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Vuoden 2017 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 Sari Myllynen ja Pauli 
Klippi, joka viime vuonna toimi varajäsenenä. 
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 sekä heidän 
varahenkilöinään Arja Pohto ja nyt toiseksi 
valittu Maija Klippi.

Jäsenmaksut ennallaan

Tämän lehden mukana jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2017 jäsen-
maksujen maksamista varten. 

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 € ja 
perhejäsenmaksu 10 €.

Muista käyttää nimenomaan tällä lomakkeella 
olevaa tilinumeroa sekä viitenumeroa! 
HUOM: Tarkista verkkopankkisi maksupohja, 
sillä yhdistyksellä ei ole enää pankkitiliä 
Nordeassa! Viime vuonna aika moni yritti vielä 
maksaa vanhalle tilille, mutta Nordea palautti 
kyllä rahat automaattisesti.

Puheenjohtajan terveiset

Itsenäisyyspäivän iltana tätä kirjoittaessani olin 
taas erittäin kiitollinen siitä, että saamme asua ja 
elää vapaassa ja turvallisessa Suomessa. Maailma 
ympärillä on levottomuuksia ja kriisejä täynnä, 
joten vanhempana usein miettii millaisessa 
maailmassa nykypäivän lapset elävät aikuisina. 

Syyskokouksessa puimme ja mietimme, miten 
kylän lapsia ja nuoria voisi aktivoida kylällä ja 
mitä voisimme täällä yhdessä harrastaa. Totesin, 
että nykyään lapsilla on paljon harrastuksia kylän 
ulkopuolella sekä myös roikkuminen netissä tai 
tietsikalla pelaaminen sekä kavereiden kanssa 
esim.  whatsupissa tai snapchatissa mesettä-
minen vievät paljon aikaa ja kiinnostavat yhä 
enemmän. Miten nämä some-lapset sitten 
tulevaisuudessa pärjäävät oikeassa maailmassa, 
joka on entistäkin vaativampi? Myös nykypäivän 
työelämä on hyvin haastavaa, pitää olla koko 
ajan tavoitettavissa ja eletään minuuttiaikataulua. 

Mutta näin maailma muuttuu ja juuri tähän 
muutokseen lapsemme valmistautuvat mm. 
somen avulla. Väitän, että he varmasti hallitsevat 
avoimuuden ja suvaitsevaisuuden meitä parem-
min. Heille on ihan normaalia, että ollaan avara-
katseisia, heillä on taito tutustua uusiin ihmisiin ja 
myös uskoa itseensä. Näitä taitoja pitää kannus-
taa ja monesti meidänkin ottaa opiksi. 

Tällä hetkellä tuntuu, että kyläyhteisö on 
kuolevaa kansanperinnettä, koska yhteis-
kunnassamme on niin paljon eri yhteisöjä, joihin 
kuulumme joko työn, harrastusten tai lastemme 
kautta. Mutta onhan se ihan älyttömän mukavaa 
välillä istua iltaa naapurissa tai käydä yhdessä 
lenkillä tai vain juoda kuppi kahvia kivassa 
seurassa tarvitsematta lähteä sen pitemmälle tai 
merkata kalenteriin hyvissä ajoin. 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

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 2017 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.

- Kesälä

- 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.
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Toimintasuunnitelma on pitkälti samantapainen kuin vuoden 2016 aikana toteutunut toiminta. 
Kyläyhdistys ei voi järjestää enää toimintaa Kesälässä, koska talo on kunnan toimesta edelleen 
myynnissä.

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

Millaista toimintaa halutaan? Vielä viisi vuotta sitten (kuva) kylän talviriehakin 
houkutteli rannalle lähes 50 kävijää, tänä vuonna enää kymmenkunta!
Kuva: Marita Helminen



Kesälä

Veklahdessa keskustellaan Kesälän 
kohtalosta. On huomattu, että pihasta on 
kaadettu puita. Onko Kirkkonummen 
kunta siis jo myynyt talon?

Kyse on siis talosta, jota myös kylätaloksi tai 
kyläläisten taloksi kutsuttiin. Siellä kyläläiset 
kokoontuivat ja järjestivät tapahtumia toisil-
leen, tuttaville ja kyläyhdistyksen vieraille. 
Kesälän perinteiseen joulujuhlaan osallistuivat 
jo kylästä pois muuttaneet lapset ja ehtivät jo 
heidän omatkin lapsensa osallistua, kunnes 
kaikki loppui.

Arja Koivisto:

Parasta Kesälän toiminnassa oli 
kansalaisopiston järjestämä kudontapiiri, joka 

mahdollisti monipuolisen toiminnan 
kangaspuiden parissa. Ryhmäperhekodin 

toiminta oli todella mieluisaa aikaa, samoin 
juhlat ja teemaillat.

