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Vuoden 2016 toimikunta

Yhdistyksen toimikunta jatkaa ensi vuonna 
lähes entisessä kokoonpanossaan puheen-
johtajanaan Lotta Sandström-Peltonen. Muut 
jäsenet ovat varapuheenjohtaja Mikael 
Gerkman, sihteeri Marjo Strömberg, rahaston-
hoitaja Risto Tiirikainen sekä jäsenenä Sari 
Myllynen. Varajäsenet ovat Tapio Honkala ja 
Marita Helminen sekä uutena varajäsenenä 
Pauli Klippi.

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 2016 jäsen-
maksujen maksamista varten. 

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 € ja 
perhejäsenmaksu 10 €.

Muista käyttää nimenomaan tällä lomakkeella 
olevaa tilinumeroa sekä viitenumeroa! 
Yhdistyksellä ei ole enää pankkitiliä Nordeassa.

Puheenjohtajan terveiset

Tänä vuonna järjestimme Kyläyhdistyksen 
syyskokouksen Kylätalo Kesälässä ja tämä oli 
sitten varmaankin viimeinen kerta, kun siellä 
kokoonnuttiin. Kunta on siis päättänyt myydä 
kiinteistön, ja Kyläyhdistystä ja muita osapuolia 
on pyydetty tyhjentämään talo niin pian kuin 
mahdollista. Tämä on surullinen uutinen, kun 
Kesälä niin kauan on ollut kyläläisten tukikohta 
ja paikka jossa ollaan voitu järjestää yhteisiä 
juhlia, kokouksia ja tapahtumia. Noin vuosi sitten 
aloitimme keskustelun kunnan kanssa Kesälän 
uudelleen käytöstä, mutta valitettavasti se ei 
tuottanut toivottua tulosta…

Kyläyhdistys jatkaa kuitenkin toimintaansa ja 
pyrimme edelleenkin järjestämään kyläläisille 
yhteisiä tapahtumia ja retkiä sekä olemaan 
aktiivisesti yhteydessä kuntaan ja muihin 
yhdistyksiin kuten toimintasuunnitelmassakin 
todetaan. Toivottavasti saamme kyläläisiltä 
tarvittavaa apua kun omat kädet ei riitä, sehän 
on  kyläyhteisön tarkoitus, pitää kylä yhdessä 
elävänä!

On hienoa asua kylässä, jossa yhdessä pidetään 
huolta asuinympäristöstä ja viihtyvyydestä! 
Näinä SOME-aikoina on tärkeää, että edelleen 
tunnetaan naapurit ja kylänraitilla voi jutustella 
kuulumisia. Tämä rupeaa jo olemaan harvinaista 
kaupunkiasumisessa.

Kyläyhdistyksen syyskokous alkamassa, osallistujia vielä tulossa.            Kuva: Marita Helminen

http://www.facebook.com/Veklahti


Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

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

Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia 
vuoden 2016 aikana:

Kevätkausi

- jääkiekkokaukalon jäädytys (säävaraus)

- yhdistyksen kevätkokous

- kevätretki tai -tapahtuma (kiinnostuksen 
mukaan)

- Kylän Pihakirppis-tapahtuma

- Rantatalkoot yhdessä Wecklaxin 
Asutusalueen Yhdistyksen kanssa

- Juhannusjuhlat (tosin ilman arpajaisia, 
ellei ilmaannu halukkaita järjestäjiä)

Syyskausi

- Yhdistyksen syyskokous

- Veklahden Kyläsanomat, vain yksi numero 
vuonna 2016 supistuneen toiminnan vuoksi

Järjestämättä jää jatkossakin mm. 
perinteinen kylän joulujuhla.

Toimintasuunnitelmaa on karsittu vuodelle 2016. 
Tähän on syynä tekijöiden vähyys sekä se, että 
Kesälä ei enää ole käytettävissämme.  

