


VEINI 40v



Tervehdys ystävät,  
Kiitoksia ja anteeksi
Veinin 40-vuotisjuhlat ja juhlajulkaisu 
vaativat yllättävän paljon aikaa tekijöil-
tään.

Tahdon tässä aluksi kiittää kaikkia 
mahdollisia tahoja juhlien rakentamisen 
mahdollistamisesta sekä itse juhlaan 
osallistumisesta. 

Juhlateltan hankkimis- ja pystytys-
manöövereistä vastasi Jorma Lindgren 
ahkeran rakennusporukan tukemana 
(Kasurinen, Tikkanen, Papinniemi, 
Sevon, Kaskisuo, Korpijaakko ja Väliaho). 
Juhlalavan rakennuslavat järjesti Vesa 
Sorjonen ja lavan vanerit sekä tarjoilutel-
tan lainasi Laaksolahden huvilayhdistys.

Juhlien ruokahuollon järjesti Tuija 
Hålfast apunaan Tuula Lindgren ja Maarit 
Papinniemi. Juomahuollosta vastasi perhe 
Lindgren, kuten myös puffetin toiminnas-
ta. Iso hali tässä kohtaa perhe Väliaholle, 
joka lahjoitti juhlaseremonioiden kuohu-
juomat ja sangen mittavan määrän viiniä 
ja muita juomia illan painikkeeksi. Kiitok-
set myös muille juomahuoltoa tukeneille 
nimeltä mainitsemattomille henkilöille.

Juhlan ohjelmasta vastasi Nurmikuu-
kusen taiteilijayhdistys. Kiitokset kaikille 
esiintyjille, kuten pussi-Raijoille Veini 
rap esityksestä (Jatta Holmström, Tuija 
Hållfast, Maukka Laukkanen, Maarit 
Papinniemi, Kipa Peura-Suvanto), Aimo 
Rantaselle huikeasta huuliharppuesityk-
sestä, Sosiaalineuvos Markku Savijärvelle 
ja Musiikkitohtori Jasu Sasokille veret 
seisauttavasta posetiivilla säestetystä 
viluilusta sekä Asser Hiltuselle ja Pentti 
Vilmille Veinin henki kappaleen esittämi-
sestä ja yleisön laulattamisesta.

Super suurkiitokset juhlayhtye Elmers-
sille koko illan kattaneesta tanssimusiikki 
esityksestä. Elmers laulu- ja soitantayh-
tyeessä esiintyivat Heikki Laiho (laulu ja 
kitara), Heikki Aivila (bassokitara), Juha 
Tupasela (laulu ja rummut), Juha Hieta-
lahti (klarinetti ja saxofoni), Heli Kuusisto 
(laulu ja helistimet) ja Hannu Löytty 
(haitari ja urkusyntetisaattori).

Kiitokset osallistumisesta ja puheista 
yhdistyksen perustajalle Pentti Vilmille, 
Jupperin koulun rehtorille Jouni Holopai-
selle ja kaikille muille puhujille. Erityisen 
lämmin kiitos kaupunginosayhdistysten 
liitto ry:n puheenjohtajalle Mikko Perk-
kolle kultaisen ansiomerkin luovuttami-

sesta Teuvo Tikkaselle. Kiitokset myös 
kaikille muille yhdistyksille ja yhteisöille, 
jotka yhdistystämme juhlavuotena muis-
tivat ja/tai juhliin osallistuivat (Laakso-
lahden kirjaston ystävät, Laaksolahden 
huvilayhdistys ry, Rastaalan omakotiyh-
distys ry, Pitkäjärven VPK, Kaupungin-
osayhdistysten liitto ry, Espoon kaupun-
gin eri instanssit…)  

Öljyn- ja bensiinintuoksuiset erikois-
kiitokset Pitkäjärven VPK:lle paloauton 
esittelystä, sekä kaikille vanhojen kulku-
neuvojen näyttelyyn osallistuneille.  

Vielä erikoisspesiaali kiitos kaikille, 
jotka ovat osallistuneet tämän julkai-
sun tekemiseen. Tietojen- ja valokuvi-
en keruusta Teuvo Tikkaselle, Maarit 
Papinniemelle, Jacquelin ja Arto Rauteli-
nille sekä Kari Saurenille, Meri Sevonille 
tietojen kasaamisesta ja erityisesti sisällön 
tuottamisesta sekä Kati Väliaholle juhlien 
kuvaamisesta. Superkiitokset anonyymil-
le taittajalle visuaalisesta ilmeestä sekä 
Misha Turkamalle tulostuksen mahdollis-
tamisesta. 

Lopuksi vielä kiitokset kaikille juhliin 
osallistuneille ja nimeltä mainitsematto-
mille tekijöille.

Ja pieni anteeksipyyntö mahdollisista 
tietojen epätarkkuuksista, virheistä sekä 
asukastietojen epäharmoniasta. Tuotok-
sen tekeminen kesti hieman, mutta tässä 
se nyt on.

Terveisin
Veinin omakotiyhdistys ry:n  
Puheenjohtaja 
Altti Sevon  

Puheenjohtajan palsta





Juhla-alueelle rakennettiin perjantaina 

24.8.2012 esiintymislava juhlien yhtyeelle 

20 siirtolavalla. Lavalle asennetut vesi-

vanereille saatiin lainaksi Laaksolahden 

huvilayhdistykseltä. Yhdistys on hank-

kinut juhlia varten 2 kpl juhlatelttoja, 

jotka Jorma Lindgrenin asiantuntevalla 

johdolla kasattiin. Itse rakentaminen 

osoittautui yllättävän haasteelliseksi, 

ellei peräti koomiseksi ohjeiden vettyes-

sä lievästi kostean ilmanalan vallitessa. 

Lisäksi rakennustalkooporukka kiitteli 

todennäköisesti kiinalaista valmistajaa 

tavasta, jolla näennäisesti yksinkertainen 

rakennusohje saadaan printattua mahdol-

lisimman pieneksi ja epäselväksi. Lopulta 

sitkeys palkittiin ja 8 miehen pitäessä 

telttakehikon nurkkia kasassa, osat saatiin 

siirrettyä oikeaan järjestykseen ilman suu-

rempia fyysisiä vammoja ja teltan osien 

tuhoutumista. 

40-vuotias Veinin oma-
kotiyhdistys juhli parkki-

paikalla 25.8.2012



Lauantaina Veini kylpi auringonpaisteessa ja asuk-

kaat saivat nauttia yhdestä vuoden kauneimmasta 

päivästä. Puoliltapäivin urheilukentän parkkipaikal-

le saapui koko joukko toinen toistaan ihmeellisem-

pää kulkuvälinettä nuorempien ja varttuneempien 

asukkaiden ihmeteltäväksi. 4 autovanhusta, palo-

auto, 4 moottoripyörää ja pappatunturi keräsivät 

ihastelevia ja jopa pelokkaita katseita.



Iltajuhla alkoi 17.30 kokoontumisella ja 

onnitteluiden vastaanotolla juhla-alueella. 

