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Turuntie 561. Ti-to 16-23, pe 16-02, la 12-02, su 12-22.

WEICCO
ElEl

Kesän esiintyjät:

Turuntie 561, Weiccola. Puh. 09-2568 775.  A-oikeudet.

 13.5 Blues Bastards
 20.5. Käsityöläiset
 3.6. Jet Lag
 17.6. Steve Webb
 1.7. Jimmie Lawson

ja Neil Berrymen
Blues Bastardsien

                    kanssa

Asiakkaillemme
ilmaiset nettiyhteydet
ja biljardi.

15.7. Jussi Raittinen
23.7. Kari Peitsamo
30.9. Mr Breathless

Luvassa muitakin
esiintyjiä ja muka-
via tapahtumia!

Tervetuloa!
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Tervetuloa!!

Hemmottele äitiä lahjakortilla!

Kiillota kynnet muutamassa sekunnissa; MIRACLE  SHINE - 
kaksivaiheisella viilalla! Siistit, huolitellut ja kiiltävät
kynnet nopeasti ja helposti. VAIN 6 €/kpl.

Ihonpuhdistus kevätauringolle! Jalat sandaalikuntoon!
Kevään ja alkukesän juhlameikkiajat varattava….

Tule tutustumaan tuotteisiin; Gerard´s, Rosadir, Grimas,
Belfeet, Trind…

HUOM

8.5.2005
Äitienpäivä

Kauneushoitola Anni Hiltunen

UUTTA

mm. Kasvohoidot (myös kasvolymfa) • Jalkahoidot • Käsihoidot • Kestovärit kulmiin
ja ripsiin • Depilaatiot lämminvahalla • Korvien rei´itykset ja korvakorut • Meikit
arkeen ja juhlaan •  Maskeeraukset • Aromaterapiaa

Kauneushoitola Anni Hiltunen, Vanhatie 26, 02880 Veikkola 
p. (09) 810 810 / 050 535 4684 

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
• puutarhamulta 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
jauheliha, kala, leikkelettä palana tai

siivuina – valitse itse!

FRÅN VÅR TRADITIONELLA
BETJÄNINGSDISK

Stekar, fileer, eget malet kött av
högkvalitet, fisk, pålägg i bit

eller skivor – välj själv!

Tule lähikauppaamme ja huomaat kuinka vaivatonta
asiointisi on ilman jonoja sekä tarjontamme runsaus.
Saat autosi lähelle ovea ja tarvittaessa kannamme
ostoksesi autoosi!
Paremman palvelun puolesta
Kom till vår närbutik och upptäck vårt breda sorti-
ment samt hur enkelt du kan handla att utan köa.
Du parkerar nära och vid behov bär
vi dina uppköp till bilen !
För bättre service

Med Plussa-
kortet är din

förmån upp till
5% 12–16

Veikkolan kasvu holtitonta
Veikkola on kasvanut 2000-luvul-
la kovasti. Vuosina 2002 ja 2003 
kasvuprosentti oli viiden paikkeil-
la, kun se viime vuonna kapusi 
9,11 prosenttiin. Viisi prosenttia 
on ihan liikaa ja yli yhdeksän täy-
sin järjetöntä. Varsinkin kun yli 
kolmannes kylän väestä on lapsia 
ja nuoria. Parin prosentin kasvusta 
kunta selviäisi kunniallisemmin.

Vuoden vaihtuessa 0-6-vuotiaita 
Veikkolassa oli 606, 7-15-vuotiai-
ta 592 ja 16-18-vuotiaita 287 eli 
näissä ikäryhmissä yhteensä 35 

prosenttia kyläläisistä. Veikkolan 
neuvolan toimialueella lapsia on 
syntynyt parina viime vuonna 120 
ja tänäkin vuonna päästään liki 
näitä lukuja.

Kunta ei lupaa tällä suunnitte-
lukaudella Veikkolaan mitään 
muuta kuin kunnallistekniikkaa 
pakon edessä. Vanhasta yläaste-
rakennuksesta tehdään neuvola, 
hammashoitola, esikoulu ja ala-
koululuokkia. Hyvinvointikeskus 
on pyyhkäisty suunnitelmista, 
korttelikoulua ei löydy, eikä päi-

väkotiakaan.

Veikkola on iso kylä, täällä on 
4240 asukasta. Kun tähän lisä-
tään Pohjois-Kirkkonummi luku 
kasvaa 7588:aan. Ei kasvukaan 
ainakaan heti tyrehdy - Tuijatien 
tuntumaan rakennetaan 62 rivita-
loasuntoa, Puronsuuntien kulmaan 
on tulossa pari rivitaloa, paranto-
lan mäelle nousee niitä niin ikään, 
Kaskimäen aluetta tiivistetään.

Raija Kari

www.veikkola.net
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Kunnanhallituksen mukaan Veik-
kolan asemakaava-alueen vesi-
huollonvalmistuminen vuoden 
2007 loppuun mennessä ei ole 
mahdollista taloudellisista syistä. 
Valmistumista hidastavat myös 
asemakaavan tarkistus, suunni-
telmien laadinta ja katualueiden 
haltuunotto.

Veikkolan vesihuolto tällä 
hetkellä
60-luvulla vahvistetulla Veikkolan 
asemakaava-alueella on vesion-
gelmia. Kaivoissa on korkeita rau-
ta- ja mangaanipitoisuuksia sekä 
bakteereita. Hygieenisyyshaitta 
lisääntyy jatkuvasti. Alueella on 
paljon kiinteistöjä, jotka käsitte-
levät itse jätevetensä ja johtavat 
osan jätevesistä maastoon, tont-
tien rajaojiin. Nämä jätevedet voi-
vat olla riski pohjavesille.

Asutuksesta ja ympäristöstä jär-
viin tuleva ravinnekuormitus lisää
ravinteiden vapautumista järvien 

Kunta oikeuteen Veikkolan vesihuollon
hitaasta rakentamisesta

pohjasta. Jätevedet rehevöittävät 
järviä, likaavat vesistöjä ja hei-
kentävät virkistyskäyttömahdolli-
suuksia.

Johtopäätös
Uudenmaan ympäristökeskus kat-
soo, että vesihuoltolaitosten toi-
minta-aluepäätös ei Veikkolan ta-
voitteellisen aikataulun osalta ole
lainmukainen.

Alueella, jonka tavoiteaikatauluna 
on vuosi 2012, on yli 200 asuin-
kiinteistöä. Joidenkin kiinteistöjen 
jätevesihuolto on ollut yli 20

vuotta umpisäiliön varassa. Van-
hat umpisäiliöt aiheuttavat pi-
laantumisvaaraa (rikkoutuminen) 
tiheästi rakennetulla alueella. Alu-
een jatkuvan rakentamisen myötä 
talousveden tarve kasvaa. Kiin-
teistökohtainen talousvesihuolto-
kaan ei aina riitä.

Ympäristökeskuksen mukaan 
kunta ei ole ottanut huomioon 
vesihuoltolain 6 §:n 2 momentis-
sa mainittuja suurehkon asukas-
joukon tarvetta tai terveydellisiä 
tai ympäristönsuojelullisia syitä. 
Kunnan lakisääteinen vesihuollon 
järjestämisvelvollisuus ei Veikko-
lan alueen osalta täyty.

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan ve-
sihuollon maksuilla voidaan kattaa 
pitkällä aikavälillä vesihuoltolai-
toksen investoinnit ja kustannuk-
set. Vesihuoltolain 19 §:n mukaan 

maksut voivat perustellusta syystä 
olla eri alueilla erisuuruisia. Joten 
taloudellisiin syihin vetoamiselle 
ei ole perusteita.

