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Kyläsanomien 50. numero 

Kyläsanomien ensimmäinen, kokeileva numero 
julkaistiin kesällä 1988 ja sen jälkeen lehti on 
ilmestynyt 1-3 kertaa vuodessa vain paria 
poikkeusta lukuun ottamatta 1990-luvulla.

Yhdistyksen puheenjohtaja on perinteisesti 
toiminut myös Kyläsanomien päätoimittajana. 
Anu Kleemola aloitti puheenjohtajana vuonna 
1989 ja käynnisti samalla puheenjohtajan 
palstan. Micke Gerkman oli puheenjohtajana 
vuodet 2007-2013 ja hänen ajaltaan on peräi-
sin lehden nykyinen ulkoasu. Vuonna 2007 
lehteen tuli myös kaksikielinen takasivu. Lotta 
Sandström-Peltonen aloitti puheenjohtajana 
vuonna 2014 ja hänen kaudellaan lehden 
tuottamisesta on vastannut Marita Helminen, 
joka on ollut mukana toimituskunnassa 
vuodesta 1991 lähtien. Kyläsanomien tekoon 
on osallistunut vuosien aikana noin 30 
henkilöä, mutta aktiivinen toimittajakunta on 
ollut kuitenkin aika pieni.

Toimituskuntaan toivotaankin uusia jäseniä eli 
ota yhteyttä, jos lehden tekeminen kiinnostaa!
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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


Mikko Naumanen.
Kuva: Micke Gerkman

Kyläyhdistyksen syyskokous Pub Wartsussa.

Yhdistyksen syyskokous Pub Wartsussa

Vuoden 2021 toimikunta

Yhdistyksen toimikunnan kokoonpanoon ei 
tullut muutoksia vaan nykyiset jäsenet valittiin 
uudelle kaudelle yksimielisesti:

❖ Puheenjohtaja Lotta Sandström-Peltonen

❖ Varapuheenjohtaja Marjatta Wolff

❖ Sihteeri Mikael Gerkman

❖ Rahastonhoitaja Risto Tiirikainen

❖ Muut jäsenet Pauli Klippi ja Tomi Hassinen

❖ Varajäsenet Tapio Honkala ja Marita 
Helminen. 

Toimikunta on esitelty tarkemmin Kylä-
sanomien numerossa 49.

Toiminnantarkastajina jatkavat Arja Pohto ja 
Maija Klippi ja heidän varahenkilöikseen 
valittiin Patrik Nemlander ja Silja Ryhänen.

Pub Wartsu

Syyskokouksen pitopaikkana 22.11. oli uusi 
tunnelmallinen ravintola, Pub Wartsu Kirkko-
nummen keskustassa. Pub Wartsusta vastaa 
veklahtelainen, aiemmin Pihamikkona tunnettu 
Mikko Naumanen yhdessä vaimonsa Sarin 
kanssa, jotka perustivat entisen Rosson tiloihin 
uuden ravintolan keväällä 2020. 

Valitettavasti covid-19-pandemian johdosta 
ravintola pystyttiin avaamaan vasta 1.6.2020.

Jäsenmaksut ennallaan

Syyskokouksessa keskusteltiin jäsenmaksun 
suuruudesta ja todettiin, että nykyiset maksut 
ovat kohtuullisia ja myös riittävät toiminnan 
järjestämiseen. Odotamme kuitenkin saavamme 
jatkossakin kunnan järjestöavustuksen.

❑ Henkilöjäsenmaksu 4 € 

❑ Perhejäsenmaksu 10 €

Tämän lehden mukana jaetaan jäsenille tili-
siirtolomakkeet vuoden 2021 jäsenmaksujen 
maksamista varten. 

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

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

Pihamikosta Baarimikoksi

Pub Wartsuun voi mennä lounaalle tai illalliselle 
tai poiketa myös vain kahville. Kokousvieraille 
tarjoiltu piirakka kahvin kera oli kyllä maukasta.

Kunhan covid-19-pandemia helpottaa, mennään 
joukolla Wartsuun iltaa istumaan!
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Sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 22.11.2020. Kokoukseen oli alun perin 
ilmoittautunut 11 henkilöä, mutta koronapandemian pelossa tuli viime vaiheessa 3 peruutusta.

Pub Wartsu on oluen, 
ruuan ja viinin nautiske-
lijan olohuone. 

Viikko-ohjelmassa on 
bingoa, karaokea ja live-
esiintyjiä, joita nyt on 
jouduttu siirtämään 
kokoontumisrajoitusten 
johdosta.

Toriin rajoittuva laaja 
terassi on kesäaikaan ja 
vielä pitkälle syksyyn 
ollut ahkerassa käytössä. 



Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yhdistys järjestää seuraavia 
tapahtumia vuoden 2021 aikana:

Kevätkausi

- Luistelukentän jäädytys (säävaraus) 

- Laskiaisrieha 

- Yhdistyksen kevätkokous

- Kylän siivouspäivä/-talkoot

- Kevätretki tai -tapahtuma 

- Rantatalkoot yhdessä Wecklaxin 
asutusalueen yhdistyksen kanssa

- Lasten onkikilpailu yhdessä Smedsbyn 
osakaskunnan kanssa 

- Juhannusjuhlat

- Veklahden Kyläsanomat 

Syyskausi

- Venetsialaiset, muinaistulien yö
-tapahtuma 

- Syysretki tai -tapahtuma 
(kiinnostuksen mukaan)

- Yhdistyksen syyskokous

- Veklahden Kyläsanomat

Kaikki suunnitelmassa olevat tapahtumat 
ja juhlat voidaan järjestää, mikäli korona-
tilanne ja suositukset sallivat tämänlaisen 
toiminnan.

Kyläyhdistys pyrkii pitämään aktiivisesti 
yhteyttä Kirkkonummen kuntaan ja 
muihin yhdistyksen toiminnan kannalta 
tärkeisiin tahoihin. 

On tärkeä ymmärtää, mitä intressejä 
kunnalla on kylien osalta. 

Otamme kantaa asioihin, jotka koskevat Veklahden 
kylän aluetta.

Lähivuosien käytännön kiinnostuksen kohteita ovat 
mm:

- Ylläpitää ja kehittää kylän elinvoimaisuutta 

- Kaavoitus

- Kunnallistekniikka

Toimikunta kannustaa kylän asukkaita viestittämään 
aktiivisesti toimikunnalle tärkeinä kokemiaan asioita 
jotta Kyläyhdistys voisi toimia asukkaiden toivomalla 
tavalla.

Veklahden Kyläyhdistys r.y. huolehtii Veklahden kylän viihtyisyydestä ja koko kylän sekä kyläläisten 
välisen yhteistoiminnan kehittämisestä yhdistyksen sääntöjen, sääntömääräisten kokousten ja 
toimikunnan päättämien linjausten mukaisesti. 
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Laulaja, huuliharpisti ja kitaristi Ville Mehto.

Illan päätti reipas sade, joten hiipunutta kokkoa 
ei tarvinnut jäädä vahtimaan. 

Jutun valokuvat: Micke Gerkman

Illan esiintyjäksi oli saatu musiikin konkari ja 
monitoimimies, etenkin blues-piireissä hyvin 
tunnettu Ville Mehto. Hänen esityksensä sisälsi 
tilaisuuden tunnelmaan sopivaa musiikkia 
laidasta laitaan, jokaisen makuun jotain.

