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Vuoden 2018 toimikunta

Yhdistyksen toimikunta jatkaa ensi vuonna 
entisessä kokoonpanossaan puheenjohtajana 
Lotta Sandström-Peltonen. Muut jäsenet ovat 
varapuheenjohtaja Mikael Gerkman, sihteeri 
Marjo Strömberg, rahastonhoitaja Risto 
Tiirikainen ja jäseninä Pauli Klippi ja Sari 
Myllynen-Naumanen. 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 toiminnantarkastajina jatkavat 
Silja Ryhänen ja Arja Koivisto.

Jäsenmaksut ennallaan

Tämän lehden mukana jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2018 jäsen-
maksujen maksamista varten. 

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 
4 € ja perhejäsenmaksu 10 €.

Muista käyttää nimenomaan tällä lomakkeella 
olevaa tilinumeroa sekä viitenumeroa! 

Puheenjohtajan terveiset

Tänään meillä on suuri juhla : Suomi 100!!

Katselen seinällä roikkuvaa Ann-Charlotte tädin 
Lotta-pukua suurella kunnioituksella ja kiitolli-
suuden tunteella. Kyllä meidän kelpaa elää täällä 
lintukodossa, jossa asiat ovat niin paljon 
paremmin kuin monessa muussa maassa. 

Tästä yritän muistuttaa myös lapsiani hyvin 
usein, jotta eivät ottaisi kaikkea aina itsestään-
selvyytenä. Monesti valitettavasti myös huomaa, 
että me vanhemmat sukupolvet unohdamme sen 
tärkeimmän, joka on aikoinaan tämänkin maan 
rakentanut; toisten ihmisten kunnioitus, toisista 
välittäminen ja aidosti auttaminen. Siinä missä 
monesti lapsemme ovat meitä parempia, onneksi, 
on suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. 
Olisi hyvä muistaa itse kunkin ettei se ole minulta 
pois, kun joku saavuttaa jotain, on onnellinen ja 
saa ehkä paremman huomisen.

Tämä on myös juuri sitä mitä Kyläyhdistys pyrkii 
edesauttamaan järjestämällä eri tapahtumia ja 
retkiä kyläläisille sekä pitämään kylää aktiivisena 
yhteisönä. Nämä ovat niitä asioita, mitä tarvitaan, 
jotta tässä kylässämme kaikilla on hyvä olla ja 
asua. 

Toivottavasti saamme tulevaisuudessa kyläämme 
myös uusia asukkaita; tarvitaan uusiutumista, 
uusia ideoita ja vielä lisää tekemisen meininkiä! 

ONNEA SUOMI! 
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Syyskokous 2017 
Heurekassa. 
Yhdistyksen 
puheenjohtaja ja 
sihteeri
Kuva: Marita 
Helminen

http://www.facebook.com/Veklahti


Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

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

Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia 
vuoden 2018 aikana:

Kevätkausi

- Jääkiekkokaukalon jäädytys 
(säävaraus)

- Yhdistyksen kevätkokous

- Kevätretki tai -tapahtuma 
(kiinnostuksen mukaan)

- Kylän Pihakirppis-tapahtuma

- Rantatalkoot yhdessä Wecklaxin 
Asutusalueen Yhdistyksen kanssa

- Lasten onkikilpailu yhdessä 
Smedsbyn hoitokunnan 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

Toimikunta kannustaa kylän asukkaita viestittä-
mään aktiivisesti toimikunnalle tärkeinä koke-
miaan asioita jotta Kyläyhdistys voisi toimia 
asukkaiden toivomalla tavalla.

Toimintasuunnitelma on pitkälti samantapainen kuin vuoden 2017 aikana toteutunut toiminta. 

Toimikunta kokee myös, että mikäli halutaan lisää kyläyhdistyksen järjestämää toimintaa,
pitäisi saada uusia toimijoita niin toimikuntaan kuin myös tapahtumien ja retkien järjestelyihin.
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Talousarvio vuodelle 2018

Tili Menot Tulot

Vakuutukset 210 0

Jääkiekkokaukalon jäädytyskulut 50 0

Retket 800 0

Juhannusjuhla 100 500

Muut tapahtumat (talvirieha, rantatalkoot) 70 0

Yleiskulut/korkotuotot 100 0

Kyläsanomat 250 0

Kokouskulut/vuokra 400 0

Muut hankinnat mm. kukat 150 0

Jäsenmaksut 0 750

Kunnan avustukset 0 600

Yhteensä 2 130 1 850

Tulos -280



Kahvit, mehut ja makkarat maistuivat. 

Luistelu ja pelaaminen sujui kaukalossakin.

Tapsan tekemä napakelkka oli taas suosittu.

Muistoja kevään ja kesän tapahtumista

Kevään toiminta on ollut hyvin perinteistä ja toimintasuunnitelman mukaista: Kaukalon 
jäädytystä, talvitapahtuma ja kevätkokous. Uutena tapahtumana oli kylän kesäjumppa rannalla.

Laskiaisjatkot

Perinteinen talvitapahtumamme on kulkenut 
nimellä talvirieha tai talvipäivä, mutta tänä 
vuonna päätettiinkin järjestää laskiaisjatkot, 
jotka pidettiin 5.3.2017. Aurinkoinen ja lauha 
sää houkutteli paikalle jopa noin 30 kyläläistä.

