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Vuoden 2020 toimikunta

Yhdistyksen syyskokous valitsi puheen-
johtajaksi myös seuraavalle kaudelle nykyisen 
puheenjohtajan Lotta Sandström-Peltonen. 
Toimikunnan jäsenistöön tuli vain pieni 
muutos, kun toimikunnan jättävän Marjo 
Strömbergin tilalle valittiin Tomi Hassinen. 
Toimikunnan jäseninä jatkavat Marjatta 
Sipponen, Mikael Gerkman, Risto Tiirikainen ja 
Pauli Klippi sekä varajäsenet Tapio Honkala ja 
Marita Helminen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Arja 
Pohto ja Maija Klippi sekä heille uudet vara-
henkilöt Walter Wolff ja Patrik Nemlander.

Toimikunta kokoontui ensimmäiseen kokouk-
seensa välittömästi syyskokouksen jälkeen ja 
valitsi keskuudestaan uuden varapuheen-
johtajan Marjatta Sipponen ja sihteerin Mikael 
Gerkman. Rahastonhoitajan tehtäviä hoitaa 
jatkossakin Risto Tiirikainen. 

Lotta on Kyläsanomien päätoimittaja. Lehden 
paperiversio jaetaan vain yhdistyksen jäsenille. 
Yhdistyksen Facebook-sivuista vastaavat 
Marita Helminen ja Mikael Gerkman. Marita 
on hoitanut myös yhdistyksen kirjanpidon sekä 
kyläsanomien taiton, painatuksen ja jakelun.

Jäsenmaksut ennallaan

Tämän lehden mukana jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2020 jäsen-
maksujen maksamista varten. 

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 €  ja 
perhejäsenmaksu 10 €. 
Jäseneksi voi myös liittyä maksamalla 
jäsenmaksun yhdistyksen tilille: Länsi-
Uudenmaan Sp, FI48 4006 0010 2491 71 
(viestikenttään osoite ja perheenjäsenten 
nimet tai e-mail-osoite, josta saa lisätietoa).
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Puheenjohtajan terveiset

Jälleen on yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous pidetty 24.11. Tällä kertaa Hvittorpissa
Masalassa, jossa läsnä oli 17 henkilöä. Kylälle on 
tämänkin vuoden aikana muuttanut uusia asuk-
kaita ja on hienoa että saimme myös toimikuntaan 
uuden asukkaan jäseneksi. Tämä on erittäin 
tärkeää Kyläyhdistyksen jatkumolle, saamme näin 
myös uusia näkemyksiä ja ideoita toimintaamme. 

Kyläyhdistys on järjestänyt taas tämänkin vuoden 
aikana monta tapahtumaa kylällä ja myös retkiä, 
joista voitte lukea tässä lehdessä. Elokuun viimei-
senä lauantaina järjestimme rannassa kesäkauden 
päättäjäiset, Venetsialaiset. Uusi tapahtuma keräsi 
paljon väkeä, oli kaunis kesäilta, mahtava kokko, 
musiikkia sekä grilli kuumana. Tästä saadaan 
varmasti kylälle uusi perinne.

Kylän siivoustalkoot järjestettiin toukokuussa 
aikaisempia vuosia mittavammin, siivottiin kylän 
tienvarret, metsäpolkualueita ja myös raivattiin 
Kesälän pihaa parempaan leikkikuntoon. Kylälle 
kun ollaan taas saatu uusia lapsiperheitä! 
Mahtavaa!

Pidetään siis yhdessä huolta kylämme viihtyvyy-
destä ja siisteydestä, on kiva katsella puhdasta 
luontoa lenkkipoluilla.

Moneen vuoteen emme ole voineet järjestää kylän 
joulujuhlia, koska kylätalomme Kesälä on edelleen 
käyttökiellossa kunnan toimesta. Olisi kuitenkin 
mukavaa saada jonkunlainen jouluperinne taas 
elvytettyä, eli jos kyläläisillä on tähän ideoita niin 
ilmoittakaa meille. Ehkä joulupuuroa ja glögiä 
rannassa tai tonttupolku metsässä? 

Lopuksi toimikunta haluaa muistaa Jouko Ryhäsen 
suurta panosta myös Kyläyhdistyksen hyväksi. 
Jouko oli kylän aktiivinen tekijä ja yhteishengen 
luoja. Hänen maukkaat muurinpohjaletut, mainiot 
jutut sekä hersyvä nauru jää mieliimme.  

http://www.facebook.com/Veklahti


Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kyläyhdistys järjestää seuraavia 
tapahtumia vuoden 2020 aikana:

Kevätkausi

- Luistelukentän jäädytys (säävaraus) 

- Laskiaisrieha

- Yhdistyksen kevätkokous

- Kylän siivouspäivä/-talkoot

- Kevätretki tai – tapahtuma 
(kiinnostuksen mukaan)

- Rantatalkoot yhdessä Wecklaxin 
asutusalueen yhdistyksen kanssa

- Lasten onkikilpailu yhdessä Smedsbyn 
osakaskunnan kanssa

- Juhannusjuhlat 

Syyskausi

- Venetsialaiset, muinaistulien yö 
- tapahtuma 

- Syysretki tai -tapahtuma 
(kiinnostuksen mukaan) 

- Yhdistyksen syyskokous

- Veklahden Kyläsanomat

Kyläyhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä 
Kirkkonummen kuntaan ja muihin 
yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeisiin 
tahoihin. Otamme kantaa asioihin, jotka 
koskevat Veklahden kylän aluetta. 
Lähivuosien käytännön kiinnostuksen 
kohteita ovat mm.

- Kaavoitus

- Kunnallistekniikka

- Kevyet liikenneväylät

- Yleisten alueiden turvallisuus ja siisteys

- Yhdistyksen sääntöjen ajanmukaisuus

Uusia toimijoita kaivataan niin toimikuntaan kuin myös 
tapahtumien ja retkien järjestelyihin.

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

Toimintasuunnitelma on pitkälti samantapainen kuin vuoden 2019 aikana toteutunut toiminta. 

Kyläyhdistys huolehtii Veklahden kylän viihtyisyydestä ja koko kylän sekä kyläläisten välisen yhteis-
toiminnan kehittämisestä yhdistyksen sääntöjen, sääntömääräisten kokousten ja toimikunnan 
päättämien linjausten mukaisesti. 

TALOUSARVIO VUODELLE 2020
Omat tuotot

Jäsenmaksut 800,00

Juhannusjuhlan arpajaistuotot 200,00

Juhannusjuhlan myyntituotot 200,00

YHTEENSÄ 1 200,00

Avustukset

Kirkkonummen kunnan toiminta-avustus 600,00

Tuotot yhteensä 1 800,00
Kulut

Harrastustoiminta

Jääkiekkokaukalon jäädytys 50,00

Retket ja tapahtumat

Retket 900,00

Juhannusjuhla 150,00

Muut tapahtumat (talvirieha, 

rantatalkoot, venetsialaiset) 200,00

Tiedotustoiminta

Veklahden kyläsanomat 250,00

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Kokouskulut (vuokrat, tarjoilu) 300,00

Hankinnat (kukat ym.) 100,00

Vakuutukset 250,00

Pankkipalvelut 50,00

Muut varsinaisen toiminnan kulut 50,00

Kulut yhteensä 2 300,00
Tulos -500,00

Veklahden Kyläsanomat - Nro 48 - Syksy 2019



Tarjolla oli tietenkin hernekeittoa ja laskiaispullia.
Kuva: Marjatta Sipponen

Humaljärven jää oli luistelukunnossa.
Kuva: Marjatta Sipponen

Yhdistyksen uusi kunniajäsen Arja Koivisto.