Toimikunta on käynyt neuvottelua kunnan 
kanssa Kesälän käytöstä ja todennut, ettei 
yhdistyksellä ole mahdollisuutta hyväksyä 
kunnan asettamia käyttösääntöjä.

Toimikunta kokee myös, että kyläyhdistyksen 
pitäisi saada uusia toimijoita niin toimikuntaan 
kuin myös tapahtumien ja retkien järjestelyihin.

Kyläyhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä Kirkko-
nummen kuntaan ja muihin yhdistyksen toimin-
nan 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.

Veklahden Kyläsanomat - Nro 44 - Syksy 2015

Näitä juhlia voimme vain kaiholla muistella...                                       Kuvat: Marita Helminen, 1990



Grillimakkara ja kahvi menivät hyvin kaupaksi.

Muistoja kesän tapahtumista

Kesälä ei tänä vuonna ole ollut käytössämme, mutta perinteistä toimintaa pyritään järjestämään 
mahdollisuuksien mukaan. Alkuvuoden aikana tehtiin kaksikin retkeä, joista tarkemmin kerrottu 
jo kevään kyläsanomissa. Syksyn teatteriretki sen sijaan peruuntui osallistujien vähyyden vuoksi.

Rantatalkoot ja lasten onkikilpailu

Rantatalkoot 6.6. sujuivat kauniissa säässä, 
paikalla oli hieman toistakymmentä henkilöä. 
Rannan ruohikko oli kasvanut jo hieman 
ylipitkäksi, joten leikattavaa ja siivoamista oli 
paljon. Ja lopuksi nautittiin ne perinteiset, 
todella ansaitut virvokkeet.

Siivotulla rannalla oli sitten hyvä järjestää 
Smedsbyn osakaskunnan organisoima lasten 
onkikilpailu.

Sijoitukset ja saaliit: 
1. Aaron Peltonen 1.115 g
2. Otto Korelin 1.030 g
3. Emilia Somari 730 g
4. Ada Peltonen 550 g
5. Teemu Somari 350 g
6. Matias Rahkonen 300 g
7. Sara Solakuja 238 g
8. Leevi Vuori 230 g

Ilman saalista jää valitettavasti aina joku ja 
tällä kertaa Maijalla oli huono kalaonni.

Kisan puolivälissä taivas alkoi pilvistyä ja 
sadekin hieman ropista, mutta kala söi hyvin, 
mikä tietenkin oli lasten mieleen. Ja palkinnot 
olivat taas hienot, kiitos kalastuskunnalle!

Pihakirppistapahtuma 

Samana viikonloppuna 7.6. pidettiin jo 
perinteeksi muodostunut kirppistapahtuma. 
Myyntipisteitä oli eri puolilla kylää yhteensä 
viisi kappaletta ja innokkaita myyjiä yli 10.

Asiakkaita olisi kuitenkin kaivattu lisää.

Juhannusjuhla

Perinteinen juhannusjuhla arpajaisineen kokosi 
rannan täyteen. Ensi vuonna arpajaisia ei enää 
järjestetä, ellei toimikuntaan saada uusia 
innokkaita kylän tapahtumien järjestäjiä.
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Onkikilpailu houkutteli laiturille 9 innokasta 
kalastajaa, nuorin oli 3-vuotias ja vanhin 9-vuotias. 

Hyvin tehdyn työn jälkeen lupa nauttia virvokkeita. 



Näkymät Myllylammentielle 50-luvun lopulla. 

Myllylammentien historiaa

Muistelen että tie oli aluksi päällystetty sahanpuruilla ja myöhemmin koksinkuonalla (tietääköhän 
kukaan mitä se on, mutta siksi sitä kutsuttiin). Me lapset kuljimme kesäisin yleisesti paljain jaloin  
(erittäin terveellistä muuten) ja koksinkuona tuntui pistelevältä jalkapohjissa.

