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Ajankohtaista lyhyesti

Kunnan avustus

Yhdistys haki Kirkkonummen kunnalta 
600 euron avustusta seuraaviin kohteisiin:

Avustusta haettiin mm.
- Kylän viihtyvyyden lisäämiseen esim. eri 
tapahtumien järjestämiseen kuten Laskiaisrieha, 
Juhannusjuhlat, Venetsialaiset, kylän siivous-
päivä, kukkalaatikoiden kunnossapitoon
- Lasten ja nuorten toimintaan
- Retkien ja kulttuurielämysten järjestämiseen
- Kyläsanomien julkaisuun

Kunta päätti myöntää meille 507 euroa.

Jäsenmaksut

Vuoden 2021 jäsenmaksut on peritty. 
Maksaneita perheitä on tällä hetkellä 83 ja 
jäseniä yhteensä 231.

Mikäli jäsenmaksu on jostain syystä jäänyt 
maksamatta, siitä on muistutuksena 
maksulappu tämän lehden liitteenä.

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

Saaja: Veklahden kyläyhdistys ry. 
Summa: 10 €/perhe tai 4€/henkilö 

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

Kevätkokous 28.3.2021

Koronarajoitusten johdosta sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Teams-kokouksena. 
Siihen osallistui etäyhteydellä 9 henkilöä. 

Veklahden Kyläsanomat

Julkaisija: Veklahden kyläyhdistys r.y, Lotta Sandström-Peltonen, Jousitie 31, 02400 Kirkkonummi. Puh. 040 -
5866 288, sähköposti lotta.sandstrom(at)gmail.com; Valokuvat: Jutun kirjoittaja ellei erikseen mainittu.
Nettiversio: Luettavissa kyläyhdistyksen Facebook-sivuilta www.facebook.com/Veklahti
Painatus: Fotoyks-painopalvelut, Runeberginkatu 5B, K2 krs, 00100 Helsinki
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Puheenjohtajan terveiset

Kesän kynnyksellä ollaan ja nautitaan juuri 
luonnon kauneimmasta vihreydestä. Valoa 
tunnelissa näkyy myös koronan suhteen ja 
rajoituksien purku toivottavasti on mahdollista 
suht. pian. Juhannusjuhlia emme vielä tänä-
kään vuonna kuitenkaan järjestä, mutta 
Venetsialaiset, joka on ollut viime vuosien uusi 
”hitti”-tapahtuma järjestetään taas elokuun 
viimeisenä lauantaina rannassa. Kivaa 
yhdessäoloa ja ohjelmaa taas siis luvassa.

Syksyn / talven aikana on suunnitelmissa myös 
jälleen järjestää joku yhteinen retki. Teatteriin, 
museoihin ja erilaisiin näyttelyihin olemme 
matkanneet vuosien varrella ja nämä ovat 
olleet pidettyjä retkikohteita. Olisi kiva saada 
ehdotuksia kyläläisiltä, kun tarjonta taas 
lisääntyy. Minulle voi laittaa s-postia.

Myös lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa 
haluamme kehittää, voisiko joku retki, 
yhteinen tekeminen, urheilu tai vaikka ”kylän 
hengailupaikka” kiinnostaa? Haastatelkaa 
perheenne junioreita, heillä on varmaan 
ideoita!

Myös kylän kunnossapitoa ja siivousta voi 
porukalla harrastaa. Kyläsuunnistus löytyy 
tästä lehdestä, toivottavasti mahdollisimman 
moni etsii rastit ja kirjaa nimensä lapuille.

Kyläämme on jälleen muuttanut uusia 
asukkaita, mikä on erittäin ilahduttavaa. 
Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi 
Veklahteen ja Kyläyhdistyksen toimintaan. 

Kiitos kaikille tämän lehden tekijöille ja 
toteuttajille. Lehdentekoon saa kaikki 
halukkaat osallistua myös jatkossa. 

http://www.facebook.com/Veklahti


Ensimmäinen ryhmä vesilintuja tarkastelemassa.
Kuva: Micke Gerkman

Silkkiuikku Humaljärvellä.
Kuva: Micke Gerkman

Kyläyhdistyksen linturetket 9.5.2021
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Linturetkillä havaittiin yhteensä 35 eri lintulajia sekä yksi metsäkauris. Reitin varrella törmättiin 
myös puheliaisiin kyläläisiin, jotka uurastivat pihoillaan kevätpuuhissa. Linturetkiä järjestettiin 
samana päivänä kaksi, jotta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan vallitsevien koronarajoitusten 
puitteissa. Ensimmäinen innokas ryhmä kulki Veklahdentien yläpysäkiltä metsän läpi Humaljärven-
tielle ja sieltä rantaan. Toinen ryhmä starttasi uimarannalta ja päätyi muutaman mutkan kautta 
Myllylammentielle. 

