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K
un kävimme luovuttamassa neuvola-adressin valtuustolle, arvovaltainen kunnanvaltuutettu 
moitiskeli valtuuston eteisaulassa:
- Aina vain Veikkola, eikö niille mikään riitä. Jo vesihuolto maksaa.

Etelä-Kirkkonummella niputetaan asioita Veikkola-etuliitteen alle: ei nyt sentään Veikkolan ve-
sihuoltoa ja Veikkolan lastenneuvolan terveydenhoitajaa samaan aikaan. Nehän ovat molemmat Veikkolan, ja 
jo putket tulevat poskettoman kalliiksi.

Kaiken aikaa on sanottu, että Veikkolan vesihuoltoa ei ole teknisesti mahdollista rakentaa niin nopeasti kuin 
ympäristökeskus vaatii. Nyt on selvinnyt, että tekniset esteet ovat sittenkin voitettavissa. Kaavoituskaan tai sen 
puute ei ole esteenä; Veikkola on riittävän valmis putkien linjauksille. Vedotaan siihen, että vesi- ja viemäriver-
koston rakentaminen tulee kalliiksi ja pistää kunnan taloussuunnitelmat uusiksi. En ole koskaan nähnyt laskel-
mia siitä, mitä liityntämaksuina saadaan. Veikkolan vesihuolto on näköjään kunnalle pelkkä kustannuserä.

Kirkkonummi on vetkutellut Veikkolan vesihuollon kanssa kymmeniä vuosia. Toivottavasti kunnan valitus 
ei mene läpi, vaan se joutuu uhkasakon uhalla rakentamaan Veikkolan vesihuollon aikataulussa vuoden 2009 
loppuun mennessä. Toivoa sopii, että Veikkolan neuvola saa terveydenhoitajansa, eikä virkaa asenteellisesti 
niputeta Veikkolan alle ja todeta, että putkissa on teille tarpeeksi.

Kannattaa seurata, kuinka näiden meille tärkeiden asioiden kanssa käy Joulukuun Kylänraitissa pystymme 
kertomaan, mitä budjettiin saatiin. 2,5 miljoonaa vesihuoltoon on paljon, mutta niin on nykyinen 850 lasta 
yhdellä terveydenhoitajallakin. Veikkolan ongelmien ratkaisulle ei toivottavasti ole asenteellista estettä.

Hyvää syksyä!  Raija Kari 

Neuvola-adressin luovutus Kirkkonummen kunnanvaltuustolle. Kuvassa vas. Maria Feldt ja Raija Kari luovuttamassa ja valtuuston I va-
rapuheenjohtaja Antti Salonen vastaanottamassa adressia. Kuva: Raili Leidenius

Veikkolan neuvola tarvitsee 
toisen terveydenhoitajan

Sosiaali- ja terveysministeriö 
suosittaa yhdelle terveydenhoita-
jalle 340 lasta (jollei sijaista ole). 
Veikkolassa lapsia on suosituksiin 
verraten ylin kaksikertainen mää-
rä, luettiin sitten minkä virkamie-
hen tilastoja hyvänsä. Veikkolassa 
neuvolapalvelut eivät ole pysyneet 
väestön kasvun tahdissa. Henki-
lökuntaa on yhtä paljon kuin 20 
vuotta sitten. Ja silloin Veikkola 
oli pieni kylä.
Valtuustoaloitteen allekirjoittivat 
Marjut Frantsin lisäksi ainakin 
seuraavat valtuutetut: Antti Salo-
nen, Eero Lankia, Tuovi Ronkai-
nen, Harri Herlevi, Lasse Streng, 
Airi Hyvönen, Eero Hirvonen, 
Anna-Maija Penttilä, Pekka Pert-
tula, Minna Pirttijärvi, Ari Ha-
rinen, Pekka Oksanen, Johanna 
Kohl, Heli Yli-Knuuttila, Antti 
Kilappa, Outi Hakkarainen sekä 
varavaltuutetut Lehtomäki ja Ma-
ria Feldt.
Adressi luovutettiin kunnanval-
tuustolle torstaina 25.8., samana 
päivänä kuin valtuustoaloite. On 
mielenkiintoista nähdä, min-
kä vastauksen valtuustoaloite ja 
sitä tukeva adressi saavat syksyn 
budjettineuvotteluissa kuntapäät-

Pohjois-Kirkkonummella 
kerättiin kesällä neuvo-
la-adressiin 2 504 nimeä 
valtuustoaloitteen tueksi. 
Aloitteen ja adressin kaik-
kein konkreettisimpana 
tavoitteena on saada toi-
nen terveydenhoitajan vir-
ka Veikkolan neuvolaan ja 
kunnan ensi vuoden bud-
jettiin.

Kansikuvassa taiteilija

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen

hiomassa alumiinipallon

puolikasta. 

Pallosta tulee Veikkolan koulun 

ensimmäinen taidehankinta.

Kuva: Marjokaisa Piironen.

Kirkkonummen väestönkas-
vu on ollut voimakasta usean 
vuoden ajan aktiivisen kaavoi-
tuspolitiikan vuoksi. Kuntaan 
on muuttanut runsaasti nuoria 
lapsiperheitä, jolloin erityisesti 
lasten ja nuorten osuus kunnan 
väestöstä on kasvanut.
Viime vuosina itäisen ja poh-
joisen Kirkkonummen alueiden 
väestön kasvulla on ollut jo hal-
litsemattomia piirteitä. Esim. 
vuonna 2004 Veikkolan kasvu 
oli yli 9 %, koko kunnan kasvun 
ollessa sekin korkea 3.4 %. Lap-
sia ja nuoria veikkolalaisista on 
nykyisin noin kolmannes.
Kuntalaiset tarvitsevat heille 
kuuluvat peruspalvelut. Kirkko-
nummella ei kuitenkaan ole riit-
tävässä määrin reagoitu lisään-
tyneeseen palvelutarpeeseen ja 
palveluiden saatavuus on hei-

VALTUUSTOALOITE
kentynyt. Esimerkiksi Veikko-
lassa terveydenhoitajaresurssit 
ovat pysyneet vuosia muuttu-
mattomina voimakkaasta lasten 
ja nuorten määrän lisäyksestä 
huolimatta. Kuitenkin lapsiper-
heet tarvitsevat erityisesti sekä 
päivähoito- ja koulupalveluita 
että neuvola- ja koulutervey-
denhoitopalveluita.
Ennaltaehkäisevän terveyden-
huollon (neuvolat ja kouluter-
veydenhuolto) tavoitteena on 
lapsen fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen kehityksen tukemi-
sen lisäksi tunnistaa ajoissa syr-
jäytymisvaarassa olevat lapset 
ja nuoret sekä puuttua riittävän 
varhain erilaisiin kehityksen on-
gelmiin. Lasten pahoinvointi on 
viime vuosina lisääntynyt ollen 
valtakunnallisesti jopa 10-20 %:
n tasolla. Syitä lasten kasvavaan 

TERVEYDENHOITAJARESURSSIEN / MITOITUKSEN KORJAAMINEN

PÄÄKIRJOITUS AJASSA

pahoinvointiongelmaan on monia 
vanhempien päihteidenkäytöstä ja 
mielenterveysongelmista lisään-
tyviin työelämän vaatimuksiin ja 
muuhun turvattomuuteen. Siksi 
perheet tarvitsevat tänä päivänä 
yhä enemmän ammatti-ihmisten 
tukea myös kasvatus- ja elämän-
hallintakysymyksissä. Tukea on 
mahdollista saada neuvolassa sil-
loin kun riittävät henkilöresurssit 
sen mahdollistavat.
Panostamalla sinällään edulliseen 
ennaltaehkäisevään toimintaan 
voidaan korjaavien toimintojen 
kustannuksissa (mm. erikoissai-
raanhoito, psykiatrinen hoito, las-
ten huostaanotot) tulevaisuudessa 
säästää Työn tekemiseksi tarvitaan 
kuitenkin väestöön ja sen erityis-
piirteisiin nähden riittävä määrä 
terveydenhoitajia. STM:n suosi-
tusten mukaan yhtä terveydenhoi-

tajaa kohti tulisi olla enintään 340 
lasta (kun ei sijaista loma-aikoina). 
Suosituksiin nähden koko kunnan 
tilanne on huono, mutta suurin va-
jaus on pohjoisen kunnan alueella. 
Keväällä 2005 ainoalla lastenneu-
volan terveydenhoitajalla oli lis-
toillaan noin 850 lasta (neuvola-
ikäiset, kouluunmenotarkastukset 
ja pikkukoulun oppilaat). Myös 
äitiysneuvolan ja kouluterveyden-
huollon resurssit alueella ovat sel-
västi ali suositusten.
Vastuu peruspalveluista ja neu-
voloiden toimintaedellytyksistä 
on kuntapäättäjillä. Lastenneuvo-
latyön vaikuttavuuden paranta-
minen edellyttää selvää resurssi-
lisäystä, sillä terveydenhoitajien 
riittävä määrä on toimivan neu-
volan tärkein edellytys. Kunnan 
heikko taloudellinen tilanne ei 
ole syy säästää ennaltaehkäisevän 

terveydenhuollon resursseissa, 
sillä se koituu tulevaisuudessa 
kunnalle vain yhä kalliimmak-
si korjaavien toimien kuluina. 
Se on siis erittäin lyhytnäköistä 
“säästämistä”.
Me allekirjoittaneet valtuutetut 
vaadimme, että vuoden 2006 
budjettiin lisätään vähintään 
yksi kokopäiväinen terveyden-
hoitaja Veikkolan alueelle. Li-
säksi terveydenhoitajien resur-
sointiin niin neuvoloissa kuin 
kouluterveydenhuollossa tulee 
saada korjausta koko kunnan 
alueella niin, että kunnan kas-
vava väestö saa sille kuuluvat 
palvelut, työkuorma on inhi-
millinen ja kunnan menot kor-
jaavissa toiminnoissa pysyvät 
jatkossa hallinnassa.
Veikkolassa 25.8.2005
Marjut Frantsi

täjiltä, jotka ovat vastuussa pe-
ruspalveluista ja neuvoloiden toi-
mintaedellytyksistä.
Osa päättäjistä todennäköisesti 
arvioi, että kunnan strateginen 
ykköstavoite, terve talous, estää 

lisähenkilökunnan palkkauksen 
neuvolaan. Monen mielestä taas 
kunnan heikko taloudellinen ti-
lanne ei ole syy säästää ennaltaeh-
käisevän terveydenhuollon resurs-
seissa, sillä se tulee kalliimmaksi 

ja on siksi erittäin lyhytnäköistä. 
Pituus, paino, piikki ja pihalle ei 
riitä Veikkolassakaan.
Vastaus pari vuotta sitten jätettyyn 
vastaavaan aloitteeseen oli ympä-
ripyöreä: rahaa ei ole. Joulun Ky-

länraitissa pystymme kertomaan, 
tuliko Veikkolan neuvolaan terve-
ydenhoitaja, vai siirtyikö asia taas 
rahan puutteen takia.

Raija Kari 

Veikkolan sitä tai tätä
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Koko perheen juhannusjuhla vietettiin perinteisesti Navalan puistossa Haapajärven rannalla. Lapset 
saivat tullessaan kukkapuskat, jotka he kiinnittivät aikuisten avustuksella juhannussalkoon. Miehet 
nostivat sitten salon pystyyn.

Elojuhlia suosi lämmin ja aurinkoinen sää. Anniskelualueella oli ai-
van alkuillasta hyvin tilaa.

Veikkolan koulussa oli koko päi-
vän tanssikilpailut. Kaksi nuor-
ta kilpailijaparia esiintyi elojuh-
laväelle.

Navalan ladon uusi terassi oli 
hyvin suosittu.

Orkesteri rumpali Jartsa Heikkinen, saksofonisti Unto Haapa-aho, 
hanuristi Asa Savolainen, basisti Juha Tikka ja solisti Kai Lind.

Jotkut nuoret uskaltautuvat myös tanssimaan latoon, jossa alkaa jo 
olla ruuhkaa.

Uudet kompostoivat vessat he-
rättivät kaikissa ihastusta.

Kai Lindin jälkeen lauloi Eija 
Ahvo.

Tästäkin perinteestä halutaan 
pitää kiinni: joka vuosi juhan-
nusaattona Näkki nousee Haa-
pajärvestä vokottelemaan kylän 
neitosia. Tänä vuonna Näkin 
rooliin eläytyi Lasse Rehn. Hän 
hurmasi yleisöä juttelemalla 
neitosille, antoi näille kukkia, 
kurkisteli hameiden alle ja tans-
sitti heitä.

Kylänraitti aloittaa juttusarjan 
Kohtauspaikkana Kymppikios-
ki , jossa ripeät reportterimme 
käyvät jututtamassa satunnaisia 
asiakkaita.
Kuka olet?
- Jaakko Nurminen.

KOHTAAMME KYMPPIKIOSKILLA

Mistäs tulet?
- Helsingistä.
Minne menet?

- Elohoviin talkoisiin.
Käytkö usein Kympillä?
- Täällä ollessani pari kertaa vii-

“Alkusyksyn tilanne kunnallisessa 
päivähoidossa on hyvä. Kaikille 
hakijoille on löytynyt hoitopaik-
ka”, kertoo kunnan päivähoito-
päällikkö Raili Santavuori. Kun-
nanvaltuusto myönsi Veikkolan 
alueen päivähoitoon lisämäärä-
rahan, jonka avulla Koskentorin 
päiväkodille saatiin lisätyksi esi-
kouluopetusta ja pienempien las-
ten hoitopaikkoja.

“Seuraamme tilannetta hyvin tark-
kaan. Paikkojen löytäminen kai-
kille hakijoille on haasteellista.
Hakemuksia tulee kaiken aikaa, 
ja vuodenvaihteeseen on jälleen 
muodostumassa jonoa. Tilanne 
elää koko ajan”, Raili Santavuori 
lisää.

“Veikkolan lapsimäärä on kasva-
nut räjähdysmäisesti, mutta tilan-
ne on saatu hoidetuksi hallitusti”, 
iloitsee myös Koskentorin päi-
väkodin johtaja Hilppa Konttori. 
“Tosin tilannetta ei ole aina saatu 
hoidetuksi aivan niin kuin olisim-
me halunneet. Emme esimerkiksi 
ole kaikissa tapauksissa saaneet 
ilmoitetuksi paikoista kahta kuu-
kautta ennen hoidon alkua, vaan 

vasta kolme viikkoa ennen”, valit-
telee Konttori.

Erilaisilla järjestelyillä paikka on 
kuitenkin onnistuttu löytämään 
kaikille 1.9.2005 päivähoidon 
aloittaville.

Sekä perhepäivähoitoon että päi-
väkoteihin on ollut hakijoita mel-
ko tasaisesti. Santavuoren mukaan 
perhepäivähoidossa on muutama 
paikka vapaana, samoin yksityi-
sissä päiväkodeissa. Kunnallisten 
päiväkotien paikat ovat täynnä. 
Jatkossa helpotusta paikkatilan-
teeseen saattaa löytyä Haapajär-
ven suunnalta. Sivistyslautakunta 
on tehnyt ehdotuksen Haapajärven 
entisen koulun tilojen saneeraami-
sesta päivähoitokäyttöön.

Veikkolassa ei ole tarjolla ruot-
sinkielistä kunnallista päivähoi-
toa. “Kun Koskentorin päiväkoti 
avattiin, etsimme henkilökuntaa 
ruotsinkieliselle päiväkotiryh-
mälle. Emme kuitenkaan saaneet 
rekrytoiduksi pätevää henkilös-
töä. Tämä on meille jatkuva haas-
te ruotsinkielisten ryhmien koh-
dalla”, kertoo Raili Santavuori. 

“Veikkolasta kulkee yksittäisiä 
ruotsinkielisiä lapsia hoidossa 
keskustassa ja Masalassa. Tällä 
hetkellä suunnitelmia ruotsinkie-
listen ryhmien perustamisesta ei 
ole, mutta seuraamme tilannetta”, 
Santavuori jatkaa.

Kirkkonummella on tehty selvitys 
siitä, kuinka monen kunnallisessa 
päivähoidossa olevan lapsen van-
hemmista toinen tai molemmat 
ovat kotona. Santavuori haluaisi 
erottaa keskustelussa ne lapset, 
joiden vanhempi on äitiyslomal-
la tai hoitovapaalla, muista so-
siaalisista syistä kotona olevien 
vanhempien lapsista. Jälkimmäi-
sen ryhmän kohdalla taustat ovat 
hyvin vaihtelevia, ja kunnallisen 
päivähoidon tarve on usein perus-
teltua.

Äitiyslomalla tai hoitovapaal-
la olevien vanhempien lapsia on 
Kirkkonummella kunnallisessa 
hoidossa yhteensä 43 (elokuu 
2005). Määrä on Santavuoren mu-
kaan alle valtakunnallisen tason. 
Kunnan sisällä lukuja ei haluta 
eritellä alueittain.
Minna Tormilainen

Päivähoitopaikka löytyi kaikille 
hakijoille

Arpajaisten lahjoittajat.
Juhannus- ja Elojuhlien arpajaisvoittojen lahjoittajat. Pääpalkinnot Juhannusjuhlissa:Elohovi, K-market Tuulensuu, Pääpalkinnot Elojuhlissa: LÉscale, Restaurant Arsène 
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Kyläyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia.

Lukuvuosi on jälleen alkanut 
myös Kirkkonummen suurimmas-
sa koulussa, Veikkolan koulussa. 
Koulunsa aloitti tänä syksynä 754 
lasta, joista 91 ekaluokkalaista. 
Ikäluokat ovat kasvamaan päin. 
Ekaluokkalaisia on jo parikym-
mentä enemmän kuin 9-luokka-
laisia.

“Suuren oppilasmäärän vuoksi 
arkipäivät ovat ajoittain melkois-
ta selviytymistä”, kertoo rehtori 
Leila Kurki. Koulun käyttöönoton 
hetkellä oppilaita oli jo 150 enem-
män kuin mille tilat oli mitoitettu. 
“Tekisi mieli sanoa, että tilat ovat 
käytössä jokaista komeroa myö-
ten”, rehtori tiivistää. Uutta kou-
lua Veikkolaan tuskin on luvassa. 
“Ymmärtääkseni kunta pyrkii 
jatkossa osoittamaan olemassa 
olevista kunnan tiloista lisätiloja 
koululle”, Leila Kurki sanoo.

Vanhemmat tekivät keväällä 2005 
vetoomuksen, jossa vastustettiin 
syksyllä alkavien kolmansien 
luokkien yhdistämistä. Perusteena 
oli muun muassa erityisopetusta 
vaativien oppilaiden suuri mää-
rä. Suomenkielisen varhaiskas-

Koulu aloitettiin tiiviissä 
tunnelmissa

vatuksen- ja opetuslautakunnan 
puheenjohtajan Anni-Mari Syvä-
niemen (kok.) mukaan lautakunta 
totesi kokouksessaan jakavansa 
Veikkolan huolen. Päätökseen kir-
jattiin sekä luokanopettajan että 
erityisopettajan virkojen vuotuiset 
kustannukset.

“Olemme lautakunnassa keskus-
telleet myös siitä, että niinsanottu 
suuri luokka ei todellakaan välttä-
mättä tarkoita ongelmien kasvua. 
Päinvastoin. Tämä on näkökulma, 
jota kyllä henkilökohtaisesti halu-
an kovasti nostaa esille”, kertoo 
Syväniemi. Jos lisävirkoja perus-
tetaan, kunnan tulisi osoittaa vir-
koihin tarvittavat rahat. Lisäluok-
ka tarvitsisi myös tilat. Ainakin 
vielä tällä hetkellä kolmansilla 
luokilla opiskellaan 32 oppilaan 
ryhmissä.

Rehtori Leila Kurki kertoo kou-
luvuoden alkaneen kuitenkin po-
sitiivisella mielellä. “Veikkolassa 
oppilaat ovat mukavia ja hyvin-
käyttäytyviä”, rehtori kehuu.