Kirkkonummen kunta oli aikoinaan ostanut 
talon ja tontin koska kyläläiset olivat suurella 
joukolla halunneet niin. Se oli synty ja elinehto 
Veklahden kyläyhdistykselle, joka perustettiin 
vuonna 1982 lokakuussa. Kyläyhdistys oli 
pitkään yksi koko kunnan aktiivisimmista 
asukasyhdistyksistä. Mainittiinpa jopa joskus 
kiinteistönvälittäjien ilmoituksissa, että alueella 
toimii vireä kyläyhdistys.

Talo oli kauan kunnan nuorisotoimen 
hallinnassa, mutta kun alkoivat taloudellisesti 
huonommat ajat, tämä talo oli ymmärrettävästi 
kohtuuton rasite nuorisotoimen varsin vaati-
mattomassa talousarviossa. Joten Kesälä 
siirrettiin tilahallinnon alaisuuteen. 

Pian huomattiin, että kylmien numeroiden 
valtakunnassa ei ymmärretty talon arvoa 
kyläläisille. Osa kunnan johtavista virka-
miehistä ja päättäjistä olivat kenties muiden 
isompien asioiden painosta vieraantuneet 
tavallisten kuntalaisten arjesta.

Jotta kyläläiset olisivat saaneet jatkaa Kesälän 
käyttöä, olisi pitänyt maksaa kunnalle todellisia 
ylläpitokustannuksia vastaava korvaus.

Nämä olisivat olleet yli viisinkertaiset yhdistyksen 
saamiin vuosittaisiin jäsenmaksuihin nähden.

Ei liene kenellekään yllätys, että meistä kylä-
läisistä tuntui ikävältä. Pitäisi siis maksaa reilusti 
siitä, että järjestämme lähitoimintaa meidän 
kaikkien ja siis myös kunnan hyödyksi. Varsinkin 
iäkkäämpien ja kauan mukana olleiden tunteen 
ymmärtää. Vuosikymmenten aikaista toimintaako 
ei enää arvosteta?

Tämän jälkeen elettiin epätietoisuudessa. 
Virallisesti kyläläiset eivät saaneet enää käyttää 
taloa. Meillä oli kuitenkin avaimet, joten 
hissukseen tyhjensimme talon arkistosta ja 
muista omista tavaroistamme ja luovutimme pois 
ison osan.

Maj-Lis Jusslin:

Kun Kesälässä oli päiväkoti, oli mukava viedä 
sinne omenoita. Kerran tammikuussa kävelin 

koirien kanssa siitä ohi ja lapset kiljuivat:" Maj-
Lis, miksi ei ole tuonut omenoita pitkään aikaan 

meille. Sinulla oli niin hyviä omppuja.”

Talo lisättiin kunnan myytävien kohteiden listalle. 
Ehdot olivat osittain yhteisöllistä toimintaa 
suosivia, mutta kuitenkin liian tiukat kylä-
yhdistyksen voimavaroihin nähden. Kylä-
yhdistyksen päätoimiala ei ole omistaminen, 
isännöinti ja talonpito. Ostamisesta olisi pitänyt 
järjestää yleinen jäsenkokous. Todennäköisesti 
kaikki eivät olisivat olleet ostamisen puolella, 
joten kulujen kattamiseksi olisi pitänyt nostaa 
jäsenmaksut ainakin 10-kertaisiksi. 
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Kesälä

Taidamme tietää, miten yhdistyksen olisi siinä 
vaiheessa käynyt. Onneksi meillä on vielä 
yhdistys jäljellä tulevia tapahtumia järjestä-
mässä. Kesälän myötä on kuitenkin tärkein 
poissa.

Anu Kleemola:

Kesälästä ovat jääneet mieleen joulujuhlat; 
lasten esitykset, joululaulut, joulupukki 

pusseineen, joulupuuro ja rusinasoppa, tortut, 
kahvit ja piparit. Ensiksi oli hirmuinen hässäkkä 

ja lopulta auvoinen olo!

Kesälä oli sitten myynnissä ja tarjoukset piti 
jättää elokuun alkuun mennessä. Tästä ei 
sittemmin kuulunut kuin joitakin huhuja.

Kysyimme muutamilta henkilöiltä, mitä Kesälä 
merkitsevät heille. Ne ovat tekstin seassa.

Marita Helminen:

Kesälä oli paikka, joka mahdollisti yhteisen 
tekemisen myös syksyn pimeinä aikoina: 
Kerhot ja askarteluillat, piparileivonnat ja 
joulujuhlan, johon kyläläiset osallistuivat 

vauvasta vaariin.

