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Toimikunnan terveiset
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Vuoden 2019 toimikunta

Yhdistyksen toimikunta jatkaa ensi vuonna 
lähes entisessä kokoonpanossaan eli puheen-
johtajana jatkaa Lotta Sandström-Peltonen, 
varapuheenjohtajana Mikael Gerkman, 
sihteerinä Marjo Strömberg ja rahaston-
hoitajana Risto Tiirikainen. Muut jäsenet ovat  
Pauli Klippi ja uutena jäsenenä Marjatta 
Sipponen. Varajäseninä jatkavat Tapio Honkala 
ja Marita Helminen.

Lotta on Kyläsanomien päätoimittaja. Lehden 
paperiversio jaetaan vain yhdistyksen jäsenille. 
Yhdistyksen Facebook-sivuista vastaavat 
Marita Helminen ja Mikael Gerkman. Marita 
hoitaa myös yhdistyksen kirjanpidon.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin 
Arja Pohto ja Maija Klippi.

Jäsenmaksut ennallaan

Tämän lehden mukana jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2019 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 
(viesteihin e-mail-osoite, josta saa lisätietoa).

Puheenjohtajan terveiset

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin juuri 24.11 Majvikissä. Nautimme 
maukkaan bufé-lounaan jonka jälkeen pidimme 
kokouksen. Iloksemme paikalla oli 20 henkilöä ja 
myös uusi kyläläinen Marjatta Sipponen. Hienoa 
saada toimikuntaan mukaan uusi jäsen! 

Kyllähän tällainen kyläyhteisöllisyys taas hieman 
nostaa päätään ja on entistä ”muodikkaampaa” 
kun kaikkien pitää nyt ”hidastaa” ja harjoittaa 
mindfullnessiä ja kasvattaa omat lehtikaalinsa. 
Jospa taas enemmän alettaisiin ajattelemaan 
maalaisjärjellä ja kuuntelemaan luontoa, niin kuin 
yleensä kylissä ja maaseudulla ruukataan tehdä.

Kunpa vaan saataisiin kunnan päättäjätkin 
tukemaan enemmän kyläasumista, jotta kylät 
pysyisivät elävänä ja muuttoa tapahtuisi 
kaupungeista ja kuntakeskuksista myös ulospäin.

Ei se niin kivaa ole talvella pimeään aikaan lähteä 
kylänraittia kävelemään, kun piennarkin puuttuu 
ja katuvaloja on hyvin harvakseltaan. Tien 
monttuja itse joudutaan korjailemaan ja talvella 
bussikin jää jumiin kun aura-auto ei ole käynyt… 
Mutta mielestäni luonnon läheisyys, raitis ilma 
sekä järven ja metsän antimet kuitenkin voittavat  
betonilähiössä asuvan mukavuudet.

Toivottavasti tulevaisuudessa moni muukin tämän 
äkkää, meillä kun täällä Veklahdessakin on vielä 
hyvin tilaa uusille asukkaille.
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Syyskokous Majvikissä.
Kuva: Mikael Gerkman

http://www.facebook.com/Veklahti


Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Kyläyhdistys järjestää seuraavia 
tapahtumia vuoden 2019 aikana:

Kevätkausi

- jääkiekkokaukalon jäädytys (säävaraus) 

- Laskiaisrieha

- Yhdistyksen kevätkokous

- Kevätretki tai – tapahtuma 
(kiinnostuksen mukaan)

- Kylän siivouspäivä/-talkoot

- Rantatalkoot yhdessä Wecklaxin 
asutusalueen yhdistyksen kanssa

- Lasten onkikilpailu yhdessä 
Smedsbyn osakaskunnan kanssa

- Juhannusjuhlat 

Syyskausi

- 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 2018 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. 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Omat tuotot

Jäsenmaksut 750,00

Juhannusjuhlan arpajaistuotot 200,00

Juhannusjuhlan myyntituotot 300,00

YHTEENSÄ 1 250,00

Avustukset

Kirkkonummen kunnan toiminta-avustus 550,00

Tuotot yhteensä 1 800,00
Kulut

Harrastustoiminta

Jääkiekkokaukalon jäädytys 50,00

Retket ja tapahtumat

Retket 900,00

Juhannusjuhla 150,00

Muut tapahtumat (talvirieha, 

rantatalkoot) 120,00

Tiedotustoiminta

Veklahden kyläsanomat 250,00

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Kokouskulut (vuokrat, tarjoilu) 400,00

Hankinnat (kukat ym.) 100,00

Vakuutukset 230,00

Pankkipalvelut 50,00

Muut varsinaisen toiminnan kulut 50,00

Kulut yhteensä 2 300,00
Tulos -500,00



Tapsan tekemä napakelkka oli taas 
suosittu. 

Lugnet Life & Livingin brunssipöytä ja herkullinen 
kakku vielä odottamassa sivupöydällä. 

