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Yhdistyksen puheenjohtaja

Lotta Sandström-Peltonen, puh. 040-5866 288
lotta.sandstrom(at)gmail.com

Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Marjatta Sipponen, puh. 040-5197 083 
marjatta.sipponen(at)gmail.com 

Syyskokous 2019 valitsi lähes entisen toimikunnan, johon saatiin vain yksi uusi jäsen eli Marjon 
tilalle Tomi Hassinen. Toiminnantarkastajia ovat Arja Pohto ja Maija Klippi sekä varalla Walter Wolff 
ja Patrik Nemlander. Lotta on Kyläsanomien päätoimittaja. Lehden paperiversio jaetaan vain 
yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen Facebook-sivuista vastaavat Marita Helminen ja Mikael Gerkman. 

Perheeseemme kuuluu mieheni Jussi, Aaron 13 v. ja Ada 10 v. 
Asumme Jousitien varrella vihreässä talossa, jonka rakensimme 
vuonna 2005.

Olen ollut mukana kyläyhdistyksen toimikunnassa vuodesta 2007 
alkaen; ensin jäsenenä sitten varapuheenjohtajana ja nyt, vuodesta 
2014 alkaen, puheenjohtajan roolissa. 

Toivotan kaikki kyläläiset tervetulleiksi kyläyhdistyksen toimintaan ja 
myös toimikuntaan olisi hienoa saada pari uutta jäsentä. On kiva 
yhdessä tehdä ja pitää kylä elävänä. Tulkaa mukaan retkille ja 
tapahtumiin. Viime vuosina olemme saaneet kylälle myös kiitettävästi 
uusia asukkaita, joka tuo taas uutta puhtia kyläyhteisöön.

Asun Myllylammentiellä yhdessä puolisoni Walterin sekä kahden 
koiramme Tuulikin ja Latten kanssa. Muutimme Veklahteen vuonna 
2018, ja aloitin pian muuttomme jälkeen kyläyhdistyksen toimi-
kunnassa. 

Pidän tärkeänä kylän yhteisöllisyyttä sekä toimintaa, joka lisää 
kaikkien kyläläisten viihtyvyyttä ja hyvää fiilistä. Uusia ideoita, toiveita 
ja palautetta toiminnan kehittämiseksi voi mielellään lähettää meille 
toimikunnan jäsenille.

http://www.facebook.com/Veklahti


Micke eli Mikael Gerkman, yhdistyksen sihteeri
mikael.gerkman(at)kolumbus.fi, puh. 045-267 4585

Risto Tiirikainen, yhdistyksen rahastonhoitaja
risto.tiirikainen(at)gmail.com

Tomi Hassinen
tomi.hassinen(at)gmail.com

Maritan kanssa asutaan Jousirinteellä, Morsiusmäen etelärinteellä. 
Vain Mau-kissa on jäljellä kotieläintarhasta. Tosin luonnonvaraisia 
eläimiä on paljonkin, manterista hirveen. 

Yhdistyksen toimikunnassa olin yhden vuoden 2000-luvun alussa. 
Vuodesta 2007 sitten uudestaan, 7 vuotta puheenjohtajana, 6 vuotta 
varapuheenjohtajana ja tämän vuoden alusta sihteerinä. Kylällä löytyy 
paljon pätevää ja nuorempaa väkeä, joten voi höllentää vähän omaa 
tahtia. Lisää kotisivuilta www.mikaelgerkman.fi

Kylällä on todella paljon yhteisöllisyyttä ja toistemme auttamishalua. 
Olisiko niin, että täältä voisi löytyä vielä enemmän haluja yhteiseen 
tekemiseen. Täällä lienee korona-aikana paljon turvallisempaa kuin 
isoissa väkijoukoissa. Kylätalomme Kesälän käytön menettäminen oli 
suuri menetys, joka vieläkin harmittaa.

Perheeseeni kuuluu Pirjo & yksi koira, asumme Riihitien varrella. 
Veklahdessa olen asunut vuodesta 1994, silloin löytyi sopiva asunto 
mukavasta ympäristöstä, joka on kohtuumatkan päästä työpaikalta. 
Kyläyhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 1995 eli siitä 
lähtien, kun menin tutustumaan toimintaan. 

Terveisiä kyläläisille: Humaljärven tila huolestuttaa, vuosi vuodelta 
menee huonompaan suuntaan ja vauhti näyttää vain kiihtyvän, 
saisimmeko muutettua tämän suunnan kyläläisten voimin?

Tomi Hassinen, 43, toimikunnan uusi jäsen ja ns. "rivijäsen". 
Asun vaimon, 7-v. tyttären, koiran ja kolmen kissan kanssa 
Veklahdentiellä. 

Uusina veklahtelaisina toivomme tutustuvamme mahdollisimman 
moneen kyläläiseen, joten toivottavasti tapaamme esim. 
kyläyhdistyksen tapahtumien yhteydessä!