Kuvissa näkyvät "tönöt" olivat asukkaiden ensimmäisiä asuinrakennuksia. Myöhemmin raken-
nettiin isommat ja paremmat talot. Sillä vuosikymmenellä rakennettiin hartiapankin voimin. 
Ei ollut asuntolainoja, vekseleitä vain.
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Myllylammentie 23:n 
pihakuusi.

Ei kasvanut puita kummallakaan puolen tietä. Joitakin pajuja 
näköjään oli. Mutta meidän tontilla oli yksi noin 1,5 m kuusi! 
Äitini kertoman mukaan se toimi meillä "jääkaappina”, koska 
muutimme kesäaikana. Kuusi antoi hiukan varjoa. Sen juurelle 
kaivettiin pieni kuoppa, jossa säilytettiin maito ja voi.

Tämä rakas pihakuusemme kaadettiin tänä syksynä. Se oli 
vaikea päätös, koska sillä oli paljon tunnearvoa. Vanhan 
kansan uskomushan on että pihakuusi suojelee taloa.

Kylämme on 
muuttunut vuosien 
saatossa reheväksi 
ja kauniiksi alueeksi 
hyvin hoidettuine 
pihoineen.

Kyllikki Kairema
Myllylammentie 23

Ensimmäinen mökki tien oik.puolella oli Janssonin, seuraava oli Hytö-
nen (nyk. Virkama), Laitinen (nyk. Rämö), Heilanen (nyk. minä) jne.



Yli puolivuosisataa Veklahdessa!

Ajatukseni melkein pysähtyivät kun Marita 
lähestyi minua ja tiedusteli olisiko minulla 
”jotain juttua Kyläsanomiin”, koska totesin 
asuneeni Veklahdessa jo yli puolivuosisataa, 
huh huh!

Olimme vanhempieni kanssa ajaneet Kirkko-
nummen läpi kesäpaikkaamme Lohjansaareen 
heti kun raja aukeni eli 1956. Silloin tosin 
Humaljärven toiselta puolelta. Kauhuksemme 
kuulimme vanhempieni suunnittelevan täältä 
tontin ostoa.

No, se tapahtui sitten myöhemmin, veljeni ja 
minun onneksi.

Viisikymmentäluvun lopulla tontti täältä 
hankittiin Tullimiehenkujan päästä. Tuolloin 
Veklahdessa tuntui asuvan muutamaa 
talviasukasta lukuun ottamatta pelkästään 
kesäasukkaita. 

Paikkana tämä tunnettiin Vecklaxina ja 
suomenkielisen nimen muistan tulleen vasta 
myöhemmin. 

Mitä palveluja löytyi Veklahdesta? Täällä oli 
Jousan kauppa ja kioski ja siinä kaikki! 
Uimarantaa tehtiin Ari Lehtisen ja isäni voimin 
ja kai me veljeni kanssa jotakin yritimme 
auttaa. Tulihan sinne sitten venelaiturikin 
myöhemmin, joskin vaatimattomampi kuin 
nykyinen ja uimarantakin on komistunut 
vuosien varrella.

Musiikkia harrastimme kavereidemme kanssa 
milloin kenenkin kotona, mutta ei se oikein 
silloinen rautalanka musiikki sopinut kenenkään 
meidän vanhempiemme korville. Päätimme 
tiedustella Gunnar Hernbergiltä hänen vanhasta 
ns. tallirakennuksesta tiloja käyttöömme, ei 
onnistuttu. Hän tuumasi vaan ”hyvä idea” ja niin 
siihen syntyi kohta asuntoja.

Liikuntaa ja urheilua aina harrastaneena 
kiinnostusta oli tietysti saada hiihtolatuja ja 
luistelumahdollisuuksia Veklahteen. 

Otin yhteyttä Kirkkonummen liikunta-
lautakuntaan (en muista kuka siellä silloin oli 
vastuuhenkilö) ja tiedustelin miten he voisivat 
auttaa tässä asiassa? No, vastaus oli: 
”Kirkkonummen keskustan Venäläinen kenttä 
jäädytetään ja sinne saa tulla luistelemaan ja 
pelaamaan jääkiekkoa ja pururatakin on”. 