Kysyimme Kirkkonummen kunnalta, mikä 
Kesälän tilanne on nyt.

Saimme vastaukseksi: ”Rakennus oli tosiaan 
myynnissä tarjouskierroksella, yritettiin löytää 
ostajaa voimassa olevan osayleiskaavan 
mukaiseen käyttötarkoitukseen, mutta tarjouksia 
ei saatu. Kohde on kuitenkin edelleen tarkoitus 
myydä, joulun jälkeen ryhdytään uudelleen 
aktiivisesti toimeen.”

Tätä tietoa tämän jutun kirjoittaja kommentoi 
seuraavasti: ”Uskoisin, että Veklahden seudun 
yhdistykset (lähinnä Veklahden kyläyhdistys) 
olisivat kiinnostuneita, kunhan myyntiehdot 
olisivat suotuisempia yleishyödyllisille 
yhdistyksille, joilla ei ole tarkoitus tehdä voittoa 
vaan järjestää toimintaa lähiseudun asukkaille.”

Make Kleemola:

Kesälä oli meille kuin toinen koti, lapsille puuhaa 
ja päiväkotikin. Itselle mukavaa seuraa, 

harrastusta ja juhlia! Ja juhlista huippuna omat 
viisikymppiset irlantilaismusiikilla höystettynä!

Tämän jutun lopuksi ote lehdestä, joka koskee 
työtä ja hallintoa organisaatiossa.

MIKAEL GERKMAN
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”Turha byrokratia syntyy 
käytännöistä, joissa on 

ehkä joskus ollut jokin järki, 
mutta joista aika on ajanut 

ohi.”
(Talouselämä nro 43, 

2.12.2016)

Joulujuhlat Kesälässä vuonna 2008



Talvipäivän makkaranpaistoa.

Muistoja kevään ja kesän tapahtumista

Kevään toiminta on ollut hyvin perinteistä ja toimintasuunnitelman mukaista: Kaukalon 
jäädytystä, talvipäivä, kevätkokous ja kevätretki.

Kaukalon jäädytys

Tammikuu oli tänä vuonna poikkeuksellisen 
kylmä, joten jäädytys voitiin aloittaa tammi-
kuun alkupuolella ja luistelemaan päästiin jo 
kuukauden puolivälin jälkeen. Takapakkia tuli 
sitten heti helmikuulla, joka oli erittäin lauha 
ja sateinen. Keskilämpötila oli lähellä nollaa, 
joten jää meni nopeasti huonoon kuntoon ja 
oli kuukauden lopulla jo täysin sulanut.

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
20.3.2016 Masalassa sijaitsevassa Min Krog 
–ravintolassa, jossa kokouksen lomassa 
saimme nauttia aivan erinomaisen koti-
lounaan.

Veklahden talvipäivä

Talvipäivä pidettiin 5.3.2016 lauhassa säässä. 
Muutama hiihtäjä oli rannalla ja makkara 
maistui, mutta osanottajia olisi kaivattu 
hieman enemmän.

Kevätretki seikkailupuistoon

Sade-ennusteista huolimatta lähdettiin 14.5. 
Sisumetsän seikkailupuistoon Somerniemelle. 
Seikkailuradat kulkivat viidakkomaisessa 
luonnossa ja sisälsivät vaijeriliukuja ja eri 
tasoisia kiipeilyratoja myös perheen pienim-
mille. Ja ellei kiipeily kiinnostanut, viiden 
metrin korkeuteen oli rakennettu kaikille avoin 
terassi, jolta pääsi riippusiltoja pitkin näkö-
alapaikoille.

Maukas kotilounas nautittiin upeassa Hiiden-
linnassa, joka on ainoa 1900-luvulla Suomessa 
rakennettu kivilinna ja todellinen käsityön 
taidonnäyte. 

Retki oli onnistunut, vaikka innokkaimmat 
palasivatkin radoilta vaatteet märkinä. 
Kasvihuoneilmiö matkan varrella tarjosi 
katsottavaa (ja ostettavaa) myös heille, jotka 
eivät halunneet seikkaillla. 

Kiitos kaikille osallistujille, jotka mahdollistitte 
taas kivan reissun, saatiin nimittäin juuri 
minimimäärä 20 henkilöä kokoon!
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Sadekaan ei haitannut innokkaita seikkailijoita.

Min Krog tarjosi hyvät puitteet kokoukselle.



Upea kokko keräsi katsojia entiseen tapaan. 