Onnitteluita kertyi naapuriyhdistyksiltä, eri 

sidosryhmiltä, kaupungin silmäätekeviltä ja 

vanhoilta asukkailta. Kokoontuminen alkoi 

kaikkien vieraiden nimilaputtamisella seu-

rustelun edistämiseksi. Itse kullekin silloin 

tällöin muisti saattaa tehdä tepposen, mutta 

nimi rintapielessä edesauttaa keskustelun 

etenemistä.
Kuuden aikoihin puheenjohtaja Altti 

Sevon toivotti kutsuvieraat ja asukkaat 

erittäin tervetulleiksi juhliin. Erittäin kar-

kean silmämääräisen arvion mukaan tähän 

kohtaan paikalle oli saapunut 122 henkilöä, 

joten lähes puolet Veinin asujaimistosta oli 

paikalla samanaikaisesti. Puheenvuorossaan 

puheenjohtaja kehui vuolaasti järjestystoi-

mikuntaa vaivannäöstä ja juhlan mahdollis-

tamisesta. Vaikka ketään ei erityisesti muu-

ten huomioitu, Papinniemen, Lindgrenien 

ja Tikkasten perheiden panostus puheessa 

mainittiin.

Tervetuliaisseremonia huipentui Veinin alueen erikoisaktiivin Teuvo Tikkasen pal-kitsemisella. Teuvolle myönnettiin suomen Kotiseutuyhdistysten liiton edustajan Mikko Perkon juhlallisesti jakama kultainen ansio-merkki. Teuvo on toiminut yhdistyksessä reilut 30 vuotta, ja omalta osaltaan vaikut-tanut koko yhdistyksen olemassa oloon. Huomionosoitus tuli Tikkaselle täytenä 
yllätyksenä, ja olemuksesta päätellen herran ryhti parani, vaikka painava mitali käänsikin liivin oikean rintapielen vinoon.



Heti alkuseremonioiden perään puheen-johtaja vei juhlaväelle äärimmäisen han-kalan 5 kysymyksen blondeille suunnatun ”Tahdotko miljonääriksi” monivalinta 
tietovisan. Juhlavieraat järjestäytyivät 
joukkueiksi, mutta näennäisen helpot 
kysymykset osoittautuivat kovinkin 
haasteellisiksi. Voittajajoukkue onnistui saamaan 3 oikeaa vastausta, joka kysy-
mysten kompleksisuuteen nähden olikin huima saavutus. 

Juhlien musikaalisen osuuden aloitti 
haitaristin säestämänä Asser Hiltunen 
kajauttamalla komeasti ilmoille sanoitta-mansa Veinin henki nimisen valssin. Ylei-sö kuunteli haltioituneena esitystä, joka 
aluksi kärsi säestävän hanuristin taisteltua väärän kappaleen nuottien kanssa

Juhlien mainio 6 hengen orkesteri Elmers 

loihti täydellisesti hallitulla äänenpainolla 

musiikkia lähes nelisen tuntia.  Yhtye 

tyylitteli koti- ja ulkomaalaisia rock, pop, 

tango, humppa ja fox kappaleita kultivoi-

tuneella tavalla. 



Musiikin lomassa ns. vapaan sa-

nan osuuksissa kuultiin lyhyitä ja 

mainioita puheita Veinista ja sen 

merkityksestä asukkaille ja ympä-

ristölle. Yhdistyksen perustaja 
Pentti Vilmi joutui tuomiolle ja 

vastaamaan kysymykseen, miksi 

hän on yhdistyksen perustanut. 

Pentti kuvaili lyhyessä puheen-
vuorossaan yhteistyön merkitystä 

alueen rakentamisessa ja palve-
luiden kehittämisessä yhteisym-

märryksessä kaupungin kanssa.

Jupperin koulun rehtori Jouni Holopainen kehui omassa puheen-vuorossaan ”koko kylä kasvattaa” hankkeen ja alueen yhteistyötä. 

Yhdistys tarjosi juhlavieraille päi-

välliseksi jättiannoksen täyttävää ja 

kaloripitoista kanawokkia. Päivällinen 

sai hyvän vastaanoton, mutta useista 

santsiyrityksistä osa 100 kg:n ruo-

kamäärästä jäi saavuttamatta oikeaa 

päämääräänsä.



Juhlakansan omat kyvyt esittivät taitojaan illan kuluessa. Aimo Rantanen tyylitteli huuliharpullaan kuumien preeriatasankojen tunnel-maa Ennio Morriconen hengessä valoisaan kesäiltaan.

Myöhemmin ilta keskeytyi karmivalla 

tavalla skandaalinomaisesti, kun ”Pussi 

Raijojen” esittämä väkevä Rap-perfor-

manssi iski kuin tuhat volttia seesteiseen 

ja harmonisen illan viettoa. Rap-esi-

tyksessä sai kuulla kunniansa erityisesti 

Veinin alueen kantaväestön edustajat. 

Ilta huipentui jo hämärän saavut-tua huimaan Posetiivi vs. viulu batleen, jossa kyytiä sai ”My Way” kappale. Esiintyjinä sosiaalineu-vos Markku Savijärvi ja viulussa Jaso Sasaki. Esitystä seuranneessa haastattelussa selvisi, että posetii-vi toimii reikäkorttitekniikalla ja soittajalta vaaditaan lähinnä kättä ja tahdikasta veivauskykyä.

50-vuotisjuhlia odotellessa
Altti Sevon



Rouskut (Suku Lactarius) ovat maassa kasvavia metsäsieniä, jotka muo-
dostavat puiden kanssa sienijuuria. Rouskuille on ominaista alapinnan 
murtuva malto, josta erittyvä neste on useimmiten puhtaan tai vetisen 
valkoista. Suurin osa rouskuista on keskikokoisia tai jopa kookkaita sie-
niä. Enemmistö rouskuista soveltuu hyvin ruokasieniksi, mutta kirpeim-
mät on hyvä miedontaa keittämällä n. 5-10 minuuttia.

Rouskut

Karvarousku
Karvarousku on keskikokoinen, 
vaaleanpunainen sieni. Se kasvaa 
koivikoissa tai koivuvaltaisissa 
sekametsissä. Sen lakki on nuorena 
kupera, vanhemmiten laakeneva. 
Karvarousku on saanut nimensä 
lakille tyypillisistä karvoista, jotka 
näkyvät selkeimmin reunoilla. 
Lakki on lähes lihanpunainen ja 
tummavyöhykkeinen. Heltat ovat 
vaaleanpunertavat ja jalka tasapaksu 
ja ontto. Mallon leikkauspinnalta 
tihkuu puhtaan valkoista maitiais-
nestettä. Kirpeän maun välttämi-
seksi karvarouskuja on hyvä keittää 
n. 10 min (tai 2 x 5 min välillä vettä 
vaihtaen). Keitettyinä ja huuhdel-
tuina karvarouskut sopivat kaiken-
laisiin sieniruokiin tai säilöttäväksi 
suolaamalla.

Karvarouskusalaatti
3-4 dl esikeitettyjä karvarouskuja

Kastike:
•	 2 sipulia
•	 2 dl kermaviiliä
•	 2 hapahkoa omenaa
•	 1 rkl viinietikkaa
•	 1 paprika
•	 2 tl sokeria
•	 nippu persiljaa
•	 ½ tl mustapippuria
•	 nippu ruohosipulia
•	 ½ tl rakuunaa
•	 suolaa maun mukaan

Hienonna sienet ja sipulit. Kuutioi 
omenat ja paprika. Sekoita ainekset 
keskenään ja lisää joukkoon persilja, 
ruohosipuli ja suola. Sekoita kastike-
ainekset keskenään ja lisää salaatin 
joukkoon. Anna vetäytyä kylmässä 
hetken aikaa ennen tarjoamista.

