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Kunnan avustus

Yhdistys on hakenut kunnalta 800 euron 
toiminta-avustuksen. Päätöstä kunnalta ei ole 
vielä tullut.

Jäsenmaksut – Tilipankki vaihtunut

Vuoden 2015 jäsenmaksut on peritty ja 
yhdistys on vaihtanut pankkitilin Nordeasta 
paikalliseen Säästöpankkiin. Mikäli jäsenmaksu 
on jostain syystä jäänyt maksamatta, siitä on 
lähetetty henkilökohtainen maksukehotus tai 
uusi maksulappu tämän lehden liitteenä. 
Ellet siis ole nyt saanut maksulappua, asia on 
osaltanne kunnossa. 

Jos et vielä ole kyläyhdistyksen jäsen, voit 
liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 
Veklahden kyläyhdistyksen uudelle tilille.

Tilinumero on FI48 4006 0010 2491 71

Saaja: Veklahden kyläyhdistys ry. 
Summa: 10 €/perhe tai 4€/henkilö 
Viite: 2600

Jäsenmäärä vaikuttaa suoraan kunnan 
myöntämään avustukseen ja Kyläsanomat 
jaetaan vain jäsenmaksun maksaneille.

Tällä hetkellä yhdistyksellä on noin 200 
jäsentä! 

Tiedotus

Käythän myös seuraamassa ja tykkäämässä 
kyläyhdistyksen Facebook-sivuja osoitteessa 
www.facebook.com/Veklahti
(HUOM: Ei vaadi FB-kirjautumista).

Sivuilla on nyt jo 122 tykkääjää. 

Puheenjohtajan palsta

Kesälän käyttöoikeus loppui vuosi sitten, kun 
kiinteistö siirrettiin Nuorisotoimelta Tilahallinnon 
alaisuuteen. Kylätalomme tilanne on edelleen 
epäselvä ja talo seisoo siis tyhjillään ilman 
käyttäjiä, mahtaa olla yksinäistä…

Kun helmikuun alussa saimme audienssin 
tapaamaan kunnanjohtaja Tarmo Aarniota sekä 
yhdyskuntatekniikan toimialajohtajaa Jari 
Tirkkosta, herrat lupasivat hoitaa asiaa niin, että 
esim. yhdistykset voisivat hakea käyttöoikeutta 
tällaisiin kunnan omistamiin tyhjillään oleviin 
kiinteistöihin. 

Mitään ei kuulunut pitkään aikaan. Sitten 
kyseltyäni missä vaiheessa asia mahtaa olla sain 
huhtikuun alussa vihdoin viestin. 

Siinä ilmoitettiin, että nyt on olemassa palvelu-
tuotannon lautakunnan päätös tällaisen 
toiminnan mahdollistamisesta vastikkeettakin. 
Pelisäännöt olivat vielä valmisteluvaiheessa, 
mutta luonnos oli jo olemassa ja asian piti edetä 
2-3 vko kuluessa. Kun pelisäännöt olisivat 
valmiina, voisi kunta virallisesti alkaa jakaa tiloja 
käyttöön. 

Aikaa taas kului ja kun mitään tietoa ei ruvennut 
kuulumaan otin taas yhteyttä herroihin touko-
kuun alussa. Vastaukseksi sain, että ns. peli-
sääntöluonnos on olemassa, mutta asia on 
edelleen kesken. ”Saanemme kokeiluversion 
säännöistä syntymään alkukesään mennessä, 
ehkä jo tässä kuussa. Sitten voimme ryhtyä 
neuvotteluihin.”

Eli näitä neuvotteluita odotellessa…

Emme myöskään voine unohtaa, että Kesälähän 
on kunnan kiinteistöjen myyntilistalla, joten saa 
nähdä kumpi ehtii ensin.
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Teltat on hankittu vuonna 2012 kyläyhdistyksen 30-
vuotisjuhlia varten.

Kaikki myyntipisteet sijaitsevat alle 500 metrin päässä 
Kivisillantien risteyksestä.

