valssi, foxtrot ja quickstep. 
Latinalaistansseihin kuuluu sam-
ba, cha-cha, rumba, paso doble 
ja jive. 10-tanssissa tanssitaan 
kaikki viisi vakiotanssia ja viisi 
latinalaistanssia. Kilpatanssi on 
pariurheilulaji, jossa parin muo-
dostaa mies ja nainen. Kilpatanssi 
on monipuolinen liikuntamuoto, 
jossa musiikilla on suuri merkitys. 
Kilpatanssi on myös  oivallinen 
kuntourheilumuoto. Kilpatanssin 
harrastamisen voi aloittaa heti kun 
keskittymiskyky riittää 45 minuu-
tin harjoitteluun, nuorimmat har-
rastajat ovat olleet nelivuotiaita. 
Yläikärajaa kilpatanssissa ei ole. 
Tällä hetkellä iäkkäimmät harras-
tajat ovat yli 70-vuotiaita. Kilpa-
tanssissa kilpaillaan aina saman 
taitotason omaavia kilpakumppa-
neita vastaan eli kilpailutoimin-
nan aloittaminen on helppoa min-
kä ikäisenä tahansa. Kilpatanssin 
taitoluokkiin perustuva kilpai-
lusysteemi on tasapuolinen ja 
kannustava. Omien taitojen li-
sääntyessä haasteetkin lisäänty-

Helsingin Sanomien ruo-
katoimittajat eivät vielä ole 
löytäneet Veikkolan uutta 
ruokaravintolaa Veikko-
lan Torppaa, joten sain 
miellyttäväksi tehtäväksi 
tutustua paikan antimiin 
ja kirjoittaa omista maku-
kokemuksistani. Tehtävää 
varten testasin seuralaiste-
ni kanssa sekä lounas- että 
illallistarjoilut.

vät. Aloittavat tanssijat opettelevat 
perusteet ensin neljään tanssiin ja, 
ensimmäisessä kilpailuluokas-
sa (E) hallitaan jo kuusi tanssia. 
Taitojen lisääntyessä mukaan tu-
levat kaikki kymmenen tanssia. 
Kun tanssija saavuttaa C-luokan, 
on hänellä mahdollisuus valita 
jatkossa, tanssiiko vain vakio- tai 
latinalaistansseja. Senioriluokissa 
(yli 35-vuotiailla) on mahdolli-
suus tähän valintaan heti ensim-
mäisestä kilpailuluokasta lähtien. 
Toinen merkittävä toimintamuoto 
on tanssin harrastus kuntoliikun-
tana. Tätä tarkoitusta varten on 

seuramme tarjonnassa liikunta-
muoto nimeltä Kunnon Rytmit. 
Se on Suomen Tanssiurheiluliitto 
ry:n jäsenseurojen tuote, joka on 
tarkoitettu niille tanssiliikunnas-
ta kiinnostuneille, joilla ei ole 
kilpailullisia tavoitteita. Kunnon 
Rytmit on pariliikuntamuoto, jon-
ka tavoitteena on luoda tanssin 
iloa aikuisikäiselle väestölle ot-
taen huomioon yksilön fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen kunto 
ennaltaehkäisevänä työkykyä yllä-
pitävänä toimintana. Eri elementit 
muodostavat Kunnon Rytmit -tun-
neilla riemullisen kokonaisuuden, 

yksilön hyvinvointi on kokonais-
valtaista. Pääpaino on käytännön 
tanssitaidon oppimisella. Tunnit 
sisältävät perusharjoituksia sekä 
erilaisia venyttelyjä tunnin päät-
teeksi. Opetellaan monipuolista, 
musikaalista, vuorovaikutteista 
paritanssia - yhdessäoloa par-
haimmillaan. Kunnon Rytmit on 
loistava vaihtoehto vaikkapa työ-
paikan yhteiseksi liikuntahetkeksi. 
Kunnon Rytmit paritanssiryhmäs-
sä voit oppia lavatansseja, latina-
laistansseja, jiveä, argentiinalaista 
tangoa - siis aikuisille suunnattua 
mukavaa tanssillista yhdessäoloa.