Muistoja kevätkauden toiminnasta

Kevään toiminta alkoi heti tammikuussa luistelukaukalon jäädytyksellä. Maaliskuussa juhlittiin 
laskiaisen merkeissä ja pidettiin sääntömääräinen kevätkokous. Toukokuussa siivottiin kylää.

Kyläyhdistykselle uusi kunniajäsen 

Kyläyhdistyksen toimikunta päätti kokouk-
sessaan 28.2.2019 nimittää yhdistyksen 
kunniajäseneksi Arja Koiviston, joka yli 30 
vuoden ajan ehti toimia aktiivisesti kylällä 
ennen muuttoaan Tampereelle.

Varapuheenjohtaja Mikael Gerkman kävi 
viemässä yhdistyksen onnittelut ja 
luovuttamassa kunniakirjan.

Laskiaisrieha 3.3.2019

Sää suosi tänäkin vuonna laskiaisriehan 
viettäjiä Humaljärven rannalla. Paikalla oli 
lähes 50 kaksi- ja nelijalkaista. Kevätkokous 24.3.2019

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin intia-
laisessa ravintolassa SHIVA, joka sijaitsee 
Kirkkonummen keskustassa.

http://www.ravintolashiva.fi/

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilit 
ja toiminta. Kokouspaikka oli jälleen uusi, 
mutta ihan miellyttävä kokemus osallistujille. 

Kylän yhteinen siivousilta 16.5.2019

Tavoitteena oli, että jokainen kyläläinen 
siivoaisi omat tienpätkänsä ja lähimetsänsä. 
Yhdessä siivottiin lisäksi Kesälän leikkipiha, 
jonka jälkeen oli tarjolla virvokkeita ja pientä 
purtavaa Kesälän pihalla.

Juhannusjuhla 21.6.2019

Juhannusta juhlittiin perinteisesti nauttimalla 
lätyistä ja makkaroista, ostamalla arpoja ja 
heittämällä kolikkoa pulloa kohti. Kokko jäi 
jälleen polttamatta sääolosuhteiden takia.

Retki Veikkolan kartanoteatteriin 
26.6.2019

Kevätkausi päätettiin humoristiseen musiikki-
näytelmään naapurisovusta: 
”Mitä hel%#ttiä sinä siinä seisot!”
Sopuun päästiin onneksi siinäkin tarinassa.
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Rantatalkoot ja lasten onkikilpailu 15.6.2019

Rantatalkoot ovat oleellinen osa juhannusjuhlan 
valmistelua ja kiva saada paikalle aina myös 
uusia ahertajia. Viime vuonna karsittiin melko 
paljon puustoa ja risukkoa, joten tänä vuonna 
riitti ruohikon niittäminen ja leikkaaminen sekä 
rannan haravointi siistiksi.

Kuka muistaa vielä näiden onkikilpailujen 
historian? Onkikilpailut olivat alun perin kylä-
yhdistyksen elojuhlia edeltävä, lapsille suunnattu 
ohjelmanumero. Kun elojuhlien pitäminen sitten 
lopetettiin osallistujien pikku hiljaa vähentyessä, 
onkikilpailuja päätettiin jatkaa, mutta ne siirret-
tiin kesäkuulle rantatalkoiden yhteyteen. 

Vielä 10 vuotta sitten pikkukalastajat olivat lähes 
ainoastaan kylän lapsia, mutta aika vierii. Viime 
vuosina mukana on ollut yhä enemmän myös 
kylällä kasvaneiden lasten omia lapsia.

Lasten onkikilpailu on jokavuotinen tapahtuma, jonka järjestämisestä on perinteisesti vastannut 
kalastuskuntamme, Smedsbyn osakaskunta.

Sanotaan että työ palkitsee tekijänsä, mutta 
kyllä tämän työn tekijät palkitaan aina myös 
herkullisilla voileivillä ja virvokkeilla.

Tärkeintä ei ole voitto vaan osallistuminen!

Terveiset järjestäjäorganisaatiolta:

Kaikilla tuntui olevan kivaa kilpailun aikana, 
vaikka kala ei syönyt kovinkaan hyvin. 
Kaikki osallistujat palkittiin vähintään karkki-
pussilla. Lisäksi oli rantaleluja ja muuta pientä 
palkintoina. 
T. Ismo Rissanen
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Kuvat: Marjatta Sipponen



Pamela, Tomi ja Edith kertovat viihtyvänsä Veklahdessa 
hyvin.

HUONOJA PUOLIA EN KEKSI

27-vuotias Timi Järvinen muutti Kivi-
rinteeseen Espoosta kesällä 2019. 
Rakennusalalla Helsingin ja Espoon alueilla 
työskentelevä Timi oli noin vuoden verran 
etsinyt taloa, ja Veklahdesta löytyi sellainen, 
jossa sijainti- ja hintasuhde oli kohdillaan. 
Veklahti oli ennestään tuntematon paikka 
Timille. Masalassa mies oli käynyt joskus 
parturissa. 

SINISEN TALON UUDET ASUKKAAT

Pamela Sarasmo, Tomi Hassinen ja 6-
vuotias Edith muuttivat Veklahteen kesällä 
2019, Tom ja Maj-Britt Stenborgin vanhaan 
taloon. Perheeseen kuuluvat myös vuoden 
vanha beauseron, eli beaucenpaimenkoira
Niilo sekä kolme kissaa: itämainen lyhyt-
karvainen Era, itämainen pitkäkarvainen 
Markku ja bengalikissa Lassi. Perheen 
vapaa-aika kuluukin pitkälti eläinten parissa. 
Yksi lemmikeistä vaikutti myös uuden 
asuinpaikan valintaan. “Tiedettiin että ollaan 
hankkimassa koiraa, joten haluttiin muuttaa 
alueelle, jossa pääsee helposti luontoon 
lenkkeilemään”, kertoo Tomi. 

Luonnon lisäksi Veklahdesta löytyi sopiva 
myynnissä ollut talo sekä mukava miljöö. “Yksi 
syy miksi halusin tänne, on hiljaisuus - kaipaan 
hiljaisuutta ja rauhaa”, selittää Pamela. “Ja 
kuitenkin ollaan sellaisella matkalle, että 
pääsee helposti töihin. Tuntuu luksukselta. 
Mulla menee 20 minuuttia Jorviin”, Tomi 
jatkaa. Tomi työskentelee Jorvin sairaalassa 
röntgenhoitajana. Aiemmin hän on tehnyt 
järjestötyötä. Pamela työskentelee Helsingissä 
ylitarkastajana yhdenvertaisuusvaltuutetun 
toimistossa, Edith käy esikoulua Masalassa. 

Vapaa-aika on viime aikoina mennyt talon 
remontoinnin parissa, muuten Timin tärkein 
harrastus on maastopyöräilyn alalaji, mäki-
pyöräily. Timi on viihtynyt Veklahdessa hyvin: 
“Arvostan omaa rauhaa, kerrostaloasuminen ei 
ole minua varten. Veklahti on mukavan hiljainen 
ja rauhallinen paikka. Huonoja puolia en vielä 
keksi”. Ranta on tullut tutuksi sitä kautta, kun 
naapuri möi miehelle veneensä. “Järvellä oon
käynyt soutamassa ja kalastamassa, se on kiva 
paikka”.