Muutkaan kunnanhallituksen esit-
tämät syyt, kaavoituksen tarkista-
minen, katujen haltuunotto ja ra-
kennussuunnitelmien laatiminen, 
eivät estä vesihuoltoverkoston no-
peampaa rakentamista. Veikkolan 
alue on pääosin rakennettu, joten 
vesi- ja viemärijohtojen suunnit-
telu ja sijoittaminen olemassa ole-
ville tielinjoille tuskin on kovin 
vaikeaa.

Ympäristökeskus katsoo, ettei 
vesihuollon rakentaminen rii-
pu kaavoituksen tarkistamisesta. 
Voimassaoleva kaava ja toteutu-
nut asuntorakentaminen antavat 
riittävät tiedot vesihuoltoverkon 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ympäristökeskus katsoo, että 
Veikkolan alueen vesihuollon ra-
kentamisen aikataulua on mah-
dollista nopeuttaa. Nopeuttamisen 
perusteet, suurehkon asukasjou-
kon tarve sekä terveydelliset ja 
ympäristönsuojelulliset syyt, pe-
rustuvat vesihuoltolakiin.

Ympäristökeskuksen johtaja:
Leena Saviranta

Lakimies:
Satu Lyytikäinen

Yllä olevan tiivistelmän ympäris-
tökeskuksen viisisivuisesta vali-
tuksesta tekivät Marjokaisa Pii-
ronen ja Raija Kari.

Valitus on kokonaisuudessaan 
nähtävissä Veikkolaverkossa 
(www.veikkola.net) sivulla Veik-
kola  vesihuolto.

YMPÄRISTÖ

Uhkasakkoja Veikkolan vesihuollon
hitaasta rakentamisesta?
Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio lu-
pasi Veikkolan tulevaisuusillassa 
17.3. kylälle vain putkia. Kunta 
rakentaa lähivuosina Veikkolan 
vesihuoltoa. Tavoiteaikataulun 
päätösvuosi on 2012.

Tilaisuuden jälkeen Uudenmaan 
Ympäristökeskus on vienyt Kirk-
konummen hallinto-oikeuteen 
Veikkolan vesihuollon hitaasta 
järjestämisestä. Ympäristökeskus 
vaatii rakentamista vuoden 2007 
loppuun mennessä.

Kunnanjohtajan mukaan tämä on 
ensimmäinen kerta kun Ympäris-
tökeskus vei kunnan oikeuteen ve-
sihuoltoasioissa. Kyseessä on siis 
ennakkopäätös. Kirkkonummen 
lisäksi Hallinto-oikeuteen joutuu 
Espoo laiminlyönneistään. Aar-
nion mukaan hallinto-oikeuden 
käsittely kestänee vuoden ja sen 
jälkeen toinen vuosi kuluu, jos 
osapuolet valittavat Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Ei ole selvillä, 
mitkä ovat mahdolliset sanktiot 
kunnalle, uhkasakkoako vai mitä.

Aarnio toivoo Hallinto-oikeudel-
ta ymmärrystä kunnan kannalle. 
Sitähän ei Ympäristökeskukselta 
enää riittänyt, ei taloudellisille 
eikä muillekaan perusteilla.

- Veikkolan vesihuollon rakenta-
misen nopeuttaminen merkitsisi 
muutoksia taloussuunnitelmiin 
ja tehtyihin tärkeysjärjestyksiin, 
Aarnio toteaa.

Teksti: 
Raija Kari

Uudenmaan ympäristö-
keskus valitti 6.4. Hel-
singin hallinto-oikeuteen 
Kirkkonummen kunnan-
hallituksen päätöksestä, 
jolla se hyväksyi vesihuol-
tolaitoksen toiminta-alueet 
ja aikataulut. Ympäristö-
keskus vaatii, että Veikko-
lan alue on keskitetyn ve-
sihuollon piirissä vuoden 
2007 loppuunmennessä.

Hautakivet
Kaiverrukset ja kultaukset

Ota yhteyttä, tulemme mielellämme esittelemään
valokuvia valikoimastamme myös kotiin.

Rakentaja tai remontoija!
Meiltä myös kivitasot mittatilaustyönä.
Valikoimissamme kymmeniä eri värejä. 

Yläneen hautauspalvelu
Mäkelä Oy
Matti Mäkelä
Männistöntie 5 E 18, 02880 Veikkola
Puh. 0400-221 974, fax 09-2568 384
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Helppoa kierrätystä?
Suomalaiset ovat opetelleet kier-
rättämään  lasi-, metalli-, karton-
ki-, pahvi- ja paperijätettä hyvät 
toistakymmentä vuotta. Kierrä-
tyksen puolesta on kampanjoitu 
säännöllisin väliajoin. Onpa välil-
lä joku kampanja yrittänyt pureu-
tua jäteongelman ytimeen: jätteen 
määrän vähentämiseen.
Ei aivan turhaan, sanoisi optimisti. 
Ilman näkyvää tulosta, vaikertaisi 
pessimisti.
Oma mielipiteeni sijoittuu jon-
nekin kahden äärilaidan väliin. 
Uskon, että kierrätys kannattaa, 
vaikka kotitalousjätteen vähen-
tämisessä ollaan Suomessa vasta 
päästy alkuun. Ja vaikka Ämmäs-
suon kaatopaikka on osoittanut, 
että YTV:n jätepolitiikan punai-
nen lanka on pahasti hukassa.
Mutta siitä kierrätyksestä. Veik-
kolan kierrätyspiste muutti viime 
vuonna Tuulensuuntieltä Puron-
suuntielle. Syynä oli kierrätyspis-
teen siivottomuus.

Jätettä oli sikin sokin keräysasti-
oiden välissä ja lähiympäristössä, 
eikä näky ollut kovin kaunis. Sitä 
paitsi kesähelteessä huuhtomat-
tomat maitotölkit haisivat. Se ei 
miellyttänyt viereisten talojen 
asukkaita. Siksi kierrätyspiste 
siirrettiin nykyiseen paikkaansa 
Puronsuuntielle, missä ei ole talo-
ja lähituntumassa.
Paikanvaihto ei kuitenkaan mer-
kinnyt sitä, että kierrättäjät oli-
sivat tulleet siivommiksi. Sama 
sotku ympäröi myös nykyistä 
kierrätyspistettä. Rikottua lasia ja 
pahvijätettä on sikin sokin kerä-
yspaikalla. Kaiken kruununa joku 
on raahannut paikalle rikkinäisiä 
kodinkoneita ja polkupyöriä, jot-
ka eivät tällaiseen kierrätyspistee-
seen kuulu. Ne voi viedä suoraan 
kaatopaikalle tai kodinkoneiden 
kierrätyspisteeseen pientä mak-
sua vastaan. Ei luulisi olevan yli-
voimaisen vaikeaa, saatikka liian 
kallista. Mutta näyttää kuitenkin 

Jätehuolto
Jätteiden keräysjärjestelmään tuli muutos 1.4.2005. Ke-
räyskartonkiastiaan kelpaavat nyt kaikki puhdistetut ja 
sisäkkäin litistetyt maito- ja mehutölkit, muut karton-
ki- ja aaltopahvipakkaukset sekä paperikassit ja -pussit. 
Nestekartonkien erilliskeräystä ei enää ole.