Aika vaikeata, kun linja-autoja ei sinne kulkenut, 
eikä niitä silloin mennyt kuin aamulla Helsinkiin 
ja illalla takaisin (ainakin tuntui siltä).
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Uimaranta ja vanha laituri 80-luvulla.
Kuva: Marita Helminen

Hiihtokilpailuja varten on tehty ladut aina omin voimin 
ja osallistujia riitti 80-luvulla vielä moneen ikäsarjaan.
Kuva: Kyläyhdistyksen arkistoista.



Yli puolivuosisataa Veklahdessa!

Suuria mullistuksia tapahtui kun Kesälä tuli 
kyläläisten käyttöön ja uimarantaa parannettiin 
konevoimin, sekä luistinrata siirtyi järven jäältä 
maalle ja sai vielä ”seinät ja maalit”.

Tätä päivää kun peilaan omiin muisteloihini, 
niin näen Veklahden aika mielenkiintoisena 
kotopaikkana. Täällä meillä on puistoaluetta, 
uimaranta, luistinrata ja muutenkin luonnon 
rauhaa. Aina kun matkoiltamme palaamme 
toteamme: ”On kiva tulla kotiin”!  

Veklahdessa 12.12.2015 

Pauli K Klippi 

Veklahden Kyläsanomat - Nro 44 - Syksy 2015

Veklahden bussiaikataulut

Morsiusmäki tänään.

Isien ja poikien ottelu kaukalossa vuonna 1987.
Kuva: Kyläyhdistyksen arkistoista.

Nämä aikataulut ovat voimassa koulujen päättymiseen saakka 4.6.2016 ja ajat ovat arvioituja 
pysäkin ohitusaikoja. Kesäaikaan busseja ei näillä näkymin kulje.



Turvapaikanhakijat Kirkkonummella

Olen työskennellyt kolmessa vastaanotto-
keskuksessa ja ollut yhtä perustamassa ja olen 
luonteeni, tiedon ja kokemukseni kannalta 
sekä inhorealisti että optimisti. Vedin myös 
Aavarannan keskuksen avaamisen yhteydessä 
pidetyn keskustelutilaisuuden ja päätyöni Naa-
puruussovittelun keskuksen puolesta minuun 
voi ottaa yhteyttä, jos keskuksen asukkaiden 
ja naapureiden välillä esiintyy häiriöitä tai 
konflikteja. Koordinoin tällä hetkellä kunnan ja 
Kirkkonummen eri yhteisöjen, aktiivisten 
asukkaiden ja turvapaikanhakijoiden välisen 
yhteistoiminnan viestintätyötä. Olen mukana 
radikalisoitumista ehkäisevässä kansallisessa ja 
kansainvälisessä verkostossa.

Aavarannan vastaanottokeskuksessa asuu tällä 
hetkellä n. 380 turvapaikanhakijaa, joista n. 60 
on naisia ja lapsia. Henkilökuntaa ja vartijoita 
sekä vapaaehtoisia keskuksessa toimii useita 
kymmeniä. Valtaosalla asukkaista on ammatti; 
kokkeja, lääkäreitä, rakentajia, puuseppiä, 
mediaväkeä jne. ja useat osallistuvat keskuk-
sen toiminnan pyörittämisen omalla työ-
panoksellaan. 

Aavarannassa toimii aktiivisesti kielenopetus-
ryhmät ja asukkaat ovat muodostaneet media-
ryhmän ja käyvät harrastamassa mm. liikuntaa 
Masalassa ja Espoossa. 

