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Haluatko ansiolistallesi kokemuksen Kylänraitin toimitussihtee-
rin tehtävistä? Tarjoamme aitiopaikan Veikkolan asioiden seuraa-
miseen ja niihin vaikuttamiseen, sekä mukavaa toimitusseuraa 
kotoisissa ympäristöissä. 
Tehtävä on talkootyötä, josta ei makseta palkkaa. 

Johanna Artola, puh. 050 3011 922
Matti Saartamo, puh. 050 300 7720
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PÄÄKIRJOITUS

Pieni voittamaton kylä

S
uomessa on jo lähes neljä tuhatta kyläyhdistystä, joissa toimii noin 40.000 ihmistä.

Suomen Kylätoiminta ry. on laskenut, että he suorittavat 1,6 miljoonaa aatteellista työtuntia vuo-
dessa. Rahassa se tarkoittaa 16 miljoonaa euroa. Siinä olisi jo kansalaispalkallekin vastinetta.

Toimintaa kyläyhteisössä ei kuitenkaan voi mitata rahassa. Tärkeimmät tekijät ovat halu ja innostus toimia 
kylän elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden puolesta. Tyydytyksen tunne tulee siitä, kun huomaa ympärillään 
konkreettisia asioita, joita yhteinen toiminta on saanut aikaan.

Veikkolan Kyläyhdistyksen seuraava suuri tavoite on luoda kyläsuunnitelma, joka kartoittaa kylän nykytilan-
teen ja määrittelee yhteisen tulevaisuuden. Tähän työhön tarvitsemme kaikkien kyläläisten apua. Seuraavassa 
Kylänraitissa on kysely, johon toivomme mahdollisimman monen vastaavan. Kyläkysely on peruskartoitus, 
jolla visioimme kylämme ja ympäristömme tulevaisuutta. Sen pohjalta rakennamme kyläsuunnitelman, jota 
vuosittain tarkistamme ja uusimme. Kyläsuunnitelma toimii myös linkkinä kuntaan päin. Päättävät tahot voi-
vat ottaa suunnitelmamme huomioon päätöksenteossa.

Monet ovat varmaan huomanneet kylällä Veikkola-paitoja, -lippalakkeja ja -huppareita. Niitä myydään Sirpan 
vintillä. Ne symbolisoivat osaltaan kylämme innovatiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. “Pieni voittamaton kylä” 
on hengen nostatusta, jota tarvitsemme ajaessamme kylän asioita. Olkaamme siitä ylpeitä. Se on myös oiva 
lahjavinkki jouluksi.

Kylänraitti on saanut paljon positiivista palautetta, josta nöyrästi kiitämme. Se innostaa meitä jatkamaan tätä 
vapaaehtoista puurtamista. Ilokseni voin todeta, että kädessäsi olevaa numeroa on ollut toimittamassa useita 
aktiivisia veikkolalaisia nuoria. Yhteistyömme on sujunut mainiosti ja siitä kiitokset myös Veikkolan koulun 
opettajille.

Matti Saartamo 

Kylänraitin nuortunut toimitus.

Kylänraitti toivottaa kaikille lukijoille
riemukasta itsenäisyyspäivää 2005,

valoisaa joulua ja rauhallista vuotta 2006!
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Kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu: 10 euroa/talous,
Jäsenmaksutili: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529 745-43368.

Viite: 650049

LIITY SINÄKIN
KYLÄYHDISTYKSEEN

AJASSA

Sirpan Vintti on ilmiselvä aloitus-
paikka lahjojen metsästykseen; 
onhan se paikallinen tavaratalo, 
josta voi löytää melkein mitä vain. 
Pojalle löytyy Puuhapete-legoja 
(7,99 euroa) ja tytölle herkullisen 
punainen Muumi-paita (16,65 eu-
roa). Veikkolassa paljon vieraile-
va ukki saa Veikkola-hupparin (32 
euroa). Kaupan on myös Jouluter-
veiset Veikkolasta -kortteja (0,50 
euroa / kpl).

Tämähän alkoi hyvin. Entä seu-
raavaksi? Kulman takana on kau-
neushoitola Anni Hiltunen. Töistä 
väsynyt isoäiti saa virkistykseksi 
jalkahoidon (34 euroa).

Toinen mummo harrastaa sisus-
tamista. Sisustusnurkkauksesta 
löytyy enkelikehys (21 euroa), jo-
hon voi laittaa vaikka lastenlasten 
kuvan.

“Kristallia”; mainostaa ZON Au-
tokorjaamo Turuntien varrella. 
Esillä on valkovenäläistä kristallia 
laseista koriste-esineisiin. Pitäi-
siköhän täti tästä viinikarahvista 
(12 euroa)?

Mies on kiinnostunut kuntoilusta. 
FitnessClub 2000 tarjoaa viiden 
kuukauden kuntosalikortin 150 
euron hintaan. Melkein samaan 
hintaan pääsee kaksi henkeä (180 
euroa).

Ystäväperheelle pukki tuo lahja-
kortin Ravintola Veikkolan Torp-
paan. Romanttisen illan reseptiin 
kuuluu myös lupaus lastenhoidos-
ta.

Uusista elämyksistä innostuva 
ystävä saa lahjakortin sukellusko-
keiluun. Sukelluskoulu Upponalle 
tarjoaa opetuksen ja varusteet si-
sältävän kokeilukerran 50 euron 
jouluhintaan.

Joululahjat kotikulmilta
Jouluruuhkat ahdistavat, 
tavarapaljous hämmentää. 
Taasko pitää lähteä ryntäi-
lemään täpötäysiin tavara-
taloihin? Voisiko joulusta 
selvitä ilman sitä? Mitäpä, 
jos tänä jouluna tekisin 
toisin, hankkisin lahjat ja 
viemiset kotikulmilta? On-
nistuisikohan se?

Sukulaisperheen koiran pakettiin 
pakataan puruluu. Eläinlääkäri-
asema Anidentista löytyy eläin-
lääkäripalveluiden lisäksi myös 
lemmikkieläintarvikkeita.

Kukka-Pirjosta löytyy joulun 
kukkia ja upeita käsintehtyjä jou-
lukortteja.

Paikallisia herkkuja on mukava 
viedä jouluviemisinä tuttaville. 
Veikkolan perinnejuustot Oy val-
mistaa maukasta kotijuustoa, jota 
saa mm. K-Market Tuulensuusta 
(11,90 euroa / kg). Mikähän viini 
sopisi kotijuuston seuralaiseksi? 
Jussi Hellsten Lapinkylän Vii-
nipajalta suosittelee puolikuivaa 
vihreää viinimarjaviiniä (11,30 
euroa).

Lapinkylän leipomosta mukaan 
lähtevät uunituoreet joulupullat, -
tortut ja -limput.

Sitten vielä hemmottelua itselle. 
Oma lahja on puolentoistatunnin 
kokovartalohieronta Milla Innasen 
käsittelyssä (40 euroa). Voisiko-
han sen käyttää jo ennen joulua?

Teksti ja kuvat:
Minna Tormilainen

Yhteystiedot:
www.veikkola.net ->
veikkola -> yrityksiä
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Aana Puoti

Aroundio Partner

El Weicco

FitnessClub 2000

Hotelli Lepolampi

Jussi- Keittiöt

Jussin taksi- ja linja-autopalvelut

K-Jontten Kyläkauppa, Lapinkylä

K-Market Tuulensuu

Kauneushoitola Anni Hiltunen

Koti- ja juhlapalvelu Pikkirilli

Kuljetus Suominen OY

Kymppi-Kioski

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki

Maijan korjausompelu ja vaatehuolto

Mariannen Salonki

Nikkarin putki- ja peltityö

Omalääkäri Kivinen KY

Ruokaravintola Veikkolan Torppa

Sementtivalimo T. Haapanen OY

Sirpan Vintti

Sisustus Nurkkaus

Tilipalvelu Satu Nerola KY

Veikkolan S-Market

Veikkolan Sivuapteekki

Veikkolan Taksi

Yläneen hautauspalvelu Mäkelä OY

Zon Maalaamo

Yhteistyö-
kumppanimme

toivottavat Veikkolan 
asukkaille

rauhallista joulua ja 
onnellista

uutta vuotta!

Muistokirjoitus

Taksiyrittäjä Jussi Aartima meneh-
tyi sairaskohtaukseen kotonaan 

marraskuun alussa 57 vuoden iäs-
sä. Jussi oli syntynyt Veikkolassa, 
nykyisen asuintalonsa naapurissa. 
Asuttuaan Helsingissä hän pala-
si takaisin Veikkolaan v. 2001 ja 
asettui äitinsä kuoleman jälkeen 
entiseen kotitaloonsa Lammin-
järventielle. Ammatiltaan hän oli 
putkimies, mutta elätti itsensä ja 
perheensä taksiautoilijana ja kul-
jetusalan yrittäjänä.
Ennen kaikkea Jussi tunnettiin 
intohimostaan moottoripyöriin, 
joiden parissa hän vietti kaiken 
vapaa-aikansa. Hän oli Harley-Da-

Talvisodan alkaessa 30.11.1939 
oli Suomen väkiluku vain
3.700.000. Sotatoimiin vuosina 
1939-1945 osallistui 800.000 suo-
malaista, joista 600.000 miestä ja 
200.000 naista. Rintamalla kaatui 
tai katosi yli 90.000 ja haavoittui 
lähes 200.000. Pysyvästi invalidi-
soitui 57.000. Lisäksi jäi 50.000 
sotaorpoa ja 20.000 sotaleskeä. 
Mutta sota päättyi Suomen “tor-
juntavoittoon” - maatamme ei 
miehitetty!
Sodan päätyttyä veteraanisuku-
polvi, miehet ja naiset, maksoivat 
raskaat sotakorvaukset, jälleen-
rakensivat Suomen, kouluttivat 
suuret ikäluokat ja loivat perustan 
nykyiselle hyvinvoinnillemme.
Rakas suomalainen, kun jälleen 
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2005 
Suomen liput liehuvat, mieti tätä 
veteraaniemme pyyteettömien uh-
rauksien määrää.

Sota-ajan lapset, vm 1934
Leo ja Maija Siekkinen
Veikkolan Kurkistontieltä

Vain orja täysin tietää sen, mik`on 
arvo vapauden!

KIITOKSET VETERAANEILLEMME

Kiitos veteraanit teille; vapaan maan te loitte meille,
kun ei Suomen mies ja nainen; ollut sortoon suostuvainen

Vaan ol`kova hinta sen; että saimme vapauden,
verta, tuskaa, kyyneleitä; hautoja ja seppeleitä

Onkin syytä mieleen painaa; että moni sankar`vainaa,
kaatui puolest`isänmaan; kun uskoi polveen tulevaan

Tuskat, vaivat mukanaan; toiset palas kertomaan,
mitä maksoi vapaus; isänmaamme rakkaus

Ikuiset on monet vaivat; jotka rintamalla saivat,
nuoruutensa saivat antaa; palkaks vaivojansa kantaa

Siks ei konsaan unhoittaa; saa sankareita isänmaan,
jotka silloin aikoinaan; kävi vastaan sortajaa

Katso itään, etelään; miten siellä eletään,
tuskin meillä toisin ois; jos sankareit`ei ollut ois

Kiitollinen olla pitää; ettei kuuluta siis itään.
Ikuisesti muistakaamme; sankareita isänmaamme.

Vuosi 2006 antaa Pohjois-Kirk-
konummen alueelle paljon, mut-
ta jättää silti vielä paljon auki. 
Merkittävimmät investoinnit ensi 
vuonna liittyvät kunnallisteknii-
kan toteuttamiseen ja urheiluken-
tän rakentamiseen.
● Kunnallistekniikan toteuttami-
nen jatkuu Lamminjärven ympä-
ristössä, Metsäkallion alueella. 
Taustalla on hallintopakkopäätös 
loppujen kaava-alueiden aikatau-
lun nopeuttamisesta. Aika näyttää, 
miten tässä käy.
● Moottoritien pohjoispuolisten 
alueiden kaavoitustyö alkaa.
● Urheilukenttä toteutuu, mikäli 
valtio tulee merkittävällä tuella 
hankkeeseen mukaan. Kenttä to-
teutunee kolmen vuoden aikana. 
Kentästä tulee säästösyistä hiek-
kakenttä, hintamaksimi 650 000 
euroa. Jos kenttään saadaan “ul-
kopuolista” rahoitusta, se voidaan 
toteuttaa nurmi/tekonurmi kenttä-
nä.
● Päivähoitopaikkojen puute on 
vaivannut Veikkolan aluetta jo pit-

Vuosi 2006 Pohjois-Kirkkonummella

kään. Perhepäivähoitajien määrä 
ei ole kasvanut rekrytointipanos-
tuksista huolimatta. Haapajärven 
koulu remontoidaan päivähoidon 
tarpeisiin, mutta silti päivähoito-
paikoista on puute. Vuoden 2006 
budjetti tuo lisätukea yksityisen 
hoidon hoitoseteliin ja alle kol-
mevuotiaiden kuntalisään. Näin 
yritetään saada perheille lasten-
hoitoon aidosti vaihtoehtoja.
● Neuvola ja kouluterveydenhuol-
toon on budjetissa lisätty virkoja. 
Veikkolan neuvolan kuin kou-
lunkin terveydenhoitoon saamme 
helpotusta ensi vuoden aikana.
● Koulutarvikkeisiin osoitetaan 
kunnan tasolla enemmän rahaa. 
Tällä pyritään saamaan uusien op-
piaineiden mukanaan tuomat ma-
teriaalihankinnat oikealle tasolle.

Miten jatkossa?
Kunnan rahatilanne on heikko ja 
varmasti sitä myös jatkossa. Poh-
jois-Kirkkonummen kehittymisen 
ja palveluiden saatavuuden var-
mistamisessa yhteistyöllä on suuri 

merkitys. Kaikkien yhdistysten 
pitää tehdä ennakkoluulottomasti 
yhteistyötä, mutta ennen kaikkea 
poliittisen yhteistyön tulee nousta 
uudelle tasolle.
Kunnanvaltuustossa on paljon 
pohjoiskirkkonummelaisia. Yh-
dessä voimme saada paljon ai-
kaan. Olemme oman alueemme 
viestinviejiä poliittisissa ryhmissä. 
Viesti tehoaa paremmin, jos siinä 
soi suunnilleen sama sävel.
Esimerkiksi Pohjois-Kirkkonum-
men joukkoliikenteen saaminen 
toimivaksi ja kattavaksi kohtuulli-
sin kustannuksin on varmaa meil-
le kaikille yhteinen tavoite: Tässä, 
kuten monissa haasteissa, meidän 
Pohjois-Kirkkonummen valtuu-
tettujen on syytä pitää yhtä.

Rauhallista joulun odotusta ja pa-
rempaa vuotta 2006 kaikille poh-
joiskirkkonummelaisille toivoo
Antti Salonen
kunnanvaltuuston II vpj, kesk
antti.salonen@kirkkonummi.fi  

vidsson järjestön aktiivinen jäsen. 
Tämän järjestön parissa hän aloitti 
myös aktiivisen hyväntekeväi-
syystoimintansa, jonka kohteena 
oli osasto 10 eli syöpälapset. Hän 
ehti kerätä elämänsä aikana n. 760 
000 euroa pienille potilaille. Kerä-
ystoimintaansa hän harjoitti kaik-
kialla: esim. ajaessaan linja-autoa 
hänellä oli aina lipas mukanaan. 
Jussia jäivät kaipaamaan ystävien 
lisäksi vaimo Maija Aartima.

Teksti:
Matti Saartamo, Paavo Sortti
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Seon tonttikiista
Ympäristökeskus kehotti elokuus-
sa Seon tontin vuokraajaa Lars 
Gerkmania maaperä- ja pohjave-
situtkimuksiin 60 päivän kulu-
essa. Gerkman ei näihin toimiin 
ryhtynyt vaan laati Ympäristökes-
kukselle lokakuussa vastineen, 
jossa kiistää vastuunsa. Gerkman 
ei ole mielestään harjoittanut ton-
tilla huoltoasematoimintaa. Kui-
tenkin hän haki joku vuosi sitten 
huoltoasemalle jatkolupaa. Niin 
ikään Gerkman katsoo, että 50-
vuotinen vuokrasopimus tontista 
ei ole hänen vaan hänen isänsä 
Valter Gerkmanin nimissä. Gerk-

man siirtää vastuun tutkimuksista 
kunnalle.

Ympäristökeskuksen lakimies 
Satu Lyytikäinen kertoi, että 
Ympäristökeskus on lähettänyt 
maanomistajalle, Kirkkonummen 
kunnalle, asiasta vastinepyynnön. 
Lainsäädäntö lähtee siitä, että jos 
aiheuttajaa ei saada vastuuseen, 
vastuu on viime kädessä maan 
omistajan eli tässä tapauksessa 
Kirkkonummen kunnan. Seon 
tontin vuokrasopimus päättyy tou-
kokuussa 2007.

Raija Kari

Kunta valittaa uhka-
sakoista
Kirkkonummen kunta on valitta-
nut Helsingin hallinto-oikeuteen 
Ympäristökeskuksen hallintopak-
kopäätöksestä, jolla Ympäristö-
keskus uhkasakon uhalla velvoit-
taa kuntaa rakentamaan Veikkolan 
vesihuollon valmiiksi vuoden 2009 
loppuun mennessä. Kunnan ym-
päristötoimelta ja terveystoimel-
ta on pyydetty omat lausunnot 
Veikkolan vesitilanteesta. Ympä-
ristöpäällikkö Erkki Selin sanoo, 
että Ympäristökeskus suunnitteli 
jo pitkään uhkasakon asettamista 
Kirkkonummen kunnalle. Selin ei 
usko sen tinkivän kannastaan.

Kunnan vesilaitoksen johtaja Rea 
Kahila arvioi, että kunta selviää 
hyvin niistä velvoitteista, jotka 
sen tulee täyttää vuoden 2007 lop-
puun mennessä. Lamminjärven 

ympäristö on vesihuollon piirissä 
jo ensi vuoden loppuun mennes-
sä. Kalliotiestä on tehty urakka-
sopimus, ja valmista pitäisi olla 
tammikuun puolivälissä. Tarvon-
tien eteläpuolelta rakentamatta 
jää enää Päivärinteentie sivutei-
neen; sen vuoro tulee kaikkein
viimeiseksi.