Veikkolan jätteiden keräilypaikat
1. Puronsuuntiellä (näkyy Turuntielle) on keräilypaikka, jossa on keräi-
lyastiat seuraaville jätejakeille: kirkas lasi, värillinen lasi, keräyskarton-
ki, paperi ja pienmetalli. 2. Tuulensuuntiellä on keräilyastiat seuraaville 
jätejakeille: kirkas lasi, värillinen lasi, pienmetalli ja vaatekeräys (UFF). 
3. Lamminpääntiellä kirjastolta tulevaa Allastietä vastapäätä on paperin-
keräyspiste.

Keräysautot Kirkkonummella 2005
YTV:n keräysautot kiertävät pääkaupunkiseudulla keväisin. Samalle ke-
räyskierrokselle osallistuu yhtä aikaa kolme eri autoa: yksi ongelmajät-
teille, yksi sähkö- ja elektroniikkaromulle ja yksi metalliromulle. Autot 
saapuvat Kirkkonummelle ma 23. ja ti 24.5. seuraavasti.

Maanantai 23.5.
17.00 - 17.45 Kisapolku, koulu, Veikkola
18.00 - 18.45 Sjökullantie 285, koulu, Kylmälä
19.15 - 20.00 Evitskogintie 856, kauppa, Evitskog
20.15 - 21.00 Sirkkelitie/ Evitskogintie, taksiasema, Lapinkylä

17.00 - 17.45 Österbyntie/ Herrlantie, Aavaranta Opisto, Oitmäki
18.00 - 18.45 Masalantie 268 A-B, Sepän koulu, Masala
19.15 - 20.00 Medvastintie 7, VPK, Långvik
20.15 - 21.00 Jorvaksenkaari 5, huoltoasema, Jorvas

Tiistai 24.5
17.00 - 17.45 Porkkalantie 953, koulu, Friggesby
18.00 - 18.45 Vanha Porkkalantie 6, huoltoasema, Tolsa
19.15 - 20.00 Hirvitie 7 A, Heikkilän koulu, Jolkby
20.15 - 21.00 Hevoshaansilta, päätepysäkki, Gesterby

17.00 - 17.45 Sokeritehtaantie, Varubodenin piha, Kantvik
18.00 - 18.45 Haagantie, pysäköintialue, Keskusta
19.15 - 20.00 Överbyntie 174, VPK, Överby
20.15 - 21.00 Volsintie/ Österbyntie, koulu, Vols

Joidenkin jätteiden vieminen keräysautoon maksaa. Maksaa voi vain 
käteisellä!

Ongelmajätteiden keräysauto
Kotitalouksien ongelmajätteet otetaan aina maksutta vastaan.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysauto
- Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat esimerkiksi atk-laitteet, televisi-
ot, puhelimet, kahvinkeittimet, radiot, partakoneet ja hiustenkuivaajat. 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa tuoda keräysautoon enintään 2 kpl / 
laitetyyppi/ tuoja.
- Pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteet (videonauhuria pienemmät) mak-
sutta: Näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio, paahdin,
kahvinkeitin, silitysrauta, partakone, hiustenkuivaaja, porakone, saha,
hiomakone jne.
- Kylmäkalusteet 9 euroa/kpl: Jääkaapit ja pakastimet, myös arkut ja 
yhdistelmäkaapit.
- Televisiot, monitorit 9 euroa/kpl
- Muut laitteet 3 euroa/kpl: Esimerkiksi videonauhuri, hifi -laite, tulostin, 
faxi, tietokoneen keskusyksikkö, sähkökirjoituskone, mikroaaltouuni ja 
pölynimuri.

Lisää aiheesta löytyy Veikkolaverkosta (www.veikkola.net) sivulta Veik-
kola - Jätehuolto tai suoraan linkistä http://www.freewebs.com/veikko-
laverkko/jatehuolto.htm

olevan, joillekin meistä veikkola-
laisista.
En osoita ketään sormella, koska 
en tiedä, ketä osoittaa. Mutta ei 
luulisi lasi-, metalli-, pahvi-, kar-
tonki- ja paperijätteen laittamisen 
omiin keräysastioihinsa olevan 
ylivoimaisen vaikeaa. Eikä tölk-
kien ja purkkien huuhtominen en-
nen keräysastiaan viemistä vaadi 
suuren suurta ponnistelua. Kyse 
onkin enemmän viitseliäisyydes-
tä.
Jos sitä olisi meillä kaikilla hieman 
enemmän, homma toimisi nykyis-
tä paremmin. Eikä kierrätyspis-
te olisi kuin pienoiskaatopaikka 
keskellä Veikkolaa. Edellyttäen 
tietysti, että kunta tyhjentää jä-
teastiat riittävän usein. Se onkin 
toinen juttu.
Mutta toivoahan aina voi: siis, 
pliis, Kirkkonummen jätehuolto-
vastaava, tyhjennäthän jäteastiat 
ajoissa!
Simo Sipola

Nikkarin putki- ja peltityö
KIRKKONUMMI, VEIKKOLA, ESPOO

Osaava
ammattilainen

palvelee
Veikkolaa

050-344 4918

- Rakennuspeltityöt
- Saumaton kouru
- Palotikkaat
- Piipunpellit
- Valmispiiput
- Putkityöt
- IV-työt
- Hitsaustyöt
- Jätevesijärjestelmät
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Veikkolan kalastuskunnan vuosi-
kokous päätti huhtikuun alussa 

- sallia ravustus vuonna 2005 si-
ten, että 
1) alle kymmensenttiset (10 cm) 
ravut tulee palauttaa kyseiseen 
järveen.
2) saaliiksi saatujen rapujen määrä 
tulee ilmoittaa Sirpan vintille tai
kalastuskunnan sihteerille os. 
kaisa@saunalahti.fi 
- verkkojen alin sallittu silmäkoko 
on 50 mm; Lamminjärvellä ei saa 
kalastaa verkoilla.
- kalastuksenhoitomaksu vuonna 
2005 on 10 euroa; hoitomaksu-

Kalastus
kuittia vastaan saa yhden pyydys-
merkin. Lisäpyydysmerkki mak-
saa 5   / kpl.
- pyydykset tulee merkitä Veikko-
lan kalastuskunnan vuosittaisella 
muovimerkillä.
- esimiehenä jatkaa Eero Salenius, 
varaesimiehenä Eero Koivisto, 
sihteeri-rahastonhoitajana Mar-
jokaisa Piironen, johtokunnassa 
Kari Klemola.
- Sirpan Vintti myy pyydysmerk-
kejä ja he voivat myös kerätä hoi-
tomaksuja.
- Tilataan Lamminjärveen kuhia 
ja rapuja taloussuunnitelman mu-
kaisesti.

Tapani ja Sirpa Råmark ovat jo vuosien ajan korvauksetta keränneet 
Veikkolan kalastuskunnan vesienhoitomaksuja ja myyneet lisäpyydys-
merkkejä. Kiitos heille, sama käytäntö jatkuu tänä vuonna.

Lumet hävisivät nopeasti pääsiäi-
sestä alkaen. Linnut katosivat tal-
viruokintapaikalta. Ensimmäinen 
peippo lauloi Kurkiston rannalla 
aprillipäivänä. Kevät alkoi toden-
teolla. Maaliskuu taisi olla talvi-
kauden kuukausista kylmin, vaik-
ka se lasketaankin kevääseen.