Sekä järvellä että kaukalossa oli hyvä jää, 
joten tällä kertaa onnistui sekä pelaaminen 
että kelkkailu. Makkaraa ja kahvia taisi kulua 
ennätysmäärä.

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
19.3.2017 Wohlsin kartanossa.

Ennen kokousta saatiin nauttia mainio lounas: 
Puutarhurin juuressalaattia, mozzarella-
melonisalaattia, kermaista savukalakeittoa ja 
Wohls Gårdin omat leivät.

Kokouksessa hyväksyttiin toimikunnan 
valmisteleva toimintakertomus ja tilinpäätös 
vuodelta 2016.

Kylän kesäjumppa rannalla

Kesä-elokuussa pidettiin rannalla jumppaa 
kyläläisille yhteensä 6 kertaa, kaiken kuntoi-
sille, sekä miehille että naisille. Osallistuja-
määrä vaihteli 2-6 henkilöä/kerta.

Jumpan veti kylällä asuva Veera Setälä, joka 
on koulutukseltaan FISAF-liiton Personal 
Trainer ja ohjannut jumppia vuodesta 2006.

Kirppistapahtuma

Kylän yhteiseen kirppistapahtumaan saatiin 
vain kaksi osallistujaa ja ostajiakin kävi 
yhteensä alle 10. Kirppis ei taida olla enää 
suosiossa vai eikö kylämme ole otollinen 
kohderyhmä kirppareille?
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Kuvat: Lotta Sandström-Peltonen



Rantatalkoot 10.6.2017

Rantatalkoissa oli paikalla taas noin 10 hengen 
ahkera porukka erilaisine koneineen ja väli-
neineen. Ruohot ja heinät ajettiin ja haravoitiin 
mm. kompostia varten. Rannan pienpuustoa 
karsittiin myös kuten yleensä. Kuivat ja katken-
neet oksat laitoimme juhannuskokon pohjaan.

Noin pari tuntia tähän työhön yleensä kuluu, 
riippuen osallistujien määrästä.

Veklahden kyläyhdistys hoitaa evästarjoilun. 

Talkoiden lisäksi useat kyläläiset käyvät kesän 
mittaan siistimässä rantaa. Eihän se muuten 
pysyisi kunnossa. Nyt siellä on katkennut puita 
lumen painosta. Niistä saa hyvää pohjaa uuteen 
kokkoon.

Tapaamisiin taas ensi vuonna!

Tulokset 0-7 vuotiaat:

Roni Turkulainen 1.010 g
Otto Korelin 840 g
Oliver Tuominen 490 g

Yhteensä sarjassa oli 11 osallistujaa.

Tapaamisiin taas ensi vuonna!

Tulokset 8-14 vuotiaat:

Aaron Peltonen 780 g
Ada Peltonen 50 g
Aamu Rautavaara -

Yhteensä sarjassa oli 4 osallistujaa.

Suurkiitokset Smedsbyn osakaskunnalle, joka 
hoiti punnituksen ja oli hankkinut palkintoja 
kaikille osallistujille!
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Lasten onkikilpailu 10.6.2017

Perinteinen yhden tunnin kestävä lasten onkikilpailu veti taas mukavasti lapsia, vanhempia ja 
isovanhempia rantaan. Myös sää suosi. Yhteensä meitä oli noin 30. 

Sainpas!

Tarkkana, kun nappaa.

Talkoiden kohokohta on tietenkin evästauko, kun 
suurin osa töistä on jo saatu tehtyä. Silloin rupa-
tellaan ja vaihdetaan kuulumisia. Mukana on usein 
kyläläisiä, joita ei muuten välttämättä tapaa usein. 



Juhannusjuhla 23.6.2017

Juhannuksen säätä aina jännitetään, tarvitaanko 
telttakatosta vai pärjätäänkö ilman tai saadaanko 
kokko helposti syttymään tai saako kokon yli-
päänsä polttaa. Tänä vuonna juhannusta juhlittiin 
melko viileässä säässä, mutta onneksi ei sentään 
satanut.

Tarjolla oli tietenkin grillimakkaraa ja Joken 
muurinpohjalättyjä taas jonotettiin. Vanhan 
perinteen mukaan heitettiin kolikolla pulloa ja 
tänä vuonna tuli poikkeuksellisesti tasapeli, 
onneksi oli kaksi palkintopulloa jaettavaksi.

Arja ja Silja arpajaisvastaavina. 

Juhannus on aikaa, jolloin Veklahden talviasukkaista suuri osa lähtee vesille ja mökeille, kun taas 
vastaavasti kylän kesäasukkaat saapuvat tänne juhlimaan.

Juhannusjuhlien kohokohtana oli vuosi-
kymmenien ajan arpajaiset, joiden järjestämi-
sestä vastasi kovin pieni joukko kyläläisiä. 
Vielä kymmenisen vuotta sitten arpajais-
voittoja oli melko helppo saada ja niitä 
kerättiin Kesälän varastoihin myös tulevia 
vuosia ajatellen. Kun Kesälä sitten mene-
tettiin, ei arpajaisvoittojakaan voinut enää 
hamstrata minnekään. Kun ei myöskään 
tarjoutunut innokkaita järjestäjiä, kesän 
2016 arpajaiset jäivät pitämättä. Siitä tuli 
tietenkin kovasti kritiikkiä.