Lisätietoja seuran nettisivuilla, www.tanssidans.com.
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Myöhemmin päivällä moottoritiet 
kuumenivat lisääntyneestä liiken-
teestä, mutta lauhdutusputkisto 
hoiti pulman. Ihmiset pakenivat 
miltei hulluuden partaalle ajavaa 
kuumuutta viileisiin ja hyvin il-
mastoituihin asuintiloihinsa. Ihmi-
set painoivat joukolla nappuloita 
keittiöissään saadakseen kylmää 
juotavaa. Nuoret eivät pilanneet 
tulevaisuuttaan vetämällä bongia 
kaduilla, vaan viettivät laatuaikaa 
ylellisissä nuorisotiloissa pelaten 
biljardia, pingistä ja voittaen oh-

jaajiaan pöytäjalkapallossa, vielä-
pä kymmenen nolla.
Nico Vehmas 8 B

Tulevaisuuden Veikkola
On vuosi 2070, ja asun Veikkolas-
sa suurkaupungissa. Veikkolasta 
on tullut vuosikymmenien aikana 
iso kaupunki. Helsingistä tuskin 
kukaan enää tietää…
Hei, olen Amanda 21 vuotta, ja 
haluaisin töitä Veiccolan ostos-
keskuksesta.
Onko sinulla aikaisempaa koke-
musta tällaisesta työstä? kysyi 
sivistynyt nainen puhelimen toi-
sessa päässä.
No, no ei oikeastaan, mutta…
Ostoskeskussalapoliisiksi on to-
della vaikea päästä, jos ei ole ai-
kaisempaa kokemusta. Mutta pa-
laan vielä asiaan, kun olen lukenut 
hakemuksesi.
Rina Ronkainen 7 B

Tulevaisuuden Veikkola
Veikkola voisi olla suuri ja vai-
kutusvaltainen kylä. Siellä saat-
taisi olla kauppakeskus ”Kosken 
kauppa”, tai muu virrasta vedetty 
nimi. Täältä lähtisi oma TV-ka-
nava ympäri maailmaa jokaiseen 
televisioon. Veikkolan koulu olisi 
Suomen suurin ja hienoin koulu. 

Veikkolan tulevaisuus

Minä jäisin kaipaamaan Veikko-
lassa yhteistä kylähenkeä, kaunii-
ta maisemia ja hyviä urheilumah-
dollisuuksia.
Roni Lehto 5 B

Olen asunut Veikkolassa koko 
ikäni. Mielestäni Veikkola on nyt 
juuri oikeanlainen, sillä täällä on 

rauhallista, ja tunnen Veikkolan 
tosi hyvin. Kymmenen vuoden 
päästä toivoisin, että Veikkola oli-
si samanlainen kuin nytkin. Isona 
aion tulla käymään täällä tai sitten 
muutan tänne, sillä täällä melkein 
kaikki ihmiset ovat kilttejä toisil-
leen. Veikkolassa ei varmaan ole 
kymmenen vuoden päästä yhtään 

metsiä, ja jos niitä ei olisi, jäisin 
kaipaamaan metsiä, koska kevääl-
lä on ihanaa kävellä meidän talon 
lähellä olevassa metsässä. Täällä 
on kaikki palvelut lähellä. Tämä 
on hyvä asuinpaikka lapsiperheil-
le.

Jutta Grönlund 5 B

Aurinko paistoi. Uutuu-
denkiiltävät moottoritiet 
olivat vielä aamun var-
haisina tunteina hiljaiset. 
Kello kuuden juna kulki 
ajallaan ohi päästämättä 
tuskin ääntäkään, viemäs-
sä varhaisia työntekijöitä 
Helsinkiin ja sen lähiym-
päristöön. Junan kyljessä 
kiiltelivät mainokset: SiR 
(Suomen interRailways), 
Laurell & Vehmas Verkko-
kauppa.com.. Maailmas-
ta oli tulossa internetistä 
riippuvainen.

