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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma 
noudattelee samaa kaavaa kuin aiempina 
vuosina. Suunnitelmissa on laskiaisrieha, kevät-
ja syyskokous, kylän siivouspäivä, kevät- ja 
syysretki tai vastaava tapahtuma, rantatalkoot, 
lasten onkikilpailu yhdessä Smedsbyn osakas-
kunnan kanssa sekä juhannusjuhlat. Luistelu-
kenttää jäädytetään, jos sää sallii.  
Kyläsanomat julkaistaan sekä keväällä että 
syksyllä. Kyläyhdistyksen 40-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi syksyn lehti tulee olemaan juhla-
numero ja muutenkin juhlitaan yhdistyksen 
pitkää taivalta.

Kaikkia suunnitelmia varjostaa kuitenkin 
edelleen korona ja tapahtumat toteutetaan 
viranomaisten antamia rajoituksia noudattaen. 

Veklahden Kyläsanomat - Nro 52 - Syksy 2021

Puheenjohtajan terveiset

Tämä vuosi jää varmasti meidän kaikkien 
mieleen hyvin erilaisena vuotena. Niin myös 
kyläyhdistyksen toiminnan kannalta. 

Maaliskuun alussa ehdimme järjestää 
Laskiaisriehan rannassa ennen pandemian 
alkua. Sitten iski rajoitukset päälle. 
Yhdistyksen kevätkokous jouduttiin pitämään 
rannalla turvavälein, kevätretkeä tai tapahtu-
maa emme valitettavasti voineet toteuttaa. 
Rannan talkoot hoidettiin pienellä porukalla, 
mutta lasten perinteinen onkikilpailu jäi väliin. 

Suosituin kylän tapahtuma Juhannusjuhlat, 
joka tuo rannalle niin kesä- kuin ympärivuotisia 
kylän asukkaita, jäi niin ikään järjestämättä. 
Tämä tapahtuma on myös Kyläyhdistyksen 
suuri tulojen tuoja. Kyläsanomat olikin terve-
tullutta luettavaa kesäkuussa, saatiin hieman 
me-henkeä lukemalla kyläläisten juttuja. 

Kesällä rajoitukset antoivat hieman enemmän 
vapautta ja pystyimme kaikkien iloksi järjestä-
mään rannalla Venetsialaiset. Syyskuussa 
toimintaa ei pystytty järjestämään. Marraskuun 
lopulla pidettiin sääntömääräinen syyskokous 
pienellä porukalla.

Jokainen varmasti toivoo, että joulu tuo kaikille 
levähdyksen niin arjen töistä kuin myös 
koronauutisoinnista. Voidaan nauttia joulu-
herkuista ja kynttilän valosta.

Ensi vuonna käärimme hihat, kunhan pande-
mia saadaan hallintaan ja voidaan palata 
uuteen normaaliin. Ehkäpä tämä uusi hieman 
rauhallisempi elämäntapa voisi olla ihan 
hyväksyttävää tulevaisuudessakin ja saisimme 
enemmän kylän väkeä mukaan järjestämään ja 
toteuttamaan kylälle tapahtumia ja mukavaa 
yhdessäoloa. Elävä kylä niin nuorille kuin 
vanhemmillekin!

http://www.facebook.com/Veklahti


Yhdistyksen syyskokous Pub Wartsussa

Vuoden 2022 toimikunta

Yhdistyksen toimikuntaan valittiin nykyiset 
jäsenet ja toimikuntaan saatiin myös kaksi 
uutta jäsentä sekä yksi uusi varajäsen: 

❖ Puheenjohtaja Lotta Sandström-Peltonen

❖ Varapuheenjohtaja Marjatta Wolff

❖ Sihteeri Mikael Gerkman

❖ Rahastonhoitaja Risto Tiirikainen

❖ Muut jäsenet:

❖ Henna John (uusi)

❖ Samu Turunen (uusi)

❖ Pauli Klippi

❖ Tomi Hassinen

❖ Varajäsenet Tapio Honkala ja Marita 
Helminen sekä uutena Silja Ryhänen. 
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Sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 28.11.2021 jo toisen kerran Pub Wartsussa. 
Tarjoilut olivat taas hyvät ja paikalla oli 16 yhdistyksen jäsentä, isäntäväki mukaan lukien. 

Jäsenmaksuihin ensimmäinen korotus euro-aikana

Toimikunnassa on nyt vihdoin säännöissäkin 
mainitut 7 jäsentä ja 3 varajäsentä.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija Klippi ja 
Helena Törmänen. Laki vaatii nykyisin vain 
yhden toiminnantarkastajan, joten heille ei 
nimetty enää varahenkilöitä.

Kunta on päättänyt 3.3.2021 poistaa 
hoitoluokituksesta 31 liikuntapaikkaa. Yksi 
niistä on Veklahden kaukalon kenttä ja sen 
seurauksena kunta ei enää kustanna rannan 
sähköjä. Sähköjä tarvitaan mm. rantakopin 
vesipumpun ja letkujen sulana pitämiseksi, 
kentän valaistukseen ja tapahtumien musiikille. 

Kokous päätti, että otetaan kaukalon sähkö-
kulut kyläyhdistykselle, joten se lisättiin myös 
talousarvioon.

Jäsenmaksuja päätettiin korottaa, siitä alla.

Oman perheen perustaneiden veklahtelaisten 
lasten toivotaan tietenkin liittävän yhdistyksen 
jäseniksi myös nykyisen perheensä.

Tämän lehden mukana jaetaan viitepankki-
siirrot nykyisille jäsenille. Viitteen käyttö 
pienentää pankkipalvelumaksua.

Jäseneksi voi liittyä myös maksamalla 
jäsenmaksun yhdistyksen tilille: Länsi-
Uudenmaan Sp, FI48 4006 0010 2491 71 

Saaja: Veklahden kyläyhdistys ry. 
Summa: 15 €/perhe tai 5 €/henkilö 

Yhdistyslaki edellyttää jäsenluettelon pitämistä, 
joten perhejäsenmaksun maksaneiden 
toivotaan ilmoittavan muiden perheenjäsenten 
nimet Viesti-kentässä (ilman viitettä) tai 
e-mail-osoitteeseen: marita.helminen(at)iki.fi

Syyskokouksessa todettiin, että yhdistyksen 
kiinteät kustannukset ovat nousseet mm. 
tulevan sähkölaskun johdosta ja toisaalta 
koronatilanne vaikeuttaa edelleen tulojen 
hankintaa, mm. arpajaisten avulla.

Vuoden 2022 jäsenmaksuiksi vahvistettiin:

❑ Henkilöjäsenmaksu 5 € 

❑ Perhejäsenmaksu 15 €

Kuka voi olla perhejäsen?

Yhdistyksellä ei ole tästä selkeitä ohjeita, 
mutta yleisohjeena voisi olla, että perhejäseniä 
ovat samassa taloudessa asuvat henkilöt, 
mutta myös jo kotoa pois muuttaneet lapset, 
joilla ei vielä ole omaa perhettä.

Eurosetelit ja -kolikot otettiin käyttöön 1.1.2002, jolloin myös vahvistettiin kyläyhdistyksen 
jäsenmaksut euromääräisinä eikä niitä ole sen jälkeen korotettu. 



Talkoot pidettiin kesäkuun kuumimman viikon 
lauantaina. Jo aamulla lämpömittari näytti yli 
+20C ja ensimmäiset ahertajat olivatkin 
saapuneet rannalle heti klo 9 jälkeen, vaikka 
virallinen aloitusaika oli 9.30.

Lämpimät säät olivat myös kasvattaneet rannan 
ruohon ennätyspitkäksi eli kaikille riitti myös 
töitä. Siinä tohinassa ei tullut lasketuksi kaikkia 
laitteita, mutta erilaisia siima- ym. varrellisia 
leikkureita oli 6-7 kpl, ruohonleikkureita kaksi, 
haravia lähes 10 ja kottikärryjäkin useampi.
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Kesän tapahtumista

Koronarajoituksia lievennettiin jo alkukesästä asteittain, mutta kesäkuussa vielä vaadittiin, että 
tilaisuuksien järjestäjien on voitava varmistaa, että turvavälit säilytetään. Laiturilla pidettävissä 
lasten onkikilpailuissa ja rannan täyttävillä juhannusjuhlilla tämä olisi ollut hankala toteuttaa, joten 
Kyläyhdistyksen toimikunta päätti edelleen peruuttaa nämä tapahtumat.

Rantatalkoot oli siten Kyläyhdistyksen ensimmäinen ja alkukesän ainoa yhteinen tapahtuma, joten 
paikalle olikin tullut ennätysmäärä osallistujia, noin 20 henkilöä. 

Talkooväelle oli varattuna virvokkeita ja juotavat 
tekivätkin kauppansa kuumalla säällä. Talkoiden 
virallinen päättymisaika oli 11.30, jolloin otettiin 
esille myös eväsleivät. Osa varhaisimmista 
tulijoista oli valitettavasti jo ehtinyt siinä 
vaiheessa lähteä omiin pihapuuhiinsa. Ruoka-
tauon jälkeen jatkettiin vielä ylitöinä tunnin 
verran ja lopputuloksena oli taas upea ranta 
uimareille. 