Jäälle oli kolattu hieno luistelukenttä.
Kuva: Mikael Gerkman

Muistoja kevään tapahtumista

Kevään toiminta aloitettiin heti tammikuussa retkellä Masalan nuorisoteatteriin. Helmikuussa 
juhlittiin laskiaisen merkeissä ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuussa.

Masalan nuorisoteatteri 21.1.2018

Anton Tšehovin Lokkia lähti katsomaan 14 
henkilöä. Lokki oli Tuomo Aitan vierailuohjaus 
eli taattua ammattilaistyötä. Se oli sekä 
hauska että osittain myös traaginen näytelmä, 
jonka juonessa oli välillä vaikea pysyä muka-
na, ellei ollut tutustunut tarinaan etukäteen. 
Esitys oli melko pitkä, mikä tuli yllätyksenä 
monelle kyläläiselle. Lopputaputuksiin asti 
kuitenkin jaksettiin ja kaikki vaikuttivat 
tyytyväisiltä esitykseen. Mutta mitä tästä 
opimme: Tarkemmat tiedot kestosta myös 
ilmoituksiin, sillä kaikki eivät käy netissä!

Laskiaisjatkot 4.3.2018

Perinteinen talvitapahtumamme järjestettiin 
nyt toisen kerran laskiaisen merkeissä. 
Aurinkoinen talvisää houkutteli paikalle jopa 
40 hernekeitosta, makkarasta, pullista, 
kahvista ja mehusta nauttijaa. 

Kiva myös nähdä, että kylän tapahtu-
missa ovat mukana sekä vanhemmat
että lapset, mutta nykyisin myös 
isovanhemmat ja lapsenlapset. 
Mikä sen mukavampaa yhdessäoloa! 
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Kevätkokous 25.3.2018

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
25.3.2018 Kylmälässä, meille uudessa 
kokouspaikassa Lugnet Life & Living.

http://www.lugnetlife.com/

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilit 
ja toiminta, joten eipä muuta mainittavaa kuin 
että brunssi oli todella maistuvaa!

Yhdistyksen tapahtumien järjestämisestä 
vastaa kovin pieni joukko, lähinnä toimi-
kunnan jäseniä ja muutama muu vapaa-
ehtoinen. Tänä vuonna laskiaistapahtuman 
järjestäminen meinasi jäädä väliin, kun yksi 
avainhenkilöistä sairastui juuri ennen tapah-
tumaa. Onneksi kaikki sitten kuitenkin 
järjestyi! 

http://www.lugnetlife.com/


Rantatalkoot ja lasten onkikilpailu 9.6.2018

Rantatalkoisiin osallistui taas kiitettävä määrä ahkeria 
kyläläisiä. Rannan ruohikko leikattiin ja haravoitiin 
odottamaan juhannuksen juhlijoita. Tänä vuonna karsittiin 
myös kaukalon ja vessan välistä puustoa ja risukkoa.

Sukeltaja siivosi rannan veden alta ja muutama muovi-
esinekin sieltä pohjasta löytyi (kenen?). Perinteiseen 
tapaan talkoolaiset palkittiin pienellä purtavalla.

Lasten onkikilpailu on jo perinne, jonka johdosta jopa muutama isoäiti jäi pois Marttojen retkeltä 
nähdäkseen lastenlasten innostuksen, kun kala nappaa. Ja tänä vuonna nappasikin ihan mukavasti. 
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Kuva:
Mikael Gerkman

Meitä oli paikalla jälleen 
lähes 30.

Suurkiitokset Smedsbyn 
osakaskunnalle, joka 
hoiti punnituksen ja oli 
hankkinut palkintoja 
kaikille osallistujille 
saaliista riippumatta!



Juhannusjuhla 22.6.2018

Kokkoa ei myrskytuulen vuoksi uskallettu polttaa, 
mutta arpoja ostettiin, Joken lättyjä jonotettiin ja 
Patrikin makkarat tekivät hyvin kauppansa. No 
hänellä olikin ihan omat markkinointikikkansa…

Mukava tavata naapureita ja vaihtaa kuulumisia, 
kenellä oli sähköt poikki, kenellä muita tuuli-
vahinkoja. Meillä myrsky tuhosi vain vuosikausia 
palvelleen aurinkovarjon.

Mitä tästä opimme: Eihän sillä säällä ole väliä, 
kun on mukavaa seuraa!

Oheisen näköisellä Koirankakkaroskis-tarralla 
varustettuun ulkojäteastiaan on roskiksen 
omistaja antanut luvan ohikulkeville koiran-
ulkoiluttajille pudottaa ehjään muovipussiin 
noukitut pökäleet.

Ilmaisia Koirankakkatarroja voi hakea mm. 
Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä 
sekä Masalan ja keskustan kirjastoista. 