Nyt kuitenkin kylän puuhanaiset Arja ja Silja 
korjasivat tilanteen ja ne niin suositut arpa-
jaiset saatiin jälleen ohjelmaan. 

Tikkakisaakin joku kaipaili, mutta siihen ei 
löytynyt organisoijaa. Tikkakisa on mukavaa 
viihdettä, mutta toisaalta myös sen riskien 
kannalta hankala järjestää. Tikkatauluhan on 
perinteisesti ollut pukukopin seinällä eikä 
pukukopilla ole yleensä juhannusaikaan paljon 
käyttöä. Mutta entä jos sattuukin helteinen 
juhannus ja lapset innostuvat uimaan ja 
juoksentelemaan rannan ja pukukopin väliä? 
Näin itse asiassa kävi muutama vuosi sitten, 
jolloin myös tikkakisa oli käynnissä. Onneksi 
ei sattunut mitään ”läheltäpiti”-tilanteita 
vakavampaa.
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Häiveperhosia Veklahdessa

Viime kesänä useampi kyläläinen oli ihmetellyt 
isoja sinertäviä perhosia, joita ei aiemmin ollut 
havainnut. Kyseessä on tuntomerkkien 
perusteella ollut häiveperhonen (Apatura iris).

Häiveperhonen on erittäin kookas päivä-
perhonen, siipiväli on 60–75 mm.

Perhonen on saanut nimensä erikoisesta 
värityksestään eli siivet ovat pääväriltään 
tummanruskeat, mutta urosperhosten siivissä 
voi havaita sinisen häiveen valon osuessa 
niihin juuri oikeassa kulmassa. Naarailta 
sininen väri puuttuu kokonaan.

Etusiiven poikki kulkee katkonainen valkoinen 
vyö, ja lisäksi siiven etukärjessä on pari 
valkoista täplää. Takasiiven poikki kulkeva vyö 
on selkeämpi ja yhtenäisempi ja sen ulko-
reunassa on terävä oka. Takasiiven taka-
nurkassa on pienehkö oranssikehäinen 
tummakeskustainen silmätäplä. 

Se eroaa muista päiväperhosista erikoisen 
käyttäytymisensä vuoksi. Niitä ei juurikaan 
näy kukkapenkeissä, sillä ne lentelevät 
enimmäkseen puiden latvustoissa. Ne viihtyvät 
valoisissa ja rehevissä lehtimetsissä. Ne 
laskeutuvat kuitenkin mielellään aamukasteen 
kostuttamille hiekkateille imemään vettä ja 
ravintoaineita. Perhonen voi hakeutua myös 
eläinten raadoille ja ulosteille. Myös vasta-
lannoitetulta pihanurmelta sen voi tavata. 

Koiraat puolustavat usein mäkien päällä tai 
puiden latvoissa sijaitsevia reviirejään, joilla 
ne odottavat naaraita. Naaraat munivat 
munat yksitellen isäntäkasvien lehdille. 
Perhosen jälkikasvu elää pajuilla, erityisesti 
raidalla. 

Häiveperhosen voi sekoittaa haapaperho-
seen, kuusamaperhoseen sekä erityisesti 
pikkuhäiveperhoseen. Kuusamaperhoselta ja 
haapaperhoselta kuitenkin puuttuvat häive-
perhoselle tyypilliset silmätäplät. Lisäksi hyvä 
erottava tekijä on imukärsän väri: häive-
perhosilla keltainen, kuusama- ja haapa-
perhosella selvästi tummempi. Pikkuhäive-
perhosella puolestaan on myös etusiiven 
yläpinnalla näkyvä silmätäplä, joka häive-
perhoselta puuttuu. 

Häiveperhonen oli erittäin harvinainen 
vaeltaja aina 1990-luvulle saakka, vaikka 
ensimmäinen havainto siitä on jo vuodelta 
1927. Se on yleistynyt vahvasti ja vuonna 
2010 se oli jo haapaperhosta yleisempi.

Häiveperhonen on kaikkialla Euroopassa 
vähälukuinen ja vaikea kuvattava, sillä se on 
melko arka. 

Arja Pohto kirjoitti Kyläsanomiin jo keväällä 
2006 häiveperhosesta ja mainitsi, että 
hyönteistieteilijöille Humaljärvi oli tullut 
tutuksi häiveperhosen esiintymisalueena. 
Muita havaintoja oli kymmenisen vuotta 
sitten tehty jo myös Ingelsissä, Volsissa ja 
Vrångnäsuddenissa.
(Kyläsanomat 25, kevät 2006)

Lähteinä käytetty: 
www.luontoportti.com
www.suomen-perhoset.fi

Kuva: Micke Gerkman, 27.7.2017
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Esitysten alkamista odotellessa kartanon edustalla. 

Wohls Gårdin vaellusnäytelmä 30.8.2017

Wohls Gård –vaellusnäytelmä on historiallis-
dokumentaarinen kesänäytelmä, joka tapahtuu 
400 vuotta vanhan kartanopuiston maisemissa. 
Noin tunnin mittainen vaellusnäytelmä kiertää 
ympäri kartanonmaita ja tuo henkiin tämän 
keskeiset vaiheet ja henkilöhahmot aina 1600-
luvulta Porkkalan parenteesin päättymiseen 
asti.