Sen sijaan vaikeuksia tulee vuo-
den 2009 uhkasakon välttämi-
sessä. Vuoden 2007 alussa siirry-
tään Tarvontien pohjoispuolelle. 
Kunnan oman aikataulun mukaan 
valmista pitäisi olla vuonna 2012. 
Kunta on pitänyt nopeutettua ai-
kataulua kalliina. Nyt kuitenkin 
jo myönnetään, että se saattaa olla 
teknisesti mahdollista.

Raija Kari

Kolmiotontista päätettä-
neen tänä vuonna
Veikkolan torin vieressä oleval-
le ainoalle liiketontille on jälleen 
haettu ostajia. Hakuaika päättyi 
perjantaina 28.10. Elinkeino-
toimenjohtaja Jouko Lahtisen 
mukaan määräaikaan mennessä 

jätettiin yksi hakemus. Kehittä-
mistoimikunta päätti kokoukses-
saan 10.11. viedä asian kunnan-
hallitukseeni. Sieltä se saattaa 
ehtiä joulukuun valtuustoon.

Raija Kari

Sinunkin kotiisi

* Laatukeittiöt suoraan valmistajalta
* Laajasta malllistosta jokaisen makuun

* Suunnittelu ja asennuspalvelu

Könninkuja 1
02880 VEIKKOLA
puh. (09) 256 5511
faksi (09) 256 5521

*Keittiöt *Kylpyhuoneet * Eteiset
puh. 040 577 5426

Suunnitelmakeskustelu kaikille 
veikkolalaisille yhteistyötahoille, 
yhdistyksille, yrityksille järjes-
tetään tammikuun 19. päivä klo 
18.30 koulun Kesti-tilassa. Ky-
sely, jolla kartoitetaan kyläläis-
ten mielipiteet Veikkolan ja koko 
Pohjois-Kirkkonummen kehittä-
missuunnasta, julkaistaan vuoden 
ensimmäisessä Kylänraitissa. Ter-
vetuloa kyläsuunnitelman tekoon. 
Sinunkin mielipiteesi on tärkeä.

Veikkolan kyläsuunnitelmaa teh-
dään samanaikaisesti Kirkko-
nummen kuntastrategian 2000+ 
päivittämisen kanssa. Kunta te-
kee strategian päivittämistä ja 

Veikkolassa tehdään kyläsuunnitelmaa
uusimista konsultin avustuksella. 
Valmistelussa ovat mukana kun-
nan johtoryhmä ja kunnanhalli-
tuksen kehittämistyöryhmä. Työ 
valmistuu kesään 2006 mennessä. 
Erityisesti palvelustrategia-osuu-
dessa kuntalaisten mielipiteet ja 
ehdotukset otetaan hallintojohtaja 
Pakarisen mukaan tällä kertaa en-
tistä paremmin huomioon.

Kyläyhdistys haluaa, että kyläläis-
ten mielipiteiden pohjalta tehty ky-
läsuunnitelma tulee osaksi kunnan 
strategiaa. Työllämme varmistam-
me sen, että näkemyksemme tu-
levat kuulluksi kuntastrategiassa. 
Valmistuttuaan kyläsuunnitelma 

jaetaan joka kotiin Pohjois-Kirk-
konummella. Se pidetään vuosit-
taisilla päivityksillä ajan tasalla. 
Veikkolan Kyläyhdistys esittää, 
että Veikkolan kyläsuunnitelma 
jaetaan kaikille uusille pohjoisen 
asukkaille kunnan tervetulopake-
tissa.

Kyläsuunnitelman teossa tarvitaan 
kaikkia. Ensimmäinen mahdolli-
suus suunnitelmayhteistyöhön on 
19.1. klo 18.30 koululla. Tehdään 
Veikkolasta yhdessä Suomen pa-
ras kylä.

Raija Kari
kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Viherminttu Oy on avan-
nut ”ns. Veikkolan van-
halla parantolalla” ruoka-
ravintolan. Torpan tilat 
soveltuvat yksityistilais-
uuksien järjestämiseen 
n. 20-50 hengelle. Yrit-
yksemme kautta voitte 
tilata toiveidenne mukai-
set 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

RUOKARAVINTOLA
VEIKKOLAN TORPPA 

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

Lämpövoimalaa vastustavat valittavat
Kunnan lupa- ja valvontajaosto 
myönsi 18.10. Fortumin lämpö-
voimalalle rakennusluvan. Läm-
pölaitoksen paikka on Tuulen-
suun alueen reunassa. Kaavasta 
ei aikanaan valitettu. Nyt kun 
alueelle on tullut paljon uusia ta-
loja ja lämpövoimala on todella 
siirtymässä paikalleen, asukkaat 
ovat heränneet. Rakennusluvasta 
on tehty ryhmävalitus ja valittajat 
ovat uhanneet viedä asian niin pit-
källe kuin mahdollista.

Fortum on hakenut laitokselle 
aloittamislupaa. Helsingin hallin-

to-oikeus käsittelee aloittamislu-
pa-asian ensin ja sitten valituksen 
rakennusluvasta. Kunnan johta-
van rakennustarkastajan Jaakko 
Vänskän mukaan lämpölaitoksen 
viivästyessä Fortum joutuu ra-
kentamaan lisävoimalan nykyisen 
viereen Koskentorin kupeeseen.

Lämpövoimala tuo lämpöä koulun 
ja päiväkotien tarpeisiin. Tuulen-
suun tuntumassa sille ei ole käyt-
töä. Tuulensuun alueella kaikilla 
on talokohtaiset lämpöjärjestel-
mät. Teollisuusalueella toimivat 
Arvidson ja Maston, jotka olivat 

alunperin kiinnostuneita kauko-
lämmöstä, ovat tehneet itselleen 
pellettivoimalan.

Tuijatien tuntumaan tehtävien 
asumisoikeusasuntojen rakennus-
luvasta on tehty yksi valitus. Se 
on ollut 8-9 kuukautta hallinto-
oikeudessa. Jollei valittaja jatka 
eteenpäin, Tarveasunnot päässee 
aloittamaan rakentamisen piak-
koin. Tämäkin rakennuskohde on 
hyväksytyn kaavan mukainen.

Raija Kari

avoinna:

ma 15 - 20, ti & to 14 - 19, ke & pe 10 - 14

Veikkolan kirjasto

Allastie 6
p. 296 72100

veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi 
web-kirjasto: www.pegasos.kirjas.to

Zon-maalaamon Aleksi halu-
aa lehtemme välityksellä kiittää 
kaikkia veikkolalaisia hyvästä 
vastaanotosta.

Erityisesti kiitoksen ansaitsevat 
ne, jotka auttoivat kielitaidotonta 
muuttajaa pääsemään alkuvaike-
uksien yli.

Raija Kari

Aleksi
kiittää
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Tästä kylästä on tullut kotikyläm-
me. Alunperin tarkoitus oli muut-
taa tänne vain vuodeksi, pariksi 
ja hiivittäytyä vähitellen takaisin 
kohti Espoota. Nyt sinne ei edes 
haluasi muuttaa, niin kotoisal-
ta tämä kylä tuntuu. Muutimme 
tänne neljän lapsemme kanssa 
vuonna 1981 kesäkuun 15 päivä-
nä. Nuorin oli silloin vajaa kaksi 
vuotta ja vanhin 12. Kolmevuotias 
nuorin poikamme sanoi muutet-
tuamme “Minä itse muutin tänne 
Veikkolaan”, Veikko kun on omal-
takin nimeltään.

Muuttopäivä oli ikimuistoinen. 
Aamupäivällä ajoin ajokortin, seu-
raavaksi teimme talokaupat, min-
kä järjestyminen oli varsinainen 
ihme. Perheemme oli irtisanottu 
viherlaaksolaisesta omakotitalos-
ta, koska vuokrasäännöstelyn ta-
kia ei saanut korottaa vuokraa. Me 
juuri valmistuneet vanhemmat yri-
timme epätoivoisesti löytää talon, 
johon iso perhe mahtuisi, ja myy-
jän, joka pystyisi auttamaan rahoi-
tusjärjestelyissä Siihen aikaan piti 
olla isot omat säästöt pystyäkseen 
tekemään kaupat, eikä meillä ollut 
muuta kuin opintolainamme.

Tällainen ihme löytyi Veikkolasta. 
Tarkoituksemme oli ostopäivän il-
tana muuttaa piano ja pakastin ja 
muutama painava huonekalu, kun 
saimme sopivan auton lainaksi. 
Loppujen lopuksi koko muutto 
oli tehty iltayöhön mennessä. Sen 
päätteeksi lämmitimme yösaunan, 
joka riemuksemme osoittautui 
erinomaiseksi, ja muuttoapuna 
olleet ystävämme lähtivät suoraan 
saunasta töihinsä. Voi ihmisen 
joustavuutta nuorena!

Ensimmäisiä havaintoja Veikko-

Hiljainen on kylätie?
lasta oli, että kaikki tervehtivät ka-
dulla toisiaan ja hyvin moni puhui 
ruotsia. Sekä ruotsi että tuntemat-
tomien tervehtiminen ovat hävin-
neet täältä aikapäivää. Voisikohan 
tervehtimisen elvyttää uudelleen?

Toisena päivänä muuton jälkeen 
läksin kauppaan soittamaan jo-
tain tärkeää puhelua, koska omaa 
puhelinta ei ollut vielä yhdistetty. 
Se oli muistaakseni Ikosen luot-
saama K-kauppa nykyisen Siwan 
paikalla. Kysyin pois lähtiessäni, 
että missä se Veikkolan keskusta 
oikein on, kun olen kuullut siitä 
puhuttavan. Vastaus oli “Tässä”. 
Ja toden totta, kun katseli tarkem-
min ympärilleen, kaupan lisäksi 
oli pankki ja pieni rautakauppa ja 
olikohan postikin. Myöhemmin 
rautakaupan tilalle tuli kukka-
kauppa. Mitä muuta keskustalta 
vaaditaankaan kuin että tärkeim-
mät palvelut ovat lähellä toisiaan. 
Nythän kylällä on kaksi keskus-
taa, mikä ei ole ihanneratkaisu 
varsinkaan jalkapatikassa kulke-
vien kannalta.

Alkuvuosina meillä kävi kaup-
pa-auto ihan kotimme vieressä, 
pysäkki sopivasti Lamminjärven-
tiellä. Niin ja olihan pieni Riwel-
lin kauppakin pienessä parakin 
tapaisessa Lamminpääntiellä. Ra-
kennus on aikapäivää sitten puret-
tu pois. Se oli pieni ruokakauppa, 
jossa myytiin kodin esineitäkin. 
Meillä on vieläkin käytössä siel-
tä hankittu kaunis englantilainen 
metallinen kukkatarjotin, sellai-
nen mustapohjainen.

Kävelin pienimpien lastemme 
kanssa paljon, mm. kauppaan, 
koska juuri hankkimamme en-
simmäinen auto, tummansininen 

kukkakauppamallia oleva, varsin 
kokenut Ford Escort, oli miehel-
läni. Hän kun kuljetti kahta van-
hinta lasta aamuisin kaupunkiin 
kouluun mennessään töihin hel-
sinkiläiseen arkkitehtitoimistoon. 
Luulenpa, että kunnanisät huo-
kaisivat helpotuksesta, kun näille 
neljälle lapselle ei tarvinnut etsiä 
pulpettia - siihen aikaan se koulu 
vasta täysi olikin!

Olen yksityisyrittäjä työnäni kou-
luttaminen ja konsultointi. Meillä 
on koulutustilat ihan Helsingin 
keskustassa. Tarjoamme siellä 
kurssipäivän alkajaisiksi aamiai-
sen. Kuinka ylpeä olenkaan, kun 
kurssilaiset kysyvät, mitä tämä 
erinomainen juusto on. No, Veik-
kolan kotijuustoa tietenkin. Entä 
tämä ihmeellisen hyvä ruisleipä? 
Se on Aholeivän luomuruisrou-
helimppua Veikkolan K-kaupasta 
(Aholeipä taitaa olla Vihdin puo-
lella, mutta kyllä se on melkein 
Veikkolaa). Ja entäpä kaunis ruu-
sukimppu pöydällä? Ne ovat Treb-
sin ruusuja, tietenkin Veikkolasta. 
Sama Trebs, mistä saa maailman 
parhaat kesäkukat.

Meillä on jokaiseen makuun ruo-
kakauppa, on monta kampaamoa 
ja apteekkikin, joka saisi kyllä olla 
auki lauantaisinkin. Ja entä Alek-
sin autokorjaamo, jossa romulä-
jästäkin taiotaan kulkeva auto ja 
vielä myydään saman katon alla 
kristallia. Sitä yhdistelmää ei ole 
missään muualla maailmassa, 
uskaltaisin väittää. Ja mitä tämä 
kylä olisi ilman Sirpan naurua 
Sirpan Vintillä. Tosi mukavaa on 
pistäytyä myös ostamassa kuk-
kia Kukka-Pirjolta, joka myös on 
hyvin iloinen kauppa. Ja vaikka 
pankit ovat onnistuneet siirtämään 
asiakkaansa seinien ulkopuolel-
le, en liene ainoa, joka pistäytyy 
osuuspankissamme juttelemassa, 
vaikka hoitaakin asiansa netissä ja 
automaatilla. Ja hyviä ruokapaik-
kojakin olemme saaneet, joissa ei 
tarvitse tukehtua savuun eikä pi-
dellä melun takia korviaan.

Rakastan Veikkolassa vihreyttä, 
väljyyttä ja järviä. Rakastan - oi-
keastaan ikävöin, katujen yli kaar-
tuvia puiden oksia, jotka tekivät 
kuin holvin kulkijan yläpuolelle 
ja lämmintä valoa antavia katu-
lamppuja. Katselen tyrmistynee-
nä, mitä yhden vesijohtoviemäri-
systeemin rakentaminen aiheuttaa 
tälle omalle tienoollemme. Koko 
maisema muuttuu puiden kaatami-
sen vuoksi, kun tie tehdään paljon 
leveämmäksi kuin tarvitsemme. 
Se pinnoitetaan asfaltilla, vaikka 

hyvin riittäisi sorapintainen öl-
jysora ja reunoille laitetaan, näin 
pelkään, kylmää valoa säihkyvät 
loisteputkivalot. Minun katuani ei 
enää ole.

Jos viemäri olisi rakennettu silloin 
kuin se olisi pitänyt eli viisikym-
mentä vuotta sitten, se olisi var-
masti tehty hellemmällä kädellä ja 
vähemmällä rahalla luontoa kun-
nioittaen ja vaatimattomammin. 
Nyt rakennetaan niin kuin tehtäi-
siin leveää ohikulkutietä jonnekin. 
Rakentamisalueiden leveys tiellä 
paikoitellen muistuttaaa enem-
män lentokenttää kuin tietyömaa-
ta. Maisema on tien valmistuttua 
kuin sodan jäljiltä. Tuskinpa kun-
nalla on rahapula, jos on varaa 
näin suureelliseen rakentamiseen. 
Me emme sitä tarvitsisi. Odotan 
kauhulla rakentamisen siirtymis-
tä omalle pienelle kadullemme. 
Luultavasti menetämme kaikki 
kauniit tienvarsikoivut siinä rytä-
kässä.

Tätä samaa hävitystä ihmettelim-
me siinä vaiheessa, kun Turuntien 
sinsänsä loistavia liikenneym-
pyröitä rakennettiin ja itse tietä 
korjattiin. Suuret upeat männyt 
saivat väistyä varmuuden vuoksi 
kymmenien metrien etäisyydeltä 
tiestä. Minä kärsin niiden puiden 
puolesta, joiden elämä voisi hy-
vin jatkua, jos vain haluttaisiin ja 
huomattaisiin niiden kauneusarvo 
koko maisemalle. Puu on liian 
nopea kaataa. Uuden vastaavaksi 
kasvamiseen ei meinaa riittää yh-
den ihmisen koko elämän pituus.

Nämä tunteet kokeneena ei tunnu 
oikeastaan miltään, kun kotimme 
läheltä äskettäin ostetun tontin 
uusi omistaja kaatoi kaikki puut, 
myös tontin läpi kulkevan koivu-
kujan. Odotan innolla näkeväni 
hänet ruohonleikkauspuuhissa tu-
levina kesinä; se onkin helppoa ja 
vaivatonta, kun ei ole edes piha-
puuta kierrettävänä.

Veikkolan suuri etu on nopea 
moottoritie. Ja on siinä suuri mur-
hekin. Moottoritien melu, jolle 
ei ilmeisesti aiota tehdä yhtään 
mitään. Ainakaan Tielaitoksen 
lähivuosien budjetissa sille ei ole 
varattu rahaa. Tielaitos rakentaa 
sellaisia meluesteitä, joissa ky-
seisen alueen kunta hoitaa oman 
osansa kustannuksista, noin 20 
prosenttia. Meluhaitoiltaan Veik-
kola kuuluu luokitukseltaan Suo-
men pahimpiin. Kyseistä mootto-
ritietä ei nykymääräysten mukaan 
saisi lainkaan rakentaa kahden 
järven väliselle kannakselle ilman 

valtaisia melusuojauksia; siihen 
eivät metrinkorkuiset melupuomit 
järven kohdalla riittäisi!

Muutama vuosi sitten kyläläisille 
esiteltiin meluntorjuntasuunnitel-
mat ja ne hyväksyttiin pikavauh-
tia. Suunnitelmien toteutusaika-
taulu tosin päätöksistä puuttui. 
Syykin tähän selvisi pian.