Talkoiden päättyessä lämpömittari näytti +27C, 
joten viilentävä suihku tai uimareissu olikin 
mielessä varmaan jokaisella.

Murto WAY:n rantaan

Wecklaxin Asutusalueen yhdistyksen rantaportti oli murrettu sateisena heinäkuun aamuna 
8.7.2021. Uimaranta-alueelle oli ajettu kuorma-autolla. Rantaan oli tuotu laituri ja moottorivene. 
Laituri oli hinattu veneellä tilaajalle. WAY teki murtautumisesta ja vahingonteosta rikosilmoituksen.

Katkaistu 
portin 
kiinnitys-
lenkki.

Kuorma-auto 
luvatta WAY:n 
rannassa 
8.7.2021.



Kuva: Tiina Myllys

Kuva: Hanna Hyvönen

Spineless Worms. Kuva: Tiina Myllys
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OI MIKÄ IHANA ILTA!

Sateiden kostuttaman kokon sytyttäminen vei 
aikansa ja vaati kikkansa. Onneksi kylältä löytyy 
taitavia kokon käsittelijöitä – ja lehtipuhallin, 
joka taisi olla tällä kertaa se ratkaiseva työkalu. 
Työ palkittiin, ja kokko roihusi komeasti 
hämärtyneessä illassa. 

Juhlatunnelman viimeisteli live-musiikki, 
jota tarjoili Spineless Worms, tällä 
kertaa kolmen miehen voimin. Ja upeasti 
tarjoilikin! Listalla oli 70- ja 80-luvun 
covereita, ja musiikki sopi iltaan kuin 
nakutettu.

Bändin laulaja on kylän uusi asukas Henri 
“Sege” Segerstråle, joka muutti 
Veklahteen puolisonsa kanssa vain 
muutama kuukausi ennen näitä kemuja. 
Toiveissa siis on, että saamme kuulla 
Spineless Wormsia myös tulevaisuudessa.

Ainakin yksi (selkärangaton) korvamato 
illasta pyörimään mieleen, seuraavat päivät 
huomasin hyriseväni J. Karjalaista: “Oi 
mikä ihana ilta / Voi tapahtua mitä vaan”.

Vesi, tuli, pimenevä ilta, elävää musiikkia ja ihmisiä juhlatuulella.
Mitä muuta tarvitsee elokuisena lauantai-iltana?

Kyläyhdistyksen tapahtumia peruttiin tänäkin vuonna 
koronatautitilanteen vuoksi, mutta pitkän hiljaiselon jälkeen 
venetsialaisissa päästiin viimein kohtaamaan, vaihtamaan 
kuulumisia ja nauttimaan kesän viimeisestä viikonlopusta.

Sää suosi, ja paikalle saapui iso joukko monen ikäistä juhlijaa. 
Patrikin grillissä paistui herkkua moneen makuun: lihamakkarat, 
kasvismakkarat ja maissit. Juhannusjuhlilta tuttu kisa 
“kolikonheitto pulloon” sai suuren suosion. Joku ehdotti, että 
jatkossa lapsille järjestettäisiin oma kisansa “kolikonheitto 
karkkipussiin” – kiitti vinkistä, näin tehdään!



Hennan sylissä Delphi ja Samun sylissä Java. 
Etualalla Algol, takana Perl. Kissojen nimet 
tulevat IT-ohjelmointikielistä.

Muiden perheenjäsenten esittely

”Java, 2v, tyttö, Savannah, täplikäs: Java tuli 
perheeseemme ensimmäisenä, ja on rodultaan 
Savannah, joka polveutuu Afrikan servaaleista. 
Yleensä rodun edustajat ovat tunnettuja 
suuresta koostaan, mutta meidän Java on 
kissalauman pienin. Java on todella sosiaalinen 
ja rohkea; lauman älykkö! Olemme käyneet 
yhdessä mm. eläinkaupassa eikä edes koirat 
pelota! Java nukkuu yöt meidän tyynyjen 
välissä, ja lempiharrastus on pallon noutaminen. 
Kesäisin ulkoilemme yhdessä valjaissa. Javalla 
on todella ohut karvoitus, joten hän palelee 
helposti.”
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Varjolan uudet asukkaat 

Veklahden Jousitien ”Varjola” sai uudet asukkaat kuluvan vuoden alussa. Keski-Suomesta alaspäin 
valuneet Henna ja Samu kertovat ensimmäisestä vuodestaan Veklahdessa, eläinharrastuksestaan 
sekä muun muassa siitä, mikä sai heidät muuttamaan Veklahteen. 

”Unelmoimme omakotitalosta ja omasta pihasta 
jo vuosi ennen kuin se oli oikeasti ajankohtaista. 
Näimme Varjolan (tämän talon) myynti-
ilmoituksen jo tuolloin, ja ihastuimme. Vuotta 
myöhemmin aloimme oikeasti etsiä omakotitaloa, 
ja monien sattumusten kautta (joista kuulimme 
entisiltä omistajilta) Varjola oli jälleen myynnissä! 
Lähdimme heti seuraavaan näyttöön katsomaan 
taloa. Ajaessamme pikkuteitä kohti Veklahtea, 
mietimme jo, että tämä seutu tuntuu kodilta. 
Järvi- ja metsämaisema tuntui rauhoittavalta ja 
arvostamme omaa rauhaa, mutta palvelut ovat 
kuitenkin sopivalla etäisyydellä.”

”Ensimmäinen vuosi on ollut työntäyteinen. 
Omakotitaloasuja tarvitsee enemmän työkaluja 
kuin ajattelimmekaan. Olemme kuitenkin 
nauttineet saadessamme toteuttaa itseämme ja 
omia näkemyksiämme pihan ja kodin suhteen. 
Veklahti yllätti kauneudellaan ja hyvällä 
yhteishengellään - kaikki ovat toivottaneet 
meidän tervetulleeksi. Erityisesti meidät yllättivät 
positiivisesti yhdistyksen ranta ja Morsiusmäen 
näköala! Alueeseen tutustumisessa auttoi 
kyläyhdistyksen lehden suunnistuskartta, joka 
ilmestyi postilaatikkoon pian muuton jälkeen. 
Muutamiin lähinaapureihin olemme tutustuneet 
erityisen hyvin, mikä on ollut mukavaa. Lisäksi 
Venetsialaisissa pääsi juttelemaan laajemmin 
alueen väen kanssa.”  

”Henna 29 v., Samu 30 v., naimisissa 2 vuotta. 
Samu on meistä se rauhallinen osapuoli, Henna 
touhukkaampi! Ideoita mm. kodin suhteen on 
paljon! Olemme siis molemmat kotoisin Keski-
Suomesta, mutta tapasimme vasta Helsingissä 
töiden kautta. Työskentelemme molemmat IT-
alalla, joten tänne muutto mahdollisti mukavat 
etätyöolosuhteet! Harrastamme liikuntaa monissa 
muodoissa; kiipeily, voimaharjoittelu, lenkkeily, 
ratsastus - ja uusimpana harrastuksena pihatyöt. 
Talvikaudella Samu harrastaa pienoismallien 
maalausta, ja Henna käsitöitä kuten neulomista 
ja ompelua. Yksi aikaa vievä harrastus on toki 
myös kissalauma!”

Java, 2-vuotias 
vauhtipeto, on 
rodultaan 
Savannah. 
Rotu on vielä 
melko 
harvinainen 
Suomessa. 



Varjolassa riittää aktiviteetteja perheen 
nelijalkaisille jäsenille. Kiipeilypuita ja -tasoja on 
useita ja kissoilla on jopa oma juoksupyörä! 

Pikkuhiljaa ruoan ja Perlin esimerkin avulla 
Delphi uskalsi suurentaa elinpiiriään. Muutaman 
kuukauden kuluttua Delphi antoi silittää! 
Kärsivällisyyden ja rakkauden kautta Delphi on 
nykyisin sylivauva, joka nukkuu sylissä maha 
pystyssä. Delphi on lauman aktiivisin ja 
äänekkäin! Delphi saa hepuleita monta kertaa 
päivässä ja juoksee ympäri taloa kiljunnan 
säestämänä. Vieraat ihmiset ovat edelleen 
pelottavia, mutta muutamat vieraat ovat 
päässeet jo silittämään tätä neitoa.” 

”Algol, 1v, poika, rescue, punaraidallinen; 
Algol, lempinimeltään Allu/Albert, tuli 
perheeseen Hennan ylipuhuttua Samun - totta 
kai Delphi tarvitsi samanikäisen kaverin! Allun
emo löydettiin tiineenä metsästä, joten Allu on 
syntynyt ihmisperheeseen. Tästä syystä Allu ei 
ollut aluksikaan yhtä arka kuin Delphi. Henna 
sai kuitenkin kuorittua myös Allusta mamman-
pojan, joka nauttii maharapsutuksista. Allun
erikoisuus onkin nukkua sylissä selällään kuin 
ihmisvauva. Myös kerjätessään herkkuja, Allu
heittäytyy selälleen. Allu rakastaa kuivaraksuja, 
joita tarjoillaan ahmimisen estämiseksi 
ruokintatornista kahdesti päivässä. Allulla on 
tarkka sisäinen kello, ja hän on päivystämässä 
jo hyvissä ajoin tornin vieressä. Mikäli toimitus 
myöhästyy, Allu ilmoittaa asiasta kuuluvasti. 
Allu on lauman rauhallisin ja mukavuuden-
haluisin kissa.”