Retkien toteutumisesta kuuluu kiitos kylällä 
asuvalle biologille ja lintuharrastajalle Hanna 
Hyvöselle, joka toimi ryhmien vetäjänä. 

Humaljärvellä linturetkeläiset tunnistivat muun 
muassa sen “vakioasukkaita”: pesää rakentavia 
silkkiuikkuja, telkkiä, kalatiiroja, naurulokkeja 
ja kalasääskiä.

Metsäosuuksilla havaittiin esimerkiksi laulu-
rastas, peippo, punarinta, närhi ja rautiainen. 
Viimeksi mainittu on monelle uusi tuttavuus, 
yleisyydestään huolimatta: rautiainen on 
korkealta luritteleva, ruskeanharmaa varpus-
lintu.

Myllylammentiellä retkeläisten päitä käänsivät 
ylitse lentävät valkoposkihanhet. Siellä 
opeteltiin myös tunnistamaan viherpeipon 
ryystävää laulua. 

Retkipäivän loppuhuipennuksena havaittiin 
pesästään kurkkiva käpytikka ja ihasteltiin 
Patrikin nikkaroimia linnunpönttöjä.

Tiedustellaan vielä, miten opas itse kommentoi 
retkipäivää!

“Hyönteissyöjät eivät olleet vielä ehtineet saapua 
kylmästä keväästä johtuen. Mutta päivä oli tosi 
onnistunut, ja mielelläni vedän vastaavia retkiä 
jatkossakin”, Hyvönen kertoo. Samalla hän 
toivoo, että tapahtuma toimi alkusysäyksenä 
kuulostelemaan ympäröivää luontoa jatkossakin.

“Kannattaa vaan höristellä korvia ja yrittää 
erottaa erilaisia lauluääniä, vaikkei eri lintulajeja 
vielä tunnistaisikaan. Siitä avautuu uusi ääni-
maailma jota kautta ympäröivän maailman voi 
kokea ihan uudella tavalla”, Hanna ohjeistaa.

Lintulajien tunnistus on helpointa aloittaa läheltä. 
“Kannattaa ripustaa pönttöjä omalle pihalle, ja 
opetella tunnistamaan niiden asukkaita”, Hanna 
vinkkaa. “Kesäisin metsissä ja pihoilla on 
vaikeampi nähdä lintuja, joten silloin kannattaa 
käyttää korvia. Tai suunnata järvelle!”



Viljakäärme Elmo.Nelivarvaskilpikonna Kille.

Leopardikekko Puchy.
Lemmikkikuvat: Hippu

Masalasta Kivisillantielle

Leena Järvenpään ja Kai Solakujan 
uusioperhe muutti Veklahteen maaliskuussa 
2021 Arja Karkolan vanhaan taloon. 
Perheeseen kuuluvat Leenan lapset, 13-vuotias 
Anni ja 14-vuotias Lauri sekä Kaitsun tyttäret 
12-vuotias Ella ja 11-vuotias Sara, joka 
tunnetaan myös nimellä Hippu. Lapset asuvat 
puolet ajastaan toisen vanhemman luona, 
Leenan lapset isän luona Sundsbergissa ja 
Kaitsun tyttäret äidin luona Espoossa, jossa 
käyvät myös koulua. 

Ellalle ja Hipulle Veklahti on tuttu, sillä täällä 
sijaitsee äidin lapsuudenkoti ja siis nykyinen 
mummula.

Leena ja Kaitsu olivat etsineet kotia ensi-
sijaisesti junaradan varrelta, mutta yli vuoden 
kestänyt haku osoittautui tuloksettomaksi ja 
sopiva talo löytyi lopulta, kun hölläsivät vähän  
kriteereitä.

Kaitsun omat positiiviset kokemukset kylästä 
ja sen ihmisistä olivat myös painaneet 
vaakakupissa, kun he tekivät tätä lopullista 
valintaansa asuinpaikan suhteen.

Tiedustelin vielä kokemuksia uudesta asuin-
paikasta ja toiveita kyläyhdistyksen suhteen. 
Tässä Kaitsulta saamiani kommentteja:

”Emme vielä ole ehtineet tutustua uuteen 
ympäristöön, koska arjen aikatauluhaasteet 
pitää kiireisinä iltaan asti, emmekä siis myös-
kään osaa mainita toiveita kyläyhdistykselle.

Odotan että ehdimme kesän/kesäloman 
koittaessa viimein tutustua ympäristöön ja 
moikkailla lenkeillä vastaantulevia vanhoja 
tuttuja.”