Pikkupetojen jälkiä
Havaitsin talvella omalla ruokin-
tapaikallani petojen jälkiä. Pedot 
hyödynsivät ruokintaa omalla 
tavallaan. Jäljet juuri sataneessa 
lumessa paljastivat hiirien ja myy-
rien vierailut. Päivisin lintujen 
lisäksi näkyi vain orava. Jäljistä 
päätellen pienistä pedoista näätä 
oli käynyt paikalla pienten jyrsi-
jöiden houkuttelemana. Kaksi jä-
nistä oli joutunut myös siivekkäi-
den tai siivekkään pedon kynsiin. 
Vaihtoehtoja ei ole kuin kaksi, 
kanahaukka tai huuhkaja.

Nyt luminen taival on takana. Uu-
sia lintulajeja saapuu päivittäin. 
Aamuinen lintujen konsertti virit-
tää mielen haaveksimaan tulevasta 
lämmöstä ja kylmän talven joskus 
kouraisevatkin tapahtumat jäävät 
hiljaa taka-alalle.

Ruokavieraita
Ruokintapaikalla vierailleista 
harvinaisemmista lajeista voisin 
mainita vanhan tutun, harmaapää-
tikan.
On ilo todeta, että tämä vihertävä 
lähes palokärjen kokoinen tikka 
esiintyy yhä Veikkolan luonnossa.
Havaitsin vain koiraslinnun, mutta 
se ei tarkoita välttämättä sitä, ettei 

Topi tiiraa naarasta olisi paikalla. Toivomme 
mahdolliselle pariskunnalle on-
nellista pesintää.

Kiinnitin jälleen huomiota aikai-
semmilta talvilta tuttuun ilmiöön, 
lähes lumettoman alkutalven jäl-
keen metsätiaiset ( hömö-, kuusi- 
ja töyhtötiainen ) harvenivat lintu-
laudalla vierailijoiden joukossa. 
Kysymyksessä saattoi olla jon-
kinlainen vaellus, joka ajoi näitä 
lintuja pois reviireiltään. Tiaiset 
kun ovat paikka tai kiertolintuja, 
eivätkä juuri vaelluksillakaan me-
rialueita ylitä.

Suomessa pesii ja esiintyy metsis-
sä ympäri vuoden tiainen, joka ei 
hyönteissyöjänä käy lintulaudalla. 
Tämä laji on pyrstötiainen. Tämä 
kaunis pitkäpyrstöinen punaista, 
mustaa ja valkoista väriä kantavan 
höyhenpuvun omistaja kävi par-
vessa muutamaan otteeseen Kur-
kiston rannalla. Lajin tunnistaa 
rätisevästä äänestä ja lisäksi siitä, 
että parvi liikkuu yleensä puiden 
latvustossa. Jännittävää on se, että 
parvella on kova kiire. Luulisi 
että jo energiatalouden kannalta 
olisi järkevää etsiä talvella ruo-
kaa rauhassa välttäen ylimääräisiä 
liikkeitä, näin ei pyrstötiainen kui-
tenkaan toimi. Käyttäytymiseen 
liittyy jotain sellaista, jota emme 
vielä tunne.

Kevätsiivousta
Kuluneella viikolla telkkien ja 
naakkojen “ kerrostalo “ pöntöt 
pihassamme putsattiin ja niiden 
kiinnitys tarkistettiin. Kuten vii-
me vuoden puolella totesin, kylmä 
kesä keskeytti monen vesilinnun 
pesinnän. Yhdessä tarkistetussa 
pöntössä oli neljä telkän munaa 
edelliseltä kesältä. Vain puolen 
tunnin kuluttua siitä, kun pöntöt 
oli puhdistettu, yhteen pönttöön 
lensi telkkä. Toivotaan pariskun-

nalle parempaa pesintäonnea kuin 
viime vuonna.

Omat pönttöni ovat “ vain “ kym-
menen metrin korkeudessa, mutta 
vesilintujen poikaset selviytyvät 
vahingoittumattomina jopa yli 20 
metrin pudotuksista . Tällaisia ti-
lanteita syntyy kaupungeissa, kun 
esimerkiksi heinäsorsat pesivät 
kerrostalojen katoilla. Poikasten 
kuoriuduttua emo houkuttelee 
poikaset hyppäämään alas.

Vesilintujen poikaset kuoriutuvat 
lähes yhtäaikaisesti, vaikka en-
simmäisen ja viimeisen munitun 
munan välinen aika voi olla jopa 
toista viikkoa. Hautova emo kyke-
nee säätelemään kehitystä munien 
sisällä. Voi olla myös niin, että 
ensin munituilla munilla on jokin 
geneettinen, biologinen viive ver-
rattuna myöhemmin munittuihin 
muniin. Tämä on asia, josta ei pal-
joakaan vielä tiedetä.

Aikainen muuttaja
Kiinnittäkää huomiota mahdolli-
seen kaulushaikaran esiintymiseen 
alueen rantaruovikoissa. Tämän 
lajin sumutorvimainen ääni kan-
tautuu sopivalla säällä kilometrien 
päähän, joten ääntelypaikkaa on 
vaikea määrittää. Joitakin vuosia 
sitten kuulin kaulushaikaran aave-
maisen äänen Kurkiston rannalla. 
Kaulushaikara on aikainen muut-
tolintu. Ensimmäiset yksilöt saa-
puvat yleensä liian aikaisin, kun 
jäät vielä peittävät järvet. Ravin-
nonhankinta jään läpi ei onnistu, 
joten nämä yksilöt ovat valitetta-
vasti tuhon omia.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää 
orastavaa kesää joka lehden ilmes-
tymishetkellä on enää muutamien 
viikkojen päässä. Kohta kuulem-
me jälleen tervapääskyn kiirivän 
äänen taivaalta: srii, srii.

Veikkolan meluesteen 
tila huhtikuun puolivälissä
Kaavoitusarkkitehti Mikael Pet-
tersson: Kaavamuutos on valmis, 
kun kiinteistöhallintopäällikkö 
Ilkka Tiihonen solmii maankäyt-
tösopimuksen yhden maanomis-
tajan kanssa tämän kevään kulu-
essa.
Kiinteistöhallintopäällikkö Ilkka 
Tiihonen: Kirkkonummen kunta 
voisi aloittaa työt samantien maa-
aineksen siirrolla.
Uudenmaan tiepiiri, Leo Koivu-
la: Voimassa oleva meluesteitä 

koskeva laki täytyisi saada kos-
kemaan myös vanhoja asuinalu-
eita. Uudenmaan tiepiirillä ei ole 
varoja meluesteisiin. Nykyisessä 
kiireellisyysluokassaan Veikkolan 
meluesteet toteutuvat vasta 5-10 
vuoden kuluessa. “Kyseenalaine
n”ratasuunnitelma ei vaikuta me-
luesteen rakentamiseen.

Veikkolan tulevaisuuden ympäris-
tötyöryhmä
Arto Forsström

Tienpitovastuu kunnalle
Kirkkonummen kunta on muuta-
ma vuosi sitten Uudenmaan ym-
päristökeskuksen painostuksesta 
aloittanut Veikkolan kunnallistek-
niikan rakentamisen. Se ottanut 
hoitaakseen kaava-alueella olevi-
en teiden kunnossapidon, mutta 
ilmoittanut samalla, että tienpitäjä 
on entinen eli tiekunta tai tien var-
rella asuvat yhteisvastuullisesti.

Rakentaminen on edistynyt ja osa 
putkistoista ja kaduista on valmii-

na. Esimerkiksi Lamminjärven-
tien alkuosa on valmis, mutta tien-
pitäjä on entinen. Maankäyttö-ja 
rakennuslain 86 §:n mukaan on 
kunnan tehtävä valmiiksi tehtyjen 
katujen osalta tienpitopäätös, jol-
la tienpitovastuu siirtyy kunnalle. 
Tästä asiasta on asianomaiselle 
virkamiehelle huomautettu, tois-
taiseksi tuloksetta.