Leppärousku
Leppärouskut luokitellaan 
kasvupaikan mukaan; kuusen-
leppärouskut kasvavat kuusten 
seuralaisena ja männynlep-
pärouskut mäntyjen lähellä. 
Leppärouskut ovat keskikokoisia 
sieniä, jotka soveltuvat miedon-
makuisina sellaisenaan ruoan-
laittoon. Kuusenleppärouskun 
lakki on oranssinkeltainen ja 
vihertävävyöhykkeinen.. Vihreä 
väri lisääntyy lakin vanhetessa. 
Heltat ovat oranssinkeltaiset ja 
mallon leikkauspinnalta erittyvä 
maitiaisneste on porkkananpu-
naista ja kuivuessaan värjääntyy 
vihreäksi. Malto on vaaleaa, pin-
taosistaan oranssia ja vähitellen 
värjääntyy hitaasti viinipunaisek-
si ja lopulta vihreäksi. Porkka-
nanvärinen jalka on hohkainen 
ja ontto. Männynleppärousku on 
myös oranssinpunainen, mutta ei 
värjäydy vanhemmiten vihreäksi. 
Koska sieni on mieto ja hyvän-
makuinen, se valitettavan usein 
maistuu jo nuorena toukille.



Leppärouskurieskaset
•	 1/2 l paloiteltuja leppärouskuja 
•	 ½ l vettä tai maitoa
•	 50 g hiivaa
•	 2 tl suolaa
•	 2 rkl hunajaa tai siirappia
•	 3 dl sämpylä jauhoja
•	 8 dl vehnäjauhoja
•	 ½ dl öljyä

Hienonna sienet. Liuota hii-
va haaleaan nesteeseen. Lisää 
taikinaan sienet, suola, hunaja 
ja sämpyläjauhot. Alusta taikina 
pehmeäksi vehnäjauhoilla ja lisää 
loppuvaiheessa öljy. Anna taiki-
nan kohota rauhassa. Taikinan ko-
hottua nujerra taikina jauhotetulla 
leivinalustalla ja muotoile siitä 
tanko. Jaa tanko 12 palaan, pyöritä 
ne tasaisiksi ja taputtele tai kauli 
ohuiksi rieskoiksi. Anna rieskojen 
kohota, pistele ne, voitele halutes-
sasi öljyllä ja paista 225 asteessa 
n. 15 min. Rieskojen valmistuttua 
voit tarjoilla ne hienonnetuilla 
sienillä, yrteillä ja valkosipulissa 
maustetulla levitteellä.

Haaparousku
Haaparousku on violetinharmaa, 
isokokoinen ja paksumaltoinen. 
Se kasvaa tuoreissa, kosteis-
sa havu- ja lehtimetsissä koko 
maassa. Lakki on nuorena kupera, 
vanhemmiten laakeneva. Vanhim-
mat sienet ovat usein jopa suppi-
lomaisia. Heltat ovat valkoiset tai 
kellertävät ja jalka tasapaksu ja 
ontto. Malto on paksua ja val-
koista. Leikkauspinnalta erittyvät 
maitiaisneste on valkoista, mutta 
värjääntyy keittämisen yhteydessä 
vihreäksi. Maku on kirpeä. Haa-
parouskuja suositellaan keitettä-
väksi n. 5 min kirpeyden poista-
miseksi. Sen jälkeen niitä voidaan 
käyttää ruoanvalmistukseen tai 
säilöä perinteisesti suolaamalla. 
Haaparouskut soveltuvat esim. 
muhennoksiin tai sipulin kanssa 
sienisalaatteihin.

Haaparouskumuhennos
•	 n. 3 dl keitettyjä haaparouskuja
•	 1 rkl voita
•	 ½ dl lihalientä
•	 3 dl paksua kermaa
•	 3 rkl juustoraastetta (esim. 

Parmesan tai Emmental)
•	 1 kanamuna

Pane kattilaan voita ja lisää sitten 
sulaneeseen voihin paloitellut 
ja keitetyt haaparouskut. Lisää 
joukkoon ½ dl lihalientä ja 3 dl 
kermaa. Keitä seosta miedolla läm-
möllä n. 20 min. Lisää joukkoon 
juustoraaste ja anna sen sulaa. 
Ota kattila liedeltä ja lisää jouk-
koon kanamuna. Muhennosta voi 
tarjoilla liha-  tai  kalaruokien li-
säkkeenä tai laittaa vaikka hetkeksi 
uuniin liharuoan päälle



Keltarousku
Keltarousku on isokokoinen, paksumaltoinen ja limainen sieni, joka kasvaa kosteissa kan-
gasmetsissä ja korpipainanteissa. Keltainen lakki on epäselvästi vyöhykkeinen ja karvainen 
varsinkin laidoiltaan. Nuoren sienen lakin reunat ovat sisäänpäin kääntyneet ja heltat 
kellertävät. Tanakka jalka on tasapaksu, alaspäin pullistunut ja ontto. Malto on valkoista tai 
kellertävää. Maitiaisneste valkoista ja värjää leikkauspinnan violetiksi. Keltarouskun maku 
on hieman kirpeä, mutta ainakaan pitkäaikainen keittäminen ei ole tarpeen.

Mustarousku
Mustarousku on keskikokoinen tai 
kookas sieni, joka kasvaa kuusi- ja 
sekametsissä, puistoissa ja kivikois-
sa. Sen väri vaihtelee kellanvihreästä 
tumman tervanruskeaan. Lakin reu-
na on lyhytnukkainen ja sisäänkier-
tynyt. Heltat ovat tiheät, kellertävän 
valkoiset ja vanhoina niihin tulee 
helposti tummia laikkuja. Jalka on 
lakin värinen, tanakka ja täyteinen. 
Valkoinen malto on paksua ja tiivis-
tä ja siitä tihkuu runsaasti puhtaan 
valkoista maitiaisnestettä. Maku on 
polttavan kirpeä. Mustarouskua on 
aikaisemmin käytetty ruokasienenä 
keittämisen jälkeen, mutta nykyään 
ei suositella sen käyttämistä muta-
geenisyyden vuoksi.

Keltarouskukeitto
•	 1 l tuoreita keltarouskuja
•	 1 ½  l vettä
•	 2 kasvisliemikuutiota
•	 2 rkl voita
•	 2 rkl vehnäjauhoja
•	 ½ tl valkopippuria
•	 ¼ tl mustapippuria
•	 1 tl kirveliä
•	 (suolaa)
•	 1 keltuainen
•	 ½ - 1 dl kermaa
•	 Pinnalle: persiljasilppua

Paloittele tuoreet sienet. 
Pane sienet ja vesi kattilaan. 
Murenna mukaan kasvislie-
mikuutiot. Anna keitoksen 
kiehua miedolla lämmöllä 
n. 15 minuuttia. Siivilöi lie-
mi ja ota sienet talteen. Su-
lata kattilassa voi ja sekoita 
sulaan voihin vehnäjauhot. 
Lisää sienten keitinliemi ja 
anna kiehua 10 min. Lisää 
mausteet ja sienet. Anna 
keiton lämmetä ja tarkista 
maku. Vatkaa tarjoilukul-
hossa keltuainen ja kerma-
tilkka sekaisin. Kaada päälle 
keitto vähitellen. Somista 
keiton pinta persiljasilpulla 
ja tarjoile heti.