Uusia kasvoja Kivisillantiellä
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Tyttöjen mieleen on pihan uima-allas.
Kuva: Kai Solakuja

Perheeseen kuuluvat myös lemmikit: kolme marsua, 
leopardigekko, viljakäärme, nelivarvaskilpikonna sekä 
vuoroviikoin myös tyttöjen pupu.



Jumi Kivirinteeltä.

Kitaraa soittaa Unto Koponen, keskellä Eino Usmi ja rummuissa Onni Huuskonen, basisti vielä hakusessa.
Kuva: Näytönkaappaus poikien itse kännykällä kuvaamasta videosta.

Espoosta Kivirinteelle

Hau, minä olen Jumi ja olen viisi kuukautta 
vanha valkoinen paimenkoira. Olen muuttanut 
Veklahteen vuonna 2021.

Julia ja Nisse tulivat jo vuonna 2020 
Espoosta. He ihastuivat Kivirinne 6:n isoon 
pihaan ja sehän sopi minulle.

Julia ja Nisse harrastavat moottoripyöräilyä ja 
saa nähdä innostunko itse siitä?

Nyt harrastuksenani on tutustua uusiin 
kohteisiin esim. Humaljärven uimarantaan, 
sekä uusiin koiraystäviin, joten tervetuloa vaan 
leikkimään kanssani.

Kolme poikaa, jotka olivat 7 vuotta samalla 
Kirkkonummen musiikkiluokalla, päättivät 
perustaa bändin ja soittavat nyt yhdessä 
rokkia. Bändi on aika tuore eli sillä ei vielä ole 
edes nimeä eikä esiintymiskokemusta, mutta 
jokaisella pojalla on vahva musiikillinen tausta.

He ovat myös kertoneet, että esiintyisivät 
mielellään kyläläisille esim. Venetsialaisissa.

Eino Usmi opiskelee Kallion ilmaisutaidon 
lukiossa, Onni Huuskonen on Sibelius-lukion 
musiikkilinjalla ja Unto Koponen kouluttautuu 
sähkömieheksi, mutta soittaa myös kitaraa 
ahkerasti joka päivä.

Taitoa siis varmasti löytyy, kuten myös 
esiintymiskykyä ja -halua.

Uusia kasvoja Kivirinteellä
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Bändiuutisia



Tunnista lehtokotilo

Suomessa on 72 kotilolajia, mutta läheskään 
kaikki eivät ole haitallisia kasvien syöjiä. 
Kuoren muoto ja väritys ovat hyviä tunto-
merkkejä. Kotiloiden kuoren kierteisyys ja 
kuoren alapinnalla olevan syvennyksen eli 
navan muoto auttavat lajinmäärityksessä.

Kerää kotilot ennen niiden lisääntymistä

Tehokkain tapa hävittää kotiloita on niiden 
kerääminen. Kotilot liikkuvat illalla ja yöllä, 
varmimmin sateen jälkeen ja kostealla kelillä. 
Kuivalla säälläkin niitä voi löytyä aamuisin 
ennen kuin aamukaste on ehtinyt kuivua.

Kotilot voi kerätä pulloon tai purkkiin, jossa on 
pohjalla vahvaa etikkaa, jota voi vähän 
laimentaa vedellä. Purkin voi jättää sekajäte-
astiaan tai täällä umpikaivojen alueella 
tyhjentää myös suoraan omaan umpikaivoon.

Kotilot voi myös kerätä ämpäriin ja kaataa 
päälle kiehuvaa vettä, jolloin ne kuolevat 
nopeasti. Suolakin tappaa, mutta hitaasti, joten 
sitä ei suositella, koska etana kärsii ja erittää 
paljon limaa.

Kuolleita kotiloita ei saa jättää maahan loju-
maan, sillä toiset kotilot syövät ne ja saavat 
sitä kautta proteiineja syysmunintaan. Ne voi 
kyllä haudata maahan, mutta mahdollisimman 
syvälle tai vaihtoehtoisesti tuhkaa päälle.

Pienet rasiat 
Ferramolia ovat 
kalliita, joten 
Veklahden tonteille 
kannattaakin 
hankkia heti 
10 kg säkki, jonka 
saa alle 100 €:lla
Kuivassa ja 
viileässä varastossa 
säilytettynä se 
riittänee pariksi 
vuodeksi.

Eroon lehtokotiloista
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Lehtokotilot tulivat tänä keväänä sankoin joukoin esiin toukokuun helleviikkoa seuranneiden 
sateiden jälkeen. Keväällä aloitettu kotiloiden kerääminen tuottaa parhaan tuloksen, koska eivät ole 
ehtineet vielä munia. Muniminen ajoittuu loppukesään ja syksyyn. Suotuisissa olosuhteissa 
lehtokotilo munii noin 20-50 munaa kahden viikon välein. 