Lisätietoa http://www.koirankakkaroskis.fi/, 
josta voi myöskin tilata tarroja. 

Koirankakkaroskikset voi myös merkitä kartalle, 
jolloin ne on helpompi löytää reitin varrelta.
Jos roskiksesi puuttuu kartalta, lisää se:

http://www.koirankakkaroskis.fi/index.php?sivu=
kakkakartta

Mitä jäi mieleen viime juhannuksesta? Synkkä ja myrskyinen sää, joka ei kuitenkaan estänyt 
kesäasukkaita ja osaa kyläläisistäkin kokoontumasta rannalle juhlistamaan keskikesän kohokohtaa.

Arpajaiset järjestettiin tänä vuonna sisätiloissa 
rannan kopissa.  Niistä vastasivat viime vuoden 
tapaan Arja Koivisto ja Silja Ryhänen.

Mutta miten käy ensi vuonna? 
Arja muutti Tampereelle eikä siis ole enää 
järjestelyissä mukana. Löytyykö uusia vapaa-
ehtoisia esim. kesäasukkaista vai jäävätkö 
arpajaiset taas pois juhannuksen ohjelmasta? 

Näin kävi vuonna 2016, jolloin ei löytynyt 
järjestäjiä. Ja palautetta sateli toimikunnalle, 
josta suurin osa lähtee juhannukseksi muualle!
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Puhtaat tienpenkat ilo silmille ja jaloille

http://www.koirankakkaroskis.fi/
http://www.koirankakkaroskis.fi/index.php?sivu=kakkakartta


Säätä vähän jännitettiin, sillä sadepilvet 
lähestyivät hyvää vauhtia.

Kesäretki Pentalan saareen 26.8.2018

Oppaan esityksen jälkeen meillä oli vielä 
aikaa tutustua saareen ja osa ehti käydä 
myös luontopolulla, joka lähtee museon 
alueelta saaren keskelle Pentalanjärvelle
ja Diksandin hiekkarannalle. 

Lounasbuffe nautittiin Ravintola 
Pavenissa, jonka jälkeen palasimme 
saaristoveneellä Ristiniemeen, josta 
meillä oli taas bussikuljetus takaisin 
Veklahteen. 

Ja tulihan se sadekin lopulta, tosin vasta 
kotimatkalla ennen Sonninmäkeä.

Harri Usmi ja Matti Törmänen ovat 
johtokunnan uusia jäseniä. Heidät 
valittiin johtokuntaan Tapio Honkalan 
ja Johan Lindforsin tilalle.

Asiansa hyvin osaava opas kertoi alueen histo-
riasta sekä kalastajapariskunta Arvid ja Gurli
Nyholmin tarinan. Kun Pentalan saaren 
viimeinen vakituinen asukas, Gurli Nyholm 
(1905–1987) kuoli, Espoon kaupunki osti tilan ja 
sen irtaimiston. Gurliin oli muutama 
veklahtelainenkin saanut tutustua 80-luvulla.

Museon alueella on kymmenkunta rakennusta, 
joista vanhin on peräisin 1790-luvulta. Raken-
nukset on kunnostettu mahdollisimman alku-
peräisiksi. 

Vuosikokous valitsi vuonna 2018 johtokuntaan 
seuraavat henkilöt: 

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

Kesällä 2018 avautui uusi Saaristomuseo Pentalan saarella, Espoon Suvisaaristossa. Museo on 
vanha kalastajatila, jossa asuttiin ympärivuotisesti vielä vuoteen 1986 saakka. 
Retkelle osallistui 26 henkilöä, 22 aikuista ja 4 lasta.
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Wecklaxin asutusalueen yhdistyksen (WAY) uutisia

Pentalalla on myös omat FB-sivut ja sieltä löytyy kivoja tarinoita saarelta:
https://www.facebook.com/SaaristomuseoPentala/

https://www.facebook.com/SaaristomuseoPentala/


Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry (WAY) 
avasi Humalkalliontieltä yhteyden Morsius-
mäellä ennestään olevalle polulle. Polulle 
pääsee nyt Humalkalliontieltä, Kivirinteentieltä 
ja Mehutieltä.  

Uutta  polkua rakennettiin Humalkallion 
puoleiseen päähän 230 m: siirrettiin polkuoja 
(rajaoja) oikealle paikalle, siirrettiin suuri 
pähkinäpensas viereiselle tontille, rakennettiin 
4 siltarumpua ja raivattiin polkulinjaa metsään. 

Kivirinteen puoleisessa päässä polku siirrettiin 
pois tontin 4:177 alueelta yhdistyksen maalle 
vajaan 100 m matkalla. 