Kuvan Veikkolan tulevaisuuden koulusta teki Franz Raschbacher.
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Veikkolan väestönkasvu oli vii-
me vuonna lähes 10 %. Tämä tuo 
kunnalle haasteita, ainakin perus-
palvelujen järjestämisvelvoitteita. 
Työryhmässä haluttiin selvittää, 
mitä suunnitelmia on jo tehty ja 
mitkä ovat tulevaisuuden suunni-

telmat. Löysimme Hyvinvointi-
keskuksen esisuunnitelman vuo-
delta 2001. Sitä oli työstetty kaksi 
vuotta. Suunnitelman tavoitteena 
oli tuottaa eri-ikäisille kuntalaisil-
le palveluja sekä palveluasuntoja. 
Viimeiseksi mainitaan terveysase-
ma vuonna 2008. Hyvinvointikes-
kus olisi sijoitettu Koskentorin 
laitaan.

Mielenkiintoista ja yllättävää on, 
kuinka suunnitelmat ovat muuttu-
neet ja päätöksiä on tehty kaikes-
sa hiljaisuudessa. Kunnanhallitus 
(19.4.2004 § 194, 16.8.2004 § 
388) päätti, että Veikkolan koulun 
elementtirakennuksen vanhoista 

elementeistä koostuva osaa ei pu-
reta, aiempi purkupäätös puretaan 
ja tila kunnostetaan kuntalaisten 
palvelutarpeisiin. Asiasta on pää-
tetty yhteispalvelujen johtokun-
nassa (29.6.2004 § 53).

Hallintokunnissa on kartoitettu 
palvelun tarvetta ja ehdotukset oli-
vat seuraavat. Nuorisolautakunta 
Veikkolan eräveikot voisivat käyt-
tää tiloja yhdistyksen partiotoi-
mintaan. Terveyskeskuksen johta-
va lääkäri ilmoittaa, että tarvitaan 
neuvola- ja hammashoitotiloja, 
koska Veikkolan terveysasema on 
liian ahdas. Yhdyskuntatekniikka 
ilmoittaa tarvitsevansa sosiaali- 

Monitoimitilatyöryhmään kuuluu: 
Katriina Aatsalo, Paavo Sortti, 
Raili Leidenius, Hanna Laakso-
nen, Leila Oramies, Joni Oramies 
ja Heidi Selenius. 

Tarkoituksena on saada Veikko-
laan sellaiset tilat, jossa erilaiset 
ryhmät ja yhdistykset voisivat to-
teuttaa asukkaiden toiveita saada 
sosiaalista ja toiminnallista kans-
sakäymistä. Tällaisia tiloja tarvi-
taan eri ikäryhmille ja erilaisten 
teemojen parissa. Osaa toimin-
nallisista ryhmistä voisi esitetään 
kansalaisopistolle järjestettäväksi. 

Veikkolan monitoimitilan 
suunnitteluryhmä

Tiloja tarvitaan myös nuoriso-
kahvilaa varten, jossa voisi toi-
mia Walkers-tyyppinen yökahvila 
valvotusti. Nuorisokahvilasuun-
nitteluun tulisi saada mukaan 
nuorisotoimi sekä vapaaehtoisia 
vanhempia ja nuoria itse.

Monitoimitilatyöryhmä on ko-
koontunut neljä kertaa ja selvitys-
työtä tilojen / tontin löytämiseksi 
on tehty. Veikkolan kylän alueelta 
ei ole löytynyt sopivia kiinteistöjä 
monitoimitilaksi luotavaksi. Nyt 
selvittelemme mahdollisia vapaita 
tontteja, joille uusi monitoimitila 

voidaan suunnitella.

Lisäksi on suunniteltu nuoriso-
teltta-kahvila toteutettavaksi 28.-
29.5. viikonlopulle. Teltta tulee 
olemaan jääkiekkokaukalon pai-
kalla ja käyttöaika alustavasti lau-
antaina klo 14-24 ja sunnuntaina 
klo 12-18. Telttaan on ajateltu eri-
laisten harrasteryhmien esittäyty-
mistä, bändejä, erilaisia kilpailuja 
ym. Järjestetään myös teltan val-
vonta koko viikonlopuksi.

Heidi Selenius

Veikkolan koulun vanhat
elementit “uusiokäyttöön”

yms. tiloja Veikkolassa toimivalle 
huoltohenkilöstölle. Mahdollisesti 
Veikkolan koulu tarvitsee lisätilo-
ja jo vuonna 2005.