Etsitään leikkikavereita
Parasta uudessa asuinpaikassa ovat maisemat, 
luontopolut ja ystävälliset ihmiset. “Kaikki ketä 
olemme tavanneet ovat ottaneet meidät avosylin 
vastaan. Tunnemme olomme todella kotoisaksi”, 
Tomi kertoo. Edithin mielestä uudessa kodissa 
kivointa on iso piha, ja tylsintä se kun ei ole 
kavereita. Edith toivookin löytävänsä leikki-
kavereita tämän lehtijutun avulla: suurin piirtein 
saman ikäisiä, tyttöjä tai poikia, saa olla koulu-
laisiakin. Edith tykkää piirtää, kiipeillä ja pelata 
Afrikan tähteä. Muita suosikkileikkejä ovat 
vakoileminen, hippa ja “Ladybug”.  Mahdolliset 
leikkikaverit saavat ottaa yhteyttä”, Tomi 
Hassinen vahvistaa. 
Tomin puhelinnumero on: 050 590 4456.

Uusia kasvoja kylänraitilla
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Väki on vaihtunut Veklahdessa tiuhaan parin vuoden aikana. Veklahden valtteja ovat pääkaupunkia 
halvemmat neliöt ja takapihalta aukeava metsä. Helsinkiin hurauttaa parhaimmillaan puolessa 
tunnissa. Kyläsanomat tutustui muutamiin uusiin asukkaisiin. 
Samalla tiedusteltiin ajatuksia kylän toiminnasta, ja ideoitiin uutta (toiveet jutun lopussa).



Anti Toomväli ja Mariana Mäestjärv. 
Kuva: Marko Mäestjärv

TALLINNASTA VEKLAHTEEN

Kesälän naapurista löytyy uusia, varsin 
tyytyväisen oloisia kyläläisiä. Anti Toomväli
ja Mariana Mäestjärv ovat kumpikin alun 
perin kotoisin Tallinnasta. Anti muutti Suo-
meen jo 15 vuotta sitten töiden takia. Hän on 
ammatiltaan putkimies. Seitsemän vuotta 
sitten Anti alkoi seurustella Marianan kanssa, 
ja aluksi pari eli kaukosuhteessa. “Olin Virossa 
töissä luomukaupassa” Mariana kertoo. “Antin 
elämä oli Suomessa ja minun elämä Virossa, 
joten näimme tosi harvoin. Olin usein viikon-
loppuisin töissä, juuri silloin kun Anti tuli 
Viroon. Välillä nähtiin vain pari tuntia, ja sitten 
hän jo lähti takaisin Suomeen.” Kun vuosi oli 
vierähtänyt näin, ehdotti Anti Marianalle
muuttoa Suomeen. Ensimmäinen yhteinen koti 
oli Kirkkonummen keskustassa, Mariana sai 
töitä toimitilahuoltajana Helsingistä. 

Koti Veklahdesta löytyi myöhemmin sattu-
malta. Antin kaveri lähetti linkin myytävänä 
olevasta talosta, ja Mariana ihastui kuviin heti. 
Talonäytössä tunne sen kuin vahvistui: jo 
tuulikaapissa Mariana sanoi Antille, että tässä 
heidän kotinsa on. Kaupat syntyivät nopeasti, 
ja pariskunta muutti Veklahteen kesällä 2018.

Maaseudulla asuminen on molemmille uutta, 
ja omakotitalossa riittää tunnetusti töitä, mutta 
se ei tunnu haittaavan pariskuntaa.  “Kyllä 
tähän menee kaikki aika, vaiva ja raha, mutta 
mä olen tyytyväinen. Monta sataa kertaa 
parempi näin, kuin maata sohvalla kerros-
talossa”, Anti pohtii uutta tilannettaan.

Musti muutti taloon

Marianan ja Antin perhe sai yllättävän 
lisäyksen viime kesänä, kun talon pihassa alkoi 
pyöriä kissa, joka ei lähtenyt enää pois. 
Lopulta Anti ja Mariana alkoivat ruokkia sitä, ja 
päättivät, että se saa tulla ja mennä mielensä 
mukaan. Kissa on väriltään musta, joten se 
nimettiin Mustiksi. 

Yöksi Musti pääsee halutessaan sisätiloihin. 
“Eilen sai rangaistuksen, kun tuli myöhässä, me 
ehdittiin mennä jo nukkumaan, silloin se ei 
pääse enää sisälle”, Anti selventää yhteisiä 
pelisääntöjä. 

Paras paikka maailmassa

Anti ei mieti kauaa, kun häneltä kysyy mitä 
mieltä hän uudesta asuinpaikastaan on. “Paras 
paikka maailmassa”, Anti täräyttää, ja kehuu 
ympäröivää luontoa ja erityisesti järveä. 
Humaljärvestä on tullut kalastusta harrastavalle 
Antille rakas paikka. Mariana nauttii myös 
kallioista sekä yhteisestä rannasta, hän harrastaa 
mm. sienestystä, marjastusta ja valokuvaamista. 
Tiskipöydällä on siisti rivi lasipurkkeja, joihin on 
säilötty marinoituja rouskuja.

Varovaisuutta tiellä

Anti ja Mariana arvostavat luonnon lisäksi kylän 
ilmapiiriä “Ihmiset hymyilevät, on ystävällinen 
fiilis vaikka täällä ei ole vielä niin paljon tuttuja”, 
Mariana kertoo. Antilla on myös viesti kyläläisille 
tärkeästä asiasta. Hän haluaa muistuttaa 
varovaisuudesta ajotiellä, jossa liikkuu paljon 
eläimiä, etenkin nyt pimeällä kaudella. 
“Mietitään näin, että me asumme niiden 
metsässä, ei niin että ne ovat tulleet meidän 
maille, sitä tulisi kunnioittaa”.

Uusia kasvoja kylänraitilla
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Hanna, Owen ja Lyyra

IRLANNISTA SHANGRI-LA:HAN

Hanna Hyvönen opiskeli aikoinaan biologiaa 
Helsingin yliopistossa, ja lähti sitä kautta 
vaihto-opiskelemaan vuodeksi Irlannin Corkiin. 
Irlannissa innokas lintubongari kirjautui netissä 
palveluun, joka yhdistää lintuharrastajia esim. 
yhteisille linturetkille, ja valitsi sijainnikseen 
Corkin. Ensimmäinen nimi listassa oli Owen 
Foley, jolle Hanna lähettikin viestin. Kirjoittelu 
johti yhteiselle linturetkelle. Siellä Hanna ja 
Owen tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa, 
ja retkellä tuli lopulta bongattua muutakin kuin 
lintuja. Irlantilais-suomalainen pariskunta 
muutti seuraavana vuonna Suomeen, Espoon 
Tapiolaan. Vuonna 2018 Hanna ja Owen 
ostivat asunnon Veklahdesta, asuntoyhtiö 
Shangri-La:sta, Humaljärven rannalta. Perheen 
puolitoistavuotias tytär Lyyra on paljas-
jalkainen veklahtelainen, lisäksi perheeseen 
kuuluu nelivuotias samojedinkoira Kuura.

Lintubongaus on edelleen perheen suurin ja 
rakkain yhteinen harrastus, ja Veklahti luo 
siihen mainiot puitteet. Hanna ja Owen 
merkitsevät omalta tontilta havaittuja lintuja 
erityiseen pihapinna-listaan, josta löytyy tällä 
hetkellä 135 eri lintulajia. Harvinaisimmat 
bongaukset omalta pihalta ovat nokka-
varpunen ja jalohaikara. Välillä pihapinnojen 
saaminen on vaatinut myös nopeaa yhteis-
työtä: Hanna oli kerran koiran kanssa 
retkeilemässä Korkbergetillä, kun hän huomasi 
vedessä nokikanan, jota ei listalta vielä 
löytynyt. Hanna soitti pikaisen puhelun 
Owenille, joka oli kotona Lyyran kanssa. Owen 
kääräisi taaperon vilttiin, nappasi käärön 
kainaloon ja juoksi nopeasti rantaan - hän sai 
bongattua linnun omalta tontilta, ja sai siten 
uuden pihapinnan. 