Myrkytä kotilot

Rautafosfaattia sisältä Ferramol®-etanasyötti on 
hyväksytty kotiloiden torjunta-aineeksi. Rauta-
fosfaatti on luonnossa esiintyvä aine, joka on 
vaaraton hyödyllisille hyönteisille ja kotieläimille. 
Sitä saatuaan etanat ryömivät maan alle kuole-
maan. Niistä ei erity limaa eikä näkyviin jää 
kuolleita etanoita, vain tyhjiä kuoria, joita voi 
kerätä vaikkapa taideteoksia varten. Ferramol
on myös hyväksytty luomutuotantoon eikä sen 
käytön suhteen ole mitään varoaikoja.

Ferramolia käytetään nimenomaan etanoiden 
myrkyttämiseen, ei niiden kulun estämiseen.

Rakeet sirotellaan tasaisesti hajakylvönä kasvien 
väliin. Missään tapauksessa rakeita ei saa 
levittää kasoiksi tai yhtenäiseen linjaan kasvien 
ympärille, ei myöskään kasvien päälle. 

Heti kun syötit on kokonaan, tai osassa aluetta 
syöty pois, sirotellaan syötyjen tilalle uutta.

Vain kosteat rakeet kelpaavat kotiloille, joten 
rakeet kannattaa sirotella juuri ennen sadetta tai 
pian sateen jälkeen ja kuivina kausina etana-
syötillä käsiteltyjä alueita tulisi kastella.

Samaa ainetta on myös Etanarae Natria, mutta 
sitä on myynnissä vain 1 kg muovipulloissa.

Lähde: www.otokkatieto.fi

http://www.otokkatieto.fi/


Eroon lehtokotiloista

Silmä silmästä, salaatti salaatista

Näin opastaa Uudenmaan Martat, jotka ovat 
pitäneet jopa kursseja, joissa neuvotaan 
lehtokotiloiden valmistamista ateriaksi.

Kyläsanomien numerossa 41  – Kevät 2014 –
minäkin olen antanut ohjeita niiden hyödyntä-
misestä ja ohjeita kuvineen löytyy myös täältä: 
https://maritaorvokki.kuvat.fi/kuvat/Lehtokotiloi
lla+herkuttelua+2012/

Porvoo on tunnettu etanakaupunki ja 
paikallisessa etanaravintolassa on tarjottu 
lehtokotiloitakin, mutta vain kutsuvieraille, sillä 
niiden valmista-minen on valitettavan työlästä. 

Monella on ennakkoluuloja etanoiden syömistä 
kohtaan, mutta moni herkuttelisi tyytyväisenä, 
jos todellista sisältöä ei paljastettaisi etukäteen. 
Näin kävi meilläkin kerran, kun eräs vieras 
ilmoitti, ettei suostu niitä edes maistamaan, 
mutta kehui kuitenkin hyviksi, kun otti niitä 
vahingossa lautaselleen kantarelleina.
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Muita keinoja kotilotuhojen estämiseen

Pidä nurmikko lyhyenä ja lehtikasat pois pihalta. 

Kotilot tarvitsevat kuorensa rakentamiseen 
runsaasti kalkkia. Mitä happamampi maaperä 
on, sitä huonommin kotilot siinä menestyvät. 
Suotuisia olosuhteita kotiloille muodostuu, kun 
kasvien lehdet ovat kalkkipitoisia, kuten 
nokkonen, pihlajat, lehmukset ja pähkinä-
pensaat. 

Vaikeuta etanoiden kulkemista puutarhassa. 
Etanat pitävät itsensä kosteana erittämällään 
limalla. Kulkureitille ja kasvimaan ympärille 
levitetty sahajauho, suola, kahvinporot, hiekka 
tai tuhka pakottaa etanat erittämään limaa 
runsaasti, ja tämä koituu etanoiden tuhoksi. 

Maanpinnan kattaminen voimakastuoksuisilla 
siankärsämöillä tai pietaryrtillä auttaa etanoiden 
torjunnassa. Kotilot karttavat myös koriste-
krassia. Etanat tykkäävät kasvimaille ja kukka-
penkkeihin levitetystä katteesta, koska katteen 
alla on aina kosteaa. Männynkuorikate on hyvä 
valinta, koska siitä ne eivät pidä. 

Puun juuret ja osa rungostakin olivat 
jääneet liian syvälle täyttömaiden alle 
(siis hapettomaan tilaan) ja puu teki 
kuolemaa. Puu aines oli sinistynyt jo 
yli 100 mm syvyydeltä. 