Ensimmäiset esitykset pidettiin kesällä 2016, 
jolloin se oli ollut joka kerta loppuunmyyty. 
Yleisön pyynnöstä esityksiä nyt siis jatkettiin 
kesällä 2017.

Olimme alustavasti varanneet 20 lippua 
30.8.2017 pidettävään esitykseen, mutta 
suosio yllätti ja jouduimme tilaamaan vielä pari 
lippua lisääkin ja onneksemme saimme ne, 
sillä olihan tämäkin esitys sitten loppuunmyyty.

Ennen esitystä nautimme Kartanoravintolassa 
Charlottan kahvibuffetin. Itse esitys alkoi 
Humaljärven rannalta, jossa saimme tuntea 
siirtyneemme satoja vuosia taaksepäin. Sieltä 
edettiin eri vaiheiden kautta kartanon pihalle ja 
lopuksi sisälle kuuntelemaan haudan takaa 
saapuneen kartanon omistajan tarinoita.

”Tämäpä on paikka, jonne Jumalan valo 
tunkeutui ensi kertaa vuonna 1330. Niihi 
aikoihi o ensimmäistä kertaa kirjattu kirkon 
kirjoihin sellane kylä ko Kirkkonummi.”

Wohls Gård on 1600-luvulta ja sen päärakennus on 200 vuotta vanha ja kartanopuisto on Kirkko-
nummen vanhin. Tilalla on siten pitkä historia, josta nyt saimme kuulla näytelmän muodossa.
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”Täällä Wohlsissa te köyhät saatte olla vapaina. 
Enää teidän ei tarvitse kulkea häpeissänne 
talosta toiseen, etsimässä ystävällistä sopukkaa 
jossa voisitte tuntea olonne edes himpun 
verran tervetulleeksi. Ei enää, sillä nyt teillä on 
joku paikka jota kutsua kodiksi.”

Esitys on Susanna Ruohosen teatteri-ilmaisun 
ohjaajan AMK-tutkintoon kuuluva työharjoittelu 
Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän 
taiteen tutkinto-ohjelmassa.

Sateisesta kesästä huolimatta meitä taas onni 
suosi eikä esitystä tarvinnut siirtää sisätiloihin.

Taustalla pilkottaa Humaljärvi.



Kolikon tie –näyttelyssä valmistettu kolikko. 
Kukahan se siinä?

Syysretki Heurekaan 18.11.2017

Tarttuvaa! -näyttely tartuttavista ilmiöistä oli 
avautunut juuri 17.11.2017.

Näyttely tutkii niin biologisia kuin sosiaalisiakin 
tartuntoja ja niiden leviämistä. Siellä sai 
pyydystää pehmopöpöjä, väistellä tartuttavia 
aivastuksia ja vaikkapa innostaa koko stadionin 
tanssimaan!

Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta 
-näyttelyssä saimme kuvitella, miltä Suomi 
näyttää viidenkymmenen vuoden kuluttua. 
Tämä näyttely on esillä Heurekassa Suomen 
100- ja Sitran 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
ja sen tarkoitus on saada ihmiset pohtimaan 
tulevaisuuden toivottua suuntaa ja miettimään, 
miten tulevaisuuteen voi omilla valinnoillaan 
vaikuttaa.

Kolikon tie -näyttelyssä jokainen kävijä sai 
valmistaa oman kolikon ja ikuistaa siihen omat 
kasvonsa. Kolikon tie -näyttelyssä kerrotaan 
myös rahan valmistuksesta ja ominaisuuksista. 
Näyttely on toteutettu yhteistyössä Suomen 
Rahapajan kanssa.

Ja olihan siellä paljon muutakin, jokaiselle 
varmaan jotain kiinnostavaa. 

Sadepäivä kului mukavasti sisätiloissa ja 
ajoissa paluubussiin kiirehtineet ehtivät sinne 
vielä ihan kuivina. Viime tipassa tulijat näytti-
vät kyllä sitten jo aika märiltä, mutta mukava 
retki säästä huolimatta.

Rottakoripallo kiinnosti erityisesti pikkuväkeä, 
mutta kyllä siitä nauttivat vanhemmatkin.

Koulutettujen kesyrottien pelatessa koripalloa 
innoittaja kertoo yleisölle rottien koulutuksesta ja 
niiden hoidosta. Pyrkimyksenä on myös  lisätä 
tietoa rottien oikeasta hoidosta ja käsittelystä.

Näytöspelit perustuvat rottien vapaaehtoiseen 
toimintaan. Rottia ei pakoteta pelaamaan ja ne 
voivat poistua pelikentältä koska vain myös 
esityksen aikana ja se teki esityksestä vielä 
kiinnostavamman. Mukaan pyrki tietenkin myös 
joukkueeseen kuulumattomia rottia, joita ohjaaja 
sitten hienovaraisesti nosti sivuun. Yhdessä 
näytöksessä on tavallisesti mukana 2-4 rottaa.