Lintubongauksen lisäksi Hanna on innokas 
puutarhuri. Pikku-Lyyra tykkää laulaa ja lukea 
kirjoja. “And she loves food!”, Owen lisää, 
“Hän rakastaa ruokaa”. “Nam nam”, Lyyra 
vahvistaa isän kertoman.

Owen on ammatiltaan kemisti, ja työskentelee 
Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä. Hanna 
on biologi, hän on töissä Helsingin Luonnon-
tieteellisessä keskusmuseossa asiakasneuvojana. 
Lyyra on päivät ruotsinkielisessä päiväkodissa, 
joten hänestä on kovaa vauhtia tulossa 
kolmikielinen.

Järvi, luonto ja ihmiset

Suomeen muutto oli Owenille aluksi aikamoinen 
shokki, ja hän kertoo edelleen ikävöivänsä 
Irlannin lukemattomia tunnelmallisia pubeja, 
joissa avotuli loimottaa kylminä talvipäivinä. 
Myös “oikeaa merta” on miehellä ikävä, sen 
tuoksua ja energiaa. 

Suomessa parhaita juttuja on Owenin mielestä 
toimiva julkinen liikenne, sauna, sekä - ehkä 
tärkeimpänä - korvapuustit, ja Lapinkylän 
leipomon rommirusina-pullat.

Veklahdessa perhe kertoo viihtyvänsä hyvin. 
Hanna arvostaa kyläyhteisöä: on kiva, kun voi 
jutella naapureiden ja muiden kyläläisten kanssa. 
Järvi, johon pariskunta aikoinaan talonäytössä 
ihastui, on edelleen tärkeä. “And snakes! 
We like our snakes”, Owen lisää. Hän kertoo siis 
pitävänsä rantakäärmeistä, joita heidän omasta 
rannastaankin löytyy. 

Uusia kasvoja kylänraitilla
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Talkooporukkaa.

Biologin vinkit

“Menkää rannalle kuuntelemaan lehtopöllöjä“, 
Hanna kertoo vinkkinä kyläläisille. “Maaliskuun 
kirkkaat yöt ovat siihen parasta aikaa”. Toisena 
vinkkinä hän muistuttaa haitallisten vieras-
lajien, lupiinin ja jättipalsamin, kitkemisen 
omilta tonteilta. Ne valtaavat helposti alaa, 
muuttavat maaperän koostumusta ja syrjäyt-
tävät alkuperäisiä kasvilajeja, kuten keto-
neilikkaa. Owen muistuttaa kyläläisiä lintujen 
talviruokinnasta, hänen omalta ruokinta-
paikalta löytyy pähkinöitä, siemeniä, kauraa 
sekä erilaisia talipalloja.

Uusia kasvoja kylänraitilla
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Tomin, Pamelan ja Edithin ajatuksia ja toiveita:

Juhannusbileet ja Venetsialaiset olivat tosi kivoja sosiaalisia tapahtumia - mielellämme olemme mukana!

Mitä jos järjestettäisiin yhteiset koiratreenit?

Emme ole kokeneita lintubongareita, mutta opastettu linturetki kiinnostaisi.

Lasten mehudisko olisi hauska tapahtuma, tai yhteinen pulkkamäki. Kaikki lastentapahtumat kiinnostavat!

Owenin ja Hannan ajatuksia ja toiveita:

Joka toisella on Veklahdessa koira. Aidatussa 
koirapuistossa koirat voisivat leikkiä yhdessä.

Asukkailla on upeita puutarhoja. Järjestetään 
avoimien puutarhojen tapahtuma, jossa pääsee 
ihailemaan naapureiden kukkaloistoa.

Miksi Seminaaritie on Seminaaritie? Kylän 
vanhimmilla asukkailla on kiinnostavaa perimä-
tietoa. Järjestetään Veklahden historiakierros.

Mitä lintulajeja alueelta voi bongata? Biologi-Hanna 
lupaa itse järjestää veklahtelaisille linturetken.

Marianan ja Antin ajatuksia ja toiveita:

Me olemme ulkoilmaihmisiä. Parasta ovat ulkoilmatapahtumat, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen 
rennoissa tunnelmissa.

Kyläsanomat on niin kiva lehti! Siitä saa hyviä vinkkejä, ja tietää edes vähän mitä kylällä tapahtuu. 
Odotan jo innolla seuraavaa numeroa.

Luistelukaukalo kunnostettu

WAY:n kaukaloa korjattiin talkootyönä 23.11. 
Kaukalon itäseinän runko ja seinien  nurkkien 
kaarevien osien yläpinnat uusittiin. Lisäksi 
korjailtiin levytyksen vikoja. Työ aloitettiin klo 
10 ja se oli valmis klo 13.30. Sää oli kuiva ja 
kaunis. 

Lounas nautittiin WAY:n monitoimitalossa. 
Arja Pohto tarjosi  porukalle kenttälounaaksi 
itse tehtyä hernekeittoa.  

Työhön osallistuivat Tapio Honkala, Pekka 
Helenius, Juha Kujanpää, Matti Törmänen, 
Mikko Rahkonen ja Jussi Peltonen.



Reippaat melojat ryhmäkuvassa.
Kuva: Melontaretken vetäjä

Etualalla viljamakasiini, taustalla linna.
Kuva: Mikael Gerkman

Kesäpäivä Siuntiossa 10.8.2019

Melontaa Siuntionjokea pitkin Vikträskille

Päivän vietto alkoi melonnalla, johon oli tarjolla 
sekä yksikkö- että kaksikkokajakkeja. Melonta 
oli tarkoitettu kaikille, 9-10 vuotiaista lapsista 
eläkeläisiin, ensikertalaisille tai kokeneille 
melojille. Lapset oli sijoitettu kaksikoihin 
vanhemman kanssa.

Astuminen kajakkiin ja sieltä poistuminen olivat 
varmaankin haastavimmat kohdat ja parin 
tunnin melonnan jälkeen monella oli selkä 
jäykkänä, mutta kaikki kyllä pääsivät laiturille 
kajakeista, osa tosin hieman autettuina. 

Sjundbyn tila

on koskipaikka, jonka partaalle Jakob Henriksson 
(jota kutsuttiin myös nimellä Jakob Hästesko) 
rakennutti harmaakivisen linnan 1560-luvulla. 
Niin Hornin ja Tottin suku kuin Kaarina Maunun-
tyttären tytär Sigrid kuuluvat Sjundbyn linnan 
historiaan. 

Ensimmäiset maininnat Sjundbystä ovat vuodelta 
1417. Silloin se toimi säteritilana. Jo lähes 300 
vuotta, Porkkalan vuokra-aikaa lukuun ottamatta 
Sjundbyn tila on kuulunut Adlercreutzin suvulle 
ja on siis edelleen yksityisomistuksessa. 

Lounas Sjundbyn makasiinissa

Sjundbyn linnan vanhassa viljamakasiinissa 
toimii Café Sjundby, jossa meille oli tarjolla 
runsas lounaspöytä: Linnanrouvan kanaa 
luumutomaattikastikkeessa, riisiä ja lisukkeita. 

Kahvilassa oli mahdollisuus myös ostaa Sjundbyn
jäätelöä, joka tehdään puhtaista suomalaisista 
raaka-aineista pientuotantona. Jäätelön maku 
saadaan aikaan lisäämällä reilusti marjoja ja 
hedelmiä, jotka on myös hankittu niin läheltä 
kuin mahdollista, suuri osa siuntiolaisista 
puutarhoista ja metsistä. 

Kyläyhdistyksen kesäretki suuntautui Siuntioon, jossa oli mahdollisuus osallistua koko perheen 
voimin melontaretkeen, jonka jälkeen oli ruokailu Sjundbyn makasiinissa ja opastettu kiertokäynti 
Sjundbyn linnassa.
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Sjundbyn koski, taustalla voimalaitos, josta otetaan 
yhä linnaan sähköt. Kuva: Mikael Gerkman



Tämä huone toimii myös omistajien työhuoneena.