Pihakirppistapahtuma 7.6.2015 klo 11-15

Veklahden perinteinen pihakirppistapahtuma on jälleen tulossa. Sovittuja myyntipisteitä on viisi, 
mutta osallistuminen on vapaata: Voit perustaa pihallesi oman kirpparin tai tulla mukaan 
myymään jollekin näistä.

Yhteisten pihakirppisten ideana on koota usea 
myyjä muutamaan myyntipisteeseen sopivalla 
etäisyydellä toisistaan, joten otapa sunnuntai-
kävelylle hieman rahaa mukaan!

Kivisillantie 3

Marjon ja Lotan myyntipisteessä on tarjolla 
lasten vaatteita, tarvikkeita, kirjoja ja leluja.

Kivisillantie 20, Kesälä

Lehtiset tuovat myytävää Kesälän pihalle.

Humalkallio 21

Maj-Lis on myymässä hienoja käsitöitään, 
lasten tarvikkeita sekä myös hieman 
harvinaisempia tuotteita, kuten ikoni-
pohjia ja Oriflamen kosmetiikkaa.

Myllylammentie 23

Kyllikin pihalla voi tehdä monenlaisia 
kirppislöytöjä viime vuosien tapaan.

Kirppistä koskevat kyselyt: Lotta 
Sandström-Peltonen; puh. 040 – 5866 288

Kyläyhdistyksellä on kaksi huvilatelttaa. 
Mitat ovat: leveys 500 cm, pituus 800 cm 
ja korkeus 278 cm. Yhdistyksen jäsenet 
voivat vuokrata teltan omaan käyttöönsä. 
Viikkovuokra on 30 € / teltta.

Lainaajien velvollisuudet

Teltta tulee pakata vasta, kun se on 
kuivatettu, jos se on kastunut. 

Teltta tulee tarkistaa ennen käyttöä ja 
käytön jälkeen. Kaikista vaurioista ilmoi-
tettava välittömästi, jolloin voidaan sopia 
mahdollisista korvausmenettelyistä.

Jousitie 10

Maritan ja Micken alapihalla on tarjolla 
sekalaista kirppistavaraa, laukkuja, kirjoja, 
vaatteita ja Heidin koruja. 

Mukana ovat ainakin myös Raija ja Marjatta S, 
joiden käsityöt kävivät hyvin kaupaksi viime 
vuonna. Pihalle sopii vielä uusiakin myyjiä eikä 
erillistä ilmoittautumista tarvita.
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Tutustuimme Munch-näyttelyyn 17.1.2015

Veklahden kyläyhdistys järjesti 
tammikuussa retken Didrichsenin 
museoon ja pikkubussi tuli taas 
täyteen taiteen ystäviä. 

Edvard Munch – Elämän tanssi 
-näyttely toi Munchin Suomeen 
15 vuoden tauon jälkeen. Näyttelyn 
ekspressiivinen kuvamaailma kertoi 
Munchin omista kokemuksista ja 
inhimillisistä vastoinkäymisistä, jotka 
puhuttelevat myös nykykatsojia. 

Tammikuinen sää oli viileä, mutta ei onneksi 
hyytävän kylmä, sillä näyttelyyn oli pitkä jono 
ja saimme odottaa aika kauan. Vihdoin sitten 
kutsuttiin sisään ”Vehkalahden taideyhdistys”, 
jonka joku, taisi olla Silja, keksi tarkoittavan 
meidän ryhmäämme.

Monet taulut olivat tuttuja entuudestaan, 
mutta oppaan johdolla ne saivat ihan uuden 
merkityksen. Munchin isosisko oli kuollut 
15-vuotinaana tuberkuloosiin, mikä on ollut 
aiheena kuuteen Sairas lapsi –teokseen.

Sairas lapsi –taulun oikeassa reunassa olevan 
valkoisen kohdan on tulkittu tarkoittavan 
ikkunaa, johon lapsi on kohdistanut katseensa, 
ikään kuin katsellen jo pois tästä maailmasta.