Polku nimettiin Morsiusmäenpoluksi. Sen 
kokonaispituus on 790 m. Vuonna 2017 
rakennettu kävelypolku välillä Metsälähteentie-
Myllylammenoja-Jousitie nimettiin samalla kertaa 
Metsälähteenpoluksi. Metsälähteenpolulle 
asennettiin myös kolme viittaa. Molempien 
polkujen nimet on tallennettu kunnan 
asianomaiseen rekisteriin. 
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Uusi kulkuyhteys Morsiusmäelle



Jouko Ryhänen viimeistelee Morsiusmäen polun Kivirinteen puoleista päätä. 

Tapio Honkala tarkastaa työnsä tuloksia.

Pekka Helenius halkaisee polulle osunutta 
kiveä kivikiiloilla. 

Ennestään olemassa ollut polku kulkee 
Morsiusmäen laen kautta. Siellä on Patrik 
Nemlanderin tekemä penkki, mihin on mukava 
istahtaa ja missä voi katsella kaunista maisemaa. 
Humaljärvikin näkyy sinne hienosti. Polun 
alkukohtiin Humalkalliontiellä, Kivirinteentiellä ja 
Mehutiellä on asennettu viitat. Maastossa 
polkulinja on merkattu puiden runkoihin 
kierretyllä oranssilla teipillä. 

Polun Humalkallion puoleinen alkupää on 
sateella pehmeä ja savinen. Varustaudu sen 
mukaan, kun lähdet kävelylle.

Jyrkkään kalliorinteeseen tehtiin koiran mentävät 
portaat. Porrastyömaalla kokeiltiin hyvällä 
menestyksellä kiven halkaisua kivikiiloilla. Portaat 
ankkuroitiin kallioon ruostumattomasta 
teräksestä valmistetuilla pilarikengillä. Portaat 
tehtiin A-luokan painekyllästetystä puusta.
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Jouko Ryhänen hankki 
autokuorman hiekka-
pitoista moreenia uuden 
polun tekoon. Polun 
Mehutien puoleista päätä 
siirrettiin myös hieman 
eri kohtaan. Pauli Vainio 
toi tarvittavan murskeen 
paikalle. 



Käytän Korkbergetistä 
lempinimeä Korppikallio, 
koska jyrkänne on korppien 
suosiossa ja nimi kuvaa 
kallion jylhyyttä. 

Kylällä käytetään paikasta 
myös nimeä sortunut kallio. 
Luolaston sijainti ETRS-
TM35FIN koordinaatistossa 
on N 6665981, E 360279.

Korppikallion salaisuus…

Tieto näin lähellä kyläämme olevasta luolasta 
oli suuri yllätys, sillä vaikka olen asunut 
Veklahdessa lähes 40 vuotta, en ole kuullut 
kenenkään puhuneen suuresta luolastosta. 
Todennäköistä on, että luolista ovat tienneet 
vain harvat luolien tutkimista ja geokätköilyä 
harrastavat henkilöt. Kylän lapset ja nuoret 
ovat jäitä pitkin päässeet tutkimaan lohkareiden 
väliin jääviä käytäviä, mutta retket ilman 
apuvälineitä eivät ole ulottuneet kovin pitkälle 
luolastoon.

En itse ole uskaltautunut pidemmälle kuin 
reunimmaisten suurten lohkareiden alle. Mutta 
ei hätää, luolastoon pääsee tutustumaan 
turvallisesti netissä olevan videon avulla 
(www.relaa.com/planetskier/korkberget-files). 
Videolla on kuvattu nopeutettuna 171 m matka, 
johon luolaston tuntevalta luolaharrastajalta 
meni 47 min. Tältä sivustolta saa muutenkin 
melko tyhjentävän kuvauksen luolastosta. 
Mielenkiintoinen on esim. mittauksiin perustuva 
digitaalinen malli käytävistä.

Korppikallion luolasto on varsinainen labyrintti, 
jonka muodostavat lohkareiden väliin jäävät 
käytävät ja kivien alle jäävät suuremmat tilat. 
Kalliosta romahtanut kiviröykkiö on n. 20 m x 
45 m alueella. Sen kätköissä on 200 – 300 m 
ihmisen mentäviä käytäviä. Aukkoja luolastoon 
on kymmeniä eri puolilla kiviröykkiötä. 
Lohkareluolat ovat Suomen yleisin luolatyyppi. 
Korppikalliolta löytyy myös jyrkänteen 
pystyreunan muodostama kovera lippaluola. 
Luolan määritelmän mukaan se on kallio- tai 
maaperän ontelo, johon mahtuu mukavasti 2-3 
aikuista. Lippaluolaksi lasketaan kalliolippa, 
jonka suojaan mahtuu leiriytymään kymmenisen 
ihmistä.