Matti Knuuttila

Lamminjärvestä Kalljärveen vie kuohuva Lamminoja. Sen siivoustalkoot pidetään perinteisesti Jaakonpäivä-
nä 25.7. Tule mukaan klo 18! Kuva: Marjokaisa Piironen.

Kylänraitin lintupalsta. 
Keväinen tervehdys Poh-
jois-Kirkkonummelle!
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Nuorten toiveita tuleville vuosille

Oppilaat pohdiskelivat kysymys-
tä “Minkälaista nuorten toimin-
taympäristöä toivoisit Veikkolaan 
viiden vuoden kuluttua?” Tehtä-
vän tavoitteena oli luoda nuorten 
yhteinen näkemys siitä, minkälai-
set asiat ovat heidän mielestään 
tärkeitä ja tavoiteltuja sekä min-
kälaisiin toimenpiteisiin meidän 
pitäisi ryhtyä, jotta Veikkola olisi 
nuorilleen parempi paikka asua 
ja toimia. Aluksi jokainen mietti 
kysymystä itsekseen ja kirjoitti 
toiveitaan paperille. Tämän jäl-
keen muodostettiin 4 -5 oppilaan 
työryhmät, joissa keskusteltiin 
kaikista esiin tulleista toiveista.  
Näistä valittiin työryhmän mieles-
tä kolme tärkeintä, jotka esitelttiin 
koko luokalle.

Yhteenvetona tehtiin esiteltyjen 
asioiden aiheittainen ryhmittely.

Liikunta
Mahdollisuus keilailuun oli eniten 

toivottu liikuntaharrastus! 
Oppilaat ovat käyneet keilaamas-
sa liikunnan opettajansa johdolla. 
Harrastus jäi erittäin voimakkaa-
na ja innostavana asiana nuorten 
mieleen. 
Jousiammunta oli seuraavaksi 
suosituin.
Uimahalli tai kunnon uimaranta 
olivat seuraavina.
Talviliikunnassa jäähalli oli toi-
velistalla korkealla, mutta, jos nyt 
ei jäähallia, niin edes lämmitetty 
koppi lätkäkaukalon lähelle, sekä 
parempi valaistus.
Muita liikuntaan liittyviä toiveita 
olivat: urheilukenttä ja  parempi 
pururata, salibandy- ja sählype-
limahdollisuudet sekä koris- ja 
jalkapallojoukkueet, tenniskoulu-
tusta, laskettelukeskus ja snouk-
kailurinne, urheiluhalli jne.

Nuorisotilat  
Melkein jokainen työskentelyssä 
mukana ollut nuori esitti toivee-
naan nuorisokahvilan/ kokoontu-
mistilan  saannin kylälle!
Toivelistalla oli seuraavanlaisia 
tiloja nuorille: Nuorisokahvila, 
isompi nuokkari, lämmitetty tila, 
jossa voi olla myöhäänkin illalla, 
nettikahvila, monitoimitila jne. 

NUORET

Tämän kuvan on tehnyt
Linda Oranen kuvataiteen valinnais-
kurssilla Veikkolan koulussa.
Aiheena oli suunnitella ympäristöteos 
Veikkolaan.
Paikkana on yksityispiha ja teos on 
puusta valmistettu valaiseva veistos 
nimeltä “Aamukaste”

Kiinnostus  kirjoitus- ja kuvaama-
taitoryhmien perustamiséen tuli 
myöskin selkeästi ilmi.
Tanssiharratukseen toivottiin 
myös mahdollisuuksia sekä me-
dia/taidepajalle.
Nythän nuorison kooontumistiloi-
na ovat nuokkari ja Neste, joille 
toivottiin pidempiä aukioloaikoja.
Nuotiotiloja parempi vaihtoehto 
olisi myös grillikatos.

Lähitulevaisuuden toimen-
piteitä:
Skatepark-asiasta on jo otettu yh-
teyttä sitä toivoneisiin oppilaisiin. 
Kesällä kunnostetaan ja monipuo-
listetaan skeittiramppia.
Koiraharrastajiin   Veikkolan koi-
rakerho VEKORA on ottanut jo 
yhteyttä.
Leffateatteri ja keilailuharrastus 
tarvitsevat veikkolalaisen yhteis-
työtahon toteutuakseen.
Nuorison telttakahvila Veikkolas-
sa toteutetaan toukokuun lopulla. 
Uusi nuorisotila on Monitoimityö-
ryhmän työskentelyn tavoitteena.

Teksti:
Katriina Aatsalo
Veiky ry

LIIKUNTA ............................. 30
Keilahalli ................................... 5
Jousiammunta ........................... 4
Uimahalli ................................... 4
Hyppytorni Lammaskalliolle .... 3
Lämmitetty luistelukoppi .......... 3
Jäähalli ...................................... 2
Urheiluhalli ............................... 3
Jalkapallo .................................. 2
Urheilukenttä ............................. 1
Laskettelukeskus ....................... 1
Sjökullaan lätkäkaukalo ............ 1
Tennis/opetus ............................ 1
NUORISOTILAT .................. 26
Nuorisokahvila, -tilat .............. 26

Yhteenveto työryhmien tuloksista: 

VEIKKOLAN  7-9 LUOKKALAISTEN TULEVAISUUEN TOIVEET/ työryhmien (37)  kolme parasta

MOOTTORI ............................ 6
Carting, trial, motocross ............ 4
Amerikanrautatapahtuma .......... 1
Mikroauto .................................. 1
LIIKKEET ............................ 16
McDonalds ................................ 4
Videovuokraamo ....................... 3
Ostari ......................................... 3
Intersport ................................... 2
Lidl ............................................ 1
Halvempi bensa-asema ............. 1
Kauppakeskus ........................... 1
Tiimari ....................................... 1
MUSA ....................................... 1
Treeni/keikkakämppä ................ 1

MUUT .................................... 32
Rautatieasema ........................... 5
Koirapuisto ................................ 5
Skatepark ................................... 4
Airsoft ....................................... 3
Puisto, penkit ............................ 1
YTV .......................................... 4
Dirt ............................................ 1
Disco ......................................... 2
Pyörätie Lapinkylä -Kylmälä -
Veikkola .................................... 1
Leffateatteri ............................... 4
Kursseja/harrastusmahdollisuuk-
sia  ............................................. 1
Teatteri ...................................... 1

Jäätelökiska nyt

 jäätelökiska tulevaisuudessa

Punainen tupa nyt

Punainen tupa tulevaisuudessa

Majoista
Majoissa pitää saada olla katolla! 
Eikä eskariin pidä mennä niin ai-
kaisin.
Nimimerkki Superkatti

Hyvä eläimet
Onko teillä joku eläin?
Itse omistan kaksi koiraa ja kolme 
kissaa. Kannattaisi hankkia koti-
eläin!
Nimimerkki Eläinystävä

Kassit
Kassit ovat hyviä, koska niitä vie-
dään matkalle. Niihin voi laittaa 
vaatteita, vihkoja ja ruokatavaroita. 
Veikkolassa ei ole kassikauppaa.
Nimimerkki Supertiikeri

Ei koulua
Ei saa olla koulua! Koko ajan 
joutuu tekemään tylsiä tehtäviä ja 
joutuu olemaan paikoillaan. Ruo-
kailu on kyllä kivaa.
Nimimerkki Supermies

Ei eskaria
Ei saa olla eskaria! Veikkolassa on 
kivaa yleisurheilu, mutta Vevessä 
on tylsää se kun pyöritetään lan-
tiota.
Nimimerkki Superleijona

Eläimet on turhia
Minusta eläimet ovat turhia. Ne 
vain istuvat ja ovat niin kilttejä, 
niin kilttejä.
Nimimerkki Eläinvihaaja

Lasten yleisönosasto
Veikkolassa

Veikkolan kyläyhdistys 
selvitti kuluvan kevään 
aikana kylän koulun 7 - 9- 
luokkalaisten tulevaisuu-
den toiveita.
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Viime kesän Metsän peitto-leirillä uitiin joka päivä. Ensi kesän leirin nimi on Palajärven salaisuus. Kuva: Arja Puikkonen

Siellä oli mökkejä joihin mahtui 
kuusi lasta, sängyt ja pöytä.  Jo-
kainen mökki teki itselleen omat 
säännöt ja ne kirjoitettiin tarina-
vihkoihin.