Teksti ja kuva:
Minna Tormilainen

AJASSA AJASSA

Elojuhlilla Matti Saartamo sai lakittaa vuoden veitikaksi Tuija Kau-
rilan. Joulun Kylänraitissa juttu veitikasta ja hänen perheestään.

kossa.
Paras paikka Veikkolassa?
- Nuuksion kansallispuisto.
Mitä harrastat?
- Saksofonin soittoa.
Mitäs hommaat työksesi?
- Olen työtön.
Ennen sitä?
 -Olen sekatyöläinen: mm. lai-
vanrakennusta, teatterin lavas-
tushommia, seksimessuilla kal-
janmyyjänä jne.
Mitä teit kesällä?
- Olin Valamon luostarissa tal-
koohommissa korjaamassa pää-
rakennusta.
Onko Pohjois-Kirkkonummi tut-
tua aluetta?
- Ai, onks tää Kirkkonummea? 
Mä luulin että tää on ihan oma 
kunta. Mä olen asunut Kirkko-

nummella, mutta se oli kaukana 
täältä.
Mikä ottaa aivoon?
- EI MIKÄÄN!
Oliko kahvi hyvää?
- Kahvi oli ihan jees!

Teksti ja kuva: 
Matti Saartamo

Sinunkin kotiisi

* Laatukeittiöt suoraan valmistajalta
* Laajasta malllistosta jokaisen makuun

* Suunnittelu ja asennuspalvelu

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

*Keittiöt *Kylpyhuoneet * Eteiset
puh. 040 577 5426

Veikkolan keskus-
tan kohtauspaikka on 
Kymppikioski. Raija 
ja Markku Lembergin 
isännöimästä kioskista 
ja sen terassista on muo-
toutunut Veikkolan sosi-
aalinen keskus, jossa niin 
paikkakuntalaiset kuin 
vieraatkin viihtyvät.
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Petri Härkönen vaikuttaa Vihdin 
kunnanjohtajana.
kuva: Minna Tornilainen

Aloitin kunnanjohtajan tehtävät 
Kirkkonummen ja Veikkolan 
naapurissa Vihdissä tänä ke-
väänä. Minulle tämä merkitsi 
juuri sisäänajetun Veikkolan 
taloni vuokraamista ja muuttoa 
Nummelaan. Kunnanjohtajan 
on mielestäni asuttava johta-
massaan kunnassa. Minulle työ-
matka Veikkolasta Nummelaan 
muodostui siis hyvin pitkäksi, 
vaikka kodistani Vihdin rajalle 
oli vain kaksi kilometriä.
Veikkolassa asuessani luin usein 
paikallislehdistä Kirkkonum-
men vaikeasta taloudellisesta 
tilanteesta, ja veikkolalaisena 
ihmettelin kunnan panostuksia 
Kirkkonummen pohjoisosien 
palveluihin ja infrastruktuuriin. 
Painopiste on ollut muualla, 
vaikka Veikkola lienee kunnan 
nopeimmin kasvavaa aluetta. 

Kuinka pitkä matka on Veikkolasta Nummelaan?
Kunta on tehnyt viime vuosina 
merkittäviä investointeja Veikko-
laan, mutta ongelma taitaa olla 
kasvun nopeudessa. Palvelut py-
syvät kyllä perässä mutteivät kas-
vun rinnalla. Veikkolan kasvua on 
vaikea hillitä, sillä Veikkola on 
niin hyvä paikka asua, kuten me 
Veikkolassa asuvat tai asuneet tie-
dämme.
Kunnan keino vaikuttaa kasvuun 
on kaavoitus. Asukkaana on hyvä 
muistaa myös se, että asukastihe-
yden ja -määrän lisääminen mah-
dollistaa paremmat kunnalliset ja 
yksityiset palvelut. Itse näen, että 
Veikkolasta löytyvät kyllä pääosin 
riittävät kunnalliset palvelut, ja 
Vihdin kunnanjohtajana tarjoan 
mielelläni myös Nummelan kau-
pallisia palveluita veikkolalaisten 
käyttöön. Olipa Veikkolan kasvu 
kuinka nopeaa tahansa, Kirk-

konummen kunnan tulisi joka 
tapauksessa kyetä vastaamaan 
Veikkolan lasten päivähoidon kas-
vaneisiin tarpeisiin sekä koulu-
laisten kasvavaan määrään.
Toivoisin kuitenkin, että Veikko-
lan kasvu tasaantuisi ja taajaman 
kylämäisyys kyettäisiin säilyttä-
mään. Näin ehkä palvelutkin eh-
tisivät vastata paremmin tarpeita. 
Veikkola on viehättävä kyläyh-
teisö, johon kerrostalot eivät istu. 
Kyläläisten kannattaa myös itse 
huolehtia palveluiden parantumi-
sesta ja käyttää niitä mahdollisim-
man paljon. Itse kävin tänä kesänä 
uudessa veikkolalaisessa ravinto-
lassa syömässä ja voin suositella 
sitä teille kaikille.
Kirkkonummen kunta on selvin-
nyt nopeasta kasvustaan taloudel-
lisesti kohtuullisesti. Tästä kan-
nattaa kiittää kunnan päättäjiä ja 

kuntalaisena ottaa huomioon se, 
että palveluiden lisääminen tar-
koittaa myös lisää menoja kunnan 

kirstusta.
Vihdissä taloudellinen tilanne 
on Kirkkonummea vaikeampi. 
Palveluita joudutaan leikkaa-
maan, jotta ei jouduta elämään 
velaksi. Toivon, että Kirkko-
nummi välttää vastaavan tilan-
teen. Tämä olisi myös veikkola-
laisten etu.
Hyvää syksyä kaikille veikko-
lalaisille ja tervetuloa tutustu-
maan myös Vihdin palveluihin 
ja kauniiseen luontoon.

Petri Härkönen
Vihdin kunnanjohtaja

PIHA
KUNTOON

BETONILAATAT
MUURIKIVET

REUNA- JA PIHAKIVET
KUKKARUUKUT

VESIKOURUT
LOISKEKUPIT

KAIVONRENKAAT
VALURAUTAKANSISTOT

KULJETUSPALVELU

SEMENTTIVALIMO
T. HAAPANEN OY

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

www.sementtivalimothaapanen.fi 
Teollisuustie 13 , 02880 Veikkola

AJASSA AJASSA

Lamminjärvellä Lammaskallion 
rannassa oleva kyläsaunaa voi 
vuokrata yksityiskäyttöön tai ryh-
mille. 

Sunnuntain iltapäivät on varattu 
lokakuun lopusta huhtikuun lop-
puun talviuimareille, mutta mui-
na päivinä ja aikoina saunaa voi 
vuokrata omaan käyttöön.

Maksu on 20 e  / viisi tuntia. 

Lapinkylän keskustan läpi 
kuljettaessa huomio kiin-
nittyy leipomo avoinna 
-kylttiin. Siniharmaassa 
puutalossa tulijan vastaan-
ottaa tuoreen korvapuus-
tin ja kahvin tuoksu.

Leena ja Päivi Roihan, äidin ja 
tyttären, päivä alkaa jo varhain 
ennen kahvilan avaamista leipo-
mon puolella taikinan alustuksella 
ja uunien lämmityksellä. Ennen 
asiakkaiden saapumista asetel-
laan kahvilassa lasivitriiniin esille 
vastaleivottuja pullia, täytettyjä 
sarvia ja sämpylöitä, leivonnaisia 
ja kakkuja. Lisäksi tarjolla on mu-
kaan ostettavaksi valikoima erilai-
sia leipiä ja sämpylöitä.

10-vuotisjuhla viime vuonna
Lapinkylän leipomo ja kahvila 
vietti vajaa vuosi sitten joulun alla 
10-vuotissyntymäpäiviään. Toi-
minta-ajatus on ollut koko ajan 
sama: omilla resepteillä leivottua 
leipää ja herkullisia leivonnaisia 
kyläläisille lähellä ja kaukana, 
kesämökkiläisille ja satunnaisille 
matkailijoille kuppi kahvia ja tuo-
re puusti idyllisessä ympäristössä.

Haastatteluhetkellä kahvilan ovi 
käy taukoamatta ja viihtyisällä 
avokuistilla useampikin seurue 
nauttii iltapäivän kahvihetkestään. 
Useimmiten asiakkaan lautaselta 
löytyykin leipomon suosikkituo-
te, herkullinen rommirusinapulla. 
Kotiin viemisiksi mukaan tarttuu 

Tuoretta leipää lähileipomosta

omalla reseptillä leivottua kau-
raleipää, jonka salaisuus löytyy 
kaurapuuropohjasta, Kimito-lei-
pää tai vaikka siemenleipää.

Lapinkylän leipomo on perhe-
yritys
Leipomo työllistää täysipäiväises-
ti kaksi ihmistä, mutta koska ky-
seessä on perheyritys, koko Roi-
han perhe on mukana toiminnassa 
tavalla tai toisella.

Siirtyminen leipuriksi ja kahvi-
lanpitäjäksi oli Leenalle aikanaan 
helppo, suvussa kun löytyy en-
nestään useampi ravintola-alalla 
leipänsä ansainnut. Perinne jat-
kuu, sillä myös leipomossa työs-
kentelevä tytär on koulutukseltaan 
ravintola- ja hotellialan ammatti-
lainen.

Noin puolet koko leipomon myyn-
nistä tulee tilaustuotteista, joiden 

osuus on jatkuvasti kasvussa. Ti-
lauksesta valmistetaan voileipä- ja 
täytekakut. Lisäksi Päivi pyörittää 
myös pienimuotoista pitopalve-
lua. Enempään ei tällä hetkellä 
riitä resursseja.

Omat reseptit ja paikallisuus 
tärkeää

Tuotevalikoimassa on pyritty erot-
tumaan omilla tuotteilla, ja mel-

kein kaikki tuotteet ovat laktoosit-
tomia. Jatkuva reseptien kehitys ja 
uusien tuotteiden testaus tapahtu-
vat joustavasti työn ohessa. Lei-
pien täytteinä olevat vihannekset, 
kakuissa ja leivoksissa käytettävät 
marjat ja kahvilan koristeena ole-
vat kukat hankitaan suoraan pai-
kallisilta tuottajilta.

Sesonki pyritään aina ottamaan 
huomioon. Joulun alla valikoi-
maan lisätään joululimppuja ja 
torttuja, kesäisin
taas marjaisia leivonnaisia ja kak-
kuja.

Korvapuustin perässä tullaan 
läheltä ja kaukaa
Leipomon asiakaskunta muodos-
tuu kattavasti koko Pohjois-Kirk-
konummen väestöstä. Kävijää on 
kiireettömästä eläkeläispariskun-
nasta toimitusjohtajaan. Vuosien 
varrella on ollut helppo seurata 
kasvanutta muuttoliikettä Kirk-
konummen pohjoisosiin. Leenan 
mukaan lapsiperheiden osuus vä-
estöstä on kasvanut selvästi, mikä 
näkyy ristiäistarjoilujen määrän 
kasvussa.

Vuosien varrella on syntynyt 
monta kanta-asiakkuutta, ja leipo-
mo on saanut oman vankan kan-
nattajajoukkonsa. Parasta Leenan 
mukaan leipomo-kahvila -yrittä-
jän työssä onkin asiakaspalvelu, 
useimmiten kun kahvilan ovesta 
kävelevä asiakas unohtaa omat 
murheensa ja antautuu tuoreen 
pullan tuoksulle.
Teksti ja kuva: Milja Laosmaa

 

Sorat
    Hiekat

 Murskeet

       Sepelit

Kuljetus
Suominen Oy

Jukka Suominen
Puh. 0400-471 887

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

MYY: mm. upeita BILLNÄS-kalusteita ja uniikkeja 
kodin kalusteita, sisustustarvikkeita, kodinkoneita, 
astioita, kirjoja.

HOITAA: etsimme kokonaisuuksistasi puuttuvia 
esineitä ja ilmoitamme löydöistä.

Terveisin ja tervetulotoivotuksin

Keijo Ruhanen keijo.ruhanen@aana.fi 

Puusepäntie 6, 02520 Lapinkylä

0400-123 232 / 09-813 6530

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

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

Tavara lahjoituksia - eko kierrätystä.

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

www.aana.fi 

Avantouimareita on monenlaisia. 
Jotkut käyvät päivittäin uimassa 
ja he eivät yleensä sauno uinnin 
yhteydessä. Toiset taas nauttivat 
useista uintikerroista saunomisen 
yhteydessä. Sitten on vielä uima-
reita, jotka voivat uida joko sau-
nan kanssa tai ilman saunaa. 
Monet kokevat, että avantouinnin 
aloittaminen on helpompaa sau-
nan yhteydessä.. Avantosauna on 
myös sosiaalinen tapahtuma. Lau-
teilla juttu luistaa mukavasti. 

Lammaskallion rannassa oleva 
Veikkolan Kyläyhdistyksen sau-
na on lämpimänä sunnuntaisin 
klo 14-17 lokakuun lopusta huh-
tikuulle. Sauna lämmitetään tal-
koilla, joten sauna lämpiää, jos 
vapaaehtoisia lämmittäjiä löytyy. 
Lämmittäjäksi voi ilmoittau-
tua pukukopin seinällä olevaan 
lämmittäjälistaan tai soittamal-
la tai tekstiviestillä numeroon 
0503540836 (Pirkko-Liisa Iivari). 
Saunan käyttö maksaa 2   kerta 
tai 20  koko kausi. Kertamaksu 

Kyläsauna lämpiää talvisunnuntaisin

Veikkolassa on mahdollisuus 
harrastaa talviuintia. Kunnan lii-
kuntapalvelut toimittaa lokakuun 
lopussa Lamminjärven rantaan 
lämpimän kontin pukuhuoneeksi. 
Pakkasten alettua veteen asenne-
taan pumppu, joka pitää uima-
paikan sulana. Lisäksi kunnan 
liikuntatoimi tuo lämpömaton, 
jota pitkin voi turvallisesti siirtyä 
pukukopista avantoon.
Pukukoppi on verhoilla jaet-
tu miesten ja naisten puoleen. 
Siellä on tilastolistat uimareista 
ja saunojista. Olisi tärkeää, että 
kävijät merkitsisivät käyntin-
sä listaan, koska siten voidaan 
osoittaa toiminnan tarpeellisuus 
ja perustella hankintoja ja paran-
nuksia. Pukukopin avaimen voi 
tilata itselleen kunnan numerosta 
29672379 (Marjatta Mikkonen) 

maksetaan pukukopissa olevaan 
lippaaseen ja koko kauden maksu 
tilille 529745-43368. Pukukop-
piin tulee pankkisiirtolomakkeita. 
Saunauutisia on myös Veikkola-

verkossa. Tervetuloa nauttimaan 
löylyistä ja avannosta!

Teksti ja kuva: 
Pirkko-Liisa Iivari

Saunasta johtaa portaat sekä rantaan että laiturille

Tarjoa
rantasaunaelämys
omalle perheelle tai
vieraillesi

Saunan vuokraaja huolehtii itse 
saunan lämmityksestä ja veden 
kannosta sekä siisteydestä sauno-
misen jälkeen.

Saunamaksu maksetaan kyläyh-
distyksen tilille 529745-43368. 
Avaimen saa kuittia vastaan.

Saunan avain ja varaukset:
Leena Aarras: 040-5736322 tai 
Pirkko-Liisa Iivari: 050 3540836

Aloita uusi harrastus, avantouinti 

tai sähköpostilla osoitteesta mar-
jatta.mikkonen@kirkkonummi.
fi . Avaimen saa maksamalla 25e 
palautettaessa siitä saa takaisin 
pantin 15e. Avaimen voi noutaa 
Veikkolastakin kirjaston alaker-

rassa olevasta nuorisotilasta sovit-
tuna aikana. Esim. keskiviikkoisin 
nuorisotila on auki klo 20.30 asti. 
Avainta ei tarvitse palauttaa ke-
säksi, vaan vasta kun lopettaa hyi-
sen harrastuksen.

Ajankohtaista tietoa netistä:

www.veve.net

Lapinkylän leipomo on avoinna ma-to 11-17, pe 11-18, la 10-15, su 11-14.
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HUVILAKOTINI JÄNNITTÄVÄ MENNEISYYS

Muuttaessani 1986 Kirkkonum-
men Haapajärven kylään, Kurkis-
tojärven rannalle, ostin kodikseni 
vanhan huvilan, jota järkevät ih-
miset pitivät purettavana rasit-
teena tontilla. Minä hömppä en 
uskonut vaan rakastua retkahdin 
tönöön, joka oli kallellaan vähän 
joka suuntaan. Seurasi hikisiä 
vuosia perustuspilareita oikoessa, 
kattoa paikatessa ja yhtä jos tois-
takin nikkaroidessa.

Jo rakennuksen ulkonäkö paljas-
taa, että huvila on rakennettu kah-
dessa osassa. Vanhempi, kaksiker-
roksinen ja hirsirunkoinen pääty 
oli huhupuheiden mukaan tehty 
1930-luvulla, ja tekijäksi väitettiin 
komeista eläinveistoksistaan kuu-
lua kuvanveistäjä Jussi Mäntystä. 
Jatko-osa on yksikerroksinen ja 
lautarakenteinen. Sen rakennutta-
jaksi kylänmiehet muistivat Eläin-
tarhanajojen kilpa-autoilija S.P.J. 

Keinäsen. Elelin näihin tietoihin 
tyytyväisenä huvilassani vuosia. 
Joskus mietin, mistä saisin selvil-
le rakennuksen suunnittelijat sekä 
varmistuksen huhujen nimeämille 
varhaisille omistajille.

Lainhuudatuspöytäkirjoista 
löytyivät omistajat
Tilaisuus huvilan rakennushisto-
rian selvittämiseen tuli vastaan 
taidehistorian opiskelujeni kautta. 
Mietin, mikä olisi kiintoisa prose-
minaariesitelmän aihe, ja keksin, 
että nyt olisi mahdollista selvit-

tää kotini historia. Viime syksynä 
pengoin Hämeenlinnan maakunta-
arkistosta vanhat Lohjan tuomio-
kunnan arkiston Kirkkonummen 
käräjäkunnan lainhuudatuspöytä-
kirjat. Niistä sain selville kaikki 
tilan omistaneet henkilöt. Vanhat 
kauppakirjat liitteineen olivat ver-
rattoman hupaisaa luettavaa.

Huhut olivat oikeassa. Mäntylä-
nimisen tilan osti 1930 kuvanveis-
täjä Jussi Mäntynen. Vuonna 1937 
huvilan ja tilan osti toimitusjohta-
jan vaimo Aune Maria Keinänen, 

joka lainhuudatusasiakirjojen 
liitteenä olevan virkatodistuksen 
mukaan oli vihitty Sulo Paavo Jo-
hannes Keinäsen kanssa.

Turun maakunta-arkiston laajasta 
Jussi Mäntysen arkistosta ei löy-
tynyt ainoatakaan kirjallista mai-
nintaa tai asiakirjaa tästä tilasta tai 
huvilasta, mutta sieltä löytyi yksi 
mainio mustavalkoinen valokuva, 
jonka takana oli vuosileima 1931. 
Kuvassa näkyy Jussi Mäntynen 
seisomassa laiturilla huvilansa 
edustalla. Tämä varmensi huvilan 

ensimmäisen osan rakennusajan-
kohdan vuosiin 1930-31.

Mäntynen rakennutti huvilak-
seen Kalamajan
Osoittautui, että kuvanveistäjä 
Jussi Mäntynen oli rakennuttanut 
huvilansa arkkitehti Oiva Kalli-
on piirustusten mukaan. Tämän 
Kalamaja-nimisen huvilan pii-
rustuksilla arkkitehti Oiva Kallio 
voitti Suomen ensimmäisen huvi-
la-arkkitehtuurikilpailun jo vuon-
na 1913. Alkuperäisiä piirustuksia 
ei ole säilynyt, mutta useissa läh-

Postilaatikko on meidän käyn-
tikorttimme, joten sen ulkoista 
olemusta ei ole syytä väheksyä. 
Ainakin minulle se kertoo jotain 
omistajastaan. Varsinkin silloin, 
kun se on itse suunniteltu ja to-
teutettu.

Veikkolan Kyläyhdistyksen 
toimintaperiaatteisiin kuuluu 
kannustaa kaikkea omaperäistä, 
ympäristöä ja miljöötä piristä-
vää rakentamista. Mielestämme 
postilaatikko edustaa luovuutta 

Persoonallisia ilmiöitä: postilaatikko

Voittoisa postilaatikkoperhe: äiti, terveydenhoitaja Marika Hell-
ström (oik.) ja perheen pienimmät Fanny, 5v. (kesk.) ja Frida, 8v. 
(vas.). Laatikon rakentaja on Marikan aviomiehen, metsäkoneyrit-
täjä Anders Hellströmin lähisukulainen Hannu Frimodig.