Näytöksessä rotat noutavat pallon kentältä, 
kuljettavat sen suussaan pelikentän päätyyn ja 
lopuksi pudottavat pallon korirenkaan läpi taka-
jaloillaan seisten. Kaikki liikkeet, joita rotat 
peliesityksen aikana tekevät ovat niille luontaisia. 
Jokaisesta tehdystä korituksesta rotalle annetaan 
pieni ruokapalkkio kuten esimerkiksi keitetty 
riisinjyvä.

Esityksen lopuksi katsojilla oli mahdollisuus 
esittää kysymyksiä rotista.

Suosittujen rottakoripalloesitysten lisäksi 
Rottalassa pidetään ruokintanäytöksiä kerran 
päivässä. Ja Heurekan rotat saavat todella joka 
päivä tuoretta ravintolaruokaa!

Kyläyhdistyksen syysretki tehtiin Heurekaan ja samalla reissulla pidettiin yhdistyksen syyskokous. 
Retkelle osallistui kaikkiaan 26 henkilöä, 16 aikuista ja 10 lasta. 
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Tietoa kylän muista yhdistyksistä

Smedsbyn osakaskunta

Kotisivu http://smedsby.webnode.fi/

Hoitokunta

Puheenjohtaja  Kari Lahdenperä ja 
varapuheenjohtaja Hannu Silvennoinen.

Hoitokunnan jäsenet (ja henkilökohtaiset 
varajäsenet) Kari Lahdenperä (Juha 
Kujanpää), Harri Usmi (Matti Törmänen), 
Hannu Silvennoinen (Leonid Korelin) ja Martti 
Kemppainen (Ismi Rissanen). 

Toiminnantarkastajat ja (henkilökohtaiset 
varamiehet) Sigvard Sandberg (Timo 
Paananen) ja Pekka Helenius (Riku Talvitie).

Varsinainen luvanmyyjä Topi Usmi Humal-
järventie 5, Hannu Silvennoinen myy lupia 
naapureille Svartvikissa.

Toiminta 

Istutusvuorossa Humaljärvi, Osakaskunta 
istutti kirjolohta yhteensä 155 kpl, 900 g/kpl.

Velvoiteistutuksena istutettiin kirjolohta 416 
kpl, 900 g/ kpl ja haukea 300 000 kpl.

Lasten onkikilpailut 10.6.2017, 15 kilpailijaa.

Kalastusluvan (pyydysmerkin) hinta 10 €

Rapumerkin hinta 2 €

Yhtä kalastuslupaa kohden saa ostaa viisi 
rapumerkkiä.

Toiminta Seminaarinrannan säilyttämiseksi 
lähivirkistysalueena.

Huomioitavaa

Rapuruttovaaran takia samoja verkkoja, 
rapumertoja, katiskoja tai rysiä ei saa käyttää 
Vitträskissä ja Humaljärvellä.

Verkkojen minimisilmäkoko Humaljärvellä 
nousee 55 mm:iin vuonna 2018.

Osakaskunta suosittelee, että pyydyksiin 
jääneet yli 7,5 kg painavat hauet päästetään 
takaisin järveen. Kuhan alamitta on 42 cm.

Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry 
(WAY)

Kotisivu http://wayry.webnode.fi//

Johtokunta

Puheenjohtaja Kari Lahdenperä ja 
varapuheenjohtaja Juha Kujanpää.

Varsinaiset jäsenet Tapio Honkala, Johan  
Lindfors ja Pekka Helenius.

Varajäsenet Hannu Kyllönen ja Riku Talvitie. 

Toiminta

Jättiputken ruiskutukset.

Kaislikon niittäminen venelaiturin molemmilta 
puolelta.

Laiturin kiinnityskettinkien vaihto.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen talkoo-
avustuksen turvin välille Metsälähteentie ja 
Myllylammenoja. Tien pohjalle tasauskerros 
Jousitien ojamaista, päälle maasuodatuskangas, 
päälle mursketta, leveys 2 m.

Osallistuminen vaarallisten puiden kaatoon  
WAY:n rannan ja Talviteiden tontin raja-alueelta.

Maakaapelityömaalta kaadettujen puiden (noin 
15 m3) myynti polttopuuksi sekä maakaapeli-
työmaan jälkitöiden valvonta ja ohjeistus.

Myllylammenojan talkoisiin osallistuminen 
syyskuussa.

Toiminta Seminaarinrannan säilyttämiseksi 
lähivirkistysalueena.
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Laiturin ankkurointikettinkien vaihto

WAY:n venelaituri on rakennettu vuonna 1992. 
Keväällä huomattiin, että laituri oli ajautunut 
pois paikaltaan. Asiaa tarkemmin tutkittaessa 
huomattiin, että kuusi venelaiturin kahdeksasta 
ankkurointikettingistä oli syöpynyt poikki. 
Kettinkien vedessä oleva osuus oli syöpynyt 
kauttaaltaan ohueksi. Vedenpinnan yläpuoliset 
osuudet olivat vielä hyvässä kunnossa. Ennen 
tarjouksen tekoa Ralf Chydenius kaivoi esille ja 
merkkasi pohjaan uponneiden ankkureiden 
kiinnityskoukut. Syvemmällä olevien ankku-
reiden yläpinta oli noin 60 cm järven pohjan 
pinnan alapuolella. 

