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Veikkolan kyläyhdistys
Puheenjohtaja Raija Kari
050 381 6124, koti 2564 936, raija.kari@saunalahti.fi  
Varapuheenjohtaja Matti Saartamo
050 3007720, matti.saartamo@manari.fi 
Rahastonhoitaja Paavo Sortti
Allastie 4 as 2, 050-559 8945, 2565020
Sihteeri Katriina Aatsalo
040 504 5967, katriina.aatsalo@pp1.inet.fi 
Muut hallituksen jäsenet:
Raili Leidenius, 2568469, 050 2554469, perhe.leidenius@kolumbus.fi 
Kati Suvanto, 040 740 3620, kati.suvanto@luukku.com   
kati.suvanto@toimisto.biz
Marjokaisa Piironen, 040 505 8058, 2568098, kaisa@saunalahti.fi 
Niina Saikkonen, 050 571 0312, niina.saikkonen@helsinki.fi 
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Frisbeegolf
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Talviuintijaos
Pirkko-Liisa Iivari, 050 583 6873, pirkko-liisa.iivari@eskk.fi 
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Varaukset ja avain: saunaemäntä Leena Aarras, 040 573 6322.
Avain kuittia vastaan, maksu kyläyhdistyksen tilille 529745-43368. 
Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu 10 €
Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki Veikkolan Konttori 
529745-43368.
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Vanha kunnon Veikkola 
ei tingi tehtävästään

Kunnallisvaa-
leissa Poh-
jois-Kirkko-
nummen ote 
vallasta tiuk-

keni. Valtuustopaikat lisään-
tyivät 11:sta paikasta 16:sta. 
Valtuuston uusista paikoista 
neljä tuli pohjoiseen. Se on 
isompi voitto kuin parhaim-
min menestyneellä puolueel-
la.  Sen lisäksi, että jokaisen 
valtuutetun arvojen toivoisi 
olevan  kohdallaan ja sydä-
men paikallaan, tarvitaan 
paljon yhteistyökykyä. Vaa-
lilehdessä ja -tilaisuudessa 
kaikki valtuutetut olivat val-
miita yhteistyöhön Veikkolan 
puolesta ja valmiita ajamaan 
Veikkolan asioita eteenpäin 
omassa puolueessaan. Val-
votaan sitä, että näin myös 
tapahtuu.    

Veikkolan kasvutahti on kii-
vas. Taloja rakennetaan kaik-
kialla. Kylään muuttaa uusia 

asukkaita. Se mitä on omien 
seinien sisällä, ei pitkään rii-
tä viihtyvyyden takaamiseen. 
Tarvitaan palveluita, kouluja, 
tarhoja ja terveydenhoitoa. Tar-
vitaan putkia, katuja ja muuta 
kunnallistekniikkaa. 

Veikkola on aina ollut vanha 
kunnon kylä – ei mikään pi-
kaisesti pellolle noussut lähiö. 
Täällä osallistuminen, yhdes-
säolo, yhdistykset, talkoot, 
lyhyesti kylähenki ovat olleet 
tärkeitä. On välttämätöntä, 
että uudet veikkolalaiset oppi-
vat nämä hyväksi koetut kylän 
tavat, eivätkä jää nyhjäämään 
neljän seinän sisälle. 

Yhdessä tehden ja toimien 
jatkamme kyläperinnettä. Pi-
dämme Veikkolan viihtyisänä 
asuinpaikkana ja elinympäris-
tönä. Ajamme meille tärkeitä 
asioita. Marraskuisessa Kotona 
Veikkolassa - ideointipalave-
rissa esille nousivat hyvinvoin-

tikeskus, ympäristöasiat, urhei-
lu ja monitoimitalo. Hommaa 
jatketaan tammikuun 26. päivä 
koululla. Ideoitavaa ja kehitet-
tävää riittää ja siinä samalla 
opimme tuntemaan toisiam-
me. 

Veikkolan joulukalenterin en-
simmäiset luukut on lehden 
ilmestyessä jo avattu.  Joulu-
kalenteri on iso voimanpon-
nistus kylältä. Erityiskiitokset 
kuuluvat hankkeen vetäjälle, 
yhdistyksemme sihteerille 
Katriina Aatsalolle. Mukana 
kalenterissa ovat yritykset, 
yhteisöt, monet, monet tahot. 
Yhtä joulukalenteria on nyt 
koko Veikkola. Kyläyhdistyk-
sen hallituksen ja talkooporu-
kan puolesta toivotan kaikille 
hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta. Samalla kiitän kaikkia 
tukijoukkojamme hyvästä yh-
teistyöstä!

Raija Kari 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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URHEILU
Sirpa Bäckman
Raili Leidenius
Risto Sonninen
Matti Kaurila 
Jukka Lehtomäki
Antti Salonen

Veikkolan Kyläyhdistys toimii jä-
senmaksujen, kunnan avustusten 
ja juhlatulojen varassa. Saman 
minkä saat jäsenenä, saat toki ky-
läläisenäkin. Itsekkäästi ajatellen 
maksu ei kannata. Maksamalla 
kyläyhdistyksen jäsenmaksun tuet 
kuitenkin toimintaamme kahdella 
tavalla:
1. kartutat jäsenmaksutulojam-
me, 
2. lisäät jäsenmääräämme, jonka 
perusteella kunta myöntää toimin-
ta-avustuksia.
Kyläyhdistys julkaisee tätä leh-
teä, pitää yllä Veikkolan verkko-

Kylänraitin yhteistyökumppa-
nit toivottavat hyvää joulua!

Aana Puoti
Cornia Ay
El Weicco
Hotelli Lepolampi
Hotelli Elohovi
Jussi Keittiöt
Jussin Taksi- ja linja-autopalvelut
Kauneushoitola Anni Hiltunen
K Extra Lapinkylä
K-Market Tuulensuu
Kuljetus Suominen Oy
Kymppi-Veikkola
Länsi-Uudenmaan OP-kiinteistökeskus
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Maijan korjauspalvelu ja vaatehuolto
Mariannen Salonki
Nikkarin sauna ja lista
Omalääkäri Kivinen Ky
Ompelimo Lalisa
Rifare Oy
Sementtivalimo T Haapanen Oy
Sirpan Vintti
S-Market Veikkola
Suomen Mielenterveysseura
Tilipalvelu Satu Nerola Ky
Tiliyhtymä Oy
Trebsin puutarha
Upponalle Oy Ltd
Veikkolan taksi
Yläneen hautauspalvelu Mäkelä Oy

sivuja, järjestää juhannusjuhlat ja 
elojuhlat. Frisbeegolfrata ja skeit-
tiramppi ovat yhdistyksen aikaan-
saannoksia. Lammaskallion sauna 
on korjattu ja uusi puuvaja saatu. 
Yhdistys järjestää keskusteluti-
laisuuksia, toimii veikkolalaisten 
puolesta kunnan ja valtion suun-
taan, antaa lausuntoja… Jouluka-
lenterikin on tämän yhdistyksen 
tuottama.
Jäsenmaksutuloja tarvitaan myös-
kin EU-rahoitteisten hankkeiden 
omarahoitusosuuteen.
Veikkolan kyläyhdistys on var-
masti kunnan aktiivisin asukas-

Työryhmä tarkastelee työnsä tulosta. Vas. Ilmari Vornanen, 
Leena Aarras ja Matti Saartamo ja kolme lehdentekijöille 
nimeltä tuntematonta iloista kylän kehittäjää.

Veikkolan tulevaisuuden kehittämisestä innostuivat myös 
Katriina Aatsalo, Sirpa Bäckman, Anneli Fleischer ja Antti 
Salonen. Kuvat Marjokaisa Piironen.

Länsi-Uudenmaan kyläasia-
mies Sanne Wikström kirjasi 
muistiin ensimmäisiä ideoita. 

YMPÄRISTÖ
Katri Eerola
Rauno Lahti
Marjokaisa Piironen
Pirkko-Liisa Iivari
Saara Stavrou
Matti Kaurila
Jukka Lehtomäki
Antti Salonen
Arto Forsström
Virpi Pällo
Anneli Fleischer

TULEVAISUUSILTA VEIKKOLASSA / TYÖRYHMÄT

MONITOIMITILA
Heidi Selenius
Raili Leidenius
Leila Oramies
Hanna Laaksonen
Paavo Sortti
Maria Feldt
Katriina Aatsalo

HYVINVOINTIKESKUS
Tuovi Hyvärinen
Raija Kari
Leena Aarras
Pirkko Kautto
Ilmari Vornanen

Miksi kannattaa olla 
Kyläyhdistyksen jäsen

Kehittämistyöryhmiä   
Veikkolaan
Länsi-Uudenmaan kylien kyläasiamies Sanne Wikström 
kävi vauhdittamassa Veikkolan kylän kehittämisasioita 
10.11.2004 Veikkolan koululla.

Illan työskentelyjen tuloksena  Veikkolaan saatiin  
neljä eri työryhmää, jotka aloittavat esiin tulleiden aja-
tusten ja ideoiden muokkaamisen eteenpäin. Ryhmien 
työskentelyyn ilmoittautui jo illan aikana kyläläisiä. 
Työryhmät kokoontuvat joulu-tammikuussa: kysy kiin-
nostavan työryhmän koollekutsujalta kokousaika ja tule 
mukaan.  

Seuraava yhteinen kylän kehittämisilta on ke 
26.1.2005 klo 18.30 Veikkolan koululla. Tällöin kes-
kustellaan työryhmien esiintuomista asioista ja jatke-
taan kylämme kehittämistä edelleen konkreettisempien 
asioiden myötä.

yhdistys, mutta se ei riitä kunnalle. 
Ainoastaan pitkät listat maksavia 
jäseniä saavat kunnan kukkaron 
nyörit avautumaan.  Maksamalla 
Veikkolan kyläyhdistyksen kym-
menen euron jäsenmaksun koko 
perheen jäsenyys on kunnossa ensi 
vuoden loppuun. Muista mainita 
montako jäsentä teidän perhees-
tänne tulee listoille. 

Etukäteen kiittäen 

Raija Kari 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Piirros: Tuuli Ahlfors
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Kunnanjohtajan talousarvioon 
on lisätty monien veikkolalaisten 
hartaasti toivoma urheilukentän 
suunnitteluraha 50.000, tosin eri-
tyismaininnalla vapaat kädet eli 
ryhmäkuri ei sido. 

Veikkolan vanhojen alueiden 
kunnallistekniikkaan saadaan en-
si vuonna 500 000 euroa. Seuraa-
ville vuosille on kirjattu vieläkin 
isompia summia, joten vanhojen 
alueiden vesihuoltoa ollaan laitta-
massa vähitellen kuntoon.

Veikkolan liikenneväyliin ja 
yksityisteiden haltuun ottoon on 
varattu koko viisivuotiskauden 
säännöllisesti rahaa. Eerikinkarta-
non rakennusten peruskorjauksiin 
on varattu 50.000 joka vuosi. 

Kunta ostaa 
vanhan Siwan 
tontin
Kunta on päättänyt ostaa Tradekalta 
vanhan Siwan tontin lähellä Sohlbackan 
tien risteystä. Nykyisin tiloissa toimii 
”romukauppa”. Rakennus on ainakin ul-
koapäin kurjassa kunnossa. Lopullisesti 
kaupat tehdään ensi vuoden puolella. 
Rakennus aiotaan purkaa ja tilalle on 
tulossa puisto. 

Kalljärven  
vesiosuuskun-
nan toiminta-
aluekiista
Kirkkonummen vesilaitoksen johtaja 
Rea Kahila on saanut lausunnot Kal-
ljärven vesiosuuskunnan toimialueen 
rajauksesta. Hän laatii toiminta-alueen 
rajausesityksen kunnanhallituksen ja 
valtuuston päätettäväksi. Kunnan toimin-
ta-aluepäätöksellä pitkäaikainen kiistely 
siitä, ketkä kuuluvat ja ketkä pääsevät 
vesiosuuskuntaan, saadaan päätökseen.

Veikkolalaiset ja muut pohjois-
kirkkonummelaiset pärjäsivät hy-
vin kunnallisvaaleissa: 11 paikkaa 
muuttui 16 paikaksi. Kahdeksasta 
uudesta paikasta neljä tuli pohjoi-
seen. Veikkolan vaalitilaisuudes-
sa kaikki ehdokkaat lupasivat teh-
dä yhteistyötä yli puoluerajojen 
ja ajaa alueen asioita eteenpäin 
omassa ryhmässään. Me olem-
me kyläyhdistyksessä vakuuttunei-
ta siitä, että omat valtuutetut ovat 
Veikkolan paras turva. Äänestys-
prosentti oli Veikkolassa keski-
määräistä parempi 64,9. 

Veikkola 
voitti 
vaalit

Suunnittelukauden viimeiseltä 
vuodelta löytyvät kaksi odotettua 
kohdetta: Veikkolan palvelukes-
kukselle ja kolmannelle päivä-
kodille on varattu 90. 000 euron 
suunnittelurahat.

Paljon ei ole tulossa, mikä on 
ymmärrettävää, koska kunnalla ei 
mene hyvin. Verotulot vähenivät 
viime vuonna viidellä prosentilla 
edellisvuodesta. Suurinvestoinnit 
veivät rahaa. Väestönkasvu oli en-
nakoitua suurempaa. Tilikauden 
2003 tulos oli 5,5 prosenttia mii-
nuksella ja maksuvalmius vuoden 
lopulla enää 18 päivää. Uuden ti-
linpäätösennusteen mukaan tämän 
tilikauden tulos on jo laskenut 9,5 
miljoonaa miinukselle.

 

Valtuutetut ja heidän ääni-
määränsä:

KESKUSTA

Antti Salonen 224 
Eero Lankia 139 
Marjut Frantsi 99 
 
SDP

Janne Miilukangas 218 
Airi Hyvönen 204 
Lasse Streng 151 
Harri Herlevi 101 
 
KOKOOMUS

Matti Kaurila 155 
Eija Numminen 141 
Pauliina Uusivirta 120 
Marjo Huotari 105 
 
VIHREÄT

Kristo Savola 223 
Heli Yli-Knuuttila 126 
 
RKP

Ulf Kjerin 264 
Hans Hedberg 214 
Veronica Palmgren 152 
 
14.12. klo 19 kyläläisillä on 
tilaisuus tavata uusia val-
tuutettuja Eerikinkartanossa 
järjestettävässä kahvitilaisuu-
dessa. 

Veikkola 
kunnan
taloudessa    
2005 - 2009
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KESKUSTA

Antti Salonen: ääniä: 224
Projektipäällikkö
Ylämaantie 11
02880 Veikkola
040 502 2161
antti.salonen@hp.com 

Eero Lankia: ääniä: 139
Kansanedustaja, puoluesihteeri
Lammaskalliontie 17 
02880 Veikkola
050 388 0044
eero.lankia@eduskunta.fi   

Marjut Frantsi: ääniä: 99
Johtava lääkäri 
Lammaskalliontie 17 
02880 Veikkola 
050 5552240
marjut.frantsi@karkkila.fi

SDP

Janne Miilukangas: ääniä: 218
Suunnittelija
Rantatie 10
02880 Veikkola
050 511 2140
janne.miilukangas@kolumbus.fi

Airi Hyvönen: ääniä: 203
Kotiäiti, muurari
Poutakallio 29
02540 Kylmälä
040 555 0885
airi.hyvonen@tvtools.fi

Lasse Streng: ääniä: 151
Eläkeläinen
Sjökullavägen 553 
02540 Kylmälä
050 326 8845
lasse.streng@pp.inet.fi

Harri Herlevi: ääniä: 101
Rakennusinsinööri
Kurkistontie 111
02880 Veikkola
0400 616 593
harri.herlevi@tapiola.fi

Pohjois-Kirkkonummen 
valtuutetut

RKP

Hans Hedberg: ääniä: 214
Jordbruk, försäljare
Lappbölevägen 376
02520 Lappböle
040 582 1556
hanshedberg@hotmail.com

Veronica Palmgren ääniä: 151
Talousvastaava (KTM, MMM)
Kauhalavägen 135 
02510 Oitbacka 
050-570 8941 
veronica.palmgren@kolumbus.fi 

Ulf Kjerin: ääniä: 264
Vakuutusmeklari, yrittäjä
Evitskogintie 45
02520  Lapinkylä
09-256 6236
050 572 6886
ulf.kjerin@nkpartners.fi 

KOKOOMUS

Eija Numminen: ääniä:141
Kirjanpitäjä
Päivärinteentie 11
02880 Veikkola
050 502 6715
eija.numminen@luukku.com

Matti Kaurila ääniä: 138
Insinööri
matti.kaurila@espoo.fi
050 5727614

Marjo Huotari: ääniä: 106
Business analyst
Sjökullantie 285 as 2
02540 Kylmälä
0500 599 924
marjo.huotari@nokia.com

Pauliina Uusivirta: ääniä: 120
Kotiäiti, myyjä
Särkijärventie 94 
02880 Veikkola 
040 552 8213
pauliinauusivirta@hotmail.com

VIHREÄT

Heli Yli-Knuuttila: ääniä: 126
Hammaslääketieteen lisensiaatti, 
tutkija
Lammentie 80 
02520 Lapinkylä 
050 558 8808
heli.yli-knuuttila@vihrealiitto.fi

Kristo Savola: ääniä: 223
Linja-autoliikennöitsijä
Alisgårdintie 89 
02520 Lapinkylä 
09-8190 2642 
0400 619 689 
kristo.savola@kirkkonummi.fi 
 

Vaalit 
2004
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mailto:marjo.huotari@nokia.com
mailto:pauliinauusivirta@hotmail.com
mailto:heli.yli-knuuttila@vihrealiitto.fi
mailto:kristo.savola@kirkkonummi.fi
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Kult tuu ri
Sika ja tunteet 
Sika ja värit
Julia Vuori

Nämä kaksi kirjaa muodostavat värik-
kään ja ajatuksia herättävän kuvakir-
jasarjan perheen pienimmille ja miksei 
vähän isommillekin. 