Innokkaille retkeilijöille vielä varoituksen sanat. 
Lohkareluoliin menemisessä on muitakin riskejä 
kuin sokkeloihin eksyminen. Kivien välit ovat 
niin ahtaita, että niihin voi juuttua kiinni. 
Kivipinnat ovat paikoitellen teräviä ja jyrkkiä. 
Jotkin lohkareet voivat liikkua vaarallisesti. 
Luolastoihin ei koskaan pidä mennä yksin.
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Tiesitkö, että Humaljärven Korppikallion (Korkberget) kalliosortuma kätkee sisälleen Uudenmaan 
pisimmän luolaverkoston? No, en minäkään tiennyt ennen kuin kävin retkipaikka.fi sivustolla 
katsomassa, mitä luolia Kirkkonummelta löytyy. 

http://www.relaa.com/planetskier/korkberget-files


… ja muita Kirkkonummen luolia

GRUVBÖLEBERGETIN LIPPALUOLA

Luola on kävelymatkan päässä 
Veklahdesta Sonninmäen peltoaukean 
eteläreunalla olevalla Hemträsketin 
luonnonsuojelualueella (luolan koordi-
naatit ETRS-TM35FIN koordinaatistossa 
N 6670310, E 360092). Paikalle on 
helpointa mennä ja löytää luola joko 
aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, 
kun puissa ei ole lehtiä. Pellon jälkeen 
alkavassa kuusikossa on aluksi vahva 
polku parin kallionnyppylän ohi. 
Viimeinen kilometri voi olla hankala 
äskettäin tehdyn metsänharvennuksen 
takia. Maastossa on kuitenkin pari 
kausipuroa, joita seuraamalla pääsee 
sen kalliojyrkänteen reunalle, mistä luola 
löytyy. Tämä lippaluola on n. 5 m syvä, 
20 m pitkä ja sen korkeus vaihtelee 
2 – 6 m. Vaikka lippaluola on vähän 
vaatimaton niin ympärillä oleva luonto 
on hienoa.

HÖGBERGETIN 
VIRTAUSEROOSIOLUOLA 
PEURAMAAN LÄHELLÄ

Kolmas Kirkkonummella sijaitseva ja 
https://retkipaikka.fi sivustolla 
mainittu luola on kaunis sileä-
seinäinen virtauseroosioluola 
Högbergetillä (ETRS-TM35FIN 
koordinaatistossa N 6665981, 
E 360279). Se on kuin vaakasuorassa 
lepäävä hiidenkirnu. Pituutta sillä on 
6,5 m, korkeutta 1-2 m ja leveyttä n. 
1 m. Tämä luola on lyhyen kävely-
matkan päässä autotiestä. Luolan 
sisälle on helppo mennä. Suurin 
vaikeus voi olla pienehkön luolan 
löytäminen maastosta. Minusta 
helpoin reitti on Högbergetin
pohjoispuolelta kulkevaa metsätietä 
pitkin. Samalla luolaretkellä voi käydä 
kurkistamassa, löytyykö läheisen 
Peuramaan golfkentän kupeesta 
karttaan merkitty hiidenkirnu. 

Kuvat ja teksti Arja Pohto
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Korppikallion lisäksi haluan mainita pari muutakin Kirkkonummella olevaa hienoa luolaa.

https://retkipaikka.fi/


Kirkkonummen Sanomat 30.9.2018
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Arja Pohto (Veklahden kyläyhdistyksen puheenjohtaja 1998-2006) kirjoitti Kirkkonummen Sanomiin 
LUKIJAN MIELIPIDE –palstalle kylämme tilanteesta vankkaa tekstiä, jonka moni muukin pitkään 
Veklahdessa asunut allekirjoittaisi.



Jokamiehenoikeudet 

Jokamiehenoikeuksilla on tärkeä merkitys 
ihmisten liikkumiselle, luonnon virkistys-
käytölle, luontomatkailulle ja luonnon-
tuotteiden keruulle. Ne antavat jokaiselle 
Suomessa oleskelevalle kansallisuuteen, 
varallisuuteen tai maanomistukseen 
katsomatta mahdollisuuden liikkua ja oleskella 
luonnossa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei 
kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Maailmanlaajuisesti pohjoismaiset joka-
miehenoikeudet ovat harvinaisuus. Suomessa 
jokamiehenoikeuksia on ehdotettu otettavaksi 
mukaan Unescon yleissopimukseen aineetto-
man kulttuuriperinnön vaalimisesta. 
Yleissopimuksen tavoitteena on edistää 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata 
eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineetto-
man kulttuuriperinnön kunnioittaminen sekä 
lisätä tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön 
merkityksestä.
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Lisää tietoa:  
www.ym.fi/julkaisut (Jokamiehenoikeudet, lainsäädäntöä ja käytäntöä, pdf-julkaisu 2016) 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989) ja
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/jokamiehenoikeudet.html