Maaseudulla asuvan he-
räämiskulttuuriin kuu-
luu käynti postilaatikolla. 
Tästä pienestä koppe-
rosta on muodostunut 
vuosien saatossa rakas 
perheenjäsen, joka aina 
välillä yllättää mukavilla 
uutisilla. Vastapainona 
ovat laskut ja erilaiset 
verot, mutta niihinkin on 
saanut tottua.

parhaimmmillaan. Siksi valitsim-
me sen aloittamaan tulevan juttu-
sarjamme “Persoonalliset ilmiöt 
alueellamme”!

Kylänraitti-lehteä jakaessamme 
olemme kyenneet kartoittamaan 
melko mukavasti alueen posti-
laatikot. Jakajamme ottivat kuvia 

useista eri laatikoista. Sitten olikin 
arvovaltaisen raadin vuoro suorit-
taa valinta.

Kärkeen kipusi Kylmälän Met-
sänhovintiellä asuvan Hellströmin 
perheen pienistä pitkospuista nik-
karoitu laatikko. Raadin perus-
telut olivat: persoonallinen, itse 
tehty luonnon materiaalista, ym-
päristöön harmonisesti istuva ja 
helpokäyttöinen.

Mielenkiintoista oli se, että sen 
kärkipaikkaa ahdisteli tiukasti 
naapurissa sijaitseva maalaukselli-
nen, iloisesti naivistinen laatikko, 
jonka omistaa Marika Hellströmin 
käly, Nina Hellström.

Postin laatukriteerit hyvälle 
postilaatikolle:

1. Riittävästi tilaa, jotta siihen 
mahtuvat useammankin päivän 
postit ja paksut lehdet. Laatikkoon 
on mahduttava lähetykset, joiden 
paksuus on 3 cm, leveys 25 cm ja 
pituus 40 cm. Laatikon suuaukko 
on asennettava noin metrin kor-
keudelle maasta.

2. Kansi tai lippa, joka estää ve-

den ja lumen pääsyn laatikon 
sisään.

3. Turvalliset muodot. Laatikos-
sa ei saa olla teräviä reunoja, 
kulmia tai ulokkeita, jotka voi-
vat vahingoittaa ihmisiä tai pos-
tilähetyksiä.

4. Tarkka katuosoite. Suositel-
tavaa on myös, että kaikkien ta-
louden postinsaajien nimet mer-
kitään joko laatikon ulko- tai 
sisäpintaan, vaikka lipan alle.

Varmistathan, että postilaa-
tikkosi on näkyvällä paikalla. 
Leikkaa hankalat pensaat tieltä 
pois ja pidä laatikon edusta va-
paana autoilevalle postinkanta-
jalle. Hiekoita talvella laatikon 
edusta ja aja lumet ajoissa pois.

Matti Saartamo

Terveisiä

Sirpan Vintiltä!

Sirpan Vintti, Siwan yläkerta
Turuntie 563, Veikkola

Tehokas kalkin- ja ruosteenpoistoaine!

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

Jos et ole vielä kokeillut, tule ihmeessä ostamaan!

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

ym. ym. ym...

Avoinna
ma-pe klo 9.00-18.00

la klo 9.00-14.00
puh. 2565535

Kyläyhdistyksen 

yhteisöjäsenmaksu:

50 euroa,

Jäsenmaksutili:

Länsi-Uudenmaan 

Osuuspankki

529 745-43368.

Viite: 650049

YRITYKSET
&

JÄRJESTÖT
KYLÄ-

YHDISTYKSEEN

Muutin Kirkkonummel-
le 1986 ja ostin kodikseni 
vanhan huvilan. Sen kunto 
oli surkea, eikä historias-
ta kukaan osannut kertoa 
kuin huhuja. Viime tal-
vena kaivoin arkistoja, ja 
rakennuksen historia pal-
jastui kuin paraskin sala-
poliisitarina.

Huvilan Kurkistojärvelle suuntautuva julkisivu nykyasussaan tal-
vella. Vasemmalla kuvanveistäjä Jussi Mäntysen arkkitehti Oiva 
Kallion piirrosten mukaan rakennuttama, hirsirunkoinen ja kaksi-
kerroksinen osa. Sen luhtikuistimaiset ikkuna-aukot ovat alun perin 
olleet lasittamattomat. Oikealla Aune ja S.P.J. Keinäsen rakennut-
tama, arkkitehti Martta Ypyän suunnittelema, lautarakenteinen, 
yksikerroksinen laajennusosa. Kuva Miisa Sassi.

Kuvanveistäjä Jussi Mäntynen rakennutti huvilansa Kurkistojärven rannalle 1930-31 näiden arkkiteh-
ti Oiva Kallion 1913 Otavan huvila-arkkitehtuurikilpailun voittaneiden Kalamaja-huvilan piirrosten 
mukaan. Jussi Mäntysen huvila on tiettävästi ainoa tunnettu Kalamajan toteutus. Piirrokset Kodin 
taitosanakirjasta vuodelta 1930, Kustannusosakeyhtiö Otava.

S.P.J. Keinäsen tyttären albumikuva huvilalta ennen laajennusosan 
rakentamista, ilmeisesti vuodelta 1938. Kuvassa perheen neljä lasta, 
kesäkanat sekä autokauppias ja kilpa-ajaja S.P.J. Keinäsen auto. 
Huvilan alakuistin ikkunat on jo lasitettu, yläkuistin ikkunat ovat 
vielä lasittamattomat.

Arkkitehti Martta Ypyän luonnos S.P.J. Keinäsen huvilan laajen-
nukseksi 12.4.1944. Arkkitehti on virheellisesti merkinnyt paikka-
kunnaksi Espoon Piirros Suomen Rakennustaiteen museo, arkki-
tehtien Martta ja Ragnar Ypyän piirustuskokoelma.

teissä on säilynyt kopioita, joista 
huvilan voi yhä selvästi tunnistaa. 
Tyyliltään huvila on kansallisro-
manttis-klassistinen. Siinä on sel-
viä yhtenäisyyksiä perinteiseen ta-
lonpoikaiseen hirsirakentamiseen, 
sillä muodoltaan huvila muistuttaa 
umpirintaista pohjalaista aittaa.

Voitte arvata, miten hihkuin rie-
musta, kun selvisi, että asun ta-
lossa, joka on tiettävästi ainoa 
tunnettu arkkitehti Oiva Kallion 
Kalamajan piirrosten mukaan 
rakennettu huvila. Hämmäste-
lin huvilan myöhäistä rakennus-
ajankohtaa   piirroksethan olivat 
vuodelta 1913, mutta Mäntynen 
oli rakennuttanut niiden mukaan 
huvilansa vasta 1930-31. Arvelen 
syyksi Mäntysen ihailua kansallis-
romanttisia taiteilijakoteja, kuten 
Akseli Gallen-Kallelan Kalelaa 
ja Pekka Halosen Halosenniemeä 
kohtaan. Jussi Mäntynen vain to-
teutti huvilansa pienemmässä mit-
takaavassa. Hän ei tarvinnut atel-

jeeta, hänelle riitti keittiön, tuvan 
ja kaksi yläkerran kamaria käsittä-
vä kesähuvila, jonka pohja-ala on 
vain noin 45 neliömetriä.

Keinäset laajensivat huvilaa
Ostaessaan 1937 tilan ja Jussi 
Mäntysen sille rakennuttaman hu-
vilan Aune Keinäsellä oli miehen-
sä S.P.J. Keinäsen kanssa jo neljä 
lasta Talvi- ja jatkosodan aikana 
koko perhe, isoäitiä myöten, asui 
huvilalla myös talvisin paossa 
Helsingin pommituksia. Voi ar-
vata, että Mäntysen rakennuttama 
huvila kävi perheelle pian ahtaak-
si. Keinäsille syntyi 1940-luvulla 
vielä neljä lasta.

Pohja-alaltaan noin 65 neliön ko-
koisen laajennusosan suunnitte-
lijaksi valittiin arkkitehti Martta 
Ypyä. Hän oli Aune Keinäsen ys-
tävätär jo kouluajoilta Kuopiosta. 
Laajennusosan luonnospiirrokset 
ovat Rakennustaiteen museon ark-
kitehtien Martta ja Ragnar Ypyän 

töiden kokoelmassa. Piirrosten 
alakulmaan Martta Ypyä on kir-
jannut:  S. P. J. Keinäsen huvilan 
laajennus , ja ne on päivätty ke-
väällä 1944. Samana vuonna olo-
huoneen, makuuhuoneen ja kolme 
pientä makuualkovia käsittävä 
laajennusosa myös valmistui. Siitä 
todistaa myös olohuoneen seinään 
kaiverrettu päivämäärä.

Niukkaa modernismia
Arkkitehti Martta Ypyän töille on 
tyypillistä niukka ja tarpeen sane-
lema modernismi. Sota-ajan an-
karuus sekä rakennusmateriaalina 
käytetty puu toivat siihen hieman 
romanttista pehmeyttä. Keinästen 
huvilan laajennusosaa pehmen-
tävät esimerkiksi uudisosan olo-
huoneen sisäkattoa kannattelevat, 
talonpoikaistalojen tupien tyyliin 
pyöreiksi kuoritut mäntyhirret.
Ikkunoiden nauhamaisessa aset-
telussa arkkitehti Martta Ypyä 
oli kuitenkin tiukasti uskollinen 
modernismin ja funktionalismin 

selkeille ihanteille. Laajennusosa 
on modernistiseen tyyliin vuo-
rattu vaakalimilaudoituksella. 
Sisäseinät ja -katot on verhoiltu 
mäntypaneelein, jotka lakattuina 
ovat yhä säilyneet kauniisti silkin-
kiiltoisiksi patinoituneina.

Vanhan osan ja suunnittelemansa 
lisäosan Martta Ypyä sitoi yhteen 
taitavasti vanhan osan kattomuo-
toa jatkamalla. Liitoskohdassa 
uudisosa on vedetty reilun met-
rin vanhasta huvilasta taaksepäin. 
Järven puolelle, vanhan kuistin 
kupeeseen, muodostui tämän por-
rastuksen ansiosta suojaisa, jatke-
tun räystäslipan alle jäävä paikka 
uudelle sisäänkäynnille.

Avautuu aurinkoon ja suojau-
tuu pohjoiseen
Harjakattoisen huvilan kattokul-
ma on etelää ja aurinkoa kohti 
loivempi kuin pohjoiseen laskeu-

tuva takalape. Näin luonnon valo 
ja auringon lämpö pääsevät läm-
mittämään huvilan eteläpuolen 
seinustoja. Jyrkempi takalape taas 
suojaa huvilaa kylmiltä pohjatuu-
lilta kuin viitan lieve.

Tämä viime vuosisadan alkupuo-
len huvilatyylien mainio sekoitus 
on ollut kotini jo kohta kaksi-
kymmentä vuotta. Toivon, että 
kertomukseni innostaa muitakin 
Veikkolan ympäristön vanhojen 
kesähuviloiden omistajia selvittä-
mään omistamiensa rakennusten 
unohdettua historiaa.

Artikkelin tiedot perustuvat kir-
joittajan 2005 laatimaan Helsingin 
yliopiston Taiteiden tutkimuksen 
laitoksen taidehistorian oppiai-
neen proseminaariesitelmään.

Miisa Sassi

FitnessClub 2000
Ystäväklubi, Veikkola

Tervetuloa tutustumaan FitnessClub 2000 Veikkolaan.

Tutustu ystäväkorttiin, jolla pariskunnat, kaverukset, jne.
pääsevät kuntoilemaan todella edullisesti.

Firmoille meillä on oma erikoistarjouksemme.

FitnessClub 2000:ssa pääset hiomaan kroppasi lisäksi myös
golfswingiäsi golfl yöntipaikallamme.

Tiedustelut ja varaukset:
Klubi-isäntä Torsti Seppälä
puh. 0400-424718

FITNESSCLUB 2000
Lamminpääntie 38, 02880 Veikkola

Ajo-ohje
Veikkolan keskustasta käännytään 
Lamminpääntielle, jota 1 km, 
sillan jälkeen vasemmalle, jossa 
näkyvät punaiset rakennuset
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Viherminttu Oy on avannut ”ns. Veik-
kolan vanhalla parantolalla” ruokara-
vintolan. Torpan tilat soveltuvat yk-
sityistilaisuuksien järjestämiseen n. 
20-50 hengelle. Yrityksemme kautta 
voitte tilata toiveidenne mukaiset 
catering-palvelut.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN !

AUKIOLOAJAT:
 ma 10 – 15
 ti – pe 10 – 21
 la  15 – 21
 su  12 – 18

Noutopöydän lounaamme
klo 10 – 15, alk. € 6.80 - € 7.50

ANNISKELUOIKEUDET

PS.
Joko olet päättänyt joulujuhlasi 

paikan?

SOITA JA VARAA, NIIN 
RÄÄTÄLÖIMME MIELEISESI 

JUHLAN!

RUOKARAVINTOLA
VEIKKOLAN TORPPA 

Vanhatie 7 – 9, 02880, Veikkola, p. 09-4553460
viherminttu@viherminttu.fi 

Rea Maurasen ilta Veikko-
lan Torpalla

Rea Mauranen esittää lauluohjel-
man ”Kohtalon lapsi” Veikkolan 
Torpalla lauantaina 22.10, jolloin 
Torppa muuntautuu ensimmäistä 
kertaa teatteriravintolaksi. Veik-
kolalaisilla on silloin tilaisuus 
nauttia koskettavasta esityksestä 
ja hyvästä ruuasta omalla kylällä 
ja tuttujen ihmisten hyvässä seu-
rassa. Rean esitys alkaa klo 20, 
mutta sitä ennen nautitaan illal-
lista, joten paikalla on hyvä olla 
klo 19:ään mennessä. Ilta kuuluu 
Kirkkonummen 675-vuotisjuhlan 
tapahtumiin. 

Esityksessä Rea palaa nuoruuten-
sa maisemiin 50 60 -luvuille. Hän 
laulaa Erik Lindströmin tunnettu-
ja sävelmiä (mm. Pikku midinetti, 
On aina liian vähän aikaa ja Muis-
tatko Monrepos?n) ja selailee 
lempeän ironisesti nuoruutensa 
päiväkirjaa. Säestäjänä on Eero 
Ojanen.

Lippuja  Kohtalon lapsi -esityk-
seen on rajattu määrä, ja niitä voi 

Mauranen Torpalla

Veikkolaan saadaan marraskuussa 
oma kamarimusiikkitapahtuma, 
Veikkola DADA 2005. Veikkolan 
koululla 19.-20.11.2005 kolmessa 
Kirkkonummen 675-vuotisjuhliin 
kuuluvassa konsertissa yhdiste-
tään musiikkia, runoa ja kertojan 
ääntä.
Radion sinfoniaorkesterin soit-
tajista ja aktiivisista kamarimuu-
sikoista koostuva GT-ensemble 
perustettiin vuonna 2002. Yhty-
een jäseniä kuulee mm. Avantin, 
Zagros-yhtyeen sekä Virtuosi di 
Kuhmon riveissä. GT-ensemblen 
lisäksi lavalla ovat Rea Mauranen, 
Vesa Vierikko ja Christian Lind-
blad.
Dada on alun perin ranskalaisten 
lastenkamarikieltä ja tarkoittaa 
leikkihevosta. Eurooppalaisen 
modernismin myllerryksessä 
1900-luvun alussa syntyi muiden 
mukana myös dadaistien ryhmä, 
joka lainasi nimensä lasten lelul-
ta.
  Festivaalin yhtenä ideana on tuo-
da esille noiden aikojen vähem-
män tunnettua, mutta erinomaisen 
mielenkiintoista kamarimusiikkia 
ja yhdistää sitä saman ajan runo-
uteen, kertoi GT-ensemblen pu-
heenjohtaja Miika Uuksulainen. 
  Tuolloinhan elettiin kaikissa 
taiteen lajeissa suuren kokeilun 
ja murroksen aikaa. Musiikissa 

DADA soi Veikkolassa

myöhäisromanttinen paatos sai 
väistyä ja modernismi astui esiin.
  Kiintoisaa on myös miten eri 
suuntiin musiikillinen ilmaisu ke-
hittyi Euroopan kulttuurikeskuk-
sissa. Wienin koulun (Schönberg, 
Berg, Webern) musiikki kuulostaa 
aivan erilaiselta kuin samaan ai-
kaan Pariisissa toimineen Les Six 
-ryhmän (Honegger, Millhoud, 
Poulenc ) esitykset.
Dada vastustaa kaikkea, jopa da-
daa, julistivat dadaistirunoilijat ai-
koinaan. Siksipä festivaalillakaan 
ei ole jääty kiinni vain yhteen ai-
kaan ja Euroopan keskusten mu-
siikkiin. Veikkola DADAA varten 
on tilattu sävellys myös nuorelta 

Valituksi tuli Anna-Kaisa Ant-
Wuorisen Pallo-teos. Rahaa tai-
dehankintaan oli varattu 5.000 
euroa. Kunnalla ei näin ollut varaa 
hankkia koko teosta, johon kuuluu 
viisi punaista metallista palloa. 
Marraskuussa 2004 kunta tilasi 
yhden, suurimman pallon.

Hidasta
Kaisa aloitti pallon tekemisen vii-
me joulun alla. Hän saa käyttää 
Plastex Oy:n verstasta ja pihaa 
Lohjalla. Hän kuvitteli saavan-
sa pallon parissa kuukaudessa 
valmiiksi. Haastatteluhetkellä 
elokuun lopulla hän on tehnyt 
palloa jo kahdeksan (8) kuukaut-
ta, monesti aamuvarhaisesta yö-
myöhään. Jos hän tekisi loputkin 
suunnitellut pallot, saattaisi aikaa 
mennä vielä 4 x 8 kk eli 2 vuotta 
8 kuukautta!
Ensin Kaisa suunnitteli pallon osat 
ja niiden reiätkin tarkasti Auto-
Cadilla laskien. Hän teetti pallon 
muotin MDF-levystä. Tarkoista 
mitoista huolimatta muottiin tuli 
mittavirhe, jota Kaisa paikkaili 
massalla useita viikkoja. Muotti-
materiaalin hän sai NCC:ltä.
Nordic Aluminium lahjoitti pallon 
vanne- ja perustusalumiinit sekä 
antoi arvokasta alumiinitietoutta. 
Pallo koostuu useista alumiini-
levyistä. Alumiinilevyt Kaisa sai 
ilmaiseksi, koska ne olivat hapet-
tuneet. Aluksi hän mankeloi le-
vyt rullalle ja ruuvasi ja takoi ne 
muotin päälle. Sen jälkeen levyt 
piti hitsata toisiinsa kiinni. Jottei 
muotti palanut, piti hitsaussau-
man alle laittaa ruostumattomasta 
teräksestä luiska.
Kaisa yritti löytää ammattihitsaa-
jaa apuun, mutta alumiinihitsaajaa 
ei löytynyt. Sen sijaan jossain vai-
heessa Kaisan valmistaessa pal-
loa Plastex Oy:n muottiverstaalle 

Pallo matkalla kouluun

käveli Eija Koponen katsomaan, 
mitä tehtaalla oikein tapahtuu. 
Kävi ilmi, että Eija oli valmistunut 
metalliartesaaniksi. Hän osoitti 
kiinnostusta alumiinipalloasioihin 
siinä määrin, että Kaisa palkkasi 
hänet avustajakseen siltä seiso-
malta. Ja loistava avustaja Eija on 
ollutkin.

Vaativaa
Kaisa hankki kirjoista neuvoja 
alumiinihitsaukseen, joka osoit-
tautui hyvin haastavaksi. Nordic 
Aluminiumin metallurgi neuvoi 
alumiinisekoituksen ja hitsiaineen 
valinnassa. Hitsisalosta vuokratul-
la pulssi-MIG -koneella se sujui 
kuitenkin ensitakkuilun jälkeen 
kohtalaisesti. Arvokasta hitsaus-
oppia antoi myös Lohjan ammatti-
koulun arvostettu hitsauksenopet-
taja Veikko Semi. Tarkkuutensa 
ansiosta Eija sai pian varsinaisen 
hitsausvastuun.
Hitsattavan alumiinipinnan tulee 
olla puhdas, rasvat pitää poistaa 
liuottimella ja hapettumat teräs-
harjalla tai viilalla. Työstössä tulee 
käyttää eri työkaluja kuin teräk-
selle - oikeastaan pitäisi olla ko-
konaan erillinen tila, jossa muuta 
metallipölyä ei olisi lainkaan.
Hitsaussuuttimen on oltava täs-
mälleen oikeassa asennossa ja 
hitsausarvot tietenkin kohdallaan. 