Julia Vuoren hahmo Sika on ai-
emmin tavattu Helsingin Sanomain 
Nyt-viikkoliitteessä sekä kahdessa al-
bumissa. Kirjassa Sika ja Tunteet Sika 
käsittelee erilaisia tunteita ystäviensä 
kanssa, muun muassa iloa, surua, pet-
tymystä, kiukkua, pelkoa ja rakkautta. 
Sika ja Värit kertoo nimensä mukaisesti 
väreistä. Siinä Sika ystävineen esittelee 
eri värejä. Molemmat kirjat ovat loista-
vasti kuvitettuja ja jokaisessa kuvassa 
on keskustelun aiheita enemmänkin. 
Vaikka kirjat sinänsä ovat lyhyitä, niissä 
saa varmasti kulumaan tovin jos toisen-
kin uteliaan ja kyselevän lapsen kanssa. 
Näitä kirjoja voi lämpimästi suositella 
pukin konttiin varsinkin alle kouluikäi-
sille lapsille.

Sivuja kummassakin kirjassa n. 24.
Kustannusosakeyhtiö Otava 2004

Ihminen on sosiaalinen 
olento. Niin sosiaalinen, 
että kaikki sen tietävät. 
Mutta niin fundamentaa-
lilla tavalla, ettei kukaan 

tiedä mitä kaikkea se merkitsee. 
Kuinka sosiaalisuutta voisi par-
haiten luonnehtia? Vaikkapa sillä, 
että saa hyvän mielen, kun kaupan 
kassa ei ollutkaan penseä tai kun 
vastaantuleva autoilija Eerikin-
kartanon vaahterakujalla heilautti 
kättään. Tai kun täytyy nähdä vai-
va pikaisesti turruttaa mielensä, 
ettei ehtisi alkaa harmittaa, kun 
tuttu ei tervehtinytkään. Siis sil-
lä, että ihmisten, paitsi tuttujen 
myös tuntemattomien, pienetkin 
signaalit ovat merkitseviä. Tällais-
ten kokemusten kautta saa samalla 
aavistuksen siitä maailmanlaajui-
sesta vuorovaikutusten verkostos-
ta, johon jokainen yksilö kuuluu. 
Kuuluu riippumatta, haluaako vai 
ei. Jokaisen ihmisen jokainen teko 
vaikuttaa kaikkeen kuten perho-
sefekti kaaosteoriassa. Ja myös 
tekemättä jättäminen on teko.

Laki jokamiehen oikeu-
desta
Ihmisen sosiaalisuuden perim-
mäisestä luonteesta käsin pääsisi 
luontevasti keskustelemaan niinkin 
syvällisestä kysymyksestä kuin ih-
misen kuolemattomuudesta. Aineel-
linen kuolemattomuushan toteutuu 
vaikkapa atomien häviämättömyy-
den nojalla, mutta niin sanotun sie-
lunkaan kuolemattomuus ei tarvitse 
sen mystisempää selitystä kuin, että 
yksilön tekojen ja tekemättä jättä-
misten vaikutukset jäävät elämään 
yksilön kuoltua ihmisten välisten 

Kuinka sodat ja rikollisuus poistuvat maailmasta
Kyläluuta 

heiluu

vuorovaikutusten verkostossa. Yhtä 
luontevasti päästään sosiaalisuudes-
ta kuitenkin myös lainsäädäntöön. 
Meillä ja muilla Pohjoismailla on 
hieno mutta vaativa laki jokamie-
hen oikeudesta. Mihin tätä lakia 
tarvitaan? Yleisellä tasolla ilmais-
tuna kertomaan kansalaisille mikä 
on sopivaa tai jopa suositeltavaa, ja 
mikä on sopimatonta tai jopa kiellet-
tyä siinä vuorovaikutuksessa, joka 
liittyy ihmisten välisiin paikallisiin 
suhteisiin kuten liikkumiseen. Kir-
joittamattomana lakiin sisältyy roh-
kaisu aktiivisesti hakeutua luontoon 
ja myös patistus edesauttaa luon-
toon hakeutumista. Ja luonto viittaa 
tällöin erityisesti yksityiseen maa-
omaisuuteen. Toisaalta, yksinker-
taistaen ilmaistuna, lakia ei oikeas-
taan tarvittaisi, mikäli kansalaisilla 
olisi riittävät sosiaaliset taidot. 

Elo sosiaalisessa verkos-
tossa on taitolaji
Erityisesti jokamiehen oikeuksia 
koskevan lain henkeä tulkitsevassa 
tekstissä esiintyy lakitekstille har-
vinaisia velvoittavia ilmaisuja ku-
ten hienotunteisuus ja sietäminen. 
Näihin ilmaisuihin kulminoituu lain 
vaativuus suhteessa sosiaalisiin tai-
toihin. Eikö lain hengellä kuitenkin 
pitäisi olla erinomaiset edellytykset 
toteutua tässä maassa kun otetaan 
huomioon, että luontoa riittää ja 
meillä on vahva perinne sellaises-
sa yksityisyyden kunnioituksessa, 
ettei toisen pihapiiriin mennä. Niin, 
onko lain henki toteutunut koko 
laajuudessaan näillä eväillä? Onko 
verkostossa sittenkään kaikki hy-
vin? On naiivia uskoa, että yritys 
välttää viimeiseen saakka astu-

masta toisen pihapiiriin on riittä-
vä ponnistus tyydyttämään tarpeet 
hienotunteisuuden ja sietämisen 
suhteen? On itsepetosta sulkea sil-
mänsä tosiasialta, että ihmisten vä-
listen vuorovaikutusten verkostossa 
risteilee muitakin signaaleja, ja että 
verkosto on vaivihkaa saastumassa 
niistä signaaleista, jotka kertovat 
kyvyttömyydestä ottaa toinen ihmi-
nen huomioon kokonaisvaltaisesti 
eli sosiaalisen vuorovaikutuksen 
kirjon koko alueella. Signaaleista, 
jotka ovat kuin roskaposti netissä. 

Vieläköhän se kaulushai-
kara ääntelee siellä...?
Kun tarkastelee maaseudun haja-
asutuksen ja taajamien äänimaise-
maa viimeisen 30 vuoden ajalta, on 
loppupäätä kohti alkanut ilmaantua 
oireita kielteisistä muutoksista, 
jotka voi nähdä merkkinä ihmis-
ten sosiaalisten taitojen rappeutu-
misesta. Oireita on niin Veikkolan 
Kurkistossa kuin muualla. Samat 
ihmiset, jotka eivät ilmeisesti edel-
leenkään astuisi toistensa pihapii-
riin, tunkeutuvat nykyisin toistensa 
olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin 
asti. Päivällä ja yöllä. Tunkeutuvat 
koiriensa yhä lisääntyvällä haukun-
nalla tai ajoneuvojensa ja työko-
neidensa yhä lisääntyvällä melulla. 
Laki jokamiehen oikeudesta pitäisi 
kirjoittaa uudelleen valistamaan ja 
korostamaan, että sosiaalinen vuo-
rovaikutus tapahtuu aistien kautta 
aine- ja energiavirtoina. Yksityi-
syyden loukkaus ei edellytä, että 
tunkeutuja on ihminen. Loukkaava 
ainevirta naapurin puolelle voi ol-
la muutakin elollista ainetta, kuten 
hevostallilta leviävät kärpäset. Tai 

se voi olla elotonta ainetta, kuten 
jätteenpoltosta syntyvät kaasut. 
Erityisen hankalaa näyttää olevan 
mieltää, että ääniaaltoina etenevä 
energiavirta, siis melu, voi olla yk-
sityisyyttä loukkaava tunkeutuja, 
jonka aiheuttaminen ei kuulu joka-
miehen oikeuksiin. Sietäminen on 
jaloa, mutta itsensä turruttaminen 
pysyvästi, jotta sietäisi, on ihmisar-
voa alentavaa.

Terrorismi

Pitäisikö äänimaiseman pilaajan 
kohdalla puhua ääniterrorismista? 
Terrorismi on hämmentävä ilmiö, 
koska siihen usein liittyy ulkopuo-
listen ja joskus uhrienkin taholta 
jonkinlainen ymmärtämys, jopa 
sympatia, terroristia kohtaan. Ter-
roriteko, vaikka toisaalta väärin, 
voidaan nähdä myös perusteltuna. 
Terroristilla tai sillä joukolla, jota 
hän edustaa, eivät asiat ole hyvin 
ja terroristin motiivi on tuoda tämä 
harkitusti yleiseen tietoisuuteen, to-
sin epätoivoisin ja tuomittavin kei-
noin. Onko ihminen, joka tunkeutuu 
melun avulla naapuriensa yksityi-
syyteen, sosiaaliseen kontaktiin 
kykenemätön surkimus, joka vies-
tittää, että täällä ollaan? Vai onko 
hän vain totaalisen välinpitämätön 
ja kaipaa lähinnä valistusta? 

Pelastuksen sanoma

Kaatuuko verkosto roskapostiin? 
Valtaavatko virukset sosiaalisen 
kanssakäynnin? Onko tauti kuo-
lemaksi? Löytyisikö perinteisten 
keinojen taholta sittenkin apu? Uu-
simman kokeellisen tiedon mukaan 
löytyy. Vaihdetaan terva avantoon. 
Avantouinnilla on ainutlaatuisen 

myönteiset, syvästi sosiaaliset vai-
kutukset. Noustuaan avannosta ih-
minen on niin autuaassa tilassa, ettei 
hänestä ole mihinkään kielteiseen 
toimintaan pitkään aikaan ja kaikki 
avannosta nousseet ovat keskenään 
hyvää pataa. Näin ollen, jos kaik-
ki maailman ihmiset avantouisivat 
päivittäin kesät talvet, sodat ja ri-
kollisuus poistuisivat maailmasta. 
Avantouinnista tullee erillinen mai-
ninta lakiin jokamiehen oikeudesta. 
Suomessa on ryhdytty harkitsemaan 
avantouintiterapian käyttöä rikollis-
ten rehabilitointiin. Lähitulevaisuu-
dessa Suomi valmistautuu viemään 
avantoja maailman kriisialueille.

Veikko Pohjola
Kirjoittaja on Oulun yliopiston 

emeritusprofessori. Hän on 
asunut 32 vuotta Veikkolan 

Kurkistossa.

Prinsessojen satuaarre 
Toimittanut Katriina Kauppila
Kuvittanut Kristiina Louhi

Kuusitoista kuvitettua prinsessasatua yksissä 
kansissa on varmasti jokaisen pikku prinsessan 
toivelahja.

Tästä kirjasta löytää kaikki perinteiset iki-
ihanat prinsessasadut Lumikista Hiirimorsia-
meen. Satujen sankarittarina seikkailevat muun 
muassa Lumikki, Prinsessa Ruusunen, Tuhki-
mo, Merihelmi, Posliiniprinsessa ja Adalmii-
na.

Mukana on sekä Grimmin veljesten satuk-
lassikkoja että uudempia pohjoismaisten ja 
kotimaisten kertojien satuja. Kirjoittajina ovat 
niin H. C. Andersen, Astrid Lindgren ja Elsa 
Beskow kuin Anni Swan, Z. Topelius, Raul 
Roine ja Marjatta Kurenniemi. Kuvituksen tä-
hän satuaarteeseen on tehnyt Kristiina Louhi. 
Hänen omintakeiset kuvansa ovat yhtä aikaa sa-
tumaisia ja todellisia – niin kuin sadut itse. Jo-
kainen pikku prinsessa varmasti lumoutuu näitä 
satuja kuullessaan ja kuvia katsellessaan.

Noin 160 sivua
Kustannusosakeyhtiö Otava 2004

Maria Feldt

Nyt nauramaan 
”Reet silmissä”
Joulun alusaika eli pikkujoulusesonki on 
viihteen kulta-aikaa, joka synnyttää uut-
ta ja näyttävää estradiviihdettä. Kahtena 
edellisenä vuonna on Teatteri Satakieli 
pyörittänyt joulurevyytään Savoy-teatte-
rissa.  Nyt on rakennettu uusi, tuore jou-
lushow ”Reet silmissä”, joka on selvästi 
sukua aiemmin esitetylle ”Ihan kuusessa” 
kabareelle. Sitä esitetään äskettäin avatus-
sa, Sedu Koskisen omistukseen siirtynees-
sä Studio 51:ssä (www.studio51.fi ), joka 
ennen tunnettiin legendaarisena 
”Vanha Maestro” ravintolana. Nyt se on 
kansainvälinen disko ja yökerho, joka  al-
kuillasta muuttuu teatterinomaiseksi kaba-
reeravintolaksi.

Suomalaisen musiikkiviihteen huip-
puammattilaiset Eija Ahvo, Susanna Haa-
visto, Sinikka Sokka, Jussi Lampi, Puntti 
Valtonen ja Veeti näyttelevät sketseissä, 
tanssivat ja laulavat Janne Engblomin bän-

din  säestyksellä Tiina Brännaren ohjaamas-
sa esityksessä. Tunnelmat ja aiheet vaihtu-
vat sellaista vauhtia, että väliaikaa tarvitaan 
yleisön nauruhermojen ja vatsalihasten le-
puuttamiseksi.
Puhumattakaan pääkopasta.

Mikko Koivusalon käsikirjoittama ja sä-
veltämä ”Reet silmissä” sisältää hauskuuden  
lisäksi myös ajateltavaa. Jos nyt sellaiseen 
puuhaan jaksaa pikkujoulutunnelmissa ja 
vatsa pullollaan ryhtyä: teatterilipun voi ni-
mittäin yhdistää myös keittiömestari Jyrki 
Sukulan teatteribuffetiin ennen esitystä. Sil-
loin on syytä olla paikalla kello 17.30. Esitys 
alkaa klo 19 ja  kestää väliajan kanssa n. kak-
si tuntia. Esitykset jatkuvat aina 18.12. saak-
ka. Jos kalenteri on täynnä tämän vuoden 
osalta, niin ei syytä huoleen: esitys jatkuu 
ensi vuoden  marras-joulukuussa. Lippuja 
ja lisätietoja puh. (09) 2510 2989 tai www.
menolippu.fi  

Niina Saikkonen
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Otavan kustannus-
johtajan Leena Ma-
janderin mielestä 
kirja pitää pintansa. 
Mediarunsauden ja 

kiireen keskellä ihmiset kaipaa-
vat rauhoittumista. Kesälomalla 
tai joulun aikaan lukeminen on 
keino rentoutua. Kirjalla on hitaan 
median arvovaltaa. 

Rauha ja aika ovat nykyajan 
ylellisyyttä. Kun ihminen valitsee 
luettavaa ja varaa aikaansa, hän 
haluaa toimia varman päälle. Pal-
kitut kirjat, toisten suosittelemat, 
ennestään tutun kirjailijan uusi 
teos, kirjakaupan myyntimenes-
tykset, tässä lista tavallisista va-
lintaperusteista.

Muutos näkyy kirjamaail-
massa 
Käännettävien kirjojen valinta ei 
ole helppoa. Maailmalta tulee val-
tavasti aineistoa ja työmaata riittää. 
- Meillä on hyvät verkostot, 
tunnemme maailmalta ihmisiä. 
Otavalla on yhteistyökumppa-
nit Lontoossa, New Yorkissa ja 
Münchenissä. Ammatti-ihmiset 
välittävät tietoa siitä, mitä kirja-
markkinoilla tapahtuu ja mitkä 
käsikirjoitukset ovat nousemassa 
kansainvälisiksi puheenaiheiksi.

Syyskuun yhdennentoista päi-
vän jälkeen kirjamaailma muuttui 
aika lailla. Amerikasta tulee nyky-
ään vähän uusia kykyjä. Eurooppa 
kannatti henkisesti John Kerryä, 
eikä amerikkalaisuus nyt jaksa 
kiinnostaa. USA:n bestsellerlistal-
lakin ruoditaan sisäpolitiikkaa ja 
arvostellaan presidentti Bushia. 

- Pohjoismainen kirjallisuus 
on ruvennut kiinnostamaan suo-
malaisia. 15 vuotta sitten ei olisi 
uskonut, että ihmiset lukevat ruot-
salaisia dekkareita kuten Henning 
Mankelia tai Liza Marklundia.

- Feng shui, joku sisustuk-
seen, hyvinvointiiin tai filosofiaan 
liittyvä kirjallisuus käy kaupaksi. 
Globaali talous näkyy siinä, että 
trendit matkustavat paljon nope-
ammin kuin aiemmin. Meillä voi-
daan harrastaa lyhyellä viipeellä 
samoja asioita kuin vaikka Pa-
riisissa ja Lontoossa, Majander 
väittää.  

Samaan uuteen aaltoon voisi 
lukea pokkarit, jotka ovat super-
kiva juttu. 

Kustannusyhdistys lob-
baa alan puolesta
Leena Majander on Suomen Kus-
tannusyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja. Se on toimiala-
järjestö, joka on aikanaan luonut 
kirjakaupan pelisäännöt. Nyt kun 
sääntelyä ei ole, kustannusyh-
distys lobbaa alan puolesta. Eu-
roopan kustantajien edustajat 27 
maasta olivat marraskuun alussa 
koolla Amsterdamissa. Tekijäoi-
keuskysymykset teettävät kaikissa 
maissa töitä. 

- Internet on luonut harhan 
siitä, että kaiken materiaalin pi-
täisi olla käytössä ilmaiseksi. Se, 
että sanelukoneen muotoilijalla on 

tekijän oikeudet, mutta sisällön 
tuottajalla ei niitä olisi, on iso mo-
raalikysymys, Majander sanoo.

Majander kiistää väitteen, et-
tä Otava julkaisee vain niukkaa 
50-lukuista runoutta. Hän myön-
tää, että Otava on aikanaan ol-
lut 50-luvun modernistien paino.  
- Lassi Nummi kirjoittaa yhä, mut-
ta Otavalla on uusia luovia runoi-
lijoita, esimerkiksi Sanna (Leena) 
Karlström. Väitteen esittäjän kan-
nattaa päivittää tietonsa. 