Ville Mehto on pitkän linjan muusikko, joka on 
aiemmin tunnettu nimellä ”Little Willie Mehto”. 
Nykyisin hän esiintyy solistina orkesterissa 
”Pikku Ville & Putkimiehet”.
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Veklahden Venetsialaiset 

Koronapandemian peruttua perinteiset Juhannusjuhlat kyläyhdistyksen 
päätapahtumaksi muodostui lauantaina 29.8.2020 pidetyt Venetsialaiset, 
joka tunnetaan myös nimellä Muinaistulien yö. 

Paikalla oli noin 70 kyläläistä ihailemassa upeaa kokkoa.

Elokuussa ei vielä ollut käynnistynyt koronan kakkosvaihe eikä virallisia 
maskisuosituksia ollut annettu. Tarjoiluita hoitavalla Marjatalla maski oli 
kuitenkin käytössä varmuuden vuoksi. Tarjolla oli makkaraa, pikku-
purtavaa sekä mehuja lapsille. Kaikki tarjottava oli jaettu valmiiksi 
mukeihin lähikontaktien välttämiseksi. 

Illan ohjelmassa oli kokon lisäksi frisbeegolfia, kyläsuunnistuksen 
palkittujen julkistaminen ja mukavaa jutustelua kyläläisten kesken.



Pohjantikka.

Lyyra ja Owen retkellä 
alkukeväällä 2020.

Veklahden lintuja koronavuonna

Veklahden Kyläsanomat - Nro 50 - Syksy 2020

Ensimmäisten muuttolintujen lailla koronavirus saapui Suomeen 
helmi-maaliskuussa tuoden mukanaan paljon muutoksia kaikkien 
arkeen. Meidän kohdallamme etätyön, ja samalla kotona vietetyn 
ajan, määrä kasvoi huomattavasti, jolloin aikaa vapautui 
luonnossa liikkumiseen.

Kuten monet lintuharrastajat ympäri maailmaa, mekin aloimme 
pitämään “koronapinnalistaa”, eli listaa lintulajeista, jotka olemme 
havainneet pihallamme maaliskuun puolivälistä alkaen korona-
rajoitusten astuttua voimaan. Joulukuun alussa koronapinnalistalla 
oli mukavat 137 lintulajia, kaiken kaikkiaan olemme havainneet 
pihalla 152 lajia. 

Maaliskuu oli hyvä aika aloittaa tehostettu lintujen tarkkailu, 
koska kevät oli juuri alkanut ja pihaan oli ilmestynyt ensimmäisiä 
muuttajia. Vuoden yksi parhaista pihahavainnoista ei kuitenkaan 
ollut lintu, vaan maaliskuisena yönä pihan poikki kävellyt ilves! 
Ilves tallentui riistakameraan, jonka olimme asentaneet lintujen 
ruokinnalle.

Ilveksen lisäksi pihapiirissä hääri maaliskuussa 
sepelkyyhkyjä ja ylitse muutti kiuruja, töyhtö-
hyyppiä, hanhia ja kurkia kohti pohjoista. 
Lehto- ja varpuspöllö huhuilivat lähimetsissä, 
lehtopöllö välillä kesken kirkasta päivää. 

Maaliskuussa löysimme myös pohjantikan 
Jousitien viereisestä metsiköstä – tämä oli 
vasta meidän toinen havaintomme kyseisestä 
lajista Veklahdessa melkein kolmen vuoden 
ajalta.

Huhtikuu toi mukanaan Humaljärven nauru-
lokkikolonian, ja tuttu kesäinen äänimaailma 
täytti rannat. Veimme kaksi uutta telkänpönttöä 
rantaan, ja ei aikaakaan, kun rannalle oli 
kerääntynyt telkkiä ja tukkakoskeloita tappe-
lemaan pönttöjen herruudesta. Syystä tai 
toisesta pesintä ei kuitenkaan onnistunut 
kummassakaan pöntössä, vaikka trafiikki 
pönttöjen luona oli melkoinen. Veklahden 
rannoilla soisi tulevaisuudessa näkevän 
enemmän telkänpönttöjä, koska niille on 
selvästi kysyntää.

Toukokuun alussa olemme useana vuonna 
osallistuneet valtakunnalliseen Tornien taisto -
kilpailuun, jossa lintutornit kisaavat keskenään 
ja pyrkivät näkemään mahdollisimman monta 
lintulajia kahdeksan tunnin aikana. 

Koronaviruksen takia kilpailu muutettiin 
Pihojen taistoksi, ja mehän luonnollisesti 
osallistuimme kotilaituriltamme käsin! 
Klo 5-13 aikana havaitsimme 83 lintulajia, joista 
parhaimpina olivat punakuiri, pensastasku ja 
lehtopöllö. Mukana kisassa oli lähes 3000 pihaa 
eripuolilta Suomea ja meidän Veklahden 
pihamme sijoittui sijalle 11 – ei pöllömpi tulos!



Pikkusieppo.

Pähkinähakki.

Kesä on linturintamalla yleensä rauhallista 
aikaa. Alkukesän lintukonsertit hiljenevät jo 
juhannuksen jälkeen ja linnut pysyttelevät 
loppukesän piilossa vehreän lehvästön 
suojassa. Alkukesän hienoimpiin havaintoihin 
kuului Mehutiellä laulanut pikkusieppo ja vähän 
kauempaa kuulunut käenpiika.

Kesän hiljaiselon jälkeen odotimme jo 
malttamattomina syksyn muuttolintujen 
saapumista. Heti elokuun alussa rannalla 
piipitti oikea jymy-yllätys – kuningaskalastaja! 
Tämä smaragdinvihreänä hehkuva kaunotar 
ilahdutti meitä läsnäolollaan vuorokauden ajan, 
minkä jälkeen se jatkoi matkaansa. ”Kunkku” 
on heittämällä ehkäpä harvinaisin lintu, minkä 
olemme pihalla havainneet.

Yhtenä syksyisenä päivänä Owen oli 
ulkoiluttamassa koiraamme Myllylammentien 
päässä. Hän huomasi pellonlaidalla 
isolepinkäisen, jota emme olleet aiemmin 
nähneet Veklahdessa ja joka meiltä puuttui 
myös piha- ja koronapinnalistoilta. Lintu päätti 
väistää lähestyvää parivaljakkoa, otti siivet 
alleen, ja lensi Kivisillantien suuntaan. 
Palatessaan lenkiltä kotiin, Owen päätti vielä 
varmuuden vuoksi käydä rannalla 
kiikaroimassa. Ja eikös siellä lahden toisella 
puolella, puun latvassa, kököttänyt samainen 
isolepinkäinen! Pinna napsahti!

Veklahden lintuja koronavuonna
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Veklahden yli pyyhkäisi myös pienimuotoinen 
taigauunilintuinvaasio, kun syyskuun loppu-
puolella kuulimme ainakin kahden eri linnun 
ääntelyä Kesälässä, kotipihalla ja Kivisillantien 
alkupäässä. Taigauunilintu on Suomessa 
jokasyksyinen, mutta harvinainen vieras. 