Puun paksuus tyvellä oli 63 cm.  
Tuomo Pentikäinen ja Kari Lahdenperä 
kaatoivat puun. Runko meni Tuomolle 
polttopuuksi. Tomi ottaa käyttökelpoiset 
osat oksista. 

Pystyyn kuolevan kuusen kaataminen

Kivisillan korvalla kasvaneen mahtikuusen 
katkaisupinta, kaadettu 27.1.2021

WAY kaatoi tammikuussa Kivisillan korvasta Tomi Hassisen ja Pamela Sarasmon tontin ja 
Myllylammen ojan välissä kasvaneen mahtikuusen. 

https://maritaorvokki.kuvat.fi/kuvat/Lehtokotiloilla+herkuttelua+2012/


Tällainen pikkuämpäri on ollut kätevä pienmetallin 
keräykseen. Sitä on ollut helppo tyhjentää ainakin 
Masalan K-kaupan pihassa olevaan metallikeräyskonttiin.

Kierrätysasiaa

Luonnonvarojen säästäminen ja kierrättäminen 
on helppoa. Tässä jutussa muutamia havaintoja 
siihen liittyen.

Vähemmän tavaraa

Jos et halua ilmaisjakelupostia, laita sitä estävä 
kyltti postilaatikkoosi. Toimii yleensä tosi hyvin.

Hanki vain sellaisia tavaroita, joita oikeasti 
tarvitset. On enemmän tilaa ja löydät mitä etsit.

Hanki laadukkaita tavaroita, niiden korjaami-
nenkin kannattaa. Nykyisen talvitakkini olen 
ostanut vuonna 1990 Stockmannilta.

Eroon turhasta tavarasta

Käyttökelpoiset tavarat voi viedä esim. johonkin  
kierrätyskeskukseen tai SPR:n ylläpitämään 
konttiin.

Esim. Facebookissa löytyy myös erilaisia ryhmiä,  
joissa voi tarjota tavaraa ilmaiseksi, esim. 
Roskalava - Kirkkonummi & Espoo:
https://www.facebook.com/groups/4701320831
53522

Muitakin ryhmiä löytyy, osassa voi myös pyytää 
rahallista korvausta tavarasta. Varsinkin jos 
tavarasta haluaa korvauksen, voi se olla aika 
työllistävää. Kannattaa olla jämäkkä ja muotoilla 
alkuperäinen ilmoitus ajatuksella, ettei tule 
kaikenlaisia lisäkysymyksiä ja -vaatimuksia.

Jos arvostaa omaa aikaa, on helpointa viedä 
tavarat kierrätyskeskukseen tms. paikkaan. 

Yksi osto- ja myyntikanava on myös Tori.fi. 
Se toimii kokemukseni mukaan hyvin, ja sitä 
kautta tavoittaa ison määrän mahdollisia 
ostajia/myyjiä. Muitakin löytyy, mutta aina 
kannattaa olla hieman varovainen. Ettei tule 
pettymyksiä kauppoihin. Netissä toimivissa 
kauppapaikoissa viihtyvät myös (toki pienenä  
vähemmistönä) erilaiset huijarit.
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Eroon kierrätettävästä materiaalista

Käyttökelvoton tavara menee kierrätykseen 
uudelleen käytettäväksi. Perinteiset tällaiset 
tavarat ovat lasi- ja metalliesineet sekä tietenkin 
paperi ja pahvi. Kierrätyspisteitä löytyy aika 
läheltä ja lisäksi tietenkin isommat Sortti-
asemat. Lähin on Jorvaksessa. Sinne voi viedä 
käytännössä kaiken kierrätettävän, mutta myös 
ongelmajätteet, kuten maalit ja liuottimet.

Ruoka- ja puutarhajätteet

Niille pitää olla komposti. Biojätteitä ei pitäisi 
laittaa sekajätteeseen, eikä niitä voi heittää 
pihalle miten sattuu, linnut ja supikoirat löytävät 
helpon ruuan. Hyvästä kompostista saa 
ilmaiseksi mainiota ja ravinteikasta puutarha-
multaa esim. kurpitsojen kasvattamiseen.

https://www.facebook.com/groups/470132083153522


Kylän järjestöjen kuulumisia

Wecklaxin asutusalueen yhdistys (WAY) 

Koronatilanteen takia WAY ei ryhtyne tänä 
suvena mihinkään suurempiin hankkeisiin. 
Kokkoainekset on tuotu WAY:n rantaan siltä 
varalta, että koronatilanne paranisi ja juhannuk-
sena rannalla voitaisiin polttaa juhannuskokko. 