TESTAA TIEDÄTKÖ MITÄ SAA JA MITÄ EI SAA TEHDÄ JOKAMIEHENOIKEUDEN NOJALLA

(Oikeat vastaukset seuraavalla sivulla)

1. Saako toisen maalta kerätä havuja, kuusenkerkkiä, sammalta tai jäkälää?

2. Saako kerätä kukkia ja luonnonyrttejä?

3. Entä käpyjä tai pähkinöitä?

4. Saako kerätä kääpiä?

5. Saako linnunpönttöjä ripustaa minne vain?

6. Saako toisen maalta kaivaa onkimatoja?

7. Saako kerätä muurahaisenmunia?

8. Entä kerätä surviaissääsken toukkia vesistön pohjasta?

9. Onko luvallista kerätä simpukoita, kotiloita tai niiden kuoria?

10. Saako ottaa vettä luonnontilaisella maalla olevasta lähteestä?

11. Saako ottaa pystyyn kuolleen tai maahan kaatuneen puun?

12. Saako luonnontilaiselta maalta kerätä kiviä?

13. Saako pellolla tai sen suojakaistalla kulkea? Entä laitumella?

14. Saako luonnontilaisella maalla yöpyä telttaillen?

15. Saako toisen maalle tehdä pienen nuotion, kun ei ole metsäpalovaroitusta?

16. Onko sallittua ratsastaa luonnontilaisella maalla? 

17. Saako maanomistaja pystyttää metsään kulkemisen kieltävän kyltin?

18. Saako maastoon asettaa kiinteitä suunnistusrasteja? Entä geokätköjä?

19. Koskevatko jokamiehenoikeudet pyöräilijöitä?

20. Saako veneillä, uida ja sukellella vesistössä?

http://www.ym.fi/julkaisut
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/jokamiehenoikeudet.html


VASTAUKSET JOKAMIEHENOIKEUKSIA KOSKEVIIN KYSYMYKSIIN

1. EI SAA. Eläviä puun osia, kuten kuusenkerkkiä tai männyn ja katajan vuosikasvuja ei saa ottaa ilman 
maanomistajan lupaa. Vain maahan pudonneita risuja, oksia, tuohta tai kaarnaa saa ottaa. Sammalen ja 
jäkälän keruuseen tarvitaan maanomistajan suostumus.

2. SAA. Luonnonvaraisten, rauhoittamattomien kukkien ja yrttien pienimuotoinen kerääminen on sallittua. 
Hyvä käytäntö on ottaa kasveja kustakin paikasta vain sen verran, että kasvusto säilyy kasvupaikalla 
elinvoimaisena. Kasvuston niittäminen ei ole jokamiehenoikeutta vaan vaatii sopimista maanomistajan 
kanssa.

3. SAA RAJOITETUSTI. Maahan pudonneiden käpyjen ja pähkinöiden keruu on sallittua.

4. SAA RAJOITETUSTI. Vaikka sieniä, mukaan lukien käävät, saa kerätä, niin pakurikääpää ei saa ottaa, 
sillä pakuri on puun kasvannainen, jonka irrottaminen vahingoittaa puuta. 
Kielto koskee myös kaikenlaisia pahkoja.

5. EI SAA. Linnunpönttöjen ripustamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

6. SAA. Onkimatoja saa kaivaa toisen maalta, kun ei jätä pysyviä jälkiä tai aiheuta vahinkoa.

7. EI SAA. Muurahaisenmunia ei saa kerätä toisen maalta.

8. SAA. Surviaissääsken toukkia saa kerätä jokamiehenoikeudella vesistön pohjasta.

9. SAA RAJOITETUSTI. Rauhoittamattomia simpukoita, kotiloita ja niiden kuoria saa kerätä.

10. SAA. Vettä saa lipota luonnonlähteestä ja vesistöstä.

11. EI SAA. Pystyyn kuollutta tai maahan kaatunutta puuta ei saa ottaa ilman maanomistajan lupaa.

12. EI SAA. Kiviä ei saa ottaa muutoin kuin kaivoskivennäisten etsimistarkoituksessa. 
Muutakaan maa-ainesta ei saa ottaa toisen maalta ilman lupaa.

13. RAJOITETUSTI. Viljelyksessä olevalla pellolla ei saa kulkea muutoin kuin talvella.  
Pellon suojakaistalla tai suojavyöhykkeellä ei saa kulkea niin että maan pinta rikkoutuu. 
Laitumella ei saa kulkea silloin kun siellä on karjaa.

14. SAA. Tilapäinen oleskelu ja yöpyminen telttaillen on sallittua jokamiehenoikeudella.

15. EI SAA. Avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. 

16. SAA. Ratsastus on jokamiehenoikeutta, mutta se voi kuluttaa maastoa ja tiestöä. Jos ratsastus aiheuttaa 
vähäistä suurempaa haittaa tai vahinkoa puustolle tai tiestölle, siitä tulee sopia maanomistajan kanssa.

