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V I H D I N UUTISET 

• K O L U M N I 

jpr //af ää kärsivien ihmisten 
vastaisia mielipiteitä saatetaan 
esittää torjuntakeihäinä kun ei 

k mitään tietoa todellisuudesta, 
hädästä, kärsimyksestä" 

-Tuumittua, sivu 7 

Skannaa koodi älypuhelimella 
- seuraa lehteä verkossa. 

Jatkuvasti jotakin uutta! 

ASFALTTITYÖT 
7000 pihan kokemuksella! 

MYÖS KIV ITYÖT! 
Soita ja pyydä ilmainen arviointi! 

p. 044 779 6982 
ASFALTTIURAKOINTI KK OY 

www.asfalttiurakointi.fi 

Duudsonit: 'Kiusaamisesta 
ei hyödy kukaan7 

KOULUT MLL järjesti 
kiusaamista vastusta
van tapahtuman. 

M A I J A - L I I S A N Y M A N 
maija-liisa.nyman@media.fi 

Jos HP Parviainen, Jarppi 
Leppälä, Jarno Laasala tai 
Jukka Hilden olisi ala-asteel
la kiusannut toinen toistaan, 
heistä ei olisi tullut kavereita 
Ei olisi myöskään syntynyt 
Duudsoneita. 

HP ei olisi juossut kilpaa ti i
kerin kanssa, Jukan kivekset 
eivät olisi joutuneet hiiren
loukkuun, aika monta luuta 
olisi jäänyt murtumatta. 150 
maata olisi jäänyt valloitta
matta. Ei olisi tullut telkkari-
sarjoja 

-Me ollaan tavattu ala-as
teikäisinä. On mielenkiin
toista, että meistä tuli niin t i i
vis kaveriporukka, kun ollaan 
kaikki niin erilaisia, HP miet
tii. Jarppi kuvailee Jukkaa Du-
racell-pupuksi, itseään Jukan 
kömpelömmäksi kaveriksi, 
Jarnoa nörtiksi. 

-Ja HP on aina ollut tollai-
nen suklaasilmäinen rakasta
ja, Jarppi virnistää. 

Harrastukset yhdistivät ne
likon. He innostuivat kuvaa
maan juttujaan videolle ja 
sitä kautta kehittyi yhteinen 
unelma omasta tv-ohjelmas-
ta. luo unelma toteutui tam
mikuussa 2001. 

-Nyt ollaan tehty 15 vuot
ta tv-ohjelmia ja pidempään 
on kuljettu yhdessä, miehet 
sanovat ja kertovat, että ys
tävyys on syy jatkaa hommia 

MAIJA-LIISA NYMAN 

Duudsonien Jarppi ja HP puhuivat Vihdin seiskaluokkalaisille kiusaamisen typeryydestä, omiin unelmiin uskomisesta ja omista seikkailuistaan. Kukin 
luokka pääsi myös valokuvaan Duudson-kaksikon kanssa ja sai signeeratun Meidän luokassa ei kiusata -julisteen. 

Kiusaaminen on ainoa va
kava asia, johon Duudsonit 
haluavat ottaa kantaa Tors
taina Duudsoneiden Jarppi ja 
HP olivat puhumassa aihees
ta Kuoppanummen koululla, 
jossa MLL Vihti järjesti kaikil
le Vihdin noin 400 seiskaluok
kalaiselle koulukiusaamista 
vastustavan tapahtuman. 

Yhdistyksen puheenjohta
ja Vaula Hacklin kertoo, että 
tapahtuma on MLL:n vuoden 

kohokohta, jonka on mahdol
listanut tuki vihtiläisiltä yri
tyksiltä ja yhdistyksiltä. Hän 
toivoo, että tapahtumasta 
voisi tulla jokasyksyinen pe
rinne seiskaluokkalaisille. 

-Kiusaaminen on kamalaa 
jaturhaa. Siihen pitää Idinnit-
tää huomiota ja meidän van
hempien pitää siihen myös 
tiukasti puuttua. Ei riitä, että 
koulussa puhutaan asiasta, 
Hacklin sanoo. 

Duudsoneilla on kokemus
ta kiusaamisen molemmilta 
puolilta: Jarnoa on kiusattu, 
Jukka on kiusannut 

-Ainoa asia, mitä Jukka 
sanoo katuvansa, on se kiu
saaminen, HP kertoo. Jar
noa puolestaan kiusaamisen 
muistelu satuttaa edelleen. 
Kiusaaminen voikin jättää 
elinikäiset arvet 

-Kiusaamisesta ei hyödy 
kukaan, ei kiusattu mutta ei 

kiusaajakaan. Energia me
nee täysin väärään paikkaan, 
Jarppi painottaa. Duudson-
kaksikko sanoo, että he it
se ovat saaneet nähdä, mitä 
kaikkea siistiä pystyy saavut
tamaan yhdessä tekemällä. 

Duudsonit kannustavatkin 
uskomaan unelmiinsa, teke
mään töitä niiden eteen ja 
pyytämään apua 

-Mikään ei ole mahdoton
ta! 

• LYHYESTI 

Sarajuurelle 
myönnettiin 
luvat 
yksimielisesti 

•Ympäristölautakun
ta on myöntänyt Patrik 
Sarajuurelle ympäristö
luvan kymmeneksi vuo
deksi kalliokiviaineksen 
louhinnalle, murskaus-
laitoksen toiminnalle 
ja maankaatopaikalle 
Hurri-nimisen kiinteis
tön alueelle Torholan 
kylässä. 
Alue sijaitsee Enäjärven 
eteläpuolella. 

Lautakunta myönsi 
samoin yksimielisesti 
Sarajuurelle luvan maa-
ainesten ottamiseen 
550000 kuutiolle kym
menen vuoden ajaksi. 

Alueella ei ole aiem
min ollut maa-aineslain 
mukaista ottolupaa. 

Kiviainesta alueella on 
tarkoitus murskata vi i t i 
sen kuukautta vuodessa. 
Puhtaiden ylij äämämai-
den vastaanotolle ja lop
pusijoitukselle Sarajuu-
r i haki lupaa maksimis
saan 80 000 kuutiolle. 

Maankaatopaikalla 
käsitellään maa-ainek
sia, lähinnä ylijäämä-
louhetta, korkeintaan 
5 000 tonnia vuodessa 
ja myös tä tä louhetta 
murskataan murskaus-
laitoksessa. 

Kyseistä Verisuon alu
een maa-ainesten ottoa 
ja muuta toimintaa alu
eella on käsitelty kun
nan organisaatiossa yl i 
neljä vuotta. 

^% m m m m verkkokaupasta 

Sanaliput ^ n o / c 
Valitse S, 10 tai 30 matkan sarjalippu mm mW—W ^L—f 
ja matkusta silloin, kun sinulle sopii! ^mW^ 

30 matkan sarjalipulla esim, 

Nummela-Helsinki 4 € 

Vihti-Helsinki 4,50 € / matka 

Opiskelijat, eläkeläiset & juniorit vieläkin edullisemmin! 

verhokangasmaasto 
saapunut! 

Varaa ilmainen verhosuunnittelu-
ja mittausaika 

Johannalta p.09-2221080. 

Muista myös vaate- ja 
A- korjausompelu-

palvelumme! 

jilkkitie 
Keskikuja 2 B, Nummela, 

puh. 09 222 1080, www.silkkitie.fi 