Martti ja Riitta Mäkelä lahjoittivat WAY:lle kaksi 
tammen tainta. Parempijuurinen taimi istutettiin 
WAY:n rataan vanhan salavan kannon 
kupeeseen. Taimi on suojattu hirvieläimiltä ja 
rusakoilta verkolla. Toinen heikompijuurinen 
taimi istutettiin varaston ja kaukalon väliin. Sekin 
suojataan verkolla syksyllä, jos selviää hengissä 
siihen asti. Taimia saa kastella. 

Smedsbyn osakaskunta 

Smedsbyn osakaskunnan vesialueille Humal-
järveen ja Vitträskiin istutettiin tänä kesänä 
poikkeuksellisen paljon ankeriaan poikasia, 
2.000 kpl/järvi. Osakaskunta istutti poikaset 
Humaljärvellä Kesälän rantaan ja WAY:n rantaan, 
Vitträskillä Aavarannan venerantaan ja Pakulaa
vastapäätä sijaitsevaan yhteiseen venerantaan. 
Tällä kertaa valtio maksoi poikaset.

Toutaimen taimia on yritetty saada Humaljärveen 
kaksi vuotta huonolla menestyksellä. Poikasia ei 
ole saatu, koska kalanviljelijä  ei ole saanut 
Kokemäenjoesta mäti/maitikaloja lypsettäväksi.

Suomen Jätskiauto Oy:n autot ovat liikkeellä 
Veklahdessa lauantaisin vielä neljä kertaa:
19.6,  17.7, 14.8. ja 11.9. 

Veklahden aikataulu:

11:15 Jousirinne (postilaatikot)
11:20 Myllylammentie 52
11:25 Humalkallio 12
11:30 Kivisillantie/Vaeltajantie
11:35 Kivisillantie/Seminaaritie
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Kari Lahdenperä, joka toimii sekä Wecklaxin asutusalueen yhdistys (WAY):n että Smedsbyn 
osakaskunnan puheenjohtajana, on ilmoittanut, että kumpikin vuosikokous pidetään tänä vuonna 
tavallista myöhemmin, heinäkuun lopussa tai elokuun alussa, jotta ihmiset ehtivät saada toisenkin 
koronarokotuksen. Kokouspäivämääriä ei ole vielä päätetty. 

Uimarannan uusi tammi.
Kuva: Micke Gerkman

Jäätelöauto käy kesällä Veklahdessa

Aikataulun ajat ovat tavoiteaikoja, joihin 
vaikuttaa asiakas- ja liikennevirta sekä 
keliolosuhteet. 

Jätskiauton etenemistä reitillä voi seurata 
reaaliajassa nettikartalla www.jatskiauto.com

http://www.jatskiauto.com/


Humaljärven jäätyminen oli viime talvena tavallisesta poikkeava. Aluksi järveen tuli ohut jääpeite. 
Seuraavaksi satoi paksu kerros lunta. Lumi painoi jäätä syvemmälle ja syvemmälle veteen niin, että 
jään päälle nousi talven kuluessa 30-40 cm vettä. 

Bussiliikenne Masalaan keskeytyy kokonaan kesäkaudeksi eli koululaisten loma-ajaksi. 
Kirkkonummen keskustaankin kulkee bussi vain arkipäivisin pari kertaa päivässä. Ikäihmisille on 
tarjolla HSL:n asiointivuoro tiistaisin ja torstaisin, mutta sen käyttöön pitää anoa kunnalta lupa.

Jään päälle noussut vesi ja jäälle satanut lumi 
jäätyivät talven kuluessa. Jää siis kasvatti 
paksuuttaan ylöspäin. Tämän seurauksena 
WAY:n venelaituri jäi lopulta kokonaan jään 
sisään. Jään kokonaispaksuus oli keväällä jo 
yli 40 cm. 

Ajoaika keskustasta Veklahteen noin 10 min.

Jännitimme keväällä, miten laiturin käy: jääkö 
upoksiin veden alle vai ei, kun jäät sulavat. 
Onneksemme ponttoonit jaksoivat nostaa 
laiturin läpimärän puukannen puurunkoineen 
ylös vedestä. Varmaan laituri ui taas hieman 
syvemmällä, kuin edellisenä kesänä. 

Keväällä ajelehtiva jäälautta puski laiturin 
tikasta laiturin alle. Tikkaat rikkoutuivat ja 
irtosivat osittain laiturista. Laiturin päätykin 
rikkoutui hieman. 

Pekka Helenius korjasi taipuneet tikkaat 
(katkaisi, oikaisi ja hitsasi uudelleen yhteen). 

Ajoaika Veikkolasta Veklahteen noin 30 min.