17. EI SAA. Maanomistaja ei saa estää jokamiehenoikeuden käyttämistä ilman laillista perustetta, esim. 
liikkumista estäviä kieltotauluja ei saa pystyttää. Jokamiehenoikeudella liikkumista ja oleskelua voidaan 
rajoittaa vain viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi 
puolustusvoimat, Metsähallitus ja elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä sataman tai 
lentokentän pitäjä.

18. EI SAA. Kiinteille suunnistusrasteille tarvitaan maanomistajan lupa. Geokätköä ei saa tehdä niin että 
kätköllä kävijät aiheuttavat haittaa tai häiriötä tai maaston kulumista. 

19. KYLLÄ. Jalan, hiihtäen, pyöräillen ja satunnainen ratsain liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla 
tai siihen verrattavilla alueilla ja yksityistiellä, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. 
Asumusten pihoille ei saa mennä eikä pihaa käyttää kulkutienä luvatta.

20. SAA. Veneillä, uida ja sukellella saa vesistössä. Tilapäinen ankkuroituminen ja maihinnousu lukuun 
ottamatta erityiseen käyttöön otettuja, esim. suojelualueita, ovat sallittuja.

Vastaukset kysymyksiin sivulta x
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Jättibalsami kukki kesällä mm. Jousitien varrella.
Kuva: Marita Helminen

Puutarhan haitallisista vieraslajeista

Tarkistathan että puutarhassasi ei kasva EU:n 
ja kansallisessa vieraslajiluettelossa mainittuja 
kasveja. Näihin luetteloihin kuuluvia kasvilajeja 
ei saa maahantuoda, myydä, KASVATTAA tai 
pitää hallussa. EU:n luettelossa on nyt 23 
kasvilajia, joista meille tutuimmat ovat jätti-
putkilajit/ jätteloka (armenian-, kaukasian- ja 
persianjättiputket) ja jättipalsami/ jättebalsamin
(Impatiens glandulifera). EU:n luettelon muut 
lajit ovat sen verran harvinaisia, että niitä en 
usko tältä kylältä löytyvän.

Kansalliseen kasvien vieraslajiluetteloon on 
tarkoitus lisätä vuoden 2019 alusta seuraavat 
lajit: Alaskanlupiini/ sandlupin (Lupinus
nootkatensis), komealupiini/ blomsterlupin
(Lupinus polyphyllus), hamppuvillakko/ 
hampstånds (Jacobaea cannabifolia), eräitä 
tatarlajeja/ hybrid-, park- och jätteslide (tarha-
tatar, japanintatar, neidontatar, sahalinin-
tatar), kurtturuusu/ vresros (Rosa rugosa) pois 
lukien tarhakurtturuusut ja lännenpalsami/ 
apelsinbalsamin (Impatiens capensis).

Huomattavaa on, että luonnonvarainen 
kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, mutta siitä 
jalostetut nimetyt lajikkeet eli tarhakurtturuusut 
eivät ole haitallisten listalla. Kurtturuusujen 
hävittämiselle on lainsäädäntöön tulossa 
siirtymäaika, jonka loppuun mennessä viljellyt 
kurtturuusut on hävitettävä. ELY-keskuksen 
tehtävänä on valvoa vieraslajilain ja -asetuksen 
noudattamista.

Laissa lueteltujen haitallisten vieraslajien lisäksi 
Suomessa on kansallinen vieraslajistrategia, 
jossa mainitaan kymmeniä haitallisia, paikalli-
sesti haitallisia ja tarkkailtavia lajeja. Useat 
näistä lajeista ovat jo levinneet luontoomme, 
mutta niiden leviäminen edelleen tulee estää. 
Strategiassa mainitaan mm. ruttojuuret, piiskut, 
isotuomipihlaja, jättituija, siperian- ja palsami-
pihta, pajuasteri, pilvikirsikka, rohtoraunioyrtti, 
terttuselja ja kaikille kiusallisena rikkaruohona 
tuttu karhunköynnös eli isokierto (Calystegia
sepium).

Useimmat näistä on tuotu Suomeen koriste- tai 
viljelykasveiksi. Nyt ne leviävät luontoon 
maansiirtojen ja puutarhajätteen mukana.

Haitalliset vieraskasvilajit syrjäyttävät alku-
peräisiä kasvilajeja ja yksipuolistavat leviämis-
alueensa lajistoa. Osa lajeista on ihmisille 
haitallisia allergisoivuuden tai myrkyllisyyden 
takia. Monet haitallisiksi luokitelluista vieras-
lajeista ovat tehokkaita leviäjiä runsaan siemen-
tuotannon (esim. lupiinit) tai voimakkaan 
kasvullisen lisääntymisen takia (esim. tatar-
kasvit).