Kirjojen markkinointia

Suomessa kirjailijan ammattia 
arvostetaan. Kirjailijalta voidaan 
kysyä asiantuntijan mielipidettä 
ihan minkälaisesta asiasta tahansa.  
- Kirjailijat ovat osa suomalaista 
establishmenttia, mielipidevaikut-
tajia, monelle idoleita. He saavat 
medianäkyvyyttä. Kirjailijoista it-
sestään on kiinni, haluavatko sitä 
vai eivät, Majander sanoo.

Uusinta uutta on se, et-
tä WSOY avasi Porvoossa kir-
jojen tehtaanmyymälän. Mo-
nille harrastajille kirjamessut 
ovat jokavuotinen iloaihe. Siel-
lä on ainutlaatuinen tunnelma.  
- Samanmieliset tapaavat, on jännä 
nähdä, miten intensiivisesti ihmi-
set kuuntelevat kirjailijahaastatte-
luja. Kirjailijoiden kohtaaminen 
median kautta tai messuilla on 
erittäin tärkeää.

Kirjallisuuspalkinnot ovat 
yleismaailmallinen ilmiö. Tarjon-
ta on valtavaa. Kilpailut ovat kei-
no nostaa jotain esille. Se mikä 
on parempaa ja mikä voittaa, on 
valitsijan mielipide. Majanderin 
mielestä suomalainen kaunokir-
jallisuus voi hyvin ja on erittäin 
elinvoimaista. 

Kirjat ammattina 

Leena Majander sanoo lu-
kevansa aina ja kaikkialla.  
- Työhöni kuuluu olla selvillä, mi-
tä tässä talossa ja mitä muissakin 
taloissa tehdään. En osaa erot-
taa, mitä luen mielikseni ja  mitä 
hyödyn takia. Viimeksi luin Liza 
Marklundin dokumentin Turva-
paikka ja Yrsa Steniuksen kirjan 
valheesta ja totuudesta. 

Leena Majanderin mie-
likirja on Tuulen viemää.  
- Aina kun tätä kysytään vastaan 
Tuulen viemää. Parasta, mitä on, 
on kunnon rakkausromaani. Tuu-
len viemää on nuoruuden suuri 
elämys. Se on luonut kuvaa nai-
sesta, miehestä ja rakkaudesta.

Mitä jouluna luetaan 

Marras-joulukuussa myydään 
40 prosenttia kaikista kirjoista. 
Kirja on perinteinen joululahja.  
Majander antaa muutaman 
vinkin Otavan valikoimista.  
- Yksi ylitse muiden on tänä vuon-
na Suuret suomalaiset. Sitä voi 
suositella kaikille. Jokainen 8-
vuotiaasta vanhainkoti-ikäiseen 
on kuullut Suuret suomalaiset 
-kilpailusta. Kirja on meidän lä-
hihistoriaamme, suomalaista ar-
vomaailmaa ja ajan kuvaa. Kaikki 

kymmenen finalistia on käsitelty 
perusteellisesti ja 90 seuraavasta 
mukana on pienoiselämänkerrat. 

- Pirjo Hassisen Kuninkaan-
puisto on hieno kirja. Pidän kaikki 
varpaat pystyssä , että se pärjäisi 
Finlandiassa. Arja Puikkosen Ha-
loo, kuuleeko kaupunki puhuu tär-
keistä asioista. Mauri Kunnas on 
tietysti aina paikallaan. Prinses-
sojen satuaarre on vähän Tuulen 
viemää-linjaa, mukana Lumikit , 
Adalmiinat ja muut vanhat kun-
non prinsessat Kristiina Louhen 
kuvittamina. 

Mitä jouluun kuuluu 

Jouluna pitää olla kotona. Toivot-
tavasti on lunta. Pitää syödä rii-
sipuuroa. Kuunnella joulurauhan 
julistus. Mennä Haapajärven kirk-
koon päivähartauteen. Lapinkylän 
joulupukki kuuluu jouluun. Joulu-
päivän onni on lahjakirjojen luke-
minen uusi yöpaita päällä, rauha 
ja läheiset ihmiset. En ole koskaan 
ollut jouluna matkoilla.

Leena Majander perhei-
neen on asunut Lapinkyläs-
sä kuusi vuotta. Paikka on 
miehen äidin suvun peruja.  
- Haluan ylistää Lapinkylää. Tääl-
lä on virkeä ja hyvin toimiva kylä-
kauppa, posti, leipomo, viinipaja 
ja ranskalainen ravintola. Tämä on 
hyvin erikoinen kylä. 

Käymme Haapajärven kirkos-
sa juhannuksenakin. Kuopus oli 
Navalan tarhassa ja oppi siellä tar-
peelliset hyvät tavat ja kohteliai-
suudet. Hän muistaa vieläkin, että 
Navalassa opetettiin käyttämään 
haarukkaa ja veistä. Oitbackan 
kyläkoulu opetti maalla asumisen 
yhden puolen. Kolme lasta on jo 
lähtenyt kotoa, mutta maalta ei 
olla muuttamassa.

Maalla asumiseen liittyy kii-
reettömyyden tuntu. Puolen tunnin 
työmatkalla siirtyy kaupungista 
maaseudulle. Voi kuunnella radio-
ta ja soittaa vaikka äidille. Mat-
kalla avautuu Lapinkylän järvi ja 
kaunis uusmaalainen maalaismai-
sema, jota ihminen on muokannut 
satojen vuosien ajan.

Raija Kari

Kirjalla on hitaan median arvovaltaa Pallo ei ole 
hukassa 
Veikkolan 
koulussa  
Veikkolan koulun suomenkielisen 
opetuslautakunnan taidehankin-
taan osoitetulla määrärahalla ti-
lataan kuvanveistäjä Anna-Kaisa 
Ant-Wuoriselta veistos ”Pallo”, 
joka sijoitetaan koulun piha-alu-
eelle pääsisäänkäynnin eteen.
Määräaikaan 15.10. mennessä tuli 
kirkkonummelaisilta taiteilijoilta 
kaksikymmentä luonnosta Veik-
kolan uuden koulurakennuksen 
taidehankinnoiksi.  Kunnan omil-
le taiteilijoille suunnatun kutsu-
kilpailun järjesti Kirkkonummen 
kunnan suomenkielinen opetus-
lautakunta.

– Ilahduttavan hyviä ja korkea-
tasoisia, koulun henkeen sopivia 
ehdotuksia kaikki, totesi taidehan-
kintayöryhmän jäsen, arkkitehti 
Seppo Markku.

– Koulun symboli on pääs-
ky, muilla mailla vieraileva ja 
takuuvarmasti takaisin palaava, 
vapaa taivaanlintu, joka on tärkeä 
symboli koulun avoimuudelle ja 
uusien ajatusten etsimiselle. Mu-
kavaa, että se myös näkyi taide-
ehdotuksissa.

Taiteen ja tilan kohtaa-
minen
Seppo Markku kertoi, että koulun 
tilojen nimet kertovat joko merel-
lisistä paikoista tai niissä opetet-
tavien oppiaineiden aihepiireistä. 
Taideteoksen tulisi hänen mie-
lestään olla luontainen jatke tälle 
tilan pedagogiikalle. Taideteokset 
voisivat kuvastaa nykyaikaisen 
koulun avoimuuden ja oppimisen 
periaatteita. 

Seppo Markku tietää mistä 
puhuu, sillä hän on suunnitellut 
Veikkolan koulun yhdessä ark-
kitehti Anneli Hellstenin kanssa. 
Arkkitehti Markun lisäksi taide-
hankintatyöryhmään kuuluivat al-
lekirjoittanut sekä luottamushen-
kilöinä Pauliina Uusivirta, Eja 
Björkqvist ja kunnan virkamiehiä. 
Oppilaiden edustajana oli Minna 
Juurakko

Työryhmä kävi läpi taidehan-
kinnan mahdolliset sijoituspaikat. 
Niitä olivat auditorion aula (maa-
laus tai muu kaksiulotteinen teos), 
liikuntasalin seinä (maalaus tai 
muu kaksiulotteinen teos) ja ul-
koalue koulun edustalla (veistos 
tai toiminnallinen tilateos). Tiloi-
hin tutustuttuaan työryhmä totesi 
yksimielisesti, että liikuntasaliin 
ehdotetut teokset eivät tällä kertaa 
olleet toteuttamiskelpoisia.

– Liikuntasali on ehjä koko-
naisuus, jota en haluaisi rikkoa, 
väreineen kaikkineen, summaili 
kuvataidekoulun johtava opettaja 
Ritva Fredriksson.

Pallo oli meillä

Kilpailuun tulleiden 20 ehdotuk-
sen luonnokset olivat nähtävillä 
Veikkolan koulun aulassa viikon 
verran. Veikkolalaisilla oli mah-

dollisuus itsekin vaikuttaa oman 
koulunsa tiloihin äänestämällä 
mieleistään ehdotusluonnosta. 
Ääniä annettiin yhteensä 126. An-
na-Kaisa Ant-Wuorisen punainen 
palloteos sai ylivoimaisesti eniten 
ääniä, 73. 

Työryhmä päätti ehdottaa 
suomenkieliselle opetuslautakun-
nalle, että Veikkolan koulun tai-
dehankintaan osoitetulla määrä-
rahalla hankintaan veistos ”Pallo” 
taiteilija Anna-Kaisa Ant-Wuori-
selta. Opetuslautakunta päätti, et-
tä kuntaan hankitaan työryhmän 
esityksestä ”Pallo”. ” Onnittelen 
lautakuntaa hyvästä päätökses-
tä. Olen ollut kunnassa viisitoista 
vuotta ja tämä on ensimmäinen 
julkinen taidehankinta kuntaan.” 
totesi Kirkkonummen kulttuuri-
toimen johtaja Maaret Eloranta 
poistuessaan kokouksesta. Han-
kinta tehdään vuoden 2004 aika-
na ja teos paljastetaan Veikkolan 
koulun vihkiäisissä helmikuussa 
2005.

Airi Hyvönen

Kylmälästä linnan 
juhliin

Iltapäivälehdet ovat revitelleet, 
että Tasavallan Presidentti Tarja 
Halonen ja kulttuuriministeri Tan-
ja Karpela ovat iltapukuasiassa eri 
linjoilla.  

Halonen toivoisi, että itsenäi-
syyspäivän juhlien vaatehössötys 
lakkaisi.

- Tärkeämpää on ihminen me-
kon sisässä. 

Ymmärtää hyvin, ettei tasaval-
lan presidentti pidä siitä, että hä-
nen vaatevalinnoistaan puhutaan. 

Viimevuotisen Junior-Finlan-
dian saanut ja linnan kutsun saa-
nut Arja Puikkonen pitää kohua 
tyhjänpäiväisenä. 

- Linnaan menijä voi toki nuo-
rena kohahduttaa upealla asullaan 
ja ulkomuodollaan. Tässä iässä 
pitää tyytyä olemaan arvokas, Ar-
ja nauraa.

Arjan puku on odottanut kaa-
pissa jo jonkin aikaa. Pukuun so-
piva iltahuivi on peräisin Firen-
zestä. 

- Uudet kengät on vielä os-
tettava. Mun  23-vuotias poikani 
tulee tarkastamaan, kelpaako pu-
ku linnaan. 

Otavan kustannusjohtajan 
Leena Majanderin mielestä 
kirja on pitänyt pintansa 
mediarunsauden ja kiireen 
keskellä.

Yläkuvassa yleissuunnitel-
ma, josta toteutetaan ensi 
alkuun vain suurin pallo.
Alakuvassa näkymä yhden 
reiän läpi pallon sisään.
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Lisäpalvelut 
jakavat veikkola-
laisten mielipiteitä 
puolesta ja vastaan

Harva asia herättää veikkolalaisissa yh-
tä kuumia mielipiteitä kuin Veikkolan 
kasvu. Osa asukkaista ottaisi uudet 
yritykset ja lisääntyvät palvelut vas-
taan avosylin, osa ei uusia palveluita 

kaipaa. Myös Veikkolaverkossa on käyty kiivasta 
keskustelua aiheesta.

Ajankohtaista keskustelua ja lisätietoa Pohjois-
Kirkkonummella toimivista yrityksistä löydät osoit-
teesta: www.veikkola.net!

Jussi-keittiöt myy moderneja ja antiikkityylisiä keittiökalusteita, joita kuvassa esittelee 
Merja Kotamäki.

Jussi-Keittiöt 
kasvaa ja 
kannattaa 
Veikkolassa

Mistä tilat 
yrittämiseen?

Sopivien liiketilojen 
löytyminen on monen 
uuden yrittäjän pään-
vaivana. ”Vapaita lii-
ketiloja ja tuotannolli-

sia tiloja kysellään jonkin verran. 
Tilanne on niin Veikkolassa kuin 
koko Kirkkonummellakin erittäin 
heikko. Tyhjiä tiloja ei tahdo olla”, 
kertoo kunnan elinkeinotoimen 
johtaja Jouko Lahtinen. 

Tulevaisuudessa tilanteeseen 
voi tuoda helpotusta torin laidalla, 
väliaikaisen pysäköintipaikan alu-
eella sijaitseva liiketontti. Kunta 
on järjestämässä tarjouskilpailun 
tontista lähiaikoina. Jos kiinnos-
tunut rakennuttaja löytyy, saadaan 

Veikkolaan lisää liiketiloja enim-
millään 1000 neliötä.

Kirkkonummen kunnan kaa-
voitusarkkitehti Leena Tuokon 
mukaan kaavoitus ei ole uusien 
liiketilojen synnyn esteenä. Torin 
laidalla oleva alueen lisäksi Veik-
kolan teollisuusalueella on run-
saasti käyttämätöntä rakennusoi-
keutta. Alue on tosin yksityisessä 
omistuksessa. Suurin yksittäinen 
maanomistaja on Veikkolan teolli-
suuskiinteistöt Oy.  Paljon puhuttu 
SEO:n tontti on sen sijaan varat-
tu muihin suunnitelmiin. Tontil-
le on tulossa suuri liityntäpysä-
köintipaikka ja osa tontista tulee 
kuulumaan urheilupuistoon, jon-

Jussi-Keittiöt on kymme-
nen vuotta sitten perustet-
tu, Merja ja Jari Kotamä-
en pyörittämä perheyritys. 
Veikkolassa toimiva yritys 

valmistaa kodin kiintokalusteita 
muun muassa keittiöön, makuu-
huoneeseen ja kylpyhuoneeseen. 
Jussi-Keittiöiden kanssa samassa 
kiinteistössä toimii lisäksi samaan 
yritysryhmään kuuluva, remont-
teja tekevä yritys, josta vastaa Ja-
ri Kotamäki. Yhteensä yritykset 
työllistävät noin 20 henkeä.

”Veikkola on erittäin miellyt-
tävä toimintaympäristö”; kehuu 
toimitusjohtaja Merja Kotamäki. 
Veikkola sijaitsee lähellä pääkau-
punkiseutua, mutta kuitenkin maa-
seudun rauhassa. Erityisen tärkeää 
Jussi-Keittiöiden toiminnalle ovat 
Veikkolan hyvät liikenneyhteydet, 
sillä suuri osa asiakkaista saa-
puu pääkaupunkiseudulta. Merja 
Kotamäki pitää Veikkolan sijain-
tia suurten liikenneväylien lähellä 
erinomaisena. 

Jussi-Keittiöt on siitä erikoi-
nen yritys, ettei sen juurikaan 
tarvitse markkinoida tuotteitaan. 
Tuotteisiin pääsee tutustumaan 
vain Veikkolan tehtaan yhteydessä 
sijaitsevassa myyntinäyttelyssä. 
Yrityksellä on muutamia suurasi-
akkaita kuten Nordea ja Helsingin 
seurakuntayhtymä. Nämä tyyty-
väiset asiakkaat ostavat yrityksen 
tuotteita jatkuvasti. Yksityisasia-
kaspuolella parhaita markkinoijia 

ovat vanhat asiakkaat, joiden suo-
sittelemana yritys saa lisää uusia 
asiakkaita. 

Veikkolalaisten asiakkaiden 
osuus on koko ajan lisääntynyt 
yrityksen tultua tutuksi paikalli-
sille asukkaille. ”Nykyään veik-
kolalaisten asiakkaiden osuus on 
erittäin tärkeä, suorastaan elinehto 
yrityksen menestykselle”; kertoo 
Merja Kotamäki. ”Paikalliset asi-
akkaat käyttävät myös mielellään 
oman kunnan alueella olevaa yri-
tystä.”; Kotamäki lisää.

Jussi-Keittiöiden uusin alue-
valtaus ovat antiikkityyliset huo-
nekalut, sisustustavarat sekä 
lahjatavarat. Nämä sopivat Mer-
ja Kotamäen mukaan mitä mai-
nioimmin yhteen nykyaikaisten 
keittiökalusteiden kanssa: ”Pel-
kistetyt sileät keittiökalusteet ja 
siihen rinnalle vanha astiakaap-
pi – todella ihana yhdistelmä!” 
Yritys tuo tuotteet itse maahan ja 
myynnissä oleva tuotevalikoima 
on vaihtuva. Vielä tällä hetkellä 
uusien tuotealueiden osuus yrityk-
sen 1,7 miljoonan euron liikevaih-
dosta on pieni, mutta erityisesti 
viikonloppuisin pidettävät myyn-
tinäyttelyt ovat tuoneet uusia asi-
akkaita Veikkolaan.

Lisätietoja: Jussi-keittiöt, 
puh. (09) 256 5511, Könninku-
ja 1, Veikkola. Sähköposti: mer-
ja.kotamaki@jussi-keittiot.com. 
Myyntinäyttelyt joka kuukauden 
viimeinen viikonloppu.

ne ollaan suunnittelemassa mm. 
urheiluhallia.