Keskuksen toiminnan kestosta ei ole kenellä-
kään varmaa tietoa. Se tiedetään, että Suo-
messa n. 30-35% saa myönteisen päätöksen 
5-12 kuukauden kuluessa, mikä tarkoittaa 
helmikuusta eteenpäin n. 1200 henkilöä. Heti 
kun hakija on saanut päätöksen, tulee hänen 
teoriassa poistua keskuksesta.

Kirkkonummella meidän kolmessa yksikössä on 
n. 700 aikuista, joista tuolloin teoriassa n. 230 
saa oleskeluluvan ja asuntotilanteen takia 
suurin osa muuttaa muualle pääkaupunki-
seudulla. 

Tällä hetkellä Aavarantaa ja Evitskogia hallinnoi 
ja operatiivisesta toiminnasta vastaa SPR, 
Helsingin ja Uudenmaan piiri, tiloista vastaavat 
kiinteistöjen omistajat ja muusta hallinnosta ja 
valvonnasta Maahanmuuttovirasto sekä taustalla 
ovat AVI, ELY ja kunta.

Asukkaita on huolettanut toiminnan alussa 
kiinteistöjen hinnan alentuminen jopa puoleen. 
Kyseltyäni tätä huolensa esittäneiltä, totesivat 
että ovat kuulleet ja itse arvioineet. Toisena 
huolena on esiintynyt jäteveden käsittely ja 
Vitträsk-järven tila ja veden riittävyys. 
Keskuksessa tämä tiedostettiin jo lokakuussa. 
Käyttövettä alettiin ottaa suoraan järvestä ja 
pienpuhdistamon kuormitusta on vähennetty 
rakentamalla mm. erillinen jäteveden talteenotto 
ja umpisäiliöiden tyhjennyksiä on lisätty. 

Eräät ”huolestuneet” päättivät järjestää 
rakennuskiellon näille myönteisille 
rakennustoimenpiteille lautakuntakäsittelyn 
kautta. Sinänsä oikeudenmukaista kohdella 
Kirkkonummen asukkaita jätevesiasiassa 
yhdenvertaisesti, mutta ei käyttää aseena 
toimintaa kohtaan. 
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SPR:n Aavarannan toiminnoista vastaava ohjaaja 
Jouni Uhlgren (vas.) ja koordinaattorina toimiva 
Luoman kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu 
Valtanen (oik.) kävivät kertomassa vastaanotto-
keskuksen tilanteesta myös Kyläyhdistyksen 
syyskokouksessa.



Huolta on herättänyt myös joidenkin turva-
paikanhakijoiden kuljeskelu vierailla kiinteistö-
alueilla sekä lisääntynyt liikennöinti. Näihin 
kaikkiin on Aavaranta ottanut kantaa ja 
ryhtynyt toimenpiteisiin. Asukkailla on kolme 
kertaa viikossa tiedonanto-, ongelmien 
käsittely- ja keskustelutilaisuus. 

Taloudesta huolehtiville olen todennut, jos 
puheeksi ovat ottaneet, että kustannukset 
muodostuvat pääosin suomalaisten keskuk-
sissa työskentelevien palkkakustannuksista, 
rakennus-, saneeraus-, jäte- ja huoltoyhtiöiden 
sekä monien palvelun tarjoajien, kuten 
kuljetus, terveydenhoito ja muusta asiakas-
palvelutyön laskutuksesta. Osansa vie myös 
ruokahankinnat, lämmitys ja sähkö. Kaikesta 
tästä maksetaan valtiolle ansio-, arvonlisä-, 
pääoma-, yhteisö-, polttoaine- jne veroja. 
Raha kiertää, konkurssitilassa olevat keskukset 
pysyvät käynnissä ja keskukset työllistävät 
Kirkkonummella välillisesti satoja ihmisiä.

Turvallisuusuhka?