Kyläyhdistyksen toimikunta 2020
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http://www.mikaelgerkman.fi/


Pauli Klippi, pauliklippi(at)gmail.com

Kyläyhdistyksen toimikunta 2020
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Varajäsenet

Marita Helminen, puh. 050-3464 331
marita.helminen(at)iki.fi

Tapio Honkala, puh. 0400-963 161
tapio.honkala(at)saunalahti.fi

Olen Pauli K Klippi ja syntynyt Helsingissä sekä vanhempieni mukana 
muuttanut Kirkkonummelle Veklahteen 1960 luvun alussa.
Asumme vaimoni Maijan kanssa osoitteessa Kivirinne 4.

Toimin yhtenä rattaana kyläyhdistyksen toimikunnassa, johon tulin 
mukaan vuonna 2016 ensin varajäsenenä ja sitten vuodesta 2017 
lähtien varsinaisena jäsenenä.

Asun Micken ja Mau-kissan kanssa Jousirinteellä, jonne muutin jo 
toukokuussa 1983. Kyläyhdistyksen toimintaan tulin mukaan vuonna 
1984 ensin tilintarkastajaksi ja vuonna 1986 varsinaiseksi jäseneksi, 
missä roolissa olin 15 vuotta ja sen jälkeen varajäsenenä. Tällä hetkellä 
hoidan yhdistyksen jäsenmaksujen perinnän, kirjanpidon sekä 
kyläsanomien taiton, painatuksen ja jakelun. 

Kyläyhdistyksen toimikunta koostui monet vuodet pääosin jo pitkään 
kylällä asuneista aktiiveista. Nyt on ilahduttavaa se, että toimintaan on 
tullut mukaan myös uusia kyläläisiä, mutta toimikunnassa olisi tilaa vielä 
useammallekin uudelle asukkaalle!

Muutimme Veklahteen vaimoni Tuulan ja poikamme Kallen kanssa 
vuonna 2000. Asumme nyt vaimon kanssa kahdestaan Veklahdentien
varrella. Olen ollut kyläyhdistyksen toiminnassa mukana vuodesta 2010, 
nykyisin toimikunnan varajäsenenä. Osallistun kaikkiin talkoisiin, jos 
olen paikalla. Aika paljon kyläläisiä on tullut tutuksi näinä vuosina. 

Kuntoillaan, niin ehkä pysymme terveempinä!



Nikitan kyytiin oli pitkään pienoinen jono.
Kuva: Mikael Gerkman

Muistoja koronakevään tapahtumista

Kevätkokous 28.3.2020

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin nyt 
poikkeuksellisesti uimarannalla.

Kylän siivousviikko 18-24.5.2020

Koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten 
takia ei pidetty perinteistä siivouspäivää 
tarjoiluineen, mutta ilmoitustauluilla informoitiin 
siivousviikosta, jonka toivottiin innoittavan 
jokaista kyläläistä siivoamaan omat tien-
pätkänsä ja lähimetsänsä. 

Tapsa oli siivonnut Veklahdentien reunoja 
ja totesi, että yllättävän vähän roskia, olisiko 
joku muukin käynyt.
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Järvessä oli aika heikko jääpeite, jonka kestävyyttä 
kevyimmät uskalsivat kokeillakin.

Kiitos Team Nikitalle https://www.facebook.com/PonyteamNikita/
ja kaikille muille mukana olleille!

Laskiaisjatkot 8.3.2020

Jo perinteiseksi muodostuneet laskiaisjatkot 
ehdittiin viettää juuri ja juuri ennen korona-
karanteenien alkamista hienossa, vaikkakin 
lumettomassa kevätsäässä. Paikalla oli noin 
60 kyläläistä ja mukana myös Nikita-poni. 

Lumen puuttuessa oli järjestetty muuta ohjel-
maa, kuten tikanheittoa, mölkkyä, karkki-
arvonta ja uutena pelinä nyt frisbeegolfia 

Tarjoilut olivat edellisvuosien tapaan makoisat 
eli hernekeittoa, laskiaispullia, kahvia ja 
mehua. Kyläyhdistys oli hankkinut makkaroita, 
joita jokainen sai itse paistaa nuotiolla. 
Ja kaikki tarjottavat menivät!

Kevätkokous maalis-
kuussa uimarannalla 
hieman harmaassa 
säässä, mutta tiukasti 
koronan vaatimia 
kokoontumisrajoituksia 
ja turvavälejä 
noudattaen.

https://www.facebook.com/PonyteamNikita/


Biodling. 
Kuva: Marjatta Sipponen

Det finns massor av fördelar med biodling. Det 
ger bättre skördar, större bär och frukter och 
fler blommor i hemmaträdgården, och faktiskt 
gagnar det ju grannarnas trädgårdar också. 
Dessutom ger det inte bara supergod honung, 
men också bivax, som används som råvara till 
en hel drös produkter. De flesta känner säkert 
till bivaxljus, som doftar så gott, men vaxet 
kan också användas till bl.a. salvor, tvålar och 
bivaxdukar. Allt detta är enkelt att göra själv 
och vem vill inte ha en hemgjord bivaxprodukt 
eller en burk honung i julklapp?  Alldeles 
fantastiskt!

Över en tredjedel av alla livsmedel i världen är 
beroende av pollinatörer som humlor och bin, 
och utan dem skulle vi inte överleva. Därför 
kan man ju också tänka att man bidrar till att 
göra världen till en lite bättre plats genom att 
ha ett bisamhälle. 