Toimitusjohtaja Kerstin Holm-
berg-Tuominen Veikkolan Teolli-
suuskiiteistöt Oy:stä kertoo, että 
teollisuusalueella löytyy myös täl-
lä hetkellä jonkin verran vapaita 
tiloja. Kaikki kaarihallitilat ovat 
käytössä, mutta betonielementti-
halleissa on kaksi reilun 200 ne-
liön kokoista toimitilaa. Lisäksi 
vapaana on yksi pieni toimistotila.  
Holmberg-Tuominen kertoo, että 
nuoria yrittäjiä tai yrittäjiksi ai-
kovia käy yhä enenevässä määrin 
kyselemässä vapaita toimitiloja. 
Veikkolaan muuttaa uusia asuk-
kaita, jotka haluaisivat perustaa tai 

siirtää yrityksensä Veikkolaan. 
Kerstin Holmberg-Tuominen 

kertoo, että Veikkolan Teollisuus-
kiinteistöjen tilat eivät sovellu kai-
kenlaiseen yritystoimintaan, vaan 
tilat asettavat tiettyjä rajoituksia. 
Teollisuuskiinteistöillä olisi hy-
vä käsitys siitä, millaisille tiloille 
olisi lisäkysyntää, mutta yrityksel-
lä ei tällä hetkellä ole resursseja 
laajentaa. 

Veikkolan Teollisuuskiinteis-
töt Oy harjoittaa myös maa-alan 
vuokrausta. Uusin vuokralainen 
on Arwidsson, joka rakentaa par-
haillaan alueelle lähes puolen heh-
taarin varastoa. Veikkolan Teolli-
suuskiinteistöt Oy:n omistuksessa 

on teollisuusalueella myös koko-
naan rakentamaton tontti, jonka 
vuokraamisesta tai myymisestä 
ollaan valmiita neuvottelemaan. 
Holmberg-Tuomisen mukaan 
kysyntää ei ole juurikaan ollut.  

✎

✎

✎

mailto:merja.kotamaki@jussi-keittiot.com
mailto:merja.kotamaki@jussi-keittiot.com
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Uusi ravintola Veikkolan Torppa sijaitsee Vanhatien varrella, parantolan pihapiirissä.

Leena Mattilalla on ravinto-
la-alan koulutusta ja koke-
musta, jota tarvitaan Veikko-
lan Torpassa.

Vuosien yrittäjyyskokemus-
ta uuteen ravintolaan tuo 
Tuula Sandén.

Yrittäjänä Veikkolassa

Uusi ruokaravintola avataan Veikkolaan

Veikkolalaiset ovat 
vihdoin saamassa 
oman ruokaravin-
tolan. Ravintola 
perustetaan Veik-

kolan parantolan kiinteistöjen 
alueella sijaitsevaan torppaan ja 
ravintolan nimeksi tulee sijainnin 
mukaan Veikkolan TORPPA. ”Si-
sätiloja remontoidaan parhaillaan 
ravintolakäyttöön sopiviksi.”; ker-
tovat uudet ravintolayrittäjät Tuu-
la Sandén ja Leena Mattila.

Hankkeen puuhanaiset San-
dén ja Mattila ovat silminnähden 
innostuneita yrityksestään. Tähän 
saakka naisten voimin on pyöri-
tetty pitopalveluyritystä, joka on 
ruokkinut pääasiassa Mielenter-
veysseuran tiloissa käyneitä kurs-
silaisia. Haavetta omasta ravinto-
lasta on kypsytelty jo pidemmän 
aikaa. Kun Mielenterveysseura 
viime keväänä tarjosi Torpan ti-
loja vuokralle, eivät Sandén ja 
Mattila aikailleet: vuokrasopimus 
solmittiin ja suunnitelmat ravin-
tolan avaamiseksi käynnistettiin 
välittömästi. 

Naiset korostavat omaavansa 
hyvin realistisen kuvan yrittäjyy-
destä. Tuula Sandén on toiminut 
oman hoitoalan yrityksensä puit-
teissa jo kymmenen vuotta ja suo-
rittaa parhaillaan yrittäjän ammat-
titutkintoa. Leena Mattilalla on 
työkokemusta ravintola-alan yri-
tyksistä 16 vuoden ajalta, viimek-
si Helsingistä Ravintola Salvesta. 
Yrittäjän arki on tuttu myös avio-
miesten kautta, molempien miehet 
toimivat yrittäjinä.

Pitkät työpäivät eivät yrittäjä-

naisia pelota. ”Avataan aamulla ja 
suljetaan illalla”; kertovat Sandén 
ja Mattila ruokaravintola TOR-
PAN aukioloajoista kysyttäessä. 
Ravintolaa on tarkoitus pitää auki 
myös viikonloppuisin. Lounasai-
kaan tarjotaan peruskotiruokaa, 
lisäksi voi aina tilata listalta.  Ruo-
kalistalla tulee olemaan ainakin 
pihvejä, salaatteja ja keittoja. Ta-
voitteena on tarjota ruokaa koko 
kylän väestölle. 

Sandén ja Mattila toivovat voi-
vansa palvella myös Veikkolan 
alueen yrityksiä tarjoamalla työn-
tekijöille lounaspaikan. Torppaan 
voi poiketa myös kahville. Asia-
kaspaikkoja sisällä on 50-60 ja 
kesäisin lisätilaa saadaan teras-
sille. Sisälle tulee kaksi erillistä 
ruokailutilaa, joita voi vuokrata 
juhla- ja kokouskäyttöön. Annis-
keluoikeuksia ravintolassa ei ole 
ainakaan vielä ja tilat ovat tupa-
koimattomat.

”Kehityssuunnitelmiakin löy-
tyy”; vihjaavat naiset: ”mutta nyt 
edetään yksi asia kerrallaan!”. ”Ta-
voitteena on, että viiden vuoden 
sisällä työllistäisimme viisi henki-
löä.”; kertoo Sandén. Viherminttu 
Oy jatkaa myös pitopalvelutoi-
mintaansa. Torpan uudistuneista 
tiloista löytyy pian varsinainen 
hyvän olon keidas, hyvän ruoan 
lisäksi samasta rakennuksesta saa 
jatkossa myös hierontaa, jalkahoi-
toa ja kosmetologin palveluita.

Lisätietoja Torpan palveluista 
kuulet 5.12. Torpalla (katso kes-
kiaukeaman joulukalenteri).  
Yhteystiedot: osoite Vanhatie 7-9, 
puhelinnumero 09-4553460.

Veikkola on oival-
linen toimintaym-
päristö pienyrityk-
selle. Veikkolan 
sijainti pääkau-

punkiseudun kupeessa, hyvät lii-
kenneyhteydet ja kasvava väestö 
luovat erinomaiset puitteet yri-
tystoiminnalle. Veikkolaan onkin 
perustettu paljon etenkin pieniä 
palveluyrityksiä, jotka työllistä-
vät omistajansa. Yritysten myötä 
syntyy veikkolalaisille työpaik-
koja kodin läheltä, kunta saa li-
sää verotuloja ja samalla toimin-
taedellytykset muille yrityksille 
lisääntyvät.   

Kirkkonummen kunnan yritys-
rekisterin mukaan Pohjois-Kirk-
konummella toimii tällä hetkellä 
176 yritystä. Suurin yksittäinen 
toimiala ovat rakentamiseen liitty-
vät yritykset, joita löytyy peräti 38 
kappaletta. Rakentamiseen liitty-
vät yritykset muodostavatkin Poh-
jois-Kirkkonummella  huomatta-
vasti suuremman osuuden kaikista 
alueen yrityksistä kuin koko Kirk-
konummella. Seuraavaksi eniten 
Pohjois-Kirkkonummelta löytyy 
palveluita yrityksille ja valmis-

Taulukko: Kunnan yritysrekisterin 
pohjalta laadittu karkea toimialojen 
yhdistelmä. (Koonnut Jouko Lahti-
nen)

tavaa teollisuutta. Koko kuntaa 
huomattavasti pienempi osuus yri-
tyksistä kuuluu vähittäis- tai tuk-
kukaupan alalle. Elinkeinotoimen 
johtaja Jouko Lahtisen mukaan 
yritysrekisterin päivitys on jonkin 
verran jäljessä, mutta ohessa esi-
tettävä tilasto antanee kuitenkin 
verrattain hyvän kuvan Pohjois-
Kirkkonummen yritystoiminnan 
luonteesta. 

Koko Kirkkonummi Pohjois-Kirkkonummi
(Veikkola, Lapinkylä, 
Kylmälä, Evitskog)

Palvelut yrityksille 140 28
Rakentaminen 116 38
Vähittäiskauppa 101 10
Valmistava teollisuus 85 21
Tukkukauppa 76 6
Ravitsemus, matkailu ja virkistys 62 9
Liikenne 60 16
Palvelut yksityisille 59 14
Terveydenhoito 30 8
Muut 30 5
Siivous- ja hoitopalvelut 28 8
Puutarhat ja kasvinviljely 20 4
Kotieläinhoito ja –kauppa 20 4
Koulutus 17 5
Yrityksiä yhteensä 844 176
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Jänön 
jouluilta
Metsän sisässä, havupedillä, is-
tuskeli jänö. Huolestunut ja näl-
käinen jänö. 

”Voi. Oi-oi-oi”, se vaikersi hil-
jaa. ”Näinkö käy jänön jouluaa-
ton parkkipuuta pureskellen ilman 
kummempia herkkupaloja.” Pian 
se kuitenkin sisuuntui omaan sur-
keuteensa: ”Ei. Ei-ei-ei! Kunnon 
metsäjänön kuuluu pitää itsestän-
sä huolta!” Siitä paikasta se lähti 
loikkimaan kohti rikkaampia ruo-
kamaita. 

Monen monituiset ruoka-apa-
jat tarkistettuaan ja köyhiksi to-
dettuaan jänön oli pysähdyttävä 
pohtimaan seuraavaa liikettään. 
Silloin se erotti pitkillä korvillaan 
hennon kimakan äänen. ”Mäʼää, 

Uudet tilat – 
uudet kujeet
Syyslukukauden alussa saatiin 
Veikkolan koulussa käyttöön uusi 
luokkatilasiipi ja hieman myöhem-
min uusi liikuntasalirakennus. 

Kauan kaivattu sali onkin otet-
tu innostuneesti vastaan ja se on 
jatkuvassa käytössä aamukahdek-
sasta iltakymmeneen ”tuplamie-
hityksellä”, eli kahtia jaettuna, 
kertoo koulun rehtori Leila Kur-
ki. Kuntosalivuoroja varten hake-
muksia on jätetty runsain määrin: 
Lähes kaikkien toiveet näyttävät 
toteutuvan. 

Kuntosalin käyttö oppilaiden 
osalta rajoittuu 8. ja 9. luokille 
turvallisuussyistä: lihasten täytyy 
olla tarpeeksi kehittyneet ennen 
voimailulajien harjoittelua.

Kysyttäessä joiltakin 8. - 9. –
luokkalaisilta, millaisia tunnelmia 
heillä on ollut uuteen kouluun siir-
tymisestä, saimme seuraavanlaisia 
vastauksia:

Ihan älyttömiä sääntöjä, joissa 
ei ole mitään ideaa, esim. yläas-
telaiset ei saa käydä enää kau-
passa!!!! 

Veikkolan koulun uudessa 
koulussa on hyvää: liikuntasali, 
isommat tilat ja ruokala, huonoa: 
pikkulapset juoksee jaloissa, huo-
nompi tunnelma.

Ajatuksia uudesta 
koulusta

Siirtyminen uuteen kouluraken-
nukseen sujui käytännössä lähes 
kitkatta, vaikka toisaalta monelle 
tulikin ikävä vanhaa ja kodikasta 
yläasterakennusta. Tilat olivat kui-
tenkin vielä kolkot ja kylmät, eikä 
niitä voinut asettaa edes samalle 
viivalle vanhan ala-asteen tai jo-
pa ylä-asteen rakennusten kanssa. 
Vähän ajan päästä kouluun saatiin 
erilaisia puukalusteita ja kasveja, 
joka toi kodikkuuden tunnetta. 

Tämän ”sukseen” jälkeen odo-
timme henkeämme pidättäen uutta 
liikuntasalia, jonka piti valmistua 
vuotta myöhemmin varsinaisen 
rakennuksen jälkeen. Valmistuttu-
aan se vapauttaisi oppilaat Paran-
tolan liikuntavuoroista ja Aktiivi-
instituutin pitkistä matkoista. 

Salin valmistuttua kaikki ko-
kivat suuren yllätyksen: Sali ylitti 
korkeimmatkin odotukset jo kät-
telyssä. Pukutilat tuovat mieleen 
vanhan kunnon liikuntasaliraken-
nuksen, jossa kuitenkin tuli ko-
ettua yhtä ja toista muistamisen 
arvoista. Uutuudenkarhea puulat-
tia vinkui kenkien alla ja salissa 
tuoksui tuoreelle puulle. Vanhan 
salin ikävä unohtui äkkiä.

Ulkonäkö on ihan kiva. Mut ei 
käytännöllinen. Uudet siistit luo-
kat on jees.

 -:uusi koulu on ihana, vanhas-
sa koulussa oli ahdasta ja tukala 
tunnelma.

-:hieno,ja riittävän kokoinen, 
mutta jotkut säännöt eivät oikein 
innosta.

-:uusi koulumme on paljon 
isompi ja hienompi kuin se van-
ha.

MIELIPITEITÄ UU-
DESTA KOULUSTA

huonosti suunniteltu liikuntasali
vaikka luvattiin, tämä ei ole tar-
peeksi iso
isommat ja paremmat luokat 
parempi piha-alue
parempi ruokala
katto ei tipu päälle
Veikkolan uusi koulu on suurempi 
kuin se vanha!
hienompi ja parempi liikuntasali!
viihtyisämpi ruokala!
atk-luokka on parempi!
käsityö luokat ovat paremmat!
iso trampoliini!
ala-aste ikäisille on pihalla enem-
män viihtyvyyttä!
Uusi liikuntasali
Isot tilat
Hieno ruokala
Kahvi- ja limuautomaatti ja oppi-
laskunnan kioski
Auditorio

MIELIPITEITÄ VAN-
HASTA KOULUSTA

siellä oli tunnelmaa
vähän ahdas mutta hyvä
enemmän vapauksia
parempi kuin uusi koulu!!!!!!

LAPINKYLÄN - LAPPBÖLEMA-PE
MÅ-FRE 9–20
LA/LÖ 9–18
SU/SÖ 12–16

• käteisnostot ja maksupalvelu
• kontantuttag och betalningstjänst
• posti • post
• lotto ja veikkaus • lotto och tippning
• lämmitysöljy • uppvärmningsolja
• kaasu • gas
• puutarhamultaa ja luonnonlannoitteita
• trädgårdsmylla och naturgödsel

• kotiinkuljetus • hemtransport
Puh./Tel. 8190640, fax. 81906411

Lähikauppapalvelua
Hemtrevlig betjäning

PALVELEMME MYÖS
SUNNUNTAISIN
VI BETJÄNAR OCKSÅ
SÖNDAGAR

MEIDÄN PERINTEISESTÄ
PALVELUTISKISTÄ

Paistit, fileet, oma korkealaatuinen jau-
heliha, kala, leikkelettä palana tai

siivuina – valitse itse!

12–16

FRÅN VÅR TRADITIONELLA
BETJÄNINGSDISK

Stekar, fileer, eget malet kött av hög-
kvalitet, fisk, pålägg i bit eller

skivor – välj själv! Med Plussa-
kortet är din

förmån upp till
5%

vanhassa koulussa oli oma tunnel-
mansa (tippuvat katot, repaleiset 
seinät)
entinen koulu oli liian pieni!
käytävät olivat ahtaita!

uudessa koulussa on liikaa oppi-
laita ja liikaa sääntöjä.

Uusi koulu
liian pienet käytävät 
liian vähän jonotustilaa ruokai-
luun
valoisat käytävät 
hassu haju
juoma-automaatit
luokissa heikko kuuluvuus muu-
ten hyvät luokat
hyvät penkit
hyvä köksän luokka samoin tekni-
sen ja tekstiilin luokka 
hyvä atk- luokka
uusi koulu on hieno ja kiva. Van-
hassa koulussa oli kivempi tun-
nelma.
uusi koulu on tarpeeksi tilava, 
toisin kuin vanha. Myös paljon 
hienompi.

Veikkolan koulu on viihtyisä 
ja paljon tilavampi kuin entinen 
koulumme.

Paitsi ihmettelen miksi kaikil-
la piha-alueilla koulun ympärillä 
ei saa oleskella välituntisin.

Esim. Liikunta Sali on erittäin 
hyvä, uusia liikuntatarvikkeita on 
paljon! Kouluruokaan olen tyy-
tyväinen

Äʼää!” ”Mitä kummaa?” Jänön 
nenään keinahteli jokin aivan vas-
tustamaton, makea tuoksu. ”Hei-
nää!” Kun sitten vielä pehmeä 
hirnahdus kantautui jänön korviin, 
se muisti tutun paikan ja lähti ää-
niä kohti. 

Talon eläimet varoittivat vie-
raitaan kuitenkaan viipymästä 
pitkään. Pian isäntä tulisi hake-
maan katraansa sisälle yöksi. Jä-
nönkin olisi parasta popsia vik-
kelästi muutama heinänkorsi ja 
ottaa makea omena tai porkkana 
yöherkuksi, sitten vetäytyä met-
sän suojiin. Jänö oli tarjouksesta 
kovin kiitollinen ja lähti pian koti-
aan kohti. Kohtuullisen kokoinen 
porkkana suussaan. 

Metsän sisässä, havupedillä, 
jänö vietti kunnon joulun.

Tuuli Ahlfors

Veikkolaiset voivat olla ylpeitä uudesta 
koulustaan.Vaikka tulos näyttää hienolta, 
rakennuttamiskustannukset olivat valtakun-
nalllista keskitasoa. 

Uuden koulun vihkiäisiä vietetään 16. helmikuuta ensi vuonna. 

Veikkolan uuden koulun pääaulan vierei-
nen käytävä

Piirros: Tuuli Ahlfors
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Nuoret
Henkilötaustaa: Silja Hakkarai-
nen, 23 vuotta. 
 