Tunnetuimmista teoksista mm. Huuto ja 
Madonna olivat mukana grafiikkaversioina.

Vampyyri-teos oli yksi kiehtovimmista ja sen 
alkuperäinen nimi olikin ollut Rakastavaiset. 
Erään taideryhmän jäsenen mielestä nainen 
kuitenkin imi miehestä elinvoimaa ja piti tätä 
ansassa, joten Munch muuttikin taulun nimeksi 
Vampyyri.

Litografia - Kuoleman suudelma. Kuva: Micke Gerkman
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Yhdistyksen puheenjohtajan johdolla matkalla kohti Helsinkiä.

Sairas lapsi.

Vampyyri. 



Wecklaxin Asutusalueen Yhdistys ry. tiedottaa

Veklahdessa toimii kaksi yhdistystä ja useimmat kyläläiset kuuluvat näihin molempiin. 

Kyläyhdistystä vanhempi yhdistys on Wecklaxin Asutusalueen Yhdistys ry, joka omistaa Vek-
lahden alueen yleisessä virkistyskäytössä olevia maa-alueita, mm. Humaljärven rannalla olevan 
uimarantamme ja sen lähimaat. Yhdistyksen jäseniksi ovat oikeutettuja liittymään tiettyjen 
kiinteistöjen omistajat

Vuosikokouksessa 19.4.2015 yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Kari Lahdenperä ja 
varapuheenjohtajaksi Juha Kujanpää.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jan 
Björklöf, Tapio Honkala ja Jaana Lindfors ja 
varajäseniksi Pekka Helenius ja Jukka 
Pirttijärvi.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
sisältää mm. seuraavia hankkeita:

Vaihdetaan rantakeinuun uudet istuimet ja 
nostetaan rantakäymälä suoraan.

Korjataan laituria, nostetaan maalla olevaa 
betoniarkkua ylemmäs, niitetään kaislikkoa, 
tuodaan hiekkaa uimarannalle ja singeliä 
(alle kangas) laiturin vasemmalle puolen.

Tehdään varaston päätyyn portaat/ajoliuska, 
kavennetaan turvonneita ovia ja tuodaan 
mursketta varaston perustuksien suojaami-
seksi roudalta.

Jatketaan jättiputken ruiskutuksia touko-, 
kesä- ja heinäkuussa.

Kunnostetaan polku Jousitieltä Metsälähteen-
tielle.

Yhdistyksen soutuvene

Veneelle on varattu rantapaikka ja siihen on 
maalattu tunnus WAY. Veneeseen saa avaimen 
kesäksi 20 € panttimaksua vastaan. Avaimia 
luovutetaan 5 kpl. Avaimet jaetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä ja ilmoittautumisia otetaan 
vastaan jatkuvasti.

Veneen airoja säilytetään erikseen sovittavalla 
tavalla. Airoja ei saa jättää lukitsemattomina 
veneeseen tai muualle rantaan. Vapaat airot 
houkuttelevat ulkopuolisia viemään/lainaamaan 
rannalta veneitä.
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Rantapukki oli painunut niin syvälle maahan, 
että laiturin silta ja laiturin alkupää alkoi hajota.

Venepaikkojen luovutus

Venepaikkoja luovutetaan vain yhdistyksen 
jäsenille. Venepaikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ensisijaisesti jaetaan pysyviä 
paikkoja. Ne joilla on laituripaikka, eivät pidä 
veneitään rannalla. Rantapaikkoja annetaan 
iän ja terveyden perusteella. Venepaikkaa ei 
saa luovuttaa eteenpäin.

Tällä hetkellä kaikilla halukkailla on vene-
paikka ja yksi paikka on vapaana. Siinä 
tapauksessa, että halukkaille ei riitä paikkoja, 
pyritään sopimaan käyttämättömänä olevien 
paikkojen haltijoiden kanssa paikan tila-
päisestä luovuttamisesta paikkaa välittömästi 
tarvitsevalle ko. kesäksi. Paikan varsinaisen 
haltijan maksamaa venepaikkamaksua ei 
palauteta paikan varsinaiselle haltijalle. Mikäli 
sopimukseen ei päästä, toimitaan WAY:n 
kokouksessa hyväksytyn Venepaikkojen 
luovutusohjeen mukaisesti.