Kun Turuntietä eli kylänraittiam-
me kohennettiin, tarvittiin raken-
tamisesta tuleville ylijäämämaille 
paikka. Valtavat maamassat kipat-
tiin moottoritien pohjoispuolelle 
hyväksytyn suunnitelman mukaan. 
Tässä vain kävi niin, että meillä 
etäläpuolella asuvilla melu kasvoi 
valtavasti. Nyt melu paiskautuu 
vallista takaisin etelän puolelle 
esteettä leviten ympäriinsä muun 
muassa Lamminjärveä pitkin, niin 
että kaikki ranta-asukkaatkin saa-
vat siitä nauttia koko järven ym-
pärillä. Kunta ei ole suostunut tu-
lemaan edes paikalle mittaamaan 
tämän muutoksen seurauksia. Sen 
sijaan se on antanut luvan pystyt-
tää moottoritien pohjoispuolelle 
todella suuret mainoskyltit, jotka 
jatkavat meluvallia ja lisäävät ete-
läpuolen melua.

Kun aikanaan jo rakenteilla olevat 
moottoritiet valmistuvat ja kaikki 
Hangosta ja Turusta tuleva liiken-
ne vyöryy ohitsemme, ei vain Hel-
sinkiin vaan myös Pietariin, melu 
on sietämätön, jos se nyt enää voi 
tämän pahemmaksi tulla. Siihen 
on aikaa enää kolme vuotta.

Juuri tällä hetkellä meidän piham-
me on hiljaisempi kuin koskaan, 
sillä moottoritien remontin vuok-
si juuri kohdallamme on 50 kilo-
metrin rajoitus. Jatkuisipa työmaa 
pitkään.

Kun aikanaan kymmenisen vuotta 
sitten tekemäni Veikkolan melu-
suojausaloite oli kunnanvaltuus-
tossa, sen allekirjoitti käytännössä 
jokainen valtuutettu; asiaa pidet-
tiin niin tärkeänä. Milloinkahan 
asialle käytännössä tehdään jo-
tain?

Meillä on hyvä kylä asua ja elää 
joistakin isoistakin ongelmista 
huolimatta. Pidetään siitä hyvää 
huolta YHTEISVOIMIN.

Mari Aulanko
mari.aulanko@bene.fi 
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Se oli ensimmäinen kysymys, 
joka heitettiin minulle heti, kun 
olin päässyt kameroineni oven si-
säpuolelle.

Lapset
Veikkolan Kirjaston yläkerrassa 
olevassa huoneessa puuhasi lähes 
30 lasta. Myöhemmin iltapäiväl-
lä on kahdeksan nuoren ryhmä. 
Onneksi ohjaaja Leena Aarras 
on saanut hankittua antiikkiliike 
Aanalta tuoleja ja isoja pöytiä. 
Kukaan ei siis jää ilman työtilaa, 
vaikka innokkaiden taiteilijoiden 
määrä onkin kasvanut. Tekemi-

Veikkolan koulun taideteoksen 
paljastustilaisuus

Kun kangas oli vedetty syrjään, 
sen alta paljastui taiteilija Anna-
Kaisa Ant-Wuorisen sanoja laina-
ten “reijikäs punainen pallo, joka 
heijastaa kauniisti taivaan värejä 
ja puiden muotoja”.
Kun kutsuvieraat ja oppilaat oli 
ohjattu koulun suureen liikunta-
saliin, voitiin juhla aloittaa Veik-
kolan koulun ikiomalla laululla, 
jonka esilaulajina toimivat 3b:n 
oppilaat. Laulun jälkeen pidettiin 
puheita ja katseltiin kuvanäytöstä 
patsaan tekovaiheista.
Kiertelimme koulussa juttelemas-
sa patsaasta oppilaiden sekä opet-
tajien kanssa. Patsaasta oli monia 
erilaisia mielipiteitä, palloa pidet-
tiin pirteänä ja kivana koristeena 

muuten tylsälle pihalle. Muutamat 
oppilaat kuitenkin oudoksuivat 
sitä ja pitivät sitä tarpeettomana.
Saimme myös kunnian haastatella 
taiteilijaa:

Monet oppilaat olivat kiinnos-
tuneita uuden teoksen painosta, 
osaatko sanoa yhtään, paljonko 
pallo painaa?
- Koska en itsekään ole aivan 
varma, oppilaat voisivat soveltaa 

koulusta hankkimiaan tietoja ja 
laskea painon itse pallon ympä-
rysmitan avulla. Sen verran voin 
kuitenkin sanoa, että paino on alle 
100kg, sillä alumiini on hyvin ke-
vyttä metallia!

Onko kyseisellä teoksella ni-
meä?
- En itse sille ole nimeä anta-
nut, mutta toivoisin silti, että op-
pilaat voisivat järjestää vaikka

nimikilpailun.

Paljonko teos tuli yhteensä mak-
samaan?
- En muista tarkkaa lukua, mutta 
ainakin enemmän kuin mitä mi-
nulle annettiin.

Kuinka paljon painoa patsas 
kestää?
- Se riippuu paljon siitä, millai-
selle alueelle painon asettaa. Jos 

“Hei, arvaa mikä tää on ?”

paino keskittyy pistemäisesti yh-
delle kohdalle, tulee palloon vä-
littömästi kolo. Toivottavasti op-
pilaat muistaisivat, että palloa ei 
tosiaan ole luotu kiipeilyä varten, 
eikä se myöskään ole piirustuspa-
peria.

Kuinka monta reikää teoksessa 
on?
- Senkin oppilaat voivat itse ottaa 
selville. Pallon molemmat puo-
liskot koostuvat 24 alumiiniosas-
ta, joissa on saman verran reikiä. 
Niistä saatuun lukuun pitää lisätä 
vielä joitain reikiä, jotka on tehty 
saumoihin.

Kauanko teosta kesti tehdä?
- Suunnilleen kahdeksan kuukaut-
ta. Olimme kyllä paljon myöhässä 
aikataulusta alumiinin muotoilun 
hankaluuden vuoksi.

Miksi juuri pallo?
- Sen voi ajatella niin monella eri 
tavalla. Koska pallosta ei ole tehty 
juuri tietynlaista, voi katsojakin 
kuvitella sille oman tarkoituksen/
tarinan. Pallo on myös monen lap-
sen ensimmäisiä leluja sekä myös 
aikuisen lelu esimerkiksi jalkapal-
lon ja koripallon peluussa.

Teksti: Nirali Parekh ja
Taru Kantola
Kuva: Marjokaisa Piironen

Veikkolan koulun paljas-
tamaton taideteos odotti 
lipputangon juurella kut-
suvieraiden ja oppilaiden 
kerääntymistä sen ympä-
rille. Patsas oli verhottu 
punaisen kankaan alle, 
josta sen kunnanjohtaja 
Tarmo Aarnion puheen 
jälkeen paljastivat ensim-
mäisen luokan oppilaat 
Eveliina ja Teemu sekä yh-
deksännen luokan oppilaat 
Viika ja Lasse.

sen riemu paistoi kaikista lapsista 
Leenan ohjatessa ja kannustaes-
sa heitä. Osa istui keskittyneenä 
pöytänsä ääressä, osa haki lisää 
paperia, osa etsi sopivaa väriä ja 
joku kyseli missä kullanväri on ja 
miten sitä käytetään.

Isät
Päivän teemana olleet isän päivän 
kortit olivat jo valmiina. Seuraa-
vana vuorossa oli ovaalien puu-
alustojen maalaaminen. He saivat 
käyttää öljyvärejä. Valmiiden töit-
ten väritys oli rohkea.

Taide
Nykyisessä koulusuunnitelmassa 
on taideaineiden tuntimäärä su-
pistunut. On hienoa, että Koti- ja 
kouluyhdistys on ottanut järjes-
tääkseen koululaisille erilaisia 
kursseja. Saamani tiedon mukaan 
hinta on 25 e ja sillä saa osallistua 
niin monelle kurssille kuin aika ja 
halu riittää.

Ensiarvoisen tärkeätä on, että lap-
sille suodaan kuvataiteen ohjauk-
sen avulla mahdollisuus kehittää 
luovaa minäänsä ja löytää itses-
tään aivan uusia ulottuvuuksia. 
Persoonallisuuksia koko luok-
kahuone täynnä. Kuvisryhmässä 
heillä on mahdollisuus kokeilla 
erilaisia työtapoja ja materiaale-
ja. Valmiista töistä huomasi, että 
Leena on opettanut heille väriop-
pia. Hän käyttää myös mielellään 
töiden pohjina luonnonmateriaa-
leja, puuta, tuohta, heiniä ja kuk-
kia. Samalla taiteilijanalut oppivat 
myös kulkemaan silmät avoinna 
metsissä ja niityillä. Ympäristöop-
pia parhaimmillaan.

Kuva ja teksti
Raili Leidenius

www.veikkola.net

Tervetuloa edullisille
jouluostoksille

Sirpan Vintiltä!

Sirpan Vintti, Siwan yläkerta
Turuntie 563, Veikkola

Huom. kalenteripäivänä

19.12.05
vierailee Vintillä Joulupukki klo

16.00 - 19.00
Uuden vuoden vaihtumisen

RAKETIT
kätevästi meiltä.

Avoinna
ma-pe klo 9.00-18.00

la klo 9.00-14.00
puh. 2565535
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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

KOHTAAMME KYMPPIKIOSKILLA

Kävimme 10-kioskilla kyse-
lemässä asiakkailta, millainen 
olisi heidän mielestään aito 
veikkolalainen joululahja?

- Varmastikin se olisi perheen-
keskeinen yhdessä vietetty 
aika!

Mannerheimin lastensuojeluliit-
to (MLL) juhlii tänä vuonna toi-
mintansa 85-vuotisjuhlia. Liitto 
perustettiin vuonna 1920 ja pää-
määräksi asetettiin tuolloin ken-
raali Mannerheimin sanoin: “että 
jok’ainoa Suomen lapsi äidinkoh-
dusta lähtien ja kautta koko kas-
vinaikansa saa oikeutetun osansa 
siitä hellyydestä ja huolenpidosta, 
joka yksinään voi laskea pohjan 
nuorten kehitykselle hyviksi ja 
hyödyllisiksi kansalaisiksi.”

Vaikka ajat olivat Mannerheimin 
Lastensuojeluliittoa perustettaessa 
toiset, liiton toiminnan päämäärä 
on pysynyt samana. Liitto työs-
kentelee toteuttaakseen jokaisen 
lapsen oikeutta hyvään ja onnelli-
seen lapsuuteen. MLL on kaikille 
avoin kansalaisjärjestö, joka edis-
tää lapsen ja lapsiperheen hyvin-
vointia, lisää lapsuuden arvostusta 
ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä 
tuo lapsen näkökulmaa päätöksen-
tekoon. MLL on Suomen suurin 
lastensuojelujärjestö, jossa jäseniä 
on yli 95 000 ja paikallisyhdistyk-
siä ympäri Suomea yli 550.

Pohjois-Kirkkonummen paikal-
lisyhdistyksen perustamisesta 
tulee tammikuussa kuluneeksi 
viisi vuotta. Yhdistys perustet-
tiin ylläpitämään ja edistämään 
nimenomaan Veikkolan alueen 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia. Yhdistyksemme jä-
senmäärä on jo yli 200! Toimintaa 
ideoi ja toteuttaa noin kymmen-
jäseninen hallitus. Toiminnan an-
toisuudesta ja pitkäjänteisyydestä 
kertoo se, että suurin osa yhdistyk-
sen perustajajäsenistä on edelleen 
aktiivisesti mukana toiminnassa. 
Uudet toimijat ovat kuitenkin erit-
täin tervetulleita mukaan!

Veikkolan alueen MLL:n toimin-
nan kulmakiviä ovat perhekah-
vilat, liikuntatuokiot, erilaiset 

Vapaaehtoistyötä
lastemme parhaaksi

tapahtumat, lastenhoitotoiminta 
ja lastentarvikkeiden kirpputorit. 
Perhekahvila on vapaamuotoi-
nen tapaamispaikka, joka tarjoaa 
lapsille tekemistä ja seuraa sekä 
kotona lapsia hoitaville vanhem-
mille vertaistukea. Perhekahvilat 
kokoontuvat torstaisin Siskolassa 
(Vanhatie 9). Aamupäivä on tar-
koitettu leikki-ikäisten perheille ja 
iltapäivä vauvaperheille ja odotta-
ville äideille. MLL:n joulukalen-
terin luukku aukeaa leikkien ja 
laulaen perhekahvilan pikkujou-
lujuhlassa torstaina 8.12. klo 9-12. 
Tervetuloa!

Liikuntatuokioista ilopiiri liikut-
taa äitejä tai isiä vauvoineen kah-
dessa eri ryhmässä, ja sählykerho 
kerää isät ja pojat (96-99 synty-
neet) pelaamaan yhdessä koululle 
maanantai- ja tiistai-iltaisin. Äidit 
puolestaan pääsevät liikkumaan 
ilman lapsia sunnuntaisin äitien 
pallopeli-illoissa koululla klo 18-
19.

Veikkolan MLL:n järjestämistä 
tapahtumista mainittakoon vuo-
sittainen Nukketeatteri Hevosen-
kengän vierailu, joka järjestyi ensi 
vuonna sunnuntaille 12.2.06 klo 
16. Syksyllä ensi-iltansa saanut 
esitys “Suuri pölynimuri” imuroi 
koulun saliin kaikki 3-100 -vuo-
tiaat veikkolalaiset. Esitys sopii 
erityisesti kouluikäisille lapsille, 
sillä vauhtia ja hauskoja tilanteita 
riittää. Lippuja esitykseen myy-
dään joulukuussa perhekahvilassa 
ja 10-Kioskilla.

Teksti:
Tiia Vihavainen

- Veikkola-paita, jossa on Veikko-
la-logo.

- Joku arpa on aina hyvä lahja. Sil-
lä voi voittaa rahaa!

Haastattelu:
Nirali ja Taru

VEIKKOLALAINEN JOULULAHJA

Kukkien käyttö on yleistynyt run-
saasti ja kukkia ostetaan muul-
loinkin kuin juhliin.

Kysyimme, mikä voisi olla Veik-
kolalainen joululahja?
- Se voisi olla kukkakaupasta os-
tettava kaunis kranssi, joka sopii 
moniin tilanteisiin. Kranssi on 
matalaan astiaan laitettuun mär-
käsieneen aseteltuja kukkia, jonka 
koristeluun on käytetty esimerkik-
si hopeakuusen oksia.
Perusrunkona voi myös käyttää 
kuivasientä, jolloin siihen asetel-
laan kuivia kukkia.

Pitävätkö kukat sumutuksesta?
- Kaikki kasvit, etenkin viherkas-
vit, pitävät sumutuksesta, mutta 

20 vuotta kukkaiskieltä
Aivan Veikkolan keskus-
tassa Koskentorilla sijait-
see Kukkapirjo. Vierailim-
me siellä pienen ryhmän 
kanssa 28. päivä lokakuu-
ta. Käynti oli mielenkiin-
toinen ja opimme paljon 
uusia asioita. Pirjo Vuo-
henoja on toiminut alalla 
jo vuodesta 1985, eli yli 20 
vuotta.

esimerkiksi tummille ruusuille se 
ei ole suositeltavaa, koska kuk-
kaan jää rumia kosteuspilkkuja.

Miten tehdään kukka-asetel-
ma?
- Ensimmäisenä valitaan astia ja 
materiaalit. Kukkien varsia jou-
dutaan usein lyhentämään ja leh-
tiä poistamaan. Kukat asetellaan 
kasvusuunnan mukaan niin, että 
kukkien “kasvot tulevat” esille.

Kauanko aikaa kuluu asetelman 
tekemiseen?

- Tekijän ammattitaidosta riippu-
en 10 - 25 minuuttia.

Kauanko tällainen asetelma 
kestää kauniina?
- Oikein hoidettuna jopa seitse-
män päivää. Hoito-ohjetta voi aina 
kysyä kukkakauppiaalta.

KUKKAPIRJO
Koskentie 3, 02880 Veikkola
Puh: 2568530

Teksti: Tiina Kaurila

Kuvan kranssissa on neilikoita, preeriankelloja, ruusuja sekä ho-
peakuusen oksia.

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 

Ajankohtaista tietoa netistä:

www.veve.net
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Uskallamme väittää, että Tuija 
Kaurilan tuntevat Veikkolassa 
kaikki, niin monessa hän on mu-
kana. Alkuperäinen veikkolalai-
nen hän ei kuitenkaan ole. Nuori 
espoolaisäiti päätyi Veikkolaan 
vuonna 1992, kun hän yhdessä 
miehensä Matin kanssa etsi kas-
vavalle perheelle omakotitaloa. 

Tuija viihtyy hyvin lasten keskellä. Liikuntaleikkikoulussa lasten palautteen saa välittömästi.

Jos toimintaa ei ole, järjestä 
sitä itse!
Henkilökuvassa Tuija 
Kaurila, Veikkolan
Veitikka 2005 

Uusi koti löytyi Veikkolan Kaski-
mäestä.

Sen kummemmin suunnittelemat-
ta löytyi myös ammatti ja elämän-
ura: lastenhoito. Ensimmäisen 
lapsen, Jennin, vauva-ajan jälkeen 
Tuija teki hetken aikaa toimisto-
töitä. “Sitten työnteko riitti. Sen 
jälkeen olen vain leikkinyt” nau-
raa Tuija. Jennin (18) jälkeen syn-
tyi Tiina (15), sitten Katja (12), 
Tuomo (9), Veikko (7) ja kuopus 
Sanna (2). “En koskaan erityisesti 
suunnitellut suurperhettä” kertoo 
Tuija: “Lapsia vain on kertynyt 
matkan varrella”.

Omien lasten lisäksi Tuijalla on 
aina ollut myös hoitolapsia. Vuo-
sien varrella hoitolapsia on ehtinyt 
olla jo useita kymmeniä. “Perhe-
päivähoitajan työ sopii minulle. 
Tykkään touhuta lasten kanssa. 
Tässä työssä ei ole tiukkoja aika-
rajoja” kertoo Tuija. Hän lisää ar-
vostavansa myös sitä, että voi olla 
kotona isompien lasten tullessa 
koulusta. Koulukuulumiset voi-
daan vaihtaa silloin, kun ne ovat 
vielä tuoreimpana mielessä.