Alumiinin lämpölaajenemisker-
roin on suuri, eli hitsattaessa voi 
tulla suuriakin muodonmuutoksia. 
Pallomuoto pitää takomalla saada 
muotoonsa. Samalla palloon pin-
nasta saadaan elävä, ei liian sterii-
li. Takomisen vuoksi saumat saat-
tavat kuitenkin revetä.
Kaisa on aiemmin tehnyt teräspal-
lon ulkopuoliseen muottiin. Sekin 
oli vaativaa, mutta alumiini on 
monin verroin terästä vaativampi 
materiaali Kaisan mielestä. Pal-
lon alumiinilevyissä on kaikissa 
samanlaiset reiät. Hitsaussauma-
kohtiin on porattu reiät jälkeen-
päin. Poraamisesta jäi purseita eli 
porausjäämiä, jotka piti hioa pois. 
Kun pallon puolikas oli hitsattu 
muotoonsa, se oli vaikea saada irti 
muotista. Pallon teossa oli monta 
vaihetta. Hitsauksen jälkeen sau-
mat piti hioa kulmahiomakoneella 
ja lopuksi epäkeskohiomakoneella 
sisä- ja ulkopuolelta kauttaaltaan 
sileäksi, mutta kuitenkin epätasai-
seksi niin, että maali tarttuu. Hi-
onta oli tehtävä Plastexin pihalla 
pölyn ja melun vuoksi.
Alumiinin epälooginen käyttäyty-
minen oli rasittavaa ja vaati huu-
morintajua. Lisäksi piti kehitellä 
kaikenlaisia teknisiä ratkaisuja 
pallonteon eri vaiheissa. Pallon 
vaativan maalauksen suorittaa 
automaalaamo Colorprint Oy 

Lohjalta: kolmen kerroksen maa-
laaminen tulee maksamaan 1 200 
euroa. Ei taida taiteilijalle itselleen 
jäädä juurikaan mitään apulaisen 

palkanmaksun ja kaikkien muiden 
kustannusten jälkeen.

Mitä seuraavaksi?
Vaikka pallo onkin alumiinista, 
niin se ei kestä kivitystä tai pesä-
pallomailaa. Kaisa toivoo, että val-
mis työ saisi olla rauhassa, koska 
oppilaat ovat saaneet olla valitse-
massa työtä ja vaikuttamassa sen 
värisävyynkin. Pallon muottikin 
on hyvän näköinen. Kunta voisi 
lunastaa sen koulun sisälle ja ker-
toa sen avulla pallon vaiheista.
Lisärahoitusta taiteen hankintaan 
voisi saada huutokauppaamalla 
taiteilijan työssä reiŽille palaneita 
vaatteita!
Kaisa ja apulaisensa Eija ovat har-
kinneet kirjan kirjoittamista. Sen 
työnimenä on “Alumiinipallon 
hitsausopas toiveikkaille”. Siinä 
kerrottaisiin perusasioiden lisäksi 
vinkkejä edistyneille, alumiinihit-
saajan puheen karkeutumisesta ja 
olemuksen miehistymisestä, puo-
lipallojen lisäkäyttötapoja, henki-
sestä valmistautumisesta alumii-
nihitsaukseen ja myös valmiista 
teoksesta luopumiseen. Pallohan 
on tullut Kaisan uniinkin.

Haastattelun kysymykset: Franz 
Rascbacher ja Marjokaisa Piiro-
nen 

suomalaiselta säveltäjältä Max 
Savikankaalta. Teos on kirjoitettu 
jousikvartetille, huilulle, oboelle 
ja näyttelijälle.

Lastenkonsertti Babar
Veikkola DADA muistaa dada-
sanan alkuperää myös siten, että 
yksi sen kolmesta konsertista on 
lastenkonsertti. Festivaalin aloit-
taa lauantaina 19.11. klo 15 Fran-
cis Poulencin Babar-norsun tarina 
kertojalle ja kamariyhtyeelle.
Babarin tarinan kääntymisessä 
esitykseksi ovat omalta osaltaan 
mukana myös Veikkolan sanapa-
jan lapset.
Teksti ja kuva: Juha Puikkonen

DADA soi Veikkolan kol-
messa konsertissa

ostaa: Kirjaston ystäviltä  (Airi 
Hyvönen p. 040 555 0885 ja Arja 

Kirkkonummen kunta 
päätti hankkia Veikkolan 
koululle taidetta. Eri alo-
jen kuvataiteilijat lähetti-
vät yhteensä 20 ehdotusta, 
joista koululaiset ja opet-
tajat saivat valita mielei-
sensä. Näyttelyyn liittyväs-
sä äänestyksessä selvästi 
suosituin oli veistos “Pallo/
Pallot” (76), toiseksi suo-
situin veistos “Pääskyt” 
(12).

Välillä on pakko tulla pallon 
alta pois. Johan Kaisa vietti pal-
lon sisällä puoli tuntia tämän 
haastattelun aikana.

Pienetkin repeämät korjataan, 
jotta myöhemmin vesi ei saisi 
vahinkoa aikaan. Tässä Eija hit-
saa rakosia umpeen. Kaisa on 
edelleen pallon sisällä, nyt väis-
telemässä hitsauskipinöitä.

Eija Koponen takoo hitsauksen 
jälkeen muodostuneita kuoppia. 
Kaisa on samaan aikaan pallon 
sisällä etsimässä korjausta vaa-
tivia kohtia.

Eija hioo ja Kaisa puhdistaa 
pallon pintaa ennen kuin sitä 
voi hitsata.

Hitsaamista varten pallo vie-
dään sisään Plastexin verstaal-
le.

Etualalla likimain valmis alumiinipallon puolikas, keskellä olevan puolikkaan sisällä Anna-Kaisa Ant-
Wuorinen hioo palloa ja takana pallon muotti.

KULTTUURI

GT-ensemblen jäseniä yhdistää halu hyvän kamarimusiikin soit-
tamiseen sekä rakkaus kulinaarisiin nautintoihin. Yhtye onkin ni-
metty kondiittorin ja suuren musiikin rakastajan Göran Tuunaisen 
mukaan.

VEIKKOLAN
TAKSI

Veikkolan Koskentori
p. 1066 2880

TAKSIKESKUS
Lähitaksi 0100 7300

leikkaa talteen✁

Puikkonen p. 040 717 2945), sekä 
suoraan Veikkolan Torpasta.

Maijan korjausompelu
ja vaatehuolto

Maijan korjausompelu
ja vaatehuolto

Huom! Myös fax- ja valokopiopalvelu!

Lamminjärventie 2, 02880 Veikkola
Puh. 2568 649
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Lamminjärvellä nuottaajia suosi upea ja lämmin sää. Kuvassa nuot-
taa vetämässä Kari Haapala ja Riitta Savolainen. Keskellä Eero 
Koivisto ja Mauri Nyman.

Kun nuotan perä saadaan lo-
pulta lautan viereen, sieltä hei-
tetään takaisin järveen ns. ar-
vokalat eli 2-5 -kiloiset hauet ja 
kuhat. Vasemmalla Uudenmaan 
ympäristökeskuksesta Petri Sa-
vola vieressään Kari Haapala. 
Lamminjärvellä palautettiin 
järveen yli 40 haukea ja kuhaa.

Mauri Nyman nostaa saaliin nuotan perältä veneeseen haavilla, kat-
somassa Riitta Savolainen (vas.) ja Eero Koivisto.

Päivän aikana ehditään vetää kaksi nuotanvetoa. Kalljärvellä olivat 
kiskomassa mm. Keijo Ruhanen (vas.) ja Markku Janhonen.

Hoitokalastustalkoisiin osallistuville järjestetään perinteisesti Ry-
säysjuhla ja siellä onkikilpailu. Kuvassa onnelliset voittajat: vasem-
malta kolmanneksi tullut Leena Aarras, keskellä voittaja Olga Ru-
hanen ja oikealla toiseksi tullut Riikka Ruhanen. Olgan kaloja oli 
jonoon laitettuina yli kaksi metriä.

Polun tarkoitus on helpottaa liik-
kumista metsässä, niityllä, pi-
hamaalla jne. Polku muodostuu 
itsestään, kun samaa sopivaksi 
koettua reittiä käytetään toistuvas-
ti. Polkua, jonka tarkoituksenmu-
kaisuus syntyy vain liikkumisen 
myötä, ei kutsuta ekopoluksi. Se 
on vain polku. Myös suunnitel-
lun ja rakennetun polun tarkoitus 
on helpottaa liikkumista, mutta 
tarkoituksenmukaisuus syntyy 
suunnittelemalla ja rakentamalla. 
Rakentamisessa käytetään yleen-
sä muualta tuotuja ja muualla 
työstettyjä aineksia, kuten sepe-
liä, soraa, lankkuja, laattoja jne. 
Tällaistakaan polkua ei kutsuta 
eikä ole syytä kutsua ekopoluksi, 
koska ekologiset periaatteet eivät 
täyty.

Ekologiset periaatteet?
Poimitaan tästä ylevästä ilmaisus-
ta esiin kaksi teknistä periaatetta: 
samanaikaiset materiaalin kierrä-
tyksen maksimointi ja kuljetuksen 
minimointi. Lähestymme vähitel-
len ekopolun määritelmää.
Ekopoluksi voidaan kutsua suun-
niteltua ja rakennettua polkua, 
jonka tarkoituksena on liikkumi-

Ekopolku

sen helpottamisen lisäksi toteuttaa 
ainakin edellä mainitut tekniset 
periaatteet. Tarkoituksen toteutu-
minen edellyttää, että polun ra-
kentamiseen tarvittava materiaali 
otetaan polun välittömästä ympä-
ristöstä, siis siitä metsästä, siltä 
niityltä, siltä pihamaalta, johon 
polku rakennetaan. Tällöin ollaan 
jo ekopolun ekologisessa ytimes-
sä: juuri se materiaali   risut, kas-
villisuus, maa-aines   joka tekee 
ympäristön hankalakulkuiseksi ja 
siivottomaksi, otetaan ekopolun 
rakennusaineeksi.

Lopputuloksena on siistitty mai-
sema, jota polut ryhdittävät. Epi-
teettinsä ekopolku ansaitsee kah-
talaisen tarkoituksensa ansiosta: 
toimia sekä rakennettuna kulku-
reittinä että loppusijoituspaikkana 

ympäristön niille aineksille, jotka 
tekevät maiseman epäsiistiksi ja 
hankalakulkuiseksi. Ekopolun 
voidaan katsoa toteuttavan myös 
kestävän kehityksen periaatetta, 
sillä sen ylläpito on ikuisuuspro-
jekti, koska ympäristö tuottaa 
jatkuvasti siivottavaa biomassaa, 
joka poluksi tallattuna jatkuvasti 
maatuu.

Eräs ekopolkuprojekti
Neljä vuotta sitten toteutettiin ton-
tillamme harvennushakkuu. Kaik-
ki tehtaalle kelpaamaton jäi hak-
kuujätteenä maastoon. Ajatuksesta 
polttaa kaikki luovuttiin alkuunsa. 
Ensin risuja kerättiin sieltä täältä 
kasoihin siinä toivossa, että ne 
maatuisivat ja katoaisivat näky-
vistä. Käsittelemättömien risujen 
maatuminen löysissä kasoissa on 

kuitenkin toivottaman hidasta.
Nyt osa risuista on käsitelty kar-
simalla oksat rungoista ja käyttä-
mällä rungot polun pohjana (Kuva 
1). Suuremmat rungot on käytetty 
riukuaidan tekoon, ja pienet risut 
on pätkitty vesurilla polun pin-
noitteeksi (Kuva 2). Polkuja on 
suunniteltu ja rakennettu ottaen 
huomioon kuljetusten minimoin-
tiperiaate.

Nyt meillä on siivottuja helppo-
kulkuisia alueita, joissa mustikat 
rehevöivät, ja hyvä alku polkuver-
kostolle, jonka avulla koko tontti 
jonain kauniina päivänä saadaan 
puistomaiseksi. Polkuverkosto 
tulee jatkossa olemaan nielu kai-
kelle tontilla syntyvälle kasvijät-
teelle. Tärkein monitoimikone 
projektissa on ollut harava.

Entä sitten?
Tämä kirjoitus ei ole opas  kuin-
ka rakennan ekopolun . Tässä 
lanseerataan ekopolun käsite: se 
viittaa sekä fyysiseen polkuun 
että polkuun toimintamallina, jota 
ihminen noudattaa huolehtiessaan 
maiseman siisteydestä, molemmat 
toteutettuna ekologisten periaat-
teiden mukaan.
Ihmisen toteuttamat ekopolkupro-
jektit vastaisivat nykypäivänä sitä 
maisemanhoitoa, josta karja huo-
lehti ennen. Ne ihastuttavat haka-
maat karjapolkuineen, jotka karja 
syömällä, ulostamalla ja tallomal-
la tuotti, eivät siis ole välttämättä 
menneisyyttä. Ekopolkuprojek-
tissa tekniikka on eri mutta yhtä 
ekologinen.

Teksti ja kuvat: Veikko Pohjola

Ekopolku  – mikä se on?
Mikä se ei ole? Google-
kaan ei oikein tiedä ja ih-
mettelee: Tarkoititko oi-
kopolku? Aloitetaanpa siis 
alusta.

Lintutorni Haapajärvellä?
järven rannalle. Totesin jälleen, 
että Haapajärvi on erinomainen 
lintujen muuttoaikainen pysäh-
dys- ja lepopaikka. Sen lisäksi 
järveä hyödyntävät alku- ja keski-
kesällä myös lukuisat pesivät lajit. 
Havainnointia kuitenkin vaikeut-
taa selkeän tarkkailupaikan puute.

Toivottavasti saisimme rakenne-
tuksi lintutornin järven rannalle. 
Tornin merkitys olisi pääasialli-
sesti virkistyspainotteinen. Vähek-
syä ei kannata myöskään tornin 
tieteellistä merkitystä. On varmaa 
että Haapajärven kokoisella vesi- 
ja kosteikkoalueella vierailee vuo-
sittain Suomelle harvinaisia lajeja, 
joita ilman tornia on mahdotonta 
havaita.

Tornissa vierailevat tarkkailijat 
tekisivät ostoksensa pääasialli-
sesti Veikkolan taajamassa, joten 
tornilla olisi paikallisille yrittäjille 
jonkin verran myös taloudellista 
merkitystä. Kylätoimikunnalla on 
ollut sen verran kiireitä, ettei tor-
niasia ole ollut päälimmäisenä asi-
oiden hoitojärjestyksessä. Toivo-
taan, että aikaa löytyisi tämänkin 
projektin eteenpäin viemiselle.

Olen aikaisemminkin kiinnittänyt 
huomiota tilanteeseen, joka jos-

sain määrin vallitsee koko Suo-
messa ja ehkä myös Euroopan 
tasolla: peltolinnut ovat vähenty-
neet. Ennen oli itsestäänselvää, 
että kesäisessä peltomaisemassa 
kuului kiurun liverrys, töyhtöhyy-
pän lentonäytöksiä säestävä vin-
kuva ääni ja peltosirkun hieman 
surumielisen kaksijakoinen äänte-
ly. Eerikinkartanon pelloilla nämä 
äänet ovat todella vähissä. Mistä 
tämä johtuu?

Asiaa tutkitaan myös valtakunnal-
lisesti, ja tuloksia odotetaan lähi-
vuosina. Pensastasku on peltolin-
nuista ollut myös voimakkaasti 
vähenemässä, mutta Veikkolan 
pelloilta se vielä löytyy. Tämä oli 
jo toinen perättäinen kesä, jolloin 
vesilintupoikueet olivat kateissa 
Kurkistosta. Tällä tarkoitan järveä, 
en Kurkiston taajamaa. Omalla 
pihallani telkät kävivät jälleen 
pöntöissä, mutta eivät jääneet pe-
simään. Erikoista! Tänä kesänä ei 
pesintäaikana satanut niin paljon 
kuin viime kesänä, joten tämä syy 
pesinnän rajallisuuteen ei ole enää 
käytettävissä. Toivottavasti muilla 
järvillä lintupoikueita on näkynyt.

Muut vakiolajit olivat paikalla, ku-
ten kuikat, jotka käyttävät ainakin 
Kurkistoa ravinnonlähteenään, ja 

mereltä elokuussa saapuvat räys-
käperheet. Ehkä perheitä ei ollut 
kuitenkaan kuin yksi. Räyskäemot 
tulevat poikasiensa kanssa vuosit-
tain Kurkistolle opettamaan kalas-
tusta. Tuntuu jotenkin erikoiselta, 
että emolinnun karkean rääkynän 
vastapainona on poikasen vaimea 
piipitys. Kun lintujen kokoa ver-
taa, niin poikaset ovat kutakuinkin 
emojensa kokoisia, vaikka piipit-
tävät vielä kuin vastasyntyneet.

Räyskät vastoin pienempien tiiro-
jen tapoja syöksyvät kalaravinnon 
perään korkealta, jopa 20 metrin 
korkeudesta. Tällä menetelmällä 
ne tavoittavat kaloja metrinkin sy-
vyydestä. Pikkukalat ovat jälleen 
lisääntyneet Kurkistossa siinä 
määrin, että kaloja syövat linnut 
saavat ravintoa helposti.

Näitä kalaravintoa käyttäviä lin-
tuja tiirojen ja lokkien lisäksi 
ovat kuikat, telkät, koskelot ja 
loppukesällä harmaahaikarat. Voi 
kuitenkin olla, että pikkukalojen 
kanta on liian suuri, mikä vaikut-
taa vesialueeseen rehevöittävästi. 
Tätä asiaa pohtivatkin sitten ka-
lastustoimikunnat.

Lopuksi yksi asia talviruokin-
nasta. Lintujen ruokintalaudat ja 

-automaatit kannattaa ympäröi-
dä verkolla, jotta kotieläimet, 
varsinkaan koirat, eivät pääse 
maahan pudonneiden jyvien ja 
jyvänkuorien kanssa tekemi-
siin. Kuorijätteen seassa on aina 
myös ulostetta, jossa saattaa 
olla vaikka salmonellaa.

Hyvä ja edullinen tapa on ostaa 
esimerkiksi 10 metrin rullissa 80 
cm korkeaa vihertävää verkkoa, 
joka kiinnitetään maahan 45x45 
mm paksuisilla kyllästetyillä 
puupylväillä. Pylväät ankkuroi-
daan maahan sinkityillä, toises-
ta päästä terävillä holkeilla tai 
holkeilla, joissa on terävöitetyn 
pään sijasta kierre. Tämä malli 
sopii paremmin juuriseen maas-
toon. Itse verkko kiinnitetään 
pylvääseen vasaralla hakattavil-
la sinkilöillä.

Terveisin
Topi Tjäder

Kuva 1. Polun pohjaa soisessa maastossa. Kuva 2. ’Pinnoitettua’ ekopolkua.

Lamminjärvestä saatiin elokuus-
sa kahden päivän nuottauksilla 
yhteensä vain 518 kiloa roskaka-
laa, kiloissa eniten lahnaa, mut-
ta lukumäärissä eniten ahvenia. 
Tänä vuonna heiteltiin nuotan 
perästä takaisin järveen yli 40 
kpl 2-5-kiloista kuhaa ja haukea. 
Vuonna 2001 saatiin Lampparista 
kalaa peräti 3900 kiloa. Oheises-
sa kaaviossa havainnollisempaa 
tietoa. Kaikkiaan Lamminjärves-
tä on vuosina 1997-2005 nuotat-
tu yhteensä 11 418 kiloa kalaa 
Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen nuottauksissa. Sen lisäksi 
on saatu saalista kalastuskunnan 
hoitokalastuksissa muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Lam-
minjärven käyttäjille liiallisen ka-
lamäärän poistaminen näkyy mm. 
puhdistuneena vetenä: tänä vuon-
na ei ollut levää juuri lainkaan, 
sinilevästä puhumattakaan. Myös 
Lamminjärven näkösyvyys on pa-
rantunut liki puoli metriä viime 
vuosien aikana. Uudenmaan ym-
päristökeskuksen tehokalastus-
ryhmän mielestä Lamminjärvellä 
riittää jatkossa nuottaaminen vain 
joka toinen vuosi.

Kalljärvellä riittää vielä nuotat-
tavaa
Kalljärven nuottaukset aloitettiin 
vuotta myöhemmin kuin Lammin-
järvellä. Vuodesta 1998 vuoteen 
2005 siitä on nuotattu yhteensä 18 
302 kiloa. Ensimmäisenä vuonna 
siitä nousi peräti 5700 kiloa. Tänä 
vuonna saalis oli vain 1201 kiloa. 
Kiloissa eniten tuli lahnaa, mutta 

Hoitokalastuksella tuloksia
YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖ

Menetelmän avulla saa-
daan poistettua lyhim-
mätkin ihokarvat koko 
vartalolta, herkimmil-

täkin alueilta ja vieläpä 
miellyttävän makeasti 

sokerilla!