EU:n vieraslajiluetteloon tai kansalliseen 
luetteloon kuuluvaa lajia ei saa tarkoitukselli-
sesti kasvattaa kiinteistöllä. Jos puutarhaan on 
istutettu luetteloon kuuluva kasvilaji, omistajan 
on poistettava istutus ja hävitettävä kasvin osat 
niin, ettei se pääse lisääntymään. Haitalliset 
vieraslajit voivat myös levitä kiinteistölle 
luonnostaan ja kasvaa siellä omistajan 
toiminnasta riippumatta.

EU:n vieraslajiasetuksessa tai omassa vieras-
lajilaissamme ei säädetä yleistä velvollisuutta 
hävittää laji kiinteistöltä, jos kyse ei ole 
TARKOITUKSELLISESTA KASVATTAMISESTA. 
Suositeltavaa kuitenkin on, että alueen 
kiinteistönomistajat yhdessä ja järjestöjen 
avustuksella toteuttavat vapaaehtoisia toimia, 
joilla lajin esiintymät voidaan hävittää tai 
ainakin lajin leviämistä voidaan rajoittaa. 
Veklahdessa on onnistuneesti saatu Veklahden-
tien varressa ollut jättiputkiesiintymä kuriin. 
Toista haitallista vieraslajia, jättipalsamia, 
esiintyy täällä vielä monessa paikassa ojien 
varsilla. Ensi kesänä olisikin syytä aloittaa 
näiden esiintymien hävittäminen.

Arja Pohto, kasvipatologi
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Meidän Mofa Humaljärven jäällä helmikuussa 2018.

Takasivu – Baksidan

Taas on vuosi vierähtänyt. Meidän perheelle 
tulee itsenäisyyspäivänä 13 vuotta täyteen 
Veklahdessa. Kivoja muistoja vuosien varrelta 
on paljon ja lapsemme Aaron ja Ada ovat siis 
täysverisiä veklahtelaisia. Kyllä on kyläkin 
jonkin verran muuttunut vuosien varrella. 
Wecklaxin asutusalueen yhdistys ylläpitää 
alueita; uimaranta on hienossa kunnossa ja 
ollaan saatu pari ihan oikeaa vaellusreittiäkin 
levähdyspenkkeineen. 

Veklahden kyläyhdistys taasen pyrkii 
järjestämään asukkaille mukavaa toimintaa ja 
sirkushuveja, jotka myös lisäävät viihtyvyyttä. 
Tämän kaiken hoidamme omatoimisesti 
kyläläisten voimin ja olkaamme siitä ylpeitä! 
Meillä on sentään suht eläväinen kylä. 
Toisaalta on myös ikävää todeta kylällä 
tapahtuneen huonoja muutoksia kuten kylätalo 
Kesälän surullinen kohtalo kunnanpäättäjien 
saamattomuuden ansiosta. Myös uudis-
rakentaminen kylällä on monimutkaisen 
byrokratian ja kunnanpäättäjien toimesta tehty 
erittäin hankalaksi. Eli voimme todeta, että 
mikäli emme itse ole aktiivisia, etujamme ei 
ainakaan kunnan puolesta viedä eteenpäin. 

Kiitos kaikille tästä vuodesta. Toivotan 
kyläläisille hyvää joulun odotusta, rentouttavaa 
Joulunaikaa sekä aktiivista vuotta 2019! 

Lotta, Veklahdessa 30.11.2018

Igen har ett år förflutit. Vår familj har nu 13 år 
varit Vecklaxbor. Vi har många trevliga minnen 
från de gångna åren och våra barn Aaron och 
Ada är fullblodiga vecklaxare. Även vår by har 
genomgått många förändringar under åren.

Wecklax bosättningsområdets förening sköter 
om dess områden; simstranden är i fint skick 
och vi har nyligen fått två alldeles riktiga 
vandringsrutter med fina bänkar att vila på.

Vecklax byförening i sin tur sköter om 
bybornas trivsel genom att ordna trevlig 
samvaro och cirkusnöjen. Allt detta gör båda 
föreningarna helt självförmant med bybornas 
hjälp. Det tycker jag vi skall vara väldigt stolta 
över!

Men tyvärr har det också skett en del dåliga 
förändringar i vår by; byhuset Kesäläs sorliga 
öde tack vare inaktiva beslutsfattare. Även 
nybyggandet i byn är väldigt besvärligt att 
genomföra i och med en tung byråkrati och 
dåligt beslutsfattande. 

Vi kan därmed dra slutsatsen att vi måste 
själva vara aktiva, för kommunen driver iallafall 
inte våra intressen. 

Tack till alla för det gångna året. Jag önskar 
alla bybor en god väntan på julen, en skön 
Juletid samt ett aktivt år 2019!

Lotta, i Vecklax 30.11.2018
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Perinteinen kuvan paikka