Hvitträsk on yksi Kirkkonummen merkittä-
vimmistä nähtävyyksistä, jossa me paikalli-
setkin käymme aika harvoin. Olikin siten 
mukavaa käydä porukalla kuulemassa taas 
rakennuksen historiasta ja nykytilasta.

Hvitträskin rakennuttivat vuosina 1901-1903 
arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren 
ja Eliel Saarinen. Päärakennuksessa oli aluksi 
sekä yhteinen arkkitehtitoimisto että Saarisen 
ja Lindgrenin perheiden kodit. Geselliuksen 
alkuperäinen asunto oli ”Lilla Villan” eli eril-
linen piharakennus, josta hän muutti myö-
hemmin päärakennuksen pohjoispäätyyn.

Pohjoissiipi tuhoutui tulipalossa vuonna 1922 
ja sen tilalle valmistui uudisrakennus vuosien 
1929 – 1936 aikana. 

Opas kertoi mielenkiintoisesti rakennuksen historian 

ja taiteilijaperheiden elämäntarinat. 

Kyläyhdistyksen kevätkokous Hvitträskissä

Taiteilijakaverusten elämä oli kyllä kuin 
”Kauniista ja rohkeista”: Saariset erosivat 
aika pian rakennuksen valmistumisen jälkeen. 
Eliel avioitui sitten Geselliuksen sisaren Lojan 
kanssa, Mathilda taas Geselliuksen kanssa, 
kumpikin pariskunta vieläpä samana päivänä. 
Lindgrenit muuttivat Helsinkiin. 

Viimeisimmät laajat korjaus-, muutos,- ja 
restaurointityöt on tehty 1990-luvun lopulla 
Museoviraston valvonnassa ja vuodesta 2000 
lähtien kiinteistö on ollut Museoviraston 
hallinnassa.

Museona toimii Saarisen entinen koti. 
Päärakennuksen pohjoissiipi on kunnostettu 
2-16 henkilölle sopivaksi seminaari- ja 
kokoustilaksi, jossa on käytettävissä kaikki 
nykyaikaiset kokousvälineet.

Rakennuksia ja puutarhaa on siten koko ajan 
uudistettu, joten paljon uutta nähtävää oli 
myös niille, jotka olivat vierailleet museossa 
joskus aiemmin. 

Ikävä yllätys sen sijaan oli Hvitträskiin vievän 
ajotien ja Vitträsk-järven välistä avohakattu 
metsä, mikä on saanut lehdistössäkin julki-
suutta. Museovirasto myöntääkin, että metsän-
hoidossa tapahtui virhe ja kaadettujen puiden 
tilalle istutetaan uusia puita. 

Huoneissa kulkiessa voi aistia tunnelman.
Kuva: Micke Gerkman

Historian havinaa. Kuva: Micke Gerkman
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Kyläyhdistyksen kevätkokous Hvitträskissä

Hvitträsk näyttelytilana

Monikaan ei varmaan tiedä, että Hvitträsk on 
myös erilaisten tapahtumien ja vaihtuvien 
näyttelyiden pitopaikka. Kokouksemme 
ajankohta osuikin viikolle, jolloin juuri 
valmisteltiin seuraavaa näyttelyä. 

Hvitträskin vieraat –näyttely on avoinna koko 
kesän ajan, aina 13.9.2015 saakka ja siinä 
esitellään kuvin ja äänin Herman Geselliuksen, 
Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen seura-
elämää Hvitträskin taiteilijahuvilassa. Näyttely 
tuo esille arkkitehtien toimintaan eri tavoin 
vaikuttanutta kansainvälistä ystäväpiiriä, johon 
lukeutui monien eri taiteenlajien aikansa 
tunnetuimpia edustajia.