Uusi menetelmä käytös-
säsi 26.9.05 alkaen!

* Kasvohoidot (myös kasvolymfa) * Jalkahoidot * Käsihoidot 
* Kestovärit kulmiin ja ripsiin * Depilaatiot lämminvahalla * 

Korvien rei´itykset ja korvakorut * Meikit arkeen ja juhlaan * 
Maskeeraukset * Aromaterapia *

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

Body Sugaring

Kauneushoitola
Anni Hiltunen

Vanhatie 26,
02880 Veikkola

p. (09) 810 810 /
050 535 4684

makein tapa päästä
eroon ihokarvoista!

Lamminjärven tilanne pa-
rantunut

Veikkolan kyläyhdistys on liit-
tymässä YTV:n energiajakeen 
keräyskokeiluun, jossa kerääm-
me talteen polttokelpoista jätettä 
energiantuotantoon. Keskitymme 
pääasiassa muovin (ei PVC) mää-
rän vähentämiseen kaatopaikalle 
menevistä jätteistä.

Muovista energiaa
Oranssinen, lukittu keruuastia 
sijoitetaan Lamminpääntien al-
kuun. Kokeilussa mukana olevat 
maksavat itse avaimen teettämi-
sen. Kyläyhdistys maksaa keräy-
sastian vuokran ja tyhjentämisen. 
Keräysastiaa saavat käyttää vain 
kyläyhdistyksen kanssa sopimuk-
sen tekevät taloudet. Sopimukses-

sa mm. sitoudutaan siihen, että 
astian ollessa täysi ei kerättyä 
muovijätettä jätetä keräysastian 
ulkopuolelle.

Mikäli olet kiinnostunut liitty-
mään kokeiluun tai voit toimia 
kokeilun sponsorina, laita viesti 
os. kylanraitti@saunalahti.fi 

lukumäärissä eniten särkiä. Kall-
järvellä pitää tehokalastusryhmän 
mielestä vielä jatkaa vuosittain: 
seuraavan kerran todennäköisesti 
reilun vuoden päästä talvinuotta-
us .
Tarkka nuottausraportti ja erilaisia 
havaintoja järvistä osoitteessa

http://www.freewebs.com/veikko-
lanvedet
Poimintoja raportista teki Marjo-
kaisa Piironen
Kuvat: Marjokaisa Piironen

Kesää on jäljellä reilu viikko, 
ja syksyn merkit ovat ilmassa. 
Tämä ei tarkoita sitä, että mei-
dän pitäisi aloittaa ensi kesän 
odotus, ikään kuin sitä ennen ei 
luonnossa tapahtuisi merkittäviä 
asioita. Syysmuutto kerää lintu-
ja sankoin joukoin erilaisille ko-
koontumispaikoille, joita ovat 
pellot, puhelinlangat, isommat 
vesialueet sekä myös ruovikot.

Elokuun puolessa välissä haa-
rapääskyt istuivat Eerikinkarta-
non
peltoalueella puhelinlangoilla. 
Tervapääskyjen kiirivä huuto 
kertoi kesän olevan vielä me-
neillään.
Nyt nämä äänet ovat hävinneet, 
ja pääskyset ovat valtaosin jättä-
neet Suomen. Seuraavana ovat 
vuorossa monet muut pienet 
hyönteissyöjät, kuten kirviset ja 
sitten rastaat.

Syksyssä on se hyvä puoli, että 
syysmuutto jakautuu suhteelli-
sen pitkälle ajalle ja jokaiselle 
viikolle on ominaista uusien la-
jien ilmaantuminen havainnoin-
tipaikoille.

Elokuun toiseksi viimeisenä 
sunnuntaina pyörähdin Haapa-
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Vuoden verran salsaa harrastanut 
Shingo on ilahduttanut viime ke-
väästä veikkolalaisia avaamalla 
varastomyynnin Veikkolan teolli-
suusalueella. Vain viikonloppuisin 
avoinna oleva yritys Sisustusnurk-
kaus myy sekä huonekaluja että 
sisustus- ja lahjatavaraa. 
- Kauppa on lähtenyt tosi hyvin 
liikkeelle. Veikkolalaisena olin jo 
pitemmän aikaa havitellut hallia 
teollisuusalueelta. Nyt on oma 
myyntipiste täällä kotiseudulla ja 
runsaasti varastointitilaa.

Shingo avasi noin kahdeksan 
vuotta sitten Mechelininkadulla 
ranskalaisia huonekaluja myy-
vän liikkeen, joka on toiminnassa 
edelleen. Nyttemmin ranskalai-
suuden on korvannut Kaukoitä. 
Parikymmentä n. 70-80 m3 kont-
tia vuodessa tuo huonekaluja ja 
lahja- ja sisustarvikkeita, joista 
suurin osa menee suoraan keskus-
liikkeille, mutta onneksi jää jotain 
myös Veikkolaan.

Vimpelin vävypoika
Shingon isä on japanilainen ja 
äiti Vimpelin pohjalaisia. Siinä 
oli pohjalaisilla isännillä ihmet-
telemistä, kun Shingo oli mukana 
pelaamassa pesäpalloa ystävyys-
ottelussa Vimpelissä muutama 
vuosi sitten ja kertoi äitinsä suvun 
olevan sieltä kotoisin. Siepparia 
pelaavasta vävypojasta tulikin 
kentän suosikki. Kun maailman 
matkaamista harrastanut isäukko 
tuli 21-vuotiaana Suomeen, hän 

Puhdas Totuus, Lisääntyvä Pelto

ei arvannut, että kohtalo odotti 
häntä.
- Faijalle luvattiin pankista hom-
mia, jos opiskelee suomen kielen 
välttävästi. Puolen vuoden pääs-
tä hän aloitti pankkivirkailijana 
KOP:ssa, jossa tapasi pikkujou-
lubileissä (kuinkas muuten!) suo-
malaisen kollegan eli äitini.

Rakkaus roihahti. 
Tavoite oli saavutettu, ja pariskun-
ta muutti Tokion lähelle Sagami-
haraan, jossa syntyi esikoispoika 
Shingo vuonna 1968. Jos joku 
on ihmetellyt jutun oudohkoa ot-

sikkoa, niin selitys tulee tässä: 
Shingo tarkoittaa japanin kielellä 
Puhdas Totuus ja Masuda Lisään-
tyvä Pelto.

Kun Shingo oli kymmenvuotias, 
perhe palasi Suomeen.
- Isä toimi Japanissa tietokone-
ohjelmoijana, mutta Suomessa ei 
löytynyt muita töitä kuin bussi-
kuskina. Siinä meni kymmenen 
vuotta, kunnes hän meni testaut-
tamaan itsensä MPS Finland -yri-
tykseen. Koska fi rmalla oli useita 
japanilaisia toimeksiantajia, niin 
hänet palkattiin heti konsultik-

Pelkkää raittia käyttävä kävijä saa 
kyläkuvastamme vain aavistuk-
sen. Edes nyt, kun puut alkavat 
pudottaa lehtiään, näkymät eivät 
avaudu kuin kurkistuksen verran.
Siksi aloitamme uuden sarjan, 

VALTIMONA KYLÄNRAITTI

Niin kuin esimerkiksi no-
vellikokoelmassa pitää 
olla, niin myös Kylänrai-
tissa on nyt nimikkojuttu  
kylän raitti.

jossa esittelemme Veikkolan eri 
asuinalueita. Lähdemme liikkeelle 
pienen voittamattoman kylämme 
päävaltimosta, raitin varrelta, jos-
ta valitsimme muutamia toisistaan 
poikkeavia, hämmästyttäviäkin 
esittelykohteita.

Mutta ensiksi otetaan lyhyesti rai-
tista mittaa.

Turuntietä, tietä 110, idästä päin 
Espoon rajalta Vihdin rajalle 6,9 
km.

Taajama-merkiltä Taajama päät-
tyy -merkille 3,2 kilometriä.
Näiden rajojen välissä elämän kir-
joa: pintasilauksista pinnan alle, 
lasten hoivaamisesta, nuoruuden 
opeista ja temmellyksestä hengel-
lisen hiljentymisen kautta elämi-
sen ehtooseen.

Kerrottakoon, että nykyiseen kuo-
siinsa Veikkolan taajamatie, tie 
110, kaksine kiertoliittymineen 
ja kevyen liikenteen väyläverkos-
toineen rakennettiin helmikuun 

si. Kun lama tuli Suomeen, hän 
muutti takaisin Japaniin ja perusti 
MPS Japani -yrityksen, joka on 
hänellä edelleen.
Suomeen tullessaan eivät Shingo 
ja hänen pikkusiskonsa osanneet 
suomea.
- Silloin Suomessa oli rasismia 
aika paljon: vinosilmäksi ja kii-
nalaiseksi haukuttiin aika usein. 
Mutta mä menin leikkimään mui-
den lasten kanssa, ja ne otti mut 
heti omakseen. Puolessa vuodessa 
mä opin suomen kielen. 
Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen 
Shingo päätti pitää välivuoden en-

nen opiskeluja: se jatkuu edelleen. 
Työelämään on mahtunut monen-
laista hommaa: vihannesmyy-
jä, hampurilaisravintolan kokki, 
rautakaupan myyjä ja Maxell 
Finlandin vientipäällikkö. Ennen 
Ranskalaisen Nurkkauksen perus-
tamista hänellä oli oma telekom-
munikaatioyritys.

Veikkolassa hinnat hulinaksi
- Vanhempani hankkivat Kalljär-
veltä kesäpaikan v. 1988. Kolme 
vuotta myöhemmin muutin sinne 
vakituisesti silloisen vaimoni ja 
vanhemman poikani Miron kans-
sa. Siitä lähtien olen viihtynyt 
Veikkolassa. Veikkolassa mua 
viehättää erityisesti luonto, hyvät 
liikenneyhteydet Hesaan ja hyvä 
henki.

Shingolla on Indonesiassa 50-60 
pienyrittäjää, joilta hän hankkii 
kaiken tavaran. Hän käy siellä 3-
4 kertaa vuodessa aina muutaman 
viikon kerrallaan.

Jääkö aikaa harrastuksille?
- Salsa on tällä hetkellä mun in-
tohimoni. Muut harrastukset ovat 
soutu ja sienestys. Lasten kanssa 
yritän olla niin paljon kuin mah-
dollista.

Pitääkö paikkansa, että Veikkolan 
puoti suljetaan kesän jälkeen ja 
avataan vasta jouluksi?
- Ei, kyllä meillä on niin hyvät ko-
kemukset, että jatkamme aukioloa 
koko syksyn viikonloppuisin.

Jatkossa valikoimaa lisätään edel-
leen: mm. peilejä, naulakoita, bali-
laisia tauluja, valaisimia ja reilusti 
lisää lahjatavaraa. Kun seuraava 
rekka tulee marraskuun alussa, 
niin Veikkolassa löytyy lahjata-
varaa runsaasti. Silloin pannaan 
hinnat hulinaksi ja markkinat uu-
siksi.

Teksti ja kuva: Matti Saartamo

Shingo Masuda tuo eloa Veikkolan liike-elämään
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1998 ja marraskuun 2001 välisenä 
aikana.

Tervetuloa kylänraitille tutustu-
maan heihin, jotka antavat hoivaa, 
ja heihin, jotka yllättävät yrittäji-
nä!

Saammeko esitellä: Sisustusnurk-
kaus, Aleksin autokorjaamo, päi-
väkoti, vanhainkoti ja Upponalle.

Tapani Iivari

Monet muistavat Ansaksen Er-
kin, joka isännöi, ja Vernan, joka 
emännöi takavuosina entistä 
Unionia. Sitten Ansakset siirtyivät 
Nesteen nykyiseen paikkaan. Jon-
kin ajan kuluttua Unionin lanssil-
le ilmestyi monille outo SEO eli 
Suomalaisen Energiaosuuskunnan 
jakeluasema. Jossain vaiheessa 
aseman huoltohalli pimeni. Valot 
syttyivät jälleen kesän korvalla 
vuonna 2002. Sen jälkeen ne ovat 
arkisin palaneet melkein yöhön 
asti. Veikkolaan oli muuttanut 
 Aleksi , jona kaikki asiakkaat hä-
net tuntevat. 

Huomenta.
Niin Aleksi hymyilevin silmin 
sanoo, vaikka olisi mikä tahan-
sa aika päivästä. Hän ei pahastu, 
vaikka häntä sanoo hulluksi  työ-
hulluksi. Aleksi on 40-vuotias 
Oleg Zolotuchin, syntymämaan-
sa Valko-Venäjän kielen mukaan 
Aleh Zalatukhin. Tuo Z-kirjain 
äännetään soinnillisena ässänä. 
Hänellä oli kotimaassaan 15 vuot-
ta oma autokorjaamo. Sitten lait 
muuttuivat, ja hän menetti korjaa-
monsa, mutta taitoja ei voitu vie-
dä. Kun Aleksi tuli Suomeen, hän 
hämmästyi suomalaisten ja val-
kovenäläisten luonteiden saman-
kaltaisuutta: kummatkaan eivät 
turhaan elämöi. Valkovenäläisiä 
Aleksi kuvailee jopa ujoiksi.

Alussa 350 euroa
Aleksin sisaren mies tuli Suo-
meen, Vantaan Tikkurilaan, ja al-
koi tehdä ilmastointitöitä. Kesällä 
2000 Aleksi tuli tekemään samo-
ja töitä, mutta suunnitteli koko 
ajan omaa yritystä. Hänellä oli 
rahaa 350 euroa mutta ei mitään 
työkaluja. Hän maksoi 200 euroa 

Aleksi –kylänraitin automekaanikko

juristille, joka pani autokorjaa-
mon lupa-asiat ja paperit kuntoon. 
Oleg Zolotuchinin yritys, autokor-
jaamo ZON, starttasi Tuulensuun 
mäen päällä. Aleksilla on Valko-
Venäjällä äiti, sisar sekä 11- ja 18-
vuotiaat tyttäret. Vanhempi on tai-
tava piirtäjä. Aleksi lähettää heille 
rahaa. Valko-Venäjällä on erittäin 
vaikea työllisyystilanne. Aleksin 
korjaamo on ilman muuta lähi-
seutujen edullisin. Ainutlaatuinen 
on myös hänen työpäivänsä. Hän 
aloittaa työt kello kahdeksan ai-
koihin ja työskentelee jonnekin 
kello 22:een. Iltaunisimmat veik-
kolalaiset eivät ole koskaan viikon 
varrella nähneet tätä korjaamohal-
lia pimeänä.

Sielun peili
Aleksi tunnetaan todella ystäväl-
lisenä ja palvelualttiina miehenä. 
Hän itse sanoo, että hän  näkee 
sydämellään . Myös Valko-Ve-
näjällä tunnetaan sanonta  silmät 

ovat sielun peili . Aleksi sanoo 
näkevänsä silmistä, millainen ih-
minen pohjimmiltaan on. Häntä 
on kohdeltu hyvin, ja ihmiset ovat 
olleet hänelle erittäin ystävällisiä. 
Tämä juttu olisi mahdoton ilman 
valokuvaa, josta Aleksi aluksi 
melkein kieltäytyi. Hän ei halua 
korostaa itseään. Kuva todistaa 
sen, mitä sanat eivät voi: Aleksin 
katseessa on aina ystävällinen tui-
ke. Vastavuoroisesti myös Aleksi 
pitää ihmisistä, veikkolalaisista ja 
asiakkaistaan, joita hänen korjaa-
molleen tulee ympäri pääkaupun-
kiseutua. Elokuun loppupuolen 
maanantaina Aleksilla oli pihassa 
kymmenen autoa, joista valmiita 
oli kolme. Eräs evitskogilainen isä 
kävi poikansa kanssa noutamassa 
auton, johon Aleksi oli rakentanut 
uuden kynnyskotelon; toinen puo-
li oli tehty jo aikaisemmin. Mies 
sanoi, käydäänkö katsomassa työn 
tulosta. Heti perään hän totesi us-
kovansa, että työ on hyvin tehty.

Työkaluja puuttuu
Aleksi osaisi tehdä autolle kaik-
kea, mutta hänellä ei vielä ole 
kaikkia koneita ja laitteita. Esi-
merkiksi katsastukseen kuuluva 
pakokaasun mittaus ei vielä onnis-
tu, koska laitetta ei ole. Aleksilla 
on kuitenkin erillinen tili, johon 
hän vähitellen säästää näitä lait-
teita varten. Suuret maalaustyöt 
ovat melko pienten tilojen takia 
vaikeita, mutta normaalit paikka-
maalaukset tietysti sujuvat. Aleksi 
ottaa uusia suuritöisempiä korja-
uksia suunnilleen viikon päähän. 
Yhdelle viikolle ovat korjaamon 
seinäkalenterin päivät varattuna. 
Jotkin aivan pienet ongelmat hän 
hoitaa pikapalveluna asiakkaan 
odotellessa. Aleksi perustelee 
erittäin halpoja tuntihintojaan sil-
lä, että kun hänellä on työtä, hän 
saa olla Suomessa. Jos työt loppu-
vat, hänen pitää lähteä. Aleksi pi-
tää vanhoista autoista. Hänellä on 
Valko-Venäjällä vuosimallin 1937 

Bemari. Korjaamohallin perällä 
on jo vuoden päivät ollut 60-luvun 
puolivälin MG, jota hän sen omis-
tajan kanssa on sopinut pikku hil-
jaa päältä kunnostavansa. Auton 
moottori ja alusta ovat kunnossa, 
ja auto on katsastettu.

Herkästi särkyvää
Monet Aleksin korjaamolla käy-
neet eivät ole meinanneet uskoa 
silmiään, kun saman katon alla 
on kaksi niin ääripäitä edustavaa 
liiketoimintaa (eikä nyt tarkoite-
ta seinänaapuripubia). Aleksi tuo 
Valko-Venäjältä kristallia, kaiken-
laisia laseja, kulhoja, maljakoita. 
Siellä synnyinmaassa on kaksi 
kristallitehdasta, joiden kanssa 
Aleksi on tehnyt tuontisopimuk-
sen. Kaikista tuontieristä tehdään 
hyvin tarkat luettelot ja selvityk-
set. Aleksi kertoo hieman huvittu-
neena, että kun ensimmäinen kris-
tallierä puolitoista vuotta sitten 
oli tullut Suomeen, sitä tutkittiin 
tullissa kahdeksan tuntia. Lopul-
ta tullaajat olivat hämmästyneitä: 
kaikki oli täydellisesti kunnossa. 
Niin se on: Aleksin kädet ovat 
töiden mustuttamat, mutta sen 
tärkeimmän kertoo sattuvasti hä-
nen sukunimensä: se on suomeksi 
 kultainen .

Kun sovin Shingo Masudan 
kanssa haastattelusta, hän 
oli juuri valmistautumassa 
salsa-esitykseen Helsingin 
Glorian salissa. Siellä hän 
esittää sekä soolotanssin 
että dueton tyttöystävänsä 
Sirpan kanssa.

Tämä on pieni kertomus 
autokorjaamoyrittäjästä, 
joka osaa pidellä käsissään 
myös jotain hyvin herkästi 
särkyvää.

Teksti ja kuvat: Tapani Iivari

1. Sisustusnurkkaus
2. Aleksin korjaamo
3. Tammikartano
4. Villa Metsälampi
5. Upponalle
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Hoitokodin tarve on ollut akuutti 
Pohjois-Kirkkonummella, koska 
ihmiset haluavat tulla hoidetuik-
si omilla kotiseudullaan. Hakami 
Oy, joka oli pitänyt vanhusten 
palveluyksikköä jo joulukuusta 
1996 alkaen Veikkolan Parantolan 
Siskolan tiloissa, tarvitsi ajanmu-
kaisemmat tilat. Tontti vuokrat-
tiin Mielenterveysseuralta, ja sille 
rakennettiin hoitokoti TAMMI-
KARTANO. Uusi tie sai nimek-
seen Hyvänmielenkuja, ja sinne 
Tammikartano muutti keväällä 
2003.

Hakami Oy ylläpitää Tammi-
kartanossa ja Tammikodissa ko-
dinomaisissa tiloissa tehostettua 
palveluasumista vanhuksille. Te-
hostettu palveluasuminen tarkoit-
taa, että henkilökuntaa ja apua on 
saatavilla ympäri vuorokauden.