Selviämisoppeja suurperheen 
äidiltä
Tuija Kaurila saa neljän pienen 
lapsen hoitamisen ja suurperheen 
arjen pyörittämisen kuulostamaan 
epäilyttävän helpolta. “Miten ih-
meessä tuosta voi ylipäätään sel-
vitä?” ihmettelevät haastattelijat, 
jotka hädin tuskin selviävät yhden-
kahden lapsen kanssa. Vanhem-
man taakka ei Tuijan kokemuksen 

mukaan välttämättä kasva lapsi-
luvun kasvaessa, se vain muuttaa 
muotoaan.

“Suuressa perheessä lapset oppi-
vat omatoimisiksi. En esimerkiksi 
laita kaikille aamiaista valmiiksi. 
Isommat lapset myös auttavat pal-
jon pienempien hoidossa, vaikka 
en sitä heiltä edellytäkään.” Kaik-
kea materiaa ei suuressa perheessä 
pystytä lapsille antamaan. Lapsil-
la ei ole omia huoneita, televisioi-
ta tai tietokoneita. “Valitusta tästä 
kyllä kuuluu, ympäristön paine on 
kova” huokaa Tuija. “Mutta kyllä 
lapset pärjäävät hyvin ilmankin” 
hän lisää.

Toimintaa itselle ja lapsille
Tuija Kaurila on tuttu näky ky-
länraitilla. Yleensä mukana kul-
kee lapsijoukko. Lasten kautta on 
löytynyt myös paljon mielenkiin-
toista toimintaa ja jos toimintaa 
ei ole ollut, Tuija on sitä järjestä-
nyt. Kun lähistöllä ei ollut lapsille 
sopivaa leikkipaikkaa, aktiiviset 
vanhemmat perustivat Siwan vie-
ressä sijaistevan muksupuiston. 
Veikkolasta puuttui myös kahvila-
tyyppinen tapaamispaikka lapsille 

ja heidän vanhemmilleen. Tuija 
tutustui Mannerheimin lasten-
suojeluliiton toimintaan ja perusti 
muutaman muun aktiivisen äidin 
kanssa Pohjois-Kirkkonummen 
paikallisosaston vuonna 2001. 
Tällä tavalla Veikkolaan saatiin 
perhekahvila ja myös paljon muu-
ta toimintaa.

Veikkolan Veikkojen vastuuhen-
kilöksi Tuija päätyi omien lasten 
harrastuksen kautta, kun urheilu-
kentän reunalla kyseltiin ohjaajia. 
Nyt Tuija järjestää liikunnan iloa 
mm. perheen pienimmille liikunta-
leikkikoulun muodossa. Isä-poika 
-sählyn perustamisesta voi kiittää 
osaltaan perheen poikaa Tuomoa. 
Hän halusi aloittaa sählyharras-
tuksen, mutta pitkät kuljetusmat-
kat hirvittivät vanhempia. Veikko-
laan perustettiin oma sählykerho 
ja Kaurilan perheen lisäksi uuden 
harrastuksen pariin pääsivät myös 
monet muut isät poikineen.

Järjestötoiminta on antoisaa
Kun Tuijalta kysyy, mistä hän löy-
tää aikaa ja energiaa kaikkeen toi-
mintaan, hän sanoo olevansa mu-
kana vain sellaisessa toiminnassa, 

joka itsestä on hauskaa. Hän on 
lähtenyt toimintaan omien, kul-
lakin hetkellä ajankohtaisten 
kiinnostuksenkohteiden mukaan. 
“Järjestötoiminta on myös vaih-
telua omaan arkeen, mahdollisuus 
tavata muita aikuisia” kertoo Tui-
ja.

Tuija haluaisi innostaa myös mui-
ta mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
Sen sijaan, että valittelemme toi-
minnan tai tilojen puutetta, voi-
simmekin siis itse tarttua toi-
meen. Esimerkiksi Mannerheimin 
lastensuojeluliiton puitteissa on 
mahdollista järjestää mitä vain 
lapsiin liittyvää toimintaa omien 
toiveiden mukaan. “Joskus ihmi-
siä arveluttaa sitoutuminen, sillä 
he pelkäävät etteivastuista pääse 
eroon. Näin ei kuitenkaan ole” 
kertoo Tuija. “Kun paljon ihmisia 
tekee vähän, ei kenellekään tule 
liikaa töitä” hän tiivistää.

Haastattelu: 
Minna Tormilainen ja 
Franz Raschbacher
Teksti: Minna Tormilainen
Kuva: Minna Tormilainen

OMALÄÄKÄRI KIVINEN KY

Yleislääkäri Ulla Kivinen, arkisin klo 8-

Lastenlääkäri Petteri Hovi, tiistaisin klo 17-

☎  2568 265
Vanhatie 26 

Veikkola

Veikkolan kyläyhdistys valitsee 
vuosittain Veikkolan Veitikan. 
Valinnan perusteena on, että 
henkilö on osoittanut pitemmän 
aikaa aktiivisuutta Veikkolan ja 
sen ympäristön hyvinvoinnin 
kehittämisessä. Veitikalta on 
odotettu myös sosiaalisuutta ja 
kykyä tulla toimeen ihmisten 
kanssa. Erittäin tärkeänä on li-
säksi pidetty toiminnan pyyteet-
tömyyttä.

Veikkolan Veitikka on valittu 11 
kertaa. Aikaisemmin Veitikan 
arvonimen ovat saaneet:
Terttu Blom, Veikkolan koulun 
pitkäaikainen, nyt eläkkeellä 
oleva keittäjä
Erkki Tuunainen, diplomikir-

Mikä ihmeen Veitikka?
vesmies, talkoohöylä
Matti Knuuttila, pitkäaikainen 
Veikkolan puolustaja kunnanval-
tuustossa
Oiva Jaarola, Navalan puiston 
saneeraaja, latumies
Arimo Bäckman, lentävä yleis-
urheilun aktiivi
Vilho Åström, Veikkolan VPK:n 
kunniapalopäällikkö
Pentti Laakso, eläkkeellä oleva 
maalari, kaikkien kaveri
Seija Kivilaakso, Veikkolan kou-
lun ja sanapajan opettaja, kokosi 
kylän historiikin
Eija Ahvo, laulaja ja näyttelijä, 
Navalan tanssien juhlittu tähti 
Franz Raschbacher, arkkitehti, 
Kylänraitin kiitetty kuvittaja ja 
graafi kko

Tuija Kaurilasta piti tulla 
merikapteeni. Ja melkein 
hänestä tulikin. Ainakin 
hän toimii kipparina mo-
nenmoisissa paikoissa. Ko-
tona luotsattavana on mies 
ja kuusi lasta. Päivisin 
hoiviin mahtuu vielä kol-
me hoitolasta. Liikenevän 
vapaa-ajan näyttää täyttä-
vän järjestötoiminta. Tuija 
toimii Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Pohjois-
Kirkkonummen osaston 
puheenjohtajana ja Veik-
kolan Veikoissa hän vas-
taa liikuntaleikkikoulusta 
ja perheliikunnasta. Ko-
tiakin laajennetaan par-
haillaan, sillä suurperhe 
tarvitsee lisätilaa. Kaiken 
tämän pyörittämisen hän 
saa kuulostamaan lasten 
leikiltä.
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Astuessaan ulos autosta ja näh-
dessään ison jääkauden aikaisen 
kiven järvenrannalla, kestää “noin 
15 sekuntia” kunnes kaupat on 
lyöty lukkoon. Aarniot valitsivat 
Veikkolan samasta syystä kuin 
monet perheet nykyäänkin: hinnat 
ovat halvemmat kuin Helsingissä, 
mutta kylä on kuitenkin “vain 35 
minuuttia Stockmanin parkkihal-
lista”.

Arava-standardin mukainen
Haastattelija astuu sisään. Tilan 
avaruus ja selkeälinjaisuus pelot-
taa: voi ei, tällaista taloa me Matti 
Meikäläiset emme voi koskaan 
omistaa! Mutta vaikutelma pettää! 
Se, mikä täällä häikäisee, löytyy 
myös omasta kodista: lattia, kat-
to, seinät ja ikkunat, vaan ei niin 
kauniisti tilaan ryhmiteltyinä kuin 
täällä...

Usko pois: talo ei ollut kallis! 
Aarnio: “Otin selvää, mitä ARA-
VA-rakentaminen silloin maksoi 
(3600 mk/neliö v. 1988). Se on 
semmoinen perus-standardi, siinä 
on kaikki mitä tarvitsee, ei mitään 
luksusta. Sen se saa maksaa.” Ta-
piolan talon myynnistä saatu raha 
riitti tonttiin ja 127 neliön taloon. 

Se on lasitalon paikka!

Kun ensimmäinen suunnitelma oli 
valmis ja hinta summittaisesti las-
kettu, oli jopa varaa laittaa muuta-
ma neliö lisää. Loppujen lopuksi 
talosta tuli 180 neliön kokoinen ja 
rahat riittivät! Vuonna 2004 raken-
nus sai noin 50 neliön kokoisen li-
sätilan eli pinta-ala on nyt 230 m2. 
Talo on kyllä iso. Mutta miksi se 
on niin kaunis?

Takka on talon sydän
“Hölmöä, kun Lapissakin, Suo-
messa, Napapiirin pohjoispuo-
lella, tehdään taloja, joissa ei ole 
puulämmitystä!” Aarnioiden talon 
keskellä on iso valkoinen takka. 
Olohuoneen puolelta se on avotak-
ka ja keittiön puolelta leivinuuni. 
Takan ympärille ryhmittyneessä 
talokonaisuudessa on teemallises-
ti kolme osaa: autotalli ja varasto-
tilat, iso työhuone ja kokoustila, 
sekä varsinaiset asuintilat, joihin 
kuuluvat mm. keittiö, sauna ja 
olohuonenurkkaus. Älykkäästi ja 
luovasti suunniteltu pohjaratkaisu 
tekee vaikutuksen. Ateljeepuoli on 
selkeälinjainen ja avara, henkien 
selvästi modernismia. Mittasuh-
teiltaan kodikkaampi ruokailutila 
puupintoineen ja leivinuunineen 
taas on niin lämmintunnelmainen, 
että pöydän ääreltä on vaikea ir-
rottautua. “Se on tarkoitus. Kun 
on vieraita, täällä istutaan iltaa!”

Ja näkymä järvelle on esteetön! 
Kuten eräs ammattilaistoimittaja 
toteaa: “Luonto järvineen ja sor-
jine koivuineen hyväilee valossa 
kylpevää rakennusta...”

Kuin juustosta tekis

Syksy 1987: Eero ja Pirk-
ko Aarnio saapuvat kat-
sastamaan seuraavaa 
mahdollista asuinpaik-
kaansa. Muuttamisen am-
mattilaiset ovat asuneet jo 
16 eri paikassa Suomessa 
ja ulkomailla, 12 neliön 
huoneistosta Bulevardilla 
vanhaan rintamamiesta-
loon Tapiolassa.

Rauhallista
Joulua

ja Valoisaa
Uutta Vuotta.

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

Puhelin (09) 2232 2788

Veikkolan konttori

Eero Aarnio selittää talonsa yksinkertaista pohjaratkaisua.
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“Tämä on nyt toinen talo, jonka 
mä olen piirtänyt ja rakentanut. 
Ekasta talosta oppi niin paljon. 
Niitä virheitä vältti tässä talossa.”
Seinät on tehty kivestä: “Lecaki-
vestä, jättiläiskokoisista suurista 
tiilistä (60 x 30 cm) 10 cm läm-
pöeristyksellä. Helppo materiaali, 
sitä voi sahata ja hakata kirveellä 
ja naulata ja porata, se on vähän 
kuin juustosta tekis. Vain rappaus 
molemmille puolille, ei mitään 
erikoista. Se on talvella lämmin ja 
kesällä viileä, ja hengittävä myös-
kin. Olen erittäin tyytyväinen.” Ja 
niin yksinkertaisena tarina jatkuu. 
Katto on yksi ainoa lape, tavalli-
sesta sahatavarasta tehty, siihen 
vielä eriste, ilmatila ja sen päälle 
pelti ilman taittoja ja saumoja. 
Valtavat räystäät keräävät sadeve-
den vaikuttaviksi vesiputouksiksi 
molemmille puolille taloa. Ainoa 
kallis elementti koko talossa ovat 
valtavat lämpölasit järvenpuolei-
sella seinustalla. Mutta nehän ovat 
tietysti jokaisen sentin arvoisia!

“Kun mä löysin ne rakentajat, 
kaksi ammattimiestä, ne katsoi 
mun piirustuksia, ja sanoivat, ai, 
se on tällainen pieni talo, mehän 
ehitään tehdä tämä ennen käsälo-
maa.” Rakentamiseen meni lopul-
ta neljä kuukautta. Maaliskuulta 
kesäkuuhun 1988. Aarnio: “Ei se 
kestä kauaa, jos on hyvin mietit-
ty!”

Miksi minulla ei ole tällaista?
Puolentoista tunnin, pannukakulla 
ja kahvilla höystetyn arkkitehtuu-
rinautinnon jälkeen haastattelijan 
on aika lähteä. Mitä selvisi? Ai-
nakin se, että tämäntyyppinen talo 
ei ole paljon tavallista pakettitaloa 
kalliimpi, eikä sen rakentaminen 
kestä mahdottoman pitkään. Ta-
lon kauneus syntyy siitä, että vil-
kasmielikuvituksinen arkkitehti 
käytti aikaansa ja kokemustaan 
räätälöidäkseen talonsa juuri sel-
laiseksi, että tontin ominaisuudet 
ja asujien tarpeet yhdistyvät sii-
nä optimaalisesti. Lohdutuksena 

meille Matti Meikäläisille: näin 
avoin pohjaratkaisu ei ehkä ole 
sopivin tyypillisen, 2- 4 lapsisen 
nuoren veikkolalaisperheen me-
luisaa arkielämää ajatellen. Aar-
nioiden talo onkin suunniteltu 
elämäntilanteessa, jolloin perheen 
lapset olivat jo muuttaneet pois 
kotoa. Haastattelija pujahtaa miet-
teliäänä ulos: omassa ahtaassa ko-
dissa odottavat lasten metelöinti ja 
legovuoret...

PS. Eräs julkinen talo Veikkolassa 
muistuttaa poikkileikkauksensa 
puolesta Aarnioiden taloa. Lähetä 
oikea ratkaisu Kylänraitin toimi-
tukseen ja voit voittaa yhden il-
maisen oluen El Weicon baarissa. 

Teksti:
Franz Raschbacher ja
Pikki Romakkaniemi

Kuvat:
Franz Raschbacher ja
Paula Romakkaniemi

Talon osat on rytmitetty eri tasoihin.

Kodikkaassa keittiössä maistuvat isännän tarjoamat herkut

Kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu 50 euroa,

Jäsenmaksutili Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 529745 43368.

Viite 650049

YRITYKSET & JÄRJESTÖT KYLÄYHDISTYKSEEN
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VEIKKOLAN JOULUKALENTERI 2005

28.11. MAANANTAI
Eläinlääkäriasema ANIDENT, 
Lamminpääntie 43: jouluista tar-
joilua asiakkaille klo 8 - 20

29.11. TIISTAI
TanssiDans seuran avoimet ovet 
koululla klo 18 - 19

30.11. KESKIVIIKKO
Veikkolan fysikaalinen hoitolai-
tos, Ruuhitie 9: glögiä, ohjausta 
ja neuvontaa klo 10-19

1.12. TORSTAI
Lapinkylän joulukadun avaus
klo 14

2.12. PERJANTAI
Siwa Veikkola: glögiä ja piparei-
ta klo 8 - 21 

3.12. LAUANTAI
Sisustus-Nurkkauksen glögilau-
antai klo 10-16. Samba-esitys
klo 11-14 tasatunnein.
Koti ja koulu-yhdistyksen tal-
viurheiluvälineiden kirpputori 
Koskentorilla klo 10 - 13
Veikkolan koirakerho Vekoran 
arpajaiset ja glögiä Koskentoril-
la klo 11 - 13
Näkki heittää kuuman kiven 
avantoon ja avantouintikisa 
Lammaskallion rannassa klo 14 

4.12. SUNNUNTAI
Ruokaravintola Veikkolan Tor-
passa pieni suklaapaja klo 15-19,
ilmoittautumiset puh. 4553460
Iltamessu Kirkkonummen kirkos-
sa, bussi srk-kodilta klo 17.30
Kirkkonummen oopperayhdistyk-
sen joulukonsertti Haapajärven 
kirkossa klo 18 

5.12. MAANANTAI
Villa Navalan Tenavapäiväkodin 
itsenäisyyspäivän vastaanotto ja 
tarjoilua klo 9 - 10.30
S-Market Veikkola: kahvitarjoilu 
klo 10-18

6.12. TIISTAI
Veikkolan Lions Clubin itsenäi-
syyspäivän lämpötilamittaus pal-
kintojen jakoineen Skeittiparkilla 
klo 12 

7.12. KESKIVIIKKO
”Turvallisuus on pieniä tekoja”, 
poliisi ja taksit Koskentorilla
klo 9 - 11.30,
Mariannen salonki, Turuntie 561: 
avoimet ovet, glögiä ja kaakaota 
klo 10-18

8.12. TORSTAI
MLL:n puurojuhla, Siskola, Van-
hatie 7-9, klo 9-12
Apteekissa kahvitarjoilu klo 9-17 

Joulukalenterin luukut avautuvat alla olevissa paikoissa luukkupäivinä.
Avatessasi pallologolla varustetun oven pääset sisään kylän yrityksiin ja

yhteisöihin ja niiden joulunalustapahtumiin.
Tarkemmat tiedot tapahtumista www.veikkola.net

Hyvää joulua kaikille kyläläisille!

Veikkolan kyläyhdistys joulukalenterikumppaneineen

Kuuden yhdeksäsluokkalaisen 
voimin lähdimme perjantaiaamu-
na 28.10 kello 9 liikkeelle. Tavoit-
teena meillä oli kiertää Veikkolan 
pienissä ja suurissa yrityksissä 
sekä kerätä niistä tietoa kylämme 
omaan Joulukalenteri 2005 tapah-
tumaan.
Kiertelimme pareittain, jokainen 
pari kuudessa liikkeessä. Oli tut-
tuja yrityksiä, mutta myös sellai-
sia, joista emme olleet aikaisem-
min kuulleetkaan.