Många är kanske rädda för biens sting och 
håller sig därför gärna på avstånd från dem, 
och jo visst sticker de, men bara i yttersta 
självförsvar. Ett bi dör då det sticker, och de 
vet det nog om. Därför gör de det ogärna och 
bara i nödfall. 

Hemma på vår gård är jag den enda som blivit 
stungen, och bara då jag gått till bikupan och 
öppnat den utan att använda skyddsdräkt. 
Man kan ju undra varför jag gjort det då, och 
på det är svaret att jag helt enkelt inte är 
riktigt klok alla gånger.

Biodling är en rolig och meditativ hobby som 
inte kräver så mycket. Förutom en del 
utrustning, som rökpust, dräkt och kupkniv 
samt själva samhället och en del extra ramar 
och lådor, vilka är enkla att få tag på, så lönar 
det sig att gå en grundkurs i biodling och läsa 
på lite om hur ett bisamhälle fungerar och vad 
som bör göras då man besöker bikupan. 

Under sommarmånaderna då naturen blommar 
och visar upp sig i all sin prakt är det som 
mest liv i kupan, och ändå så krävs det bara 
att man drar på sig skyddsdräkten och gör ett 
besök bara ungefär en gång i veckan.

Vid besöket kollar man att det finns en drottning 
som är fertil och lägger ägg. Det är inte så lätt 
att få syn på drottningen ibland alla tusentals 
bin, men ser man att det finns ägg och larver så 
vet man att hon finns där och mår bra. Om man 
däremot INTE ser några spår av drottningen, så 
måste man åtgärda det. Ett samhälle överlever 
inte länge utan drottning. Det finns olika sätt att 
ge ett samhälle en ny drottning. Bina kan skapa 
en ny drottning åt sig själva eller så kan man 
köpa en ny från en professionell biodlare som 
man ger till samhället. Hur allt detta fungerar 
och varför man bör göra si eller så går jag inte 
in på här och nu, det är det böckerna och 
kurserna är till för.

Förutom att bedöma drottningläget vill man vid 
besöket också kolla att bina har samlat mat, dvs. 
pollen och nektar och se efter att de inte tänker 
svärma. 

Bin, såsom många andra insekter, svärmar som 
ett naturligt sätt att föröka sig. Drottningen tar 
med sig hälften av samhället och drar iväg för 
att skapa ett nytt samhälle någon annanstans 
medan resten av bina blir kvar i kupan och drar 
upp en ny drottning åt sig själva. Problemet för 
biodlaren är att halva samhället och halva 
honungsskörden går förlorade och därför vill hen 
naturligtvis undvika att detta sker. 

Biodling som hobby
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Det finns många svärmförebyggande åtgärder 
man kan göra av vilka ett är att man gör en 
sk. avläggare, eller artificiell svärm, vilket, utan 
att bli alltför teknisk, i princip betyder att man 
skapar ett nytt samhälle, så att bina tror att de 
svärmat fastän de egentligen inte har det, 
utan bara flyttat till en ny kupa. 

Skulle man mot förmodan få syn på en svärm 
som satt sig som en klunga någonstans i 
trädgården så är det absolut ingen orsak till 
panik. Då lönar det sig att kontakta närmaste 
person som sysslar med bin och be dem 
komma efter svärmen. Vecklaxbor kan isåfall
kontakta mig, till exempel. 

Bin är fascinerande insekter och ju mer man 
lär sig om dem, desto intressantare blir de. På 
våren och försommaren tycker jag det är 
underbart att ta min kopp eftermiddagskaffe 
och parkera mig på en stol vid kupan och bara 
följa med då de flitiga bina landar vid 
ingången fulla av nektar eller pollen. 

I Augusti är det dags att skörda den honung 
bina har samlat. En enda kupa kan under ett 
gott år ge upp till 20-40 kilo honung! 

Honungen är ju binas matförråd för vintern, så 
man måste ersätta den med något annat så de 
klarar övervintringen. Det gör man med 
sockervatten, som för bina funkar precis lika 
bra. 

Marjatan ja Walterin pihalla Myllylammentiellä 
on mehiläistarha, josta Walter kirjoitti mielen-
kiintoisen jutun, jonka julkaisemme nyt myös 
ruotsiksi, kun kylämme on kuitenkin 
kaksikielinen.

Mehiläiset etsivät mettä jopa 2 km säteellä 
tarhastaan, joten moni veklahtelainen voi nyt 
saada näitä arvokkaita pölyttäjiä omaan koti-
puutarhaansa vierailulle.

Mehiläinen pistää vain äärimmäisessä hädässä 
itsepuolustuksesi, joten niitä ei tarvitse pelätä.

På vintern går bina inte i ide, utan hela sam-
hället trycker tätt ihop sig inne i kupan till ett 
klot, med drottningen i mitten. Bina på ytter-
kanten fläktar med vingarna och håller på det 
sättet värmen. Det kan vara 25 grader inne i 
kupan fastän det är minus 20 grader ute.

Under vintern bör bina inte störas och då kan 
biodlaren sköta om sin utrustning inför nästa 
vår. Tvätta dräkten, handskarna och kupkniven. 
Smälta vax och varför inte tillverka lite salvor 
och ljus.