Loppusyksystä laitoimme jälleen lintujen 
ruokinnan pystyyn. Paikalle ryntäsivät 
välittömästi kauriit, supikoirat, rusakot, tintit, 
tikat ym. lintulautojen vakiokäyttäjät. Kahden 
vuoden yrityksen jälkeen saimme myös vihdoin 
houkuteltua paikalle pähkinähakit. Kun 
ensimmäinen hakki oli käynyt toteamassa 
maapähkinätarjontamme varsin avokätiseksi, 
alkoi sana meidän pihastamme selvästi kiiriä 
hakkien keskuudessa. Kaksi päivää myöhemmin 
paikalla touhusi 6-7 lintua, jotka pistivät 
poskeensa uskomattoman määrän pähkinöitä! 
Joulukuussa hakkeja ei ole näkynyt yhtä paljon, 
mutta päivittäin muutama niistä käy täyttämässä 
kupunsa pähkinöillä.

Nyt odotamme ja toivomme, että tästä talvesta 
tulisi kylmä ja luminen. Kylmyys tuo nimittäin 
linnut ruokinnalle, emmekä vielä ole havainneet 
pähkinänakkelia ja valkoselkätikkaa pihallam-
me… ja kyllähän kunnon talvi marraskuun 
tihkusateen aina voittaa!

Lisää meidän linturetkeilystämme voi lukea 
englanniksi Owenin blogista: 
http://helhathnobirdies.blogspot.com/

Hanna Hyvönen & Owen Foley

http://helhathnobirdies.blogspot.com/


Kuva 2b. WAY:n metsäpalstan lähde

Veklahden ja lähialueen lähteitä

Vesi virtaa lähteestä leveälti metsäojaan. 
Tämä lähde sijaitsee Wecklaxin asutusalueen 
yhdistys ry:n (WAY) metsäpalstalla Vanhan 
Myllylammentien varrella (N6672694.046, 
E359865.391). 

Lähteen takana on räme, josta osa 
Myllylammenojan vesistä saa alkunsa.

Uusimmasta peruskartasta löytyy vain yksi 
merkintä lähteestä kylämme lähialueella 
(koordinaatit N6672680.713, E359946.724). 
Se sijaitsee vähän matkan päässä Vanhan 
Myllylammentien jyrkästä mutkasta rinteen 
alareunassa. Keväinen tutkimusretki lähteelle 
osoitti, että metsänkorjuu on hiljattain pilannut 
lähteen. Lähteen yli on ajettu metsänkorjuu-
koneella. Vesi purkautuu edelleen pintaan 
samalta alueelta, mutta lähde ei enää ole 
luonnontilainen (Kuva 1.). 

Vanhimmassa löytämässäni peruskartassa 
(v.1960) tämän lähteen kohdalle on merkitty 
pieni lampi. Mahdollisesti kyseessä on ollut 
suurehko allikkolähde, sillä muuta lampea ei 
rinnemaastossa voisi olla.

Kaikkia lähteitä ei löydy kartasta. Yllätyksekseni 
toinen lähde löytyi noin 100 m päästä karttaan 
merkitystä. Se on noin parin neliön suuruinen 
allikkolähde, jonka pohjalta pulppuaa hiljalleen 
kirkasta hyvää vettä (Kuvat 2a ja b). 

Testasin veden happamuuden (pH 6) ja 
rautapitoisuuden (alle 0,02 mg/l). Aistin-
varaisessa arvioinnissa veden maku oli hyvä.

Veklahti on maastomuodoiltaan otollista aluetta lähteiden muodostumiselle, sillä täällä on suurta 
korkeusvaihtelua kallioiden ja laaksojen välillä. Lähde on nimittäin paikka, jossa pohjavesi virtaa 
maaperästä maan pinnalle tai pintavesimuodostumaan. Lähteen tunnistaa siitä, että sen vesi on 
useimmiten kirkasta ja vuoden ympäri tasalämpöistä, 4-6 C-asteista.
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Kuva 1. Vesi purkautuu nyt työkoneen painamiin 
uriin.

Kuva 2a. WAY:n metsäpalstan lähde



Kuva 3a. Hirvilähde. 

Toinen viime kesänä löytämäni lähde sijaitsee 
Sonninmäen peltoaukean metsäsaarekkeessa, 
Kalasbergetissä (N6671870.990, 
E359484.153). Se on noin neljän neliön 
suuruinen allikkolähde melko ylhäällä 
luoteisrinteessä (Kuvat 3 a ja b.). 

Lähdettä on ilmeisesti aikoinaan käytetty 
vedenottoon, sillä sen kallionpuoleisessa 
reunassa on jäänteitä puukehikosta. Lähteestä 
virtaa pienoinen puro alas rinnettä. Samassa 
metsäsaarekkeessa on bunkkereita ja 
juoksuhautoja Porkkalan vuokra-ajalta. Nyt 
lähteellä on hirvieläinten polkujen verkosto ja 
lähdettäkin eläimet ovat pahoin polkeneet. 

Puro- ja allikkotyyppien lisäksi kolmas 
lähteiden purkautumistapa on tihkuminen 
pintaan laajalla alueella. Silloin puhutaan 
hetteikkölähteestä. Tihkupinta voi olla kovaa 
moreenia tai pehmeää maaperää.

Metsälähteentie on saanut nimensä tien 
loppupäässä (N6672895.526, E359449.970) 
yksityisellä pihamaalla sijaitsevasta lähteestä. 

En tiedä kuinka luonnontilainen tuo lähde on, 
mutta sen Myllylammenojan puoleinen 
ympäristö vaikuttaa lähdehetteiköltä eli 
alueelta, jossa pohjavettä tihkuu pintaan. 
Siihen viittaa myös kasvillisuus parin aarin 
lähialueella.

Lähteet eivät ole ikuisia. Niiden vedentuotto on 
herkkä ympäristön muutoksille kuten ojitukselle 
ja maanrakennukselle. 

Vanhoista kartoista löytyy Veklahden lähialueelta 
kaksi kadonnutta lähdettä: toinen oli Sonnin-
mäen peltoaukealta Kirkkonummelle menevän 
tien varressa ja toinen Hvittorpintien ja 
Masantien risteyksen vieressä. 

Perimätiedon mukaan myös Veklahdessa oli 
lähde, josta asukkaat hakivat hyvää juomavettä. 
Se sijaitsi nyt jo metsittyneen peltotien rinteen 
puolella lähellä rantaan vievää ns. mutapolkua. 
Etsinnöistä huolimatta lähteestä ei näy enää 
merkkiäkään.

Mutta kuka tietäisi, missä tarkalleen sijaitsi 
Humaljärven uhrilähde? Siitä kirjoitettiin 
Hembygden-lehdessä vuonna 1911 näin: 
Lähteen veden uskottiin parantavan sairauksia, 
kun sillä pesee itsensä. Uhrauksena lähteeseen 
heitettiin kolikoita, neuloja ym. arvokasta. 

Tarinan mukaan lähde ryöstettiin 1870-luvulla, 
jonka jälkeen se pian kuivui. Lähde sijaitsi 
Danibackan tilalla Humaljärvellä mäen juurella. 
Karttatietojen mukaan Sepänkylän Danibackan
tilan maat ovat ulottuneet Humaljärven 
etelärantaan Korkbergetin kohdalle.

Veklahden ja lähialueen lähteitä
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Kuva 3b. Hirvilähde. 



”Muualle ei haluttais.”
Kuva: Jaana Lindfors, 2006

Topi ja Milja.
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Sirkka Laine muistoissamme

Topin ähky

Minun äidilläni on kaksi hevosta. Toisella niistä 

eli Topilla oli tänä syksynä todella paha ähky. 