Veinin siirtolohkareikko
Veinin siirtolohkareikko sijaitsee Veinin-
kadun ja Riihiuunintien välisen kävely-
tien itäpuolella jokseenkin Mustarouskun 
talojen kohdalla kalliolla. Se koostuu noin 
viidestä muutaman metrin kokoisesta 
sekä useasta pienemmästä siirtolohka-
reesta. Siirtolohkareikko on rauhoitettu 
luonnonmuistomerkkinä v. 1986.

Laaksolahden lehtikuuset
Laaksolahden lehtikuuset sijaitsevat Pit-
käjärventie 21:n kohdalla lähellä jäähallia. 
Myös nämä puut on rauhoitettu v. 1986. 
Korkein puu on n. 28-metrinen ja suurin 
läpimitta 3 m. Puiden historia juontaa 
Aurora Karamzinin aikaan 1850-luvuille.

Näköalatornin rauniot
Dalsvikin kartanon näköalatornin rauniot 
sijaitsevat Laaksolahden monitoimitalon 
takana olevassa metsikössä mäen harjalla. 
1800-luvun lopulla rakennettu näköala-
torni rakennettiin graniitista louhitun 

korkean kivijalan päälle. Kiviset rappuset 
johtivat tasanteelle, jolla oli puinen lattia 
ja keskellä olevan pyöreän tornin sisällä 
puurappuset ylöspääsyä varten. Ylätasan-
teella oli lipputanko. Puurakenteet olivat 
kauniin pitsityylisesti ja paljon väkeä 
mahtui viettämään siellä aikaa tai teke-
mään sinne vaikka päiväretken. Näkö-
alatornin raunioilta on edelleen hulppeat 
näkymät Pitkäjärvelle. Samalla kävelyllä 
voit samalla bongata Laaksolahden upean 
tammimetsän mäen juurella.

Veinin rautakaivos
Veinin rautakaivos sijaitsee Jupperin 
koulun viereisellä kalliolla aivan koulun 
ulkoilurajojen (merkitty valkoisella) 
ulkopuolella. Sen löysi vuonna 1846 kai-
vosmies Josef Hammar poikansa kanssa. 
Magnetiittimalmin louhiminen aloitettiin 
heti, mutta malmin köyhyyden ja rikki-
kiisupitoisuuden vuoksi kaivos suljettiin 
nopeasti. Lähekkäisiä kaivoskuoppia on 
viisi, mutta n. 2 metriä syvät kuilut on 

täytetty. Osa kaivosalueesta näkyy silti 
hyvin. Kivien pinnalla näkyy edelleen 
ruostetta.

Dalsvikin kalkkikivilouhos
Laaksolahden eli Dalsvikin kalkkiki-
vilouhos sijaitsee Nummikujan pään 
pohjoispuolella aivan lähellä tietä entisen 
Sveinsin tilan mailla. Laaksolahden kalk-
kikiveä on hyödynnetty pitkään, mahdol-
lisesti jopa 1400- tai 1500-luvuilta lähtien 
1900-luvun puolelle. Laaksolahden kalk-
kia on mahdollisesti käytetty mm. Espoon 
kirkossa, 1700-luvlla Suomenlinnassa ja 
1800-luvulla Vantaan masuunissa. Lou-
hoksen käyttö kuitenkin hiipui 1800-lu-
vun puolivälissä. Louhos on kooltaan n. 
60 m x 40 m sekä n. 3 m syvä. Kaivoksen 
ympäristössä kasvaa lehtoa sekä monia 
harvinaisia lehtolajeja kuten soikkokak-
sikko, lehto-orvokki ja kadonneeksi luultu 
mäkiminttu. Kaivos on suojattu muinais-
muistolailla.

Iltakävelyllä voit jatkossa poiketa 
tavanomaiselta reitiltäsi, sillä Veinin 
lähiympäristö tarjoaa kiinnostavia 
luontokohteita.

Lähiympäristön luontokohteita



Karvarousku

 1. vuodesta -86
Päivävaara Kalevi -44, suunnittelija 

(eläk.), liikunta, valokuvaus
  Anneli -47, puhelinmarkkinoija 

(eläk.), liikunta
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72, harja-

katto -99

 2. vuodesta -02
Sihvonen  Esa -57, kiint.päällikkö, salilla 

käyminen
  Sirkka -64, myyntisihteeri, 

pyöräily, sauvakävely
Lapset:  Sami -90, opiskelija, salibandy, 

lenkkeily
  Topi -92, opiskelija, jalkapallo, 

lenkkeily
Lemmikit: Norfolkin terrieri Rocky 7v, 

lancashiren heeler Laku 2 v.
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72, auma-

katto -84

 3. vuodesta -98
Nikkola  Esa -64, suunnittelija, laulu, 

metsätyöt, koneet ja vehkeet
  Jaana -65, lukeminen, ristikot, 

koirat, kävely, ratsastus am-
matti

Lapset:  Karri Kytömäki -87, postimies, 
tietokoneet, moottoriajoneu-
vot, moottoripienoismallit

  Ilmari Nikkola -99 koululainen, 
jalkapallo

  Inkeri Nikkola -00 koululainen, 
ratsastus

Lemmikit: Irlannin susikoira Iiris 
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72, harja-

katto -00

 4. vuodesta -73
Hartikainen Anja -36, (eläk.)lastenlapset, 

ristikot
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72-73, 

aumakatto -88

 5. vuodesta -73
Helin  Anton -23, myyntip. (eläk.), 

kalastus, matkailu, mökkeily
  Outi -41, lääk.voim. (eläk.), 

matkailu, metsänhoito, puutar-
hanhoito

Talotyyppi:  Väinolä, rakennusv. -73, auma-
katto -90

 6. vuodesta -02
Sevon  Altti -69, DI, salibandy, 

jalkapallo ja liikunta kaikissa 
muodoissaan.

  Meri -70, lääkäri, tanssi, käsi-
työ

Lapset:   Aapo -02, koululainen, legot, 
Aku Ankat ja salibandy

Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72, auma-
katto -89

 8.

 1.

 2.  5.