Vaikka kävelymatka oli ajoittain 
pitkä ja ilma purevan viileä, ei 
se meitä iloisia taksvärkkiläisiä 
haitannut. Joissain yrityksissä oli 
mehu- ja kahvitarjoilua. Mikäs 
sen mukavampaa kylmänä päivä-
nä.

Tauot haastattelujen välillä olivat 
joskus pitkiä. Joskus taas tuli kiire 

Nuorten Taksvärkkipäivä 
Veikkolassa

ehtiä seuraavaan paikkaan ajal-
laan. Kuntokin taisi osalla meis-
tä kävellessä nousta. Yhdentoista 
maissa poikkesimme koululle 
syömään.

Tutustuimme moniin yrittäjiin ja 
saimme paljon kiinnostavaa tietoa 
eri toimialoista monilla käynti-
korteilla ja esitteillä höystettynä. 
Kolmen aikoihin urakka oli kai-
kilta ohi. Olimme onnistuneet 
tavoitteessamme. Mahtava fi ilis 
päivästä jäi. Keräämämme tiedot 
ovat näkyvillä Joulukalenterissa ja 
sähköisessä muodossa nettikalen-
terissa osoitteessa www.veikkola.
net.

Kirjoittaneet: Tiina ja Jenna
Taksvärkin työntekijät: Riki, Ant-
ti, Sami, Tom, Jenna ja Tiina
Taustatukena:
Katriina kyläyhdistyksestä.

ja tuote-esittely klo 10-12

9.12. PERJANTAI
Kauneushoitola Anni Hiltunen, 
Vanhatie 26: jalkahierontaa klo 10 
- 15, kahvitarjoilua, Anni-Helena 
Ranta lausuu runojaan klo 17
Kansalaisopiston nukketeatte-
ri  ”Tonkka Mooses ja Joulun 
siemen” Veikkolan kirjastossa
klo 14.

10.12. LAUANTAI
Sisustus-Nurkkauksen hurja ale 
klo 10 - 16, Teollisuushalli 11 B.
Veikkolan paloasemalla avoimet 
ovet klo 12 - 14 
Sahtipäät valmistavat joulusahtia 
avoimin ovin  Lamminpääntie 8 
alkaen klo 12 
EL WEICCO: pikkujoulu klo 20, 
elävää musiikkia

11.12. SUNNUNTAI
Kauneimmat joululaulut Haapa-
järven kirkko klo 16

12.12. MAANANTAI
Kukkapirjossa ”Joulun kauneim-
mat kukat” -näyttely klo 10 - 18
VeVe:n joulujumppa koululla klo 
18.30 - 19.45

13.12. TIISTAI
Kunnallisen perhepäivähoidon 

askartelukerho srk-kodilla klo 9 
- 10.30
Painonvartijat Siskolassa, Vanha-
tie 7-9, klo 18.30 

14.12. KESKIVIIKKO
Fysio-Lymfa Ritva Hernetkoski, 
Vanhatie 26: avoimet ovet  ja glö-
giä klo 10 - 19
Lasten kauneimmat joululaulut, 
Haapajärven kirkko klo 18.30

15.12. TORSTAI
K- Market Tuulensuulla joulupuu-
ro, joulupukki ja poro klo 11 - 19
VeVe:n Temppurata 4–7 -vuotiail-
le klo 17.30 - 18.15 koulun liikun-
tasalilla

16.12. PERJANTAI
Avoimet ovet nuokkarilla
klo 14 - 22

17.12. LAUANTAI
Veikkolan kalastuskunnan ja Kir-
ves ry:n kalastuskilpailu klo 13 - 
14 Lammaskallion rannassa

18.12. SUNNUNTAI
Kyläyhdistyksen joulusauna Lam-
maskalliolla:
miehet klo 12 - 14, sekasauna
klo 14 - 16, naiset kynttilän valos-
sa klo 16 - 18

19.12. MAANANTAI
Sirpan Vintiltä,  Siwan yläker-
rasta, pehmoiset paketit  klo 9-
18, joulupukki klo 16-18

20.12.TIISTAI
10-kioskilla klo 6-21 glögi- ja 
kahvitarjoilua, arpajaisia, yllä-
tyksiä 

21.12. KESKIVIIKKO
Med Pizzassa  kahvitarjoilua
klo 10 - 21
Koulun joulujuhla klo 18

22.12. TORSTAI
Neste huoltamolla joulukahvit
pipareineen klo 7 - 17

23.12. PERJANTAI
Länsi-Uudenmaan Osuuspankin 
Veikkolan konttorissa joului-
nen aamuhartaus klo 9, glögiä
klo 10 - 16.

24.12. LAUANTAI
Jouluaaton hartaus Haapajärven 
kirkossa klo 13, 15 ja 22

Tarkemmat tiedot joulukalen-
terin tapahtumista Veikkola-
verkossa: www.veikkola.net 
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Miehillä on kolme vaihetta jou-
lupukista:
1. He uskovat joulupukkiin.
2. He eivät usko joulupukkiin.
3. He ovat joulupukkeina.
-Tiia Impivaara 6B-

Joulu on taas
Joulu on taas. Ystävät ja suku-
laiset kokoontuvat joulupöydän 
ääreen jouluillalliselle. Ensim-
mäisenä luetaan  ruokarukous, 
sitten aloitetaan ruokailu. Iloista 
puheensorinaa, naurua ja tunnel-
maa. Ruokailun jälkeen siirrytään 
joulukuusen luo, lahjojen ääreen. 
Pieni tyttö avaa lahjansa. Siellä on 
nallekarhu, jota hän on toivonut 
jo pitkään. Sillä hetkellä hän tun-
tee olevansa maailman onnellisin 
pikkutyttö. Kaikki katsovat tätä 
pikkutyttöä, joka katselee, nauraa 
ja leikkii ihanimmalla nallellaan. 
Ja silloin heidän sydämensä valtaa 
lämmin tunne. Onnellisuus ja rau-
ha. Tätä joulu on.
-Oona Romppainen 6B-

Joulun kieli
Joulun kieli, mitä se on?
Mistä se tulee, miksi se on?
Lahjat, kynttilät, iloinen mieli,
sellainen on joulun kieli.
-Ella Lahtinen 6B-

Jouluruno
Joulu on niin valkoinen, juhla Jee-

Veikkolan koululaisten ajatuksia
joulusta

suksen.
Tontut työssä ahertaa, kun joulu-
pukki odottaa.
Joulupukki tulla saa, lahjoja jake-
lemaan.
Kello on jo kaksitoista, mut tontut 
ovat kahviloissa.
-Joona M. 6B-

8-luokkalaisten joulutankoja ja 
-haikuja
Haikut ja tankat ovat vanhoja japa-
nilaisia runoja. Tanka eli waka on 
viisirivinen ytimekäs runomitta, 
jonka tavut jakaantuvat säkeisiin
5-7-5-7-7. Haiku eli hokku on 
kolmisäkeinen eli tankan kolme 
ensimmäistä säettä tavuilla 5-7-5. 
Tanka tarkoittaa lyhyttä runoa tai 
laulua. Haiku kertoo mitä me tie-
dämme, vaikkemme aavistaneet 
tietävämme.

Jouluhaikuja

Keltainen valo
kynttilän punaisenkin
kuusta valaisee.

Sininen lumi
jouluyötä edeltää
löysitkö lahjan?

Kaneli puuroon
riisistä valkeaankin,
mantelin kai saat.
-Haru-

Joulutankoja

Kinokset ovat
peittäneet pihat sekä
metsät. Pienet ja somat
tonttusten jäljet
kiertävät akkunoilla.
-Tonttunen-

Kohta on joulu.
Jouluna on ihanaa
ja se on täynnä
yllätyksiä sekä
iloista joulumieltä.
-Joulu on ihanaa aikaa-

Sataa lunta ja on kylmä,
mut siltikin
takkatuli tuo
lämmittää ihanasti
kylmät varpaat unohtuu.
-Pinkwing-

Lunta pyrytti
jouluvalot paloivat
lapset leikkivät
hevoskärryt liukuivat.
Oi, tätä se joulu on.

Piparin tuoksu,
riisipuuron maku, oi.
Mikä vois oll?
sen ihanampaa se on.
Joulutunnelmaa kaikki.
-Rina Ronkainen 8B- www.veikkola.net

Veikkolan Leijonien jokavuotinen, 
perinteinen Lämpötilaveikkaus 
-tempaus huipentuu itsenäisyys-
päivänä Veikkolan skeittirampilla 
suoritettavaan viralliseen lämpöti-
lanmittaukseen. Mittaus tapahtuu 
itsenäisyyspäivänä 6.12.2005 kel-
lo 12:00:00.

Itsenäisyyspäivää edeltävinä kah-
tena marraskuun lauantaina lei-
jonat ovat myyneet lämpötila-ar-
poja Veikkolan kylänraitilla.

Insenäisyyspäivän Lämpötilaveik-
kauksella Leijonat keräävät varoja 
Veikkolan koulun ekaluokkalais-
ten polkupyöräkypärien hankin-
taa varten. Kypärät luovutetaan 
ensimmäisen luokan päättäville 

Veikkolan lämpötilaveik-
kaus - turvallisuus on 
päänasia

oppilaille koulun kevätjuhlassa. 
Samassa yhteydessä luovutetaan 
Leijona-merkkiset stipendikellot 
ja muita stipendejä koulun valitse-
mille oppilaille.

Veikkolan Leijonat haluaa kiittää 
kaikkia tempaukseen osallistunei-
ta veikkaajia ja yrityksiä päänasi-
an kannattamisesta.

Tervetuloa seuraamaan mittausta-
pahtumaa!

LC Kirkkonummi/Veikkola
http://www.lions.fi /district107-B/
KirkkonummiVeikkola/

Veikkolan alueen sotaveteraani-
ikäiset Veikkolan koulun itsenäi-
syyspäiväjuhlaan ma 5.12.2005 

KUTSUMME
klo 9.20 alkaen. Lämpimästi ter-
vetuloa!
Veikkolan koulun väki

Turuntie

SK-TALO

KOULU

Kaunis Veikkolamme
Rakkaat lapset!
Joulu lähestyy ja taas on aika täydentää kaunista mallikyläämme. Tällä kertaa tulet
huomaamaan, että Veikon kanssa askarteleminen on paitsi hauskaa, myös terveellistä!

Eräs asia Veikkolassa muistuttaa meitä pysyvästi joulusta. Kaikki te, jotka käytte koulua,
tiedättekin jo, mistä puhun: Veikkolan koulun edessä sijaitsevasta Pallo-taideteoksesta! Se
on jo itsessään kaunis, mutta toimii punaisena ja kiiltävänä hyvin myös joulukoristeena.

Kuten pallon tehnyt taiteilija Anna-Kaisakin voi todistaa, on erittäin hankalaa askarrella jotain
pyöreää litteästä materiaalista taittamalla (kestihän Pallo-taideteoksen valmistuminen peräti
yhdeksän kuukautta!). Siksi emme käytäkään tällä kertaa tavanomaista menetelmäämme,
vaan otamme KOKO KYLÄNRAITTI-LEHDEN käyttöön! Noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

OSA 16: PALLO

Sitten aloitetaan pallon teko:
Kaada punajuurten liemi kulhoon. Ota (LUETTU!) Kylänraitti-lehti, revi se pieniksi palasiksi ja
laita palaset kulhoon. Lisää tapettiliisteri ja sekoita hyvin. Anna seisoa vähän aikaa ja purista
sitten ylimääräinen neste pois. Muokkaa paperimassasta pallo ja anna sen kuivua n. 24 tuntia:
Kaunis Veikkolamme-sarjan 16. osa on valmis!
PS. Jos haluat isomman pallon, ota käyttöön useampia Kylänraitteja ja syökää punajuuri-illallista
vaikka koko viikko!
Veikko toivottaa teille kaikille vielä hauskaa joulua. Jatketaan yhdessä askartelemista taas ensi
vuonna!

Tarvikkeet:
Ison taikinakulhon lisäksi tarvitset muutaman lusikallisen tapettiliisteriä.
Kerro sitten äidillesi, että haluat tehdä illallisen ihan itse. Pyydä
muutama euro rahaa ja osta kaupasta iso purkillinen punajuuria
(väh. 1,5 litraa). Jos äitisi kysyy, miksi punajuuria, valista häntä
kertomalla, että ne sisältävät suuren määrän vitamiineja, hivenaineita
ja jopa kalsiumia.
Tarjoa illalla punajuuret perheelle (muista syödä niitä myös itse...)
ja säästä liemi.



Kylänraitti 3/200514 YMPÄRISTÖ

Vielä viikko sitten harmaahaikarat 
etsivät rannoilla ravintoa, ja hyön-
teissyöjiä, kuten punarintoja, nä-
kyi. Peippojakin löytyi maastosta. 
Hyönteisten määrä nyt 11. mar-
raskuuta on niin suuri, että se elät-
täisi enemmänkin hyönteisiä syö-
viä lintuja. Hyönteissyöjät eivät 
kuitenkaan ole säämuuttajia, vaan 
ne muuttavat vuodenajan mukaan. 
Kun päivä lyhenee ja valo vähe-
nee, muutto käynnistyy.

Pyrstötiaisella on aina kiire
Vaeltelevia lintuja on myös nä-
kynyt. Esimerkkinä tästä ovat 
lähes jokavuotiset pyrstötiaiset, 
joiden rätisevä-ääniset parvet etsi-
vät hyönteisiä oksien latvuksista. 
Pyrstötiainen on yksi kauneim-
mista linnuistamme. Sen yläruu-
mis on pallomaisen pyöreä. Sen 

Muista talviruokinta!
Hyvää huomenta kaikille!
Miksikö huomenta? No 
siksi, että uuden päivän 
alussa on tapana sanoa 
huomenta ja nyt olemme 
talven alussa. Almanakan 
mukaan lunta pitäisi vä-
hitellen sadella ja vuoro-
kauden keskilämpötilan 
olla sellainen, että kyläm-
me järvet alkavat jäätyä. 
Kurkisto jäätyy yleensä 
marraskuun viimeisellä 
viikolla.

värit ovat musta, valkoinen ja 
punainen. Yläruumiin jatkeena 
on kaksi kertaa ruumiin mittainen 
pyrstö. Tämä lintulaji käyttäytyy 
aina siten, kuin sillä olisi kauhea 
kiire. Tämä on hieman erikoista, 
koska pyrstötiainen ei ole muut-
tolintu. Yleensä talvehtivat linnut 
pyrkivät säästämään energiaa, jot-
ta selviytyisivät kylmien päivien 

ylitse. Lajin aika kuluukin aamu-
hämäristä iltahämärään pelkäs-
tään ravinnon etsimiseen.

Hippiäinen hytisee
Jos talvikautena yllättäen sateen 
tai sumun jälkeen pakastuu nope-
asti, oksat jäätyvät. Tällöin ne lin-
tulajit, jotka etsivät ravinnon lähes 
puhtaasti oksiston kärjistä, ovat 
tuhon omia. Pyrstötiaisen lisäksi 
tällainen laji on pienin lintumme 
hippiäinen.

Talven lähestyessä lajimäärät vä-
henevät ja havainnointi on hel-
pompaa, koska yksittäiset linnut 
löytyvät kiikaroidessa paremmin. 
Lajinmäärityskin on helpompaa, 
koska poikaslinnut ovat saaneet 
jo normaalin lajille ominaisen 

höyhenpeitteen. Poikkeuksiakin 
on. Laulujoutsen ja kyhmyjoutsen 
ovat lajeja, joiden harmaa poikas-
höyhenpeite muuttuu pikkuhiljaa 
valkoisemmaksi useamman vuo-
den aikana.

Älä putoa, pöntön puhdistaja!
Kun pakkaskausi todennäköisesti 
marraskuun puolen välin jälkeen 
koittaa, on aika puhdistaa linnun-
pöntöt. Pienellä pakkasella pön-
töissä asustavat hyönteiset ovat 
jäässä eivätkä aiheuta lentelyllään 
epämääräisiä tuntemuksia. Nämä 
hyönteiset voivat olla joidenkin 
tautien aiheuttajia, vaikka selviä 
todisteita tästä ei ole. Pönttöjen 
puhdistamista ei tule kuitenkaan 
pelätä. Syöpäläisistä puhdistettu 
pönttö auttaa seuraavan kevään 
pesinnän onnistumisessa.

Hengityssuoja voi olla tarpeen. 
Niitä saa esimerkiksi rautakau-
poista. Pönttöjen puhdistamisessa 
on tärkeää, että tikapuiden lisäksi 
ylös kiivettäessä mukana seuraa 
“turvaliina”, joka estää putoami-
sen silloin, jos ote jostain syys-
tä lipsahtaa. Putoamisliinan on 
hyvä olla sellainen, joka kytetään 
puun ympärille pikalukolla. Omat 
solmut saattavat olla aukeavaa 
tyyppiä, jos solmuntekijä ei ole 
harjaantunut, kuten kirjoittajan 
kohdalla on tilanne.

Miten pönttö siivotaan?
On selvää, että kaikki oksat ja 
helposti irtoava aines poistetaan. 
Lisäksi on hyvä poistaa pöntön 
pohjalle kertynyt patina, jota on 
varsinkin isommissa pöntöissä. 
Tämä patina on lintujen ja eläin-
ten mukana sisään kulkeutunutta 
hiekkaa ym. Linnunpöntön puh-
distaminen on vaikeaa, jos pohjaa 
ei saa irti tai jos etulevy ei ole sa-
ranoitu keskeltä. Jokainen käyttä-
köön omaa harkintaansa.