Se jouduttiin viemään hevossairaalaan. 

Topi oli siellä noin 5 päivää. Me käytiin 

katsomassa sitä. Topi ei oikein tykännyt olla 

siellä. Topilla oli semmoinen koppa kuonon 

ympärillä. Kun mä menin sinne sen karsinaan 

niin se alkoi töniä minua. Se varmaan yritti 

saada kopan pois.

Jostain syystä suomalaiset hevoset syövät 

hiekkaa. Hiekan määrän suolistossa voi havaita 

röntgenkuvan avulla. Topilla havaittiin sitä 

hiekkaa. Nyt kun se on päässyt kotiin niin sen 

pitää syödä visibliniä että se hiekka lähtisi pois.

Olemme onnellisia että Topi pääsi kotiin koska se 

oli hengenvaarassa. Juuri nyt on valmistunut iso 

tutkimus jossa yritettiin selvittää miksi 

suomalaiset hevoset syövät hiekkaa. Hevoset eivät 

oikein syö hiekkaa muissa maissa. Tutkimus ei 

löytänyt selvää syytä.

Monien veklahtelaisten muistama, Kivirinteellä asunut Laineen 
Sirkka kuoli 15.9.2020 Volskodissa  95-vuotiaana.

Arja Pohto muisteli, että Kauko ja Sirkka olivat uskollisia 
Kyläyhdistyksen jäseniä, aina mukana kokouksissa ja 
tilaisuuksissa Kesälässä.

Volskodissa työskennellyt Anu Kleemola kertoi, että kaikki 
Volsissa olivat ihailleet Sirkan valoisaa elämänasennetta, sillä 
hän oli aina niin hyväntahtoinen ja kaikesta kiitollinen.
Sirkka oli usein kysellyt veklahtelaisilta hoitajilta kylän kuulumisia 
eli ei unohtanut Veklahtea.

Jaana Lindfors haastatteli Kauko ja Sirkka Lainetta 29.10.2006 
kyläsanomia varten ja juttu löytyy lehdestä nro 26.



Korona-aika on kurittanut rankasti myös 
kulttuurialaa, ja sai meidät testaamaan 
kotikonsertin järjestämistä. Kokeiluun lähti 
mukaan itsekin Kirkkonummella asuva viulisti 
Annemarie Åström. Hänellä oli kertomansa 
mukaan myös aiempia hyviä kokemuksia 
kotikonserteista, joissa tunnelma on tiivis ja 
keskustelulle tilaa. Kutsuimme konserttivieraita 
maltillisesti alle 10 henkeä, jolloin saimme eri 
talouksien ihmiset istumaan turvavälein 
olohuoneessamme. Kaikki vieraat käyttivät 
maskia konsertin ajan. 

Konsertti alkoi G.P. Telemannin vuonna 1735 
sävelletyllä Fantasia nro 7 sooloviululle, jatkui 
J.S.Bachin vuoden 1720 Soolosonaatti nro 2:lla, 
a-molli, osat 3&4 Andante & Allegro ja päättyi 
vuonna 1923 E. Ysayen säveltämään Soolo-
sonaatti nro 4:ään. Konsertin aikana Annemarie
käytti kahta erilaista jousta, ja demonstroi 
meille lopuksi niiden välistä sointieroa soitta-
malla saman melodian ensin modernilla-, ja 
sitten barokkijousella. Ja tosiaan, barokki-
jousella soitettu musiikki kuulosti pehmeäm-
mältä, hiljaisemmalta ja lämpimämmältä. 
Moderni jousi toisti äänet kirkkaampana ja 
skarpimpana, ja oli myös volyymiltaan 
voimakkaampi. 

➢ Puheenjohtajaksi Kari Lahdenperä

➢ Varapuheenjohtajaksi Juha Kujanpää

Viulisti Annemarie Åström.

Testissä kotikonsertti
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Kaiken kaikkiaan konsertti oli hyvä kokemus, ja toivomme voivamme järjestää saman tyyppisiä 
tapahtumia lisää, kunhan tautitilanne laantuu.

Konserttiin oli 15€ lippumaksu, ja kaikki lipputulot menivät artistille. 

Jos jotakuta kiinnostaa saada tietoa mahdollisista tulevista konserteista, niin se hoituu lähettämällä 
yhteystiedot osoitteeseen  marjatta.wolff@gmail.com, lisäämme halukkaat tiedotuslistalle.

Wecklaxin asutusalueen yhdistys valitsi vuosikokouksessaan 2020 seuraavat henkilöt yhdistyksen 
johtokuntaan:

Varsinaisiksi jäseniksi entiset jäsenet: 
Harri Usmi, Matti Törmänen ja Pekka Helenius

Varajäseniksi: Taru Ryhti ja Hannu Kyllönen

Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry:n uusi johtokunta

mailto:marjatta.wolff@gmail.com


Kaukalon länsiseinämän levytystä, vasemmalta lukien 
Kalervo Korpi, Tapio Honkala ja Pekka Helenius.

Kaukalon pohjoisseinämän levytystä, vasemmalta lukien 
Veikko Laulainen, Kari Lönnberg (selkä kuvaajaan), 
Juha Kujanpää, Harri Usmi, ja Kari Esselström.

Vanhat puretut seinämävanerit lähdössä sorttiasemalle, 
vasemmalla Pekka Helenius, oikealla Matti Törmänen, 
Pekan auto, Matin peräkärry.

Kaukalon neljästä nurkasta kolmen runko 
uusittiin kokonaan. Muualla rungon tuennat 
suurelta osin uudistettiin. Portin pylväät 
suoristettiin ja porttia kavennettiin. Rungon 
korjauksen jälkeen kaukalon seinämät 
levytettiin vesivanerilla. Tällä kertaa väriksi tuli 
keltainen. Seinämien yläreunan lankutus 
uusittiin. Nyt myös kaukalon nurkkien ylä-
reunassa on lankutus. Kiinnityksiin käytettiin 
ruostumattomia haponkestäviä ruuveja.

Jääkiekkokaukalon seinämien uudistus 
loppukesästä 2020. Työ oli kylälle suuri 
ponnistus. Työ aloitettiin 6.8.2020. Viimeiset 
työt tehtiin 17.10.2020. Töitä tehtiin 19 
päivänä. Työhön osallistui ainakin 18 henkilöä. 
Kokonaistyömäärä oli satoja tunteja. Kunnasta 
saatiin työhön talkooavustusta 3.298 €. Tällä 
summalla saatiin hankittua pääosa tarvittavista 
materiaaleista. Työn aloittamisen aikaan 
koronavirustartuntoja oli sen verran harvak-
seen, että uskalsimme ryhtyä työhön, vaikka 
iso osa osallistujista oli jo ”ukkoiässä”.

Seinämien vanhat huonokuntoiset vesivaneri-
pinnoitteet ja osa seinämien runkorakenteista 
purettiin ja toimitettiin Sorttiasemalle. Uudet 
materiaalit (vesivaneri, painekyllästetty puu-
tavara ja kiinnitystarvikkeet) ostettiin Kirkko-
nummen K-raudasta. 