WAY:n laituri upposi
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WAY:n laituri jäähän ”uponneena”, 
kuvattu 18.3.2021

WAY:n laituri jäähän ”uponneena”, kuvattu 
28.2.2021

Veklahden julkisesta liikenteestä



Hirvi hukkui Humaljärven jäihin

Hirven ruho jäi kellumaan ja jäätyi jäähän kiinni 
niin, että osa päästä, toinen korva ja vähän 
etuselkää oli näkyvillä. Koska Humaljärven vettä 
käytetään Porkkalan sokeritehtaalla sijaitsevan 
vedenpuhdistamon raakavetenä ja kunnan 
juomavetenä, raadosta ilmoitettiin monelle 
taholle mm. Suomen sokerille. Useammalla 
yhteydenotolla ja ”mainehaittaan” vetoamalla 
saimme Suomen sokerin järjestämään 
hirvenraadon poisviennin. 

Espoon pelastuslaitos haki hirvenraadon pois 
jäistä 12.3.2021. Irrotus- ja nostotyö kesti 
useamman tunnin. Raato vietiin pois illalla 
pimeässä klo 21 maissa. 

Pelastuslaitoksella oli nostoavannon 
merkkaaminen jäänyt vajavaiseksi. WAY lisäsi 
avannolle pidempiä ja paremmin näkyviä 
varoitusmerkkejä.
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Täysikasvuinen naarashirvi hukkui Humaljärven jäihin Erik Hernbergin huvilan edustalla 
tammikuussa 2021.

Jäihin hukkunut hirvi, näkyvissä toinen korva, 
pään yläosaa ja vähän selkää, kuvattu 19.2.2021.

Hirvennostoavanto Espoon pelastuslaitoksen 
jäljiltä, kuvattu 13.3.2021

WAY:n merkkaama hirvennostoavanto, Arja Pohto 
ja Kari Lahdenperä, 15.3.2021



Liikenneturvan tilastokatsaus:

Kokematon kuljettaja ei aina osaa 
kiinnittää huomiota sellaisiin seikkoihin, 
joista saattaa aiheutua vaaratilanteita. 
Liikenneturvallisuudelle suurimpiin 
riskeihin kuuluu mm. ylinopeus ja     
näyttämisen tarve.

15–24-vuotiaat nuoret ovat yliedustet-
tuina liikenneonnettomuuksissa. Nuoria 
on väestöstä vain noin 11 %, mutta 
lähes joka kolmas tieliikenteessä 
vahingoittunut on nuori. Viimeisen 
kolmen vuoden aikana kuoli vuosittain 
keskimäärin 40 nuorta, joista 4/5 oli 
nuoria miehiä. 

Nuorisolta toivotaan malttia liikenteessä
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Kirkkonummen Sanomissa N:ro 37, joka ilmestyi 13.5.2021, oli huolestuttava yleisönosasto-
kirjoitus, joka toivottavasti sai kaikki alaikäisten nuorten ja etenkin poikien vanhemmat 
keskustelemaan näistä liikenteen vaaroista sekä liikennesäännöistä oman jälkikasvunsa kanssa.

Suomessa mopoautoa tai mönkijää saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt, jolla on kevyen nelipyörän 
kuljettamiseen oikeuttava ajo-oikeus. Kevyiden nelipyörien suurin sallittu ajonopeus on 45 km/h. 
Tieliikenteeseen hyväksytyt mönkijät ovat keveitä nelipyöriä tai raskaita nelipyöriä. 
Liikenteessä saa liikkua myös traktoriksi hyväksytyllä mönkijällä. 

Veklahdessa asuu paljon nuoria ja huonojen julkisten kulkuyhteyksien vuoksi monet käyttävät 
etenkin kesäaikaan omia kulkuneuvoja. Jokainen hurjastelija liikenteessä ei ole vaaraksi vain 
itselleen, vaan myös kaikille muille kulkijoille. 



Veklahden kyläsuunnistus - Kartta
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Veklahden kyläsuunnistus - Ohjeet
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Kyläsuunnistus on hauska tapa tutustua kylän polkuihin ja luontoon ja samalla 
kuntokin kohenee. Se on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kuntoisille kyläläisille.

Suunnistuksen voi toteuttaa siinä järjestyksessä kuin haluaa, rasteja on tänä vuonna 
7 kappaletta. Niitä ei ole numeroitu.

Kaikki rastit sijaitsevat polkujen/teiden läheisyydessä.

Jokainen rasti on merkitty maalatulla maitopurkilla.

Kun löydät rastin, etsi rastin läheisyydestä pieni purkki/rasia 
(samantapainen kuin geokätköilyssä).