Tammikartanon kokonaispin-
ta-ala on 600 m2, ja siellä on 22 
hoitopaikkaa. Keskellä taloa si-
jaitsee avoin ruokasali-olohuo-
ne, ja kummassakin päädyssä on 
10 asukashuonetta, näistä kaksi 
kahden hengen huoneita. Niissä 
asuvat yleensä pariskunnat tai ys-
tävykset.
Vakituista henkilökuntaa on 14 
henkeä.

Vajaan kahden kilometrin pääs-
sä Vihdin rajalla on Hakami Oy:
n toinen yksikkö, TAMMIKOTI, 
jossa on 10 hoitopaikkaa. Tammi-
kodissa henkilökunnan määrä on 

Kodinomainen Tammikartano
“Mikä tuo vaalean vihreä, 
iso rakennus on?” ihmet-
telee moni Veikkolassa Tu-
runtietä pitkin matkaava. 
Talo herättää huomiota 
sijaintinsa, kokonsa ja vä-
rityksensä ansiosta. Päätin 
mennä sisälle katsomaan 
ja kyselemään.

seitsemän henkeä sekä tilapäisiä 
tarpeen vaatiessa.

Laki säätää henkilökunnan koulu-
tustason. Toistaiseksi hoitokodit 
ovat saaneet koulutettua henkilö-
kuntaa aivan kivasti. Henkilökun-
nan jaksamista tuetaan sisäisellä 
työnohjauksella,
pitämällä yhteisiä palavereja vä-
hintään kerran kuukaudessa sekä 
jatkuvalla avoimuudella. Asuk-
kaissa on sekä suomen- että ruot-
sinkielisiä. Henkilökunta
ymmärtää molempia kieliä ja pu-

Tammikartanon olohuone. Sohvalla Hannele ja Minna Kaukonen. 

Tammikartano huvimajan ja Turuntien suunnalta.

huu mieluiten asukkaan äidinkiel-
tä.

Vuosina 2005-2006 Kirkkonum-
men kunta ostaa tietyn määrän 
hoitopaikkoja, talousarvion mu-
kaan 27 paikkaa. Hoitokodeissa 
on myös mahdollisuus järjestää 
omaishoitajille lakisääteiset va-
paapäivät.

Tammikartanon toiminnanjoh-
taja Hannele Kaukonen kertoi, 
että asukkaat ovat viihtyneet hy-
vin heidän hoivissaan. Viihty-
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Leikkivien lasten äänet vastaanot-
tavat tulijan syksyisenä päivänä. 
Osalle pienistä syyskauden aloi-
tus päiväkodissa tekee tiukkaa; 
eron hetkellä tulee ikävä äitiä ja 
isää. Osa lapsista esittelee iloisina 
tarhakavereitaan. Innokkaimpia 
taitavat olla esikoululaiset eli es-
karilaiset, jotka jo malttamattomi-
na kyselevät eskarikirjojaan.

Vanhan omakotitalon tilat ovat 
päiväkodin myötä kokeneet mel-
koisen muodonmuutoksen. Talo 
on täynnä mielenkiintoisia nurk-
kauksia lasten leikkejä varten. 
Pienet pöytäryhmät sopivat mai-
niosti vaikkapa piirtämiseen. Sei-
niä koristavat lasten taideteokset. 
Naulakkorivit pursuilevat lasten 
ulkovaatteita. Kodinomaisuus ja 
lasten tarpeet on yhdistetty luon-
tevasti. 

Lauma lapsia leviää nopeasti pi-
hamaalle. Voisi luulla, että 40 

Lasten vilinää metsän siimeksessä

lasta omakotitalon pihalla aiheut-
taisi melkoisen sekasorron. Lap-

set kuitenkin löytävät nopeasti 
itseään kiinnostavaa tekemistä, ja 
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Kaunis Veikkolamme Askartele

Veikon

kanssa Rakkaat lapset!
Tänään askartelemme Veikkolan tärkeimmän rakennuksen! Sitä nimitetään myös
"Veikkolan sydämeksi","Veikkolan sieluksi" tai "Veikkolan henkiseksi keskipisteeksi”.
Mikäli Veikkolaan saapuisi hirmumyrsky, ei sekään olisi niin kauheaa, mikäli tämä
rakennus vain säilyisi vahingoittumattomana. Sillä sieltä löytyyy surullisille lohtua,
tylsistyneille jännitystä, tiedonjanoisille tietoa. Sieltä voi hakea ravintoa nälkäisille
aivosoluilleen meistä jokainen - ja vieläpä ilmaiseksi!
Kyseessähän on tietenkin Veikkolan kirjasto, kaikkien kyläläisten lempipaikka!
Veikkolan kirjastosta löytyy enemmän kirjoja kuin koko kylässä on taloja, jopa enemmän
kuin Veikkolassa on asukkaita, kotieläimiä ja pehmoleluja yhteensä!
Jos joku teistä menisi tänään Veikkolan kirjastoon ja lukisi siellä joka päivä yhden kirjan,
hän ehtisi jo eläkeikään, ennen kuin olisi lukenut ne kaikki. Kunnanjohtajana antaisin
mielihyvin ylimääräiset miljoonani tämän Veikkolan tärkeimmän rakennuksen toiminnan
ylläpitämiseksi.
Rakkaat lapset, mikäli teidän isänne tai äitinne sattuu olemaan kunnanjohtaja ja kyselee
teiltä, minne hänen pitäisi sijoittaa ylimääräiset miljoonansa, tiedätte nyt vastauksen!
Lukemisen iloa kaikille!

OSA 15: Veikkolan Kirjasto

Savupiippu

osa 1

osa 2

osa 3

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

mistä edesauttaa myös mahdol-
lisuus tuoda omia huonekaluja
mukanaan.

Hannele ja Minna Kaukonen 
kertoivat, että asukkaat eivät saa 
ainoastaan majoitusta ja ruokaa, 

kerran viikossa on yhtä paljon so-
siaalinen tapahtuma kuin kuntoa 
ylläpitävä liikuntatuokio.

Hannele Kaukonen kertoi, lievää 
ylpeyttä äänessään, että heillä ei 
ole yhtään vuodepotilasta. Asuk-

Hauskinta päiväkodissa on leikkiminen, tietävät Teemu, Jasper, Pauliina ja Teemu.

tilaakin tuntuu riittävän. Metsäi-
sessä ja kallioisessa pihapiirissä 

tuntee olevansa keskellä luontoa. 
Turuntien läheisyyttä tuskin huo-
maa. Luonto onkin tärkeä osa päi-
väkodin arkea. Päiväkodin lapset 
retkeilevät usein, niin kesällä kuin 
talvella, säästä riippumatta. Syys-
kesällä piirakkamarjat voidaan 
poimia vaikka oman pihan aidan 
takaa. 

Villa Metsälampi on Reggio Emi-
lia - inspiroitunut päiväkoti. Päivä-
kodin tiiminjohtaja Saija Hellma-
nin mukaan tämä tarkoittaa sitä, 
että lapsia rohkaistaan tutkimaan 
ja havainnoimaan ympäristöään. 
Näitä havaintoja lapset sitten pää-
sevät itse tulkitsemaan erilaisissa 
tehtävissä, esimerkiksi päiväkodin 
omassa ateljeessa.

Päiväohjelma rakentuu pitkälti sen 
mukaan, mitä kiinnostavaa lapset 
omissa tehtävissään, leikeissä, 
retkissä, ryhmätöissä tai vaikkapa 
ulkoilutuokioissa, löytävät. Lasten 
kanssa jokainen päivä on omanlai-
sensa.

Teksti ja kuva:
Minna Tormilainen

Turuntien loppupäästä, lä-
heltä Vihdin kunnanrajaa, 
löytyy yksityinen päiväkoti 
Villa Metsälampi. 

vaan heille järjestetään myös mo-
nenlaista toimintaa. Ulkoilu on 
tärkeää, käydään kävelemässä, 
kaupassa läheisessä Siwassa ja 
väliin jopa Tuulensuunmäellä. On 
käyty kirjastossa lehtiä lukemassa 
ja kirjoja lainaamassa sekä uimas-
sa Lamminjärvessä. Fysioterapia 
kuuluu ohjelmaan. Jumppatunti 

kaita kannustetaan omatoimisuu-
teen. Kaikki ovat isoa perhettä 
ja toimivat tiiviissä yhteistyössä. 
Toiminnan johtoperiaate on, että 
asukkaille täytyy olla aikaa, aikaa 
jutella ja kuunnella.

Teksti ja kuvat:
Raili Leidenius
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Talossa on pohjoismaiden ainut 
riittävät mitat täyttävä sisäallastila 
ammattilaisten ja myös harraste-
lijoiden käyttöön.Sukellusaltaan 
kahdeksan metrin syvyys mahdol-
listaa vaativan sukelluskoulutuk-
sen ammatissaan sukellusta tar-
vitseville. Altaassa on muutamia 
lasi-ikkunoita, joista on mukava 
seurata koulutusta ja muita tapah-
tumia altaalla. Altaan vesi on 24-
asteista.

Upponalle järjestää yksityisil-
le viikottain sukelluskokeiluja, 
introja. Niihin voit osallistua, jos 
tunnet itsesi normaalikuntoiseksi. 
Yritykset voivat tilata omia intro-
iltoja henkilökunnalleen ja asiak-
kailleen.

Yritys järjestää PADI-koulutus-
järjestelmän mukaisia sukellus-

Upponalle
Sukelluskoulu Veikkolas-
sa? Kyllä, lähellä Vihdin 
rajaa sijaitsee Upponalle, 
joka on täyden palvelun 
sukelluskouluttaja. Up-
ponallessa on järjestetty 
myös juhlia, polttareita 
ym. tilaisuuksia.

kursseja aikuisille ja nuorille, niin 
vasta-alkajille kuin kokeneemmil-
lekin sukeltajille. Vesijumppaakin 

on tarjolla. Kurssien, vesijumpan 
ja uintivuorojen ajat löytyvät par-
haiten Upponallen monipuolisilta 

Turuntiellä nykyisen Tammikartanon kohdalla 1950-luvun alussa. 
Suunta Helsinkiin päin. Oikealta Juhani Halme, Reijo Silander, 
Pertti Peltonen, Kari Lindroth. Kuva: Paavo Kautto

Vuonna 1939 Veikkolan paloaseman vieressä Someron Linjan bussi 
ja kuljettaja Kelokorpi. Kuva: Paavo Kautto.

Vuonna 1939 Veikkolan paloaseman edessä Someron Linjan bussi ja 
kuljettaja Kelokorpi. Kuva: Paavo Kautto.

1950-luvun alussa nykyisen El Weicon kohdalla oli jäätelökioski. 
Sen edessä oik. Aarno Lumivirta, Antti Lumivirta ja Uljas Tetri 
ihailevat pientä autoa. Kuva: Paavo Kautto.

Jussin taksi- ja linja-autopalvelut
Suoritamme ja välitämme tilausajoja.

Edustuskuljetukset hoituvat limousineillämme vaativaankin makuun.
Vuokraamme: Ilmastoitu pakettiauto ( 9 m3 ) 50 e / vrk ilman km-rajoituksia tai 10 e / h.

0500-412 358
Lamminjärventie 2, 02880 Veikkola, Puh. 09-256 8649, fax 09 - 4559 0966

Tytöt ovat vielä kotihoidossa, 
joten uusiin kavereihin on tutus-
tuttu usein harrastusten kautta. 
Nuoresta iästään huolimatta tytöt 
ovat ehtineet kokeilla monenlaista 
harrastustoimintaa: uintia, tanssia, 
musiikkileikkikoulua, seurakun-
nan perhekerhoa.

Kun Ahot reilu vuosi sitten muut-
tivat Helsingin Tapaninvainiosta 
Veikkolaan, selvitti tyttöjen äiti, 
juuri äitiyslomalle jäänyt lääkä-
ri Sanna Aho, paikallislehdistä, 
mitä paikkakunnalla voi lasten 
kanssa harrastaa. Ilokseen Sanna 
huomasi tarjontaa löytyvän run-
saasti. Helsingissä aloitettua mu-
siikkileikkikoulua saattoi jatkaa 
omalla paikkakunnalla, ja vauva-

Harrastuksista vaihtelua ja kavereita 
kaikkein pienimmillekin

uintia siirryttiin jatkamaan Keski-
Espoon uimahalliin. Siiri ja Selma 

alkoivat lisäksi käydä äitinsä kans-
sa seurakunnan perhekerhossa.

Harrastuksista on tullut mieluisia 
niin äidille kuin tytöillekin. Har-
rastukset ovat tuoneet Sanna Ahon 
mukaan päiviin selkeää rytmiä. 
Harrastusten kautta lapset ovat 
saaneet ikäistään seuraa ja voineet 
harjoitella ryhmässä toimimista.

Myös kotiäidille on ollut mukava 
tutustua uusiin ihmisiin ja saada 
keskustella muiden samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa. 
Siiri vanhempana lapsista osaa jo 
odottaa harrastuspäiviä. Erityisen 
odotettu on ollut musiikkileikki-
koulu eli muskari. “Muskarilaulu-
ja laulellaan tilanteessa kuin tilan-
teessa”, Sanna nauraa.

Myös Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton (MLL) tarjonta vaikuttaa 
Sannan mielestä hyvältä. Selman 
vauva-aikana Sanna on kuitenkin 
halunnut jättää reilusti aikaa myös 
kotona oleskeluun. Nyt kun Sel-
makin pääsee liikkeelle, toiveis-
sa on löytää jokin liikunnallinen 
harrastus. Veikkolan Veikkojen 
perheliikuntaleikkikoulu 1-3 
-vuotiaille vaikuttaa tutustumisen 
arvoiselta.

Sanna on tyytyväinen Veikkolan 
harrastustarjontaan. “Ainoa har-
mittava asia on se, ettemme saa-
neet Siirille ensi vuodeksi paikkaa 
seurakunnan 3-vuotiaiden ker-
hoon”, Sanna kertoo. “Veikkolas-
sa jonoon jäi peräti 15 lasta, kun 
paikkojakin on vain 10.”

“Isompien lasten olisi hyvä saada 
harjoitella ryhmätilanteita myös 
ilman vanhempia. Jos seurakunta 
ei pysty vastaamaan tarpeeseen, 
kannattaisiko kunnan panostaa 
tähän? Päivähoitopuolellahan 
toivotaan vanhempien hoitavan 
lapsiaan kotona mahdollisimman 
pitkään”, Sanna ehdottaa.

Sanna Aho aikoo hoitaa lapsia ko-
tona vielä vuoden. “Olen viihtynyt 
kotona erittäin hyvin. Osaltaan 
siihen ovat vaikuttaneett mieluisat 
harrastukset ja mukavat ihmiset, 
joihin olemme niiden kautta tu-
tustuneet”, Sanna kiittelee.

Teksti ja kuva:
Minna Tormilainen

Selma, Siiri ja Sanna Aho ovat tyytyväisiä Veikkolan harrastustar-
jontaan.

Vertaistukea imetyk-
seen ja äitiyteen

Imetys on paljon muutakin kuin 
vauvan ravitsemista. Ollessaan 
äidin rinnalla vauva tulee kylläi-
seksi, rauhoittuu, nukahtaa tai vir-
kistyy, saa lohtua ja vasta-aineita. 
Se on luonnollinen tapa hoivata 
lasta ja samalla usein lepohetki 
äidillekin.
Monella imetys sujuu alusta asti 
ilman ongelmia, mutta monilla 
se vaatii aluksi harjoitusta ja kär-
sivällisyyttä sekä äidiltä että vau-
valta, välillä myös isältä. Imetys 
on tekniikkalaji eli opittavissa 
oleva taito. Se ei kuitenkaan aina 
onnistu ilman tukea ja käytännön 
vinkkejä. Tähän tarpeeseen on 
Veikkolaan perustettu imetystu-
kiryhmä imettäville ja odottaville 
äideille.

Imetystukea äideiltä äideille
Äitien perustamia imetystukiryh-
miä toimii maanlaajuisesti jo neli-
senkymmentä eri paikkakunnilla. 
Imetystukiryhmät ovat äideiltä 
äideille tapahtuvaa vertaistukitoi-
mintaa. Ne täydentävät neuvolan 
ja synnytyssairaalan palveluita 
tarjoamalla äideille väylän jakaa 
imetykseen liittyviä kokemuk-
siaan, mahdollisuuden kysyä ja 
saada neuvoa erilaisissa imetys-
kokemuksissa ja -ongelmissa sekä 
tavata samanlaisessa elämänti-
lanteessa olevia äitejä. Ryhmässä 
keskustelua vetää imetystukikou-
lutuksen käynyt vetäjä.

Äidit haluavat imettää, mutta ko-
kevat tuen puutteelliseksi
Toisinaan käydään kovaa keskus-
telua äitien syyllisyydestä, jos 
imetys ei onnistukaan toivotul-
la tavalla. Kaikki tahot ovat toki 
yksimielisiä äidinmaidon erin-
omaisuudesta vauvan ravinnoksi. 
Suomalaisetkin imetyssuositukset 
noudattavat Maailman terveysjär-
jestö WHO:n ja Unicefi n suositus-
ta puolen vuoden täysimetyksestä 
ja sen jälkeen muun ruoan ohella 
imetyksen jatkamista vähintään 
vuoden ikään saakka.
Tutkimukset osoittavat, että 
useimmat äidit haluaisivat imettää 
pienokaisiaan. Harmittavan usein 

imetys kuitenkin lopahtaa oikean 
tiedon puutteeseen tai esimer-
kiksi vanhentuneisiin neuvoihin 
imetysaikojen rajoittamisesta tai 
imetystiheydestä vaikkapa tiheän 
imun kausien aikaan. Tosiasia on, 
että imetystavoitteet toteutuvat 
valitettavan harvoin ja moni äiti 
tuntee siitä syyllisyyttä.
Sosiaali- ja terveysministeriön 
mukaan vuonna 2000 alle kuu-
kauden ikäisistä lapsista täysime-
tettyjä oli noin 65 % ja neljän kuu-
kauden ikäisistä lapsista enää noin 
15 %. Puolen vuoden suositeltuun 
täysimetykseen yltää vain 3 %. 
Esimerkiksi Ruotsissa vastaava 
prosenttiluku on 33, eikä näin hui-
maa eroa voi ainakaan fysiologi-
silla syillä perustella.
Oikealla imetysohjauksella voi-
daan välttää äitien turha syylli-
syys. Äiti saa varmuutta siitä, että 
hänen kokemuksensa voikin olla 
täysin vauvan eri kehitysvaihei-
siin liittyvä normaali asia, tai hän 
saa apua ja tukea ongelmaansa.

Jokainen imetyskokemus on ai-
nutlaatuinen
Imetystukiryhmässä halutaan an-
taa sitä haluaville tietoa ja ver-
taistukea äidin oman imetysko-
kemuksen onnistumiseksi, oli se 
sitten kestoltaan 3 kk tai kolme 
vuotta. Imetystuen ensimmäinen 

ja tärkein periaate on  vauvan on 
saatava riittävästi ravintoa . Jos-
kus tilanne vaatii myös äidinmai-
don korviketta.
Jokainen äiti on lapselleen paras 
äiti, ruokkipa hän lapsensa äidin-
maidolla tai korvikkeella. Myös-
kään imetyksen pituus ei ole hy-
vän äitiyden mitta, vaan jokainen 
imetyskokemus on ainutlaatuinen 
ja arvokas.
Veikkolan imetystukiryhmä ko-
koontuu joka kuukauden toisena 
keskiviikkona Koskentorin päi-
väkodin tiloissa klo 17.30-19.00. 

Etukäteisilmoittautumista ei tarvi-
ta. Vauvat ovat ryhmän kunniavie-
raita, ja tiloissa on myös isommil-
le sisaruksille leluja.
Lisätietoja ryhmänvetäjil-
tä: Marita Markkula, marita.
markkula@kolumbus.fi , 040 
5811947 sekä Kirsi Isoherranen, 
kirsiisoherranen@hotmail.com, 
040 7293402. Voit ottaa yhteyttä 
myös tapaamisten ulkopuolella 
sekä tutustua netissä www.imetys.
fi 
Teksti ja kuva:
Marita Markkula

Selma (1) ja Siiri (3) Aho 
ovat tuoreita veikkola-
laisia, mutta vaikuttavat 
tuntevan jo paljon ikäto-
vereitaan. Kylänraitilla 
kulkiessa vastaan tulee 
monia tuttuja. 