Asennustyön teki Sukellustrio vanhalla rutiinilla. 
Sukeltajat olivat Jan Laaksonen ja Ralf 
Chydenius. Työn ja tarvikkeiden yhteishinta 
oli 2 997,80 €. 

Avustamassa oli talkooväkeä: Jouko Ryhänen 
+Bobcat kaivuri, Tapio Honkala, Pekka Helenius 
Juha Kujanpää, Jukka Pirttijärvi ja Kari 
Lahdenperä.

Asennukseen käytettiin kuumasinkittyä 13 mm 
DIN 763 kettinkiä ja 16 mm kiinnityssakkeleita. 
Kettinkien pituus oli 15 m/ankkuri. Kettingit 
kiinnitettiin ristiin (=oikea reuna kiinnitettiin 
vasemmalla puolen olevaan ankkuriin). Kettingit 
suuntautuvat 45 asteen kulmassa laituriin 
nähden eteen tai taakse. Järven puoleisen pään 
ketjut suuntautuvat 45 asteen kulmassa järvelle 
päin. Kettingit kiinnitettiin ankkureiden entisiin 
kiinnitysrenkaisiin. Vanhan kettingin ankkurin 
puoleiset päät jäivät paikalleen. Laiturin 
puoleiset päät saatiin pois järvestä. Vaihtotyö 
kesti täyden työpäivän.  Työhön varattu kettinki 
loppui kesken. Sen takia työtä piti jatkaa 
myöhemmin.

Seuraavaksi laiturin ponttooneihin jouduttaneen 
vaihtamaan uudet styroxit vanhojen vettyneiden 
tilalle. Vaihtotyö pitää tehdä ennen, kun laituri 
uppoaa pohjaan.
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Pekka levittämässä mursketta. 

Uusi kävelytie kylälle

WAY rakensi elo-syyskuussa kävelytien välille 
Metsälähteentie-Myllylammenoja. Tielinja 
raivattiin kaatamalla tientekoa haittaavat puut. 
Pohja tasattiin Jousitien ojien kunnostuksesta 
saadulla moreenipitoisella maalla. Sen päälle 
tuli 2 m leveä, luokan N3 kuitukangas. 
Päällimmäiseksi  noin 10 cm paksuudelta 0-32 
mm mursketta. Mursketta käytettiin yhteensä 
3 lavallista. Murske levitettiin tielle ”telakotti-
kärryllä”. Tasoitus tehtiin käsin. Telakoneen 
käytöllä suojeltiin heikkoa tienpohjaa ja 
suodatinkangasta. Telakone oli melko hidas 
kulkemaan. Loppua kohden kuljetusmatka 
piteni ja työ hidastuisi. Sen takia murskeen 
levityksessä meni kaksi työpäivää. 

Talkoisiin osallistuivat Pekka Helenius, Erkki 
Korpi, Patrik Nemlander, Juhani Tiihonen, 
Tapio Honkala, Hannu Kyllönen ja Kari 
Lahdenperä. Työ kesti kaikkiaan neljä ja puoli 
työpäivää. Jouko Ryhänen teki kaivinkonetyöt. 
Työ kesti niin kauan, että osa kaivinkone-
työstäkin meni talkootyön puolelle.

Tämän jälkeen Metsälähteentien varteen 
ajettiin vielä Seminaaritien ojamaita. 

Jousitieltä on perinteisesti kuljettu Mylly-
lammentielle ns. Pähkinäpolkua pitkin, josta 
tosin pähkinäpuut ovat nykyisin aika lailla 
harvenneet. Kesällä 2008 WAY kunnosti tämän 
Pähkinäpolun.

Metsälähteentie meni Jousitien ja Seminaaritien 
ojamaiden sekä murskeen ajossa huonoon 
kuntoon. Tien korjaamiseksi tielle levitettiin kaksi 
lavallista mursketta. Tiekunnat maksoivat 
murskeen. Jouko Ryhänen levitti murskeen, 
poisti palteet ja avasi tieojan talkootyönä. 
Kunnostetusta tieosuudesta tuli ”uutta parempi”. 
Uuden kävelytien nimi on vielä hakusessa.

Keväällä 2009 WAY jatkoi urakkaa ja silloin 
valmistui polku Myllylammentieltä Myllylammen-
ojan ylittävän uuden sillan kautta ojan toisella 
puolella olevalle WAY:n omistamiin, yhteisiin 
virkistysalueisiin kuuluvalle maa-alueelle.

LÄHDE: Kyläsanomat nro 31 Kevät 2009

Muistatko vielä nämä polut

1. Jousitie - Myllylammentie

2. Myllylammentie –
Myllylammenoja
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Puutiaistietoa Veklahdesta

Puutiainen eli punkki (Ixodes ricinus) on 
vertajuova eläin. Sillä on kolme vaihetta, 
toukka (larva), nymfi ja täysikasvuinen. 
Ne kaikki ovat suunnilleen samannäköisiä. 
Toukka ei siis näytä toukalta. Ero on vain 
koossa. Veriateria pullistaa puutiaisen 
pallomaiseksi.

Kyselin kyläläisiltä puutiaishavainnoista 
Veklahdessa. Lähetin 1.12.2017 seuraavat 
kysymykset tekstiviestillä: 

• Montako puutiaista irrotettiin perheesi 
jäsenistä vuonna 2017? 