Terrori-iskun riski Suomessa on matala, toteaa 
Sisäministeriö ja Suojelupoliisi. Viha- ja väki-
valtapuhe leviää erityisesti sosiaalisessa 
mediassa. Tämä lisää eri väestöryhmien välistä 
vastakkainasettelua, turvattomuutta ja voi 
heikentää yhteiskuntarauhaa. Viha- ja väki-
valtapuhe voivat tehdä aatteellisesta väki-
vallasta hyväksyttävämpää ja madaltaa siihen 
ryhtymisen kynnystä. 

Väkivaltainen äärioikeisto hyödyntää turva-
paikanhakijoiden määrän voimakkaan kasvun 
kansalaisissa herättämää pelkoa ja maahan-
muuttovastaisia asenteita omiin tarkoituksiinsa.

Arjen turvallisuuteen vaikuttavat eniten 
äärioikeiston toistuvat, pääosin uusnatsien ja 
skinheadien tekemät väkivaltarikokset ja 
heidän kanssaan liittoutuvat olutlasifilosofit, 
jotka pääsääntöisesti eivät mitenkään muuten 
ole kiinnostuneet auttamaan vähävaraisia, 
vanhuksia ja vammaisia, mutta jaksavat 
huolestua jopa taloudesta, kun maahan tulee 
turvapaikanhakijoita. 

Kun 300-600 valtaosin miestä 18-40 iässä 
laitetaan vieraassa maassa asumaan yhteen, 
pieniin tiloihin kuukausiksi epävarmoina 
tulevaisuudestaan, on aivan luonnollista että 
häiriöitä syntyy. On selvää, että kun puhutaan 
yksilöistä, on joukossa henkilöitä joiden 
moraalikäsitykset eivät ole sitä, mitä me itse 
kenties ajattelemme moraalista. 

Tämä yksilöllisyys tarkoittaa myös, että kaikkia ei 
saa leimata joidenkin henkilöiden tekojen kautta. 
Myös meitä kantaväestön edustajia on moneen 
junaan.

Äärimmäisessä hädässä tänne kauas pohjoiseen 
tulevan henkilön erityinen tarve on saada täältä 
turvapaikka eikä järjestää itselleen ongelmia, 
teoilla jotka vaikuttavat hänen turvapaikka-
käsittelyyn. Paras tapa hoitaa turvallisuutta ja 
auttaa kahdensuuntaisessa kotoutumisessa on 
aktiivinen kanssakäynti asukkaiden kanssa, 
asukaskuntayhteistyön saumattomuus, liittoutu-
mattomuus vihapuheeseen ja osallistuminen 
omilla edellytyksillä, pyytämällä talkoihin (tätä 
koordinoidaan), tarjoamalla toimintaa, autta-
malla kuljetuksissa jalkapalloa pelaamaan, 
tukemalla kielenopetusta ja tervehtimällä ohi 
kulkiessa. Voi myös tarjota omaa osaamistaan, 
vaikka käsitöitä, taideosaamista, kutsua kylään.

Tämän toiminnan piirissä on tällä hetkellä paljon 
väkeä ja kaikki ovat tervetulleita.

Olen jatkuvassa yhteydessä Aavarantaan ja 
hyvin tietoinen tilanteesta sekä luottavainen 
siihen, että asiat hoidetaan asianmukaisesti ja 
jokaiseen häiriöön/tekoon puututaan 
välittömästi. Otathan yhteyttä, jos haluat 
yhteystietoa, lisää tietoa tai jos sinua huolettaa 
jokin asia.

Jens Gellin, 040 835 2994 (työ), 
050 560 1961 (koti)
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Turvapaikanhakijat Kirkkonummella



Varhaisperunaa ämpäristä

Perunan ämpäriviljely mahdollistaa kasvatuksen ilman perunamaata ja viljelysten mukaan 
ottamisen vaikkapa kesämökille. Olen kokeillut tätä muutamana kesänä hyvällä menestyksellä, 
joten voin suositella muillekin.

Milloin ja miten kannattaa aloittaa?