Muistoja neuvostoajalta. 
Kuva: Janne Virtanen

Tästä ovesta kulkevat myös linnan asukkaat.

Susse Ekström on toiminut linnassa oppaana jo 
parikymmentä vuotta.

Tunnin kierros linnassa vierähti nopeasti ja 
kaikkiin yksityistiloihin meillä ei ollut edes 
pääsyä. Kellaritilat olivat myös mielenkiintoisia, 
vaikka osa oli vielä työn alla tai varastona. 

Ja tietenkin keskiaikaisessa kivilinnassa on myös 
kummituksensa tai ainakin tarinoita siitä.

Käynti Sjundbyn linnassa

Sjundbyn linna on tyylikäs, keskiaikainen 
kartanolinna 2,5-metrisine kiviseinineen. 
Linna on myös omistajiensa Margareta ja 
Christer Segersvenin yksityiskoti ja perinteiden 
mukaan oppaat ovat pääosin omistajien omia 
sukulaisia.

Helene Schjerfbeck oli myös aatelisomistajien 
sukulaisia ja vieraili usein linnassa, jossa asuneet 
serkut ovat toimineet lukuisten Schjerfbeckin 
taulujen malleina.

Porkkalan vuokra-aikana linna toimi Neuvosto-
liiton tukikohtana ja sitä kohdeltiin erittäin 
kaltoin. Vielä näkyy muistona vuokra-ajasta 
entisen meijerin seinissä olevat kirjoitukset. 
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Helene Schjerfbeck on tehnyt 
linnassa paljon maalauksiaan, 
kuten Tyttö punaisella 
sohvalla, 1882.
Sohva on niin pitkä, että se 
piti sahata kahteen osaan 
evakkoon lähdettäessä.

Kesäpäivä Siuntiossa 10.8.2019



Veklahti 1956.

Veklahden asutushistoriaa ilmakuvissa

Kirkkonummen kunnan nettisivuilta karttapalvelusta löytyy historiallisten karttojen valikosta 
kolme ilmakuvaa (ortoilmakuvat vuosilta 1944, 1956 ja 1976). Niistä näkee mielenkiintoisen 
katsauksen kylämme kehityksestä maatalousmaasta asutusalueeksi. Jutun piirroskuvat on tehty 
ilmakuvien pohjalta selventämään tekstiä.

1944: ilmakuva on otettu juuri 
ennen Porkkalan alueen 
vuokraamista Neuvostoliitolle. 
Hernbergin suvun omistaman 
Vecklax-tilan pelloilla on vilja 
koottuna kuhilaille. Myllylammesta 
aikoinaan kuivattamalla saatu 
peltomaa erottuu kuvassa selkeästi 
sarkaojien ansiosta. Peltoa on myös 
nykyisen uimarantaan vievän tien 
molemmin puolin sekä koko laakso 
Humaljärventien molemmin puolin. 
Sinne kuljettiin nykyisen Riihitien 
mutkasta jatkuvaa metsänreunassa 
kulkevaa peltotietä. Se näkyy 
vieläkin heikosti maastossa. 
Nykyisen Seminaaritien paikalla on 
pahainen kärrypolku. Vuonna 1944 
Veklahdessa on vain yksi muita 
vankempi tie, kartanoon johtava 
nykyinen Kivisillantie. Muut tiet ovat 
tila- ja peltoteitä, mm. Jousitie. 
Kuvassa näkyvät rakennukset ovat 
kartanon päärakennuksen lisäksi 
tilaan kuuluvia talousrakennuksia, 
työväen asuntoja ja muutama 
kesähuvila (mm. Kesälä).

1956: ilmakuva on otettu heti Porkkalan vuokra-alueen 
palautuksen jälkeen. Auki hakattu rajalinja näkyy kuvassa 
kylän eteläpuolella. Hernbergin tilan maista suurin osa 
lunastettiin Karjalasta evakkona tulleelle perheelle, joka myi 
tilan edelleen liikemies Nikille. Hän vuorostaan myi palstoja 
kesämökkitonteiksi ja siinä yhteydessä teetti alueelle kaavan. 
Palstat olivat 2000-2500 m2 suuruisia. 
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Ilmakuvassa näkyy entisillä 
pelloilla siellä täällä pieniä 
rakennelmia. Vanhojen 
peltojen sarkaojat erottuvat 
vielä kuvassa. Alueelle on 
rakennettu tiestöä, joka 
alkaa muistuttaa nykyistä 
(Myllylammentie, 
Seminaaritie, Vaeltajantie, 
rantaan menevä osa 
Riihitietä).

Veklahti 1944.



Veklahden asutushistoriaa ilmakuvissa

1976: Ilmakuvassa näkyy, miten alueen rakennuskanta on lisääntynyt. Useimmille noin 120:stä 
Nikin myymästä tontista on rakennettu. Myös Hernberg on myynyt maitaan rakennuspaikoiksi. 
Merkit vanhoista pelloista alkavat kadota. Rakennukset, puusto ja pensaikot peittävät tontit. 
Myllylammenojan reunoille on kasvanut lehtipuustoa ja pensaikkoa. Pelloista näkyy ilmakuvassa 
rippeitä enää Hernbergeille kuuluneella maalla Kivisillan eteläpuolella. Veklahti on kasvanut 
kirkkonummelaisittain tiiviiksi kyläksi.
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Veklahti 1976.

Ilveshavainto Veklahdessa 23.11.2019

Lintujenruokinta
paikalla 
Kivisillantiellä on 
vieraillut ilves, 
joka tallentui 
riistakameraan.

Lisätietoa: https://helhathnobirdies.blogspot.com/2019/11/the-lynx-effect.html

https://helhathnobirdies.blogspot.com/2019/11/the-lynx-effect.html


Kuva 1. Juusjärven kalliomaalausta.  

Juusjärven kalliomaalaukset
Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös lähelläsi 

Vain muutaman kilometrin päässä Veklahdesta 
sijaitsee yksi Suomen hienoimmista kallio-
maalausseinistä. Juusjärven eteläisimmän 
lahdenpohjukan itärannalla tasanteen ylä-
puolella on kallioseinämä, jossa on nähtävissä 
noin 130 cm x 250 cm alueella useita ihmis-
hahmoja, käärmekuvio, kolme kalaa ja 
tulkinnanvaraisia väriläikkiä, joissa on nähty 
hirvi- ja karhuhahmoja (Kuva 1). 

Suurimmat ihmishahmot ovat puolimetrisiä, 
kalat noin 30 cm pitkiä. Kala on niin harvi-
nainen Suomen kalliomaalauksissa, että niitä
on löytynyt vain kahdesta muusta paikasta. 
Yksi Juusjärven kalakuvista on erittäin selkeä 
ja näyttää siltä kuin se olisi tehty painamalla 
kallioon oikean kalan avulla.

Suomessa kalliomaalauksia tehtiin 
pyyntikulttuurin aikana n. 5000 – 1500 v. 
ennen ajanlaskun alkua. Ne sijaitsevat 
tyypillisesti vesistöjen kapeikkokohdissa, missä 
ne ovat olleet vesillä kulkijoiden nähtävissä. 
Maalauskalliot saattoivat toimia palvontapaikan 
lisäksi yhteisöjen reitti- ja rajamerkkeinä. 
Kalliomaalausten pääasiallinen ilmansuunta on 
etelä, lounas tai länsi. Näissä suunnissa aurinko 
voimistaa punamultavärien hehkua.