Biodling är en fin och givande sysselsättning. 
Bikupan är en given del av vår trädgård och det 
är underbart att se bina surra omkring blommor 
och bärbuskar. De är viktiga pollinatörer, precis 
som humlor och t.o.m. getingar, så försök låta 
bli att slå ihjäl dem om det inte är absolut 
nödvändigt. 

Om ni är intresserade av biodling så berättar jag 
gärna mera och vill ni följa med då jag går till 
kupan nästa gång så går det också bra. Jag har 
en extra skyddsdräkt.

Walter Wolff 
Hobbybiodlare i Vecklax

walter.wolff(at)gmail.com

Biodling som hobby

Veklahden Kyläsanomat - Nro 49 – Kevät 2020

Mehiläistenhoito harrastuksena

Mehiläiset, kuten monet muutkin hyönteiset, 
parveilevat lisääntyäkseen. Kuningatar saattaa 
ottaa mukanaan puolet yhdyskunnasta ja lähteä 
luomaan uutta yhdyskuntaa muualle. 
Mehiläishoitajan ongelmana on, että puolet 
yhteisöstä ja puolet hunajasadosta menetetään, 
joten tätä tietenkin halutaan välttää eri tavoin. 

Jos olet kiinnostunut mehiläistenhoidosta ja 
haluat saada lisätietoa tai näet karanneen 
mehiläisparven puutarhassasi, ota yhteyttä 
Walteriin, joka kertoo mielellään lisää, siis 
myös suomenkielellä. 



Pyöräillen kohti tulevia kehityksiä.

Veklahti viime vuosituhannen 
loppupuolelta tähän päivään 

Elettiin viime vuosituhannen loppupuolta 
(1970-) ja aurinko paistoi Veklahdessa 
silloinkin, mikä oli iloinen asia kuten sekin, 
että kehitys saavutti kylämme. 

Kylän kauppias päätti rakennuttaa uuden 
kaupan palaneen tilalle ja sen rakentamiseen 
ryhdyttiin yhdessä kylän miesten kanssa 
talkoovoimin, se oli yhteinen hyvä. Svartvikissä
avattiin kesäkauppa, Veklahteen saatiin 
päiväkoti ja kauppa-autot täydensivät kehitystä 
kahden eri yrittäjän voimin. Eikä pidä unohtaa 
kirjastoautoa tuomassa kulttuuria.

Kesät toivat kyläämme eloa kesäasukkaiden 
tullessa kesän viettoon ja hiekkatien pöly 
ilmoitti liikenteen lisääntymisestä. 
Haitaritkin soivat ja tulivat meitä ilahduttamaan 
juhannuksena uimarannalle, mikä sekin oli 
raivattu lepikosta talkoovoimin. 

Kirkkonummi kehittyi myös meidän kylämme 
ohessa ja kunta ylitti jo 20.000 asukkaan 
määrän (nyt yli 40.000). Veklahteen muutti 
uusia perheitä ja talviasukkaiden määrä ylitti 
sen määrän, että kunta tiukensi rakennus-
kieltoa ja ryhtyi miettimään (ehkä?) kaava-
muutosta. 

Kehitys jatkui (1970-2020), kesäkauppa lopetti, 
kyläkauppa lopetti, päiväkoti lopetti, kirjastoauto 
lopetti. Oltiin kyllä saatu katuvalot ja asfalttitie, 
sekä vilkas autoliikenne. Linja-autojen liikenne-
tiheys oli myös parantunut. Mutta mihinkäs me 
nyt täältä mentäisiin linjuriautolla, kun meillä 
kaikilla on jo autot. 

Nykyään näyttää siltä, että kesän saapuessa 
useat lähtevät muualle loman viettoon ja myös 
mökkiläiset saapuvat pienenevissä määrin. 

Katsaus kehityksen kulusta kylällämme 
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Ahomansikkamutaatio

Luonnosta voi löytää 
mielenkiintoisia mutaatiota 
tutuista kasveista. 

Arja lähetti kuvia aho-
mansikan terälehdistä. Hän 
on tavannut myös sellaisen 
ahomansikan, jonka kasvu-
lehti oli yksiosainen, kun 
normaalisti se on kolmi-
osainen.

Rimpsureunaista kasvaa useita rönsyistä levinneitä kasveja muutaman 
neliömetrin alueella.
Kuvat: Arja Pohto



Muistattehan vielä sen kun LÄNSI-UUDEN-
MAAN VESI- JA YMPÄRISTÖ RY teki jätevesiin 
liittyviä neuvontakäyntejä Veklahdessa. 
Kartoitus- ja neuvontakierros toteutettiin elo-
lokakuussa 2017. Jätevesineuvoja Hanna 
Keinänen LUVY:stä kävi jututtamassa 
kiinteistöjen omistajia. Kyselyyn osallistui 117 
kiinteistöä (125 kohdetta) ja toteuma oli 57 % 
Humaljärven alueen kiinteistöistä. Tuloksista 
laadittiin yhteenveto jäteveden käsittelyn 
tilasta.