Puhdistamisen yhteydessä tarkis-
tetaan pöntön kunto. Jos pönttöä 

ei voi enää korjata, se pitää pois-
taa, jotta vältytään pöntön hajoa-
miselta haudonta- tai pesäpoikas-
vaiheessa. Joskus pöntöstä löytyy 
kasapäin hiiriä. Tämä kertoo siitä, 
että pönttö on ollut varpuspöllön 
ravintovarastona. Varastointi on 
tapahtunut talvikaudella. Mätä-
nevien hiirien ja myyrien haju voi 
olla sellainen, että kyseistä asu-
musta ei voi enää puhdistaa, vaan 
se on poistettava.

Lintulaudat tarvitsevat täytettä
Lintulaudat pitäisi nyt täyttää ra-
vinnolla. Tiaisille, punatulkuille 
ja viherpeipoille maistuvat aurin-
gonkukan siemenet. Vilja, kuten 
myös peltojen puintijäte, sopivat 
keltasirkuille, punatulkuille, var-
pusille, vihervarpusille, puukii-
pijälle, urpiaiselle sekä monelle 
talvehtimista yrittävälle lajille. 
Joskus tyypilliset muuttolintum-
me yrittävät selvitä talven yli lin-
tulaudan antimilla. Tällaisia lajeja 
ovat peippo, järripeippo, punarin-
ta, rautiainen ja nokkavarpunen.

Tiaisille maistuu myös ihra tai si-
lava, jota saa valmiina siemense-
koitepalloina elintarvikekaupoista 
sekä luontaisesti nahkana. Tärke-
ää on, että ihrassa ei ole suolaa. 
Ihra on myös tikkojen suosiossa. 
Tikoista ruokintalaudalla käyvät 
käpytikan lisäksi harmaapäätikka 
ja palokärki.

Varis siivoaa
Sekaravintoa eli kaikkea edellä 
mainittua käyttävät varis, harak-
ka, naakka ja mustarastas. Näille 
soveltuvat erinomaisesti peh-
menneet hedelmät. Mustarastas 
on muuttolintu, mutta talvehtii 
yleisesti ruokintalaudan antimia 
hyväksi käyttäen. Mustarastaan 
seurana saattaa joskus olla puna-
kylki- tai räkättirastas, jotka ovat 
sekaravinnon käyttäjiä.

Perinteinen jouluinen lyhde tuo 
tunnelmaa, mutta ei tarjoa ravin-
toa vähänkään pidemmäksi aikaa. 
Onko lukijoiden joukossa joku, 
jolla on yhteys henkilöihin, joilla 
on tarjottavanaan viljanpuinnin 
oheistuotteena saatavaa puinti-
jätettä? Yhteystietoni voisi olla 
kanava tämän ravinnon tarjoami-
selle. Homma toimisi siten, että 
minulle ilmoitettaisiin, missä vil-
jaa tai puintijätettä olisi saatava-
na ja mihin hintaan. Minä voisin 
ilmoittaa asiasta tiedustelijoille. 
Olisin itsekin kiinnostunut puin-
tijätteestä.

Hyvää loppuvuotta kaikille. Ja hy-
vää mieltä luonnon kanssa käsikä-
dessä eläen.

Topi Tjäder
topi@topdot.fi 

   

Avoinna: ma-pe 6-21, la-su 8.30-21
jouluaatto 8-15,

joulupäivä 11-16, tapani 9-21

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

www.nurkkaus.fi

Maahantuojan VARASTOMYYNTI
- Huonekaluja

- Sisustus & lahjatavaraa
BALI, INDONESIA

Teollisuustie 6, Veikkola
VEIKKOLAN TEOLLISUUSHALLI 11 B

Avoinna LA ja SU 10-16
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Kalenteripäivänä kaikista 
tuotteista, hoitovarauksista 
sekä lahjakorteista -10%.

Klo 10.00 - 15.00 Eeva-Liisa 
Tuominen tekee jalkahieron-
tahoitoja 30 min 10 euroa.

Klo 17.00 Anni-Helena Ranta 
lausuu omia runojaan. Mah-

dollisuus ostaa hänen uu-
sinta runokirjaansa; Elämän 

noutopöytä 19,-

* Kasvohoidot (myös kasvolymfa) * Jalkahoidot * Käsihoidot * 
Kestovärit kulmiin ja ripsiin * Depilaatiot lämminvahalla ja soke-
rilla; body sugaring * Korvien rei´itykset ja korvakorut * Meikit 

arkeen ja juhlaan * Maskeeraukset * Aromaterapia * Tule tutus-
tumaan tuotteisiin; Gerard´s, Rosadir, Grimas, Belfeet, Trind… 

TULOSSA: EXUVIANCE - helppo tie raikkaaseen kauneuteen

Kauneushoitola
Anni Hiltunen

Vanhatie 26,
02880 Veikkola

p. (09) 810 810 /
050 535 4684

Tervetuloa kahville
 JOULUKALENTERIPÄIVÄNÄ
9.12.2005 KLO 10.00 - 19.00

Apua arkeesi ja juhlaasiApua arkeesi ja juhlaasi
Luotettava

KOTI- JA
JUHLAPALVELU

PIKKIRILLI
Ystävällinen

Tässä muutamia esimerkkejä tarjoamistamme palveluista:

Vanhusten, lasten ja
sairaiden hoivatyö
Siivouspalvelut
(koti ja liiketilat)
Pihatyöt, lumityöt
Pienkorjaustyöt
Lemmikkieläinten hoito

Pitopalvelu & astiavuokraus
– juhliinne tarjoiluapua pitkällä 
työkokemuksella
– maukkaat, kotitekoiset täyte- 
ja voileipäkakut, sekä leivonnai-
set tilauksesta
– autamme myös juhlienne 
suunnittelussa

Yhteydenotot:
Mona Hörman 040-589 0366
Mari Lepistö 040-589 0360

Kunnanjohtajalla Tarmo Aarniolla on Veikkola T-paita. T-paitojen lisäksi Veikkola-pipot saapuvat
Sirpan Vintille vielä ennen joulua. Punainen, musta tai sininen pipo tämän kylän tunnuksilla maksaa 
17 euroa. Pieni voittamaton kylä -teksti on T-paitojen (18-22 euroa) ja huppareiden (32 euroa) hihassa. 
Myös näitä saa ostaa Sirpan Vintiltä.

Veikkola -tuotteet
– pipot tulossa
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Unton isä, Antti, syntynyt 1904, oli 
kotoisin Galitsiasta, Karpaattien 
pohjoisrinteeltä. Hän emigroitui 
vanhempiensa kanssa Suomeen 
ensimmäisen maailmansodan 
aikana, juuri ennen kuin Itäval-
taan kuulunut maakunta liitettiin 
Puolaan. Vuonna 1946 maakunta 
liitettiin Neuvostoliittoon, mutta 
silloin Antti oli jo kauan asunut 
Suomessa.

Antti ja hänen perheensä asettui-
vat asumaan Pohjois-Kirkkonum-

Kunnan rakennusvirasto sai teh-
täväkseen antaa uusille kaduille 
ja teille nimet. He tekivät työtä 
parhaan kykynsä mukaan ja lä-
hettivät, sääntöjen mukaisesti, 
ehdotuksensa uuden kulttuuri-
lautakunnan hyväksyttäväksi. 
Minut valittiin kulttuurilautakun-
nan jäseneksi 14.12.1974, joten 
meitä veikkolalaisia oli siellä 

ONNENPOTKUNPOLUSTA 
kaksi. Marjatta Tuomolan kanssa 
totesimme useiden nimiehdotus-
ten olevan Veikkolan kylää ja sen 
imagoa halventavia. Kokous päät-
ti lähettää ehdotuksen Yhdyskunta 
Veikkolan käsiteltäväksi.

Yhdyskunta Veikkola perusti 
tienimistötoimikunnan, joka ko-
koontui 11.1.1975 Osuuspankin 
kerhohuoneistossa. Se sijaitsi sil-
loin nykyisen El Weicco -ravin-
tolan yläkerrassa. Läsnä olivat: 
Yhdyskunta Veikkolan puheen-
johtaja Matti Knuuttila ja sihteeri 
Hans Leidenius sekä asiantunti-
jajäsenet: Runar Lindholm (eläk-

Paljasjalkainen kirkkonummelainen 
Unto Marjatsalo

melle. Antti kävi koko lukuvuo-
den kestäneen Eerikinkartanon 
maatalouskoulun, aloitti vuonna 
1926 ja valmistui 1927. Hän oli 
kätevä ja tekeväinen. Toimeentu-
lon varmistuessa Antti avioitui ja 
perheeseen syntyi viisi lasta, po-
jat Heikki, Toivo, Unto ja tyttäret 
Terttu ja Hilkka.

Perhe asui aluksi Humla-nimises-
sä talossa Särkijärventiellä, Haa-
pajärvellä. Siellä asuessaan Uns-
ki aloitti koulunkäynnin vuonna 
1946. Toisin kuin nykyoppilaat 
koulukuljetuksineen, Unski käveli 
Veikkolan koululle (nyk. kirjasto) 
satoi, paistoi tai pyrytti. Onnen 
päiviä olivat ne, jolloin Eerikin-
kartanon tuttu keittäjä tarjosi kou-
lumatkalla oleville pojille lauta-
sellisen kuumaa puuroa.

Humlasta perhe Marjatsalo muut-
ti 1940-luvulla Veikkolaan Sepän 

mökkiin (nykyiseen taksien tau-
kotupaan). Unto kertoi, että heil-
lä oli navetta, joka sijaitsi sillä 
paikalla, missä nykyisin on 10-
kioski. Lehmät olivat laitumella 
nykyisin omakotialueena olevassa 
metsässä ja niityllä. Lehmien lai-
dunta ympäröi aita. Portti oli avat-
tava, jos halusi päästä takamailla 
oleville kesämökkitonteille. Kesä-
mökin omisti myös S.P.J. Keinä-
nen, kuuluisa kilpa-autoilija, mm. 
moninkertainen Eläintarhanajojen 
voittaja. Kun pojat Sepän mökissä 
näkivät SPJ:n tulevan autoineen, 
tuli heille kiire mennä avaamaan 
portti. He tiesivät, että palkinnoksi 
sai aina karamellin.

Toinen varma karamellin ansain-
tapaikka oli koulu. Veikkolan 
koulu lämmitettiin kakluuneilla 
ja polttopuita tarvittiin joka päivä. 
Heti, kun opettaja pyysi oppilaita 
hakemaan puita, lähti joukko pal-

velunhaluisia - ja karamellinki-
peitä - koululaisia kilpaillen hake-
maan puusylyksen. Palkintona oli 
karamelli.

Vuonna 1966 Unto muutti nykyi-
seen kotiinsa Lehtikuusentien pää-
hän. Paljon on kylä ja ympäristö 
muuttunut tänä aikana. Ennen oli 
ympärillä metsää ja marjamaita, 
nyt on taloja ja teitä. Jopa uudis-
asukkaat häätelevät marjanpoimi-
joita pois kunnan metsistä.

Tarvontien rakentaminen oli eden-
nyt Veikkolaan saakka 1960-luvun 
loppupuolella. Työmaalla tarvittiin 
paljon työntekijöitä ja useimmat 
olivat tulleet työn perässä pitkien 
matkojen takaa. Heille pyrittin 
löytämään kortteerit Veikkolas-
ta. Unton isovanhemmat asuivat 
talossa, jonka paikalla nykyisin 
on Koskentorin päiväkoti. He ot-
tivat kortteerilaisiksi Tarvontien 
rakentajia. Unton äidin vanhem-
mat asuivat myös Veikkolassa, 
punaisessa talossa, joka sijaitsi 
Turuntien ja Lamminpääntien 
risteyksessä, nykyisen kirjaston 
pohjoispuolella. Tämäkin talo on 
purettu jo 60-70 lukujen vaihtees-
sa. Unton toisetkin isovanhem-
mat kortteerasivat (majoittivaat) 

Tarvontien rakentajia. Veikkola 
on ollut useiden taiteilijoiden ko-
tiseutuna. Veikkolassa oli myös 
laulaja Laila Kinnusen koti. Hän 
ja hänen perheensä asuivat nykyi-
sen Lamminpääntie 2:n kohdalla. 
Laila ja hänen sisarensa Ritva oli-
vat ensin Haapajärven koulun op-
pilaita, mutta opittuaan suomea he 
muuttivat Veikkolan kouluun.

Untolla ja hänen suvullaan on hy-
vin paljon muistitietoa Veikkolan 
kylästä ja sen kehityksestä. Unto 
on aina ollut innokas urheilija. 
Hiihto, pallopelit ja yleisurheilu 
ovat olleet mieluisimpia. Hänel-
lä on valokuva hiihtokilpailun
I-palkinnon voittajista: Heitä on 
kuusi poikaa, joista yksi on Unto. 
Tarkkana ja täsmällisenä ihmisenä 
Unto on ollut sekä nyrkkeilyseura 
Yritys 69:n, että VeVen talouden-
hoitajana ja pitänyt tiukasti kiinni 
talouden nyöreistä. Urheilutoi-
mintaa Unski ei ole jättänyt, vaan 
pelaa vieläkin lentopalloa Huru-
ukoissa. Unskin urheilullisessa 
toiminnassa olisi ainesta erilliseen 
kirjoitukseen.

Teksti ja kuvat:
Raili Leidenius

man - Siwan alueen ym-
pärillä. Uusi kaava syntyi 
kaavoitusarkkitehti Leif 
Sundströmin toimesta.

Vuonna 1939 syntyi Luo-
man Rauhalan kartanon 
pehtoorille, Antti Mar-
jatsalolle, poika Unto. Pal-
jasjalkainen kirkkonum-
melainen, joka on ehtinyt 
elämänsä aikana jättää 
runsaasti jalanjälkiä. 

Veikkolan koulun pihalla 1947. Unto ylärivissä 2. vasemmalla.

Arkkitehti Taussi loi Veik-
kolan alueelle ensimmäi-
sen virallisen asemakaavan 
vuonna 1967. Kaava on 
vieläkin osin aivan käyt-
tökelpoinen, mutta vuosi-
en myötä sitä on jouduttu 
korjaamaan ja täydentä-
mään. Kylän kasvun myötä 
tuli myös tarve muodostaa 
Veikkolalle uusi keskusta 
Tuulensuun mäkeen. Van-
ha keskus sijaitsi paloase-
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Ylläoleva on katkelma 31-sivui-
sesta kirjasta nimeltään Harry 
Potter ja rottakellarin uumenien 
taika. Sen on kirjoittanut Niklas 
Pelkonen vuonna 2001, jolloin 
hän täytti kuusi vuotta. Alkuosan 
tarinasta Niklas saneli ja hänen 
äitinsä Elina kirjoitti. Loppukesäl-
lä hän jo kirjoitti jutut koneelle 
pääosin itse. Edellisenä vuonna 
ilmestyi Niklaksen kirja “Harry 
Potter ja kielletty metsä” ja sen 
jälkeen v. 2002 “Harry Potter ja 
kaatunut puu”. Nykyään 10-vuoti-
as Niklas kertoi, että hän kirjoitti 
omia Harry Potter jatko-osia, kun 
suomeksi niitä alkuperäisiä ei ol-
lut vielä ilmestynyt montakaan. 
“Olin silloin niin pieni: tarinoissa-
ni oli paljon lainauksia muista ta-
rinoista tai elokuvakohtauksista.” 
Tarinoiden tulostaminen ja nito-

keelle jäänyt Eerikinkartanon 
tilanhoitaja), Björn Hedberg (Se-
pän tilan isäntä ja Eerikinkartanon 
hoitokunnan puh.joht.), Viking 
Nyholm (ent. Eerikinkartanon ja 
Nylands Skogsrevir’in metsänhoi-
taja), Mauno Vuohenoja (Weikko-
la Enstaka hemmanín ent. peh-
toori), Åke Stenman (lautamies 
ja Yhdyskunta Veikkolan tilintar-
kastaja) sekä Raili Leidenius, joka 
piti pöytäkirjaa.

Tienimistöehdotus herätti sekä 
hilpeyttä että närkästystä. Kuvitel-
kaa, miltä tuntuisi ilmoittaa osoit-
teekseen “Muovikassinpolku”, 

“Koskispolku” tai “Kuoppakoro-
tuksenkuja”, “Tirkistyskujasta” 
puhumattakaan. Sorarinteenpol-
kua ehdotimme Tuulensuunpo-
luksi, Soranummentietä Testa-
menttitieksi ja Onnenpotkunpolun 
Käärmekuusentieksi. Kaiken kaik-
kiaan toimikunta ehdotti 23 nimen 
muutosta. Ne perustuivat yleensä 
tiedossa olevaan paikallishisto-
riaan, käytössä oleviin nimiin tai 
Eerikinkartanon alueen jalostettu-
jen puiden lajinimiin.

Kulttuurilautakunta tutustui 
13.2.1975 Yhdyskunta Veikkola 
nimiehdotuksiin ja totesi yksi-

mielisesti Yhdyskunta Veikkolan  
käyttäneen paikallistietouttaan 
alueen nimivalinnoissa. Kulttuu-
rilautakunta valtuutti Svanhild 
Snellin ja Hilding Frostellin tar-
kistamaan ruotsinkielisten kadu-
nimien kieliasun ja ilmoittamaan 
muutokset kaavoitustoimistolle.

Raili Leidenius

Testamenttitien alueella asuu tietoviisas, 
kirjailija ja luonnontuntija Niklas Pelkonen

minen kirjaksi oli Niklaksen oma 
bisnes: sukulaiset ja kaverit saivat 
ostaa kirjoja. Nykyisinkin Niklas 
kirjoittaa omia tarinoita, joista 
moni on vielä alkuvaiheessa.