VEIKKOLAN
SIVUAPTEEKKI

Koskentie 3, Puh. 2565 130

Avoinna
ma klo 9-18

ti-pe klo 9-17

nettisivuilta osoitteesta www.up-
ponalle.fi .

Upponallen tiloissa on myös va-
rustemyymälä: kuivapukuja, mas-
keja, räpylöitä, snorkkeleita jne.

Upponallen yhteystiedot: Turuntie 
690, puh. (09) 295 3250.

Marjokaisa Piironen
Kuvat: Upponalle

Elettiin sitä 
ennenkin...

Tälläistä on nykyisellä kylänrai-
tilla. 

Lopuksi voit ihastella millainen 
kylänraitti oli ennen.

Jatkossa esittelemme Veikkolan 
muita asuinalueita.

www.veikkola.net

Vauvani kitisee ja haluaa 
olla koko ajan rinnalla, 
vastahan syötin häntä tun-
ti sitten! Riittääkö maito-
ni? Miksi vauva temppui-
lee rinnalla? Imuotekaan 
ei tunnu hyvältä. Olen 
aika väsynyt tilanteeseen. 
Nämä ovat todennäköi-
sesti aika tuttuja mietteitä 
monen pienen vauvan äi-
din mielessä.
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MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO (MLL)
Perhekahvila on kaikille avoin tapaamispaikka. Leikki-ikäiset perheineen kokoontuvat kahvilaan, osoitteessa 
Vanhatie 9, torstaisin klo 9-12, ja odottavat äidit ja vauvaperheet (lapset alle 18 kk) torstaisin klo 12-15.
Ilopiirissä on ohjelmassa vauvajumppaa, leikkiä, laulua ja vauvojen hellimistä. 0-1 -vuotiaiden vauvojen ryh-
mä on maanantaisin klo 17-18 ja 1-2 -vuotiaiden taaperoiden ryhmä torstaisin klo 17-18. Molemmat ryhmät 
kokoontuvat Koskentorin päiväkodin tiloissa.
Lisätietoa: Tuija Kaurila (perhekahvila) p. 040-5454630, Salla Jähi (vauvakahvila) p. 040-518 0405, sähköpos-
ti sallacaro@hotmail.com ja Anu Kiukkonen (Ilopiiri) p. 041-516 5667, sähköposti anummela@cc.helsinki.fi 

Yhteystiedot: Lastenhoitajavälitys: Jarna Savolainen 040 561 2022, Ilopiiri, ilmoittautuminen: Anu Kiukko-
nen anummela@cc.helsinki.fi  p. 041 516 5667, Imetystukiryhmä: Marita Markkula 040 581 1947, marita.
markkula@kolumbus.fi , Perhekahvila, sählyt ja liikunta, Tuija Kaurila 040 5454630,
Johanna Artola, Järjestösihteeri, Suomen Vanhempainliitto ry. Mariankatu 28 B 5, 00170 Helsinki, Puh (09) 
135 1177, Matka 050 30 11 922, Fax (09) 135 1572 www.suomenvanhempainliitto.fi  

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Kirkkonummen suomalainen seurakunta tarjoaa kristillisiin arvoihin perustuvaa kerhotoimintaa lapsille ja 
perheille. Musiikkileikkikoulua lukuunottamatta osallistuminen on maksutonta. Kaikki ryhmät kokoontuvat 
Veikkolan seurakuntakodilla.
Perhekerhot tiistaisin (ryhmä I: 9.30, ryhmä II: 12.30) ja keskiviikkoisin (ryhmä III: 9.30)
Raamattupiiriryhmät torstaisin klo 9.30
Avoin perhekerho (ei ilmoittautumista) parittomilla viikoilla maanantaisin klo 9.30
Päiväkerhot aamu- ja iltapäivisin 3-vuotiaille kerran viikossa, 4- ja 5-vuotiaille kaksi kertaa viikossa. Ilmoit-
tautuminen päiväkerhoon keväisin. Tiedustele vapaita paikkoja.
Musiikkileikkikoulu tiistaisin, perheryhmät (0-3v) klo 9.15, 10.00 ja 10.45. Muskariryhmä (3-6v) klo 11.30.
Pyhäkoulu 4-12 -vuotiaille sunnuntaisin klo 12.00
Ensi kertaa äidiksi -ryhmä pidetään loka-marraskuussa. Tarkempia tietoja myöhemmin Kirkkonummen Sano-
mien Tapulin takaa -sivuilla.
Lisätietoa: www.kirkkonummenseurakunnat.net
Lisätietoja Veikkolan perhekerhoista to klo 12-13 p. 09-2955 375 Jaana Solala, tai jaana.solala@evl.fi , Ensi 
kertaa äidiksi -ryhmästä saa tietoa lokakuussa Nina Hotmalta p. 050-3761508 tai nina.hotma@evl.fi , Tietoa 
muskareista saa p. 050-3761 486 Lenne Mitt, tai amitt@welho.com
Päiväkerhoista voi tiedustella p. 050-5371 314 tai ma 9-11 09-2955 6214 tai riitta.sjoman@evl.fi , Pyhäkoulu: 
Helka Pärssinen, p. 050-3569 041 tai helka.parssinen@evlfi 

HARRASTUSTARJONTAA 
ALLE KOULUIKÄISILLE

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO
Musiikkileikkikoulu on tavoitteellista musiikin opiskelua leikin ja lau-
lun parissa. Opetusta annetaan vauva- ja perhemuskarissa, musiikkileik-
kikoulussa, musiikkivalmennuksessa ja soitinvalmennuksessa.
Musiikkileikkikoulun toimintaa järjestetään Veikkolassa, kirjaston ylä-
kerrassa tiistaisin klo 9.00-17.30. Alle 3-vuotiaat saapuvat muskariin 
oman aikuisen kanssa, 3-vuotiaista ylöspäin lapset muodostavat oman 
ryhmän ikäryhmittäin.
Lisätietoa: www.kirkkonummi.fi /kuntalaiset/opiskelu/vapaasiv/musiikk
Vapaita paikkoja voi kysellä: Kirsikka Eränen-Korva p. 050-536 0497.

POHJOIS-KIRKKONUMMEN BALETTIYHDISTYS
Pohjois-Kirkkonummen balettiyhdistyksen ylläpitämän balettikoulun 
tunteja pidetään Veikkolan koululla lauantaisin. Alle kouluikäisten ryh-
miä on 4-5 -vuotiaille ja 6-7 -vuotiaille. Opettajana toimii Teatterikor-
keakoulun tanssitaiteen laitoksen opettaja Ritva Laine. Lisätietoja iltai-
sin klo 19-20 Ritva Laineelta p. 09-256 8926.

PUNAINEN TUPA
Punaisella tuvalla järjestetään 2-6 -vuotiaille lapsille pienten lasten leik-
kipuistotoimintaa. Lapsen voi tuoda ulkoilemaan ja leikkimään kaverei-
den kanssa puistotädin valvontaan arkisin klo 9-12. Palvelun käyttäjiltä 
edellytetään leikkipuiston kannatusyhdistyksen jäseneksi liittymistä. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan toimintaan voi tulla tutustu-
maan Impivaarantielle. Lisätietoa: http://www.freewebs.com/punatupa
Veikkolan leikkipuiston kannatusyhdistys r.y., puh. 09-2565 406.

SANAPAJA
Sanapaja on Kirkkonummen kirjaston ystävien ylläpitämä sanataide-
koulu, jonka tavoitteena on kirjallisen ja suullisen ilmaisun kehittämi-
nen. Opetusta on 4-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuorimpien opetus 
on yhdessä lukemista ja saduttamista eli lasten omien tarinoiden kir-
jaamista. Sanapajan alle kouluikäisten ryhmät kokoontuvat perjantaisin 
klo 1230 alkaen Veikkolan kirjaston yläkerrassa. Peukalopotti-iltaryh-
mä alle kouluikäisille keskiviikkoisin klo 17.15 Veikkolan esikoululla. 
Lisätietoa: www.kaapeli.fi /sanapaja, sanapaja@kaapeli.fi  Saara Blom-
stedt-Ijäs: p. 040-5898288 (Sanapaja), Arja Puikkonen: p. 09-2564 965 
(Peukalopotti)

TAIDEKOULU TRETJAKOV
Taidekoulu Tretjakov laajentaa tänä vuonna toimintaansa myös Veik-
kolaan. Tarjonta kattaa henkilökohtaista soitinopetusta (piano, kitara, 
muita soittimia toiveiden mukaan mahdollisimman monipuolisesti), 
musiikkileikkikoulun, kuvataidekerhon sekä jatkossa kysynnän mukaan 
tanssitunteja, esimerkiksi satubalettia.
Soitinopetus aloitetaan yleensä 5-6 -vuotiaana, kuvataidekerhon ja tans-
sin nuorimmat osallistujat ovat olleet 3-vuotiaita. Kuvataidekerho ko-
koontuu Veikkolan koulun tiloissa maanantaisin klo 17.30-19.00.
Musiikkileikkikoulun alustava aika on lauantai-iltapäivä. Lisätietoa: 
www.taidekoulutretjakov.fi , tiina.tretjakov@taidekoulutretjakov.fi  Tiina 
Tretjakov: p. 040-838 6004.

VEIKKOLAN VEIKOT
Nuori Suomen Liikuntaleikkikoulun tuntien pohjalta suunniteltu iloinen 
liikuntatuokio tukee lapsen luontaista liikunnallista kehitystä ja antaa 
ideoita koko perheen yhteiseen liikkumiseen. Liikuntaleikkikoulu 3-4 
-vuotiaille tiistaisin klo 16.30 alkaen (2 ryhmää) ja 5-6 -vuotiaille klo 
18.15 Parantolan salilla. Perheliikuntaryhmät tiistaisin klo 18.00-19.00 
Koskentorin päiväkodin tiloissa sekä perjantaisin klo 10.00-11.00 Pa-
rantolan salilla. Star-yleisurheilukoulu kokoontuu torstaisin klo 17.30-
18.15 Veikkolan koululla. Ryhmiä on 4-5 -vuotiaille ja 6-7 -vuotiaille. 
Lisätietoa: www.veve.net Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tuija Kau-
rila: p. 040-5454630 tai Piia Hirvonen (tiistain perheliikunta): p. 040-
5080505

Tietojen kokoaminen ja kuva: Minna Tormilainen

MLL ylläpitää myös Siwan vieressä sijaitsevaa Muksupuistoa. Toinen Veikkolan kaikille avoin leikki-
puisto sijaitsee Koskentorin päiväkodin vieressä.

Veikkolan 
Marttojen 
alustava 
ohjelma

05.09. klo 17.00 Marttailta, kes-
kustellaan kesämuistoista
19.09. n. klo 17 Helsinkiin, taide-
näyttely ja klo 19.00 Savoy- teat-
teri Sirpa Rydman -show
01.10. klo 09-14 Kirkkonummen 
Kierrätyskeskus, Veikkolan Mar-
tat päivystävät
- mahdollinen puhtaitten, käytet-
tyjen tekstiilien keräys
03.10. klo 17.00 Martat, veteraa-
ni-ilta, sota-ajan muisteloita, kah-
viraha luovutetaan veteraaneille
08.10. klo 09-14 Veikkolan Martat 
päivystävät Kirkkonummen kier-
rätyskeskuksessa. Voimme viedä 
mukanamme henkilöautoon mah-

tuvia tarpeettomia tavaroitanne.
17.10. klo 17.00 Marttailta, laule-
taan sota-ajan lauluja
21.10. klo 19.00 Komin ooppe-
ra- ja balettiyhtye, Tulilintu. Sa-
voy- teatteri, Helsinki. Läh. Raili 
Leidenius
31.10. klo 17.00 Martta-asiaa
klo 18.00 Hyvinvointia tarjoaa Su-
sann Anttila, Aloe Vera -tuotteet
14.11. klo 17.00 Martta-asiaa
klo 18.00 Terho Tapaninaho tu-
tustuttaa vanhaan suomalaiseen 
speltti-viljaan
25.11. klo 16- Myyjäispöydän 
valmistelutyöt
26.11. klo 10-14 Myyjäiset Veik-
kolan seurakuntatalossa
klo 11- Uudenmaan Martat r.y. 
valtuuston kokous.
28.11. klo 17.00 Marttailta, edel-
listen tapahtumien palautekeskus-
telu

Yhteystietoja:
Raili Leidenius, puheenjohtaja, 
puh. 050 3554 469, e-mail:
perhe.leidenius@kolumbus.fi 

Pomovästistä Pia Isojärvi ja TE-
keskuksesta Harri Jokela vetävät 
kaksiosaisen kurssin Veikkolan 

   

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

OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY

Yleislääkäri Ulla Kivinen, arkisin klo 8-

Lastenlääkäri Petteri Hovi, tiistaisin klo 17-

☎  2568 265
Vanhatie 26 

Veikkola

Veikkolan koti ja koulu -yhdistyk-
sen vuosikokous ke 21.9.2005 klo 
18.30 Veikkolan koululla

Kokouksessa päätetään esim. ker-
hojen jäsenmaksun suuruus (vii-
me kaudella 25 e.).
Osallistujien kesken arvotaan 
huoltajan lapsen maksuton osal-
listuminen yhdistyksen kerhoihin. 
Kahvitarjoilu.

Syyskuun toisella viikolla alkoivat 
yhdistyksen kerhot: Sähly-, lauta-
peli-, kuvaamataidon-, kitara-, lii-
kunta- ja musiikkikerho. 
Tiedustele mahdollisista va-
paista paikoista yhdistyksen pj. 
Anna Saloselta, puh. 050 3464 
663 tai sähköpostitse anna.
salonen@suomi24.fi .0

Koti ja koulu -yhdistyk-
sen vuosikokous

LAPSET TAPAHTUMAKALENTERI

HANKEKOULUTUSILLAT
- RAHOITUSTA
YHDISTYSTOIMINTAAN

koululla: 21.9. ja 5.10. klo 18.00-
21.00.
Tilaisuudet ovat ilmaisia ja avoi-

mia kaikille kiinnostuneille. 
Kurssin järjestää Pomoväst.
Tervetuloa!

Tiesittekö, että kylällämme on 
toimiva bingo? Aivan uutta bin-
gotoiminta tosin ei ole. Navalassa 
oli aikoinaan VISOn myymälä. 
Myymälän kellarissa bingo aloit-
ti toimintansa 1977, kertoi Be-
rit Nyman. Bingon veti käyntiin 
NAVALA FBK:n (Navalan VPK) 
naisjaosto. Miehet tulivat mukaan 
1990-luvulla.

Uudessa, 1985 valmistuneessa ta-
lossa on bingo joka sunnuntai klo 
19.00 vuoden ympäri. Joulusun-
nuntai muodostaa poikkeuksen, 
eikä silloin bingoa ole. Bingon 
toimihenkilöinä ovat Navala FBK:
n jäsenet, jotka pyörittävät sitä 8. 
viikon vuorojaolla. Jyrkkä ja eh-
doton tämä vuorojako ei ole, vaan 
tarpeen vaatiessa vuoroja voi tie-
tenkin vaihtaa. Bingon tuotto käy-
tetään sekä hyväntekeväisyyteen 
että varsinkin talon korjauksiin.

Numerot huudetaan sekä ruotsiksi 
että suomeksi, koska molemmat 
kieliryhmät ovat salin pöytien 
ääressä edustettuina. Monet ovat 
käyneet Navalassa jo vuosikausia, 
ja bingo on samalla tilaisuus tava-
ta vanhoja hyviä ystäviään.

Bingo i Navala FBK
Ganska få veikkolabor känner till, 
att det fi nns bingo i byn. Berit Ny-
man berättade, att FBK:s damav-
delning redan 1977 började ordna 
bingokvällar i Andelslaget VISOs 
källare.

Det nya huset blev färdig i 1985 
och bingon fi ck större ljusare ut-
rymmen. Numera jobbar männen 
= brandkåristerna, med och ropar 
nummer. FBKåristerna skiftesjob-

Britten Bergström pääpalkintona olleen kassin onnellinen voittaja. 
Taustalla Navala FBK:n toimihenkilöt Karl Wikström ja Sirkka 
Laakso. 

NAVALAN BINGO

bar, arbetsturen kommer var 8:nde 
vecka, med möjlighet att byta vid 
behov. Eventuell vinst används till 
husets renoveringar och välgören-
het.

Bingo spelas varje söndag kl 19.00 

året om. Julsöndagar gör de enda 
undantagen, då fi nns inte bingo. 
Trogna bingospelare fyller huset 
söndag efter söndag för att spela 
och träffa gamla bekannta.

Teksti ja kuva: Raili Leidenius
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Toimitus pahoittelee, että viime lehden ristikosta olivat unohtu-
neet palautusohjeet.

Ensimmäisen ristikon ratkaisi oikein
Elisa Syysniemi.

Vieressä edellisen ristikon ratkaisu.

Tämänkertainen Veikkolaristikko on
vaikeudeltaan keskitasoa (**). 

Vasemmasta yläkulmasta lähtee kolme pääkuvan luonnehdintaa, 
jotka etenevät nuolien ja
pilkkuviivoitusten mukaisesti.

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan Veikkolan Ky-
läyhdistyksen tyylikäs lippis.

Ratkaisut lokakuun loppuun mennessä osoitteella:
Veikkolan Kyläyhdistys, Lamminpääntie 8, 02880 VEIKKOLA

Toukokuussa Lamminjärven pin-
tavesi oli ehtinyt lämmetä lähes 
20 asteiseksi. Kesäkuun sateet ja 
pohjoiset tuulet kuitenkin käänsi-
vät pohjavedet pintaan 15 asteen 
tasolle. Tottahan tuo aikuisia säi-
käyttää, mutta lapsia ei mikään 
pidä erossa vedestä ja uimisesta.

Sunnuntaina klo 14.00 Hippoui-
mareita oli 12 lasta valmiina ui-
maan 25 m. eriä vapaata ja yksi 
aikuinen 900 metrin matkalle. 
Pienimmät uimarit käyttivät ryö-
mintäkaistaa, jolloin käsi tai jalka 
ajoittain sai tukea pohjasta.

900 metriä avovedessä
Sari Ahola, joka lähti Välipuron-
rannasta ja ui Lamminjärven pi-
tuussunnassa Lammaskalliolle, 
kiitti saattoveneen tottunutta sou-
tajaa, josta oli apua, kun selkä-
uinnissa ei suunta tahtonut pysyä 
hanskassa. “Ensi vuonna uidaan 
suorempaa ja paremmalla ajalla”, 
Sari hymyili.

Veden lämpö 17 c°,
tyyni ilma 16 c°
Yhdessä päätettiin, että ensi vuon-
na Hippo uidaan juhannusta edel-
tävänä sunnuntaina ilmojen toivon 
mukaan lämmettyä.

Osuuspankki sponsoroi mielel-

lään järvessä uivaa Hippoa. Ajatus 
on, että ellei järvissä uida eikä ka-
lasteta, niin ketä kiinnostaa järvi-
en puhtaus. Veden laatu ja vesillä 
liikkujan turvallisuus ovat a ja o.
Tänä vuonna uitiin Veikkolan 
OP:n kolmas Hippo, eikä hippoja 
muualla uidakaan. Hippo hiihtää 
ja suunnistaa monessa paikassa 
ja myös yleisurheilee, esim. elo-
kuussa VeVen isännöimänä.

Tulokset 25 m. vu:
Anniina von Holten -99 46,69
Samuli Korsow -99 46,93

HIPPOUINNIT 12.6.05

Viivi Sopanen -99 1.09,50
Linda Julkunen -97 42,44 (45,35/
v.2004)
Nikolas Kuortti -96 48,75
Iida Alaluusua -95 28,12
Ville Korhonen -94 20,53
Niina Nordfors -94 31,38
Joanna Kuortti -93 22,81
900 m. järviuinti:
Sari Ahola-66 22.01,19

Teksti ja kuva: 
Hans Leidenius

Yksitoista innokasta monialaur-
heilijaa osallistui 16.8. kisaan, 
jossa uidaan, pyöräillään ja juos-
taan Veikkolassa. Perinteiseksi 
muodostuva vesiensuojelu- sekä 
vesi- ja liikenneturvallisuustapah-
tuma houkutteli rannalle runsaat 
30 henkeä, järjestäjät, huoltoryh-
mät ja katsojat mukaanlukien. 
Lamminjärven vesi on koko kesän 
ollut uintikelpoinen ja levätön. 
Kisapäivänä veden lämpötila oli 
20 c, tuuli lämmin ja heikko, sää 
pilvinen.