Pieni mutta tehokas talkooporukka. 
Kuva: Elina Koivisto

Muistoja kevään ja kesän tapahtumista

Rantatalkoot ja lasten onkikilpailu

Rantatalkoot ja onkikilpailu pidettiin aurin-
koisena kesäpäivänä 11.6. Talkoisiin osallistui 
kymmenkunta henkilöä ja ranta saatiin taas 
hienoon kuntoon juhannusjuhlia varten. 

Onkikilpailu pidettiin puolipilvisessä, mutta 
vielä aika viileässä säässä. Kilpailun voittaja oli 
tänä vuonna Topias.
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Juhannusjuhla

Juhannus on aikaa, jolloin lähdetään vesille ja 
mökeille. Veklahdestakin suuri joukko talvi-
asukkaita viettää juhannuksen muualla, mutta 
vastaavasti kylän kesäasukkaat saapuvat 
tänne juhlimaan.

Kyläyhdistyksen aktiiveistakin osa on usein 
juhannuksen poissa, jolloin juhlan järjestä-
minen jää pienen ryhmän vastuulle. Onneksi 
vapaaehtoisia auttajia on toistaiseksi löytynyt, 
mutta niistä perinteisistä arpajaisista on 
jouduttu resurssien puuttuessa luopumaan.

Tarjolla oli taas grillimakkaraa ja Joken 
muurinpohjalättyjä ihan jonotettiin. Vanhan 
perinteen mukaan heitettiin kolikolla pulloa ja 
tänäkin vuonna voiton veivät ne keltalakkiset.

Smedsbyn hoitokunnalta oli saatu perinteiseen 
tapaan kivoja palkintoja. 
Kuva: Marjo Strömberg

Innokkaita onkijoita avustajineen. 
Kuva: Marjo Strömberg



Petoeläinhavaintoja Veklahdessa

Pitääkö olla huolissaan? Kirkkonummen Riistanhoitoyhdistyksen tietojen mukaan Kirkkonummella 
on tänä vuonna tehty 97 ilveshavaintoa, yksi karhuhavainto ja 44 susihavaintoa. Viimeisimmät 
kaksi susihavaintoa on tehty marraskuun lopulla Evitskogissa, siis melko lähellä Veklahtea. 

Susihavainnot Veklahdessa

Eräänä aamuna toukokuussa veklahtelainen 
pariskunta oli aamukävelyllä harvaan asutulla 
alueella sijaitsevalla polulla. Vanhan pellon 
reunalla he yllättäin havaitsivat otuksen, joka 
muistutti sutta.  Pariskunta pelästyi ja juoksi 
reippaasti pois paikalta. Tässä tapauksessa 
kävi kuitenkin ilmi, että kyseessä oli kiltti 
uroshusky, joka oli karannut omasta 
aitauksestaan.

Tänä syksynä Vanhan Myllylammentien 
perukoilla on epäilty suden liikkuvan. Tästä 
havainnosta ei kuitenkaan ole saatu varmuutta 
puoleen eikä toiseen. 

Ilveshavainnot

Ilveksistä on useimpia havaintoja myös 
meidän kylältämme tänä syksynä, lähinnä 
jälkiä, sillä ilves on erittäin etevä piiloutumaan 
ihmisiltä mm. puihin ja harvoin näyttäytyy. 

Marraskuun alussa satoi runsaasti lunta ja 
pehmeässä suojalumessa oli helppo havaita 
jälkiä. Meidän pihallamme oli 16.11. aamulla 
havaittavissa ison eläimen jäljet, jotka pitkän 
FB-keskustelun jälkeen tulkittiin ilveksen 
jäljiksi. 

Miten päädyttiin ilvekseen?

Ilves on kissaeläin ja kulku myös sen mukaista. 
Jäljet seurasivat melko tarkkaan pihan läpi 
kulkeneiden metsäkauriiden jälkiä. Jos kysees-
sä olisi ollut koira, se olisi vähintäänkin käynyt 
talon lähellä haistelemassa oman kissamme 
jälkiä. Karkuteillä olevan koiran kulku on 
yleensä epämääräistä ”säheltämistä”, laidalta 
laidalle tehden äkkikäännöksiä. Lisäksi uros-
koira virtsaa aina sopivassa paikassa. 

Tiettävästi yksikään kylän isokokoisista koirista 
ei ollut karkuteillä ko. yön tai aamun aikana.

Eräs koiran ulkoiluttaja oli aamullla nähnyt 
samanlaisia jälkiä omalla pihallaan ja tulkitsi ne 
myös ilveksen jäljiksi. 