”Uusi lasitettu terassi on koko kissalauman uusi 
lempipaikka. Valitettavasti säät alkavat olla 
turhan kylmät terassista nauttimiselle, mutta 
kevättä odotellessa! Meidän perheessä mitään 
ei tarvitse tehdä yksin, sillä koko kissalauma 
osallistuu mielellään kaikkeen toimintaan.” 

Terveiset Veklahden Kyläyhdistyksen 
suuntaan

”Kyläyhdistyksen lehti on meidän mielestämme 
todella tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. 
Lisäksi kannatamme ehdottomasti nettisivujen 
perustamista. Säännölliset tapahtumat ovat 
myös kiva tapa tavata kyläläisiä.”

Hennaa ja Samua haastatteli Tomi Hassinen. 
Kuvat: Tomi Hassinen
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Varjolan uudet asukkaat 

”Perl, pian 2v, poika, Abessinialainen, 
punaruskea; Perl, lempinimeltään Pentti, tuli 
perheeseen Javalle leikkikaveriksi. Olimme 
tehneet tutkimusta siitä, mikä rotu tulisi hyvin 
toimeen aktiivisen Savannahin kanssa ja 
tuloksena oli Perl! Kaksikon meno oli varsinkin 
pentuaikana täynnä vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita - eikä vauhti ole erityisemmin hiipunut. 
Meininki oli niin hauskaa, että Henna päätyi 
perustaman kaksikolle Instagram-tilin 
@javaperlcatventures, jolla on tällä hetkellä jopa 
2000 seuraajaa ympäri maailman! Pakkohan 
kuvat ja videot oli johonkin saatava näytille! 
Luonteeltaan Perl on seurallinen, kaikkeen 
osallistuva mammanpoika. Hän kuvittelee 
olevansa lauman alfa ja yrittää pistää muita 
ruotuun. Lempilelu on ehdottomasti höyhen-
keppi, mutta kaikki toiminta, johon liittyy äiskän 
kanssa puuhailu, on mahtavaa. Myös Perl nauttii 
ulkoilusta valjaissa. ”

”Delphi, 1v, tyttö, rescue, harmaaraidallinen; 
Delphi, lempinimeltään Delilah, syntyi metsään 
joskus kesällä 2020 - tarkkaa aikaa ei tiedetä. 
Henna ei voinut vastustaa kodittomia kissoja, ja 
ylipuhui Samun ottamaan perheeseen rescuen. 
Tullessaan perheeseen, Delphi oli n. puolivuotias, 
mutta ei ollut koskaan elänyt perheessä. 
Ensimmäiset viikot Delphi oli työhuoneen 
nurkassa piilossa.



Kuva 1. Smedsbyn kyläkeskus Ruotsin kuninkaan-
kartastossa v.1776. Tie kirkolta pohjoiseen kulkee 
Vanhaa Kirkkotietä (sen pohjoispää Hummel-
rödslanintie). Kirkkotien varrella on jo tuolloin ollut 
kaksi torppaa (T). Huomaa Myllylammenojan 
laskuojan päähän merkitty myllyn (Qvarn) paikka.

Sepänkylän tilat muodostivat ruodun, joka antoi 
torpan yhdelle sotilaalle perheineen. Sotilas 
kuului Uudenmaan jalkaväkirykmentin Inkoon 
komppaniaan. Sotilastorppa oli eri aikoina eri 
talojen piirissä. 1700-luvun aikana oli Sepän-
kylässä kaksi Johan Stenman -nimistä sotilasta 
(s. 1707 ja s. 1731), joiden torpat olivat 
Barkarsin ja Jussaksen tiloilla.

Isojako 1700-luvulla

Etelä-Ruotsissa aloitettiin valtiovallan toimesta 
1700-luvulla maatalouden tuotannon tehosta-
minen järjestelemällä tilojen maita järkevim-
miksi kokonaisuuksiksi (nk. Isojako). Toimen-
pide käsitti koko valtakunnan eli aikanaan se 
toteutettiin Suomessakin. Se tarkoitti siirtymistä 
peltojen sarkajaosta yhtenäisempiin tila-
kokonaisuuksiin. Isojaon seurauksena monet 
tiiviit kyläasutukset hajosivat, kun tilojen 
rakennukset siirrettiin lähemmäs omia maita. 
Eri vuosisatojen karttoja vertailemalla näyttää 
siltä, että Sepänkylässä isojaolla ei juurikaan 
ole ollut vaikutusta asuinpaikkojen sijaintiin.
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Veklahti kuuluu Kirkkonummen kyläjaossa Sepänkylään. Kyläjako ei ole jotain menneen ajan 
muistoa, vaan sitä käytetään nykyisinkin kunnallishallinnossa. Kyläjaon perusteella mm. 
suunnitellaan kaavoitusta ja rajataan koulupiirit. Silloin kun väestökirjanpito vielä perustui 
kirkonkirjoihin, luetteloitiin asukkaat kylien ja niiden tilojen mukaan. 

Sepänkylän kokonaispinta-ala ilman vesialueita 
on noin 8,5 km2 (= 850 ha). Matkaa kylän 
eteläisimmästä päästä pohjoisimpaan nurkkaan 
on 5,5 km ja leveyttä lännestä itään 2 – 2,5 km 
(Kuva 2 punaisella ympäröity alue). Nykyisin 
Sepänkylän alueesta on viljelymaata, laidunta 
ja niittyä noin 150 ha. Sepänkylän keskeisellä 
alueella sijainnut matala Hemträsket on kui-
vattu 1900-luvun alussa viljelymaaksi, kuten 
myös Myllylampi. Kylän tielinjaukset ovat sijain-
neet satoja vuosia samoilla sijoillaan, vaikkakin 
niiden käytön painopiste on vaihdellut.

Sepänkylällä on pitkä ja kiinnostava historia. 
Asuin- ja talousrakennusten sijoittuminen kylän 
keskustassa (Veklahdentieltä n. 500 m 
Gesterbyntietä) lähekkäin kumpareelle 
viljelymaiden keskellä viittaa keskiaikaiseen 
kylärakenteeseen, kylätonttiin. Kylätontti on 
tyypillisesti paikassa, jota ei voi viljellä. Tilojen 
viljellyt maat ympäröivät kyläkeskusta, mutta 
kunkin tilan metsät saattoivat olla hyvinkin 
kaukana. Vaikka Sepänkylän maatilojen vanhat 
rakennukset ovat pääosin hävinneet, tiedetään 
niiden sijainnit (Kuva 1.)

Vanhimpia kirjallisia tietoja Sepänkylän maa-
tiloista ja niiden omistajista löytyy vuoden 1540 
maakirjoista. Smedsbyhyn kuului viisi 100-150 
ha kokoista tilaa: Måsabacka, Barkars, Ollas, 
Stolas ja Jussas. Tilojen määrä kasvoi 1700-
luvulla, kun Stolas-tila jakautui lähempänä 
kyläkeskusta olevaan Bystolas- ja hieman 
pohjoisempana sijainneeseen Utstolas-tilaan. 
Lisäksi v. 1778 perustettiin kooltaan kylän tiloja 
vastaava kruunun virkatalo Dannibacka.

Sepänkylän sotilasruotu

Ruotsinvallan aikana ruotuväki eli rivisotilaat 
asuivat perheineen torpissa silloin kun eivät 
olleet sotimassa tai harjoituksissa. Kahdesta 
kuuteen maatilaa pitivät yllä sotilaalle 
tarkoitettua torppaa ja varustivat sotilaan 
sotatilanteessa. 



Kuva 2. Sepänkylän maatilojen tilusten suurpiirteinen sijainti 
nykyisten kiinteistörekisteritunnusten ja 1700-1800-lukujen 
kirkonkirjojen perusteella. Karttapohja on 1950-luvulta.

Rippikirjoista selviää muun muassa, että seppä-
mestareina oli samasta suvusta vuosina 1755-
1815, Eric Wallas vanhempi ja nuorempi. 
Nykyisin sepistä muistuttaa enää paikan nimet 
Ahjotie ja Alasintie. Vuodesta 1759 vuoteen 
1894 Måsabacka liitettiin Gesterbyhyn. Sen 
jälkeen tila palautui itsenäisenä Sepänkylään 
kuuluvaksi.