Mistä tulet? 
Olen kotoisin Vihdin Ojakkalasta. 
Vuonna 2000 ylioppilaaksi pääsyn 
jälkeen opiskelin Mikkelissä. Tal-
vella 2003 valmistuin Mikkelin 
ammattikorkeakoulun kulttuurin 
ja nuorisotyön yksiköstä. Opiske-
lin humanistista ja kasvatusalaa 
suuntautuen nuoriso- ja sosiaali-
pedagogiikkaan. Tutkintonimik-
keeni on yhteisöpedagogi (AMK). 
Tällä hetkellä asun Helsingissä.
Kuinka kauan olet ollut Veikko-
lassa nuoriso-ohjaajana? 
Tulin Kirkkonummen kunnan 
nuorisopalveluihin töihin viime 
maaliskuussa (2004) ja aloitin 
ensin nuoriso-ohjaajana Masalan 
monitoimitalolla. Syyskuun alku-
puolella siirryin Veikkolan nuo-
risotilaan. Olen nuoriso-ohjaaja 
Minna Sunnarborg-Viljasen viran-
sijaisena ensi vuoden loppuun.
Millaista Veikkolan nuoriso 
mielestäsi on? 
Veikkolan nuoriso tuntuu asial-
liselta ja ajattelevaiselta. Tietysti 
tutustuminen heihin vie kauem-
min kuin tämän lyhyen ajan, jon-
ka olen Veikkolassa työskennel-
lyt. Heidän kanssaan on mukava 
työskennellä ja jutella milloin 
mistäkin. He ovat avoimia ja huu-
morintajuisia. Talollamme käyvät 
junnut ovat aktiivisia ja hauskoja. 
Junnuklubin kaksituntinen menee 
aina vauhdikkaasti pelaillen ja ju-
tellen. 
Miten vertaisit Veikkolan nuo-
risoa siihen nuorisoon kenen 
kanssa aiemmin olet työsken-
nellyt? 
En halua laittaa nuorisoa mihin-
kään paremmuusjärjestykseen. 
Omasta teini-iästänikään ei ole 
vielä niin paljon aikaa, ettenkö 
muistaisi kuinka ärsyttävältä 
nuorten ainainen arvostelu tuntui. 
Jokaisessa nuorisojoukossa on 

mukana monenlaisia persoonia. 
Omasta mielestäni parasta on juuri 
se, kun kaikki ovat omanlaisiaan.

Nuorisotila

Aukioloajat? 
Nuorisotilallamme järjestetään 
toimintaa 10-12–vuotiaille sekä 
13-17–vuotiaille. 

Junnuklubin ja nuorteniltojen 
lisäksi meillä on nuorten punttis 
keskiviikkoisin 19-20 ja perjan-
taisin 21-22 yli15 v nuorille nuo-
risotilan alakerrassa sijaitsevalla 
kuntosalilla. 

Työparini, nuoriso-ohjaaja 
Sami Kekkonen pitää torstaisin 
liikuntakerhoa yli 13-vuotiaille 
nuorille Veikkolan koulun liikun-
tasalissa. 

Parillisilla viikoilla aukio-
lot ovat seuraavat:
maanantai klo 16-21 
nuortenilta (eli 13-17 v.)
keskiviikko klo 14-16 
junnuklubi  (eli 10-12 v.)
keskiviikko klo 16-21 
nuortenilta
perjantai klo 14-16 
junnuklubi
perjantai klo 16-22 
nuortenilta

Parittomilla viikoilla taa-
sen:
keskiviikko klo 14-16  
junnuklubi  (eli 10-12 v.)
keskiviikko klo 16-21  
nuortenilta
perjantai klo 14-16  
junnuklubi
perjantai klo 16-22  
nuortenilta
lauantai klo 14-22  
nuortenilta
 

Veikkolan koulussa vietettiin 11-
15.10.2004 TET-viikkoa, eli työ-
elämään tutustumisjaksoa.

9 b-luokan oppilaat Antti 
Räntilä ja Henri Rodas tutustui-
vat viikon aikana parturi-kam-
paamon arkeen.

He aloittivat “uransa” niska-
papereiden ja väriliinojen viik-
kaamisella sekä permanentti-
rullalaatikoiden järjestämisellä. 
Tiistaina päästiin jo tositoimiin, 
nimittäin Henkka opetteli hiusten 
värjäystä Antin tukalla. Ensin ha-
pete ja väri mittakuppiin ja sitten 
“ mönjää” päähän. Vaikutusajan 
jälkeen hiusten pesu ja föönaus, 
Keskiviikkona oli pullan paisto-
päiva. Pojat leipoivat reilut 150 

Silja Hakkarainen työsken-
telee nuoriso-ohjaajana 
Veikkolan nuorisotilassa 
Rotkossa.

Junnu-klubissa mukana Anu Muhonen ja Lari Porokari 
sekä ohjaaja Silja Hakkarainen

TET-harjoittelussa Mariannen Salongissa pojat pääsivät 
värjäämään toistensa hiuksia.

Kuinka paljon käy nuorisoa? 
Kerhokortin lunastaneita (4 € / 
vuosi) junnuja ja nuoria meillä 
on noin 80. Sen lisäksi meillä on 
junnuja ja nuoria, jotka käyvät sa-
tunnaisesti tai eivät ole vielä lu-
nastaneet kerhokorttia. Heitä on 
noin 50.
Ovatko kaikki kävijät veikko-
lalaisia vai onko muualtakin 
nuorisoa? 
Ehdottomasti suurin osa nuoriso-
tilamme kävijöistä on veikkolalai-
sia. Myös esimerkiksi Kylmälästä 
käy nuoria Veikkolan nuorisoti-
lalla.
Minkä ikäisiä nuoria nuokkaril-
la käy? 
Junnuklubilla käyvät siis nuo 
10-12 –vuotiaat ja suurin osa 
nuorteniltojen kävijöistä ovat jo 
peruskoulun päättäneitä, noin 16-
17–vuotiaita. Toivoisinkin, että 
saisimme tilaamme enemmän 
yläasteikäisiä kävijöitä.
Minne menevät ne nuoret, jotka 
eivät tule nuokkarille? 
Käsitykseni mukaan veikkolalai-
set nuoret harrastavat paljon ja 
harrastukset luonnollisesti vievät 
paljon aikaa. Luulen, että monilla 
nuorilla ei yksinkertaisesti ole ai-
kaa tulla nuokkarille. 
Kehitystoiveita nuokkarin suh-
teen? 
Toivon todella, että yhä useammat 
13-15 –vuotiaat nuoret löytäisivät 
nuorisotilamme. Haaveissani on 
myös saada nuorten kanssa aikaan 
EU:n Nuoriso-ohjelman alainen 
Nuorisoaloite, jonka avulla he sai-
sivat tukea jonkin hyvän ideansa 
toteuttamiseen ja josta olisi hyötyä 
myös muulle paikallisyhteisölle.
Mitä nuoret haluaisivat nuok-
karitoiminnalta? 

Silja ja nuoret Rotkossa
Sitä täytyy aina tasaisin väliajoin 
kysyä nuorilta. Me kuitenkin jär-
jestämme aina silloin tällöin tee-
mailtoja nuorille ja tiedustelemme 
silloin kävijöiltä mitä teemaa he 
toivoisivat tai mitä illan ohjelma 
voisi sisältää. Nyt esimerkiksi 
tämän viikon lauantaina 13.11. 
meillä on ”tyttöjen ilta”, johon 
pojat eivät pääse.
Onko ongelmia? Jos on, niin 
millaisia? 
Veikkolan nuorisotilalla ei varsi-
naisesti tällä hetkellä ole mitään 
mainitsemisen arvoisia ongelmia.

korvapuustia kampaamon asi-
akkaille ja vaaliteltalle.

Torstaina oli Henkan vuo-
ro saada väriä tukkaansa Antin 
toimiessa värimestarina.

Viikon aikana tutuiksi tuli-
vat myös pyyhkeiden viikka-
us, työvälineiden pesu, roski-
en tyhjennys, hiusten lakaisu, 
tavaroiden hinnoittelu, hylly-
tys ym.

Poikien omat kommentit 
viikosta:

“Ensimmäinen päivä oli 
jännittävä, sillä emme tien-
neet, mitä työtä tulisimme te-
kemään. Homma oli rentoa ja 
mielenkiintoista. Työ oli koke-
mus sinänsä, mutta ei meistä 
partureiksi ole!”

 

Onko jouluksi nuorisolle suun-
nattu ohjelmaa? 
Ei ole. Kaikki Kirkkonummen 
nuorisotilat menevät joulun ajaksi 
kiinni viikolla 51. Talot aukeavat 
uudestaan viikolla 2. Helmikuussa 
talvilomaviikolla Nuorisopalvelut 
järjestävät kirkkonummelaisille 
nuorille hiihtolomaleirin Rukalla. 
Mitä suosituksia antaisit nuori-
solle joulun suhteen? 
Nauttikaa lomasta ja syökää hy-
vin! Olkaa ihmisiksi. 

Haastattelu: Minna Tormilai-
nen

TET -viikko Mariannen salongissa
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Kalalintu-
metsäpäivä
Lauantaina 18. joulukuuta Veik-
kolan joulukalenterin tapahtumat 
alkavat klo 12  Lamminjärven ran-
nassa Lammaskalliolla. 

Pilkkikisa on tarkoitettu kai-
kille kyläläisille. Kisan järjestää 
Veikkolan kalastuskunta  klo 12-
13. Ota oma pilkki syötteineen 
mukaan. Pilkkiminen tapahtuu 
laiturilta. Kisassa on ainakin kaksi 
sarjaa: painon mukaan eniten ka-
loja pilkkinyt ja pisimmästi kaloja 
pilkkinyt (kalat jonoon). Jokainen 

osallistuja saa diplomin ja voitta-
jat palkitaan. .

Jännittävä avantouintikilpailu 
käydään uimarannan laitureiden 
välissä klo 13-14.  KIS eli Kirk-
konummen uimaseura pitää kylän 
saunan kuumana kisailijoita var-
ten. Kilpailussa on kolme sarjaa: 
kuuttisarja kastautujille, super-
kuuttisarja saunalaiturin rappusil-
ta rantaan uiville ja kilpasarja, jos-
sa otetaan aika laitureiden välisen 
matkan uimisesta (25 m). Jokai-
nen osallistuja saa diplomin.

Kylän vesiensuojeluyhdistys 
KIRVES tarjoaa tietoa lintujen 
talviruokinnasta klo 12-14. Näet 
myös erilaisia ruokinta-automaat-

teja. Linnunpontto.comin valmis-
tamia ruokinta-automaatteja on 
myös myytävänä paikan päällä. 
Kylänraitin Topi tiiraa –palstan 
kirjoittaja Topi Tjäder on myös 
tavattavissa.

Illan hämärtyessä klo 17-18 
Veikkolan Eräveikot ja –haltiat 
johdattavat kyläläiset jouluseik-
kailuun metsässä. Varustaudu  
lämpimin vaattein ja mukavin jal-
kinein sekä ota mukaan myrskyl-
yhty tai taskulamppu.

Tarkempia tietoja Kalalin-
tumetsäpäivästä löydät Veikko-
laverkon joulukalenteri-sivulta  
7.12. jälkeen. 

www.veikkola.net 

Joukolla tapaamaan uusia   
valtuutettuja!
Joulukuun 14. päivä on juhlapäivä. Veikkolan kyläyhdistys on 
kutsunut kaikki uudet ja nykyisetkin pohjoiskirkkonummelaiset 
kunnanvaltuutetut Eerikinkartanoon tapaamaan kylän väkeä. Si-
nulla on hyvä tilaisuus keskustella heidän kanssaan alueemme 
kehittämisestä. Tapaat kenties henkilön, jota äänestit ja voit antaa 
hänelle vinkkejä uutta kautta varten. 

Juhlaväelle tarjoutuu myös oiva mahdollisuus nähdä Eerikin-
kartanon juhlasali kristallikruunuineen Vapaamuotoinen kahviti-
laisuus alkaa klo 19 ja kestää kaksi tuntia. Kyläyhdistys tarjoaa 
juhlakahvit. Tervetuloa! 

Veikkolan joulukalenteri 
2004

27.11. 28.11. 29.11. 30.11.   1   2 3
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Veikkolan joulukalenteri
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Tiistaina 23. päivä urakoitiin viimeisiä 
joulukalenterin luukkuja kahdeksas ja 
yhdeksäs luokkalaisten voimin. Kou-
lulaiset olivat tehneet kuvaamataidon 
tunneilla ennakkoon reilusti yli sata 
taksimökkiä laitettavaksi tapahtu-
mapaikkojen oviin. Talkootarjoiluna 
luukkujen tekijät saivat glögiä ja pi-
pareita.

Joulukalenteritalkoissa oman mök-
kinsä teki myös Veikkolan oma pappi 

Pentti Mentu. Seurakunta on mukana 
joulukalenterissa monella tapahtumalla, 
jotka löytyvät tämän aukeaman kalen-
terista. Sieltä voit myös valita itsellesi 
sopivan joulukirkon ajan. Tietoa niistä 
moni etsiskelee joulun aikaan. Sitä paitsi 
Haapajärven kirkko on jo ulkonäöltään 
se oikea joulukirkko.  

Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten mökki-
talkoissa piirrettiin joulukalenterin luukkuja.

Joulukalenteritalkoolaisille tarjoil-
tiin pipareita ja glögiä.

Mökkitalkoissa 
koululla
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YmpäristöTopi tiirailee 6: 

Veikkolan 
talvilintukatsaus  

Kauanko 
Ämmässuo 
laajenee?
Vuodesta 1987 toiminut Ämmäs-
suon jätteenkäsittelykeskittymä ei 
tunnu olevan valmis lopettamaan 
laajenemistaan, vaikka aivan alku-
peräisten suunnitelmien mukaan 
kaatopaikka pitäisi jo nyt sulkea. 

Parhaillaan on päättymässä kaa-
topaikan laajennusalueen louhinta ja 
rakentaminen. Se tulee suurelta osin 
Kirkkonummen puolelle. Tälle uu-
delle alueelle on tarkoitus sijoittaa 
paitsi yhdyskuntajätteiden kaato-
paikan laajennus, myös esimerkiksi 
tuhkien sijoituspaikka. Sijoitettavat 
tuhkat olisivat ongelmajätteiksi luo-
kiteltavia tuhkia, joita syntyy, kun 
polttokelpoista jätejaetta poltetaan 
pääkaupunkiseudun voimalaitoksis-
sa muun polttoaineen, esimerkiksi 
hiilen, joukossa.

Mammuttilaitos sekajät-
teen käsittelyyn
Jotta yhdyskuntajätteestä – siis 
tuosta tavallisesta sekajätelaatikon 
sisällöstä – saadaan erotelluksi polt-
tokelpoinen jae ja muita hyödyn-
nettäviä jakeita, on Ämmässuolle 
tarkoitus rakentaa vähintään 100 
miljoonaa euroa maksava sekajät-

teen käsittelylaitos. Tämä hanke 
on nyt hallinto-oikeuskäsittelyssä 
valitusten vuoksi. Valitukset johtu-
vat mm. siitä, ettei hankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiproses-
sin aikana vakavasti edes yritetty 
löytää ennestään jo ylikuormitetulle 
Ämmässuolle sijoittamiselle vaih-
toehtoja.

Prosessin yhteydessä suoritet-
tiin kyllä tarkastelu, jossa katsottiin 
kartalta, olisiko pääkaupunkiseu-
dulla valmiiksi kaavoitettuna käsit-
telylaitokselle soveltuvaa paikkaa. 
Tällaiselle mammuttilaitokselle ei 
valmista paikkaa tietenkään löyty-
nyt. Ei kuitenkaan pohdittu, olisiko 
mahdollista rakentaa useampia pie-
nempiä laitoksia lähelle jätteensyn-
typaikkoja esimerkiksi tavallisille 
teollisuusalueille. Tällöinhän mm. 
jäteautojen ajokilometrit jäisivät 
vähäisemmiksi kuin keskittämis-
vaihtoehdossa.

Millään tavalla ei ole myöskään 
pohdittu vaihtoehtoja 100 miljoo-
nan euron laitosinvestoinnille si-
nänsä. Ei ole arvioitu, mitä tällä 
summalla saataisiin aikaan, jos se 
sijoitettaisiin jätteen synnyn ehkäi-
semiseen ja syntypaikkalajitteluun. 
Ei ole arvioitu voitaisiinko erittäin 
tehokkaalla kierrätysjärjestelmäl-
lä, siihen liittyvällä opastuksella ja 
erottelun laiminlyömisen sanktioi-
misella päästä tulokseen, jossa seka-

jätteeseen ei pantaisi 
niin paljon kompos-
tointi-, kierrätys- ja 
polttokelpoista tava-
raa kuin nyt.

Sittenkin jät-
teenpolttolai-
tos?
Tuhkien sijoituksen 
ympäristövaikutus-
ten arviointiproses-
si on parhaillaan 
käynnissä. Olen 
mukana tässä YVA-

ohjausryhmässä asukasyhdistysten 
edustajana, niin kuin olin sekajät-
teenkäsittelylaitoksen YVAnkin oh-
jausryhmässä. Prosessin aikana on 
käynyt ilmi, että YTV:llä on vastoin 
aikaisempia vakuutteluja suunnitel-
missa mukana se, että pääkaupun-
kiseudun jätteitä poltettaisiin ns. 
massapolttolaitoksessa – siis polt-
touunissa, johon koko sekajäteas-
tian sisältö kipataan. Pääkaupunki-
seudulle ei vakuuttelujen mukaan 
ole tarkoitus laitosta sijoittaa, mutta 
YTV voisi kuljettaa jätettä muualla 
toimiviin polttolaitoksiin ja ottaa 
niiden tuhkat sijoitettavaksi Äm-
mässuolle.

Jätteenpoltossa syntyy tietenkin 
energiaa, mutta muuten puuha on 
varsin arveluttavaa. Millään teknii-
koilla ei savukaasuja pystytä täy-
dellisesti puhdistamaan esimerkiksi 
dioksiineista ja furaaneista. Massa-
poltto myös vaatii jatkuvasti koko 
lailla vakiomäärän poltettavaa, jo-
ten kun tällaisia laitoksia on, jättees-
tä tulee helposti haluttu raaka-aine, 
jonka määrää ei enää ole tarvetta 
aktiivisesti vähentää.