Monet ystävistä olivat myös taiteellisia 
yhteistyökumppaneita tai asiakkaita. Talon 
päärakennuksessa ja pihapiirissä oleskeli 
vuosien aikana toimiston pitkäaikaisia 
työntekijöitä ja vieraita. Ystäväpiiriin 
lukeutuivat lisäksi monet Vitträsk-järven 
naapurihuviloiden taiteilija-asukkaat.

Näyttely vaikuttaa jo etukäteen mielen-
kiintoiselta, sillä se sisältää eri teemoja, joiden 
kautta esitellään harvemmin nähtyjä valokuvia 
ja karikatyyreja Hvitträskin asukkaista ja 
vieraista.

Hvitträskin ravintola kokouspaikkana

Piharakennuksessa ”Lilla Villan” sijaitsee 
kahvila-ravintola, jossa ravintolatoiminnan 
lisäksi järjestetään kesän aikana myös 
monenlaisia tapahtumia, mm. Masalan 
nuorisoteatterin Improvisaatio klubi-iltoja, 
Sibelius-päivän ohjelmaa, Viini-tasting-ilta, 
Kirkkonummi-päivien teemaohjelmaa ym. 

Kyläyhdistyksen kokouspaikkana oli ravintolan 
”keltainen sali”, jossa oli myös mahdollista 
nauttia kahvit tai jopa kevyt keittolounas. 
Ravintola on tunnettu mm. käyttämistään 
paikallisista ja laadukkaista raaka-aineista. 
Nälkäisenä ei siten kokousta tarvinnut aloittaa 
tuon museokierroksen jälkeen.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
mukaiset aiheet: Edellisen vuoden toiminta-
kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien 
lausunto sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 
toimikunnalle vuodelta 2014.

Lopuksi käytiin melko pitkäkin keskustelu 
Kesälän tilanteesta, johon ei kokoukseen 
mennessä vielä oltu saatu selvyyttä. Siitä 
siis keskustelu vielä jatkuu toisaalla.

Hvitträskin vieraat –näyttelyn pystytys käynnissä.
Kuva: Micke Gerkman

Kyläyhdistyksen kevätkokous alkamassa.
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Kuva: Arja Pohto

Tunnetko kevätkukkijoita?

Kuvailen tässä sellaisia kevään kukkijoita, joita 
voi nähdä Veklahdessa tai sen lähiympäris-
tössä. Jätän pois kaikkein tutuimmat kasvilajit 
ja keskityn niihin, jotka ovat huomaamatto-
mampia tai harvinaisempia. Siis lyhyt johdanto 
kevätkukkijoihin.

Yksivuotisen KEVÄTKYNSI-
MÖn (Erophila verna), 
kukinnan näkeminen saa 
sydämeni sykähtämään
samalla lailla kuin kevään 

ensimmäisen kurjen huudon kuuleminen. 
Kevätkynsimö on pieni (korkeus n. 3 - 5 cm), 
mutta pippurinen kasvi. Sen yksittäin vaatimat-
tomat kukat muodostavat runsaudessaan 
valkoisia harsomaisia kasvustoja aurinkoisille 
kalliorinteille. Yllättävin paikka Kirkkonum-
mella, missä olen nähnyt kevätkynsimön 
kukkaharson, on keskustan entisen Alkon 
oven edessä mukulakivetyksellä.

Yhtä aikainen, mutta rotevampi 
ristikukkaiskasvi, on KEVÄTTASKU-
RUOHO (Thlaspi alpestre). Latinan-
kielinen lajinimi alpestre, viittaa 
Alppeihin. Runsaskukkainen tiheä 
tähkämäinen kukinto on 10 – 15 cm 
pitkän varren päässä. Vaikka terä-
lehdet ovat valkoiset, kukissa on 
hento punertava sävy, joka johtuu 
heteen ponsien violetista väristä. 
Kasvia tapaa ojan- ja pellonpientareilta, 
erityisesti ratapenkoilta. Kevään ensimmäiset 
kevättaskuruohon kukat näen auton ikkunasta 
Masalan läpi ajaessa. Omalla pihalla on 
muutama kevättaskuruoho ojanpientareella.