Måsabackan omistajat tiedetään v. 1540 
maakirjoista lähtien. Tilakeskus sijaitsi nykyisen 
Gesterbyntien (silloin vain pieni kylätie) molem-
min puolin Ahjotien risteyksen itäpuolella. Pää-
rakennus (v. 1892 rakennetussa oli 9 huonetta) 
sijaitsi tien pohjoispuolella. Muut, mm. tilan-
hoitajan ja työväen asunnot, 46 lehmän navetta 
ja talli 6 hevoselle ym. sijaitsivat Gesterbyntien
eteläpuolella. Tilalla oli kaksi torppaa jo vuoden 
1776 kartassa. Suurin torppa oli 1820-luvulta 
lähtien Harabacka Vanhan Kirkkotien varressa. 
Vuonna 1931 Måsabackasta myytiin maitoa, 
lihaa, munia, perunoita ja vehnäjauhoja 
Helsinkiin ja suoramyyntinä. 
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Kohtalon hetkiä

Venäläisten valloitettua suuressa Pohjan sodassa (Isoviha 
1713-1721) Helsingin he etenivät länteen ryöstäen ja 
hävittäen taloja. Ihmiset pakenivat kuka minnekin, 
varakkaimmat Ruotsiin. Osa taloista autioitui. Kasakat 
ryöstivät Kirkkonummen kirkon ja suurimman osan sen 
arkistoa v. 1713. Siksi tilojen ja väestön seuraamisen 
Kirkkonummen kirkonkirjoista pääsee aloittamaan vasta 
vuodesta 1739. Digitoidut rippikirjat ovat netissä vuoteen 
1906 asti.

Toinen kohtalokas käänne Sepänkylän historiassa oli 
Porkkalan vuokraaminen Neuvostoliitolle merisotilaalliseksi 
tukikohdaksi vuosina 1944–1956. Vuokra-alue ulottui 
Sepänkylään asti. Rajalinja jakoi kylän kahtia. Puolet 
Sepänkylästä tyhjennettiin asukkaista. Kyläkeskuksen 
rakennuskanta tuhoutui vuokra-aikana muutamaa 
rakennusta lukuun ottamatta.

1. Måsabacka/Mosabacka, 2. Barkars/Barkas, 3. Ollas, 4A. Bystolas, 4B. uusi Utstolas/Vecklax, 
5. Jussas/Svartvik ja 6. Dannibacka/Danibacka. Vahvalla punaisella viivalla on merkitty kylän raja.

Sepänkylän torpista

Torppari oli päätilasta muutaman hehtaarin 
vuokrannut viljelijä. Vuokran torppari maksoi 
isännälle päivätöinä. Vuodesta 1740 lähtien 
saivat talonpojat ottaa perintötiloilleen 
torppareita helpottamaan työvoiman tarvetta. 
Sen lisäksi torppia perustettiin myös 
nuorempien veljien tai aikuistuvien poikien 
viljeltäviksi. Sepänkylän vanhimmista torpista 
on merkintä vuoden 1776 kartassa Kirkkotien 
varrella. Myöhemmin torppia perustettiin 
muillekin Sepänkylän maatiloille.

Sepänkylän nimi sepän mukaan

Måsabackan tila elätti pitäjänseppää. Joka 
kylällä oli 1700-luvulla seppä, mutta 
pitäjänseppiä oli vain yksi. Hän oli 
seppämestari, joka koulutti kyläseppiä. 
Måsabackan tilakoko oli noin 130 ha, josta 
peltoa n. 42 ha. Sepän pajaan tarvittavat hiilet 
tehtiin omasta metsästä. Ne sijaitsivat 
Sepänkylän takamailla, nykyisen Volsintien
molemmin puolin. 



Kuva 3. Heinänkorjuuta Måsabackan tilalla 1930-luvulla. 
Kuva teoksesta Suomen maatilat, osa I.

Ollaksen tilan juuret ovat 1500-luvulla. Ollaksen
maat sijaitsivat kahdessa osassa: kapeana 
suorakaiteen muotoisena palstana tilakeskuk-
sesta etelään Hemträsketin taakse (n. 25 ha) ja 
toisaalta Sonninmäen peltoaukean pohjois-
laidassa ja sen takaisessa metsässä (Kuva 2. 
alueet 3). Tilan koko on ollut noin 80 ha, josta 
metsää n. 50 ha. Rippikirjojen mukaan talossa 
oli paljon väkeä. Isäntäperheen ja sukulaisten 
lisäksi työväkeä oli yleensä kymmenkunta. 
Vuokralaisiakin oli: joskus merimiehen perhe, 
joskus helsinkiläisiä ’maallemuuttajia’. Samoin 
kuin Barkarsissa, myös Ollaksen tilalla asui 
vuorollaan ruotusotilas perheineen. Tilalla 
mainitaan torppa 1830-luvulla. Ollaksen
lapsettomaksi jäänyt isäntä Henrik Eklund (s. 
1785) myi tilan vuonna 1856 kruununvouti 
Johan Lindströmille, joka yhdisti tilan aiemmin 
hankkimaansa Bystolas -tilaan.

Danibacka/Dannibacka

Kylänmäen korkeimmalla kohdalla Ollasta
vastapäätä tien toisella puolella sijaitsi kruunun 
virkatalo (krono boställe) (Kuva 2. alue 6 ja 
violetit). Tilan tarkka koko löytyisi valtion 
arkistoista, mutta nykyisten kiinteistörekisteri-
koodien perusteellakin voi arvioida sen olleen 
samaa suuruusluokkaa kuin Sepänkylän muut 
suurtilat eli noin 100 ha, jopa enemmän. 
Virkatalo oli virkamiehen palkan lisänä ollut 
asuntoetu. Kunkin isännän tuli huolehtia tilan 
rakennuksista ja peltojen kunnosta. Kruunun 
tarkastajat tekivät joka kolmas vuosi katsel-
muksen tilalla.
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Ennen rautatien valmistumista v. 1903, 
myytävät tuotteet kuljetettiin hevoskyydillä 
Luoman laiturille, mistä sulan veden aikana 
kulki laivaliikenne pääkaupunkiin. 
Hevoskyydillä Helsinkiin kesti kuusi tuntia.  
Myöhemmin tavarat kuljetettiin Masalan 
asemalle ja lastattiin junaan. Junamatka 
kesti vain tunnin. Måsabackan vanhasta 
rakennuskannasta on säilynyt ainoastaan 
vaja ja AIV-torni sekä joitain rakennusten 
perustuksia.

Barkars, Barkas tila

Barkarsin tilan maat, noin 150 ha, sijaitsivat 
suurimmalta osin kylänmäen eteläpuolella 
Hemträsketin ympärillä (Kuva 2. alue nro 2). 
Osa Barkarsin maista on myös voinut sijaita 
lähellä Humaljärveä (1750-luvulla tilalla oli 
torppa nimeltä Sywäjärvi). Runsas puolet tilasta 
oli metsää, lopuista puolet järvenrantaniittyä ja 
puolet viljelymaata. 1500-luvulta 1870-luvulle 
tila oli itsenäinen maatila. Barkarsissa asui 
1700-luvulla saman suvun perheitä, naimatto-
mia sisaruksia, isovanhempia ja appivanhem-
pia. Esimerkiksi v. 1770 tilalla asui maanviljelijä 
Thomassonin perheen lisäksi vävyn Johan 
Johanssonin perhe, ruotusotilas Johan Stenman 
perheineen ja pari vanhusta (kyrko fattiga). 
Vasta 1800-luvulla alkaa Barkarsia koskevissa 
rippikirjoissa näkyä renkejä, piikoja ja muona-
torppareita (spannmålstorpare). Enimmillään 
heitä oli tilalla toistakymmentä 1830-luvulla. 
Barkarsin tilan osti v. 1870 kruununvouti Johan 
Lindström, joka yhdisti sen kahteen muuhun 
omistamaansa Sepänkylän tilaan (Bystolas ja 
Ollas).

Ollas

Ollaksen tilakeskuksen paikka on edelleen 
nähtävissä kylänmäellä Gesterbyntien
eteläpuolella. Nykyinen keltainen päärakennus 
on tehty perinteiseen tyyliin Hangosta tuodun 
rautatierakennuksen purkuhirsistä 1970-luvulla. 
Pihapiirin talousrakennukset on rakennettu 
Porkkalan vuokra-ajan jälkeen. Vuokrakautta 
edeltäneistä rakennuksista ei ole jäljellä juuri 
mitään.



Torppia on mainittu nimeltä Brokärr, 
Hannusbäck, Buskkärr, Solbacka, Kullhem ja 
Syvälahti. Muonatorppareita eli mäkitupalaisia 
perheineen oli kymmeniä, renkejä ja piikoja 
myös kymmenittäin. Suurtilan työväen lisäksi 
kruununvoudin mökeissä asui useita pitäjän 
ammattilaisia kuten pitäjän suutari, pitäjän 
räätäli, pitäjän muurari ja pitäjän maalari. 
Sepänkylästä oli tullut varsinainen 
käsityöläiskeskus.

Kartano vai suurtila?

Kartanon määritelmä ei ole vakiintunut tilojen 
luokittelussa. Ruotsinvallan aikana kartanoksi 
on kutsuttu aatelissäätyyn kuuluvan suvun 
omistamaa tilaa, jolla on ollut säädyn perus-
teella erivapauksia ja velvoitteita. Kansan 
suussa kartanoksi on voitu kutsua mitä tahansa 
suurtilaa. Smedsbyn tila ei ole ollut virallisesti 
kartano, koska kruununvouti Johan Lindström 
ei kuulunut aatelissäätyyn, vaan oli maan-
viljelijän poika. Seuraavista omistajista vaimot 
kuuluivat aatelissukuihin, mutta se tuskin riitti 
muuttamaan tilaa kartanoksi.