Kaikki biojäte Ämmäs-
suolle?
Yhtä aikaa tuhkiensijoitus-YVA:n 
kanssa on käynnissä uuden biojät-
teenkäsittelylaitoksen YVA-proses-
si. Erittäin huonosti toimiva nykyi-
nen kompostointilaitos on tarkoitus 
joko korjata tai korvata uudella 
kompostointi- tai mädätyslaitok-
sella. Olen tässäkin hankkeessa 
arvostellut vahvasti keskittämistä. 
On vaikea uskoa, ettei kompostoin-
tia voitaisi hajauttaa pienempiin 
laitoksiin eri puolille pääkaupunki-
seutua, jolloin kilometrejäkin taas 
säästyisi.

Olen myös hämmästellyt, miksi 
ei ole selvitetty, olisiko mahdollista 
hoitaa kompostointia pienissä yksi-
köissä vaikkapa taloyhtiökohtaisesti 
ammattimaisesti. Ei siis nykyiseen 

tapaan asukkaiden harrastuksena, 
koska se ei aina toimi, vaan niin, että 
asiansa osaavat yritykset hoitaisivat 
kompostoinnin kunnon laitteilla asi-
akkaan pihalla.

Terveysvaikutukset tutkit-
tava
Ämmässuolle on lähes 20 vuoden 
aikana tuotu runsaasti erilaisia jät-
teitä: sekajätettä, sairaalajätettä, 
asbestia, saastuneita maita, tuhkia 
jne. Niistä tulee päästöjä vesiin ja 
ilmaan. Nyt kun vanhaan sekajä-
tekasaan on upotettu kaatopaikka-
kaasun keräysputkia, on vanhaa 
vuosia muhinutta jätettä kaiveltu ja 
ilmaan pääsee kaatopaikkakaasua ja 
pahoja hajuja. On hämmästyttävää 
ja suorastaan vastuutonta, ettei Äm-
mässuon lähellä olevien asukkaiden 
terveydentilaa millään tavalla erityi-
sesti seurata.

Aktiivista seuruuta pitää vält-
tämättömänä mm. Kuopion yli-
opiston professori, lääk.tri Jyr-
ki Liesivuori, joka lähes ainoana 
Suomessa on aktiivisesti tutkinut 
jätteenkäsittelyn terveysvaikutuk-
sia. Hän korostaa, että ilman mik-
rohiukkaset ovat suuri terveysriski, 
minkä vuoksi esimerkiksi Ämmäs-
suolla tulisi ehdottomasti tutkia il-
man hiukkasten sisältöä. Hajuihin 

Liesivuoren mukaan tulee myös 
suhtautua erittäin vakavasti. Hajut 
vaikuttavat hänen mukaansa hy-
vin monimutkaisesti ihmisen sekä 
psyykkiseen että fyysiseen tervey-
teen.

Laajenemiselle stoppi

Ämmässuon laajeneminen ei voi 
jatkua. Nyt ollaan tilanteessa, jos-
sa sekä lähiseudun asukkaille että 
Kirkkonummelle ja Espoolle seli-
tetään, että muita vaihtoehtoja kuin 
Ämmässuolla käsitteleminen ei ole. 
Niitä, jotka vaativat vaihtoehtojen 
selvittämistä jopa valituksin, syyl-
listetään ja todetaan, että valitukset 
pahentavat tilannetta, koska paran-
nustoimia ei voida tehdä. Totuus 
näyttää kuitenkin olevan se, että 
ellei YTV:n ja muiden toimijoiden 
selkää paineta seinää vasten, mi-
tään ei tapahdu. Kirkkonummenkin 
on siis syytä tiukasti viestittää, että 
toiminta alueella ei voi enää kasvaa 
vaan paremminkin on ryhdyttävä 
ajamaan toimintoja alas. Silloin 
jätehuollosta vastaavien on pakko 
ryhtyä vakavasti etsimään uusia jät-
teenkäsittelymalleja.

Kristo Savola 
kunnanvaltuuston II varapu-

heenjohtaja (vihr.) 
www.kristosavola.net

Marraskuun lopussa Kurkisto sai 
jääpeitteen. Vaikka alkusyksy oli 
lämmin, talvi tuli ajallaan. Vesilin-
nut kalastivat ahkerasti pikkuka-
loja. Kurkistolla vieraili päivittäin 
yli sadan yksilön isokoskeloparvi. 
Kahden muun Suomessa elävän ja 
pesivän sukulaislajin (tukkakoske-
lon ja uivelon) tapaan isokoskelo 
painaa kalastaessaan päänsä veteen 
juuri ennen sukellusta. Vasta saaliin 
havaittuaan se sukeltaa. Yleensä 
kokosukeltajat sukeltavat ja sukel-
luksissa pyrkivät löytämään saalis-
kalan. 

Mikä mahtaa olla tilanne Veik-
kolan muilla järvillä? Näkyikö ke-
sällä ja syksyllä sukeltavia vesilin-
tuja (isokoskeloita, telkkiä, kuikkia 
ynnä muita)? Niillä järvillä, joilla 
on kokosukeltajia, on myös pik-
kukaloja. Sukeltavien vesilintujen 
olemassa olo merkitsee sitä, että 
kalakannat olisivat uusiutumassa 
toissatalvisen happikadon jälkeen. 

Kurkisto ei edes kärsinyt parin vuo-
den takaisesta happikadosta.

Puolisukeltajat kuten sini- eli 
heinäsorsa, haapana ja tavi ovat 
pääasiassa kasvissyöjiä, jotka taka-
puoli pystyssä veden päällä kelluen 
ulottavat nokkansa vesikasvustoille 
ja syövät versoja, juuria ja veden 
pieneliöstöä. 

Arvoituksellinen vieras

Marraskuun alussa olin haravoi-
massa pihaa, kun kuulin eris-
kummallisen linnunäänen. Näin 
tämän äänenlähteen lähestyvän 
aaltoilevalla lentotyylillä. Raken-
teeltaan ja lentotavaltaan tikkaa 
muistuttava lintu laskeutui puun 
latvaan yläpuolelleni. Minulla ei 
ollut kiikareita ja ilma oli pilvinen, 
joten värien näkeminen olisi ollut 
kiikareillakin vaikeaa. Lintu jäi 
arvoitukseksi, mutta uskaltaisin 
lyödä vetoa, että kyseisen linnun 
määrittäminen olisi ollut tärkeää 

Veikkolan, Kirkkonummen ja jo-
pa Suomen lajistolle. 

Elämä täytyy kuitenkin kohdata 
todellisena ja nöyrällä mielellä. ” 
Säveltäminen ” ei kuulu arvonsa 
tuntevan luonnossa kulkijan ominai-
suuksiin. Luonnosta kiinnostuneen 
kannattaa hankkia hyvät, pieniko-
koiset kiikarit.  Ne kulkevat hel-
posti mukana. Asiaan kuuluu myös 
lintukirja, jossa kuvataan Suomessa 
pesivien ja maamme kautta muut-
tavien lintujen lisäksi satunnaisesti 
vierailijat päänsä.

Lintutornista näkee 
enemmän 
Toivottavasti Kirkkonummen kunta 
hyväksyy Haapajärven lintutorni-
hankeemme, jotta voimme aloittaa 
varojen keruun sen rakentamisek-
si. Tällä hetkellä kuulemme naa-
pureita. Torni tarjoaisi erinomaisen 
tutustumismahdollisuuden veikko-
lalaisille ja ulkopaikkakuntalaisil-

lekin Haapajärven runsaslukuiseen 
linnustoon muutto- ja pesimäaika-
na. Talvella tornista havainnoitai-
siin lintuja, jotka etsivät ravintoa 
ruovikon kätköstä. Näistä lajeista 
harvinaisimpia ovat pussi- ja parta-
tiaiset, joita ei ole vielä Veikkolassa 
havaittu. Kenties lintutorni muut-
taisi tilanteen. Tornihanke on sen 
verran työläs ja kallis, että jokaisen 
järven rannalle sellaista ei kannata 
edes haaveilla. 

Oletko nähnyt pähkinä-
nakkelia?
Lintulaudoilla on nyt vilskettä. 
Tiaiset, harakat ja närhet ovat ai-
nakin oman ruokintapaikkani va-
kiovieraita. Onko ruokintapaikoil-
la näkynyt sinertävää pientä idän 
vaeltajaa pähkinänakkelia? Jos joku 
sen havaitsee, olisin kiitollinen il-
moituksesta. Lajille on tyypillistä 
liikkuminen myös oksien alapinnal-
la ja puun rungolla pää alaspäin. 

Tiaisista lintulaudan lajeihin kuu-
luvat yleisten sini- ja talitiaisten 
lisäksi hömö-, töyhtö- ja kuusiti-
aiset. Koivun latvuksissa nopeas-
ti liikkuvat rätisevästi äänehtivät  
kauniit pyrstötiaiset ovat hyönteis-
syöjiä, joten ne eivät vieraile lintu-
laudoilla. 

Jos ruoka lintulaudalta häviää 
yön aikana ja lumessa on selkeät 
”kulkurännit ”, joita pitkin lintu-
laudalle on tultu, on syytä hieman 
huolestua. Tällöin ruokintapaikan 
ovat löytäneet rotat. Jos näin on 
käynyt, ota yhteyttä Kirkkonum-
men kunnan jätehuollosta vastaa-
vaan viranomaiseen ja keskustele 
tavasta, jolla rotista pääsee eroon. 
Veikkolassa ei ole avokaatopaik-
kaa, joten rottia ei lintujen ruo-
kintapaikoilla todennäköisesti ole. 

Hyvää joulua ja uutta vuotta 
kaikille lukijoille! 

terveisinTopi 
topi@topdot.fi

Kuvat Jussi Pesola 2004
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S A L O N K I

Tervetuloa aamuiseen hiljentymishetkeen
Länsi-Uudenmaan Osuuspankin

Veikkolan konttoriin Pentti Mentun johdolla
23.12.2004 klo 8.30 – 9.00

sekä nauttimaan kanssamme lämmittävää
glögiä päivän aikana.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
2005!

Veikkolan konttorit, Koskentie 3
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Mistä Veikkola 
puhuu?

Pimeää ulkoistamista

Kuljetus
Suominen OySorat

MurskeetHiekat

Sepelit Jukka Suominen
Puh. 0400-471 887

Vanhatie 37, 02880 Veikkola
Puh. 2568 649

Maijan korjausompelu
ja vaatehuolto

Maijan korjausompelu
ja vaatehuolto

Huom! Myös fax- ja valokopiopalvelu!

Kauneushoitola Anni Hiltunen 
Joululahjaksi lahjakortti!
Kalenteripäivänä 

9.12.04 klo 10-18.00
pieniä kivoja lahjaideoita, 
poikkea katsomaan!

Vanhatie 26, Veikkola, p. 810 810 /  050 535 4684
Avoinna sopimuksen mukaan, soita ja varaa aika!

Tervetuloa edullisille 
jouluostoksille 

Sirpan Vintille! 
Huom. kalenteripäivänä 

9.12.04
vierailee Vintillä Joulupukki klo 

16.00-18.00

Uuden vuoden vaihtumisen 
RAKETIT 

kätevästi meiltä.

Sirpan Vintti, Siwan yläkerta
Turuntie 563, Veikkola

ma-pe klo 9.00-18.00
la klo 9.00-14.00

puh.2565535

Avoinna

Kymppi-Veikkola

10-Veikkola Veikkolan kioski
p. 2568 807

On-line pelit

Hyvää kahvia ja
tuoretta pullaa
Kylmiä juomia

lapsille ja aikuisille
Pikkulämpimiä ja grilliherkkuja

Laaja elintarvike- ja jäätelövalikoima
Paljon erilaisia irtopusseja ja muita namusia

Avoinna joulun aikaan:
Jouluaatto 8-15
Joulupäivä 11-16

Tapani 8.30-21.00

Rauhallista joulua 
ja onnekasta uutta vuotta

Vanhatie 26 
Veikkola

OMALÄÄKÄRI  KIVINEN  KY 

Yleislääkäri Ulla Kivinen, arkisin klo 8-
Lastenlääkäri Petteri Hovi, tiistaisin klo 17-

�  2568 265 Veikkolaverkon (www.veikkola.
net) tämän hetken kiivaimmat kes-
kustelut ja suurimmat ongelmat tun-
tuvat kohdistuvan lapsiperheisiin. 
Keskustelua on herättänyt kuntali-
sän poistaminen vanhemmilta sisa-
ruksilta äitiys-/vanhempainloman 
ajalta, ja tuntuu siltä, että asia on 
ollut yllätys jopa osalle valtuute-
tuistakin.

Päivähoitopaikat – tai enem-
mänkin niiden puute, pitää tällä 
hetkellä viittätoista veikkolalaisper-
hettä jännityksessä uuden vuoden 
alkua odotellessa. Jos hoitopaikkoja 
ei järjesty, tulee tilanteesta ns.” lai-
ton ”, mutta mitkä ovatkaan kunnan 
ratkaisut laittoman muuttamiseksi 
lailliseksi ja miten pitkään perheitä 
saa laillisesti pitää epätietoisuudes-
sa?

Terveyskeskuksen yöpäivystys 
on myös puhuttanut ihmisiä. Tämä 
koskee toki kaikkia veikkolalaisia, 
mutta todennäköisimmät yöpäi-
vystyksen suurkuluttajat löytyvät 
taas lapsiperheistä. Kukapa nauttisi 
korvatulehduskierteen mukanaan 
tuomista yöjuoksuista varsinkaan 
jos apu on kaukana ja sielläkin va-
javaista. 

Mistä sinä haluaisit keskustella 
tai tietää lisää? Kirjoita meille mie-
lipiteesi tai keskustelun avauksesi, 
jotta saat sanasi kuuluviin. Kylän-
raittiin tarkoitettuja mielipiteitä 
voit lähettää sähköpostitse osoit-
teeseen 

Kirjoitin Kylänraitin edellisessä 
numerossa kotikatumme Vanha-
tien katuvaloista. Ihmettelin sitä, 
miksi valojen kunnostaminen on 
niin vaikeaa.

Ihme tapahtui Kylänraitin il-
mestymisen aikaan: Kirkkonum-
men yhdyskuntateknisten palvelu-
jen palkkaama alihankkija korjasi 
katuvalomme.

Riemu oli valitettavasti lyhyt-
aikainen. Reilun kuukauden ku-
luttua valot pimenivät parinsadan 
metrin matkalta uudelleen.

Soitimme jälleen yhdyskunta-
teknisiin palveluihin. Ei vastausta. 
Soitimme seuraavana päivänä uu-
delleen. Ei taaskaan vastausta.

Viikon soittamisen jälkeen 
saimme katuvalovastaavan luurin 
päähän. Voi, voi, vastaava pahoit-
teli. Kirkkonummi on ulkoistanut 
katuvalojen kunnossapidon, eli 
kunta teettää työn alihankkijalla. 
Valovastaava ei näin ollen pys-
tynyt tai halunnut luvata, milloin 
valot tulevat kuntoon. Se riippuu 

alihankkijan kiireistä. En mä voi 
sille tehdä oikein mitään, vastaava 
surkutteli.

Emme tyytyneet tähän vaan 
soitimme kunnan tekniselle johta-
jalle. Hänen selityksensä oli seu-
raava: Kunta on tilannut tietyllä 
summalla alihankkijalta palvelui-
ta. Kun tämä summa ylittyy, pal-
veluiden ostaminen, siis esimerik-
si katuvalojen kunnostaminen, on 
äärimmäisen hankalaa.

Tämä on siis tilanne, kun kun-
nalliset palvelut ulkoistetaan. Pal-
velun toimivuudesta ei ole mitään 
takeita, eikä kukaan kanna siitä 
vastuuta. Katuvaloista vastaava 
virkamies ei siis vastaakaan siitä, 
että valot tulevat kuntoon mahdol-
lisimman pian.

En haluaisi maalata pirua sei-
nälle, mutta mitä sitten tapahtuu, 
kun esimerkiksi terveyskeskuksen 
lääkäripalvelut ulkoistetaan? Ku-
ka kantaa vastuun, ja miten käy 
palveluiden?

Simo Sipola
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Veikkolaverkon keskusteluista 
poimittua • VeikkolavoorumMielipiteitä✍

Seutulippu- 
haaste
Avaan keskustelun seutulipusta: 
Eikö jo olisi aika Kirkkonummen 
liittyä YTV:hen! Lipputulot kattavat 
noin 65 % kustannuksista ja kunnan 
kontolle jää loput. Tämä palvelisi 
kaikkia vauvasta vaariin, eikä tar-
vitsisi ruuhkassa jonotella. Haastan 
kaikki seutulippu-keskusteluun! Ei-
köhän laiteta kansanäänestys pys-
tyyn! 

terv. Tuovi Hyvärinen

Kun muutimme Veikkolaan, jou-
duimme käymään kerran viikossa 
(vähintään) yöpäivystyksessä. Tä-
mä niin, että toinen vanhemmista ei 
tosiaankaan nukkunut kahteen vuo-
rokauteen, kun tämä oli ajankohtais-
ta. Päivällä ei päässyt lääkärille. No 
onneksi on vakuutukset, tosin kalliit 
sellaiset, mutta käyttöä vartenhan ne 
ovat. Nykyään Veikkolan terveys-
asemalle pääsee aika kivasti, mutta 
kyllä mieluummin menemme yksi-
tyiselle. Mitä jos vakuutusta ei olisi, 
lastentautien vuoksi kerran kuussa 
ei edes riittäisi keskustan ammatti-
taidottomassa yöpäivystyksessä. Ai 
miten niin ammattitaidottomassa? 
No joka kerta lääkärinä on ollut kan-
di, joka ei esim. ole saanut lähettää 
jatkohoitoon tai tutkimuksiin ilman 
kunnan johtavan lääkärin lupaa. Jor-
viin ei ole kertaakaan päästy, vaikka 
hoitotarvetta olisi ollut, no onneksi 
on vakuutukset... Ja kukaan ei kor-
vaa, edes vakuutukset, Kelasta pu-
humattakaan, 65 km:n edestakaista 
ajomatkaa lakisääteisen lääkärin 
luokse keskellä yötä, ja töissäkin 
pitää jaksaa sitten hymyillä seu-
raavana päivänä. Pitää vaan kysyä 
mihinkä ne veromarkat on menneet, 
kun vieläkään ei ole varaa lähettää 
veikkolalaisia Jorviin?
Nimimerkki: Vakuutusasiamies

Käsittääkseni jorvilaiset hoitajat ja 
lääkärit eivät halua kirkkonumme-
laisia vielä lisäämään jo nyt kovin 
tukkoista päivystystä! Hallinnolle 
se tietysti sopii, koska rahaa tulee. 
Lisätäänköhän siellä vakansseja 
meidän hoitotarpeemme mukaan? 
Kaikessa pitää säästää ja mitään ei 
saa lisätä vaikka me pohjoiskirkko-
nummelaiset vaan lisäännymme, eli 
edessä on mahdoton yhtälö! Onnea 
vaan uusille edustajille! Toivoisin 
vain ammattimaisempaa otetta, toi-

vottavasti uusi valtuusto osaa las-
kea ainakin sen, että jos tontteja 
myydään, niihin muuttaa ihmisiä 
ja lapsia jotka kasvavat ja menevät 
kouluun jne. Joten on järjen vastais-
ta olettaa, että menot eivät kasva! 
Kyllähän ne tulotkin siitä jonkin 
verran ainakin kasvavat ! 