 7. vuodesta -89
Kuusimäki Ahti -51, toimitusjohtaja 

(eläk.), tennis, mökkeily, nik-
karointi

  Ansa -50, toimitusjohtaja, 
tennis, mökkeily

Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72, auma-
katto -94

 8. vuodesta -88
Kytö  Kim -53, yrittäjä, bisnes, 60-lu-

vun musiikki, matkustelu
  Tuija -56, IT-asiantuntija, käsi-

työ, liikunta, matkustelu
Lapset:   Samuli -98, koululainen, ve-

neily, kalastus, matkustelu
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -73, auma-

katto -88

 9. vuodesta -96
Kojonen  Juha -60, aluepäällikkö, retkei-

ly, trial-moottoripyöräily
  Pirkko-Liisa -60, sisäinen tar-

kastaja, retkeily, lukeminen
Lapset:  Anniina -95, opiskelija, näytte-

leminen, musiikki
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72-73, 

harjakatto -00

 10. vuodesta -07
Härkönen Riku -69, myyntipäällikkö, 

kuntoilu, kuvataide
  Jaana -71, opiskelija, lenkkeily
Lapset:  Kalle -02, koululainen, koripal-

lo
  Anni -07,leikkiminen
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72-73, 

aumakatto –2005

 11. vuodesta -73
Eriksson  Caj -39, eläk.
  Marianne  -42, eläk.
Lemmikit: 
Talotyyppi: Eerola, rakennusv. -72-73, 

aumakatto -94

  12. vuodesta 
Väliaho  Antero -67, Työmatkapyöräily
  Kati -71, Kuntonyrkkeily ja 

koripallo
Lapset:   Nina -96, Laskettelu eri muo-

doissaan
  Veeti -00, Koripallo
  Ville -01, Jalkapallo
  Venni -05, Kori- ja jalkapallo
  Yhteisesti: Laskettelu eri muo-

doissaan
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72-73, 

harjakatto -87

 6.

 10.

 4.

 11.



Leppärousku

 1. vuodesta -06
Kaskisuo  Aki, -63, ajosuunnittelija, kun-

toilu,  mökkeily
  Kirsi, -65, toimintaterapeutti, 

kuntoilu, mökkeily
Lapset:   Emmi, -90
  Iiro, -92
  Anton, 95
Lemmikit: Lyhytkarvainen collie Luna ja 

Kingcharlesinspanielit Diina ja 
Remus

Talotyyppi:  Päivölä, rakennusvuosi -73, 
aumakatto

 2. vuodesta -96
Lökström  Mona
Ihanus   Jukka
Talotyyppi:  Louhela

 3. vuodesta -92
Papinniemi  Matti -56, yrittäjä, retkipurjeh-

dus, sukellus, mökkeily
  Maarit -58, assistentti, ret-

kipurjehdus, käsityöt, koti, 
mökkeily

Lapset:  Tuomas -91, opiskelija
  Sanna -94, opiskelija, kuntosa-

li, lenkkeily
Lemmikit:  Tiibetinterrieri Zara ja kissa 

Vilma
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusvuosi -72, 

tasakatto 

 4. vuodesta -79
Alanne  Ilkka -41, projektipäällikkö 

(eläk.), lukeminen, kuntoilu
  Anneli -45, talouspäällikkö,  

liikunta
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -74, auma-

katto -85

 5. vuodesta -77
Gynther  Ulla-Maija -39, lehtori TEM 

(eläk.), lukeminen, ulkoilemi-
nen

Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72, auma-
katto -88

 6. vuodesta -06
Euren  Sami -63, software engineer, 

kuntoilu
  Marjo -65, fysioterapeutti, 

muodostelmaluistelu, kuntoilu
Lapset:   Roope -93, opiskelija, kuntosa-

li
  Ida -97, koululainen, muodos-

telmaluistelu
Lemmikit: Lancashire Heeler Masi
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -73, auma-

katto -01

 3. 1.

 4.  5.



 7. vuodesta 
Aunio  Jukka -51, asiakaspalvelupääl-

likkö, purjehdus, laskettelu, 
ulkoilu

  Riitta -61, projektijohtaja, 
purjehdus, laskettelu, ulkoilu

Lapset:  Taneli -91, opiskelija
Lemmikit: Försti
Talotyyppi:  Louhela, rakennusvuosi -72, 

aumakatto -90

 8. vuodesta -76
Lindgren  Jorma -45, asentaja (eläk.), 

ulkoilu, mökkeily, matkailu
  Tuula -45, assistentti (eläk.), 

ulkoilu, mökkeily, matkailu
Lapset    Tiina -69, Miikka -72  ei asu
Talotyyppi:  Louhela, rakennusvuosi -72-73, 

aumakatto -85, maalämpö 
2011

 9. vuodesta -94
Korpijaakko Jukka -64, tuotehoitaja, vanhat 

moottoripyörät, lukeminen, 
karate, tanssi

  Annukka -68, laboratoriomes-
tari, agility, tanssi

Lapset:   Milla -95, opiskelija
  Ronin -99, koululainen, jalka-

pallo
Lemmikit: Parsonrusselinterrierit Kentsu, 

Nyrkki ja Diiva
Talotyyppi: Eerola, rakennusv. -72, auma-

katto -01

 10. vuodesta -08
Karosvuo  Jari -64, myynti- ja markki-

nointi, liikunta ja kuntoilu
  Kirsi -66, myynti- ja markki-

nointi, liikunta ja kuntoilu
Lapset:   Sini -94, opiskelija
  Sonja -98, koululainen, sirkus-

koulu
Lemmikit: kääpiövillakoira Lulu
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72, auma-

katto -85

 11. Ei rakennusta, parkkialue

 12. vuodesta -94
Savijärvi  Markku -47, Sosiaalineuvos, 

Halavatun pappa, Posetiivari El 
Reino, Italia

  Pirjo -57, toim.hoit., Italia, 
Jooga, Method Putkisto

Lapset:  Essi -89,  opiskelija
  Juuso -92, opiskelija
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -72, auma-

katto -00

 10.

 7.

 9. 12.



Haaparousku

 1. vuodesta -73, Eva vuodesta 
-90 

Schröder Kenneth -32, rakennusmestari 
(eläk.), ympäristö- ja kotiseu-
tuasiat, akvarellimaalaus

Haapakoski-Schröder Eva -46, 
tietokantapäällikkö (eläk.), 
puutarhakasvien omatar-
veluomuviljely, liikkuminen 
metsissä, marjojen ja sienien 
kerääminen, kasvis- ja kala-
ruokien kehittely ja valmistus, 
pyöräily, hiihto, liikunta

Lapset Aikuisia, eivät asu
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv.-72 - 73, 

tasakatto

 2. vuodesta 2011
Tietoja ei julkaista

 3.  vuodesta -04
Turkama Misha -71, myyntipäällikkö, 

jääkiekkovalmentaja, pelaami-
nen, golf

 Jutta -70, lastentarhanopettaja, 
hevostelu, lenkkeily

Lapset: Nico -97, koululainen, jääkiek-
ko

 Jenni -99, koululainen, jääkiek-
komaalivahti

Lemmikit:  Karkeakarvainen mäyräkoira 
Sani

Talotyyppi:  Louhela, rakennusv.-73, tasa-
katto 

 4. vuodesta -03
Sirkiä Mikko -69, business manager, 

lentopallo, lukeminen
 Kirsi -74, työfysioterapeutti, 

liikunta
Lapset: Iida -98, koululainen, ratsastus
 Jussi -00, koululainen, jalka-

pallo
Lemmikit: Borderterrieri Siiri
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv.-73, tasa-

katto 

 5. vuodesta -78
Tikkanen Teuvo -40, IT-järjestelmäasi-

antuntija (eläk.), kotiseututyö, 
liikunta

 Sinikka -41, pankkitoimihen-
kilö (eläk.), käsityöt, liikunta, 
lukeminen

Lapset Raimo -64, Marjut -66 ja Tom-
mi -77 aikuisia, eivät asu

Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, raken-
nusv.-74, aumakatto -85, 
käyttövesiputkisto 2011

 6. vuodesta -75
Nevala Paavo -36, autonkuljettaja 

(eläk.), liikunta
 Aila -39, perushoitaja (eläk.), 

lähimmäispalvelut
Lapset Pasi -70 aikuinen, ei asu
Lemmikit: Silloin tällöin Pasin lasten 

koirat
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv.-73 - 76, 

aumakatto -84, lämmitysjär-
jestelmä 2011

 1. 3.