Muutto Veikkolaan
Viime vuoden joulukuussa per-
heesi muutti Espoon Iivisniemestä 
Veikkolaan, miksi?
”Asunnot täällä eivät olleet niin 
kalliita kuin muualla” kertoi Nik-
las. He kävivät katsomassa useita 
asuntoja, mm. Tuusulassa. Veikko-
lan asunto oli mukavin nähdyistä. 
Nyt on enemmän tilaa ja ikioma 
huone ja parvekekin. Lähinaapurit 
Iivisniemestä olivat muuttaneet 
Veikkolaan pari vuotta aiemmin.
Veikkolaan oli mukava muuttaa, 
kun kirjasto ja kaikki harrastus-
paikat ovat lähellä. Espoossa 
kaikkialle piti mennä autolla. Nyt 
voi itse kävellä kauppaan, postiin 
ym. ja kavereiden luokse. Nyt on 
myös oma piha. Niklaksella on 
kaksi pikkusiskoa, 2-vuotias Jen-
ny ja 5-vuotias Helmi. Niklas ker-

too äitinsä olevan töissä Suomen 
suurimmassa eläkevakuutusyhti-
össä Helsingissä ja olevan paljon 
kokouksissa ja puhuvan julkisesti. 
Isänsä toimii asianajajana Helsin-
gissä. Sirkuksessa tirehtöörinä toi-
miva Päivi-täti on myös muuttanut 
vähän aikaa sitten Veikkolaan.

Koululainen
Niklas on Veikkolan koulussa nel-
jännellä luokalla, luokanopettaja-
na Pikki Romakkaniemi. Luokal-
la on 28 oppilasta. Niklas kehuu 
koulua rauhalliseksi, vaikka se 
on isompi kuin edellinen koulu. 
Koulussa on mukavaa, hän ei ole 
vielä ollut jälki-istunnossa, ei edes 
puhuttelussa. Veikkolan koulussa 
on ehkä kovempi kuri ja opetta-
jat ovat täällä Niklaksen mielestä 
osaavampia, kokeneempia. “Edel-
lisessä koulussa riehuttiin ja siellä 
oli huonoja opetustapoja. Täällä 
oppilaat oppivat ja tajuavat, että 
kaikilla opettajilla on oma ope-
tustyyli”. Uusi koulurakennus on 
hänen mielestään tosi siisti, piha 

on iso, hyvä ja monipuolinen. 
“Kiva kun on metsää, jonne saa 
mennä.” Koulun pihalla on myös 
turvallisia, hyvin tehtyjä laitteita. 
Kouluruoka on hänen mielestään 
Veikkolassa todella hyvää: lempi-
ruokaa ovat puuro ja lasagne.

Kitaristi, näyttelija ja
yleisurheilija
Nykyisin Niklas mieluiten soit-
taa kitaraa, jonka sai 7-vuotiaana. 
Hän käy Espoossa soittotunneilla. 
Koti ja koulu -yhdistyksen näytel-
mäkerhossa hän viihtyisi enem-
mänkin. Siellä mm. annettiin lau-
se, josta keksittiin tarina ja siitä 
tehtiin pieni näytelmä. Lisäksi on 
mm. ilmeikkyysharjoituksia. Kos-
ka “joku liikuntaharrastus pitää 
äidin ja isän mukaan olla”, niin 
parhaiten itselleen sopivaksi hän 
valitsi yleisurheilun Veven jou-
koissa. Mukavinta yleisurheilussa 
on monipuolisuus, heittolajit ja pi-
tuushyppy ovat eniten Niklaksen 
mieleen. Vapaa-aikoina on kiva 
leikkiä ulkona kavereiden kanssa.

Ahkera lukija
Niklas käy kirjastossa kerran vii-
kossa ja lainaa yleensä neljä kir-
jaa kerralla. Hän on “nääs nopea 
lukija”. Hän lainaa kaikenlaisia 
kirjoja: tietokirjoja, sarjakuvia 
(Tintti ja Akut) ja juuri nyt jänni-
tyskirjoja. Parhaillaan hän lukee 
Raappanan miehet -nimistä kirjaa. 
Kun Niklas kiinnostuu jostakin 
aiheesta, hän hankkii siihen liit-
tyvää tietoa mahdollisimman pal-
jon kirjoista, tv:n dokumenteista 
ja joskus myös Internetistä. Kirja 
tulee käteen ennemmin kuin oma 
(äidin vanha) tietokone. Kiinnos-
tuksen kohteina ovat olleet mm. 
dinosaurukset, jääkauden ja dino-
jen välinen aika, II maailmansota 
ja nyt Suomen sodat.

Tunnisti 159 lintua 4-vuotiaana
Niklas kertoi 3-vuotiaana toivo-

neensa äidiltä iltasaduksi aina 
kappaleita eri lintulajeista, milloin 
maakotkasta milloin metsosta jne. 
Nelivuotiaana hän tunnisti lintu-
kirjasta 159 eri lintua. Kiinnostus 
lintuihin on sen jälkeen vain vah-
vistunut. Iivisniemen lintujärvellä 
hän kävi usein isän kanssa. Siellä 
meren läheisyydessä oli eri lintuja 
kuin Veikkolassa, jossa on lähellä 
metsää ja niisä paljon haukkoja 
ja metsälintuja. Niklas bongailee 
lintuja vaikka parvekkeelta. Hän 
ei yleensä kirjaa näkemiään pa-
perille, vaan pitää ne päässä “kun 
mulla on hyvä muisti”. - Viime 
syyskuussa linturetkellä Haapa-
järvellä Niklas havaitsi ja tunnisti 
ensimmäisenä mm. pähkinähakin.

Tulevaisuudessa luonnontietei-
lijä
Luonto on aina kiinnostanut Nik-
lasta. Hän kertoo olleensa aina tut-
kijatyyppiä. Joku toinen hajottaa 
television tutkiakseen sen sisältöä. 
Se ei kiinnosta häntä, sillä: “Sen 
minä ainakin oon päättänyt, että 
minusta tulee luonnontieteilijä, 
ehkä jopa luonnontieteiden pro-
fessori. Mieli saattaa toki muut-
tua, kun olen niin nuori.”

Tyytyväinen asukas
Millaisia muutoksia Niklas ha-
luaisi kotikylälleen? Ylämäessä 
olevan ruman pubin hän haluaisi 
purettavan. Muutoin Niklaksen 
mielestä “täällä on jo kaikkea, 
mitä pystyy toivomaan”. Kun oi-
kein tivasin puutteita, niin hän 
vastasi pilke silmäkulmassaan: 
“Alkoa ei ole, mutta onhan meil-
lä oma sahtiseura.” Niklaksen isä 
jää kohta kolmeksi kuukaudeksi 
vanhempainvapaalle. Poika arveli, 
että “silloin lasten palvelut lisään-
tyvät”.

Niklasta haastatteli ja kuvasi 
Marjokaisa Piironen

KÄÄRMEKUUSENTIEKSI

Haapajärvellä syyskuussa lintutornin paikkaa katsastamassa ovat 
(vasemmalta) Niklas Pelkonen, Raija Kari, Ilmari Vornanen, Elina 
Mäkinen (Niklaksen äiti) ja Topi Tjäder.

Testamenttitien alue

“Mutta olen silti keksinyt 
hyvän aatteen, miten saa 
kiusalliset oppilaat kii-
peliin”, nauroi Fffronk. 
“Mikä se on?” kysyi äl-
listyneesti Pate. “Kone 
nimeltä oppilaspiirakka, 
pölvästi. Kiusalliset ja il-
keät oppilaat pannaan 
koneeseen ja oppilaasta 
tulee piiras.” “Joo, kuin-
ka se toimii sitten?” kysyi 
Pate. “Työnnetään kauko-
säädintä ja oppilas menee 
sisään ja oppilaspiiras tu-
lee ulos. Tiedota sinä tästä 
opettajille, niin minä haen 
muut pärvälepakot ja ker-
ron heille suunnitelmani 
ja panen tuplana piiraita 
koneeseen. Älykääpiö, ym-
märsitkö?”
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       ‘aate’
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Eino
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Suurin
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SorsanHelma-
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‘……
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Peräkammari
OK      Maggiore
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   (lat.)
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Golf-
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paikat
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Eteen

Viinit
pilalla

Ranta-

Piena Temppeli

Lemuta

tai  .... Karjalainen

�

Valokuva: Esa Urhonen

Nykyristikoihin on vakiintunut 
käytäntö, jossa perinteisten, pe-
rusmuodossa olevien yksittäisten 
sanojen lisäksi ratkaisu muodos-
tuu myös ilmaisuista, joissa sanat 
voivat olla taivutettuja. Tällöin 
ristikkoa usein hallitsee pääku-
va ja ratkaisua sen luonnehdinta. 
Luonnehtivat ilmaisut tulevat eri-
tyisesti merkityille riveille ja ne 
voivat muodostua yhdestä tai use-
asta sanasta ja olla jopa täydellisiä 
lauseita.

Viimekertaisen ristikon pääku-
va pyrki muistuttamaan Veikko-
lan tarjoamista liikunnallisista
mahdollisuuksista. Sauvakävelijää 
luonnehdittiin osin monimerkityk-
sisillä ilmaisuilla: Iloa kylänraitis-
ta, Raitista ilmaa ja Iltalenkille. 
Saadun palautteen perusteella 
ylipääsemättömiä ratkaisuongel-
mia ei ristikossa liiemmin ollut. 
Jonkin verran päänvaivaa aiheutti 
vähemmän käytetty  rankinen  ja 
hieman epätavallinen yhdyssana 

V LÄ I D A

E ÄH TT MÄ NI NE S

HE IK Ä AR ID SS NO

K LY NÄ AR TI SI AT

AL IS ET Y TI RE IO UT

UT TT II ÄK A OR T O

S MA IO LL A J A

AL SP YI TS VÄ LÄ IL EN N

H TE TA AS AT I O EN A

N AR KN SI TE A WL RA I

A KK A A A TK TI A OT S

RI IT UR VU UA S S H

EL LI TA A MR IO UT SK TE

EL MI TA H AA IS A II OR

TE AS AT V T LE KA TE UJ

A AI I A OP IT T AL RA
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Riparilla 

Juotikas Saksan 
kanava

Jäte-
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maatti-
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esimiehiä  
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(taiteellisesti) 

Passiin  

Naisia 

Kärpä-
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teki- 
öllä ja 
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Noin 0-1v. 

Emalointi 
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(ei tanssit) 

Syö 
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Toistettu
(uudelleen ja 

Blondi-
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lan 
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rakki  
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.... von
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Koolla  

Ehti-
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Vertai- 
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-kerta tai -kieli 
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telttoja
Saari 

Ruotii Teot 

Kontto

uudelleen)

lääke 

Oriol 

Niskavuorella 

Juoninta

sitä? 
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R

AOLI

Via (prepositio)

Sirpan 
Vintti ! 

Lam-
paista 

Raataa

Paris 

Fro-
mentine
(Le …. )

Ristikko: Veikko, Piirrokset: Franz
**

EHKÄISE DEMENTIAA,  RATKAISE VEIKKOLA-RISTIKKO!

jätekara, joka siis tarkoittaa ome-
nan syöntijätettä eli karaa.

Tämänkertainen ristikko on huo-
mionosoitus kylän merkkihenki-
lölle, jonka 75-vuotispäivää vietet-
tiin elokuussa. Lukijan tehtävänä 
on ensinnäkin tunnistaa hänet, 
mikä ei liene lainkaan vaikeaa, ja 
sitten luonnehtia häntä nuolilla ja 
pilkkuviivoituksella merkittyjä 
reittejä pitkin. Luonnehtivat ilmai-
sut ovat sekä yksi- että useampi-
sanaisia. Ristikkoa laadittaessa on 
otettu vapaus poiketa tavanomai-
sesta siinä, että eräs luonnehdin-
noista on ranskankielinen, mutta 
se on suoraan erään hänen sävel-
tämänsä kappaleen nimi. Ristikko 
on haasteellisempi kuin tähänasti-
set Veikkola-ristikot. Vaikeustaso 
on kahden ja kolmen tähden välil-
lä. Ristikon toinen versio on jul-
kaistu Muusikko-lehden lokakuun 
numerossa.

Veikko Pohjola

Viimekertaisen ristikon oikea ratkaisu.
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Veikkolassa 9-luokkalaiset kan-
sainvälisyydestä kiinnostuneet 
Comenius-ryhmäläiset järjestivät 
koulun aulaan näyttelyn. Heitä 
kiinnosti tietää, mistä näiden EU-
hankkeiden nimi oikein tulee, ja 
löysivät kuvauksen miehestä, joka 
vaikutti alun perin keskiajalla.

Uusin hanke Veikkolan
koulussa
Tänä lukuvuonna Veikkolassa 
aloitettiin uusi Comenius-hanke, 
jossa tutkitaan arvioinnin mah-
dollisuuksia vaikuttaa koulun ke-
hittämiseen. Kaikki 9. luokkien 
oppilaat täyttivät 66 kysymystä 
sisältävän kaavakkeen. Aiheet 
liittyvät koulun lisäksi esim. va-
paa-ajan viettoon, sosiaalisiin 
suhteisiin, asuinympäristöön ja 
tulevaisuuden suunnitelmiin. Tu-
loksia vertaillaan partnerikoulu-
jen kanssa, jotka ovat Italiassa ja 
Englannissa.

Vuoden aikana järjestetään myös 
oppilas- ja opettajavaihtoja. En-
simmäisenä toteutuu italialais-
ryhmän vierailu Veikkolaan 7.   
12.12., jolloin viisi oppilasta, yksi 
opettaja ja yksi kaupunginvaltuus-
ton jäsen yhteistyötahon edustaja-
na saapuvat tutustumiskäynnille 
maahamme.

Comenius valtakunnallisesti
Tänä vuonna vietettiin kolmatta 
kertaa valtakunnallista Comenius-
viikkoa Suomessa. Viikon tarkoi-

Comenius vaikuttaa edelleen
Suomen kouluissa vie-
tettiin Comenius-viikkoa 
7. 11.2005

tuksena oli lisätä Comenius-ohjel-
man tunnettavuutta sekä tiedottaa 
hankkeista ja niiden tuloksista. 
Viikon 45 aikana ohjelmaan osal-
listuvat koulut eri puolilla Suomea 
järjestivät tapahtumia omalla alu-
eellaan. Jokainen osallistuva kou-
lu on ideoinut itse oman tapahtu-
mansa, ja joukkoon mahtui mm. 
näyttelyitä, tietoiskuja, yleisöti-
laisuuksia sekä eri kulttuureihin 
tutustumista.

Kaikki tapahtumat on koottu ta-
pahtumakalenteriin, joka löytyy 
Comenius-ohjelman Suomen kan-
sallisen toimiston CIMOn www-
palvelusta: 
https://www.cimo.fi/Resource.

phx/cimo/sokrates/comenius/
comenius-viikko-2005.htx.

Monet tapahtumista olivat kaikille 
avoimia. Lisätietoja tapahtumista 
voi kysyä tapahtuman järjestäjäl-
tä. Yhteystiedot löytyvät tapahtu-
makalenterista.

Teksti:
Cimo:n toimisto ja
Veikkolan Comenius-ryhmä

Kuvat: Paavo Sortti

9. luokkien Comenius-ryhmäläiset järjestivät Veikkolan koulun näyttelyn Comenius-hankkeista kautta 
aikojen.

Johann Amos Comenius
(1592-1679). 

Tämän miehen mukaan kutsu-
taan eri maiden koulujen yh-
teistyötä Comenius-hankkeiksi.

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

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

 

Sorat
    Hiekat

 Murskeet

       Sepelit

Kuljetus
Suominen Oy

Jukka Suominen
Puh. 0400-471 887

Ajankohtaista tietoa netistä:

www.veve.net

LISÄTIETOJA:
Comenius on EU:n koulutusoh-
jelma Sokrateen kouluopetuksen 
alaohjelma. Comenius kattaa kou-
lutuksen päiväkodeista toiselle as-
teelle ja koskee kaikkia kouluyhtei-
söön kuuluvia: oppilaita, opettajia 
ja muuta opetusalan henkilöstöä. 
Comenius-alaohjelman tavoittee-
na on parantaa opetuksen laatua ja 
edistää henkilöstön ammatillista 
kehittymistä ja vieraiden kielten 
opiskelua sekä lisätä kulttuurien 
välistä vuorovaikutusta. Alaohjel-
massa tuetaan oppilaitosten pro-

jektiyhteistyötä, liikkuvuutta sekä 
verkostoitumista. Koko Sokrates-
ohjelman kansallisena toimistona 
Suomessa toimii Kansainvälisen 
henkilövaihdon keskus CIMO. 

Eila-Maija Sortti, Veikkolan kou-
lu, puh. 09-29672111
CIMOssa lisätietoja antavat:
ylitarkastaja Nina Rekola, CIMO, 
puh. 09-7747 7038
tiedotustoimittaja Tuija Ruoho, 
CIMO, puh. 09-7747 7259
http://www.cimo.fi /Resource.phx/
cimo/sokrates/comenius.htx
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VeVe noussut Suomen
kolmanneksi suurimmaksi 
yleisurheiluseuraksi

Veikkolan Veikkojen yleisurhei-
lulisenssien määrä oli vuoden 
2005 tilastojen mukaan jo 361 
kpl. Määrä on kolmanneksi suurin 

Kirkkonummen kaikkien aikojen 
ensimmäiset taitouintikilpailut 
pidettiin uimahallissa perjantaina 
11.11. Tilaisuus oli samalla tuiki-
tärkeä harjoitus tuomareille, jotka 
vastikään olivat läpäisseet tuoma-

Antti Keskitapion kuulanäyte VeVe:n mestaruuskisoissa

Veve Suomen kolmanneksi suurin yleisurheiluseura

maassamme heti Espoon Tapioi-
den ja pituushypyn MM-pronssi-
mitalistin, Tommi Evilän kotiseu-
ran, Tampereen Pyrinnön jälkeen. 
Tämä on suoranainen Veikkolan 
hiekkakuopan ihme, kun vertaa 
paikallisia olosuhteita monen 
muun suurseuran harjoitusmah-
dollisuuksiin.

Pätevät ohjaajat, laadukas palvelu 
ja helppo hypätä mukaan-henki 
ovat varmasti olleet edesautta-
massa voimakkaaseen harrastaja-, 
lisenssi- ja jäsenmäärän kasvuun. 
Kaikkiaan VeVe yu-jaoston on 
ottanut omakseen jo yli 800 poh-
joiskirkkonummelalaista liikunta-
leikkikoululaisista veteraaneihin, 
harrastajista kilpaurheilijoihin. 
VeVe yu-jaos tarjoaa monenlai-
sia liikuntamuotoja kaikille lähes 
viikon jokaisena päivänä ympäri 
vuoden.