Mahdollisista petoeläinhavainnoista kannattaa 
ilmoittaa Kirkkonummen Riistanhoito-
yhdistykseen: https://kyrkslattjvf.fi/ ja 
akuuteissa tapauksissa voi soittaa suoraan 
hätänumeroon.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy myös täältä: 
http://www.suurpedot.fi

Ilveksen käpälän karvaisuus suurentaa jälkeä.
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Jälkien etäisyys toisistaan viittaa ilvekseen.

https://kyrkslattjvf.fi/
http://www.suurpedot.fi/


... ja muualla Uudellamaalla

Susi Ähtärin eläinpuistossa.
Kuva: Lehtikuva
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Susitilanne Uudellamaalla

Susikannat ovat runsaimmat itärajan lähellä, 
mutta 2000-luvulla sudet ovat levittäytyneet 
itäisestä Suomesta länteen. Lähin lauma taitaa 
sijaita Raaseporissa. Sieltä on saatu toista 
vuotta varmistus, että alueella on pentue-
lauma, siis emoja ja pentuja, Luonnonvara-
keskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola 
kertoo. (HS 27.10.2016)

Suden ihmiselle aiheuttama vaara on lähinnä 
teoreettinen. Viimeksi susi on tappanut 
ihmisen Suomessa 130 vuotta sitten. 
Suden ensisijainen käyttäytymismalli on, että 
se pyrkii väistämään ihmistä, Kojola sanoo.

Asutuksen lähelle susia voi eksyä lähinnä 
silloin, kun nuoret sudet etsivät itselleen uutta 
reviiriä. Kojolan mukaan nuoret susiyksilöt 
lähtevät synnyinlaumoistaan yleensä 1–2 
vuoden ikäisinä. Sudet voivat edetä pitkiäkin 
matkoja: viime vuosien tunnetuin pitkän-
matkalainen on norjalainen naarassusi, joka 
kulki peräti 1 200 kilometrin matkan. 
Suomessa merkityt susien pisimmät linnuntietä 
mitatut matkat ovat olleet 500–550 kilometrin 
tuntumassa.

(HS 27.10.2016)

Vantaan susihavainto

Vantaan Länsisalmessa havaittiin lokakuun 
lopulla eräänä torstaiaamuna kolme sudeksi 
epäiltyä eläintä Västersundomin koulun 
pihalla. Epäillyn susihavainnon tekivät 
siivoojat, jotka saapuivat koulun luo vähän 
ennen aamukuutta. Siivoojat kertoivat 
olevansa varmoja susihavainnostaan. He 
näkivät sudet koulun portin sisäpuolella. Kun 
siivoojat saapuivat paikalle, sudet poistuivat  
saman tien. Havaintopaikka sijaitsee luonnon 
keskellä, mutta ympäristössä on koulun lisäksi 
asuintaloja. Epäillyt sudet eivät tiettävästi 
aiheuttaneet aineellista vahinkoa alueella.

Siivoojat ilmoittivat havainnostaan poliisille. 
Poliisipartio tuli paikalle varmistamaan, että 
koululaiset pääsevät kouluun turvallisesti.

Poliisi ja suurrista-asiantuntija tutkivat havain-
toa koululla ja sen lähiympäristössä, mutta 
mitään viitteitä susien liikkeistä ei havaittu. 
Havaintoihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, 
koska "tietyt koirat ovat aika samannäköisiä". 
Poliisi ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta 
siitä, että alueella olisi tuolloin liikkunut susia.

(Vantaan Sanomat 27.10.2016)

Susitilanne Etelä-Suomessa 12/2015.
Kuva: Helsingin Sanomat 31.12.2015



Syksyn toiminnasta

Pihakirppistapahtuma

Pihakirppis järjestettiin tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti vasta syksyllä 20.8. Sekä myyjiä että 
ostajia oli nyt selvästi vähemmän, joten kevät 
todettiin selvästi paremmaksi ajankohdaksi 
tällaiselle tapahtumalle.

Pihakirppis pidettiin nyt vain neljässä pisteessä. 
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Syksyn toiminta on viime vuosien aikana merkittävästi supistunut, kun yhteistä kokoontumistilaa 
ei enää ole ollut käytettävissä ja Halloweenit, leivonnat ja joulujuhlat ovat jääneet pitämättä.

Teatteriretki

Perjantaina 18.11.2016 lähti 17 hengen 
ryhmä TaksiLadyn kyydissä Veklahdesta
kohti Leppävaaraa, teatteriravintola Albergaa. 
Perillä joukkoon liittyi vielä 5 henkilöä.

Illan ohjelmistona oli ”Hyvässä nousussa”, 
hervottoman hauska komedia kahdesta 
erilaisesta naisesta ja ystävyydestä. Lillin ja 
Karitan rooleissa ilottelivat ja herkistelivät 
Miia Nuutila ja Sanna Saarijärvi.