• Montako antibioottikuuria perheessäsi 
syötiin puutiaisten pistojen takia? 

• Jos vieraasi tai lapsenlapsesi saivat 
puutiaisen Veklahdesta, ilmoita hänetkin. 

• Jos yhtään puutiaista ei havaittu, ilmoita 
sekin. Se on yhtä tärkeä tulos.

Vastauksia alkoikin sadella saman tien. 
Vastauksista huomasin, että olin unohtanut 
lemmikit. Onneksi vastaajat ilmoittivat tästä 
huolimatta myös kissoista ja korista poimittujen 
puutiaisten lukumäärät. 

Lemmikeistä löydettyjen puutiaisten luku-
määrät olivat usein niin suuria, että niitä ei oltu 
tarkemmin laskettu. Tulokset ilmoitettiin 
esimerkiksi tyyliin 5 tai 10 puutiasta/viikko.

Kyselyyn vastasi yhteensä 39 perhettä, joista 
32 perhettä asuu Veklahdessa ympäri vuoden. 
Vastanneiden perheissä on yhteensä 85 
henkilöä. Ihoon kiinnittyneitä puutiaisia tavattiin 
yhteensä 97 kappaletta. Ennätys oli 12 puu-
tiasta/henkilö.

Havaittuja borrelioositartuntoja oli kolme kappa-
letta. Tartunnat oli todennäköisesti tunnistettu 
iho-oireiden perusteella. Noin joka kolmas-
kymmenes ihoon kiinnittynyt puutiainen 
aiheutti siis borrelioosin iho-oireet.
Varmemman vasta-aineisiin perustuvan 
määrityksen pystyy tekemään vasta kuukausien 
päästä tartunnasta. Sinä aikana tauti ehtii 
kehittyä vakavammaksi. Siksi borrelioosin hoito 
aloitetaan heti iho-oireiden toteamisen jälkeen. 
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Lemmikit näyttävät oleva puutiaisimureita. 
Yhdestätoista koirasta irrotettiin noin 95 
puutiaista. 

Koira voi myös sairastua borrelioosiin. 
Koiralle ei tule ihmisten borrelioosille 
tyypillistä vaeltavaa rengasihottumaa. 
Pistokohdan ympärille voi kuitenkin 
muodostua heikko punerrus. Se jää helposti 
huomaamatta ja häviää itsestään noin 
viikon kuluessa. Kuudesta kissasta oli 
irrotettu vuoden 2017 aikana noin 200 
puutiaista. Kissakin saa borrelioosi-
infektion, mutta kissan elimistö pystyy 
torjumaan bakteerihyökkäyksen ja siksi 
kissa ei yleensä sairastu borrelioosiin. 



Meitä lähinnä oleva tutkittava alue on Snappertunan 
ympäristö, jota kartoitetaan vapaaehtoisten voimin.
Lähde: Helsingin Sanomat 3.12.2017

Lähde: Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys -
www.kyrkslattjvf.fi

Suden liikkeistä Veklahden lähistöllä

Viime vuonna Kyläsanomissa oli juttua ja 
tilastoja petoeläinhavainnoista Kirkkonummella 
ja muualla Uudellamaalla. 

Mitä on tapahtunut sen jälkeen?

Tammikuun lopulla Veklahden lähimetsässä 
oli havaittu isokokoisia tassunjälkiä hyvin lähel-
lä asutusta. Kuvat lähetettiin Kirkkonummen 
riistanhoitoyhdistykselle tutkittavaksi ja asian-
tuntija arvelikin jälkien olevan suden. 

ja hän kertoi, 

että lähistöllä on tehty myös näköhavainto 
sudesta tämän viikon torstaina.

Kuva: Nina Kuitunen

Ajanjakson 26.05.2017 - 19.11.2017 aikana 
Kirkkonummella on tehty 12 susihavaintoa.

Huhtikuun aikana susista oli tehty Kirkko-
nummella yli 10 havaintoa. Poliisi varoitteli 
Espoossa ja Masalan länsi- ja pohjoispuolella 
liikkuvasta suurehkosta sudesta, joka oli 
myöhemmin havaittu Evitskogin ja Lapinkylän 
välisellä tiellä sekä Järvikylän eteläpuolella.

Meitä lähin susihavainto oli tehty osoitteessa 
Gesterbyntie 473 eli Veklahdesta vain muuta-
man kilometrin päässä. Eräs koiranulkoiluttaja 
oli myös havainnut puoliksi syödyn metsä-
kauriin vain noin 2 km päässä kylältämme.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ohje:
Jos susi pelkää normaalisti ihmistä, eikä tule 
pihapiiriin, suden menoa voi ihailla. Sitä tulisi 
välttää, että sutta menisi katselemaan niin, 
että se piiritetään joka puolelta. Jos susi 
seurailee ihmisiä tai tulee rohkeasti pihapiiriin, 
silloin voi ilmoittaa asiasta hätäkeskukseen.

Helsingin Sanomista 3.12. saimme lukea, 
että Luonnonvarakeskus on alkanut kartoittaa 
dna-tutkimusten avulla susireviirien rajoja ja 
sitä, elääkö seudulla susilauma vai pariskunta. 
Tutkimusta tehdään osin Luken omin resurssein 
ja osin vapaaehtoisten voimin. 