Nimimerkki: Kati

Sairastuin yllättäen ja aamulla va-
rasin aikaa terveyskeskuksesta. 
Mutta ei ollut lääkäreitä paikalla, ei 
omaa eikä muitakaan. Sain ohjeet 
mennä kirkonkylän päivystykseen. 
Sain myöskin paikallisen yksityis-
lääkärin yhteystiedot. Häneltä sain 
ajan tunnin viiveellä, hyvän hoidon 
vaivaani ja ohjeet ja reseptit. Nyt 
ovat vaalit takana ja parannusta odo-
tettavissa kunnalliseen terveyden-
hoitoon, vai onko?  Olen maksanut 
vuosimaksun kunnalliseen tervey-
denhoitoon, onko minulla nyt oike-
us saada siitä ”käyttämätta jäävä osa 
takaisin”, kun en voi ollakaan osal-
lisena kyseisessä hoitomuodossa? 
Vastaisuudessa varmaan hakeudun 
paikallisen yksityislääkärin vas-
taanotolle.

Nimimerkki: Otitis

Tilanne on valitettavasti ollut yh-
tä paha jo vuosia. Sinun täytyy 
soittaa tasan kahdeksalta ( ei mi-
nuttiakaan yli!) ja jos olet onne-
kas, VOI OLLA, että saat ajan. 
Näin ei valitettavasti aina käy.  
Tämä on hankala tilanne varsinkin 
vanhuksille ja pienille lapsille, joilla 
ei välttämättä ole autoa käytössä 
Kirkkonummella käyntiä varten. 
Luin kuinka eräs läpimenneistä 
ehdokkaista ehdotti päivystyksen 
siirtämistä Jorviin. Tämä olisi lois-
tava idea. Toivottavasti saatte asian 
läpi.

Nimimerkki: Äiti

Säästöehdotus
Säästöjä saisi Veikkolassa aikaan 
seuraavasti: Onko kukaan tullut aja-
telleeksi, että kaukalo ja luistelurata 
siirrettäisiin urheilumonttuun, mi-
kä on Seon takana. Siinä säästyisi 
melkoinen määrä sähköä vuosita-
solla mitaten, kesäisin kaukaloon 
mahtuisi helposti koripallokenttä ja 
vaikka tenniskenttä. Ja siinä sivussa 
nykyinen tontti vapautuisi muuhun 
tarkoitukseen. Jolloin keskustaan 
tulisi omien laskujeni mukaan 6 
liikerakennustarkoitukseen kelpaa-
vaa tonttia, kunnallistekniikka ai-
van vieressä. Jos kaukalon laittaa 
montun toiseen päähän, voi siellä 
kesäisin pelata vaikka rullakiekkoa, 
sekin plussapuoli. Muutenkin mon-
tun valaistuksen voisi säätää järke-
vämmin talviaikaan, koska välillä 
ne on päällä keskellä yötäkin.
Nimimerkki: Kunnanvaltuute-

tuille

Keskustelua yöpäivystyksestä

Veikkola   
muutoksen  
kourissa
Uusia asukkaita
Tyypillinen veikkolalainen ei enää 
ole rintamamiestalon asukas kengät 
savessa ja selkä halonhakkuusta ki-
peänä. Perunamaa alkaa olla katoa-
vaa kansanperinnettä. Naapuritkin 
ovat yhä useammin samoja kesät 
talvet.

Väkiluku kasvaa nopeasti. Uu-
det asukkaat eivät ole kasvaneet 
kylään. Tulijat ovat nuoria ja hei-
dän elämän asenteensa ja kiireensä 
ovat sen mukaisia. Lasten määrä 
pääsi yllättämään kunnan asiantun-
tijatkin.

Aikoinaan kylään muutettiin, 
koska täällä pääsi vähällä alkuun. 
Tarve ja ehkä harrastuskin suosivat 
hartiapankkityötä. Oli myös aikaa 
odottaa. Haalarit ovat nykyään har-
voin tarpeen, hyvä tili pankissa sitä-
kin enemmän. 

On jouduttu - kai syystäkin - 
kauas siitä omakotiasumisen ide-
ologiasta, jonka mukaan omakoti-
talossa kasvoi kunnon kansalaisia 
ja saatiinhan kasvimaasta samalla 
hyvä lisä pöytään.

Yhteistyö koetuksella

Yhteistyö ei ole ollut veikkolalaisten 
vahvoja puolia. Asiaan on saattanut 
vaikuttaa myös kylän alueellinen 
hajanaisuus. Aikaisemmin yhteistyö 
oli paitsi vähäistä myös eripuraista. 
Kunnallispoliitikot pitivät valtaa 
myös paikallisissa yhdistyksissä. 
Joskus tuntui, että parhaana pidet-
tiin kunnallispoliitikkoa, joka par-
haiten riiteli.

Veikkolan kyläyhdistyksen pe-
rustamisen jälkeen tilanne on muut-
tunut ja työhön näyttäisi tulleen jon-
kinasteista jäntevyyttä. Ettei vain 
olisi kysymys ohimenevästä ilmi-
östä.  Kylänraitti on tarkkaan luettu 
lehti. Kyläyhdistyksen toiminta on 
kulttuuripainotteista eikä sille ehkä 
“etujärjestön” rooli sovikaan. 

Asukasluvun kasvaessa yhteisen 
kannan löytyminen kylää koskeville 
ratkaisuille on yhä vaikeampaa. Tar-
peet, mielipiteet ja arvot ovat yhä 
moninaisemmat: vai vielä melues-
teet moottoriteille, kun urheilukent-
täkään ei ole kunnossa, tai: eihän 
vesihuollosta ole kuin kustannuksia 
nostamaan,  koska omasta kaivosta 
saa ilmaista vettä ja niin edelleen.

Kunnallisvaalien alla alueen eh-
dokkaat lupaavat aika yksimielisesti 
hyviä asioita. Kyllä se siitä asettuu 
vaalien mentyä. Puhuttiin mitä ta-
hansa, vähiin jäävät rivivaltuutetun 
vaikutusmahdollisuudet.

Kylän ilme muuttuu

Kiihtyvä rakentaminen muuttaa 
kylän ilmettä. Uudet omakotitalot 
ovat entistä suurempia ja yleen-
sä aika mukavan tuntuisia. Tontit 

pienenevät ja pihat viimeistellään 
kiveyksin, tukimuurein, patioin ja 
terassein. Rintamamiestalon perimä 
ei enää ole havaittavissa.

Veikkola on kaukana Kirkko-
nummen keskustasta. Kunta ei ole 
ollut suopea Veikkolalle. Aivan 
viime aikoina on kuitenkin alkanut 
tapahtua. On rakennettu muutama 
julkinen rakennus ja kunnallistek-
niikassakin touhutaan.

Uusi Koskentorin päiväkoti vai-
kuttaa asialliselta ja jalat maassa 
suunnitellulta rakennukselta.

Vastavalmistunut kouluraken-
nus myötäilee tämän hetken arkki-
tehtuurin suuntauksia ja on hyvin 
edustuskelpoinen. Enpä ihmettelisi, 
jos sitä pian esiteltäisiin arkkitehtien 
julkaisuissa. Kyllä se on mielenkiin-
toisen näköinen esimerkiksi seura-
kuntatalon pihalta katsottuna. Siinä  
voi sitten samalla miettiä, mitähän 
se on tullut maksamaan.

Asialla on juuri tämä toinenkin 
puolensa. Olisiko tyytyminen ta-
vanomaisempaan ratkaisuun tuonut 
säästöjä, joilla olisi voinut rahoittaa 
kunnon tilojen rakentamista terve-
ysasemalle. Kunnan päätöksenteos-
sa tällaisella ajattelulla ei kuiten-
kaan ole sijaa.

Komeaksi talonsa on uudista-
nut myös seurakunta. Tilojen määrä 
ja komeus näyttävät olevan seura-
kuntatyössäkin tärkeitä. Mielestäni 
uudistunut rakennus ei ole aivan 
entisen veroinen, vaikka samat ark-
kitehdit olivat asialla. Syntyy mie-
likuva lähetysseuran rakennuksesta 
Ambomaalla.

Kaavoitus ajastaan jäl-
jessä
Veikkola sai rakennuskaavan 1960-
luvulla. Se oli pakko laatia, kun 
valvova valtion viranomainen vaati. 
Kaavan laatija oli hankkinut kan-
nuksensa muulla saralla.

Silloin elettiin aikoja, jolloin  
moottoritiet eritasoliittymineen ris-
teilivät suunnitelmissa Helsingin 
rantoja ja teillä sai ajaa niin lujaa 
kuin uskalsi. Autokannalla, joka oli 
murto-osa nykyisestä, saatiin aikaan 
vuodessa liki yhdeksänsataa kuol-
lutta liikenteessä,  kun nyt sentään 
on päästy alle neljänsadan.

  Kaava ei silloin juuri kun-
taa kiinnostanut eikä se tunnu kiin-
nostavan vieläkään. Tulos oli sen 
mukainen. Kaavaa toteutetaan edel-
leen sellaisenaan sielläkin, missä se 
on päätetty muuttaa. Näin tuhotaan 
hyväksi koettua miljöötä.

Kunnallistekniikka laahaa 
jäljessä
Varsinainen murheenaihe on myös 
kunnallistekniikka. Vesilaitos ei 
toteuta verkostojaan vesihuoltolain 
vaatimuksesta huolimatta. Katujen 
rakentamisessa seurataan 1960-lu-
vun linjaa ajattelematta, että se joh-
taa järjettömään ylimitoitukseen ja 
sitä tietä miljöön tuhoon ja huonoon 

liikenneturvallisuuteen turhista kus-
tannuksista puhumattakaan.

 Kun muualla yleinen nopeus-
rajoitus asuntoalueilla on 30 km/h, 
tuntuu siltä, kuin Veikkolassa kadut 
suunniteltaisiin maanteiden mitoi-
tusnopeuksilla. Toki myöhemmin 
voi asettaa  nopeusrajoituksia, mutta 
vahinko on jo silloin tapahtunut.

Mittakaava näyttää suunnitteli-
joilta hämärtyneen. Liikennemäärät 
ovat todella vähäisiä, sillä pieniä 
ovat alueetkin. Voi toki joskus näh-
dä kaksikin autoa samanaikaisesti. 
Se ei silti vaadi väylää, jolle mahtuu 
kolme autoa rinnan.

Ratkaisuksi on valittu erillisen 
sadevesiviemäröinnin rakenta-
minen. Joku saattaa pitää sitä tar-
peellisena. Onkohan kukaan tullut 
kertoneeksi suunnittelijoille, että 
ennen pitkää nämäkin vedet joudu-
taan käsittelemään, varsinkin, kun 
ne puretaan uimarannalle.

Rakentajaa on turha moittia 
huonosta ja kalliista tuloksesta, jos 
vika on suunnittelussa.

Mistä kiikastaa

Tuntematta tarkemmin kunnan or-
ganisaatioiden toimintaa voi vain 
arvella, mitkä syyt johtavat tällaisiin 
tuloksiin. 

Onko kenties ammattitaito 
jäänyt päivittämättä? Ovatko eri 
suunnittelijat varmasti puheväleis-
sä? Vai onko selitys vain se, että 
Kirkkonummi on Suomen vauraim-
pia kuntia eikä todellista tarvetta 
tuottavuudesta huolehtimiseen ole? 
Tuskin näistä on kysymys.

Kuntasektorilla vallitsee ainai-
nen marina rahan puutteesta. Kyllä 
siitäkin on syytä mainita, mutta sen 
jälkeen on aika kääriä hihat ja ryh-
tyä töihin. 

Strategioiden luominen ja yh-
teiskuntasuhteiden hoito on tärkeää, 
mutta myös tavallisista jokapäiväi-
sistä  asioista ja tuottavuudesta on 
kannettava huolta. 

Eräät merkit viittaavat siihen, 
että organisaatio ei teknisellä sek-
torilla oikein toimisi. Hallinnolliset 
asiat on hoidettava, mutta tarvitaan 
myös joku rautaisellakin kädellä 
kokoamaan ja johtamaan tiimin 
toimintaa ja vastaamaan siitä, että 
laadukasta tulosta syntyy.

Luottamustehtäviin valittujen 
on syytä pitää näppinsä erillään or-
ganisaation operatiivisesta toimin-
nasta. Jos sitten tulosta ei synny, on 
muutosten aika.

Vanhaisäntä
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Urheilu
Veikkola 
ansaitsee  
urheiluken-
tän
Veikkolan Veikot ry (VeVe) on 
vuonna 1947 perustettu urheilu-
seura. Se on yksi vanhimmista 
vielä tällä hetkellä toiminnassa 
olevista kirkkonummelaisista 
seuroista. Toimintansa alusta asti 
VeVe on tehnyt erittäin aktiivis-
ta työtä lasten ja nuorten parissa, 
lajeinaan pääasiassa yleisurheilu 
ja jalkapallo. Mielekkään tekemi-
sen ansiosta nuoriso on pysynyt 
terveiden elämäntapojen piirissä. 
Moni on saanut ja saa jatkossakin 
liikunnasta elinikäisen harrastuk-
sen, ja se auttaa elämässä eteen-
päin niin henkisellä, fyysisellä 
kuin sosiaalisellakin puolella. 

Seuran toiminta on vaikutta-
nut jo pitkään usean kyläläisen 
elämään. Mukavia muistoja on 
syntynyt monista erilaisista tilai-
suuksista ja tempauksista, viih-
tyvyyttä ja yhteishenkeä on luotu 
koko kylälle. Voi jopa helposti 
todeta, että VeVen verryttelyasua 
tai tuulipukua kannetaan ylpeänä, 
missä ikinä liikutaankaan. 

VeVe on historiansa ja luo-
miensa toimintamallien osalta 
malliesimerkki hyvin hoidetusta 
urheiluseurasta. VeVe on Suomen 
yleisurheilussa tuttu näky monissa 
kilpailuissa. Veikkolassa yleisur-
heilu on monessa perheessä päi-
vittäistä. Motivoitu ja hyvähenki-
nen toiminta vetää mukaansa niin 
nuoret kuin aikuisetkin. Kesäisin 
ulkoliikuntapaikat ovat kovassa 
käytössä ja talvisin saleissa teh-
dään mitä moninaisimpia liikun-
tamuotoja. Ja kaikessa ollaan in-
nolla mukana. 

Lamminjärven perinteinen 
ympärijuoksu kuuluu monen 
yleisurheilijan ja kuntoilijan ka-
lenteriin. Myös jalkapallotoimin-
ta on vireää. VeVe:n juniorijouk-
kueet kiertävät kesäisin ahkerasti 
kotimaata ja muutamia joukkueita 
on käynyt pitemmälläkin. Pienen 
kylän joukkue on jättänyt seuran 
viirin mm. Tukholman AIK:lle, 
Amsterdam Ajaxille, USA:n ja 
Brasilian jalkapallokoulujen jouk-
kueille ja monelle muulle ”isom-
malle” seuralle. VeVe toimii myös 
kasvattajaseurana Kirkkonummen 
edustusjoukkue FCK Salamille, 
jossa läpimurtoaan valmistelevat 
jo useat VeVen jalkapallokasva-
teista.  Tuulesta temmattu ajatus ei 
ole siis saada Pohjois-Kirkkonum-
melle nurmikenttä uuden yleisur-
heilukentän yhteyteen.

VeVe:n yleisurheilu on jo vuo-
sia ollut Suomen aktiivisimpia 
seuroja ja on tällä hetkellä lisens-
simäärältään (343) kolmanneksi 

suurin koko maassa. Kirkkonum-
mella VeVe on ylivertaisesti suu-
rin yleisurheiluseura. Seurassa on 
17 kertaa enemmän aktiivijäseniä 
kuin koko kunnan muissa yleis-
urheilua harrastavissa seuroissa 
yhteensä. Tämä ei todellakaan ole 
vähäpätöinen asia, kun vertaa vie-
lä vallitsevia olosuhteita. 

Tilanne on ihme sinänsä, sil-
lä Veikkolassa ei ole edes täy-
simittaista juoksurataa vaan 110 
metrin ”pala”, jota motivoitunut 
urheiluväki kuitenkin ahkerasti 
käyttää. Seuran aktiiviset puuha-
miehet ovat jo vuosia anelleet 
kylälle parempia olosuhteita. 
Vuonna 1985 saatiinkin sponso-
rien tukemana toteutettua nykyi-
sen kentän pohjatyöt. Seuraavana 
vuonna (1986) tehtiin yleissuun-
nitelma kentästä, jossa olisi 400 
metrin juoksurata, muut suori-
tuspaikat sekä jalkapallokenttä. 
Hieno suunnitelma 
kutistui kuitenkin 
varojen puutteeseen 
ja toteutui vain jalka-
pallon harjoitushiek-
kakenttänä. 