Syyskokous

Maritan ja Micken luona pidetty sääntö-
määräinen syyskokous 27.11. houkutteli 
paikalle vain muutaman toimikunnan 
ulkopuolisen jäsenen. 

Kokouksessa käytiinkin vilkas keskustelu siitä, 
miksi kyläyhdistystoiminta ei enää kiinnosta.

Joulupukin punapuvun salaisuus



Sekä ranta että kaukalon ympäristö 
ovat nyt hienossa kunnossa.

Kuva: Marita Helminen

Tietoa kylän muista yhdistyksistä

Smedsbyn osakaskunta

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 (Timo Paananen). 

Toiminnantarkastajat ja (henkilökohtaiset 
varamiehet) Sigvard Sandberg (Risto 
Tiirikainen) ja Jussi Rämö (Arja Koivisto).

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

Toiminta 

Istutusvuorossa Vitträsk-järvi, Osakaskunta 
istutetti kuhanpoikasia 4800 kpl.

Onkikilpailut elokuussa 10 onkijaa.

Kalastusluvan (pyydysmerkin) hinta 10 €

Rapumerkin hinta 2 €

Yhtä kalastuslupaa kohden saa ostaa viisi 
rapumerkkiä.

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. 

Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry 
(WAY)

Johtokunta

Puheenjohtaja Kari Lahdenperä ja 
varapuheenjohtaja Juha Kujanpää.

Varsinaiset jäsenet Tapio Honkala, Jaana  
Lindfors ja Jan Björklöf.

Varajäsenet Pekka Helenius ja Jukka Pirttijärvi. 

Toiminta

Jättiputken ruiskutukset.

Kaislikon niittäminen venelaiturin molemmilta 
puolelta.

Rannalla sijaitsevan laituripukin siirto.

Laiturin kallistuneiden kiinnityspylväiden 
epäonnistunut oikaisu.

Pysäköinti-/kääntöpaikan veneidenkuljetustien ja 
venerannan sorastus, alle maarakennuskangas 
koko alueelle (85 m x 5 m).

Hulevesille uoma jäädytyskopilta laiturille.

Uoman pohjaan sepeliä, kangas ja salaojaputki.

Uimarannan levitys, lisää hiekkaa alle kangas 
(15 m  x 5 m).

Myllylammen ojan talkoisiin osallistuminen 
syyskuussa.
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Vasemmalta lukien toukka, nymfi, aikuinen uros-
puutiainen ja aikuinen naaraspuutiainen ennen 
veriateriaa.

Puutiaiset riesana

Puutiainen eli punkki (Ixodes ricinus) on 
vertajuova eläin. Sillä on kolme vaihetta, 
toukka (larva), nymfi ja täysikasvuinen. 

Kaikki ovat suunnilleen samannäköisiä. Toukka 
ei siis näytä toukalta. Ero on vain koossa. 
Veriateria pullistaa puutiaisen ilmapallo-
maiseksi.

Suomessa puuutiaisia tavataan koko maan 
eteläisessä puoliskossa Kemi-Joensuu-linjalle 
asti ja erityisen runsaasti saaristossa. 

Puutiaiset elävät aluskasvillisuuden joukossa. 
Eniten punkkeja on saatu pyydystettyä 
mustikkakasvustoista.

Naaraspuutiainen tarvitsee elinaikanaan 
kolme veriateriaa. Ihmisillä kaikkein yleisimpiä 
ovat nymfivaiheen puremat. Vain 0,5 milli-
metrin mittaista nymfiä ei oikein havaitse 
iholta.

Suurennuslasin avulla saattaa nuoremmilla 
silmillä erottaa, että hei ”roskallahan” onkin 
jalat. Yleensä nymfi löytyy vasta sitten, kun 
imukohtaan on noussut pikku ”näppy” tai 
punainen läiskä.

Päästyään imemään verta toukat ja nymfit 
viipyvät isännän iholla 3 päivää ja aikuiset 
7–9 päivää.

Punkki saa ensimmäisen veriateriansa toukkana 
useimmiten pikkujyrsijöistä. Seuraavat veri-
ateriat tulevat suuremmista nisäkkäistä kuten 
metsäkauriista, valkohäntäpeurasta ja 
jäniksestä. Näistä puutiainen voi saada lisää 
taudinaiheuttajia.

Punkit levittävät useita eri tauteja ihmisiin ja 
eläimiin. Ihmisille vaarallisimmat ovat 
puutiaisaivokuume (ent. Kumlingen tauti) eli 
TBE (Tick-borne encephalitis), puhekielessä 
puutiaisaivokuume ja borrelioosi. Molemmat 
taudit voivat tuhota terveyden pysyvästi. 