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä selvitettiin 
yhdessä asukkaan kanssa kiinteistön jätevesi-
järjestelmän osat ja tyyppi sekä monia järjes-
telmään liittyviä yksityiskohtia.  Käynnillä 
selvitettiin myös, onko kiinteistöllä tehtynä nk. 
hajajätevesiasetuksen vaatima selvitys jäte-
vesijärjestelmästä ja muut asiaan kuuluvat 
dokumentit.

Valtaosa Humaljärven asuinkiinteistöistä on 
keskittynyt järven itäosaan Veklahteen. 
Kiinteistöt ovat pääasiassa vakituisesti asuttuja 
(ympärivuotisia 63 %, vapaa-ajanasuntoja 
37 %). Asukkaita kyselyyn osallistuneissa 
kiinteistöissä asui 282 kpl. Alueen veden-
hankinta perustuu omiin kaivoihin. Porakaivo 
oli 73 %:lla ja rengaskaivo 27 %:lla 
kiinteistöistä.

Alueen yleisin jätevesijärjestelmä on kaksois-
viemäröinti, jossa wc-vedet menevät umpi-
säiliöön ja harmaat vedet käsitellään saostus-
säiliössä. Myös harmaiden vesien käsittely 
imeytyskentässä on yleistä. Monella kohteella 
järjestelmänä on umpisäiliö kaikelle jäte-
vedelle.

Haja-asutuksen jätevedet, kyselyn tulokset
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Jätevesijärjestelmät ovat suhteellisen vanhoja, 
noin 80 % niistä on rakennettu ennen vuotta 
2000. 

Yhteenveto

Kyselyn tuloksena todettiin, että alueen 
jätevesijärjestelmistä on akuutissa uudistamis-
tarpeessa 40 %, nykyisellään kunnossa on 
33 %, vähäisten jätevesimäärien kohteita oli 
17 %. Pieniä parannuksia tai seurantaa vaati 
10 % järjestelmistä.

Vain 18 %:lla kiinteistöistä oli tehtynä nk. 
hajajätevesiasetuksen vaatima selvitys 
jätevesijärjestelmästä. Kiinteistökohtainen 
jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje 
oli 16 %:lla kiinteistöistä.

Asukkaita puhuttava asia jätevesiin liittyen on 
kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto, jonka 
suhteen suunnitelmat olivat pitkällä jo 2000-
luvun alussa. Osa asukkaista suhtautuu oman 
jätevesijärjestelmänsä uusimiseen nihkeästi, 
koska he odottavat ainoastaan kunnallista 
viemäriä, vaikka näillä näkymin sitä ei kaava-
suunnitelmissa ole edelleenkään tulossa. 
Asukkaiden mieltä painanut aihe oli myös 
Humaljärven pohjoisosan maanviljely, jonka 
vesiensuojelutoimenpiteiden riittävyys herätti 
epäilyksiä.

Tiedot kokosi Arja Pohto LUVY:n julkaisusta 
”HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET,  kartoitus- ja 
neuvontakäyntien aluekortisto, täydennys 
2017, kortti 152/2017 Humaljärvi”

29 % Umpisäiliö + saostussäiliö

14 % Umpisäiliö + maahan imeytys

13 % Umpisäiliö kaikille jätevesille  

10 % Saostussäiliö mustille ja harmaille jätevesille  

7 % Umpisäiliö + maasuodattamo  

7 % Maahan imeytys kaikille jätevesille

Muut järjestelmät yht. n. 20 %

Taulukko 1. Alueen jätevesijärjestelmätyyppien jakauma

Ennen 1980 : 24,5 %

1980−2000 : 53,9 %

2000 jälkeen : 21,6 %

Taulukko 2. Jätevesijärjestelmien ikäjakauma 
(n=102)



Ampiaisten vioittama valkea kuulas, jossa 
muumioituminen jo alkanut.
Kuva: Mikael Gerkman, ampiaiskesä 2018

Kasvioppia: Omenan muumiotauti

Mitä enemmän omenan kuori on rikki, sitä 
todennäköisempää on, että muumiotauti alkaa. 
Omenalajikkeiden kuoren paksuus vaihtelee. 
Ohutkuorisimmat omenalajikkeet ovat 
altteimpia muumiotaudille. Lisäksi omenan 
kypsyys infektiohetkellä vaikuttaa alttiuteen: 
mitä kypsempi omena sitä helpommin tauti 
iskee. Aikaisin kypsyvät omenalajikkeet ovat 
osoittautuneet alttiimmiksi muumiotaudille kuin 
syys- ja talvilajikkeet. 

Hyönteisistä ampiaiset levittävät tehokkaimmin 
muumiotautia. Taudin pehmentämä omena 
houkuttelee ampiaisia syömään sitä. Sieni-itiöt 
tarttuvat ampiaisiin ja kulkeutuvat seuraavaan 
omenaan, johon ampiainen käy puremassa 
reiän. Kaksi omenan tuholaista, pihlajanmarja-
koi ja omenakääriäinen, vioittavat omenan 
kuorta muniessaan ja toukkien kaivautuessa 
ulos omenasta. Muumiotauti voi alkaa näistä 
vioituskohdista.

Kaikki sienet vaativat kosteutta kasvaakseen. 
Muumiotaudin itiöt itävät ja rihmasto kasvaa 
vain silloin, kun omenan pinnalla on ohut 
vesikerros kastetta tai sadetta. 