Wecklaxin asutusalueen yhdistyksen kuulumisia

Veklahden Kyläsanomat - Nro 50 - Syksy 2020

Talkoisiin osallistuivat Juha Kujanpää, Kalevi Korpi, 
Pekka Helenius, Harri Usmi, Tapio Honkala, Kari 
Esselström, Kari Lönnberg, Ari Vuori, Ville Salmela, 
Veikko Laulainen, Marion ja Regina Voor ja lapset, 
Silver Turi, Jussi Peltonen, Taru Ryhti, Hannu 
Kyllönen ja Kari Lahdenperä. 
Matti Törmänen, Pekka Helenius, Kari Lönnberg, 
Tuomo Pentikäinen, Hannu Kyllönen ja Kari 
Lahdenperä huolehtivat kuljetuksista, Juha 
Kujanpää ruokatarjoilusta.  
Osallistujat tekivät työt omilla työkaluillaan. Kari 
Lahdenperä teki kuntaan talkooavustushakemuksen 
ja työn valmistuttua lopputilityksen.

WAY ja allekirjoittanut kiittävät kaikkia 
osallistujia avusta, yhteishengestä ja 
arvokkaasta työstä kylän hyväksi. 

Kari Lahdenperä, puheenjohtaja
Wecklaxin asutusalueen yhdistys



Smedsbyn osakaskunnan kuulumiset

Kalastuslupien myynti

Tänä vuonna kalastuslupia myytiin korona-
pandemian takia poikkeavalla tavalla. Vuoden 
2019 pyydysmerkkien voimassaolo-aikaa 
jatkettiin vuodella kevääseen 2021 asti. 
Jatkoaika edellyttää että pyydysmerkeistä 
maksetaan lupamaksut vuodelta 2020. Tällä 
saatiin vältettyä ihmisten tapaamisia.

Ankeriaiden istutus

Humaljärveen ja Vitträskiin istutettiin 2020 
elokuussa ankeriaan poikasia (karantenoituja
lasiankeriaita).  LUKEn rahoituksella lisättiin 
istutusmääriä tavanomaista suuremmiksi. 
Humaljärveen istutettiin 2.000 poikasta (puolet 
osakaskunnan ja puolet LUKEn rahoituksella) ja 
Vitträskiin 1.000 poikasta (kokonaan LUKEn 
rahoituksella). Poikasten keskipituus oli 100 mm 
ja keskipaino 1 g. Poikaset tulivat poikkeuk-
sellisesti laivalla Ruotsista styroksisissa 
”kenkälaatikoissa”. 

Humaljärven ankeriaat istutettiin veneestä 
Nokkaniemen kaislikkoon (500 kpl), 
pohjoisrannan suojelualueen kaislikkoon  ja 
Volsinlahden kaislikkoon lahdenpohjukasta 
kunnan rantaan asti, noin 1,5  km matkalle 
(1.500 kpl). Istutusreissun kesto oli noin 2,5 h. 
Istuttamassa olivat Aki Laitila Uudenmaan 
kalatalousalueelta ja Kari Lahdenperä. 

Vitträskin ankeriaat levitettiin 500 m matkalle, 
enimmäkseen rannan ja kaislikon väliseen 
vapaaseen veteen kunnan uimarannasta 
pohjoiseen. Pienempi osa poikasista vietiin 
Svartvikin yhdistyksen uimarannan kaislikkoon. 
Istuttamassa olivat Ismo Rissanen ja Hannu 
Silvennoinen.

Tietoa Suomen ankeriaista

✓ Ankerias on Suomessa luokiteltu 
äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. 
Ankerias on rahoitettu 1.10.–31.1. 
Ankeriaan suojeluarvo on 3.510 euroa 
(eli mikäli ankeriasta ottaa saaliiksi 
rauhoitusaikana, kalan suojeluarvo voidaan 
tuomita valtiolle menetettäväksi).

✓ Suomesta vaellukselle lähtevät ankeriaat 
ovat huomattavasti kookkaampia kuin 
Länsi-Euroopan lajikumppanit. Etelämpänä 
ankeriaat lähtevät vaellukselle jo 5-vuotiaa-
na, meillä 15-vuotiaina tai vanhempina.

✓ Suomen vaellusankeriaat noin 1,5-2 kilon 
painoisia (naarat). Länsi-Euroopassa vain 
muutaman sadan gramman painoisia. On 
arvioitu, että Suomen lihavat ja rasvaiset 
ankeriaat selviävät vaelluksesta paremmin. 

✓ EU-hankkeessa, jossa ankeriaita on merkattu 
satelliittimerkeillä, on käynyt ilmi, että istute-
tut kalat löytävät perille Sargassomerelle
(6 000 km Suomesta) yhtä hyvin kuin 
luonnonkalat. 

✓ Suomeen tänä vuonna tuotavat ankeriaat on 
pyydetty Severnjoesta (Englanti)

✓ Ankeriaan elinkierto: 
muna > Leptocephalus-toukka > 
lasiankerias > 
ankeriaanpoikanen/elveri > 
kelta-ankerias/kasvuankerias > 
hopea-ankerias/vaellusankerias

Kari Lahdenperä, puheenjohtaja
Smedsbyn osakaskunta

Veklahden Kyläsanomat - Nro 50 - Syksy 2020

Ankeriaan poikasia styroksisessa 
”kenkälaatikossa”.
Kuva: Ari Lehtinen, 2012



Kesälän rantasaunan purku.
Kuva: Kari Lahdenperä

Syksyn mittaan alkoi liikenne Kirkkonummen kunnan omistamalla Kesälän tontilla. Selvisi että 
kunta purkaa Kesälän hirsisen rantasaunan. Vesirajaan rakennettu sauna olikin pahoin rapistunut. 
Ties milloin sitä oli viimeksi käytetty. Kesälän tontin rantaviiva on n. 15 m pitkä.

Kesälän historiaa on kuvattu laajemmin Veklahden Kyläsanomissa Nro 38 - Syksy 2012

Kesälän alkuvaiheista

Kesälän puuhuvilan rakennutti vuonna 1911 
Wecklaxin tilan omistaja Werner Hernberg. 
Huvilaa vuokrattiin aluksi kesävieraille.  
Rakennus on sittemmin ollut mm. lepokotina ja 
lastenkotina. Porkkalan miehitysaikana 
Rajavartiolaitos käytti rakennusta jonkin aikaa. 
Pakilan siirtolayhdistys omisti Kesälän 1980-
luvulla. Vuosina 1982 – 1987 kunta vuokrasi 
Kesälää Pakilan siirtolayhdistykseltä talveksi 
Veklahden kyläyhdistyksen, kansalaisopiston ja 
Kirkkonummen seurakunnan käyttöön.  

Kesälä kylätalona

Kun Pakilan siirtolayhdistys vuonna 1988 myi 
Kesälän yksityishenkilöille, saatiin Veklahden 
kyläyhdistyksen tarmokkuuden ja vuorineuvos 
Gunnar Hernbergin vaikutusvallan ansiosta 
kunta käyttämään etuosto-oikeuttaan. Näin 
Kesälästä tuli kunnan omistama kylätalo 
ympärivuotiseen käyttöön. Kunnassa talo oli 
nuorisotoiminnan hallinnassa ja budjetissa. 