Itärajan takaa tulevaa tappavaa aivokalvon-
tulehdusta levittävää Siperian-puutiaista eli 
taigapunkkia (Ixodes persulcatus) on tavattu 
jo Pohjois-Karjalassa ja Perämeren rannikolla. 
Sen kantama virus aiheuttaa vakavampaa ja 
helpommin kroonistuvaa puutiaisaivotulehdusta.

Tietyillä riskialueilla asuville tai lomaileville 
suositellaan rokotetta puutiaisaivokuumetta 
vastaan, mutta borrelioosin voi estää vain 
suojaavalla vaatetuksella.

Metsäkauris on suuren lukumääränsä ja 
elintapojensa takia puutiaisen merkittävin 
isäntäeläin.
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Puutiainen veriaterian jälkeen.



Puutiaiset riesana

Veklahdessa toukokuussa kuvattu metsäkauris, jonka pää on täynnä jo veriaterian saaneita punkkeja.
Kuva: Micke Gerkman 5.5.2016
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Yhdessä kauriissa voi olla vuoden aikana 
2 000 puutiaista. Kun aikuinen puutiainen on 
saanut veriateriansa, se pudottautuu maahan 
ja munii jopa 3 000 munaa. 

Tästä voi laskeskella, että kesän mittaan yksi 
kauris voi ehtiä ”tuottamaan” miljoonittain 
puutiaisen toukkia. Näitä munivia puutiaisia 
tippuu pitkin kesää kaikkialle sinne, missä 
kauriit ja valkohäntäpeurat liikkuvat: niin 
pihoille, niityille kuin metsään.

Älä siis houkuttele kauriita tai valko-
häntäpeuroja pihallesi ruokkimalla. 
Palkaksi saat vain puutiaisia. 
Åbo Akademin emerita-loistutkija 
Margaretha Gustafsson suositteleekin 
metsäkauriiden ja valkohäntä-
kauriiden ampumista, koska ne ovat 
punkkien suosikki-isäntiä ja pitävät 
yllä suurta punkkikantaa.



Sinilevistä 10 asiaa, joita et ehkä tiennyt 

Sinibakteerit ovat kuitenkin ekologiselta ja 
toiminnalliselta kannalta hyvin paljon 
varsinaisten levien kaltaisia ja siksi niistä 
edelleen näkee käytettävän sinilevä-nimeä.

Sinibakteerit pystyvät väriaineidensa (vihreä 
klorofylli A ja sininen fykosyaniini) ja valo-
energian avulla fotosynteesiin. Se tarkoittaa 
kykyä rakentaa hiilidioksidista ja vedestä 
sokereita ja muita orgaanisia yhdisteitä.

Monet sinibakteerilajit ovat vapaan typen 
yhteyttäjiä. Ne pystyvät siis käyttämään 
hyväkseen ilmassa olevaa typpeä rakennus-
aineenaan. Tällä tavoin vedessä elävät sini-
bakteerit hajotessaan lisäävät vesistöön 
tulevaa typen määrää.

Sinibakteereita tunnetaan kaikkiaan parituhatta 
lajia. Sinibakteereita on luonnossa muun 
muassa jäkälien toisena osakkaana, jäkälän 
toisena osakkaana on jokin sieni. Vesistöissä 
eläviä sinibakteereita tunnetaan muutama sata 
lajia. Jotkin lajit elävät suolaisessa, jotkin 
makeassa vedessä.

Sinibakteerit lisääntyvät jakautumalla kahtia 
kuten bakteerit. Rihmamaisia sinibakteeri-
kasvustoja muodostuu, kun solut jäävät 
helminauhamaisesti kiinni toisiinsa. Vesistöissä 
elävät sinibakteerit esiintyvät yhdyskuntina. 
Sinibakteerien massaesiintymiä sanotaan veden 
kukinnaksi. Jotkin lajit muodostavat kestosoluja, 
joiden avulla ne selviävät huonoista ajoista.

Vesissä elävillä sinibakteereilla on soluissa 
kaasurakkuloita, jotka pienentävät niiden 
ominaispainoa ja helpottavat keijumista vedessä. 
Sinibakteerien massaesiintymiin vaikuttavat 
monet tekijät. Näitä ovat veden lämpötila, valon 
voimakkuus, ravinteiden määrä ja säätilat 
(tuulet). 