Vuonna 1992 
kentälle saatiin vielä 
110m juoksurata se-
kä hyppy- ja heitto-
paikat. Nämä kaikki 
ovat olleet ahkeras-
sa käytössä niin seu-
ran kuin koko kylän 
koululiikunnan toi-
mesta. Koululiikun-
ta sekä myös päivä-
kotiliikunta näyttelee 
erittäin merkittävää 
osaa urheilupaikko-
jen käytössä. Lapsil-
le ja nuorille on pys-
tyttävä tarjoamaan 
kelvolliset olosuh-
teet harrastaa peruslajeja lähellä 
koulua. Muun muassa Cooperin 
testi on tuttu jokaisessa koulussa 
ja se yleensä juostaan juuri täysi-
mittaisella juoksuradalla. Veikko-
lassa näin ei ole. Pohjavesialueella 
olevalla kentällä ei ole myöskään 
minkäänlaisia saniteettitiloja. Kun 
kenttää käyttää vuosittain noin 75 
000 ihmistä, kyseessä on selvä 
ympäristöriski.

Kuluvana vuonna seuran johto 
kutsui koolle kolme kertaa arvo-
valtaista väkeä kuulemaan fakto-
ja kenttätilanteesta ja esittämään 
valmiita ratkaisuja asian eteenpäin 
viemiseksi. Läsnä olivat muun 
muassa vahvat urheiluvaikuttajat 
ja kansanedustajat Ilkka Kaner-
va sekä Matti Saarinen. Kunnasta 
kuulemassa olivat muun muassa 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Timo Haapaniemi, liikuntalauta-
kunnan puheenjohtaja Pekka Ok-
sanen sekä kunnanjohtaja Tarmo 
Aarnio. Tätä ja menneitä tapah-
tumia kansanedustajatkin päivit-
telivät kuultuaan faktoja seuran 
ponnisteluista ja aktiivisuudesta. 

Onhan yleisurheilu tällä hetkellä 
laji, johon Suomi tarvitsee lah-
jakkaita uusia nuoria lajin pariin, 
koska Suomessa on perinteisesti 
totuttu menestykseen yleisurhei-
lussa maailmanlaajuisesti. VeVe 
on ottanut aktiivisesti osaa valta-
kunnallisiin yleisurheilukilpailui-
hin koululiikuntaa myöten ja on 
mukana myös ensi vuonna Helsin-
gissä järjestettävissä yleisurhei-
lun MM -kisoissa. Kaikilta osin 
VeVen toiminta on Suomen mit-
tapuitteissa seurojen kärkipäässä, 
mutta olosuhteet eivät todellakaan 
vastaa muun toiminnan tasoa.  

Kunta on toistaiseksi suhtau-
tunut asiaa mahdollisesti kun-
nan puolesta eteenpäin vievän ja 
esittelevän liikuntatoimenjohta-
jan johdolla täysin välinpitämät-
tömästi kenttähankkeeseen. Tä-
mä oli selkeästi nähtävissä, kun 
juoksuradan pätkää kunnostettiin 

kuluneena vuonna. Myönnetty 23 
000 € määräraha valui käytännöl-
lisesti katsoen viemäriin, koska 
työ tehtiin täysin vastuuttomasti 
unohtaen monta oleellista tekijää. 
Vaikka työstä oli olemassa selke-
ät ohjeet ja perusteet työvaiheille. 
Verrattava tilanne voisi olla vesie-
risteen ”unohtaminen” kylpyhuo-
neesta. Samanlaisella asenteella 
ei voida saadakaan aikaan mitään 
hyvää missään asiassa. 

Kohennettu ja uusittu kenttä 
ei palvelisi pelkästään Veikkolaa 
vaan myös laajaa osaa Kirkko-
nummen pohjoisosan haja-asutus-
alueita. VeVe seurana vetää toi-
minnan tasollaan lapsia ja nuoria 
mukaan Kirkkonummen keskus-
taa myöten, koska hyvään seuraan 
tullaan pitemmältäkin. VeVe on jo 
edesauttanut kenttäprojektia teke-
mällä valmiit suunnitelmat projek-
tin toteutukseen ja on osaltaan val-
mis talkootöihin siinä määrin kuin 
on mahdollista. Valmis pohjatyö 
ja helposti muokattava maasto on 
hyvä lähtökohta aloittaa kentän ra-
kentaminen vaikka asteittain eril-

lisen projektisuunnitelman mukai-
sesti. Kentän kustannusarvio (700 
000 €) ei ole suuri, kun lasketaan 
hyöty, mitä sen olemassaolo tuo 
tullessaan. 

Liikunta antaa lapsille ja nuo-
rille terveen pohjan kasvaa ja elää. 
Sitä kautta kansantaloudelle ja 
kunnalle tulevaa hyötyä ei voi 
edes rahassa mitata. On selvää, 
että jos Veikkolan kenttähanke 
toteutuu, Kirkkonummella näh-
täisiin tulevaisuudessa myös kan-
sallisia yleisurheilu- ja jalkapallo-
tapahtumia ja tätä kautta kunnan 
maine aktiivisena ja ihmislähei-
senä kuntana kasvaisi. Veikkola 
on kuitenkin lähivuosina entistä-
kin kasvavampi kylä ja siksi olisi 
hyvä, jos sillä olisi myös tarjota 
asukkailleen hyvät lähtökohdat 
terveeseen, liikunnalliseen elä-
mäntapaan.

Kiitoksen sanakin on tässä 
vaiheessa hyvä maini-
ta. Paikalliset yrityk-
set ovat olleet kiitet-
tävästi mukana VeVe:
n toiminnassa alus-
ta asti. Aina, kun on 
ollut piparinmyyn-
tiä, arpajaiskeräystä, 
pinssimyyntiä, ilmoi-
tusmyyntiä ym ovat 
yritykset antaneet tu-
kensa lasten ja nuorten 

Onnea ja lii-
kunnallista 
vaalikautta 
uusille päättä-
jille!
Onnea ja menestystä 
uusille kunnanvaltuu-
tetuille. Haluamme 
samalla myös kiittää 
ehdokkaita, myös hei-

tä, jotka tällä kertaa jäivät valitse-
matta, Veikkolan Veikkoja kohtaan 
osoitetusta mielenkiinnosta. Hy-
vällä ja avoimella yhteistyöllä saa-
vutamme yhteiset tavoitteemme ja 
voimme tehdä oman osuutemme 
kirkkonummelaisten hyvinvoin-
nin takaamiseksi, myös pitkälle 
tulevaisuudessa. Haluamme myös 
kiittää Veikkolan kyläyhdistystä ja 
Koti- ja kouluyhdistystä uudesta 
avauksesta miellyttävälle yhteis-
työlle, yhdessä olemme kaikki 
enemmän! Ja kiitos kaikille ak-
tiivisille veveläisille vaivannäöstä 
kenttähankkeen eteenpäinviemi-
seksi.

Fyysinen, psyykkinen ja sosi-
aalinen hyvinvointi ovat sekä yk-
silön että yhteiskunnan kannalta 
tärkeitä arvoja. Me veveläiset ha-
luamme toimia kaikkien pohjois-
kirkkonummelalaisten hyväksi 
kunnan kumppanina ja edistää lii-
kunta-asioita laaja-alaisesti.

Liikunnan ennaltaehkäisevät 
terveysvaikutukset tunnustetaan, 
kun puhutaan esimerkiksi kakkos-
tyypin diabeteksestä, kohonneesta 

verenpaineesta tai lasten lisäänty-
neestä ylipainosta, puhumattakaan 
syrjäytymisen ennaltaehkäisystä. 
Kuntapäättäjien on tehtävä yh-
teistyötä laaja-alaisesti ja yli hal-
linnon rajojen. Terveyttä edistävä 
kunta tekee poikkihallinnollista 
yhteistyötä ja ymmärtää liikunnan 
yhteiskunnalliset vaikutukset ko-
konaisuutena. Voisimmeko tehdä 
Kirkkonummestamme malliesi-
merkin terveyttä edistävästä kun-
nasta? Veikkolasta ainakin löy-
tyisi tekijöitä, tarpeen vaatiessa 
vaikka koko kylä!

UKK–Instituutin liikuntasuo-
situksen mukaan fyysisen passii-
visuuden aiheuttamia riskejä voi-
daan ehkäistä arki-, hyöty- tai 
työmatkaliikunnalla 3-4 tuntia vii-
kossa tai täsmäliikunnalla oman 
mieltymyksen mukaan 2-3 tuntia 
viikossa. 

Perusliikuntaa pitäisi toteuttaa 
joka päivä ja täsmäliikuntaa vä-
hintään joka toinen päivä. Miten 
kunnassamme voisimme miettiä, 
kuinka palvelut ja asuinalueet lin-
kittyisivät entistä paremmin toi-
siinsa?

Esimerkiksi kevyen liikenteen 
väylät on suunniteltava niin, että 
harrastuksiin ja kauppaan pääs-
tään kotoa jalan, pyöräillen, pot-
kukelkalla tai vaikka rollaattoria 
käyttäen. Perusliiikuntaa tulee ol-
la helppo toteuttaa.

Suomalaisten kuntien urhei-
luseurat ovat lasten ja nuorten 
suurin liikuttaja. Seurat kokevat-
kin taloudellisen tuen ja liikun-
tapaikat tärkeimmiksi kunnan tu-
kimuodoiksi. Veikkolassa se olisi 
eittämättä kunnollinen urheilu-
kenttä. Jotta jatkossakin mahdol-
lisimman monella olisi mahdolli-
suus harrastaa liikuntaa seurassa 
tai omatoimisesti, on tärkeää, että 
kustannukset tai puutteelliset lii-
kuntapaikat eivät nouse kynnys-
kysymyksiksi. 

Hyviä päätöksiä ja terveellistä 
syksyä kaikille,

Yhteistyöterveisin
Veikkolan Veikot, yu-jaosto

Puheenjohtaja Arimo Bäckman
Sihteeri Johanna Aatsalo-Sal-

linen
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Ajankohtaista 
tietoa netistä 
VeVe yu-jaoston kotisivut:  
www.veve.net

Ur hei lu
VeVe yleisur-
heilujaos talven 
harjoitukset  
Maanantai
18.30-19.45 Aerobic koululla
Tiistai
17.15-18.00 Liikuntaleikkikoulu 
3-4v parantolan salissa. 
18.15-19.00 Liikuntaleikkikoulu 
5-6v parantolan salissa. 
Keskiviikko
16.30-18.30 Sulkapalloa koulun 
salissa 
20.00-22.00 Peli-ilta yli 15v kou-
lun salissa  
Torstai
Star yleisurheilukoulu ja harjoi-
tukset koulun salissa 
17.30-18.15 Ryhmät 4v-5v ja 6-
7v
18.15-19.00 Ryhmä 8-9v 
19.00-20.00 Ryhmä 10-11v
20.00-22.00 Ryhmä 12v-veter
Lauantai
14.00-17.00 Otahalliharjoitukset 
kilpailijoille. 
Sunnuntai
12.00-13.30 Yu-tehoharkat ja kun-
tosali

Tiedustelut
aerobic  
Anne Rontu   
041 5335309

kuntosali 

Pentti Vähäkangas  
050 5404450

liikuntaleikkikoulu 

Tuija Kaurila   
040 5454630

sulkapallo  

Tarja Chydenius  
050 3647003

pelit   

Roger Tuhkunen  
050 5004981

yleisurheilu  

Arimo Bäckman  
040 7211910

Talven kuntosaliajat ja tarkem-
mat toimintatiedot löytyvät netti-
sivulta veve.net. Viikko-ohjelma 
julkaistaan lisäksi Kirkkonummen 
Sanomien viikkopäivyrissä. 

Jaoston jäsenmaksu v2004 
(yksittäiset 40 € / perhe 65 €) oi-
keuttaa lähes kaikkeen toimintaan 
ja moniin jäsenetuihin. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu harjoituksissa.

Kaikille lapsille ja kilpailijoil-
le seura hoitaa vakuutuksen si-
sältävän lisenssin, jonka hinta on 
1990 ja aiemmin syntyneille 18 €, 
1991-1996 syntyneille 8 € ja 1997 
ja myöhemmin syntyneille 4 €. 

Tervetuloa mukaan lähes 800 
jäsenen reippaaseen joukkoon!

 
VeVe yu-jaos

Avantouinnin 
suosio jatkuu
Talviuintikausi on käynnistynyt 
Lamminjärven rannassa, lam-
maskallion uimarannassa. Kun-
nan omistamaa lämmintä puku-
tilaa saavat käyttää kaikki, jotka 
lunastavat avaimen. Tila on jaettu 
verhoilla naisten ja miesten osas-
toihin. 

Kunnan liikuntatoimi tuo ran-
taan pumpun, joka pitää veden 
sulana pakkasellakin ja lämpö-
maton, joka johtaa pukuhuoneesta 
laiturin portaille. Matto todettiin 
viime talvena hyväksi, koska se 
estää jäätymisestä johtuvaa liuk-
kautta.

Pukukopin avaimen voi ti-
lata itselleen kunnan numerosta 
29672379 (Marjatta Mikkonen) 
tai sähköpostilla osoitteesta mar-
jatta.mikkonen@kirkkonummi.fi  
. Avaimen saa maksamalla 25 €. 
Palautettaessa siitä saa takaisin 
pantin 15 € . Avaimen voi noutaa 
Veikkolasta kirjaston alakerras-
sa olevasta nuorisotilasta sovit-
tuna aikana. Esim. keskiviikkoi-
sin nuorisotila on auki klo 20.30 
asti. Avainta ei tarvitse palauttaa 
kesäksi, vaan vasta kun lopettaa 
hyisen harrastuksen.

Sauna 
lämpiää  
sunnuntaisin 
klo 14-17. 
Kyläyhdistyksen rantasauna on 
talviuimarien käytössä lokakuusta 
huhtikuun loppuun. Kertamaksu 
on 2 €. Koko kauden maksu on 20 
€. Samalla voi maksaa kyläyhdis-
tyksen perhekohtaisen jäsenmak-
sun , jolloin maksu yhteensä 30 €. 
Pukuhuoneessa on tilillepanokort-
teja. Sinne tulee myös listat läm-
mittäjistä ja sieltä voi tarkistaa, 
milloin sauna on lämmin.

Sauna lämpiää talkootyönä ja 
edellisten vuosien kokemusten pe-
rusteella joka sunnuntainen sauno-
minen käynnistyy joulun jälkeen. 
Saunatietoa on myös Veikkola-
verkossa, osoite http://www.free-
webs.com/veikkolaverkko/sauna.
htm

Joulukalenterita-
pahtumia:  
avantouintikisat 
18.12 ja  joulu-
sauna 19.12.
Talviuintijaos on mukana Veikko-
lan joulukalenterissa. Lauantaina 
18.12. on rannalla mm. Kirkko-
nummen uimaseuran järjestämät 
Veikkolan avantouintimestaruus-
kisat ja sunnuntaina voi kokeilla 
uintia avannossa ja mennä läm-
mittelemään kyläsaunan leppei-
siin löylyihin.

Saunan vuokraus
Saunaa voi vuokrata myös yksi-
tyiskäyttöön tai ryhmille. Sunnun-
tain iltapäivät on varattu lokakuun 
lopusta lähtien talviuimareille, 
mutta muina päivinä saunaa voi 
vuokrata omaan käyttöön. Mak-
su on 20 € / viisi tuntia. Saunan 
vuokraaja huolehtii itse saunan 
lämmityksestä  ja veden kannos-
ta sekä siisteydestä saunomisen 
jälkeen. Saunamaksu maksetaan 
kyläyhdistyksen tilille 529745-
43368.

Avaimen saa kuittia vastaan. 
Saunan avain ja varaukset Lee-
na Aarras puh. 040-5736322 
tai Pirkko-Liisa Iivari puh: 050 
3540836.

Lähes 300:n VeVe yleisurheilujaoston jäsenen kansoittama perinteinen kauden päätös-
/joulujuhla oli yhtä mitalien ja pokaalien loistetta. 
Tieto kunnanvaltuuston päätöksestä myöntää suunnittelumääräraha uudelle urheiluken-
tälle nosti koko juhlaväen tunnelman kattoon. 

Taktiikkapalaveri syksyn VeVe-ViVe-Lesi-TujU seuraottelussa 
Leppävaarassa. 

Koulutusta ja seura-
työtä
Lähde rohkeasti mukaan vauhdik-
kaalle ohjaajauralle tai muuhun 
seuratyöhön! 

VeVe yu-jaos tarjoaa moni-
puolista liikuntapalvelua lapsis-
ta veteraaneihin monella eri lii-
kunnan sektorilla. Taataksemme 
laadukkaan palvelun koulutamme 
uusia ohjaajia aina tarpeen mu-
kaan lähinnä omilla ja piirimme 
kursseilla. Ohjaustyöhön sitoutu-
neille koulutus on ilmainen. 

Nyt kaipaamme uusia vetäjiä 
varsinkin nuorten lasten ohjauk-
seen.

Seurassamme on myös lu-
kuisia muita haastavia ja toimin-
tamme kannalta tärkeitä tehtäviä 
tarjolla. Auttavia käsipareja tarvi-
taan, sillä yhteistyö tuo voimaa!

Ilmoittaudu soittamalla 040 
7211910, tai vedä hihasta har-
koissa!

t. Arimo Bäckman 

Joululahjaidea! Lahjakortti hierontaan!

10x1h hieronta = 280 €       5x30min hieronta = 90 €

Tilaa lahjakortit p. 041-5480 669 tai 
ajanvaraukset p. 040-5240 094

Fysiokurvi Oy,  Teerentie 8,  Veikkola
Tervetuloa hierontaan!