Johan Lindströmillä ei ollut perillisiä. Hänen 
jälkeensä Smedsbyn tilaa hoitivat kirkonkirjojen 
mukaan tiheään vaihtuvat tilanhoitajat ja 
vuokraviljelijät, kunnes v. 1907 tilan osti 
helsinkiläinen agronomi Carl Henrik Brunou
(1870-1936). Brunou vihittiin 1902 aatelisen 
vapaaherratar Maria Aminoffin kanssa.

Kuva  4. Smedsbyn päärakennus v:lta 1845, rak. 
puusta sisältäen 13 huonetta. Museovirasto, 
Historian kuvakokoelma, Kust. Oy Kiven kokoelma
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Tila perustettiin n. 1778, jonka jälkeen se toimi 
henkikirjoittajien (härads bokhållare) asuntona. 
Kun henkikirjoittaja Gustaf Grönroos hukkui 
kesällä 1845, virkatalon isännäksi tuli kruunun-
vouti Johan Lindström. Hän isännöi virkataloa 
kuolemaansa saakka v. 1884. Viimeisin tieto 
digitoiduista kirkonkirjoista Danibackasta on 
vuodelta 1906, jolloin tilaa isännöi vuokraisäntä 
Henrik Warelius.  Danibackan vanha talous-
keskus kylänmäellä on nykyisin jaettu kahdeksi 
tontiksi. Ennen Porkkalan vuokra-aikaa 
rakennetuista rakennuksista on jäljellä enää 
pari aittaa sekä osa vanhan talon kellarista ja 
terasseista.

Stolas, Bystolas ja Smedsby gård

Stolas -tilan juuret ovat 1500-luvulla kuten 
Sepänkylän muidenkin suurten tilojen.  
Isovihan aikaan tilan omistivat veljekset Jacob 
ja Johan Henricsson. Johanin kuoltua v. 1757 
tilan hoitoa jatkoivat hänen kaksi poikaansa 
Johan (1725-1788) ja Eric (1730-1808). 
Käytännössä tila jakaantui silloin kahteen 
osaan, joista lähempänä kylänmäkeä olevaa 
osaa alettiin kutsua nimellä Bystolas (Kuva 2. 
alue 4A) ja kauempana kylänmäestä olevaa 
osaa nimellä Utstolas tai Bakstolas. Kuvan 2 
alue 4B kuvaa 1900-luvun alun jälkeistä uutta 
Utstolas/Vecklax -tilaa tilajärjestelyjen jälkeen.

Bystolas -tilan osti v. 1848 kruununvouti Johan 
Lindström, joka oli muuttanut kolme vuotta 
aiemmin kruunun virkataloon Danibackaan. 
Nyt hän isännöi Danibackan lisäksi Bystolas-
tilaa. Ollaksen tilan kruununvouti Lindström osti 
ja liitti Bystolas-tilaan vuonna 1856 ja vuonna 
1870 Barkarsin tilan. Kun kruununvouti 
Lindström isännöi omistamiensa tilojen lisäksi 
edelleen Danibackan virkataloa, oli hänen 
hallinnassaan vuosina 1870-1884 arviolta 400 
ha maata Sepänkylästä. Lindströmin kuollessa 
v. 1884, Ollas, Barkars ja Bystolas muodostivat 
suurtilan nimeltä Smedsby gård, jonka pinta-ala 
oli n. 300 ha. Siitä oli peltoa ja laidunta n. 90 h, 
metsää 205 ha ja joutomaata 17 ha. Tilalla 
tarvittiin paljon työväkeä ja sitä olikin 1800-
luvun lopulla toistasataa henkilöä. 



Maanlunastuslautakunta määräsi Vecklaxin
tilasta lunastettavaksi suurimman osan. 
Vuorineuvos Gunnar Hernberg sai myytyä 
vapaaehtoisella kaupalla tilasta v. 1946 August 
Huldinille 4,5 ha ja vuokra-alueelle jääneen 
Gesterbyn tilan entisille omistajille Ebba ja Olle 
Dumellille 57,6 ha. Luovutusvelvollisuus 
hyväksyttiin täytetyksi v. 1949. Myyty tila jäi 
kuitenkin heitteille, kun äiti Ebba kuoli ja poika 
Olle opiskeli Helsingissä. Olle Dumell myi tilan. 
Tilan vaihdettua pari kertaa omistajaa se päätyi 
liikemies Väinö Nikille. Hän myi ostamaansa 
maata mökkitonteiksi. Näin sai alkunsa 
Veklahden pienasutus.

Jussas eli myöhemmin Svartvik

Jussaksen tila oli Sepänkylän pohjoisosassa, 
erillään kyläkeskuksesta. Sen n. 120 ha tilukset 
sijaitsivat suhteellisen yhtenäisesti. Peltoa on 
ollut n. 25 ha ja metsää n. 90 ha, loput 
laidunta, puutarha- ja joutomaata. 

Jussas oli samalla suvulla 1700-luvulla ja 1800-
luvun alussa, mutta isännät alkoivat vaihtua 
usein 1800-luvun lopulla. Renkejä ja piikoja oli 
vuosikymmenestä riippumatta kymmenkunta. 
Lisäksi talonväkeen kuului sukulaisia, vuokra-
laisia, usein myös sotilaan ja merimiehen 
perheet. Tilalla on mainittu nimeltä kaksi 
torppaa Svartvik ja Trillbacka/Trållbacka. 

Kuva 5. Smedsbyn päärakennus v:lta 1845 puutarhan 
puolelta. Kuva Museovirasto, Historian kuvakokoelma, 
Kust. Oy Kiven kokoelma.

Sepänkylä – Smedsbyn historiaa 500 vuoden ajalta

Veklahden Kyläsanomat - Nro 52 - Syksy 2021

Seuraavista omistajista tiedämme, että suuren 
tiilinavetan (sen joka paloi osittain v. 2012) 
rakennutti Wolter Ramsay v. 1917. Navetta oli 
40:lle lehmälle. Vuodesta 1924 tilan omisti Olof 
Sumelius ja aatelinen puolisonsa Hulda o.s. 
Ramsay ainakin vuoteen 1936 (Suomen 
maatilat, osa 1, Kuvat 4 ja 5).

Porkkalan vuokra-aikana 1944-1956 Smedsbyn 
tilan 36:sta rakennuksesta tuhoutui 24. Jäljelle 
jääneistäkin rakennuksista osa purettiin 
huonokuntoisina.  Näkyvimpiä vanhoja 
rakennuksia ovat tiilinavetta, sitä vastapäätä 
oleva vaunuvaja, lohkokivijalalla oleva 
viljakuivaamo 1900-luvun alusta, harmaakivi-
kellari, navettaa vinosti vastapäätä oleva 1920-
luvulta peräisin oleva asuinrakennus (vanhaa 
mäkitupalaisaluetta) sekä kauempana tiestä 
uuden valkotiilisen päärakennuksen (v. 1991) 
takana pehtoorin asunto 1900-luvun alusta.

Utstolaksesta tulee Vecklaxin tila

Utstolaksen tilan talouskeskus oli samalla 
mäellä Bystolaksen/Smedsby gårdin rakennus-
ten kanssa rajoittuen Danibackan maihin. Tila 
kulki samalla suvulla 1700-luvun alusta 1800-
luvun loppuun. Viimeinen suvun edustaja, Axel 
Jansson (s. 1869) myi tilan lakitieteen tohtori 
Werner Alarik Hernbergille vuonna 1905. Uusi 
omistaja nimesi tilan uudelleen Vecklax-
nimiseksi ja siirsi tila-keskuksen Humaljärven 
rannalle. Lakimiehenä W. Hernberg tiesi miten 
menetellä, että sai maanvaihtokaupoilla 
Danibackan virkatalon omistaman ranta-alueen 
vaihdettua Utstolaksen maihin. Näin yhtenäistyi 
tilusten sijainti nykyiselleen. Hirsinen pää-
rakennus, alun perin Karjalan kannakselta tuotu 
huvila, siirrettiin Helsingistä. Se purettiin 1950-
luvun puolivälissä ja paikalle rakennettiin 
nykyinen talo. Maatilalle rakennettiin kaikki 
tarvittavat talousrakennukset kuten talli, navet-
ta, viljavarasto, riihi, työväen asunnot, sauna, 
pesula jne. Tilan koko oli tuolloin noin 80 ha. 

Vecklaxin tila hajosi Porkkalan vuokra-ajan 
alkaessa, kun luovutetulta alueelta evakuoi-
duille etsittiin uusia asuinpaikkoja.



Toinen maisemallinen ja alueen luonnetta 
muuttava suunnitelma on 4000 - 7000 
kerrosalaneliömetrin asuntoalue Ljungqvistin 
tienhaaran ja Vanhan Myllylammentien väliseen 
metsään. Kasvava liikenne ja pientaloasutuksen 
leviäminen tulevat vääjäämättä muuttamaan 
Sepänkylän maisemaa.