Fosfori on vesissä elävien sinibakteerien kasvun 
kannalta tärkein ravinne. Fosforin saatavuus 
vaikuttaa sinibakteerien massaesiintymiin. 
Fosforia tulee vesistöihin asutuksen jätevesissä 
ja viljelyssä käytetyistä lannoitteista lähtöisin 
olevissa valumavesissä. Fosforia lähtee liikkeelle 
myös vesien pohjasedimentistä veden ravinne-
kierron seurauksena.
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Sinilevät eivät ole leviä. Nykyinen nimi on sinibakteeri eli syanobakteeri. Sinibakteerit ovat 
solurakenteeltaan alkeellisempia kuin levät, mutta kehittyneempiä kuin varsinaiset bakteerit.

Humaljärvestä otetussa 
vedessä kasvavaa 
sinibakteerikasvustoa 
10-kertaisella 
suurennuksella.



Veklahden bussiaikataulut

Samaa sinibakteerikasvustoa valomikroskoopilla 
kuvattuna, mittajana on 10 µm.

Nämä aikataulut ovat arvioituja pysäkin ohitusaikoja ja voimassa vain 24.12.2016 saakka, kun 
oletettiin metron valmistuvan vuodenvaihteessa. Todennäköisesti samalla aikataululla kuitenkin 
jatketaan vielä kevään ajan.

Uusimmat aikataulut ja poikkeustiedotteet löytyvät täältä: www.hsl.fi
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Sinibakteerien massaesiintymiä on sedimentti-
löydösten perusteella ollut kautta aikojen. 
Vedenkukintojen esiintymistiheys ja laajuus 
ovat kuitenkin oleellisesti lisääntyneet ihmisten 
toiminnan vaikutuksesta. 

Vedenkukintaa muodostavista sinibakteereista 
on olemassa myrkyllisiä aineita tuottavia 
kantoja. Sinibakteerien myrkkyjä on kymmeniä 
erilaisia. Useimmat myrkyistä vaikuttavat 
maksaan, mutta jotkut sinibakteerien myrkyistä 
ovat hermomyrkkyjä.

Sinibakteereilla on luonnonhistoriassa suuri 
merkitys. Niiden symbioosista toisen solun 
kanssa saivat alkunsa kaikki vihreät kasvit n. 
1200 milj. vuotta sitten. DNA-tutkimuksilla on 
voitu selvittää että kasvien viherhiukkasten 
alkuperä on sinibakteereissa. 

Sinilevistä 10 asiaa, joita et ehkä tiennyt 

Koonnut Arja Pohto

http://www.hsl.fi/


Takasivu – Baksidan

Vuosi on taas vierähtänyt ja vaikka Kesälää ei 
ole ollut käytettävissämme, olemme kuitenkin 
järjestäneet useita tapahtumia ja retkiä kylä-
läisille. Tässä lehdessä olemmekin saaneet 
niistä lukea ja toivon, että useampi kyläläinen 
tulisi mukaan järjestettyyn ohjelmaan. Näin 
torjumme kyläyhteisömme näivettymisen. 

Tänä talvena pääsimme aloittamaan luistelu-
kauden Humaljärven jäällä ennätysaikaisin, 
jo itsenäisyyspäivänä. Tosi mukava koko 
perheen harrastus ja jopa vielä mukavampaa 
naapurien seurassa!

Toivottavasti pääsemme myös pian porukalla 
jäädyttämään kaukaloa. 

Suuri kiitos myös rannan kunnostajille. Tulee 
olemaan ilo viettää siellä kesäpäiviä ja ranta-
elämää kun ranta on entistä viihtyisämpi. 

Toivotan kaikille kyläläisille kotoisaa ja lempeää 
Joulunaikaa sekä uutta puhtia vuodelle 2017 ! 

Lotta, Veklahdessa 6.12.2016

Året lider igen mot sitt slut och fastän vi inte 
haft möjlighet att använda Kesälä huset har vi 
ändå kunnat ordna en del evenemang och 
utfärder för byborna. Dessa har vi fått läsa om 
i denna tidning och jag hoppas att flera bybor 
kommer att delta i vårt ordnade program. På 
detta vis förhindrar vi att vårt byalag dör ut. 

Denna vinter har vi kunnat börja skridsko 
säsongen på Humaljärvi is extra tidigt, redan 
på självständighetsdagen. En jätte trevlig 
hobby för hela familjen och extra trevligt 
tillsammans med grannar!

Hoppas vi också snart får påbörja frysandet av 
byns isrink.

Stort tack även till de flitiga, som förbättrat 
stranden. Det kommer att bli en glädje att 
njuta av sommardagar och strandliv på den 
trivsamma stranden.

Jag önskar alla bybor en mysig och fridfull 
Juletid samt nya energiska tag inför året 2017!

Lotta, i Vecklax 6.12.2016

Humaljärven jää oli luistelukunnossa Itsenäisyyspäivänä.
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