Juusjärven kallioseinämä oli kivikaudella meren 
rannalla kallioiden välisessä kapeikossa 
(Kuva 2). Merenpinta oli tuolloin noin 30-40 m 
nykyisen pinnan yläpuolella. Meri ulottui 
toisaalta Luoman kautta Vitträskiin, toisaalta 
etelästä Humaljärveen ja edelleen Juusjärveen. 
Merenpinnan laskiessa vuosituhansien kuluessa 
lahti kuroutui erilleen ja muuttui nykyiseksi 
Juusjärveksi. Sen vedet laskivat aluksi tuon 
eteläisen kalliosolan kautta nykyisen Humal-
järven suuntaan. Silloin paikka on ollut oivalli-
nen merestä makeaan veteen nousevien 
kalojen pyytämiselle. Nykyään Juusjärven vesi 
laskee Lapinkylänjärven ja Loojärven kautta 
Espoonlahteen.

Kalliomaalausten ajoitukseen ei ole tarkkoja 
menetelmiä. Niiden ikää voidaan päätellä 
arkeologisten asuinpaikkatietojen ja vesistön 
korkeudenvaihtelujen perusteella. 

Myös kuva-aiheet ja piirrostavat antavat vihjeitä 
tekijöiden taustasta ja vallinneesta ajanjaksosta. 
Koko silloinen merenranta nykyisen Keski- ja 
Pohjois-Kirkkonummen alueella vaikuttaa olleen 
asuttu niiltä kohdin, missä on ollut asumiselle 
suotuisia hiekkaisia etelärinteitä. Juusjärven 
kalliomaalauksia lähimmät kivikauden asuin-
paikat ovat löytyneet Oitbackan Myllypellosta, 
Aavarannasta, Volsista ja Luomasta. Veklahtea
lähimmät kivikautiset erilliset esinelöydöt ovat 
Säflaxin Hannusbäckistä ja Aavarannan opiston 
tontilta löytyneet kivikirveet.

Kalliomaalausten punamullan näkyvyys 
vaihtelee vuodenaikojen ja sääolojen mukaan. 
Paras näkyvyys on syksyllä ja talvella. 
Juusjärven kalliomaalauksille onkin paras 
mennä talvella jäätä pitkin, helpoimmin hiihtäen 
(sijainti 60°11’13.2950”N, 24°25’36.6744”E). 
Veklahdesta olen hiihtänyt Teirsin peltoa ylös, 
ylittänyt Volsiin menevän tien ja jatkanut 
Bötebergetin takaa Juusjärven jäälle. Matkaa 
tulee n. 4 km yhteen suuntaan. Joinakin 
vuosina loppumatkalla on ollut valmiit 
moottorikelkalla tehdyt ladut. Kalliomaalausten 
hankala saavutettavuus ärsyttää, mutta 
toisaalta se voi suojella niitä ilkivallalta.

On kiehtovaa ajatella, että näissä samoissa 
maisemissa, missä me nyt liikumme, on elänyt 
ihmisiä tuhansia vuosia ennen meitä.
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Juusjärven kalliomaalaukset

Kalliomaalaukset ovat ihmeellisesti säilynyt viesti metsästäjä-keräilijä-kansalta kaukaa 
menneisyydestä. Maalausten kuvakieltä on alettu tulkita ja ymmärtää vasta viime vuosina. 
Kalliomaalausten ’tikku-ukot’ ovat oman aikansa graffitteja – Hei, tässä on mahtava kalapaikka!

Tiedot kokosi ja kuvan piirsi Arja Pohto
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Kuva 2. Peruskartan pohjalta piirretty kartta alueista, jotka jäivät kuiville merenpinnan ollessa 
40 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella noin 8000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. 
Punaisella on merkitty nykyiset tiet. Tähdellä merkitty paikat, joista on löytynyt kivikautisia 
asuinpaikkoja. Pienemmällä tähdellä merkitty kahden kivikirveen löytöpaikat.



Rautaromua Mehutieltä (2700 kg).

Wecklaxin asutusalueen yhdistyksen kuulumisia

WAY:n vuosikokous 2019 valitsi johto-
kuntaan samat henkilöt kuin vuonna 2018:

puheenjohtaja Kari Lahdenperä
varapuheenjohtaja Juha Kujanpää
jäsen Pekka Helenius
jäsen Matti Törmänen
jäsen Harri Usmi
varajäsen Hannu Kyllönen
varajäsen Riku Talvitie

WAY raivasi Mehutien pientareet 

Kesällä 2019 raivattiin pientareet yhdistyksen 
maihin rajoittuvalta tieosuudelta. Metallijätettä 
tuli yksi siirtolavallinen. Ongelma-, muovi-, 
puu-, villa- ja lasijätettä vietiin sorttiasemalle 
kahdeksan peräkärrykuormaa. Lisäksi vietiin 
autonrenkaita ao. keräyspisteisiin. Pientareelta 
kaadettiin kaksi vaijereilla ja nauloilla pilattua 
puuta. Lisäksi  Morsiusmäenpolun Humalkallion-
tien puoleiseen päähän levitettiin puoli lavallista 
kalliomurskaa. 
Tekijät: Jouko Ryhänen+kaivuri, Pekka 
Helenius, Matti Törmänen, Jens Gellin ja Kari 
Lahdenperä.

Smedsbyn osakaskunnan kuulumisia

Keväällä 2019 osakaskunta istutti 300 kpl kilon 
painoisia kirjolohia Humaljärveen.

Syksyllä 2019 osakaskunta istutti Suomen 
sokerin varoilla Humaljärveen kesän vanhaa 
haukea. Poikaset saatiin kuhankasvatus-
lammikosta, mihin hauki oli päässyt salaa 
kutemaan. Kaikki kasvatuslammikkoon istutetut 
kuhanpoikaset olivat päätyneet hauenpoikien 
vatsaan. Lisäksi osakaskunta istutti Vitträskiin
omilla varoillaan harjusta.
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Rantakäymälä oikaistiin toisen kerran. 

Rakennus nostettiin  nurkkapilareineen, että saatiin 
lisättyä maata maahan painuneiden pilareiden alle 
Korotustarve oli enimmillään 10 cm. 
Tekijät: Tapio Honkala ja Kari Lahdenperä.

Monitoimirakennukselle poikkeamislupa

WAY:n ranta-alueella sijaitsevalle monitoimi-
rakennukselle haettiin ja saatiin Kirkkonummen 
rakennus- ja ympäristölautakunnasta poikkeamis-
lupa. Suunnittelija: Eila Lumme. Seuraavaksi 
haetaan rakennuslupa.

Käymälän nosto ja oikaisu meneillään, kuvassa 
Tapio Honkala.



Havaintoja Villa Mehusta

Villa Mehu oli edesmenneen ite-taiteilija Eelis 
Sinistön asuinpaikka. Me kirjoittajat olemme 
alueen nykyiset omistajat ja asumme tontin 
naapurissa sijaitsevassa keltaisessa talossa. 
Naapureina tunsimme Eelis Sinistön hyvin. 
Hän toivotti vierailijat aina tervetulleeksi Villa 
Mehuun. Hän, kuten mekin, odotamme 
vierailijoilta kunnioittavaa ja arvostavaa 
käyttäytymistä. Sinistö halusi tarjota vieraili-
joilleen kokemuksen erilaisesta elämän 
tavasta, jossa yhteys luontoon oli erityisen 
merkityksellistä. 