Mikä tällaisen pilaantumisen aiheuttaa?

Muumiotaudin aiheuttaja on sieni (tieteellinen 
nimi Monilia fructigena ). Sieni leviää omenan 
pinnalle kasvattamiensa itiöiden välityksellä. 
Itiöt leviävät ilmavirroissa ja lisäksi hyönteisten 
mukana. Yhdestäkin talveksi puuhun jääneestä 
omenamuumiosta voi levitä niin paljon itiöitä, 
että ne riittävät saamaan alulle huomattavan 
pilaantumisen. Myös maahan pudonneista 
muumioista lähtee liikkeelle itiöitä, mutta 
maasta päin ne eivät leviä yhtä tehokkaasti 
kuin puusta.

Tarhurin kannalta ainoa positiivinen asia on, 
että muumiotautia aiheuttava sieni on heikko 
patogeeni. Itiö ei pysty omin avuin tunkeutu-
maan hedelmän kuoren läpi. Itiöstä kasvava 
sienirihmasto pääsee hedelmän sisälle vain 
kuoren rikkoutuneesta kohdasta. Kuori menee 
rikki hyönteisten vioittamana, mekaanisista 
hankautumista tai muiden tautien, kuten 
omenaruven takia. 

Jokainen omenapuun omistaja harmittelee syksyllä, kun osa omenista pilaantuu puussa ennen 
kypsymistä. Pahimmillaan pilaantuneita omenoita on enemmän kuin terveitä. Aluksi omenassa 
näkyy vain pieni ruskea vetinen laikku. Muutamassa päivässä laikku laajenee ja pian koko hedelmä 
on mätä. Lopulta omena muuttuu nahkamaisen ruskeaksi ja kuoren pinnalle kasvaa sisäkkäisiin 
kehiin nukkamaisia kohoumia. Osa muumioituneista omenista jää puuhun, osa putoaa maahan. 
Sama tauti on luumujen, päärynöiden ja kirsikoiden riesana. 
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Tein nokkossipsejä ensin kaksi pellillistä ja sitten 
ruokailijoiden pyynnöstä vielä kaksi lisää ja 
kaikki menivät, myös suvun nuorimpien suihin. 

Kasvioppia: Omenan muumiotauti

Näin taistelet muumiotautia vastaan

• Valitse puulle avoin aamuaurinkoinen 
kasvupaikka

• Jos olet vasta hankkimassa omenapuuta, 
valitse lajike, joka ei ole herkkä muumio-
taudille eikä omenaruvelle

• Leikkaa puun latvus ilmavaksi, älä päästä 
puuta kasvamaan vihdaksi

• Kerää kaikki tautiset omenat puusta ja 
maasta ja hävitä ne niin, että itiöt eivät 
pääse leviämään
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Hortoilua: Nokkonen

Omenapuun kasvupaikan valinnalla voi vaikuttaa 
siihen, miten kauan puun lehvästö viipyy 
kosteana. Hyvässä paikassa aamuaurinko 
kuivattaa kasteen ja avoimella paikalla tuulet 
kuivattavat lehvästön. Puun oksien leikkauksilla 
latvuksesta tehdään ilmava. Liian tiheissä 
ryppäissä olevien omenien välissä kosteus säilyy 
pitkään ja luo otolliset olosuhteet sienirihmaston 
kasvulle.

Syyt siihen, miksi muumiotauti esiintyy vuosittain 
erittäin oikukkaasti, selittyvätkin sekä vioittavien 
tuholaisten määrillä että kesän sateisuudella. 
Joinakin vuosina muumiotautia on hyvin paljon, 
joinakin vähemmän. Puun ikä sinänsä ei vaikuta 
muumiotaudin esiintymiseen. 

Nokkossipsien ohje 

Huuhtele nokkoset hyvin ja kuivaa hieman esim. 
liinan päällä talouspaperilla taputtelemalla.

Voitele pelti (tai leivinpaperi) kevyesti rypsiöljyllä 
ja asettele lehdet yhteen kerrokseen (voivat olla 
vähän lomittain). Voitele lehdet sitten vielä 
rypsiöljyllä ja ripottele hieman suolaa päälle. Voit 
laittaa myös muita mausteita, kuten kuminaa, 
paprikaa, savupaprikaa jne.

Lämmitä uuni 150-asteiseksi ja paahda nokkosia 
noin 6-8 min lehtien kosteudesta ja koosta 
riippuen eli kunnes tuntuvat rapeilta.

Nosta lehdet talouspaperin päälle, johon imeytyy 
ylimääräinen öljy.

Sitten vain maistelemaan! 

Nokkonen sisältää runsaasti c-vitamiinia, rautaa ja kalsiumia. Ryöpättyä nokkosta voi käyttää 
ruoanlaitossa pinaatin tapaan ja sitä voidaan säilöä kuivaamalla tai pakastamalla. Siitä saa myös 
mainiota pestoa, jonka voi myös pakastaa. Vältä kuitenkin nokkosen keräämistä typpipitoisilta 
alueilta, kuten kompostin läheisyydestä, jossa nitraattipitoisuudet ovat korkeita. Nokkonen tulisi 
kerätä nuorena, noin 5 – 10 cm mittaisena, mutta meillä on kuitenkin ihastuttu nokkossipseihin, 
joihin voi käyttää myös vähän isompien nokkosten lehdet, kuitenkin ennen sen kukintaa. 