 6.

 4.



 7. vuodesta -84
Erätuuli Matti -43, professori, dosentti 

(eläk.), hevosten hoito, venei-
ly, liikunta

 Pirjo -46, liikunnan lehtori 
(eläk.), marjastus, sienestys, 
kirjallisuus

Lapset Pauliina -70 ja Tea -77 aikuisia, 
eivät asu

Lemmikit Hevoset Tean tallilla kuin myös 
Ida koira ja kanat

Talotyyppi:  Veitsiluoto-Monikko, raken-
nusv.-84, peruskorjaus 2010 
- 2011 

 8. vuodesta -91
Kytöniemi  Reima -52, yrittäjä, kirjallisuus, 

tennis, moottoripyörä, 
 Iris -53, tietojärjestelmäpääl-

likkö, puutarhan hoito, pyöräi-
ly, käsityöt, luonto

Lapset Jonne -82, Tuomas – 84 aikui-
sia, eivät asu

Lemmikit:  Bullterrieri Otto
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -73 - 74, 

aumakatto -84

 9. vuodesta -73
Lampinen Pentti -33, autonkuljettaja 

(eläk.), matkailu, kuvaristikot
 Kyllikki -33, myyjä (eläk.), 

laulu, näytteleminen, teatteri, 
käsityöt, puutarhan hoito 

Lapset Vesa -53, Tarja -58 ja Teija -59 
aikuisia, eivät asu

Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv.-73, tasa-
katto

 10. vuodesta -02
Haaranen Olli-Pekka -62, prosessoija, 

kalastus, ulkoilu
 Sirpa -66, taloussihteeri, ulkoi-

lu
Lapset:  Niko -90, opiskelija, musiikki
 Anniina -95, opiskelija, koirat
 Akseli -99, koululainen, skeit-

tailu, kalastus
Lemmikit: Labradorin noutajat Lumi ja 

Ronja, terrieri Romu, kilpikon-
na Kille

Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv.-72, harja-
katto -96, laajennus 2005

 11. vuodesta -73
Pirttimaa Tauno -38, insinööri (eläk.), 

lukeminen, piirtäminen, kunto-
liikunta, valokuvaus, filosofoin-
ti

 Sisko-Liisa -45, sosiaalikasvat-
taja (eläk.), puutarhanhoito, 
kädentaidot, kulttuuri, vapaa-
ehtoistyö, jooga

Lapset Maria -67, Ilkka -70, Markus 
-72 ja Juho -79 aikuisia, eivät 
asu

Lemmikit:  Akvaariokalat
Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, raken-

nusv.-73, loiva harjakatto -87,  
maalämpö 2010

 10.

 9.

 8. 5.



Haaparousku

 15.

 13.

 12.

 12. vuodesta -98
Koitto Jouko -58, juristi, mökkeily, 

nikkarointi
Isotalo Riikka -66, puutarhuri, käsityöt
Lapset:   Teemu -89, aikuinen, ei asu
 Taru -92, opiskelija
 Satu -01, koululainen, koripal-

lo (LePy)
Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, raken-

nusv.-72 - 73, harjakatto ja 
laajennus 2005

 13. vuodesta -86
Hopsu Juhani -53, varatuomari, pyö-

räily, lukeminen, hiihto
 Leila -54, vanhempi asiantun-

tija, liikunta, puutarhanhoito, 
lukeminen, mummoilu 

Lapset Antti -80, Ville -84, Jussi -88 
aikuisia, eivät asu

Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, raken-
nusv.-73, laajennus ja auma-
katto-92

 14. vuodesta -75
Lampinen  Sointu -45, 
Lapset Kaksoset Hannu ja Kirsi -72 

aikuisia, eivät asu
Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, raken-

nusv.-73, aumakatto -87

 15. vuodesta -74
Hakulinen Martta -27, koulun emäntä 

(eläk.), lepäily
Lapset Veli -56, IT-suunnittelija, mök-

keily, metsänhoito, omaishoi-
taja

Talotyyppi:  Päivölä, rakennusv.-74, tasa-
katto, uusittu kumibitumihuo-
pa

 16. vuodesta -99
Hållfast Jari -63, muurarimestari 

(eläk.), kalastus, kävely
 Tuija -65, suurtalouden työjoh-

taja, myyntiedustaja, koiran 
kanssa lenkkeily

Lapset:  Sanna -91, opiskelija, kuvatai-
de 

 Sami -96, opiskelija, ei asu
Lemmikit: Kääpiöpuudeli Fluffy
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv.-74, tasakat-

to, ilmalämmitys 2010

 11.



 18.

 16.  19.

 17.

 17. vuodesta -89
Aho Olavi -46, yliopettaja (elekt-

roniikka, eläk.), suunnistus
 Heli -48, sosiaalityöntekijä, 

lukeminen, liikunta
Lapset Mikko -76, Leena -80 , eivät 

asu
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv.-72, auma-

katto -90

 18. vuodesta -97
Heinonen Raimo -62, työnjohtaja, jää-

kiekko, rullakiekko, jalkapallo, 
rullaluistelu

 Kristiina -65, hallintoassistent-
ti, itsepuolustuslajit

Lapset: Niko -91, opiskelija
 Kimi -93, opiskelija
 Jere -95, opiskelija, jääkiekko
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv.-73, auma-

katto 2000

 19. vuodesta -79
Laitinen  Irma -30, sairaanhoitaja 

(eläk.), pihalla puuhastelu
Lemmikit: Tyttären koira silloin tällöin
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv.-73, auma-

katto -94, käyttövesiputkisto 
uusittu 2012

 20. vuodesta -88
Laukkanen Harri -53, liikennelentäjä 

(eläk.), metsästys, koti ja 
Lapin mökkeily

 Marja-Leena -49, erityisluo-
kanopettaja (eläk.), koti, 
mummoilu, Lapin mökkeily

Lapset Mikko -80, Janne -83 aikuisia, 
eivät asu

 Kimmo -88, opiskelija, urheilu, 
golf

Lemmikit:  Karkeakarvainen saksanseisoja 
Aldo

Talotyyppi:  Joukola-muunnos, raken-
nusv.-72, aumakatto -95, 
maalämpö 2012



Keltarousku

 1. vuodesta -87
Kasurinen Kalevi -43, linja-auton kul-

jettaja (eläk.), kuntoliikunta, 
pyöräily, lukeminen

 Leena -54, yrityksen pankki-
neuvoja, kuntoliikunta, puutar-
hanhoito 

Lemmikit: Kolme kissaa
Talotyyppi:  Päivölä, rakennusv. -75, harja-

katto -96

 2. vuodesta -94
Virolainen Juha -60, tekninen päällikkö, 

nikkarointi
 Mervi -62, matemaatikko, 

klarinetin soitto
Lapset: Susanna -92 
Lemmikit: Koira Neo 1v.
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -76, tasa-

katto

 3. vuodesta -11
Noras Pyry -73,
 Tuulikki -79,
Lapset: Aida -08, Kaarlo -11,
Lemmikit: Koira Elli 8v.
Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, rakennusv. 