”Onnellisinta on olla onnellinen” oli hänen 
tunnuslauseensa. Uskomme, että hän eli 
todeksi tätä onnellisuutta itse luomassaan 
ympäristössä luonnon keskellä. Toivomme, 
että vierailijat voivat käydessään rauhoittua 
katsomaan, näkemään ja aistimaan tämän 
maailman, jossa Eelis Sinistö eli 50 vuotta aina 
kuolemaansa saakka. Villa Mehun lampeen on 
aikanaan siroteltu Eeliksen tuhka, joten lampi 
on hautarauhan tyyssija, jota tulee myös 
kunnioittaa, vaikka lampi kesällä kuivuukin. 
Lisätietoja Sinistön elämästä löytyy mm. 
linkistä: 
http://www.suomitour.com/2015/05/elis-
siniston-villa-mehu.html

Sinistön kuoltua vuonna 2004 on alue jätetty 
luonnon varaan eikä korjaus- tai kohennustöitä 
ole tehty. Alueen rakennelmat ovat jo heikko-
ja. Olemme laittaneet asiasta tiedotteen Villa 
Mehun portille, jossa myös toteamme, että 
vierailijat liikkuvat alueella omalla vastuullaan. 
Rakennelmissa kiipeilyä emme suosita sortu-
misvaaran vuoksi. Ilman lupaa ei alueella 
olevaa esineistöä saa siirtää tai viedä pois. 
Seuraamme alueella liikkumista aktiivisesti, 
mutta mikäli kyläläiset havaitsevat alueella 
tapahtuvan ilkivaltaa, pyydämme ottamaan 
yhteyttä meihin. Alue on yksityisaluetta.

Alueella saa siis edelleen vierailla ja raken-
nuksia saa käydä katsomassa ja kuvaamassa 
tai näyttämässä vieraille. Tarkoituksenamme 
on siistiä paikkaa ja järjestää tämän puitteissa 
talkoot, kunhan sopiva ajankohta ja tarvittavat 
resurssit löydämme. 

Muutama ITE ry:n jäsen on jo esittänyt 
kiinnostuksena osallistua ja tulemme kutsu-
maan myös kyläläisiä mukaan. Mehutietähän 
olemme kyläläisten kanssa jo siistineet ja siitä 
suuret kiitokset järjestäjille ja osallistuneille! 
Osa alueen materiaalista on jo kulkeutunut osin 
luvattakin pois ja osan olemme lahjoittaneet 
ITE ry:lle. 

Tavoitteenamme on, että kaikki kivistä luotu 
säilyy ja ne rakennelmat, jotka voidaan vielä 
pelastaa, yritetään saneerata siten, että ne 
eivät luhistu. Eräät vierailijat ovat toivoneet 
myös opastuskylttejä, joissa kerrotaan 
syvemmin kustakin rakennelmasta ja Eeliksen 
elämästä. Myös puiden karsimista ja kulku-
väylän parantamista liikkumisen ja rakennel-
mien siistimisen mahdollistamiseksi olemme 
suunnitelleet. Toistaiseksi uuden rakentamista 
ei alueelle ole kaavailtu.

Laitamme ensi keväänä Villa Mehuun vieras-
kirjan portille. Kun viette Villa Mehuun vieraita 
toivomme, että kirjoitatte viestin ja nimet 
kirjaan. Mikäli toteutatte tai tuotatte tontilla 
jotain ohjelmaa tai tapahtumaa tai yövytte 
alueella, tulee aina olla yhteydessä meihin 
etukäteen. 

Jos liikutte autolla, pyydämme huomioimaan, 
että Humaljärventien loppupäähän ei tule 
pysäköidä, sillä mäen päällä olevalla alueella 
tulee mahdollistaa autojen kääntyminen sekä 
mahdollisten hälytysajoneuvojen liikkuminen. 
Lyhytaikainen pysäköiminen on mahdollista 
esim. Jatatien päässä, jolloin Villa Mehuun 
pääsee jalan kulkemaan Morsiusmäen kautta 
pitkin Mehutietä, joka on osa Sinistön luomaa 
kokonaisuutta. Käveleminen Humaljärventieltä
tai eri reittejä metsän kautta on aina mahdol-
lista ja antaa samalla kokemuksen siitä, missä 
maisemissa Eelis Sinistökin Villa Mehun ulko-
puolella liikkui. 

Onnellisia hetkiä Villa Mehussa!

Ystävällisesti tervehtien Jens ja Maija Gellin, 
gsm: 0505601961 (Jens)
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Jouko puikoissa. Pekka ja Tapio pylvästä 
ohjaamassa. Laiturin pylväiden vaihto talvella 2010.

Jouko puikoissa. Laiturin rantapukin nosto 
korkeammalle kesällä 2015.

Jouko paistamassa muurinpohjalettujaan v.2018.
Kuva: Marita Helminen

Muistokirjoitus: Jouko Ryhänen

Veklahtelaisten hyvin tuntema Jouko Ryhänen 
on poissa. Jouko syntyi 8.11.1951 Iisalmessa. 
Jouko kuoli 30.8.2019. 

Lapsuudenkoti oli Vinkuvankosken länsirannalla 
Vinkuvanmäen harjalla. Korkealta mäeltä on 
upeat näkymät yli peltojen ja metsien ja yli 
10 m alempana sijaitsevalle Vinkuvanlahdelle. 
Joukon kotiin tuli sähköt vasta 70-luvun alussa. 
Silti kotitalossa elettiin koneiden aikaa: oli 
traktori ja siirrettävä kenttäsirkkeli.

Nuorukaisena Jouko kiersi isänsä kanssa pitkin 
pitäjää sahaamassa isäntien tukkeja. Näitä 
reissuja Jouko monesti muisteli. Vinkuvanmäki 
oli Joukolle rakas. Siellä Jouko ja Silja viettivät 
juhannuksia ja jouluja 2000-luvulle asti. 

Jouko lähti työn perässä Iisalmesta Helsinkiin 
ja teki maarakennustöitä veljensä kanssa. 
Helsingin Tiirasaaresta löytyi Silja. Silja ja 
Jouko vihittiin vuonna 1975. Nuoripari asettui 
Oulunkylään, missä varttuivat pojat, Janne ja 
Arttu. Vuonna 1979 perustettiin Landerit Oy. 
Yritystoiminta oli niin laajaa, että piti palkata 
työnjohtajia. Jouko teki itse mieluimmin 
kaivuutöitä.

Jouko ja Silja muuttivat Veklahteen vuonna 
1999. Uusi hirsilinna valmistui seuraavana 
keväänä. Siljasta ja Joukosta tuli pian kylä-
aktiiveja. Jouko teki töitä kylän hyväksi niin 
juhlien järjestelyissä kuin kylätalkoissa. 
Kokouksiin Jouko ei juuri halunnut osallistua.

Jouko oli kuulu myös pitsisistä muurinpohja-
letuistaan. Kylän juhlapäivinä Jouko toi muurin-
pohjapannun ja tulisijan rantaan ja paistoi 
muurinpohjalättyjä puoleen yöhön asti. Joukon 
lätyille riitti ottajia. 

Jouko oli koko ikänsä ollut kaivinkoneen 
puikoissa. Siinä hänestä oli kehittynyt mestari. 
Kaivinkone oli Joukon viulu. Jouko sai tehtyä 
kaiken koneella. Lapiota tarvittiin vain nojaa-
miseen. Jouko oli työssään tarkka ja vastuulli-
nen. Jouko oli toimen mies. Kun Jouko sai vihiä 
jostakin Asutusalueen yhdistyksen suunnittele-
masta maarakennustyöstä, Jouko kysyi usein 
heti tai seuraavana päivänä: ”Tehdäänkö tällä 
vai ensi viikolla?” Meille muille ei jäänyt aikaa 
jahkailuun. 
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Illan kruunasi upea auringonlasku.

Jouko Metsälähteentietä kunnostamassa, 
heinäkuu 2017.