Edithin 
aloittaessa 
lännen-
ratsastuksen 
oli hän 
hevoskerho-
ryhmänsä 
nuorin. 
Tämä ei 
rohkeaa 
tyttöä 
haitannut.

Lännenratsastukseen kuuluu myös satulaton ratsastaminen.
Kuva: Elena Wuorimaa ja Alisa Virpi

Lännenratsastus kasvattaa suosiota
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Lännenratsastus (western riding) kasvattaa suosiotaan kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.  
Se on silti suurelle osalle ihmisiä tuntemattomampi laji kuin esimerkiksi esteratsastus tai 
kouluratsastus. 

Laji saapui Suomeen 1980-luvulla ja Suomen 
Ratsastajaliiton hyväksymä virallinen laji 
lännenratsastus on ollut vuodesta 1994 alkaen. 
Suomen mestaruuksia lännenratsastuksen 
”kuninkuuslajissa” reiningissä on jaettu vuo-
desta 2007.  Lännenratsastuksessa kilpaillaan 
noin kahdessakymmenessä erilaisessa lajissa. 
Lajit vaihtelevat hevosten esittämisestä ja 
rakennearvosteluista aina hevosmiestaito- ja 
karjankäsittelyluokkiin. Lajin harrastajia 
Suomessa on tällä hetkellä arviolta toista 
tuhatta. 

Lännenratsastus on kehittynyt nykyiseen 
muotoonsa karjapaimenten työn pohjalta. 
Lajissa korostuu etenkin hevosen ja sen 
ohjastajan välinen saumaton yhteistyö. 
Lännenratsu on lähtökohtaisesti työkaveri, 
jonka tehtävä on reagoida ratsastajan 
pyyntöihin kevyesti ja tehdä tehtävänsä oma-
aloitteisesti ilman jatkuvaa kontrollointia – niin 
rancheilla kuin kilparadoillakin. Moni lajin pariin 
siirtynyt onkin viehättynyt siitä, että lännen-
ratsastuksessa hevosta ei pakoteta toimimaan 
halutulla tavalla rankaisemisen kautta.  
Lännenratsastuksen perustaitoihin kuuluvat 
hyvät hevosmies- tai -naistaidot, jotta 
yhteistyö hevosen kanssa olisi mahdollisimman 
vaivatonta ja hevosen käsittely helppoa. 

Hevosta täytyy osata lukea ja sen luonnollisia 
perustarpeita ja käyttäytymistä tulee 
ymmärtää – sekä hyödyntää näitä taitoja 
käytännössä.

”Parasta lännenratsastuksessa on kun saa 
oppia hevosista ja hoitaa niitä ja ratsastaa 
paljon”, kertoo juuri 7 vuotta täyttänyt uusi 
veklahtelainen Edith. Edithin lajiksi lännen-
ratsastus tuli vuosi sitten osin sattuman kautta. 
Edithin isän työtoveri kun omistaa Inkoossa 
ranchin yhdessä eläinlääkärivaimonsa kanssa 
ja tämä vinkkasi tilan hevoskerhotoiminnasta. 
Wilhemsro Ranch tarjoaa lapsille suunnatun 
kerhon lisäksi myös yksityistunteja lännen-
ratsastuksesta kiinnostuneille. 

”Mä haluaisin kilpailla lännenratsastuksessa ja 
tulla kuuluisaksi lännenratsastajaksi”, kertoo 
nuori ratsastajanalku ja jatkaa ”ja kyllä mä
haluaisin tulla myös aika hyväksi hevosten 
ymmärtäjäksi.”

Kuva: Elena Wuorimaa ja Alisa Virpi



Veklahden kyläsuunnistus - Kartta
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Veklahden kyläsuunnistus - Ohjeet
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Suunnistuksen voi toteuttaa siinä järjestyksessä kuin haluaa, rasteja 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.

Rastien rasioista voi myös löytyä pieniä vaihtoesineitä, kuten geokätköilyssä. 
Rasiasta saa siis vaihtaa itselleen esineen, jos haluaa.



Laiturilla laskiaisjatkojen aikaan.
Kuva: Marita Helminen

Kylän järjestöjen kuulumisia

Monitoimirakennukselle rakennuslupa

Wecklaxin asutusalueen yhdistys (WAY) sai 
3.2.2020 rakennusluvan yhdistyksen uima- ja 
venerannan "Kylmälle talousrakennukselle".  
Rakennuksen suunnittelijoina olivat arkkitehdit  
Eila Lumme ja Laura LeCoultre. 

Laituria ja kaukaloa kunnostettu

Erkki ja Kalevi Korpi korjasivat laiturin 
metallisten uimaportaiden katkenneen kaiteen. 

WAY sai talkooavustusta kaukalon 
kunnostukseen.