Kolmannen keväisen ristikukkaiskasvin,
LITURUOHON (Arabidopsis thaliana), 
otan mukaan listalle, koska se haus-
kasti ilmestyi tänä keväänä uima-
rannalle ilmeisesti maansiirron mukana. 
Yksivuotisen lituruohon tyypilliset 
kasvupaikat ovatkin kuivat kedot, 
töyräät, hiekkaiset tai kiviset mäet.
Kasvi on kuin suurempi (k. 15-30 cm) muoto 
kevätkynsimöstä. 

Lituruoho on kasvien keskuudessa varsinainen 
kuuluisuus: se on ensimmäinen kasvilaji, jonka 
geenit selvitettiin kokonaan vuonna 2000. 
Se sopii solubiologian tutkimuskohteeksi hyvin 
lyhyen elinkaaren ja runsaan siemenentuoton 
takia.

Toinen uimarannalle ilmestynyt 
kevätkasvi on liljakasveihin 
kuuluva PIKKUKÄENRIESKA
(Gagea minima). Minusta se 
näyttää suomalaiselta versiolta
narsissista, vaikka oikeasti se ei
ole samaa kasviheimoa. Käen-
rieskasta on olemassa suurempi laji, isokäen-
rieska, mutta sitä tapaa todennäköisimmin 
Ahvenanmaalla.

Juuri nyt toukokuun lopulla 
aloittaa kukintansa näyttävä 
violettikukkainen KEVÄT-
LINNUNHERNE (Lathyrus 
vernus). Veklahdessa kasvi 
on suhteellisen yleinen multa-
villa lehtomaisilla kasvupaikoilla. 
Sen saa helposti leviämään pihapiiriin sieme-
nistä ja antamalla kasvin vuosittain siementää.

Vihviläkasveihin kuuluvan KEVÄTPIIPOn
(Luzula pilosa) kukat eivät ulkonäöllään 
kerskaile. Kukinto on harsu, sarjamaisesti 
haarautuva huiskilo. Haarojen päissä ovat 
yksittäin vaatimattomat pienet ruskeat kukat. 
Vaatimattomuudestaan huolimatta kasvi on 
minusta hyvin sympaattinen. 
Koska monivuotisen kevät-
piipon lehdistö talvehtii, kasvi 
on heti lumen alta paljastut-
tuaan valmis kasvattamaan 
kukinnot. Kevätpiipon sieme-
nissä on öljymäinen lisäke, 
joka saa muurahaiset kiinnos-
tumaan niistä ja levittämään 
niitä. Veklahdessa kevät-
piippoa löytyy joka tontilta, 
niin yleinen se on.
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Hieman harvinaisemmista kevät-
kukkijoista haluan esitellä 
KEVÄTLINNUNSILMÄn
(Chrysosplenium alternifolium). 
Se on rikkokasveihin kuuluva 
matala (k. noin 10 cm) kosteik-
kokasvi. Kukinnon rakenne on 
erikoinen. Yksittäisessä pienessä 
kullankeltaisessa kukassa ei ole 
terälehtiä vaan neljä verholehteä ja kahdeksan 
hedettä. Kukkien alla olevat tukilehdet ovat 
suuria ja limenvihreitä. Ne tekevät kukinnosta 
näyttävän. Siemenet muistuttavat rubiineja. 
Veklahtea lähin tietämäni kasvupaikka on 
Svartvikin uimarannan reunalla oleva puron-
varsi. Kevätlinnunsilmä onkin kosteitten 
paikkojen laji. Sitä kasvaa lähteikköjen ympä-
ristössä, tihkuisilla jokiahteilla ja järven-
rantojen kosteikoissa. Kasvupaikat ovat usein 
savipohjaisia maita. Kevätlinnunsilmä on harvi-
naistunut purojen perkauksista ja kasvu-
paikkojen ojituksista johtuen.