Rasian sisällä on muistiinpanovälineet, merkitse paperiin nimesi (etunimi riittää) ja 
puh. numero tai s-posti. Merkkaa siis jokaisella rastilla olevaan rasiaan nämä tiedot.

Arvomme kaikkien suunnistukseen osallistuneiden kesken 3 palkintoa.

Suunnistusreitti ja rastit ovat toteutettavissa aina elokuun loppuun asti.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla arvomme palkinnot ja ilmoitamme voittajille.



1. Katkaise noin sormen paksuinen ja pituinen 
pätkä suoraa pajun versoa.

2. Viistä pillin toinen pää vinoksi. Tee noin 
2½ cm päähän pieni toisesta reunastaan 
suora, mutta muuten soikea lovi, joka 
ulottuu kuoren läpi.

3. Leikkaa kuori poikki pillin ympäri puuta 
myöten. Naputtele irrotettavaa kuorta 
jonkin aikaa esim. puukon perällä ja kierrä 
sitten sitä käsin, kunnes saat kuoren 
irtoamaan ehjänä. Vedä kuori irti. Jos 
väärä puolisko irtoaa, voit tehdä ensin pillin 
pään ja katkaista vasta sen jälkeen se 
sopivan pituiseksi.

4. Veistä puuosaan kuvan mukainen lovi, joka 
alkaa kuoressa olevan reiän reunasta.

5. Veistä puhallettavalle ilmalle kulkuaukko 
kuten kuvassa. Pujota kuori täsmälleen 
entiselle paikalleen ja kokeile miten pilli soi. 
Voit irrottaa kuoren uudelleen ja syventää 
veistokohtia, jos sointi ei ole riittävän 
voimakasta.

6. Pajupilli kestää soivana vain muutaman 
päivän kunnes kuori kuivuu ja kutistuu.

Näin tehdään pajupilli
(Ohje niille, jotka hallitsevat puukon käytön)
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Pajupillin tekeminen onnistuu keväällä ennen pajun lehtien puhkeamista, kun pajun kuori irtoaa 
helposti. 



2.4.2021.
Valkohäntäpeura eli valkohäntäkauris. Vitsvanshjortarna har lång och fin svansplym.

Takasivu – Baksidan

Viime ja ainakin tämä vuosi olemme eläneet 
koronaviruksen kurittamina. Rokotusten tuoma 
laumasuoja näyttäisi toteutuvan heinäkuun 
lopussa. Kesäaika tuo todennäköisesti 
muutenkin lievennystä tautitilanteeseen. 
Toivottavasti tauti pysyy aisoissa myös syksyllä 
ja talvella. Seurataan tilannetta ja ohjeistuksia.

Kyläsanomat tullee postilaatikkoosi juuri 
kunnallisvaalien vaalipäiväksi. Toivottavasti 
äänestysoikeus käytetään ahkerasti joka 
talossa. Kehityskohteita löytyisi myös meidän 
kylältä. Mutta jos jättää äänestämättä on 
kenties myös parasta pitää pahimmat mölyt 
mahassaan erilaisista epäkohdista.

Luonnonmukainen, ns. boheemi puutarha on 
nyt suosittu. Sitä mekin harrastetaan, erilaisten 
perhosten ja pörriäisten iloksi. He takaavat 
hyötykasveille paremman sadon. Mutta ei siis 
oteta puutarhanhoitoa liian vakavasti. Koska 
sanotaanhan, että tärkeintä elämässä on 
puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin tärkeätä.

Mukavaa kesää kaikille lukijoille!

Micke, Veklahdessa 31.5.2021

Coronaviruset har fortsättningsvis satt sin 
prägel på vardagen. Vi har fått vänja oss med 
att bära mask på allmänna platser. Många 
saker kommer nog att bestå fastän hotet från 
dethär viruset försvinner så småningom.

Kommunalvalet hålls i år 13.6. Ungefär 
samtidigt som denna tidskrift delas ut. Hoppas 
rösträtten används flitigt. De nya fullmäktigena
runt om i landet kommer att ha mycket arbete.  
T.ex. social- och hälsovårdsreformen har redan 
en längre tid inverkat på beslutsfattandet.

Det är alltmera populärt med en stil att odla 
trädgården på mångfaldighetens och den 
lokala naturens villkor. Delar av tomten lämnas 
oskötta som skydd för olika småkryp.

Bobäckområdet är ett riskområde för 
fästingburen hjärninflammation (TBE-viruset) 
fr.o.m. år 2021. Jag tror nog vi har samma 
slags fästingar också här i Vecklax. Det lönar 
sig alltså att ha vaccineringen mot fästingburen 
hjärninflammation i skick.

Alla läsare önskas en trevlig sommar!

Micke, i Vecklax 31.5.2021
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