Vuonna 1990 alkoi Kesälässä kyläläisten 
aloitteesta kunnallinen ryhmäperhepäivähoito. 
Iltaisin talo oli edelleen aktiivisen harrastus-
toiminnan käytössä. Kunta lopetti päivähoidon 
Kesälässä kesällä 1995, mutta ennen sitä 
kaikkiaan 30 lasta ehti viettää päiviään 
Kesälässä. Kaksi vuotta myöhemmin pienten 
lasten vanhemmat olivat taas aktiivisia ja 
Kesälässä käynnistyi päiväkoti Masalan 
yksityisen lastentarhan kannatusyhdistys ry:n 
voimin. Vuonna 2009 vanhempainyhdistys 
halusi luopua päiväkodista ja Taapero-
päiväkodit jatkoi Kesälän toimintaa. Sen  
liiketoiminta myytiin vuonna 2012 kansain-
väliselle päiväkotiketjulle, joka lopetti lähes 
välittömästi Kesälän pienen yksikön. Sen 
jälkeen Kesälässä oli enää kansalaisopiston 
kursseja ja jonkin verran itse järjestettyä 
toimintaa. 

Kesälän nykytilanne

Vuoden 2013 joulujuhla oli viimeinen kylä-
yhdistyksen tapahtuma Kesälässä. Kunnan 
nuorisotoimi ei halunnut enää rahoittaa talon 
ylläpitokustannuksia ja rakennus siirtyi tila-
hallinnon piiriin. Taloa tarjottiin keväällä 2014 
kyläyhdistyksen käyttöön, mutta ehtona oli, 
että yhdistys maksaa lämmityksen ja muut 
kustannukset kuten siivous, huolto, vakuutukset 
jne. Kunnalle olisi myös jäänyt oikeus palauttaa 
halutessaan rakennus kunnan hallintaan. 
Siihen yhdistyksellä ei ollut resursseja ryhtyä.
Talon lämmitystä jatkettiin, mutta taloa ei saanut 
käyttää ja syksyllä 2014 se tyhjennettiin.

Kesälän kiinteistö on osayleiskaavassa julkisten 
lähipalveluiden alue (YL), lisämerkinnällä 
”Paikallisesti merkittävä rakennus, rakennuksen 
ja sen lähialueen suunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota ympäristötekijöihin ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseen.” 

Kiinnostuksella odotamme, mikä on kunnan 
seuraava siirto Kesälän osalta. Wecklaxin 
asutusalueen yhdistys r.y. on ilmoittanut 
olevansa kiinnostunut ostamaan Kesälän 
kiinteistön ranta-alueen virkistysalueen hinnalla. 
Ostotarjouksessa ei ole yksilöity kauppahintaa.   
Kunta ei ole vastannut ostotarjoukseen.

Tapahtuu Kesälässä
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Kuva



Katuvalaistus siirtynyt tiekunnille

Kirkkonummen kunta on siirtänyt yksityisteiden 
katuvalaistukset tiekuntien hoidettavaksi. 
Tämän vuoksi toteutimme kuluvan vuoden 
aikana kolmen alueellamme toimivan tiekunnan 
kanssa yhteisen, kertaluonteisen investoinnin, 
jonka avulla valaistus saatiin teknisesti siirrettyä 
tiekuntiemme haltuun. Mukana olivat 
Seminaaritien, Kivisilta-yhteisrannan ja 
Myllylammentien tiekunnat. Investointi jaettiin 
tasan näiden kolmen osapuolen kesken. 
Sähköliittymä ja -laskutus hoidetaan 
Seminaaritien tiekunnan toimesta, joka jakaa 
sähkölaskun ja laskuttaa muita tiekuntia 
sähköenergiasta käytön perusteella tiekuntien 
alueilla olevien lamppujen suhteessa. 
Katuvalot vaihdettiin ennen siirtoa kestäviin 
ja energiatehokkaisiin LED-lamppuihin, joten 
kulutetun sähkön suuruus ei liene kovin 
merkittävä. Jatkossa valaistuksen ylläpito ja 
korjaukset (mm. lamppujen vaihdot) ovat 
sitten kuitenkin tiekuntien omalla vastuulla. 
Kunta vastaa edelleen Veklahdentien katu-
valaistuksesta.

Teiden kunnossapidosta

Syksy ja alkutalvi on ollut sateinen, joka 
kuluttaa voimakkaasti tiestöä. Erityisen hankala 
tilanne on jyrkissä mäissä, mm. Humal-
järventien ja Seminaaritien päissä. Muitakin 
jatkuvaa kunnostusta vaativia ja herkästi 
kuoppaantuvia ja vaikeasti ylläpidettäviä kohtia 
teillämme on, kuten jokainen teitämme 
säännöllisesti käyttävä varmasti tietää. Näillä 
alueilla on lisätty sorastusta. Tiekunnissa 
tehdään tulevien kuukausien aikana tarkempaa 
selvitystä, minkälaisia investointiluonteisia 
perusparannustoimenpiteitä teillämme 
tarvittaisiin. Nämä toimenpiteet luetteloidaan 
ja niiden toteuttamisen kustannukset ja 
mahdollinen lisärahoitustarve ja -lähteet 
arvioidaan. Päätökset tarvittavista toimen-
piteistä tehdään kuitenkin vasta tiekuntien 
seuraavissa vuosikokouksissa. 

Alenna ajonopeuttasi!

On olennaisen tärkeää, että jokainen autoileva 
tienkäyttäjä ymmärtää ajonopeuden suoran ja 
merkittävän vaikutuksen teiden reikiintymiseen 
ja sitä kautta tienhoitomaksuihin. Teillemme 
asetettuja nopeusrajoituksia tulee tietysti aina 
noudattaa, mutta sen lisäksi ole ystävällinen ja 
alenna ajonopeuttasi erityisesti silloin, kun 
tiepohja ei ole kuiva ja erityisesti niissä kaikille 
tutuissa herkästi reikiintyvissä tienkohdissa. 
Näin voimme yhdessä säästää selvää rahaa ja 
vähentää korjaustarvetta olennaisesti! 
Samalla parannamme kaikkien tienkäyttäjien 
turvallisuutta erityisesti näin pimeään 
vuodenaikaan.

Kiinteistöjen liittymät

Kunnollista talvea odotellessa haluan vielä 
muistuttaa, että kiinteistön liittymän rumpu ja 
sen kunnossapito on kiinteistön omistajan 
vastuulla. Pidä siis oma liittymäsi kunnossa ja 
huolehdi, että vesi pääsee esteettömästi 
virtaamaan oman liittymäsi kohdalla. Näin 
voimme estää jääpatojen aiheuttamat tulvat 
teillämme. Mahdolliset rumpujen avaamisesta 
aiheutuneet kustannukset tulevat ko. kiinteistön 
omistajalle, samoin kuin näistä tulvista 
aiheutuneet mahdolliset teiden välittömät 
korjaustarpeetkin. 

Mikäli havaitsette tai toivotte teihimme liittyviä 
korjaustarpeita, voitte Seminaaritien ja Kivisilta-
yhteisranta teiden osalta olla allekirjoitta-
neeseen yhteydessä. 

Toivotan kaikille teiden käyttäjille rauhallista 
joulua ja terveyttä vuodelle 2021!

Harri Usmi

Seminaaritien ja Kivisilta-yhteisranta 
tiehoitokuntien puheenjohtaja

Humaljärventie 5

050 532 5387

harri.usmi@mif.fi
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Lyhyesti tiekunnan asioista
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Toiminta hirvieläinonnettomuuden sattuessa
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Pirkkosieniäinen

Veklahden ympäristössä liikkuu metsäkauriiden 
lisäksi laumoittain valkohäntäpeuroja, joita on 
etenkin aamu- ja iltahämärissä syytä varoa 
mm. ajonopeuksia hiljentämällä.