Leirillä sai valita erilaisia teke-
misiä, esimerkiksi ratsastuksen. 
Mentiin pikkuautolla ratsastus-
paikkaan ja tallinomistajat valitsi-
vat hevosen koon mukaan ja sen 
mukaan onko kokenut vai ei. He-
vosia sai harjatakin.
Joka päivä tehtiin erilaisia asioi-
ta, mutta uitiin joka päivä. Disko 
ei muistuttanut kauheasti diskoa. 
Siellä sai pillimehut ja siellä oli 
tanssikisa, jonka voitti yksi Lin-
da.

Jokainen mökki rakensi oman 
majan tai paikan metsään. Ohjaa-

NUORET

Pikkusisko nukahti tikapuihin
Yksi yö minulta putosi unikaveri 
ja pikkusiskoni lähti tuomaan sitä 
minulle ja nukahti sänkyni tika-
puihin.

Sopimus
30.3.2005 olimme kavereiden 
kanssa välitunnilla. Olin ollut 
kaverini kanssa riidoissa jo kaksi 
viikkoa. Välitunnilla marssiin suo-
raan kohti kaveriani. Sanoin, että 
en jaksa enää ja pyysin anteeksi. 
Hän sanoi; ”En mäkään jaksa ja 
anteeksi.” Sitten aloimme leikkiä 
yhdessä ja olemme siitä asti olleet 
erottamattomat.

Meidän tutun hevonen kuoli
Meidän tutun hevonen oli kesällä 
laitumella. Me nähtiin, että se ma-
kasi maassa ja sen kavio oli tarttu-
nut riimuun kiinni. Kavio saatiin 
irti riimusta, mutta se ei jaksanut 
nousta ylös. Sen omistaja oli sen 
kanssa yötä ulkona, mutta sitten 

se jouduttiin lopettamaan. 

Kevätjäätelö
Eräs tyttö söi maanantaina 
4.4.2005 jäätelöä peräkärryssä ka-
verinsa pihalla Kylmälässä.

Tahalteen tehty
Kerran eskarissa yksi tyttö unohti 
kammata tukkansa.

Lipunryöstöä pihalla
Kerran kesällä Veikkolan Lam-
maskalliontiellä pelasimme naa-
purien kanssa lipunryöstöä pihalla 
puoli yhdeksään saakka illalla.

Monsteri
Sunnuntaina 3.4.2005 olin huo-
neessani ja huomasin, että takana-
ni oli joku. Kun käännyin ja näin 
monsterin, jonka päälaki oli kar-
vainen, silmät olivat eriväriset ja 
jalat kuin jättiläisen jalat, tiesin, 
että se laji tunnettiin nimellä PIK-
KUVELI!

Lasten uutistoimitus

VIIME KESÄNÄ
METSÄN PEITOSSA

jamme Nana muuttui käärmeeksi 
ja pelotteli meitä  Onneksi hän ei 
ollut vaarallinen. Kaisa-ohjaaja 
puettiin ja maalattiin hassun nä-
köiseksi. Kolmas ohjaaja Emma 
muuttui karhuksi ja sitä piti juosta 
karkuun. Sitä ennen kirjoitettiin 
tarina hirviöistä.
Siellä oli esitys metsässä. Van-
hemmat sai tulla katsomaan esi-
tystä.

PIZZA PARASTA
Viime kesän leirillä  mukana oli-
vat Taru ja Inka. Haastattelin heitä 
ja kysyin:

Mikä oli kivointa? 
Inka: Ratsastus.
Taru: Uiminen.
Mikä ruoka oli parasta?
Inka: Pizza.

Taru: Pizza.
Mitä toivot ensi kesän leiriltä?
Inka: Ratsastusta, (sanon sen, 
vaikkei ratsastusta ensi kesänä 
ole)  ja diskoa. 
Taru: Että sinne tulisi kaikki ka-
verit ja päästäisiin asumaan taas 
ykkösmökkiin.

Reportteri Irina Karvinen ja apu-
na kaikki viime kesän leiriläiset

TÄNÄ KESÄNÄ:
Vihdin Palajärvellä 28.6. – 2.7. 
järjestettävän valtakunnallisen 
sanataideleirin teema on eloku-
va. Palajärven salaisuus – leiri on 
tarkoitettu 8-12-vuotiaille kirjoit-
tamisesta, teatterista ja elokuvasta 
kiinnostuneille. Ohjelma huipen-
tuu Oscar-galaan. Hinta 130 euroa. 
Tiedustelut Vantaan sanataidekou-
lu p. 040-564 2491 ja 050-468 
7504 tai opetus@sanataide.com 
Järjestäjinä Suomen sanataide-
opetuksen seura, Vantaan sana-
taidekoulu ja Kirkkonummen sa-
napaja.

Viime kesän leirillä oli ratsastusta, uimista ja disco. 
Saimme leirillä omat vihot, joihin kirjoitettiin tarinoita. 
Olimme ekat leirillä ja kiersimme vanhempiemme kans-
sa katselemassa paikkoja.
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NUORET

Tekemisen puute

Meidän koti nyt
Se on siksi paras kun siellä on 
melkein kaikille omat huoneet. Ja 
äiti osaa tehdä hyvää ruokaa. 
Siellä voi kesällä hyppiä trampo-
liinilla. Siellä voi tehdä esityksiä. 
Me tehdään mun kaverin kanssa 
näytelmä. 
Meidän koti tulevaisuudessa
Sinne on tullut vesikeinu. Keinun 
alla on iso uima-allas ja keinusta 
hypätään sinne.
Tulevaisuus olisi sellainen, että 
olisi kolmikerroksisia kerrostaloja 
ja käveleviä busseja. Omenapuis-
sa olisi vain viisi omenaa.

K-Kauppa
Sieltä saa karkkia.
K-Kauppa tulevaisuudessa
Niitä namipötköjä ja karkkipus-
seja olisi kolmekymmentä kertaa 
enemmän.

Nesteen bensa-asema
Siellä on mun lempinameja, la-
kritsisalmiakkisekoituksia. Nes-
teellä on purkkareita.
Nesteen bensa-asema tulevai-
suudessa
Autot voi mennä suihkuun niin 
ettei tarvi maksaa. Siellä olisi hie-

noja autoja niin kuin limusiineja.
Siellä olisi kaksi limusiinia, joilla 
saisi matkustaa. Toinen olisi aina 
automaattisessa pesussa ja toisella 
saisi matkustaa.
 