Touko-marraskuun aikana Kirkkonummella 
oli tehty yhteensä 12 susihavaintoa.
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Voi olla, että jotkut veklahtisista muuttaa 
kerrostaloon, kun tulee ikää eikä vaimo jaksa 
tehdä lumitöitä, ei myöskään enää huoltaa 
lämmityskattilaa.

Kerrostaloa ostaessa kannattaa olla tarkkana, 
koska arkkitehdit suunnittelun huumassa 
saattavat unohtaa räystäät ja kunnon katto-
rakenteet. Jos nyt kuitenkin uuden kerros-
talon katto vuotaa, niin ämpäriä vain alle. 
Maapallo pyörii radallaan ja remonttireiskat 
tulevat sitten ajallaan. Rakennusliikkeellä on 
10 v takuu talolle, jos ei pääse lipeämään siitä 
konkurssin kautta.

Heikkoa hämmästyttää, kun rakenteilla olevan 
kerrostalon betoniset seinäelementit ovat 
käyriä ja pattisia. Luulisi, että tehtaalla 
muoteissa olisi helppo tehdä suoria seiniä, 
mutta eipä se näytä onnistuvan. Siinä sitten 
työmaalla seiniä hiotaan, piikataan ja tasoi-
tellaan. No onhan sillä onneksi työllistävä 
vaikutus. Siinä on kunnon työmeininki, kun 
piikkauskoneet paukuttaa ja betoni roiskuu. 
Mestarit ne vaan kopeissaan räpläävät 
päätteitään. Priimaa pukkaa.

Jos on työmaalla vuokrayrityksen palkkalistoilla 
pienellä palkalla, niin virheistä on turha mureh-
tia. Se on mestarien tehtävä valvoa. Nostelee 
vain jalkoja kävellessä tarpeeksi ylös, että ei 
kompastu puutavaraan, ja kypärän remmi kiinni.

Jos rakennettaisiin tarkasti ja huolella, niin 
voitaisiin myydä asuntoja halvemmalla?? 
Mutta ei välii, kun kauppa käy.

Jospa ostaisimme kylän rouville uudet lumikolat 
jouluksi, jos he vielä jaksais.

Tyyni Tyyne

Tyynen talvisia mietteitä
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Pojat Humaljärven kallioilla

Takasivu – Baksidan

Kyläyhdistys on tänäkin vuonna taas järjestänyt 
monta mukavaa retkeä ja tapahtumaa. Nyt 
alkaa talvikausi, toivottavasti saadaan lunta ja 
pakkasta, jotta pääsemme hiihtämään, 
luistelemaan, laskemaan mäkeä ja saadaan 
vähän valoisuuttaa tänne pimeyteen. Viime 
vuonna ensi kertaa luisteltiin Humaljärven jäällä 
jo itsenäisyyspäivän aattona!

Kesä- ja elokuussa järjestimme uutena juttuna 
Kyläjumppaa rannalla. Oli tosi kiva nähdä siellä 
uusia ihmisiä mukana kyläyhdistyksen 
toiminnassa.

Iso kiitos ahkerille kyläläisille, jotka taas 
järjestivät perinteikkään Juhannusjuhlan!

Olemme myös saaneet pari uutta ilmoitustaulua 
ja kauniita kukkia koristamaan kylänraittia.

Toivottavasti ensi vuoden toimintaan osallistuu 
vielä enemmän uusia tuttavuuksia ja olisi 
mukava saada raikkaita ideoita ja toiveita 
toiminnan kehittämiseksi. 

Tämä on meidän kaikkien kylä, tehkäämme 
siitä yhdessä sellainen paikka jossa viihdymme 
vielä paremmin ja nautimme ihanasta 
ympäristöstä!

Toivotan kaikille kyläläisille leppoisaa ja 
rentouttavaa Joulunaikaa sekä uusia tuulia 
vuodelle 2018 ! 

Lotta, Veklahdessa 6.12.2017

Byaförlaget har även detta år ordnat många 
fina och trevliga evenemang och resor. Nu 
börjar vintertiden, hoppas vi får snö och köld 
så vi kan börja skida, skrinna och åka pulka. 
Dessutom bringar snön ett rent vitt täcke och 
gör vår omgivning ljusare. Förra året skrann vi 
faktiskt första gången på Humaljärvis is redan 
dagen innan självständighetsdagen.

I juni-augusti ordnade vi som en ny grej 
Byjumpa på stranden. Det var roligt att se nya 
ansikten komma med i våra aktiviteter.

Ett stort tack till de flitiga bybor, som igen 
ordnade den traditionella Midsommarfesten på 
stranden.

Vi har också fått några nya anslagstavlor och 
vackra blommor, som dekorerar vår byväg.

Jag hoppas att vi nästa år får ännu mera nya 
deltagare med i våra evenemang. Vi behöver 
nya ideer och önskemål för att utveckla 
verksamheten.

Detta är vår gemensamma by, låt oss 
tillsammans göra den ännu mera trivsam och 
njuta av vår fina omgivning! 

Jag önskar alla bybor en lugn och avkopplande  
Juletid samt nya vindar inför året 2018!

Lotta, i Vecklax 6.12.2017
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