Perunanviljelyn voi aloittaa ämpärissä jo 
maaliskuun puolivälissä, jolloin juhannus-
aterialla on varmasti uutta perunaa. Viime 
vuonna aloitin vasta huhtikuun puolivälissä, 
mutta ehtivät hyvin vielä juhannukseksi.

Perunoita kannattaa idättää huoneen-
lämmössä kunnes idut ovat yli sentin pituisia. 
Sen jälkeen ne voi istuttaa.

Ämpäreiden pohjaan pitää tehdä reikiä, jotta 
sadevesi ja liika kasteluvesi pääsevät poistu-
maan. Ämpärien alle kannattaa laittaa pesu-
vati tai lautanen.

Ämpärin koolla ei ole väliä, mutta pieneen 
ämpäriin sopii vain pari siemenperunaa, 
isompaan voi laittaa useamman. 
Mullan pitää olla kosteaa ja lannoitettua. 

Miten toimitaan?

• Laita perunat ämpäriin ja peitä noin 10 cm 
paksuisella multakerroksella. 

• Sijoita ämpärit valoisaan paikkaan 
huoneenlämmössä.

• Lisää multaa heti, kun mullanpinnan 
yläpuolella näkyy 10–20 sentin pituudelta 
varsia.

• Jatka näin siihen asti, kunnes ämpäri on 
täynnä multaa, ja kastele tarpeen mukaan.

• Siirrä ämpärit ulos heti, kun sää sallii. 
Tarvittaessa ne voi vielä peittää harsolla.
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Kasvatus aloitettu huhtikuun puolivälissä, hyvät varret 
jo toukokuun alkupuolella.

Ämpäriperunoiden tilanne 20.5.2015, jolloin ne on 
jo siirretty ulos.

Vertailun vuoksi tilanne perunamaalla 20.5.2015. 



Luontoystävällisiä torjunta-aineita

Myrkyistä puhutaan paljon ja joskus niitä on pakko käyttää. Mm. Veklahden jättiputkiesiintymät 
ovat vaatineet myrkkyjä, jotka on pakko hyväksyä, kun muuta keinoa niihin ei ole. Glyfosaatin 
(parhaiten tunnettu nimellä Roundup) välittömiä vaikutuksia ihmiseen ja eläimiin on pidetty 
vähäisinä ja sen on väitetty hajoavan luonnossa aika nopeastikin. Tutkimukset on kuitenkin tehty 
lämpimämmissä maissa ja on myös epäilty, että glyfosaatti saattaisi erityisesti kylmässä ilman-
alassa sitoutua maaperään tai siirtyä pohjavesiin, joten kotipuutarhoissa kannattaisi miettiä myös 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Tässä muutama ehdotus, mutta paljon muitakin löytyy.

Mäntysuopaliuos

Kasveille suositellaan 2-3% vahvuista seosta, 
joka saadaan siten, että 10 litraan lämmintä 
vettä sekoitetaan 2-3 dl nestemäistä mänty-
suopaa. Vaikutuksen tehostamiseksi mukaan 
voi lisätä 1 rkl suolaa tai hieman liivatetta.

Ruiskuta liuosta kasveille mieluiten illalla. 
Mäntysuopaliuos tehoaa erityisesti kirvoihin, 
mutta ei välttämättä vaikuta heti yhden 
sumutuskerran jälkeen, vaan käsittely tulee 
uusia parin päivän välein, yleensä 2-4 kertaa. 

Rasvaton maito 

Rasvaton maito (ei kevytmaito) sopii varhais-
kevätruiskutteeksi omenapuille. Sen voi myös 
laimentaa esim. 1 dl maitoa noin litraan vettä.

Raparperinlehtikeite 

• Kerää noin puoli kiloa tuoreita raparperin-
lehtiä ja lisää 5 litraa vettä.

• Keitä seosta hetki ja siivilöi.

Ruiskuta laimentamattomana kasveille 
torjumaan etanoita ja pikkuhyönteisiä. 