Punainen tupa
Siellä on kaikkia vempaimia. 
Sieltä saa läksyjä joskus ja siellä 
oppii.
Punainen tupa tulevaisuudessa
Lapset saisi tuoda Punaiselle 
tuvalle eläimiä ja pihalla olisi 
eläinten koulutus. Niiden täytyisi 
pujotella kivien välistä. Se joka 
on ekana perillä voittaa ja kaikki 
lähtee samaan aikaan.

S-Market
Siellä on kivoja ruokia ja siellä on 
banaania.
S-Market tulevaisuudessa 
Siellä olisi suomenkielinen uima-
halli lapsille kun isä ja äiti menee 
kauppaan. Siellä on hoitaja val-
miiksi uimassa sitä varten jos lapsi 
tippuu tai sattuu jotakin. Jos siellä 
loukkaantuu pahasti, niin siellä on 
myös valmiiksi sairaala.

Jäätelökiska
Kesällä sieltä saa parhaita jääte-

löitä. Mansikkajäätelö, suklaajää-
telö ja sitten se tiikeri ja mustikka 
on parhaita.
Jäätelökiska tulevaisuudessa
Siellä olisi pitkä pöytä ja lapsil-
le olisi laitettu valmiiksi tuoleja. 
Jäätelöitä oli 12 eri lajia. Uusia 
olisivat pirtelö ja haiseva suklaa 
(sitä haluaa yksi järkipäinen kou-
lulainen).

Luistinrata
Siellä saa luistella silloin kun jää-
tä. Siellä on myös se kiva, että vä-
lillä voi laskea puilkkamäkeä.
Luistinrata tulevaisuudessa
Siellä pitää olla aina hattu muka-
na. Jos ei ota hattua, ei saa luis-
tella.

Kirkkonummen uimahalli
Se ei ole Veikkolassa, mutta  mei-
dän luokka käy siellä aina uimas-
sa. Koska siellä on lasiovet, jotka 
menee automaattisesti auki ja siel-
lä on kahvila.
Kirkkonummen uimahalli tule-
vaisuudessa
Siellä olisi uima-allas ulkona. Sei-
nään olisi tehty iso ikkuna. Siellä 
olisi sireeni; jos sinne tulee rosvo, 
niin se hälyyttää.

Nyt ja tulevaisuudessa 
- Veikkolan paras paikka 

Hei! Olen lapsikokoa oleva raip-
pa, minut omistaa lapsi nimeltä 
Aippa. Hän on pitkä, mutta paksu 
ja hänellä on koira nimeltä Nap-
su. Jos sulle k-kamu olis hyvä niin  
ota käteesi kynä, toivoo Lapsiko-
koa oleva raippa

Hei kaikki!
Me olemme viisi kissanpentua, 
jotka etsivät luotettavia kirjekave-
reita. Synnyimme perjantaina 8.4. 
05. Meidän lempiruokamme on 
äidinmaito, koska se on ainoa ruo-
ka mitä voimme syödä. Kerromme 

Halutaan kirjeenvaihtoon

Se kertoi Runebergista, että se 
oli hyvä tekemään kaikenlaisia 
runoja. Nuket vain näytteli ja Ru-
neberg-nukke oli kiva kun se oli 
melkein koko ajan esillä ja mietti 
kaikenlaisia.
Pidin siitä esityksestä tosi paljon. 
Siinä oli surullisia ja iloisia koh-
tia. Oli kiva kun sai esityksen jäl-
keen tehdä itse esityksiä.
Se oli naurettavaa kun Runeber-

gin pojat teki palikoista yhtä jut-
tua. Surullista oli, että Runeberg 
halvaantui ja sen piti katsella vain 
peilillä sieltä sängystä.
Jesper Autio

Nukketeatteritaiteilija Anne Liha-
vainen vieraili Sanapajassa 7.3. 
J.L. Runebergin elämästä kerto-
valla esityksellä Kultakruunu.

Sanapajassa kävi nukke-
teatteri

Avoinna: ma-pe 6-21, la-su 8.30-21 

Veikkolan kioski Ky Koskentori, 
Veikkola p. 09-2568 807

Veikkauksen pelit ja arvat
Ruoka-annoksia, hampurilaisia ja pikkulämpimiä

Hyvää kahvia ja tuoretta pullaa edullisesti
Elintarvikkeita monipuolisesti

Jäätelöä, makeisia, kylmiä juomia lapsille ja aikuisille

KOHTAUSPAIKKA
KOSKENTORILLA

Sananraitin toimittivat nuoret
Sananraitin toimituskunta eskarit 
ja ekaluokkalaiset:
Anni, Jenni, Iina, Markus, Ilmo, 

Jesper, Anni K.,Enni, Annika ja 
Milla. Vanhemmat koululaiset: 
Anna-Sofi a, Anni, Camilla, Elina, 

Fanny-Sofi a, Inka, Irina, Milla, 
Mira ja Taru.
Kuva: Arja Puikkonen

Kesällä on vapaata ja paljon aikaa, 
mutta ei kesätyö paikkoja kaikille 
ellei sitten mansikka maa kiinnos-
ta.. Yleensä vain yli 16-vuotiaita 
onnistaa kesätöiden saannissa. Ja 
ne nuoret jotka eivät pääse kesä-
töihin ovat enimmäkseen ulko-
salla kavereittensa kansa, mutta 
kun kauan odotettu kesä sitten 
alkaa menee nuorisotalo kiinni. 
Kokoontumispaikkana toimii siis 
enään vain uimarannat skedepark 
ja koripallo peluu paikat. Mutta 
mitäs sitten jos sataa vettä? As-
valtti kastuu skedeparkilla ei voi 
rullata enää, jos pelaa korista ja 
tihuttaa vettä/sataa kunnolla ei pe-
luukaan enää kiinnosta ja uimaan 
mennään vain kauniina päivinä . 
Eli jos sataa on parempi pysyä ko-
tona ei silloin mansikkamaakaan 
innosta.

Ja kauniinakin päivänä skedepar 

on puutteellinen, (härveleitä voisi 
olla enemmän ja vain alan harras-
tajat ovat siellä) Uimarannoista 
vain kahdessa on laituri jos kle-
menttiäkin muistetaan. Lammin 
järvessä on kaksi yleistä uimaran-
taa elikkä aika ahtaaksi tulee jos 
vain nuoret päättävät mennä sinne 
koska sekaan tulee aina pienet 
lapsiperheet ja joku koiran uitta-
jakin. Eikä Lamminjärvessä voi 
olla loppu kesästä kun sinilevä on 
ottanut komennon.

Ja jos joku keksii lähteä pois Veik-
kolasta hän saa maksaa itsensä ki-
peäksi bussi lipusta mikä on Hel-
sinkiin 5.60e yhteen suuntaan.

Joten olisi kiva saada uusia ajan 
viettopaikkoja kesällä joku pen-
killinen alue olisi mukava mis-
sä voisi olla myös katos ja grilli 
paikka.

enemmän itsestämme kirjeessä, 
joten jos kiinnostaa niin raaputa 
kuoreen: Anna Sofi a Selänne ja 
osoitteeksi Kylmälä
PS. Emme voi vastata kaikille.
PPS. Kuva olisi plussaa!
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Veikkolan koulun uuden 
kuntosalin aukeamista 
odotettiin VeVen joukois-
sa innokkaasti. Kun sali 
vihdoin avasi ovensa, oli 
hymy herkässä. Viihtyisä 
ja hyvin varustettu kunto-
sali palvelee hienosti kai-
kenikäisiä ja -kuntoisia 
veikkolalaisia.