-78, aumakatto -84

 4. vuodesta -84
Karumo Ville-Matti -47, ekonomi, suku-

tutkimus
 Mirkku -48, talouspäällikkö, 

käsityöt, sukututkimus, leipo-
minen, lapsenlapset

Talotyyppi:  Oma, rakennusvuosi -84, 
aumakatto

 5. vuodesta -84
Rinne Marja, piirtäjä, keramiikkatyöt, 

ulkoilu, lukeminen
Talotyyppi:  Oma, rakennusvuosi -84, 

aumakatto

 6. vuodesta -00
Sinivuori Markku -48, myyntipäällikkö 

(eläk.), talonkorjaus, laskettelu
 Yvonne -59, projektiassistentti, 

uiminen, laskettelu, ratsastus
Lapset: Mika -92 
Lemmikit: Koira Dona 11v.
Talotyyppi:  PR, rakennusv. -90, aumakatto

 7. vuodesta -85
Roponen Seppo -45, graafinen suunnit-

telija (eläk), hyötyliikunta
Kalliojärvi Leena -48, luokanopettaja, 

hyötyliikunta
Talotyyppi:  Ekotalo, rakennusvuosi -85, 

aumakatto 

 8. vuodesta -00
Tarvainen Tomi -65, tekninen asian-

tuntija, musiikki, jalkapallo, 
tietokoneet

 Tiina -65, tuotantopäällikkö, 
rullaluistelu, aerobic, lukemi-
nen

Lapset: Joonatan -92, Samuli -94, 
Eveliina -02,

Talotyyppi:  Pohjantuuli, rakennusv. -85, 
aumakatto 

 9. vuodesta -73
Piiparinen Raimo -40, hitsaaja (eläk), 

lukeminen, kävely
 Raili -44, perhepäivähoitaja 

(eläk.), kutominen
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72-73, 

aumakatto -89

 4.

 2.

 5.

 7.  1.



 10. vuodesta -90
Holmström Jörgen -51, DI,  hiihto, pyöräily, 

musiikki
 Marjatta -50, erikoistyövoima-

neuvoja, kuntoilu
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -73, auma-

katto -02

 11. vuodesta -73
Rantanen Aimo -29, (eläk.), liikunta, 

kuorolaulu
 Lahja -26, (eläk.), liikunta, 

lukeminen
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72-73, 

aumakatto -99

 12. vuodesta -89
Sirkiä Timo -59, tennis, valokuvaus, 

kalastus, trial
 Jaana -59, lakimies, liikunta
Lapset:  Susanna -92, opiskelija, pia-

nonsoitto, trial
Lemmikit: Shetlannin lammaskoirat Re-

bekka ja Ronja, Ranskan luppo 
Nuutti

Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -73, laajen-
nus -98, tasakatto

 13. vuodesta -97
Laakso Risto -49, uinti, kävely
Härmä Eila -50, uinti, kävely
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -73, tasa-

katto

 14. vuodesta -88
Suvanto Timo -47, aluejohtaja (eläk.), 

mökkeily
Peura-Suvanto Kirsti -49, Koulutuskoor-

dinaattori, mökkeily, ulkoilu, 
musiikki

Lemmikit: Kääpiöpinseri Luna 6v.
Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, rakennusv. 

-84, aumakatto -00

 15. vuodesta -06
Kosonen Rauno -53, Yrittäjä. Tekniikka
 Kaija -60, Yrittäjä. Lukeminen
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -73, tasakat-

to

 16. vuodesta -94
Ermala Aslak -42, eläk. Metsästys, 

kirjoittaminen
 Hilkka -46, eläk. Lukeminen
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -73, auma-

katto 2003

 17. vuodesta -72
Sassi Heimo -42, peltiseppä (eläk.)
 Terttu -43, lastenhoitaja 

(eläk.), ulkoilu
Lemmikit: Vilma-koira
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -72-73, 

harjakatto -95-96

 18. vuodesta -73
Puolakka Matti -43, eläk, Hiihto, veneily
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -73, auma-

katto -90

 19. vuodesta -83
Hilden Kurt -45, eläk. Vanhat autot, 

kilpa-autot, purjehdus
 Helena -47, eläk. Purjehdus
Talotyyppi:  Eerola-muunnos, rakennusv. 

-72, aumakatto -90

 20. vuodesta -07
Kukka Juha Teknologiapäällikkö. Kun-

tosali, juoksu
Nyfors  Mia Sairaanhoitaja. Leipomi-

nen
Lapset Sofia -07, Sini -10
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -72-73, 

aumakatto -90

 16.

 8.

 11.  13.

 10.



Mustarousku

 1. vuodesta -78
Lindström  Rolf -30, diplomiekonomi 

(eläk.), musiikki, uinti, luonto
 Marita -38, MAT, yrittäjä 

(eläk.), taidemaalaus, liikunta, 
luonto

Lemmikit: Kalle, 8 v länsiylämäänterrieri 
(westie)

Talotyyppi:  Louhela-muunnos, rakennusv. 
-78, aumakatto -92

 2. vuodesta -82
Rautelin Arto -39, insinööri (eläk.), golf, 

mökkeily, biljardi
 Jacqueline -43, opettaja 

(eläk.), lastenlapset, mökkeily, 
vesijumppa

Lemmikit: Sandie, 4 v, keskikokoinen 
villakoira

Talotyyppi:  paikalla rakennettu, rakennusv. 
-80, harjakatto - 05

 3. vuodesta -88
Lehtikunnas Juhani -24, hovioikeudenneu-

vos (eläk.), sotahistorioitsija, 
biljardi 

 Eila -40, merkonomi (eläk.), 
luonnonmaantiede

Talotyyppi:  paikalla rakennettu, rakennus-
vuosi -81, pulpettikatto

 4. vuodesta -82
Hagberg Kaj -44, muurari (eläk.), mat-

kailu
 Maija -45, toimistosihteeri 

(eläk), mökkeily
Talotyyppi:  paikalla rakennettu, rakennusv. 

-79, pulpettikatto

 5. vuodesta -93
Kähkönen Erkki -52, mökkeily, remontti 

hommat
Rasi Chris-Marie -55, puutarhan 

hoito 
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -74, auma-

katto -92

 6. vuodesta -91
Nurmi Pasi -66, sähköasentaja, 
 Annukka -66, suuhygienisti,
Lemmikit: Ebbe, Bichon Frisè koira
Lapset:  Niklas -95, Tero -96, Ella -02,
Talotyyppi:  Kerttu, rakennusv. -79, auma-

katto -00

 7. vuodesta -88
Rouhiainen Lauri -45, toimitusjohtaja 

(eläk), veneily, laskettelu, uinti
 Liisa -49, toimistonhoitaja 

(eläk), veneily, laskettelu, 
lukeminen, liikunta

 Talotyyppi:  Kristo, rakennusv. -83, auma-
katto

 8. vuodesta -86
Lehto Raimo -48, rakennusmestari, 
 Riitta -48, toimistosihteeri,
Talotyyppi:  Oma, rakennusv. -84-86, au-

makatto

 9. vuodesta -82
Sauren Kari -47, eläkeläinen, liikunta
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -74, auma-

katto -84

 10. vuodesta -09
Peltola Pasi -60
 Päivi Ilona -53
Talotyyppi:  Eerola, rakennusv. -72, auma-

katot -01-02

 3.