Aspartaamilla makeutetut kevytlimut

Aspartaamilimuja olen käyttänyt kasvi-
huoneessa muurahaisten torjuntaan ihan 
menestyksellisesti. 

Tutkijoiden mukaan aspartaami ja sen kaltai-
set keinotekoiset makeuttajat mm. lisäävät 
kakkostyypin diabeteksen, verenpainetaudin, 
aivohalvauksen, sydänkohtauksen ja metabo-
lisen oireyhtymän kaltaisia sairauksia. 
Muurahaisille se on tappava hermomyrkky.

Ensi keväänä voi olla jo vaikeampi löytää sopi-
va ”kevytmyrkky”, kun Pepsi Maxiakin on tänä 
vuonna alettu valmistaa ilman aspartaamia. 

Tomaatinlehtiuute 

• Kerää pari kourallista tomaatin lehtiä.

• Murskaa lehdet ja lisää 2 litraa vettä.

• Anna seoksen muhia pari tuntia ja suodata. 

Käytä laimentamattomana esim. kaaliperhos-
ten toukkien torjuntaan. Mäntysuopaa voi 
lisätä joukkoon vaikutuksen tehostamiseksi. 

Nokkosvesi

• Kerää ämpäri täyteen nokkosia.

• Lisää päälle vettä niin paljon, että kasvit 
peittyvät.

• Anna nokkosten seistä vedessä 1-2 vrk ja 
siivilöi se pulloon.

Nokkosvettä voidaan suihkuttaa kasveille 
laimentamattomana lehtikirvojen torjumiseksi. 
Se tehoaa kirvoihin silloin, kun niitä ei ole 
kovin runsaasti. 

Sitä voit myös käyttää mansikan harmaa-
homeen, mansikkapunkin ja karviaishärmän 
torjuntaan. 
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Nokkosveteen kelpaavat myös isokokoiset nokkoset.



Takasivu – Baksidan

On taas tullut aika kaivaa joulukoristeet esille ja 
etsiä se paras kinkunpaisto-ohje. Kyllä tämä 
joulun aika on kuitenkin mukavaa ja nautin-
nollista vaikkakin hieman kiire painaa päälle. 
Mutta sehän vaan pitää virkeänä ja toimeliaana. 
Joulukuun traditiot luovat tälle pimeälle 
ajanjaksolle omanlaisen tunnelmansa. 
Jouluvalot ja kynttilät, piparkakkujen ja 
joulutorttujen  leivonta, glögin ja riisipuuron 
nauttiminen, perinteinen kuusenhakureissu 
sekä monet muut jouluaskareet täyttävät 
päivät. Turvallisuuden tunne ja harmonia 
syntyy usein rutiineista ja tutuista asioista, 
myös meille aikuisille.

Vaikkakin vuoden aikana on monenlaista 
reissua ja tapahtumaa ollut niin kyllä se arjessa 
eläminenkin on arvoisensa.

Toivotan leppoisaa Joulunaikaa kaikille 
kyläläisille ! 

Lotta, Veklahdessa 9.12.2015

Det har igen blivit tid att gräva fram julpynt 
och alla de bästa julmatsresepten. Jag tycker 
om jultiden fastän den ofta är hektisk och 
bråd, men det är ju ändå roliga saker man får 
pyssla med. December traditionerna skapar en 
särskild stämning i mörkerperioden. Att baka 
pepparkakor och jultårtor, tända julljus, njuta 
av glöggen och risgrynsgröten, att hämta 
julgranen från skogen samt många andra 
julsysslor fyller dagarna. 

Rutiner och bekanta saker skapar 
trygghetskänsla och en inre harmoni även 
hos oss vuxna. 

Fastän många resor och olika händelser har 
präglat året så är det väldigt värdefullt att leva 
och njuta av livet i vardagen. 

Jag vill önska alla bybor en avkopplande och 
fridfull Juletid! 

Lotta, i Vecklax 9.12.2015

Arkea vuoden varrelta.
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