Onnettomuuksia on kuitenkin sattunut ja siksipä 
hyvä kerrata ohjeita näitä tilanteita varten.

Varoita muuta liikennettä

Aseta varoituskolmio 200–300 metrin päähän 
onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille 
puolelle. Laita hätävilkut päälle ajoneuvostasi, 
ja siirrä se mahdollisuuksien mukaan tien 
reunaan tai pysäköintilevikkeelle. Huolehdi 
loukkaantuneista taitojesi ja kykyjesi mukaan.

Ilmoita poliisille

Hirvieläinkolarit tulee aina ilmoittaa poliisille 
soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. 
Ilmoita tarkka sijaintisi. Saat samalla tiedon, 
voitko poistua paikalta vai pitääkö jäädä 
odottamaan poliisin saapumista.

Merkitse onnettomuuspaikka

Kolaripaikka tulee merkitä heti, kun muuta 
liikennettä on varoitettu, loukkaantuneista 
huolehdittu ja onnettomuudesta ilmoitettu 
poliisille. 

Puupinossa oli oudon näköinen kovakuoriainen. 
Se muistutti leppäkerttua, mutta sitä ei löytynyt 
Suomen 64:stä leppäkerttulajista. 

Sitten tärppäsi. Laji on Pirkko Sieniäinen
(Endomychus coccineus), leppäkerttujen 
kaukainen sukulainen. 

Tämä laji on sienensyöjä ja elää pienissä 
ryhmissä lehtipuiden sienettyneen kuoren alla 
vanhoissa metsissä. Oikeasti, sen nimi on 
pirkkosieniäinen!

Hirvieläinonnettomuudet Veklahden ympäristössä.
Kuva: Kirkkonummen Riistanhoitoyhdistys 
https://www.kyrkslattjvf.fi/

Pirkkosieniäinen.

Paikka merkitään mieluiten riistaonnettomuus-
merkillä, joka sidotaan kolaripaikalla olevaan 
kaiteeseen, aurausmerkkiin, puun oksaan tai 
muuhun sopivaan paikkaan. Merkki pitää pystyä 
havaitsemaan autolla ajettaessa.

Jos ajelet paljon hirvieläinalueilla, on suositel-
tavaa tulostaa merkki etukäteen ja pitää se 
valmiina autossa. Varaa myös kuminauhaa tai 
narua lipukkeen kiinnittämistä varten. 

Täältä voi tulostaa riistaonnettomuusmerkin ja saa lisää ohjeita eri tilanteita varten:
https://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/toiminta-riistaonnettomuuden-sattuessa/

https://www.kyrkslattjvf.fi/
https://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/toiminta-riistaonnettomuuden-sattuessa/


Morsiusmäen merkkikivi tänään.
Kuva: Micke Gerkman

Viimekesäiset vieraani ihastelivat kaunista 
paikannimeä, Morsiusmäki. Yksi heistä 
kiinnostui nimestä erityisesti ja sai selville, että 
taustalla olikin karu tapahtuma. Tieto löytyi 
Suomen tiedeseuran julkaisusta vuodelta 1915. 
Kirjoituksessa oli kohta, jossa käsiteltiin 
morsian-alkuisia paikannimiä Suomessa, ja näin 
se lyhykäisyydessään kuului: "Morsiusmäki 
Kirkkonummella, Haapajärvelle päin. Eräässä 
morsiusseurueessa morsiamen hevonen 
kompastui. Morsian putosi satulasta ja kuoli."

Tekstissä ei valitettavasti ollut mainintaa, mistä 
kirjoittaja oli  tarinan saanut tietää. Vanhoissa 
kartoissa Morsiusmäen nimi mainitaan ensim-
mäisen kerran vasta vuoden 1960 perus-
kartassa. Koska tuo kirjoitus, saksankielinen, 
oli jo vuodelta 1915, voi päätellä, että tapaus 
oli sattunut yli sata vuotta sitten tai kauankin 
sitä ennen. 

Morsiusmäkihän lähtee Veklahdentien ylä-
pysäkiltä Vitträskiin päin. Tie oli hiekkatie 
vuoteen 1988, jolloin se asfaltoitiin. Samalla 
kovin mutkainen ja jyrkkä alamäki suoristettiin. 
Mäen päällä oli aiemmin suuri kivi, jossa luki 
valkoisilla kirjaimilla Morsiusmäki.

Nimen oli muistaakseni maalannut Elis Sinistö, 
kylämme kuuluisa ITE-taiteilija. Kivi on edelleen 
tallella, tosin hieman eri paikassa. Luultavasti se 
oli tien asfaltoijien esteenä, ja he joutuivat sitä 
siirtämään. Kirjaimet kiven pinnassa ovat jo 
kuluneet ja hädin tuskin enää luettavissa.

Mäki, surullisesta tarinasta huolimatta, sai 
morsianta kunnioittavan kauniin paikannimen, 
jossa hänen muistonsa on tallella. Hän oli 
varmaan itsekin kaunis, näin uskon. 
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Myrskytuhoja Morsiusmäellä

Morsiusmäen nimen tarina

Liisa-myrsky iski myös Veklahteen 
ja tuhoja sattui mm. Morsius-
mäellä, jossa myrsky kaatoi ison 
puun sähköjohtojen ja bussi-
pysäkin päälle. Sen seurauksena 
katuvalot olivat sammuksissa 
jonkin aikaa Veklahdesta Svartvikin 
suuntaan. Entisen kaltaisilta sähkö-
katkoilta vältyttiin, kun taloihin 
tulee nyt sähkö maakaapeleissa.

Katuvalot korjattiin muutaman 
päivän sisällä ja jonkin ajan 
kuluttua saatiin myös uudet 
bussipysäkin kyltit molemmin 
puolin tietä, hienot keltaiset ihan 
kaupunkityyliin. Morsiusmäen bussipysäkki Liisa-myrskyn jälkeen. 



Kuva 1. Asetu noin hartioiden levyiseen haaraan, 
polvet ja varpaat hieman ulospäin. 
Vie lantiota taaksepäin, koukista polvia ja laskeudu 
rauhallisesti kyykkyyn.

Kuva 2. Ala-asennossa pidä paino kantapäillä, selkä 
ojennettuna, lavat takana ja keskivartalo tiukkana. 

Aina kannattaa liikkua!

Pimenevät illat ja korona-aika ajavat helposti 
sohvan pohjalle, kun näinä aikoina kannattaisi 
juurikin pysyä liikkeessä! Lyhytkin, vartin 
harjoitus kannattaa ja virkistää – sekä kehoa 
että mieltä.

Kunnostaan kannattaa huolehtia monipuolisesti:  

Sydän- ja verenkiertoelimistön kunto (ns. 
kestävyyskunto), lihaskunto ja liikkuvuus –
näihin kolmeen kannattaa panostaa. 
Kestävyyttä voi harjoittaa esim. reippailla 
kävelylenkeillä, juoksulla, hiihtämällä tai vaikka 
uimalla.