Tila-ja tuotantopalvelujen johto-
kunnan päätöksen (22.3.2005 § 
25) mukaan vuoden 2005 käyttö-
suunnitelmassa on varattu tilojen 
saneerausta varten 125.000 euroa. 
Huonetilaohjelma on tehty yhteis-
työssä käyttäjien kanssa ja se on 
hyväksytty. Tällä hetkellä tarjous-
kilpailu on meneillään ja lopulli-
set päätökset tehdään 19.4.2005 
kokouksessa.

Suomen sisäilmaston mittaus-

palvelu on tutustunut tiloihin ja 
ilmoittanut, että tilat voidaan sa-
neerata uusiokäyttöön. Haittateki-
jöiden vähentämiseksi tulisi kaikki 
rakenteelliset läpiviennit tiivistää. 
Saneerattuihin tiloihin tulee neu-
vola, hammashoitola, huoltohen-
kilöstön sosiaalitila ja koululle 
lisää tiloja. Jäämme mielenkiin-
nolla seuraamaan uusiokäyttöä ja 
yhteen hiileen puhaltaminen veik-
kolalaisten hyvinvoinnin hyväksi 
jatkuu...

Teksti:
Tuovi Hyvärinen

Kyläyhdistyksen tulevai-
suusillassa perustettiin Hy-
vinvointikeskus-työryhmä, 
jonka yhtenä tehtävä on 
selvittää Veikkolan alueen 
sosiaali- ja terveydenhuol-
to palveluiden tämänhet-
kinen tilanne palveluissa.

Kuvan Veikkolan tulevaisuuden keskustasta teki Franz Raschbacher.
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Kirkkonummen entinen 
kaavoitusarkkitehti Leena 
Tuokko suunnitteli 90-lu-
vulla Veikkolan keskustan 
kaavamuutosta. Kyläpar-
lamentin tilaamasta var-
josuunnitelmasta oli työs-
sä apua. Kaava muuttui 
aiempaa pienipiirteisem-
mäksi, tuli tori ja sinne Se-
pänmökki ja 10-kioski.

- Oli onni, että tielaitoksella sil-
loin vielä oli rahaa. Saatiin hienot 
liikenteen jakajat ja kevyen liiken-
teen väylät. Ilman Nummelan kes-
kustan väylätöitä, Veikkolan ties-
töä tuskin olisi rakennettu. Kun 
kuntakin innostui mukaan, tehtiin 
hieno tori.

Leena katuu “sinisilmäistä höl-
möyttään” hattivattikujaa - hidasta 
väylää torin läpi.
- Olisi pitänyt ymmärtää, ettei 
sellainen toimi. Annoin työkave-
reilleni eläkkeelle lähtiessäni oh-
jeeksi, että hoitavat ne rumat beto-
niporsaat pois.

Komea tori
Torin on hieno, mutta kaavassa 
sitä reunustavat rakennukset pitäi-
si saada rakennetuksi.
Leena toivoo hartaasti, että veik-
kolalaiset saisivat hyvinvointikes-
kuksen torin laitaan. Kaikki
väliaikaisjärjestelyt viivyttävät 
välttämätöntä lopullista ratkaisua.

Liityntäpysäköintiongelmat rat-
keavat, kun SEO:n tontti saadaan 
vuokra-ajan päätyttyä 2007 kun-
nan käyttöön. Toivottavasti joku 
uskaltautuu rakentamaan 10-kios-
kin viereiselle tontille tiloja pie-
nille palveluyrityksille.

Tarvontien suunnassa
Veikkola on houkutteleva    - yh-
teydet ovat hyvät ja kylässä kolme 
järveä, vaikka ne eivät hääppöisiä 
olekaan, on luontoa ja Nuuksio 
lähellä..

Leena Tuokko mieltää pääkau-
punkiseudun verkkona. Kuntara-
jat eivät verkottumisessa merkit-
se. Veikkolan työ-, yhteistyö- ja 
palveluverkosto on Tarvontien 
suuntainen. Tämän ymmärtää, on-
han 25 kilometriä mutkaista tietä 
kirkonkylälle pitkä matka.
- Etelä-Kirkkonummi on aivan 
erilainen. Eteläinen ja pohjoinen 
maaseutukin ovat erilaisia. Eteläi-
nen taajama vyöhyke, kirkonky-
lä, Masala ja Jorvas ovat ihan eri 
maailma kuin Veikkola.