Kaksi keväistä lehtolajia, joita en ole tavannut 
kylällämme luonnonvaraisena, mutta usein 
niitä näkee pihoille siirrettynä ovat lemmikki-
kasveihin kuuluva IMIKKÄ (Pulmonaria 
obscura) 

ja unikkokasvi KIURUNKANNUS
(Corydalis sp.). Imikän kukkien väri 
vaihtuu alun vaaleanpunaisesta
sinisen kautta tummaan violettiin. 
Kasvi ei leviä helposti – pihallamme 
oleva puska on ollut samankokoinen 
35 vuotta. Toisin on kiurunkannusten 
kanssa. Tiiviitä violettikukkaisia 
terttuja tekevä rentovartinen kiurun-
kannus näyttää pitävän lannoitteena käytetystä 
tuhkasta ja leviää siemenistä vuosi vuodelta 
laajemmalle. Suomessa kasvavat kiurun-
kannukset on nimetty kuvaavasti lajinimillä 
pysty-, veltto- ja hentokiurunkannus.

KEVÄTTÄHTIMÖ (Stellaria 
holostea) on pihatähtimön eli 
vesiheinän lähilaji. Kevättähti-
mössä korostuvat kukat, kun 
taas vesiheinässä rehevä lehdistö. 
Kevättähtimö on uusmaalaisten 
lehtevien koivikoiden aluskasvi. 
Jostain syystä tiedän enemmän kevättähtimö-
metsiä Espoossa kuin Kirkkonummella.

Ennen lehtien puhkeamista 
vaaleanpunaisin kukin kukkivaa 
kaunista NÄSIÄä eli riiden-
marjaa (Daphne mezereum) 
tapaa suhteellisen yleisesti 
metsissämme. Lapsiperheiden 
pihojen lähettyviltä se tai ainakin 
sen marjat kannattaa poistaa, 
koska kasvi on tappavan 
myrkyllinen.

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä 
kevätkukkijana haluan mainita pajuista 
ensimmäisenä kukkivan RAIDAN (Salix 
caprea). Suloiset pajunkissat muuttuvat pian 
pääsiäisen jälkeen pörröisiksi keltaisiksi 
hedekukiksi ja vaatimattomimmiksi vihertäviksi 
emikukiksi. Raidan siitepöly on mehiläisille 
korvaamattoman arvokasta ravintoa silloin kun 
muita kukkia ei vielä ole. Ja onhan keväällä 
kukkaan puhkeava raitapuu ilo ihmissilmällekin.

Käen kukkuessa ovatkin kukassa jo aivan muut 
kasvit.

Arja Pohto

Tekstin kuvitus: 
http://pinkka.helsinki.fi/virtuaalikasvio/
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Kyläyhdistys teki vastaavan retken lokakuussa 
2002, jolloin omenasadon keruu oli loppu-
suoralla. Silloin saimme tutustua myös upeaan 
omenasatoon, mutta nyt tyydyimme ihaile-
maan lehtiin puhkeavia hienosti leikattuja 
omenapuita.

Edellisen käyntimme jälkeen tilalla oli 
tapahtunut sukupolvenvaihdos. Tilan isäntä, 
omien sanojensa mukaan myös tilan renki ja 
vävy, piti mielenkiintoisen esityksen omena-
tilan vuoden kulusta. Vuosi alkaa omenapuiden 
leikkuulla, jatkuu niiden hoidolla ja päättyy elo-
lokakuulla sadon korjaamiseen. 

Tila on työllistänyt jo useamman vuoden ajan 
Petroskoista saakka muutaman ahkeran 
poimijan, jotka heti syksyllä ennen kotiin 
lähtöään varmistavat jo työpaikkansa 
seuraavalle vuodelle. 

Suomalaisia poimijoita on kuulemma vaikea 
saada, sillä työ on erittäin raskasta.