- Päätimme heti salin avauduttua 
perustaa erityisen aikuisille suun-
natun kuntokoulu-kurssin, jossa 
tarjoaisimme kaikille veikkola-
laisille mahdollisuuden tutustua 
ohjatusti ja turvallisesti kuntosali-
harjoitteluun, kertoo kuntokoulun 
ohjaaja Johanna Aatsalo-Sallinen.

Kuntosali on varustettu helppo-
käyttöisillä lihaskuntolaitteilla, 
joiden toimintaan on hyvä pe-
rehtyä ennen harjoittelua. Moni-
puolinen laitteisto antaa hyvän 
harjoitusvastuksen koko kehon 
lihaksille. Voimiansa voi kehittää 
myös irtopainoilla tai ns. vapailla 
painoilla ilman koneita.

- Tärkeintä kuntosaliharjoittelus-
sa on muistaa oikeat suoritustek-
niikat, jotta esimerkiksi vältytään 
selän tai esimerkiksi jalkojen ni-
velten ylikuormitukselta. Lisäksi 
oikea suoritustekniikka vie har-
joittelun vaikutukset juuri niihin 
lihaksiin, jonne on tarkoituskin. 
Jos ei ole saanut ohjausta harjoit-

Intoa ja voimaa koulun kuntosalilta

telunsa alussa, esimerkiksi niska- 
ja hartiaongelmiansa salilla hel-
pottava voikin saada yläselkänsä 
vielä pahemmin jumiin, Aatsalo-
Sallinen kuvailee.

Kuntokoulu sai veikkolalaisten 
keskuudessa suuren suosion. Oh-
jattuun kuuden kerran kurssiin 
osallistui yli 20 osallistujaa. Suu-
rin osa heistä on jatkanut kurssin 

jälkeen harjoitteluaan itsenäisesti  
salilla. Vaikutuksetkin ovat jo sel-
västi näkyvissä.

- On tosi kiva kuulla palauttees-
ta, että tasapaino, lihaskunto ja 
yleisesti ottaen olemus ja kehon 
asento on saanut uutta voimaa. 
Jos korostimme hyvän ryhdin ja 
syvällä kehossa olevien vatsali-
hasten merkitystä oikeissa suori-

tustekniikoissa, niin nyt tulokset 
näkyvät jo harjoittelijoiden ole-
muksissa. 

Jatkoa luvassa
Kuntosaliharjoittelun suuren suo-
sion vuoksi VeVe järjestää vielä 
kuntokoulun jatkokurssin loppu-
keväästä. Kesän harjoittelutilan-
teesta ei vielä lehden painoon-
mennessä ollut varmaa tietoa, 

mutta viimeistään syksyllä kou-
lujen alettua ohjattu kuntokou-
lukurssit jatkuvat. Uudet harjoit-
telijat ovat tervetulleita mukaan 
kesken kaudenkin. Salilla on aina 
paikalla vastaava ohjaaja, joka voi 
tarvittaessa neuvoa laitteiden käy-
tössä.

- Tahko Pihkalan vuonna 1909 
kirjoittamassa kuntoilukirjassa 
”Koneoppi” kerrottiin, kuinka 
ihmiskeho pysyy kunnossa vain 
hyvin voideltuna ja tasaisesti käy-
tettynä, aivan kuten puimurikin 
ruostuu ladossa käyttökelvotto-
maksi ilman säännöllistä huoltoa 
ja käyttöä, Aatsalo-Sallinen muis-
tuttaa.

- Ihmisellä on kehossaan yli 200 
luuta ja yli 400 lihasta. Erilaisten 
terveysliikuntasuositusten mukaan 
lihaskuntoa pitäisi muistaa kehit-
tää ja ylläpitaa muutaman kerran 
viikossa 8-10 erilaista lihasharjoi-
tetta ja kussakin harjoitteessa 8-12 
toistoa.

VeVen kuntosaliharjoitteluajat 
löytyvät parhaiten viikottain Kirk-
konummen Sanomista ja seuran 
omilta kotisivuilta osoitteesta: 
www.veve.net. 

Tervetuloa mukaan hyvään seu-
raan!

Teksti ja kuva;
Johanna Antsalo-Sallinen

Kuntosaliharjoittelu sopii kaikille yli 15-vuotiaille. Kuvassa VeVen iloista kuntokoulujoukkoa koulun uudella 
salilla.

Veikkolan Veikkojen yleisurheilu-
jaos järjestää pätevien kouluttajien 
vetäminä kaksi 7-15 vuotiaille tar-
koitettua leiriä Veikkolan kentällä 
ja sen lähimaastossa. Teoriaope-
tuksen tukikohtana toimii seuran 
klubi.
Leireillä on tarjolla monipuolis-
ta liikuntaa, riemukkaita retkiä, 
hauskoja nokkeluustehtäviä ja 
huipentumana loppubanketti.
Sporttisessa seurassa viihtyy var-
masti!

Kesäkuun leiri
6.-17.6. arkisin klo 09.30-12.00 
Heinäkuun leiri

Lähde mukaan vauhdik-
kaalle yleisurheiluleirille!

25.-29.7. klo 09.30-14.00

Ilmoittautumiset:
Koska paikkoja on rajoitetusti, il-
moittaudu ajoissa leirivastaavalle: 
Jutta Bäckman 050-3319478 tai 
juttabackman@hotmail.com

Maksu:
Yhden leirin hinta 25 e (sisar-/
seura-ale 20 e).

Mukaan:
-säänmukainen varustus
-juomapullo ja elokuun leirille 
eväät
-sporttista mieltä repullinen…

Veikkolan kentällä to 
2.6.2005 klo 18.15

Veikkolan Veikkojen yleisurhei-
lujaos osallistuu kahdeksannen 
kerran valtakunnalliseen nuoriso- 
ja seuratyötä tukevaan operaatio 
Kunniakierrokseen. Tällä keräyk-
sellä hankimme tukea seuramme, 
piirimme Helsyn ja Suomen Ur-
heiluliiton nuorisotyölle. 
Osallistu sinäkin keräykseen ja 
anna tukesi seuramme edustajal-

OPERAATIO KUNNIAKIERROS 
NUORISON HYVÄKSI

le! Rahaa ei kerätä käteisenä, vaan 
lasku lähetetään myöhemmin pos-
titse. Tukijoiden määrällä ja tuki-
summalla (minimi 8 euroa) ei ole 
ylärajaa. Keräykseen lahjoittajien 
nimet tuodaan julki Kunniakier-
ros-tapahtumassa, jonka VeVe yu-
jaos järjestää Veikkolan kentällä 
torstaina 2.6. klo 18.15 alkaen. 
Voit olla mukana Kunniakierrok-
sella juoksijana, kävelijänä tai 
vaikkapa rullaluistimin. Pääasia 
on osallistuminen ja liikunnan rie-

mu!
Tapahtuman lisäksi luvassa on 
railakasta menoa ja hulppeita yllä-
tyksiä hyvän musan tahdittamana. 
Speakerina toimii sprintteri Mar-
kus Pöyhösen valmentaja/mana-
geri Atte Pettinen. 
Tämän vuoden Kunniakierroksen 
teemana on “Yleisurheilua joka 
lähtöön”

Tuestanne etukäteen kiittäen,
VeVe yu-jaos

URHEILU

OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY

Yleislääkäri Ulla Kivinen, arkisin klo 8-

Lastenlääkäri Petteri Hovi, tiistaisin klo 17-

☎  2568 265
Vanhatie 26 

Veikkola

Ajankohtaista tietoa netistä:

www.veve.net
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