Joukon terveys alkoi reistailla vuosituhannen 
vaihteessa. Ohitusleikkaus auttoi ja taas kesti 
vaikka pyöräillä Masalaan. Maarakennus-
urakointi jatkui. Vierasta työvoimaa Jouko ei 
enää palkannut. Vanha vaiva muistutteli 
itsestään ja Jouko jäi eläkkeelle vuonna 2013. 
Eläkepäivien varalle Jouko hankki pienen 
Popparin (Bobcat-kaivurin). Jos tarvittiin 
isompaa konetta, Jouko vuokrasi. Joukon jäljiltä 
kylän ranta ja tiet ovat hyvässä kunnossa. 
Monen tontillakin Jouko ehti Popparin kanssa 
töihin. Jouko ja Poppari tulivat kylälle tutuksi.

Tänäkin kesänä Jouko vielä urakoi monella 
työmaalla. Viimeisenä päivänään Jouko pelasi 
korttia ystävien kanssa Myllylammentiellä. 
Kotimatka polkupyörällä oli sitten liikaa ja 
Jouko poistui äkillisesti keskuudestamme kotiin 
päästyään. Tähän Jouko oli ennalta varautunut. 
Hautapaikka rakkaasta Iisalmesta oli varattu. 
Kuitenkin Jouko eli toivossa. Tarkoituksena oli 
hoidattaa reistaileva pumppu talvella, kun on 
paremmin aikaa. Talvi ei vain tullut ajoissa.

Silja ja Jouko järjestivät kotonaan säännöllisesti 
juhlia ja tapaamisia, joihin me naapurit saimme 
osallistua. 

Jouko oli innokas keskustelija ja seurasi tarkasti 
maailman tapahtumia. Erityisesti EU sai kyytiä. 
Rakentamisesta monesti äijäporukassa puhut-
tiin. Jouko uskoi hirteen, mutta ei muoviin. 

Jouko oli isänmaallinen Suomen mies, reilu ja 
avulias meitä naapureita kohtaan. Joukon 
mukana katosi iso pala kylästä. Kylä ei ole enää 
entisensä. Muistamme Joukoa hyvällä ja 
jäämme kaipaamaan häntä.
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Veklahden venetsialaiset 31.8.2019

Muistokirjoitus: Jouko Ryhänen

Veklahden ensimmäiset venetsialaiset 
eli muinaistulien yö vietettiin hieman 
surumielisissä tunnelmissa, sillä näissä 
juhlissa meistä moni kuuli Jouko 
Ryhäsen menehtymisestä edellisenä 
iltana. Niinpä keskustelut pyörivät 
paljon sen aiheen ympärillä, mutta 
toisaalta oli myös hyvä päästä heti 
yhdessä suremaan yhteistä ystävää.

Saimme myös vihdoin polttaa kokon, 
joka oli rannalla odottanut jo kahden 
kesän ajan. Makkara maistui ja moni-
puolisesta musiikkitarjonnasta 
vastasivat Martina ja Mauriz Brunell, 
tasapuolisesti sekä suomeksi että 
ruotsiksi.



Takasivu – Baksidan

Tuoreet silmät ovat arvokkain asia mitä uudet 
asukkaat voivat kyläyhteisöön tuoda, mutta 
ihmisillä jotka tuntevat kylän kuin omat 
taskunsa on sen sijaan mittaamattoman 
arvokasta tietoa kylän lähihistoriasta. 

Kun meille uusille polku on polku ja ranta on 
ranta, ovat ne kylässä pitkään asuneille myös 
paljon muuta: ne ovat tapahtumapaikkoja, 
jotka kantavat muistoja ja tarinoita.

Päätin testata näkökulmaeroa käytännössä, ja 
koputin Helena ja Sigvard “Sigge” Sandbergin 
oveen - he ovat asuneet Veklahdessa vuodesta 
1967 lähtien, ja ovat siten kylän vanhimmat 
vakituiset asukkaat. Tässä vain pari esimerkkiä 
siitä, miten erilailla kylä meille näyttäytyy:

Minä näen tavallisen omakotitalon ja pihan. 
Sigge näkee punaisen torpan, jossa asui 
muinoin pontikkaa polttava naapurin mies. 
Kerran Sigge ja Helena ihmettelivät miehen 
erikoista liikehdintää pihalla, mutta saivat pian 
selityksen: mies tanssi sadetanssia. Joskus tiellä 
konttasi naapureita kotiin pontikkapäissään, 
jopa ilman vaatteita. Helena neuvoi lapsia 
katsomaan muualle. Vaikka meno oli ajoittain 
villiä, eivät Sandbergit joutuneet todistamaan 
tappeluita.

Minä näen metsää. Sigge näkee samassa 
kohtaa myös peltoa ja laidunmaata, puut on 
istutettu myöhemmin. Aiemmin paikassa kasvoi 
viljaa ja herneitä, ja vieressä laidunsi lehmiä. 
Myös Sandbergit hakivat maitoa tilan 
omistajalta - mieheltä joka viljeli alun perin 
Porkkalan alueella, mutta joutui myöhemmin 
muuttamaan tälle puolelle rajaa.

Minä näen edelleen metsää. Helena näkee 
alueen, jossa hän erään kerran etsi korvasieniä 
kun vastaan tuli Elis Sinistö ja kertoi tietävänsä 
hyvän sienipaikan. Helena seurasi Elistä pitkän 
matkaa, ja lopulta he päätyivät paikkaan josta 
löytyi kuin löytyikin yksi korvasieni. Saalis ei 
ollut suuri, mutta Eliksen ystävällinen ele 
lämmitti Helenan mieltä.

Marjatta, Veklahdessa 30.11.2019

Då nya invånare flyttar in i byn är deras 
fräscha blick det värdefullaste som de kan 
hämta med sig. De människor som känner byn 
som sin egen ficka är å sin sida en oersättlig 
källa till kunskap om byns närhistoria.

Då en stig är en stig, och en strand är en 
strand för oss nya, är de för dem som bott 
länge i byn också mycket annat: de är platser 
som berättar om händelser, ställen som bär på 
minnen och historier.

Jag bestämde mig för att testa skillnaden i 
perspektiv i praktiken, och knackade på hos 
Helena och Sigvard “Sigge” Sandberg - de har 
bott i Vecklax sedan år 1967 och är sålunda de 
äldsta fast bosatta invånarna. Här bara några 
exempel på hur olika byn ter sig för dem och 
mig.

Jag ser ett vanligt egnahemshus och en 
gårdsplan. Sigge ser ett rött torp som i tiderna 
beboddes av en granngubbe som sysslade med 
hembränning. En gång undrade Sigge och 
Helena över gubbens märkliga rörelser på 
gården, men de fick snart en förklaring: han 
dansade en regndans. Ibland kunde de iaktta 
hur en del grannar kröp längs vägen, i hem-
bränd fylla, ibland till och med spritt nakna. 
Helena rådde barnen att titta bort. Fastän där 
ibland gick vilt till behövde Sandbergs aldrig 
bevittna några slagsmål.

Jag ser skog.  På samma ställe ser Sigge också 
åkrar och betesmarker, träden har planterats 
senare. Tidigare växte där spannmål och ärter, 
och i närheten betade korna. Också Sandbergs 
hämtade mjölk på gården - av ägaren som 
tidigare hade brukat jorden på Porkalaområdet, 
men som senare var tvungen att flytta hitom 
gränsen.

Jag ser fortfarande skog. Helena ser ett 
område där hon en gång letade efter murklor 
då Elis Sinistö kom emot henne och berättade 
att han kände till ett fint svampställe. Helena 
följde med Elis en lång väg, och så småningom 
kom de till svampstället, där de faktiskt hittade 
en murkla. Skörden blev inte stor, men Elis 
vänliga gest värmde Helenas hjärta. 
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