Kuva 6. Ote Sepänkylän osayleiskaavasta v. 2015. 
Uusi tielinjaus Kirkkotieltä Vanhan Myllylammentien 
risteykseen ja uusi asuntoalue ko. risteyksen 
tuntumassa.
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Vuonna 1910 pankinjohtaja Ch. Frosterus osti 
Jussaksen. Hän siirsi päärakennuksen 
lähemmäs Vitträskin rantaa ja antoi tilalle 
nimeksi Svartvik. Nykyinen päärakennus on 
puusta ja päältä rapattu. Se valmistui v. 1916. 
Vuonna 1930 kun tilan omistivat Kalle ja 
Dagmar Välimaa, oli tilalla 15 lehmän navetta 
ja talli 5 hevoselle. Tilanhoitajan asunnossa oli 
kuusi huonetta ja työväenasunnossa viisi 
huonetta. Puutarha oli suuri ja hyvässä 
kunnossa ja sen tuotteet huomattavana 
tulolähteenä (Suomen maatilat, osa 1).

Tilasta myytiin 1950-luvulla Vitträskin loma-
asutusalue, jonka osti myöhemmin liikemies 
Väinö Nikki. Maat jaettiin mökkipalstoiksi ja 
myytiin kuten Veklahdessa. 1950-luvun 
kartassa Svartvikin päärakennuksen kohdalla 
on merkintä ”Kalevaopisto”. Nykyisin 
päärakennusta kutsutaan Pakulaksi.

Sepänkylän tulevaisuus

Sepänkylän eteläisen osan osayleiskaava sai 
lainvoiman 2015. Siinä on huomion arvoisia 
asioita uusi tielinjaus ja uusi pientalovaltainen 
asuntoalue. Kirkolta tuleva pohjoiseen 
suuntautuva tie on linjattu kulkemaan aluksi 
Kirkkotietä. Noin 550 m kohdalla tielinja siirtyy 
pellonreunaan, jota noudatellen se päättyy 
Veklahdentielle Vanhan Myllylammentien 
risteyksen kohdalla. 
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Sen kevään aikana aloitin monet päivät pakkaa-
malla eväät, viemällä pojan kouluun ja ajamalla 
Kivisillantielle. Tietenkin oli aamuja, jolloin olin 
varhaisista aamulähdöistä äreä. Mutta joka 
ikisenä päivänä kireys haihtui Oitbackan
peltojen välissä tai viimeistään silloin, kun 
Vitträskin kimaltelevat aallot osuivat silmiini 
Veklahdentiellä. 

Tietysti oli haasteitakin. Oli pitkiä päiviä vailla 
taukoja, joiden aikana oli vaikea ehtiä metsä-
huussiin. Ja koko päivän konferenssi, jolloin 
puheenvuoroni aikana vesi loppui, ja jouduin 
kostuttamaan kurkkuani kylmällä kahvilla. 
Heti tauon tullen juoksin ämpäreineni kaivolle.

Etätöitä kesämökillä Veklahdessa
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Istun espoolaisen kotini keittiönpöydän ääressä. 
Ulkona on sysimustaa, mutta sisällä kynttilät 
palavat, kuusi tuoksuu ja joululaulut soivat. 
Luntakin ennustetaan. Nappaan pojan koriste-
leman piparkakun, ja hörppään tulikuumaa 
glögiä. Lattiat eivät ole vielä pakkasten alettua 
lämmenneet. Vedän villasukat jalkaan. Samat 
joulunpunaiset, jotka lämmittivät alkukevään 
viileinä aamuina, kun käynnistelin tietokonetta 
toppatakissa viileässä mökissä. Tänä joulun-
tuoksuisena sunnuntaina tuntuu kuin siitä olisi 
iäisyys. 

Jouluihmiselle joulun ajan päättyminen on 
haikeaa aikaa. Mutta tänä vuonna minua 
lämmittää ajatus siitä, että jo pian vuoden-
vaihteen jälkeen – heti kun päivä alkaa 
pidentyä ja ilma vähän lämmetä, ensimmäiset 
lumikellot työntävät päätään hangen keskeltä 
ja linnut alkavat laulaa – minä palaan mökille. 
Mökille, joka ei enää ole pelkästään kesämökki. 
Vaan kevät-kesä-syksy-mökki. 

Oli maaliskuun 11. päivä. Muistan sen, sillä en 
koskaan aiemmin ole aloittanut mökkikautta 
ennen lumien sulamista ja ruohon vihertymistä. 
Mutta tämä ei ollut mikä tahansa kevät. Etä-
työsuositus oli päällä, ja olin käynyt toimistolla 
viimeksi hakemassa joululahjaksi suklaata ja 
puuroriisiä. Kalenterissa oli kehityskeskustelu. 
Tarvitsin rauhaa. Missä olisi hiljaista, kaunista 
ja hyvä olla? Mökillä!

Siispä pakkasin aamulla kassiin tietokoneen lisäksi 
ison termoskannullisen kahvia, hyvän aamiaisen ja 
paljon villaisia vaatteita. Vein pojan kouluun ja sen 
sijaan, että olisin suunnannut kotiin tai toimistolle, 
käänsin rattia vastakkaiseen suuntaan. Turuntielle 
kohti Veklahtea. 

Sinä aamuna sattui toki kaikenlaista. Sähköt 
menivät ja sain ne päälle viisi minuuttia ennen 
palaverin alkua. Aloitin keskustelun toppatakissa ja 
pipossa. Mutta niinpä pieni mökki lämpeni. 
Työpäivä oli menestys, ja illalla kotiinlähdön aikaan 
ovea lukitessani olin totaalisen zen. 

Meninkö uudestaan? Heti seuraavana päivänä.



Etätöitä kesämökillä Veklahdessa
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Mutta enimmäkseen oli rauhaa, onnistumisia ja kevään 
valoa. Oli päivälenkkejä Sinistölle hiirenkorvien 
katveessa, palavereja yhä lämpenevältä rantahiekalta, 
itsenäistä työskentelyä kesäksi kääntyvässä keväässä. 
Ja lopulta oli uskomattoman lämmin suvi, joka tuntui 
pidemmältä kuin koskaan. Muutimme mökille heti 
koulujen loputtua ja palasimme vasta niiden alkaessa. 
Viimeisen etätyöpäivän vietin mökillä, kun kultapiiskut 
olivat ainoa luonnon väriläikkä ja omenapuutkin olivat 
pudottaneet lehtensä. 

Tätä kirjoittaessani on siis ensimmäinen adventti. 
Kohta jo toinen vuosi takana aikaa, joka jää historian 
kirjoihin, halusimme tai emme. Minulla on tapana 
yrittää hakea vaikeille asioille hopeareunusta. Aina se 
ei onnistu. Ja viime aikoina se on ollut erityisen vaikeaa.

Mutta nyt tässä kynttilän valossa, noihin kevään ja 
kesän tunnelmiin palatessani, huomaan sittenkin 
löytäneeni sen. Hopeareunukseni. Veklahden, mökin. 

Suppilovahverohillo á la Marita

Tänä syksynä on Veklahdessa taas riittänyt suppiksia pannulle, pakastimeen, kuivattavaksi ja 
myös hilloon. Löysin tämän suppilovahverohillon reseptin vuonna 2010 ja siitä lähtien se on 
kuulunut syksyn työlistalleni. 

Alkuperäinen resepti : https://www.dansukker.fi/fi/resepteja/suppilovahverohillo-a-la-marita

Mittaa kattilaan vesi, etikka sekä mausteet ja kiehauta. 
Lisää peratut sienet ja sipulirenkaat mukaan kiehu-
maan noin 20 minuutiksi. Lisää hillosokeri ja keitä vielä 
10 minuuttia. 

Lusikoi hillo puhtaisiin purkkeihin, sulje ja säilytä 
viileässä.

Omia kokemuksiani:

• Hillon voi tehdä myös kuivatuista sienistä, mikäli 
sienet ovat pienikokoisia ja/tai halkaistuja, mutta 
kokonaisia. 1 l tuoreita = noin 100 g kuivattuja.

• Mausteeksi sopivat myös valkosipuli ja inkivääri.

• Jos sieniä on vähän, hilloon voi laittaa mm. 
porkkanaviipaleita.

• Sipuliksi käy keltasipuli, salottisipuli tai punasipuli.

Ainekset

2 l tuoreita suppilovahveroita tai
n. 5 dl pakastettuja
1–2 sipulia

Liemi

2 dl vettä
1 1/2 dl balsamietikkaa
5 neilikkaa
5 maustepippuria
1 tl suolaa
1 laakerinlehti
1 1/2 dl hillosokeria

https://www.dansukker.fi/fi/resepteja/suppilovahverohillo-a-la-marita


Seminaaritie

Seminaaritien alueella on loppuvuoden aikana 
kaivettu tien ja ojan väliseen luiskaan valokuitu-
kaapeleita. Kiinteistökohtaiset kuidut reititetään 
Humaljärventien ja Humalkallion risteysalueelle 
rakennettavasta jakokaapista. Urakka on tätä 
kirjoitettaessa vielä hieman kesken. Valokuitu 
mahdollistaa kiinteistölle säästä ja muista 
olosuhteista täysin riippumattoman, häiriöttö-
män ja erittäin nopean ja käytännössä rajoitta-
mattoman kapasiteetin omaavan tietoliikenne-
yhteyden. Urakka parantaa alueen kaikkien 
kiinteistöjen arvoa merkittävästi. Kuidun 
omistaa Elisa ja itse työn tekevät Voimatel Oy 
sekä Saarijärvi Infra Oy. 