Tapahtumaa kutsuttiin alkujaan 
Mini-Tarzaniksi. Paikalla olleiden 
kesken haettiin kuitenkin parem-
min paikkaa osoittavaa nimeä, 
jolloin Lamminjärven lempinimi 
Lamppari tyydytti kaikkia. Sa-
malla päätettiin, että tapahtuma 
toistuu vuosittain elokuussa kou-
lun alkajaispäivänä klo 17-19.

Kisassa uidaan 200 m avovedessä, 
pyöräillään järven ympäri noin 4 
km ja juostaan 1 000 m. Ensi vuo-
deksi suunnitellaan lisäksi perhe-, 
seura- ja/tai porukkaviesti: yksi 
ui, toinen pyöräilee, ja kolmas 
liikkuu jalan. Edelleenkin säilyte-
tään mahdollisuus suorittaa jokin 
osuus usean kerran. Osallistumi-
nen on ilmainen ja kaikille avoin. 
Ajanotto toimii. Jokaiselle anne-

LAMPPARIN
MINI-TRIATHLON

taan todistus. Palkintoja ei anneta, 
koska kaikki ovat voittajia.

Järjestäjinä toimivat Veikkolan 
Veikot (VeVe), ajanotto, Veikko-
lan Kyläyhdistys (VeiKy), läm-
min rantasauna, Kirkkonummen 
Veikkolan vesiensuojeluyhdistys 
KIRVES ja Kirkkonummen Ui-
maseura (KIS), vesiturva.

Tulokset (nimi, syntymävuo-
si, loppuaika): Hannes Ojala 
-92/23.53, Ville Korhonen -

94/35.50, Simo Sinkko -93/26.07, 
Henrik Ojala -91/28.20, Joonatan 
Sirviö -87/16.40, Vesa Aaltonen 
-86/18.30, Harri Ojala -63/28.38, 
Hannele Ojala -63/28.38.

Kaksi kierrosta pyöräilivät Teemu 
Aho -94/30.52 jaVille Vaattovaara 
-91/35.50. Kaksi kierrosta pyö-
räili ja juoksi Tapani Aaltonen -
52/28.47.

Teksti: Hans Leidenius
Kuva: Marjokaisa Piironen

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

RISTIKKO URHEILU

EHKÄISE DEMENTIAA – RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO! Hotelli Lepolammen syksyn 
tanssikalenteri. Tervetuloa!
SYYSKUU
ke 21.9 Jukka Leskinen liput 5 Eur
ke 28.9 Hillstreet liput 5 Eur

LOKAKUU
ke 5.10 Q-Raketti liput 5 Eur
ke 12.10 Kari Piironen & Noiser liput 10 Eur
ke 19.10 Markku Malmi liput 5 Eur
ke 26.10 Lasse & Alfa liput 5 Eur

MARRASKUU
ke 2.11 Hannu Viitala liput 5 Eur
ke 9.11 Jouni Rautio liput 5 Eur
ke 16.11 Barbarello liput 5 Eur
ke 23.11 Lasse & Alfa liput 5 Eur
ke 30.11 Matti Rautavaara liput 5 Eur

JOULUKUU
pe 2.12 Matti Rautavaara
ke 7.12 Jukka Eskelinen liput 5 Eur
pe 9.12 Jukka Eskelinen
la 10.12 Jukka Eskelinen
ke 14.12 Hietamäki liput 5 Eur
pe 16.12 Hietamäki
La 17.12 Hietamäki

Orkesterimme soittaa klo 20 - 0.30
Keskiviikkoisin naistentanssit.

Hotelli Lepolampi
Kivilammentie 1 02820 ESPOO

Puhelin: 09-86791
Telefax: 09-8679300

www.lomaliitto.fi /lepolampi

TILITOIMISTO VEIKKOLASSA

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

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

16  vuoden kokemus tilitoimistotyöstä ja 
eri toimialoista, myös taloyhtiöt. Pyydä tarjous!
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VeVe:n ATG-demoryhmä potretis-
sa ennen stadionile siirtymistä.

Aitajuoksun viimeistelyharjoitus ennen katsomon täyttymistä.

Mediakatsomo huomio: Täältä tu-
lee VEVE!!!

Innostavaa talkoohenkeä
Veikkolan kyläyhdistys oli innolla 
mukana kisajärjestelyissä hoitaen 
mm. liikenteen ohjauksen. Monet 
kisat käyneet tanssijat antoivatkin 
palautetta ohjauksen ystävällisyy-
destä ja tehokkuudesta. Kun autot 
oli saatu parkkiin, tehotiimi tarttui 
arpamyyntiin. Ja tulosta tuli!

Onnistuneesta arpamyynnista 
TanssiDans kiittää myös Kirkko-
nummen yrittäjiä, jotka sponssa-
sivat seuraa hienoilla palkinnoilla. 
Veikkolan 10-kioskin karkkipussit 

Veikkolassa asuva Sofi a Ro-
wenskaya tanssii Lapinkyläs-
sä asuvan Ville Kärjen kanssa 
Nuoriso B -luokassa.

Rehtori Leila Kurki ja tuomari Knut Saborg palkitsivat starttiluokan, joka otti yleisönsä.

TANSSI KYLÄNRAITILLA

Näin eläytyneesti tanssitaan lattareita (latinalaisia). Kuva: Raili 
Leidenius

Elokuun Helsingin MM-kisat 
olivat monelle VeVe yu-jaoston 
jäsenelle ikimuistoinen tapahtu-
ma, jota kelpaa muistella vielä 
vuosikymmenten jälkeenkin kiik-
kutuolissa mummona tai vaarina. 
Jaostolla oli nimittäin onni ja kun-
nia heittää peliin lähes 30 henkeä 
tuomari- ja toimitsijatehtäviin, 
yhdysmiehiksi, läheteiksi ja kisa-
ohjelmien myyntityöhön. 
Haku- ja hyväksymisprosessin 
jälkeen valmistautuminen ja kou-
luttautuminen monien kohdalla 
alkoi jo vuosi ennen kisaa ja jatkui 
aivan loppumetreille asti. 
MM-tapahtumissa jaoston jäse-
nille tarjoutui ainutlaatuinen tilai-
suus nähdä kasvotusten maailman 
huiput ja haistella kisatunnelmia 
aitiopaikalta keskeltä mieletöntä 
hornan kattilaa salamavalojen ja 
TV-kameroiden ristitulessa. Tom-
mi Evilän ja monen muun huipun 
nimmarit tulivat siinä sivussa ka-
lastetuiksi ja onnekkaimmat olivat 
vielä kantamassa osallistujamai-
den lippuja kisojen päätösjuhlas-
sa. 
Erikoismaininnalla VeVe sai vielä 
Suomen toiseksi suurimman li-
senssiurheilijamäärän perusteella 
etuoikeuden lähettää stadionille 
lauantaina 13.8. ennen miesma-
ratoonarien maaliin tuloa oman 

VeVe:lle unohtumattomia MM-kisaelämyksiä

40 hengen (ikäjakautuma 7-70v) 
tiimin esittämään aitajuoksua ja 
sukkulaviestiä teemalla Athletic 
Trough Generations. 
Vaikka itse tehtävät kestivät mo-

nilla kellon ympäri kahden viikon 
ajan, kaikkien vapaaehtoisten työ-
into ja tsemppi säilyivät esimer-
killisen vahvoina loppuun asti. 
Tästä VeVe saikin erikoiskiitokset. 

VeVe:n  vapaaehtoisten ja nuorten 
määrä oli lisäksi yksi suurimpia 
kaikkien mukaan kelpuutettujen 
seurojen joukossa.
Arimo Bäckman

VEVE MAASTOJUOKSU-
MESTARUUSKISAT

saivat monet suut makeaksi.

Tanssille sopiva lattia
Koulun uudet tilat tarjosivat toimi-
van ympäristön tanssiurheilijoille, 
jotka järjestivät nautittavan ur-
heiluelämyksen salin täyttäneelle 
yleisölle.

“Tanssiurheilu on vahvassa kas-
vussa paikkakunnallamme”, kom-
mentoi TanssiDansin puheenjohta-
ja ja valmentaja Harri Antikainen. 
“Lattia on tanssiin erinomainen, ja 
pukuhuoneet suihkuineen olivat

lauantaina 29.10.2005
klo 12.00 kentällä
Sarjat: alkaen T/P5 vuotiaista
veteraaneihin 

Jaoston jäsenmaksu (v 2005 yksittäiset 45 e / perhe 70 e ) oikeuttaa lähes kaikkeen toimintaan ja moniin 
jäsenetuihin. Ilmoittautuminen tapahtuu harjoituksissa.

Kaikille lapsille ja kilpailijoille seura hoitaa vakuutuksen sisältävän lisenssin, jonka hinta v 2005 on 
1991 ja aiemmin syntyneille 18 e, 1992-1997 syntyneille 8 e ja 1998 ja myöhemmin syntyneille 4 e. 

Tervetuloa mukaan yli 800 jäsenen reippaaseen joukkoon!

Tiedustelut:

aerobic
Anne Rontu, 041 5335309
liikuntaleikkikoulu
Tuija Kaurila, 040 5454630

pelit
Roger Tuhkunen, 050 5004981 
sulkapallo
Tarja Chydenius, 050 3647003
yleisurheilu
Arimo Bäckman, 040 7211910

kuntosali (koulu)
Arimo Bäckman, 040 7211910
kuntosali (kirjasto)
Pentti Vähäkangas, 050 5404450
Ajankohtaista tietoa netistä
www.veve.net 

toimivat. Toivon, että myös muut 
koulut valitsevat jumppasaliinsa, 
Veikkolan koulun lailla, tanssi-
misen mahdollistavat puulattiat”, 
jatkaa Antikainen.

“On hienoa, että TanssiDans tarjo-
aa mahdollisuuden harrastaa tans-
sia sekä kilpailu- että harrastus-
mielessä. Näin saadaan mukaan 
laaja joukko eri-ikäisiä ihmisiä 
nauttimaan tanssimisesta ja siten 
pitämään huolta niin fyysisestä 
kuin psyykkisestä hyvinvoinnis-
taan”, totesi kisat avannut kansan-
edustaja Raija Vahasalo.

Uudet ryhmät käynnistyvät
Kilpa- ja kuntotanssin alkeis-
ryhmät alkavat syyskuun alussa. 
Seura tarjoaa ryhmiä niin lapsille 
kuin aikuisille, myös Veikkolassa. 
Lisää tietoa löytyy TanssiDansin 
nettisivuilta www.tanssidans.com.

Teksti: Eeva Kärki

Kirkkonummelainen tans-
siurheiluseura TanssiDans 
ry järjesti lauantaina 20.8. 
Veikkolan koululla valta-
kunnalliset tanssikisat, joi-
hin osallistui yli 130 paria 
maajoukkuetanssijoista 
alle kahdeksanvuotiaisiin 
starttiluokkalaisiin. Run-
saslukuinen yleisö kannus-
ti tanssijoita upeasti.

URHEILU URHEILU

Veikkolan Veikkojen yleisurhei-
lujaoston monipuolinen sisälii-
kuntakausi alkoi syyskuussa ja 
jatkuu täydellä sykkeellä loka-
kuussa, kun kenttäharjoituksetkin 
siirtyvät 6.10. alkaen sisätiloihin. 
Maanantaisin on tarjolla aerobic, 
keskiviikkoisin sulkapallo, vart-

Monipuolista liikuntatarjontaa
tuneempien peli-illat ja torstaisin 
eri-ikäisten yleisurheilukoulut ja 
harjoitusryhmät. Luvassa on taas 
tiivistä menoa ja meininkiä kaiken 
ikäisille koulutettujen pätevien 
ohjaajien opastuksella. 

Suuren suosion saaneet kuntosali-

ryhmät kokoontuvat koululla tiis-
taisin, torstaisin ja sunnuntaisin. 
Kirjaston kuntosalin aikatarjonta 
on monipuolinen, mutta vaatii yh-
teydenottoa netistä löytyviin vas-
tuuhenkilöihin.  

Jaoston jäsenillä on myös oikeus 

käyttää Espoon Otahallia, jossa 
järjestetään ohjatut harjoitukset 
lauantaisin marraskuusta lähtien. 
Siihen asti lauantain juoksuryh-
mät kokoontuvat urheilukentällä.
Liikuntaleikkikoulun monet yk-
sittäis- ja perheryhmät jatkuvat 
tiistaisin ja perjantaisin paranto-

lan salissa ja Koskentorin päi-
väkodissa. Nämä ryhmät ovat jo 
valitettavasti täyttyneet, voimme 
ottaa lapsia vain peruutuspaikoil-
le. 

Matkat:  300m - 4500m

Kaikki mukaan juoksemaan ja 
hölkkäämään!

OPKK nyt tuplasti tehokkaampi!

Veikkolan alueella asuntokauppa käy
vilkkaana!  Niinpä meitä on nyt kaksi

asuntokaupan ammattilaista palvelemassa
Sinua asuntoasioissasi.

Marjut Petäjä LKV
050 599 4189 tai
(09) 2232 2780

Timo Suikki LKV
0500 442 728 tai
(09) 2232 2797

Soita tai tulee käymään toimistollamme
Osuuspankin tiloissa!

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Koskentie 3, 02880 Veikkola

Puhelin (09) 2232 2788
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Veikkola, Koskentie 2

Bonusta jopa 5 %

Arla
KERMAJUUSTO 17 %
n. 1,1 kg

2.99

5.99

0.85

4.99

Hartwall
PEPSI MAX 2-PACK
(sisältö 2,19 +
pantti 0,80)

1.69
Kariniemen

BROILERIN KOIPIREISI
n. 1,4 kg

Paulig
JUHLA MOKKA -KAHVI

500 g

Oululainen
REISSUMIES
235 g

JärviSuomen
NAUDAN JAUHELIHA

500 g

3.55

0.83
l

Atria
BROILERFILEE-
SUIKALEET
hunajamarin.
400 g

2.39

0.41Valio
MAUSTETUT
JOGURTIT
200 g

0.89HK
LIHAPULLAT
400 g

0.99Saarioinen
LAUANTAI-
MAKKARA
siiv. 300 g

Hk
HAMPURILAINEN
100 g

0.39

Ingman
EDAM-JUUSTO
n. 1 kg

5.50

kg kg

3.90
kg

 Palautteesi on meille tärkeää! asiakaspalaute.varuboden@sok.fi Puhelinpalvelunumero: 010 4426 660

2.49

Latz
KISSANRUOKA
6 x 400 g

8.47
kg

2.22
kg

Kestävää edullisuutta varmasti!Kestävää edullisuutta varmasti!

2.49
kg5.93

0.89
kg2.23

4.98
kg

ma-pe 7-21
la      8-18

kg

3.62
kg

kg

2.08
kg

Hinnat voimassa
syyskuun loppuun:

2.05
kg

3.30
kg

Hinnat voimassa koko syyskuun.
Hinnat voimassa koko syyskuun.

Atria
SUOMALAINEN NAKKI
420 g

Atria
UUNILENKKI
400 g

Hulluttelun jälkeen päätimme 
ryhtyä toteuttamaan ajatusta tosis-
samme. Otimme asian esille ky-
läyhdistyksen hallituksen koko-
uksessa. Idea sai suuren suosion 
mutta myös laajasti erilaisia mie-
lipiteitä: minkälainen kyltin väri, 
koko, teksti paidassa jne. Ideoita 
ja ajatuksia eri tekstivaihtoeh-
doista kypsyteltiin jonkin aikaa. 
Suurimman kannatuksen tekstik-
si paitaan sai kuitenkin Asterix 
ja Obelix -sarjakuvista peräisin 
oleva “PIENI VOITTAMATON 
KYLÄ”.

Halusimme toteuttaa paidan, jos-
sa yhdistyisivät laatu, asiallisuus 
sekä tyylikkyys. Paitaa tulisi voi-
da käyttää muuallakin kuin puu-
tarha- ja maalaustalkoissa. Niinpä 
päädyimme pieneen VEIKKOLA-
tienviittakylttiin paidan etuosassa 
ja painotekstiin hihassa.

VEIKKOLA-PAITOJEN LYHYT HISTORIA

Toteutus osoittautuikin varsin hy-
väksi ja suosituksi. Veikkola-paita 
on myynyt hyvin, ja siihen on tör-
mätty kansainvälisissäkin piireis-
sä Japanilaisturisti kantoi ylpeä-
nä Veikkola-paitaansa Helsingin 
keskustassa, tuomisia Japaniin... 

Viisi saksalaisturistia innostui Na-
valassa Veikkola-paidoista ja osti 
viemisiksi Saksaan. Näin pienessä 
ajassa Veikkola-paidan liikkeistä 
on monia tarinoita. Tarinoita tulee 
lisää, ja Veikkola-paitojen tarina 
jatkukoon.

UUTUUS! VEIKKOLA-paitaper-
heeseen saatiin myös college-hup-
pari. Sitä oli ensi kerran myynnis-
sä Elojuhlilla. Elojuhlien jälkeen 
Veikkola-paitoja ja -huppareita lu-
pautui myymään SIRPAN VINT-
TI. Tämän lisäksi kyläyhdistys 

myy niitä kylän tapahtumissa. 
Hinta on sama, ostatpa tuotteet 
Sirpan Vintiltä tai kyläyhdistyk-
sen tapahtumista.

teksti: Nina Sipilä-Latovehmas
kuva: Marjokaisa Piironen

Latovehmaan Kimmolla on pyöreäpäänteinen Veikkola-paita. Naisten T-paita on yllä Nita Latovehmaalla ja Jasmine Lindelöfi llä sekä Nina 
Sipilä-Latovehmaalla. Ostaja on Pirjo Telenius.

Paitojen perusidea sai 
alkunsa Johanna Arto-
lan kommentista: “Että 
ois kiva kun ois sellaisia 
paitoja, jossa ois edessä 
VEIKKOLA-tienviitta.” 
Idea lähti elämään “kave-
riporukan” innostuksesta. 
Mukaan tuli ajatus, että 
paidassa olisi jokin teksti 
selässä. Lähinnä leikitel-
tiin erilaisilla levottomilla 
tekstivaihtoehdoilla. Asi-
aa haudottiin puolentoista 
vuoden verran. Kaveripo-
rukalla istuessa kaljatuo-
pin ääressä ideaa viriteltiin 
edelleen hassutellen...
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TUULENSUU
Koskentie 3 02880 Veikkola

puh. 09-8190700

Palvelemme:
ark. 7.00-21.00
la 8.00-18.00

aukiololain salliessa

su 12-21

VALITSE PALVELEVA
TUULENSUU!

PIRKKA LAATUTAKUU: Saat rahasi
takaisin, jos et ole tyytyväinen!

HALUTTAVUUS:
• Hyvännäköisten Pirkka-pakkausten

sisältä löydät niin perinteisiä kuin
trendikkäitäkin tuotteita pysyvästi
edulliseen hintaa. Valitse Pirkka ja 
ylläty, saat enemmän vähemmällä
- vain K-ruokakaupoista!

EDULLISUUS:
• Pysyvästi edulliset Pirkka-tuotteet

- vain K-ruokakaupoista!

LUOTETTAVUUS:
• Pirkka-tuotteiden laatuun voit luottaa.

Olemme helpottaneet valintaasi var-
mistamalla Pirkka-tuotteiden hyvän,
tasaisen laadun.

MONIPUOLISUUS:
• Pirkka-sarjasta löydät yli 1200 tuotetta:

leivästä tuulihattuihin ja perunasta
pestoon. Kokeile ja ylläty.

Serla toilet wc-paperi
6 rl (0,33/rl)
ilman korttia 2,35
säästä 0,36 €

Elovena kaurahiutale
1 kg
ilman korttia 1,09
säästä 0,20 €

Valio Sinileima
emmental
350 g (8,54/kg)
ilman korttia 3,69
säästä 0,70 €/pkt 199

089
pkt

299
pkt

Atria broilerin rintaleike
marinoitu
n. 900 g (4,69/kg)
ilman korttia 5,49
säästä 0,80 €/kg 469

kg

Fairy astianpesuaine
750-1000 ml (2,85-3,85/l)
ilman korttia 3,49
säästä 0,60 €

Serla talouspyyhe
4 rl (0,50/rl)
ilman korttia 2,35
säästä 0,36 €

289

199
pkt

pkt

Plussa-kortti on
jo yli 3.000.000
suomalaisella!

Jos sinulla ei vielä ole Plussa-korttia, täytä hakemus
meillä ja hanki samalla maksuttomat
rinnakkaiskortit koko perheelle.

Plussa-kortilla koko syyskuun ajan!