 2.

 1.



 11. vuodesta -01
Strömberg Göran -55, merkonomi, autot 

ja veneet
 Camilla -60, merkonomi, puu-

tarhanhoito, mökkeily
Lapset: Tommy -97, mopot
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -73, auma-

katto

 12. vuodesta -74
Hiltunen Asser -32, agronimi (eläk.), 

mieskuoro ja kvartettilaulu, 
järjestötoiminta, golf, sauvakä-
vely

 Anneli -37, sh, oik. maisteri 
(eläk.), musiikki, golf, sauva-
kävely

Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -74, auma-
katto -91

 13. vuodesta -73
Rytkönen Airi -29, eläk., käsityöt
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72, harja-

katto -96

 14. vuodesta -76
Tammela Tapani -37, eläk., kalastus, me-

renkulku, automuseotoiminta
 Helena -39, eläk., luonto, luke-

minen, elokuvat
Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -73-76, 

tasakatto

 15. vuodesta -74
Nykänen Leo -39, haastemies (eläk.), 

filatelia
 Anneli 
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -74, auma-

katto -95

 16. vuodesta -73
Ruotsalainen Mika -67, jalkapallo
Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -73, loiva 

harjakatto -91

 17. vuodesta -95
Kähkönen Kalle -59, professori, maasto-

hiihto, kestävyysjuoksu
 Liisa -56, henkilöstöpäällikkö, 

lukeminen, ulkoilu
Lapset:  Katariina -85, Pilvi-Kaisa -88
Talotyyppi:  Väinölä-muunnos, rakennusv. 

-73-74, aumakatto -91

 18. vuodesta -73
Pihlström Elna -19, (eläk.), lukeminen, 

puutarhanhoito, voimistelu, 
kävely

Talotyyppi:  Louhela, rakennusv. -73-74, 
aumakatto -91

 19. vuodesta -01
Airola Niiles -68, kehitysjohtaja 

(Cleantech)
Helve Leena -61, HR johtaja 
Yhteiset harrastukset:  lenkkeily, mök-

keily, purjehdus, laskettelu, 
rakentaminen 

Lapset: Oskari -91, Valtteri -98, Atte 
-01, Leevi -01 

Talotyyppi:  Väinölä, rakennusv. -72, auma-
katto -87

 20. vuodesta -87
Karvonen Pekka -38, insinööri (eläk.), 

purjehdus, hiihto, eräretkeily, 
retkiluistelu, melonta

 Eira -52, HR business Partner, 
purjehdus, hiihto, retkeily, 
avantouinti, yhdistystoiminta, 
mökkeily

Talotyyppi:  Joukola, rakennusv. -73, auma-
katto -84

 13.

 9.

 10.

 20.



VEINI RAP

Lampisen Kyllikki
Lampisen Kyllikki vastuuta kantaa
ovelta ovelle lippaan antaa.
Euro tai kaksi, euro tai kaksi,
tekee mun oloni paremmaksi.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Rantasen Aimo ja Tammelan Tapani
Huuliharppu kiiltää, yössä pokka soi,
veijarit moiset meille musisoi.
Aimon ja Tapanin silmät salamoi,
yhdessä meille aina ilakoi.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Sassin Heimo
Sassin Heimo se peltejä hakkas, 
välillä tettylle neuvoja nakkas.
Rännit ja syöksyt ol Heimon juttu,
Tetty on koiraihmisten tuttu.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Pirttimaat
Pirttimaan pihalla kasveja piisaa,
siellä kun touhuu se ahkera Liisa.
Tauno se salassa likööriä laittaa,
eikä se yhtään Liisaa haittaa
sillä se varmaan hällekin maittaa.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Piiparisen Raili
Piiparisen Raili on lasten tuttu,
vuodesta toiseen ol puisto sen juttu.
Lapset ne tykkäs, lapset ne tykkäs,
kun Raili leikki ja rattaita lykkäs.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Hiltusen Asser
Tuttu on varmasti Asser meillä
käydessään puheiden, laulujen teillä.
Juhlan luo Asser laululla Veinin,
yhteen tuoden vanhan ja teinin.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Nevalan Paavo
Aina kun Veinissä puita kaatuu,
Paavo jo kohta paikalle saapuu.
Mukana hällä on tomera akka,
kohta siis lämpiää komia takka.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Laitisen Irma
Hengetär Veinin on ahkera aina,
vaikka ois polvissa suurikin vaiva.
Koirat ja lapset kaikki ne tykkää,
Irma kun kärryillä lehtiä lykkää.
Tullen ja mennen hän kakkoja noppii,
ehkäpä vielä toisetkin oppii.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Ruotsalaisen Pena
Pena se Espoon valtuustoss’ pyöri,
Ritva kun Veinissä lasten kanss’ hyöri.
Vaikka se mökillä paljonkin viihtyy,
kuitenkin auto se Veiniin päin kiihtyy.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Lindgrenin Jorma ja vaimonsa Tuula
Jorma ja Tuula ne tulia laittaa,
varmasti illalla makkara maittaa.
Suojana aina on vihreä lakana,
virvokkeet varmaankin jossakin takana.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…



Tikkasen Teuvo
Tikkanen häärää, Tikkanen häärää,
järjestyspoliisina juhlissa määrää.
Johtokuntaa Teuvo ei jätä,
kun kaikki kysyy sitä ja tätä.
Veini on Teuvolle tärkeä juttu,
täällä kun hälle on jokainen tuttu.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Hållfastin Jari
Hållfastin Jari etsi kauan muijaa,
sitten se törmäsi Sassin Tuijaan.
Tuija se Jarille pöperöt väänsi,
Jarin pään se pyörälle käänsi.
Täsä nyt ollaan, lapsia kaksi,
pankaapa muut paremmaksi.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Laukkasen Harri ja vaimonsa Maukka
Harri ja Maukka kun hommiin ryhtyi,
kohta jo moni muu joukkoon yhtyi.
Miehet ja naiset, lapsetkin mukaan,
joukosta varmaan ei pois jäisi kukaan.
Mahtavat showt kun lavalle vyöryi,
katsomoss’ silloin jo jokunen pyörtyi.
Miehet ne katseli kulmien alta,
taitaa tuoll’ ollakin akkavalta.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Tällaista väkeä Veinistä löytyy.
Harva vain tietää, mistä se löytyy.
On nuorta ja vanhaa, lihavaa, laihaa,
jokainen oman hommansa taitaa.
Hyvä on kaikkien täällä asua,
taloissaan täyttää päätä ja masua.

Jou Veini jou, Jou Veini jou…
Jou Veini jou, Jou Veini jou…
Jou Veini jou, Jou Veini jou…
Jou Veini jou, Jou Veini jou…

Veinin Pussi-Raijojen räppi 25.8.2012 

Esiintyjät: 
Jatta Holmström, Tuija Hållfast,
Maukka Laukkanen, Maarit Papinniemi,
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Tekstit: 
Maukka ja Harri Laukkanen muiden  
esiintyjien avustuksella.