Kuva valokuitujen reiteistä löytyy täältä: 
https://www.facebook.com/Veklahti/photos/

HUOM. Seminaaritien tiekunnan osakkailta 
pyydetään lupa sähköiseen viestintään. Asiasta 
on jaettu erillinen tiedote ilmoitustauluille ja 
postilaatikoihin. Jos et vielä ole lupaa antanut, 
lähetä sähköpostiviesti mika.eronen@tieksi.fi
jossa kerrot kiinteistösi nimen ja antavasi luvan 
sähköiseen viestintään. Vastaava sähköinen 
tiedotuskanava on jo aiemmin otettu käyttöön 
Kivisilta-yhteisranta-tiekunnassa. Tiedoksi jo 
ennakkoon, että tiekunnan kotisivut avataan 
vuoden 2022 aikana.

Kivisilta-yhteisranta

Tämän tiekunnan alueella on syksyn aikana 
toteutettu perusparannustoimenpiteitä. Myös 
nämä työt ovat osittain vielä kesken. 
Merkittävimpiä ja näkyvimpiä toimenpiteitä ovat 
palteiden poiston ja ojien siivoamisen lisäksi 
uuden raskaan kaluston kääntöpaikan rakenta-
minen Riihitielle ns. ”mutapolun” risteykseen 
sekä ojan kunnostus Shangri-La:n mutkaan ja 
tielinjan palauttaminen ko. paikassa alku-
peräiseen kohtaan. Tienkäyttäjien tuleekin nyt 
välttää oikaisemista ojan kautta. Perus-
parannusurakan toteuttajana on ollut itsekin 
kylällä asuva maanrakennusyrittäjä Lauri Valli. 

Katuvaloista 

Vastuu kylän katuvaloista on hiljattain siirtynyt 
kylämme tiekunnille. Syksyn aikana noin 
kolmannes katuvaloistamme oli jonkin aikaa 
mystisesti pimeänä. Syyksi löytyi lopulta 
uudesta muuntajasta palanut sulake. Sen 
vaihdon jälkeen valot ovat palaneet normaalisti. 
Joitakin yksittäisiä lamppuja on ilmeisesti 
vikaantunut ja niiden korjaamista parhaillaan 
selvitetään. Ottakaa yhteyttä allekirjoittanee-
seen, mikäli havaitsette katuvalo-ongelmia. 

Kaikille yhteisesti huomioitavaa

Palteiden poisto saattaa antaa virheellisen 
vaikutelman, että tie olisi aiempaa leveämpi. 
Näin ei kuitenkaan ole. Älä missään tapauksessa 
edes väistötilanteessa ohjaa autoasi luiskan 
puolelle. Se on pääsääntöisesti erittäin pehmeää 
ja upottavaa savea. Autosi voi jäädä kiinni, 
jonka lisäksi mahdollisesta ojan korjaamisesta 
aiheutuu lisäkustannuksia. 

Liittymän rummun omistaa ja sen kunnosta 
vastaa kiinteistön omistaja. Pidättehän huolta 
omista rummuistanne ja varmistatte, että se ei 
ole esim. savilietteestä tukossa. Mikäli rumpu 
tästä syystä jäätyy ja jäätyvä vesi tulvii tielle, 
joudutaan rumpu pikaisesti aukaisemaan ja siitä 
aiheutuneet kustannukset koituvat täysimääräi-
sesti kiinteistön omistajalle. 

Teillämme liikkuu paljon lapsia ja jalankulkijoita. 
Nopeusrajoitus alueellamme on 30 km/h. 
Valitettavasti havaitut ajonopeudet ovat olleet 
ajoittain selvästi suuremmat – myös nyt pimeän 
ja liukkaan kelin aikana. Vaikka tiealueita hiekoi-
tetaan, on alla oleva jää silti petollisen liukas ja  
jarrutusmatkat huomattavasti pidemmät. 

Lisäksi erilaiset perusparannus- ym. toimen-
piteet ovat aiheuttaneet muutoksia teiden 
ajokuntoon ja väistämismahdollisuuksiin. Ole 
ystävällinen ja noudata nopeusrajoituksia!

Rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta!

Seminaaritien ja Kivisilta-yhteisranta tiekuntien 
puolesta

Harri Usmi, 050 532 5387, harri.usmi@mif.fi

Veklahden Kyläsanomat - Nro 52 - Syksy 2021

Tie- ja katuvaloasiaa lyhyesti

https://www.facebook.com/Veklahti/photos/
mailto:mika.eronen@tieksi.fi
mailto:harri.usmi@mif.fi


Smedsbyn osakaskunnan kuulumiset

Huhtikuussa Patrik Nemlander ja Mika Lanki-
nen järjestivät Myllylammenojan huoltotalkoot. 
Poistettiin ojaan kaatumassa olevia ja kaatu-
neita puita Kivisillan alapuolisessa Seminaari-
tiehen rajoittuvassa metsikössä. Talkoisiin 
osallistuivat: Patrik Nemlander, Tapio Honkala, 
Pekka Helenius, Kalervo Korpi, Anti Toomväli, 
Mauri Heinonen ja Kari Lahdenperä.

Elokuussa Patrik Nemlander ja Mika Lankinen 
poistivat Myllylammenojan kalliosolasta ja 
alempaakin ojaan pudonneet kivet ja roskat. 
Suurin kivi piti ensin halkaista kivikiiloilla. 
Poikkeuksellisen pitkän hellejakson ansiosta 
Myllylammenojan kalliosolan pohjalla ei ollut 
vettä, mikä helpotti siellä työskentelyä. 

Elokuussa Tapio Honkala ja Kari Lahdenperä 
mittasivat Myllylammenojan pohjan korot välillä 
Veklahdentie – Kesälän rumpu. Korkomittaus 
osoitti, että ojan pohjalle on 80-luvun jälkeen 
kertynyt reilu 20 cm soraa  ja savea. Mylly-
lammenojassa on ennen Kesälän putkea vielä 
kaksi siltarumpua, jotka ovat liian korkealla, 
joten Kivisillan yläpuolella ojan vedenpinta on 
noussut reilu 20 cm. Poistamalla ko. sora/savi-
kerros ja laskemalla ko. siltarumpuja voidaan 
vedenpintaa laskea reilut 20 cm. Vedenpinta 
Myllylammentien alapuolisilla tonteilla ja talojen 
perustuksissa laskisi saman verranOjan veden 
pinnan korkeutta voidaan alentaa noin 15 cm 
poistamalla maata Kivisillan ja Heinosten talon 
välisellä osuudella. Maata on tullut solaan ja 
ojauomaan TVL:n rakentaman Kivisillan sora-
penkasta. 

Penkan reuna on tehty liian jyrkäksi ojan 
kohdalla, eikä ole huolehdittu riittävästi siitä, 
että penkan täyttösora ei pääse valumaan 
solaan. Lisäksi TVL:n on laittanut siltarummun 
Kivisillantien alkuun Myllylammenojan solan 
kohdalle. TVL on johtanut Veklahdentien tieojan 
vesiä ko. rumpuun. Rumpuputki on 2,5-3 m 
korkeammalla kuin Myllylammenojan pohja.   
Eroosiojäljistä päätellen rummusta alas syöksy-
vä ojavesi on jossakin vaiheessa kuljettanut 
rummun alapuolisesta rinteestä runsaasti maata 
solaan. Ko. putki tukittiin vuosi sitten tiekunnan 
toimesta. Putki on tiekunnan toimesta tänä 
syksynä avattu uudelleen. Nyt vesi on johdettu 
uutta jatkoputkea pitkin alas rotkon rinnettä. 
Niin kauan kun uusi putki pysyy paikallaan, 
tieojan vesi ei enää aiheuttane mainittavaa 
eroosiota solan rinteeseen.

Maata voisi poistaa ojan pohjasta talkootyönä, 
lapio ja ämpäri menetelmällä, heinäkuun 
helteillä, kun pohjalla ei ole vettä. Maata pitäisi 
poistaa 90 m matkalta. Jos maata poistetaan 
keskimäärin 10 cm paksu kerros 40 cm levey-
deltä, poistettavaksi tulee 40 litraa maata/m, 
yhteensä 3,6 m3 (360 ämpärillistä). Työläintä 
maan poisto on solassa, missä maata pitäisi 
kuljettaa solaa pitkin 20 –30 m ja nostaa vielä 
ylös ojan uomasta, ettei valu heti takaisin. 
Kova homma ja vaatii terveitä selkiä.