Puolensa pitäjät
- Veikkolalaiset valtuutetut kat-
sovat asioita kylänsä kannalta 
puoluekannasta riippumatta. Yk-

situumaisuus on varsinainen voi-
mavara Veikkolalle, sillä on saatu 
aikaan paljon. Puolensa pito he-
rättää muissa kateutta ja kaunai-
suutta. Uudetkin asukkaat oppivat 
nopeasti veikkolalaisiksi, Leena 
väittää.
Kylä on kasvanut liian äkkiä ja 
kunnan palvelut eivät ole pysyneet 
perässä. Koulukin saatiin vasta 
vuosien odottamisen jälkeen.
- Ehkä te loppujen lopuksi voititte, 
kun jouduitte odottamaan. Saitte 
hurjan hienon, monipuolisen ja 
inspiroivan koulun.
Kylän kasvu ei Leenan mukaan 
juuri enää ole kunnan käsissä. Jäl-
jellä olevat tontit ovat yksityisillä.

Kylän perintökalleus
Veikkolan parantola on hieno suo-
jeltu kokonaisuus. Koko parantola 
on käsite. Se on Veikkolalle nä-
kyvä ja näkymätön perintö. Pa-
rantolan vanhat osat ovat hyvin 
rakennettuja ja perustettuja. On-
gelmarakennus, teknisesti epäkel-
po, mutta arkkitehtonisesti hieno 
Kirmo Mikkolan työklinikkara-
kennus on tarkoitus purkaa.

Vanhassa 1960-luvun kaavassa oli 
jumalattoman iso sairaalaraken-
nusten kortteli, joka ulottui Turun 
tieltä Lamminjärven rantaan. Kaa-
vamuutoksessa rakennusoikeu-
desta poistettiin huomattava osa, 
jotain sentään jätettiin.

- Tiedän, että Skanskan rakentamia 
rivitaloja on kritisoitu. On sääli, 
että lähes kaikki puusto tonteilta 

tuhoutui. Kyseessä oli osin mitta-
virhe, laskettiin väärin ja säästettä-
viksi aiotut puut piti kaataa raken-
nusten alta. Rivitalorakentaminen 
etenee omalla painollaan, eivätkä 
uudet rakennukset ole saaneet sa-
manlaista arvostelua osakseen. Ja 
saahan mielenterveysseura rahaa 
arvokkaaseen työhönsä.

Veikkolan vanha kaava antaa 
mahdollisuudet lisärakentamisel-
le. Leena Tuokon mielestä Kas-
kimäen kaavan tiivistäminen on 
kaikkien etu; tulee enemmän kun-
nallistekniikan maksajia, kun saa-
daan lisää käyttäjiä. Kaskimäen 
alueella on toinen jäljellä olevista 
Veikkolan y-tonteista. Sitä oltiin 
ottamassa omakotitalotonteiksi, 
onneksi kanta, joka oli koulu- ja 
sosiaalitoimen lausunnoissa voit-
ti.

Mitä pitäisi muuttaa
- Veikkola on omaleimainen ja 
vähän hassu kylä. Rakennuskan-
ta on kirjavaa, on kartanot Eeri-
kinkartano ja Navalan kartano, 
parantola ja vaikkapa el Weicco. 
Antaisin Veikkolan olla sellainen, 
kuin se on. En oikein osaa sanoa 
mitä pitäisi muuttaa, tärkeintä on, 
että kylän luonne säilyy, Leena sa-
noi ja toivotti onnea ja menestystä 
Veikkolan kylähengelle.

PS. Hoitakaa ne porsasrumilukset 
pois torilta toivovat Leenan lisäksi 
monet muut.

Teksti ja kuva: Raija Kari

Kirkkonummen kaava-arkkitehti Leena Tuokko, joka teki vuosikaudet 
yhteistyötä veikkolalaisten kanssa, osallisti ja kuunteli kyläläisten mieli-
piteitä, jäi helmikuussa eläkkeelle kunnan kaavoitusarkkitehdin virasta.