Myös valtakunnan tasolla yleis-
urheilun harrastajamäärä jatkoi 

kasvuaan, ja lisenssiurheilijoiden 
määrä ylitti nyt 25000:n rajan. 

Helsingin MM-kilpailuiden he-
rättämän innostuksen jälkimai-
ningeissa odotetaan ensi vuodeksi 
kuluvaa vuotta suurempia lukuja 
myös Veikkolassa. Siksi tätä kir-
joitettaessa vielä epävarma uuden 
urheilukentän rakentaminen olisi 
enemmän kuin tarpeen.

VeVe yu-jaoston toiminta, harjoi-
tusajat ja ohjelmat löytyvät Kirk-
konummen Sanomien torstaileh-
den viikkopäivyristä ja jaoston 
kotisivuilta: www.veve.net

Teksti:
Arimo Bäckman

Veikkolan urheilupuisto - stadion 
- on ollut paha ja iso kivi Kirkko-
nummen budjetin tekijöiden ken-
gissä. Neuvottelut ovat jatkuneet 
kireinä kesän ja syksyn. Oikeasti 
ne alkoivat jo pari vuotta sitten, 
jolloin valtiovaltaa edustavat Mat-
ti Saarinen ja Ilkka Kanerva olivat 
kenttätilanteeseen tutustumassa. 
Kentän nähtyään sekä tarpeen 
ja käytön kuultuaan he lupasivat 
tulevalle urheilupuistolle valtion 
rahoitusta.

Veikkolan urheilupuiston asialli-
seen kuntoon saattamiseksi anot-
tiin kunnalta 650.000 e vuoden 
2006 talousarvioon. Kenttäasiaa 
on sen jälkeen pyöritelty lauta-
kunnassa ja kunnanhallituksessa. 
Syksyn lopussa kentän rahoitus 
putosi pois v. 2006 budjettiehdo-
tuksesta. Neuvottelut jatkuivat 
- periksi ei annettu. Lokakuussa 
sovittiin alustavasti, että vuodelle 

Urheilupuistosta
vihdoin sopu

2006 esitetään 300.000 e ja loput 
300.000 e vuodelle 2007.

Viikolla 45 Veikkolan urheilu-
puistolle näytettiin vihreää valoa. 
Kunnanhallituksen neuvottelijat 
antoivat vuodelle 2006 rahoitus-
ehdotuksen , jossa mm. todetaan:
“Veikkolan kiistellystä urheilu-
puistosta päätettiin siten, että kun-
nan ja valtionavustuksen yhteis-
summa on enintään 650.000 e ja 
jakautuu kolmelle vuodelle sekä 
valtionavun pitää olla merkittävä”

Aiemman suunnitelman mukaan 
kentän rakentaminen olisi jakaan-
tunut kahdelle vuodelle, tämän 
uuden mukaan se venyy kolmel-
le. Kaiketi veikkolalaisilla riittää 
kärsivällisyyttä vielä yhdeksi lisä-
vuodeksi. Joka tapauksessa hank-
keesta tulee totta. Hurraa!

Raili Leidenius Ve-Ve fani

Kirkkonummen uimaseuran uima-
rit selviytyivät erinomaisesti nuo-
rille tarkoitetuissa Ikäkausimesta-
ruuskilpailuissa Espoonlahdessa 
5.-6.11.2005 ja aikuisten masters-
mestaruuskilpailuissa Turussa 1-
2.11.2005. Turussa saaliksi tuli 
neljä kultaa ja hopea, Espoonlah-
dessa kulta, neljä hopeaa ja kaksi 
pronssia.

Nuorten kilpailut uitiin samaan ai-
kaan kymmenellä paikkakunnalla 
eri puolilla Suomea. Valtakunnal-

KIS ui 5 kultaa, 5 hopeaa 
ja 2 pronssia.

lisessa vertailussa KIS:n Teemu 
Aho sijoittui hienosti sijoille 4, 
12, 18

Tulokset
Mastersmestaruudet: Marina Jaro-
va 4 kultaa, Sergey Zharov hopea
Ikäkausimestaruudet: Teemu Aho 
kulta, 3 hopeaa, Henriikka Kemp-
pinen hopea ja pronssi ja Simo 
Sinkko pronssi .

Teksti:
Hans Leidenius

Taitouinti 
- jalostettua kehonhallintaa 

rikurssin.
Tuomaristossa istuivat ryhmän 
valmentaja ja sielu Anu Ylämurto, 
Anun äiti Helena Ylämurto sekä 
Lauran äiti Anne Tepponen.
Viime kevään SM-kilpailuissa 

VEIKKOLAN
SIVUAPTEEKKI

Koskentie 3, Puh. 2565 130

Avoinna
ma klo 9-18

ti-pe klo 9-17

Kirkkonummen uimaseuran tytöt 
sijoittuivat kunniakkaasti kolman-
siksi. Taitoryhmän veikkolalaiset 
jäsenet ovat esittäneet mahdol-
lisuutta harjoitella Uppo-Nallen 
upeissa tiloissa.

Yhteispisteet:
Leena de Paulis 46.84
Laura Tepponen 45.10
Teresa Staysey 44.28
Anne-Marie de Paulis 41.68

Teksti:
Raili Leidenius
Kuva:
Hans Leidenius

Ajankohtaista tietoa netistä:

www.veve.net
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Seppälä on vuosien saatossa pe-
rustanut neljä kuntosalia, mutta 
keskittyy tällä hetkellä toimitta-
maan ja huoltamaan kuntosali-
laitteita yrityksille ja yhteisöille. 
Aloite kuntosalin perustamisesta 
Veikkolaan tuli ystävien kautta. 
Seppälä on koulutukseltaan lii-
kunnanohjaaja ja lupaa opastaa 
tarvittaessa aloittelijoitakin lajin 
saloihin. Salin liikuntalaitteiden 
ohjeet ovat myös selkeästi esillä.

Klubi-isäntä pelaa vapaa-aika-
naan lentopalloa Manu Koiviston 
ja kumppaneiden kanssa  Sikari-
portaassa  ja on kyseisen seuran 
perustajajäsen numero 21. Lisäksi 

Veikkolassa on voinut 
harrastaa talviuintia syk-
systä 2001 lähtien. Uinti-
paikka on Lamminjärven 
rannassa, Lammaskallion 
uimarannassa. Kunta toi-
mittaa syksyllä rantaan 
lämpimän pukutilan. Vaa-
timatonta koppia saavat 
käyttää kaikki, jotka lu-
nastavat avaimen. Tila on 
jaettu verhoilla naisten ja 
miesten osastoihin.

Kunnan liikuntatoimi tuo rantaan 
pumpun, joka pitää veden sulana 
pakkasellakin. Lämpömatto joh-
taa pukuhuoneesta laiturin portail-
le. Matto estää rinteen ja laiturin 
jäätymisestä johtuvaa liukkautta 
ja lisää siten turvallisuutta. Lii-
ketunnistimella toimivat valot te-
kevät mahdolliseksi uinnin myös 
pimeänä aikana. Pakkasella laitu-
rilta veteen menevät portaat jääty-
vät liukkaiksi. Oman turvallisuu-
den vuoksi ei pidä mennä uimaan 
yksin. Onneksi talviuimareita on 
niin paljon, että työpäivän pää-
tyttyä harvoin osuu uimakopille 
yksinään.

Pukukopin avaimen voi tila-
ta itselleen kunnan numerosta 
29672379 (Marjatta Mikkonen) 
tai sähköpostilla osoitteesta mar-
jatta.mikkonen@kirkkonum-
mi.fi  . Avaimen saa maksamalla 
25 euroa. Palautettaessa siitä saa 
takaisin pantin 15   . Avaimen voi 
noutaa Veikkolasta kirjaston ala-
kerrassa olevasta nuorisotilasta 
sovittuna aikana. Esim. keskiviik-
koisin nuorisotila on auki klo 20.30 
asti. Avainta ei tarvitse palauttaa 

Avantouimareiden pukukoppi Lamminjärven rannassa ei ole
kaunis, mutta sieltä tulee ulos onnellisia ihmisiä.

Avantouinti jatkuu Lammaskallion rannalla

kesäksi, vaan vasta kun lopettaa
hyisen harrastuksen.

Sauna lämpiää sunnuntaisin
klo 14 17.
Kyläyhdistyksen rantasauna on 
talviuimarien käytössä lokakuusta 
huhtikuun loppuun. Kertamaksu 
on 2e , koko kauden maksu on 
20e . Samalla voi maksaa ky-
läyhdistyksen perhekohtaisen 
jäsenmaksun, jolloin maksu on 

yhteensä 30e . Pukuhuoneessa 
on tilillepanokortteja. Sinne tulee 
myös listat lämmittäjistä, ja siel-
tä voi tarkistaa, milloin sauna on 
lämmin. Sauna lämpiää vain, jos 
talkoohenkisiä lämmittäjiä riittää. 
Edellisten vuosien kokemusten 
perusteella sunnuntainen sauno-
minen käynnistyy joulun jälkeen.
Saunatietoa on myös Veikkolaver-
kossa, osoite http://www.veikkola.
net/ veikkola| palveluita

Fitnessclub 2000 on ystäväklubi

Ylös, ulos ja salille! Klubi-isäntä Torsti Seppälä patistaa veikkola-
laisia liikkumaan.

hän on tuomaroinut yli 1000 kan-
sainvälistä lentopallo-ottelua.

Torsti Seppälän omistamalle lii-
kuntapalveluyritykselle ei jatkajaa 
ole tiedossa ainakaan perhepii-
ristä. Pete-poika tienaa leipänsä 
golfi n opettajana   toistaiseksi. 
Tulevaisuudessa nuori liikunnan-
ohjaaja saattaa keikkua levytilas-
tojen kärjessä, onhan hän tuore 
idols-fi nalisti.

Teksti ja kuva:
Paavo Sortti

Klubi-isäntä Torsti Seppä-
lä markkinoi kuntosaliaan 
klubina, jossa pariskun-
nat, kaverukset jne. pää-
sevät kuntoilemaan edulli-
sella ystäväkortilla.

Kyläyhdistyksen 

yhteisöjäsenmaksu:

50 euroa,

Jäsenmaksutili:

Länsi-Uudenmaan 

Osuuspankki

529 745-43368.

Viite: 650049

YRITYKSET
&

JÄRJESTÖT
KYLÄ-

YHDISTYKSEEN

Kyläsaunan ja puuvajan maalaustalkoita on pidetty parina viime 
kesänä. Tässä Tapani Iivari maalaa saunan yläosaa, jonne suurim-
man maalausurakan tehneet Pirkko-Liisa Iivari ja Leena Aarras 
eivät rohjenneet kiivetä.

Näkki ja avantouintikisat 3.12 
ja joulusauna 18.12.
Talviuintijaos on mukana Veikko-
lan joulukalenterissa. Lauantaina 
3.12. klo 14 on rannalla Kirkko-
nummen uimaseuran järjestämät 
Veikkolan avantouintimestaruus-
kisat. Sauna lämpiää uimareille. 
Tuleekohan Näkki paikalle?

Sunnuntaina 18.12. voi kokeilla 
uintia avannossa ja mennä läm-
mittelemään kyläsaunan leppeisiin 
löylyihin. Joulusauna järjestetään 
tänä vuonna niin, että 12–14 on 
sauna miehille, klo 14–16 avanto-
sauna kaikille ja klo 16–18 naisille 
oma joulusauna kynttilän valossa. 
Sauna on liitetty viemäriverkkoon, 
joten siellä voi peseytyä. Vesi hae-
taan sangolla järvestä, ja kiukaan 
vesisäiliöstä saa lämmintä vettä. 
Uintipakkoa ei tietenkään ole, 
vaan perinteisestä joulusaunasta 
voi nauttia muutenkin.

Saunan vuokraus
Saunaa voi vuokrata myös yksi-
tyiskäyttöön tai ryhmille. Sunnun-
tain iltapäivät on varattu lokakuun 
lopusta lähtien talviuimareille, 
mutta muina päivinä saunaa voi 
vuokrata omaan käyttöön. Maksu 
on 20e /viisi tuntia. Saunan vuok-
raaja huolehtii itse saunan lämmi-
tyksestä ja veden kannosta sekä 
siisteydestä saunomisen jälkeen. 
Saunamaksu maksetaan kylä-yh-
distyksen tilille 529745-43368.
Avaimen saa kuittia vastaan.

Saunan avain ja varaukset Leena 
Aarras, puh. 040 5736322 tai Pirk-
ko-Liisa Iivari, puh. 050 3540836

Teksti:
Pirkko-Liisa Iivari

Kuvat:
Pirkko-Liisa Iivari,
Marjokaisa Piironen
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Bonusta jopa 5 %

Saarioinen
PUNAJUURET
470 g

3.35

1.83

0.69

1.39

Fazer Present
SUKLAAKONVEHTI
300 g

2.45

Saarioinen

SILLISALAATTI JA ROSOLLI

300 g
Saarioinen

JOULULAATIKOT

350-400 g

Dronningholm
LUUMU-
MARMELADI
300 g

HK

PIENI JUHLAKINKKU

5.95

Ingman
POHJANPOIKA
KERMAJUUSTO
1 kg

5.99

3.99Kariniemi
BROILERIN
RINTALEIKE
marin.
950 g

0.69JärviSuomen
PORTIN LENKKI-
MAKKARA
400 g

0.99Valio
APPELSIINI-
TUOREMEHU
1 l

Ingman
MAUSTETUT
JOGURTIT
200 g

0.29

Snellman
VOILEIPÄKINKKU
300 g

2.39

kg

1.45
kg

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

1.75

kg

1.73
kg

Kestävää edullisuutta varmasti!Kestävää edullisuutta varmasti!

8.95
kg

1.99
kg4.98

4.37–5.00
kg

ma-pe 7-21
la      8-18
su 12-21

2.30
kg

3.48
kg

Hinnat voimassa
joulukuun loppuun:

4.20
kg

l

6.12
kg

11.17
kg

7.97
kg

3.89
kg

Fazerin
JOULULIMPUT
450 g

Hinnat voimassa koko joulukuun.
oimassa koko joulukuun.

Hinnat voimassa koko joulukuun.

HK
PORSAAN ULKOFILEE
maustamaton

HK
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
400 g
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Nikolajewin juuret ovat vahvasti 
Veikkolassa. Mies on asunut täällä 
vuodesta 1972 muutamaa taukoa 
lukuun ottamatta. Ennen yrittä-
jäksi ryhtymistään hän työskenteli 
kymmenen vuotta prosessiteolli-
suuden palveluksessa työmainaan 
voimalaitokset, paperitehtaat ja 
maakaasuverkostot. Halu nähdä 
maailmaa vei Nikolajewin töihin 
mm. Norjaan, Ranskaan ja Ve-
näjälle. Vaimon suopea asenne ja 
mukanaolo helpottivat sopeutu-
mista uusiin kulttuureihin. Elämä 
kiertolaisena päättyi vuonna 1992 
ensimmäisen lapsen synnyttyä. 
Nikolajewit asettuivat asumaan 
Kaislammelle.

Nikkari-yrittäjä sanoo viihtyvän-
sä työssä, jossa suurin osa asi-
akkaista on yksityisiä ihmisiä. 
Samalla hän kuitenkin myöntää 
yrittäjyyden mukanaan tuomat 
riskit. Työpäivät venähtävät usein 
yli 12-tuntisiksi. Paperityöt vievät 
myös aikansa. Työturvallisuuden 
tärkeyden yrittäjä sai omakoh-
taisesti kokea puolitoista vuotta 
sitten, jolloin hän pääurakoitsijan 
työturvallisuuden laiminlyönnin 
seurauksena tipahti betoniantu-
rasta törröttävien rakennusrauto-
jen väliin kolmen ja puolen metrin 
korkeudesta. Apu kuntoutukseen 
löytyi onneksi läheltä: Markon 

S-Market Veikkola avasi oven-
sa marraskuun 7. päivänä vuon-
na 2002. Kolmevuotissynttäreitä 
juhlittiin myymälässä 10.-12. 11. 

Ammattitaitoinen työnjälki on nikkarin 
käyntikortti

vaimo on ammatiltaan työfysiote-
rapeutti.

Nikolajew on sijoittanut täydelli-
sen peltisepänverstaansa perheen 
autotalliin, koska kohtuuhintaisia 
vuokratiloja ei Veikkolassa ole
pienyrittäjille tarjolla. Virolaisen 
vuokratyövoiman kasvu raken-
nuksilla saa yrittäjän mietteliääk-
si. Kaverit majoittuvat kesken-
eräisissä rakennuskohteissa tai 
asuntovaunuissa makuupusseissa 
mikroaaltouuni ja kahvinkeitin 
mukavuuksinaan. Viroon rekis-
teröitynyt välitysfi rma ottaa ura-

koitsijalta 15-20 euroa tunnilta. 
Kaverit saa tyytyä kuuteen euroon 
tunnilta.

Kahden lapsen isänä Nikolajewia 
huolestuttaa liikenteen räjähdys-
mäinen kasvu kylänraitillamme. 
“Pitäis saada uusi ramppi moot-
toritielle Veikkolan ja Nummelan 
väliin, koska esimerkiksi Terva-
lammen suunnasta tulevat autoili-
jat ajavat tällä hetkellä Veikkolan 
kautta” tuumii Nikolajew.

Teksti ja kuva:
Paavo Sortti

Rakennuttaja ja nikkari työkohteen äärellä: toimitusjohtaja Heli 
Barižc ja Marko Nikolajew

Marko Nikolajewin Nik-
karin putki- ja peltityö 
on oman kylän osaava 
ammattilainen, jonka tar-
jontaan kuuluvat niin ra-
kennuspeltityöt kuin jäte-
vesijärjestelmätkin.

Janne Olenius on luotsannut Veikkolan S-Marketin suotuisaan ke-
hitykseen.

S-Market täytti vuosia
kahvitarjoilun ja arvonnan mer-
keissä. Päävoittona oli upea taulu-
televisio.
Kuva: Paavo Sortti

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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