Maata voisi poistaa myös esimerkiksi imu-
ruoppauksella vähän veden aikana. Syntynyt
maa-aines voitaisiin levittää WAY:n maalle 
heti Veklahdentien itäpuolelle. 
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Koronavaaran takia Smedsbyn osakaskunnan vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta 
3.10.2021, jotta kaikki osakaskunnan jäsenet ehtisivät saada kaksi koronarokotusta ennen 
kokousta. 

Osakaskunnan hoitokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Juha Kujanpää (uusi) ja 
varapuheenjohtajaksi Ismo Rissanen.  Jäseniksi valittiin Juhani Tiihonen (uusi) ja Hannu 
Silvennoinen. Varajäseniksi valittiin Ulf Virkama (uusi) (Juhanille), Kari Lönnberg (uusi) (Juhalle), 
Leonid Korelin (Ismolle), Martti Kemppainen (Hannulle).

Kari Lahdenperä, ex puheenjohtaja
Smedsbyn osakaskunta

Myllylammenojan ojitusyhtymän kuulumiset



Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry:n kuulumiset
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Avattu tieoja, rajalinja on merkattu 
vaaleilla merkkitolpilla.

Koronavaaran takia Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry:n (WAY) vuosikokous pidettiin 
poikkeuksellisesti vasta 19.9.2021, jotta kaikki jäsenet ehtisivät saada kaksi koronarokotusta 
ennen kokousta. WAY:n uuteen johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Puheenjohtajaksi Kari 
Lahdenperä ja varapuheenjohtajaksi Juha Kujanpää, jäseniksi Pekka Helenius, Harri Usmi, Matti 
Törmänen, varajäseniksi Kari Lönnberg (uusi), Jukka Vidgren (uusi). 

Koronavaaran takia WAY ei ryhtynyt kesällä uusiin hankkeisiin. Tarkoitus oli hoitaa vain ”juoksevia” 
asioita. Toisin kävi. Seuraavassa toteutuneita töitä:

Korjattiin uimalaiturin tikkaat kahteen kertaan: 
hitsaustyö Pekka Helenius ja Erkki Korpi.

Rannan nurmikon leikkaus: VKY ja Jan Björklöf

Mutapolun niittäminen: Risto Tiirikainen

Jättiputken hävitys: 10 vuotta jatkuneen Veklahdentien 
varren jättiputkien hävityksen seurauksena jättiputkikasvustoja
ei enää löytynyt, Jukka Pirttijärvi

Riihitien tieojan avaaminen: Syys- lokakuun vaihteessa 
selvisi, että Kivisilta-yhteisrannan tiekunta avaa WAY:n 
toivomuksesta Riihitien etelänpuoleisen tieojan järveen asti. 
WAY lupautui purkamaan etelänpuoleisen venepukin ja Raimo 
Savolaisen puolella olevan verkkoaidan, jotta ko. oja voidaan 
avata. WAY poisti myös puuston ojalinjalta välillä Savolaisen 
tienhaara - Humaljärvi. Runkopuu meni polttopuuksi. 
Rantaan jäi iso kasa kokkopuuta seuraavaksi kesäksi. 

Tavoitteena oli kaivaa oja rajalinjalle. Ojalinjalla oli runsaasti 
kantoja. Siitä syystä ojasta tuli lopulta vähän kiemurainen. 
Yksi kanto oli niin lähellä sähköpylvästä, että se päätettiin 
jättää paikalleen. Kaivuutyön jälkeen venepukki ja aita  
pystytettiin uudelleen. Venepukkia lyhennettiin. 

Samassa yhteydessä rakennettiin Mutapolun ja Riihitien risteykseen kääntöpaikka raskaita 
ajoneuvoja varten. Kaivuutyön suoritti Lauri Valli Veklahdentieltä. Talkoisiin osallistuivat Kari 
Lönnberg, Veikko Laulainen, Risto Tiirikainen, Matti Törmänen, Pekka Helenius, Tapio Honkala,  
Kalevi Korpi, Patrik Nemlander, Harri Usmi, Juha Kujanpää, Arja Pohto, Aino Lahdenperä ja Kari 
Lahdenperä.

Entisen kyläläisen runoterapianurkka

Siitäkin selvitään
aina on otettu vastaan
taivaalta annettu
Räntä lumi sade valo
Saavista kaadettu

Rakkaani,
kerrot
Että huomenna sataa
Luet sääpalveludataa

Sinun kanssasi 
uuteen vuoteen
Parisuhde kantaa
jos sen
antaa

Uskallan nukahtaa
Varsinkin
Uskallan
Herätä
Uuteen päivään
uuteen vuoteen 2022



Entisen kyläläisen runoterapianurkka
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Vastasyntynyt
Yön harsoon vielä kapaloitu

Siinä hetken kypsymään
Sitten päiväkotiin

Kesälään
Siihen erityiseen

Jossa jokainen aamu on
Yksilö

Jonka erityisyys
Otetaan huomioon

Siellä aamu saa hyvät eväät
Elämään matkallaan

Helmeksi
Päivien nauhaan

Aamu pääsee Mehutie-nimiseen ryhmään
Se saa kuulla olevansa kuulas, kaunis ja erityinen

Varsinkin alkukesästä
kovin kehuvat

Loman alla

Kateelliset ilkkuvat
Aamiaiseksi haukkuvat
Teininä aamu angstaa

Kuuntelee musaa
liian kovaa

Masalaan asti
kuuluu

Aamu rakastaa 
ja vihaa 

Veklahden bussipysäkillä
kuuntelee Maija

Vilkkumaan biisiä
Totuutta ja tehtävää

nauraa räkäisesti eilisen 
remontin
Virheille

Paljastaa armotta
Mokat

Poistaa
Kranaateista

Sokat

Aamu
Uusi
Tuore
Päivän ja yön
Liitosta

Elämää teinin kanssa



Takasivu – Baksidan

Olen viettänyt tämän vuoden marras-joulukuun 
työmatkalla Argentiinassa, josta käsin kirjoitan 
tätäkin kirjettä. Työskentelen TV-kuvaus-
ryhmässä, ja teemme viihdeohjelmaa Suomeen, 
kevään ohjelmistoon. Täällä kuvauskohteessa 
elämme eristyksissä omassa pienessä kuplas-
samme muun työryhmän kanssa, keskellä 
Pohjois-Argentiinan rikasta luontoa.

Kesä on aluillaan eteläisellä pallonpuoliskolla. 
Lämpötila kipuaa useimpina päivinä yli 
kolmeenkymmeneen. Läppärin ääreltä katson 
kateellisena paikallisia puutarhureita kasvien 
kimpussa. Oman puutarhan kuopsuttelua on jo 
ikävä, vaikka kesästä on vain muutama 
kuukausi. 

Olemme nyt asuneet puolisoni kanssa kolme 
täyttä vuotta Veklahdessa, ja kylästä on tullut 
kotoisa ja rakas paikka. Viime kesänä saimme 
nauttia ensimmäistä kertaa oman kasvihuoneen 
kurkuista ja tomaateista.

Alkuvuoden tein Anna Doddsin lailla (s. 14-15) 
etätöitä. Pandemia-aika voitaisiin jo jättää 
taakse, mutta etätyöt houkuttelevat 
vastaisuudessakin: olen kotihiiri ja nautin 
työskentelystä omassa työhuoneessani 
Helsingin avotoimiston sijaan. Vuorokaudessa 
on enemmän tunteja, kun aika ei kulu 
pendelöintiin.

Vielä muutama intensiivinen viikko kuvauksia, 
sitten on ihana palata Veklahteen ja laskeutua 
joulun viettoon.

Iloista joulunaikaa kaikille kyläläisille!

Marjatta Wolff, 4.12.2021

I år har jag spenderat november och 
december på arbetsresa i Nord-Argentina, 
varifrån jag skriver detta brev. Vi gör ett 
underhållningsprogram till Finland och vårens 
tv-repertoar. Här på inspelningsplatsen bor vi 
rätt så isolerade i en egen liten bubbla 
tillsammans med de övriga i arbetsgruppen, 
mitt i nord Argentinas vackra natur.

Sommaren är strax på kommande på södra 
halvklotet. Värmen stiger ofta över trettio-
strecket. Sittandes vid min dator ser jag 
avundsjukt lokala trädgårdsentusiaster med 
fingrarna i den varma försommarjorden. Jag 
saknar att pynja i trädgården, fast vi hade 
sommar för bara några månader sedan.

Tillsammans med min man har vi nu bott tre 
hela år i Vecklax och byn har blivit en kär och 
hemtrevlig plats för oss. I somras fick vi 
äntligen njuta av egna tomater och gurkor 
från vårt nya växthus.

I början av året arbetade jag, precis som 
Anna Dodds (s. 14-15), på distans. Pandemi-
tiden kunde vi gärna lämna bakom oss, men 
distansarbetandet lockar nog för framtiden 
ändå; jag är en husmus och njuter av att 
jobba i mitt egna arbetsrum i Vecklax, istället 
för i det öppna kontorslandskapet i 
Helsingfors.

Några veckor intensivt arbete ännu och sen 
blir det skönt att komma hem till julfirandet.

Jag önskar alla bybor en glad och lugn 
julhelg!

Marjatta Wolff, 4.12.2021
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