Lihaskunnon kehittäminen vaatii taas 
lihaskuntoharjoituksia, missä lihaksia 
ylikuormitetaan sopivasti. Hyvä lihaskunto 
ennaltaehkäisee vammoja sekä tuo 
toimintakykyä kaikenikäisille ja erityisesti 
ikääntyville. Koskaan ei ole liian myöhäistä 
aloittaa lihaskuntotreenejä, vastetta 
oikeanlaisesta harjoittelusta saavat 90-
vuotiaatkin liikkujat! 

1. Kyykky (jalat, keskivartalo)

2.

Vinkki: Tee ensin pieni 5-10 min lämmittely, 
esim. kävelyä tai juoksua, jalan nostoja, X-
hyppyjä, puoli kyykkyjä, käsien pyörittelyä.

Hyvä liikkuvuus ja lihaskunto yhdessä 
mahdollistavat sen, että pystyy 80-vuotiaana 
poimimaan maasta esineen (jalkojen ja keski-
vartalon lihakset toimivat, pääset kyykkyyn 
ja ylös) ja laittamaan sen pään yläpuolelle 
kaappiin (käsien lihakset toimivat, hartian 
liikkuvuus on kunnossa ja kaikki lihakset 
toimivat yhdessä) – tätä kuntoa kannattaa 
alkaa rakentaa viimeistään aikuisiällä.

Korona-ajan koti- tai ulkojumppa

Välineiksi käyvät käsipainot, kahvakuula tai 
joku muu paino. 

Tee 45-60 s. per liike, liikkeet peräkkäin ja
2-3 kierrosta. Kierrosten välissä minuutin tauko 
(pysy kevyessä liikkeessä silti!). 
Panosta liikkeiden laatuun, ei määrään 😊

1. Kyykky

2. Punnerrus

3. Askelkyykky eteen kierrolla

4. Kulmasoutu

5. Vipunostot & askellus

6. Pystypunnerrus

2. Punnerrus (rinta, ojentajat, hartia, 
keskivartalo) 
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Korona-ajan kuntoiluohjeita

Kuva 1. Polvet tai varpaat maassa, kämmenet 
hartioiden alla. Kannattele lantiota, lavat kaukana 
toisistaan, napa selkärangassa. 

Kuva 2. Laskeudu alas niin, ettei mikään muu 
asennossasi muutu, paitsi kädet koukistuvat. Vie 
kyynärpäät noin 10-45 asteen kulmassa taaksepäin. 



3. Askelkyykky (jalat, keskivartalo)

5. Askellus penkille/portaalle ja vipunostot (jalat, hartia, keskivartalo)

6. Pystypunnerrus (hartiat, ojentajat, keskivartalo)  

4. Kulmasoutu (yläselkä, keskivartalo)

Ohjelman tekijä on Veklahden rajalla asuva 
personal trainer, perheenäiti, kauppatieteilijä 
sekä liikunta- ja ravitsemusalan yrittäjä. 

Ohjaan tällä hetkellä 15 vuoden kokemuksella 
toiminnallisia treenejä ja jumppia Masalassa
Lähitapiola Sport Centerissä sekä Espoon 
Gymstonella, ja lisäksi Personal training
-pienryhmiä ulkona. 

Jos liikunta- ja ravitsemusasiat kiinnostavat tai 
haluaisit harjoitella korona-aikana turvallisesti 
vaikka pienryhmässä ulkona, laitathan viestiä 
tai soita!

Veera 

veera@easyeat.fi

0440 414 881
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Korona-ajan kuntoiluohjeita

Kuva 1. Seiso suorassa, pienessä haara-
asennossa, polvet ja varpaat eteenpäin. 

Kuva 2. Astu askel eteenpäin, koukista polvia ja 
vie takimmaista polvea lähelle maata. 
Kierrä samalla etummaisen jalan puoleen. 
Yritä pitää paino keskellä ja vartalo suorassa. 

Kuva 1. Työnnä lantiota taakse, polvet vähän 
koukussa, paino kantapäillä. Selässä neutraali 
asento, napa selkärangassa. 

Kuva 2. Vedä kyynärpäitä takaviistoon, niin että 
puristat lapoja yhteen ja alas. Pidä puristus muuta-
man sekunnin ajan ja suorista jarruttaen kädet. 

Kuvat 1-3: Astu sopivan korkealle tasolle 
(penkki tai rappu) ja nosta samalla kädet 
sivuille vaakatasoon. 
Kyynärpäät voivat olla hieman koukussa. 
Vaihda aloittavaa jalkaa.

Kuva 1. Seiso suorassa, keskivartalo tiukkana, 
kyynärpäät hieman hartioiden etupuolella. 

Kuva 2. Ojenna kädet suoriksi, hauikset lähelle 
korvia, jarruta alaspäin mennessä. 

mailto:veera@easyeat.fi


22.4.2020.
Hirviperhe Morsiusmäellä. En familj älgar nära Brudbackens krön.

Takasivu – Baksidan

Vuosi 2020 on ollut luonnossa liikkumisen, 
puutarhapuuhien ja talon remontointitöiden 
kulta-aikaa. Keväällä oli kovat ruuhkat 
rautakaupassa ja sorttiasemalla. Saa nähdä, 
jatkuuko tämä kehitys ensi vuonna.

Sieniä oli runsaasti. Korvasieniä löysi 
huhtikuusta lähtien ja kantarellit tulivat 
heinäkuussa. Elokuussa tulivat haperot, 
mustatorvisienet, kultarouskut ja punikkitatit. 
Herkkutatteja oli surkeasti. Syyskuusta 
marraskuuhun oli suppilovahveroiden aika.

Mustikkaa löytyi runsaasti ja pihassakin oli 
paljon ahomansikkaa. Omenasato oli runsas, 
mutta koska pihlajamarjoja ei ollut, löysivät 
pihlajanmarjakoit tiensä omeniin.

Mukavaa oli myös, että sekä ampiaisia että 
paarmoja oli hyvin vähän. Punkkeja oli toisaalta 
paljon, ja niitäpä voi hyvin saada nahkaansa 
omasta pihastakin, esim. mustikanvarvuista tai 
omenapuusta. Iho-oireita voi tulla näkyviin 
vasta pitkän aikaa punkin vierailusta.

Mukavaa joulun aikaa kaikille lukijoille!

Micke, Veklahdessa 30.11.2020

Många har i år rört sig mera i naturen, har 
pysslat i trädgården samt gjort smärre 
reparationsarbeten på det egna huset. Det var 
emellanåt litet trångt i järnhandeln samt på  
sorttistationen i Jorvas. Fortsätter den här 
trenden månne i nästa år också?

Svampåret var utmärkt. I april kom murklorna 
och kantarellerna i juli. En hel del utmärkta  
matsvampar kunde man plocka i augusti. 
Karljohansvamp var det dessvärre dåligt av. 
Från september till november fanns det massor 
av trattkantareller.

Blåbär och smultron fanns det också rikligt av. 
Äppelskörden blev fin, men den rikliga 
förekomsten av rönnbärsmal försämrade 
kvaliteten betydligt.

Getingar och bromsar fanns det litet av. Och 
bra så. Däremot fanns det rikligt av fästingar. 
Deras ökning beror delvis på de allt varmare 
vintrarna samt också på det rikliga beståndet 
av vitsvanshjort och rådjur.

Alla läsare önskas en trevlig jul!

Micke, i Vecklax 30.11.2020
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