Smedsbyn osakaskunnan kuulumisia

Keväällä 2020 istutettiin Humaljärveen Suomen 
sokeri Oy:n velvoiteistutuksena mateen vk –
poikasia 500 000 kpl (vk = vasta kuoriutuneita). 
Poikaset istutettiin aivan rantaveteen kaislikon 
sisälle. Kari souti ja Arja lappoi saunakauhalla 
poikasia järveen. Istutus aloitettiin Seminaarin-
rannasta. Sieltä jatkettiin Itäkylän lahdelle ja 
edelleen Nokkaniemen takaisen pitkän kaislikon 
länsipäähän asti.  

Osakaskunnan varoilla oli tarkoitus istuttaa 
Humaljärveen tänä kesänä 1.000 kpl ankeriaan 
poikasia. Uusien tietojen mukaan valtion varoilla 
istutetaan sekä Vitträskiin että Humaljärveen
ankeriasta suurempi erä. Tästä syystä osakas-
kunnan istutukset tältä kesältä harkitaan 
uudelleen.
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Terveisiä rakennustyömaalta

Raksalla ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä. 

Englantia puhutaan, yleensä kaikki osaa sitä paitsi ei venäläiset. On muutamia suomalaisiakin 
mukana. 

Sen verran esimerkiksi väliseinien tekemisestä, että kokenut tietää hinnan mihin niitä kannattaa 
tehdä. Kokematon saa urakan liian halvalla ja kiireessä hutiloi, sitten tulee Tyyne-täti ja oikoo 
ja korjaa seiniä ja maalari maalaa uudestaan. Olisi kannattanut ottaa kalliimpi tarjous. Toisaalta 
nyt työllistyi enemmän ihmisiä. Näin Suomi pelastuu, enemmän hutiluksia, enemmän korjaajia,
vai pelastuuko? 

Että tällee.



Takasivu – Baksidan

Talvi takana, epätavallisen lämmin ja 
vähäluminen. Luistelukaukaloa ei saatu 
jäädytettyä eikä järven jäällä hiihdettyä.

Lumenpuutteesta huolimatta Kyläyhdistys 
järjesti maaliskuussa rannassa Laskiaisriehan, 
joka saavutti jälleen suuren suosion.

Koronakevät iski päälle viikolla 12 ja siitä asti 
on eletty ”slowliving” teemalla. Itselleni tämä 
on sopinut erittäin hyvin, aamulla on heti töissä 
kun avaa tietokoneen, yhtäkkiä on 2 tuntia lisää 
aikaa vuorokaudessa, kun jää työmatkailu pois. 
Lisäaikaa, jonka saa käyttää itseensä, 
perheeseen ja kotona oloiluun. Ei tarvitse 
sännätä sinne ja tänne, voi vain nauttia ikkunan 
ulkopuolella tapahtuvasta kevään ihmeestä. 
On aikaa vaan olla, touhuta omassa pihassa, 
liikkua luonnossa ja unohtaa ”pakko”. 

Unohtamatta kuitenkaan, että tällainen pakko-
eristäytyminen ei kaikille ole hyvästä ja 
sairastumisen pelko tuottaa myös monelle 
uudenlaista stressiä ja huolta. 

Ikävää on myös, että kylän yhteiset tapahtumat 
ja retket on jouduttu perumaan. Tänä kesänä 
emme myöskään voi järjestää rannan 
Juhannusjuhlia. Pieni toivonkipinä kuitenkin on 
jospa pääsisimme juhlistamaan elokuun lopulla 
Venetsialaisia rannassa.

Haluan toivottaa kaikille kyläläisille oikein hyvää 
keskikesän juhlaa sekä rentouttavaa ja 
muistorikasta kesää. Nautitaan omakoti-
eleilystä, joka on todellinen luksus tässä 
maailman nykytilassa!

Lotta, Veklahdessa 6.6.2020

Vintern är bakom oss, ovanligt varm och 
snöfattig. Det fanns ingen möjlighet att kunna 
isa skridskobanan eller skida på isen. 

Byalaget ordnade i alla fall det traditionella 
fastlagsevenemanget i stranden med glädjande 
många på plats.

Koronavåren slog till vecka 12, vilket påbörjade 
hos oss en ”slowliving” period. För mig har 
detta passat bra, att plötsligt ha 2 timmar mera 
tid i dygnet för sig själv, familjen och hemmet 
p.g.a att inte behöva öda tid på jobbresor, 
utan istället på morgonen kunna vara genast 
på jobbet då man öppnar sin dator. Det har 
inte funnits behov av att åka hit o dit, istället 
har man kunnat njuta i lugn o ro av vårens 
under ute i naturen. Tid att bara vara, pyssla i 
sin trädgård, röra sig i närmiljön och glömma 
allt ”måsta”.

Utan att förglömma att en sådan tvångs-
isolering inte är bra för alla och rädslan att 
insjukna också väcker hos många oro och 
stress.

Det har dessutom varit tråkigt att vi blivit 
tvungna att inhibera byns gemensamma 
utfärder och evenemang. Även den 
traditionella Midsommarfesten i stranden kan 
inte ordnas i år. Ett litet hopp finns dock att i 
slutet av augusti kunna fira Venetianerna 
tillsammans nere på stranden. 

Jag vill önska alla bybor en riktig fin 
midsommarfest och en skön och minnesrik 
sommar. Vi ska njuta av vårt husliv, vilket är 
ren lyx i dagens värld!

Lotta, i Vecklax 6.6.2020
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