Kymmenhenkinen ympäristötyö-
ryhmä on joulukuisen perustami-
sensa jälkeen.okoontunut vähin-
tään kerran kuukaudessa. Ryhmä 
totesi, ettei sen työoikeastaan kos-
kaan valmistu ja päätti kuvata ole-
massa olevien ongelmien nykyti-
lannetta ja pohtia ratkaisuja niiden 
poistamiseksi. Käsiteltävät asiat 
pisteytettiin heti alussa tärkeysjär-
jestykseen: 1. kunnallistekniikka, 
2. meluvalli, 3. jätehuolto, 4. ke-
vyen liikenteen väylät, 5. puut-
tuvat tiet, 6. kylämiljöön säilyt-
täminen, 7. kyläportti, 8. tievalot 
ja viitoitukset. Seuraavassa hyvin 
lyhyesti joistakin näistä, ympäris-
töaukeamalla lisää mm. meluval-
lista ja metsistä.

Kunnallistekniikka
- Kunnan ohjeet haja-asutusalueen 
kunnallistekniikasta puuttuvat. 
Ryhmä järjestää 7. syyskuuta klo 
19 infotilaisuuden haja-asutus-
alueen kunnallistekniikasta. Kun-
nasta Erkki Selin on lupautunut 
paikalle.

- Avoin foorumi verkkoon, jossa 
pyydetään asiantuntijoilta vastauk-
sia. - Kaavoitusta kiirehdittävä ja 
suunnitteluille annettava vauhtia. 
- Oman tiedotuksen lisääminen: 
Ajantasainen kunnallistekniikan 
toteuttamissuunnitelmien aikatau-
lu Veikkolaverkkoon. Osoitteesta 
www.jatevesi.fi  löytyvät myös 
kunnan asiaan liittyvät lomakkeet 
helposti.

Jätehuolto
- Nykyiset kierrätyspisteet, ongel-
majäteautojen aikataulut ja ohjeet 

Veikkolan tulevaisuuden 
ympäristötyöryhmä

Veikkolaverkkoon.

- Tutkitaan mahdollisuuksia saada 
energiajakeen keräys Veikkolaan.

Kevyen liikenteen väylät ja puut-
tuvat tiet
Millaiset tiet haluamme: Hiekka-
tiet vai 10-metriset asfaltit? Ke-
vyen liikenteen väylät tarvittaisiin 
ainakin Eerikinkartanon tielle ja 
Lapinkyläntielle. Pyydetään kun-
nalta teiden vaarallisuusselvitys 
ja laitetaan siitäkin Veikkolaverk-
koon. Siikajärveltä puuttuu suora 
tie Veikkolaan.

Metsät
Ryhmä halusi ottaa kantaa myös 
kunnan metsästrategialuonnok-
seen. Kyläyhdistys järjesti pika-
pikaa tiedotusillan, jossa kun-
nanpuutarhuri Sjöblom selvensi 
suunnitelmia ja asiantuntijat kom-
mentoivat. Ryhmä laati kyläyh-
distyksen lausuntoluonnoksen, 
jota yhdistyksen hallitus hieman 
paranteli. Lausunnosta ympäristö-
aukeamalla.

Päätöksistä
Ryhmä totesi, että kunnan päätök-
sistä on usein vaikea saada selvää, 
kun esityslistan ja pöytäkirjan liit-
teitä ei useinkaan julkaista netissä. 
Pöytäkirjassa voi lukea, että pää-
tettiin esittelijän ehdotuksen mu-
kaan, mutta tätä ehdotusta ei sitten 
löydykään mistään. Asiasta tehtä-
neen korjauspyyntö kunnalle.

Ympäristötyöryhmän toimia tii-
visteli:
Marjokaisa Piironen.

On tärkeää, että Veikkolan luonne 
säilyy, väittää Leena Tuokko

Terveisiä

Sirpan Vintiltä!

Sirpan Vintti, Siwan yläkerta
Turuntie 563, Veikkola

Tehokas kalkin- ja ruosteenpoistoaine!

KR-10 3,5 e / 1L
Kaakelit, WC-pöntöt, lavuaarit, vesihanat ym.

Jos et ole vielä kokeillut, tule ihmeessä ostamaan!

... meiltä myös vaatteet, lelut, lahjatavarat, ompe-
lutarvikkeet, loisteputket, paristot, vahakankaat 

ym. ym. ym...

Avoinna
ma-pe klo 9.00-18.00

la klo 9.00-14.00
puh. 2565535
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