Lounaaksi meille tarjottiin Sannan nouto-
pöydästä monenlaiset tuoreet salaatit, 
loimulohta ja kasslerpaistia kastikkeineen, 
silliä, leivät ja juomat sekä jälkiruokana kahvit 
omenapiirakan kera. Viinibaarista halukkaat 
saivat ostaa ruokajuomaksi tilan omia viinejä 
ja siidereitä.

Lopuksi käytiin vielä viinimyymälässä.

Kevätretki Lohjalle 9.5.2015 – Alitalon omenaviinitila

Kyläyhdistyksen kevätretkelle lähdettiin 
Veklahdesta bussilla klo 10:30 ensimmäisenä 
kohteenamme Alitalon omenaviinitila. Retkelle 
lähtijöitä oli 20 henkilöä ja seurueeseemme 
liittyi Lohjalla vielä kaksi henkilöä. 

Alitalon omenaviinitila on vanha sukutila, joka 
sijaitsee Lohjansaaressa. Tilan ympäristössä 
on noin 10.000 omenapuuta sekä lapsiakin 
kiinnostavia kotieläimiä, kuten mm. kaneja, 
vuohia, lampaita ja hevosia.

Ellet nyt päässyt mukaan, tilalla on 
mahdollista vierailla myös yksityisesti.
Alitalon Saaribaari ja viinimyymälä on koko 
kesäajan eli syyskuun loppuun saakka 
avoinna myös yksittäisille matkailijoille.

Pitihän Mikon viinimyymälästä ”Mikko”-juomaa 
ostaa.  Kuva: Micke Gerkman

Reitti Alitalon tilalle kulki vesistön halki.

Veklahden Kyläsanomat - Nro 43 – Kevät 2015



Kaivosalueella sijaitsee myös Kone Oy:n 
hissien testilaboratorio, jossa testataan 380 
metriä pitkässä kuilussa korkeisiin rakennuk-
siin tarkoitettuja hissejä. Sinne emme 
päässeet, mutta humina kuului.

Lopuksi kävimme vielä Lohjanjärven rannassa 
sijaitsevalla avolouhoksella, jossa kaivostyö 
alun perin käynnistyi vuonna 1911.

Veklahteen palasimme ihan aikataulun 
mukaisesti katsomaan klo 17:15 alkavaa 
MM-jääkiekon ottelua Suomi-Slovakia, jonka 
Suomi sitten voittikin 3-0.

Kevätretki Lohjalle 9.5.2015 – Tytyrin kaivosmuseo

Alitalon tilalta retkemme jatkui klo 13 tienoilla 
Tytyrin kaivokselle, jossa kalkkikiven louhinta 
on käynnistynyt jo 1800-luvun lopulla ja 
jatkuu edelleen, jopa seuraavat 100 vuotta.

Kaivosmuseo sijaitsee 110 metrin tasolla 
maan alla ja varsinainen kaivostoiminta noin 
350 metrin syvyydessä.

Kaivosmuseossa sai kokea aitoa kaivos-
tunnelmaa viileillä (+8 oC) ja kosteilla käytä-
villä sekä tutustua vanhaan kaivoskalustoon. 
Lämmin yllätys sen sijaan oli kaivoksen sisälle 
sijoittunut max 100-hengen Tytyri-sali, joka 
on vuokrattavissa vaikkapa perhejuhlia 
varten.

Kypärät päähän ja sitten syvälle maan uumeniin.  
Kuva: Micke Gerkman

Kiipeilykin oli ihan sallittua. 

Tätä reittiä käytettiin vielä edellisellä käynnillämme 
vuonna 2002, nyt päästiin alas pikkubussilla.  
Kuva: Micke Gerkman

Myytävänä suoraan kaivoksesta, hintaan 1 €/kg, 
paino noin 30 tonnia.  Kuva: Micke Gerkman
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Ankeriaita istutettu Humaljärveen viimeksi v. 2012.
Kuva: Marita Helminen

Kalastuskunnan uutisia

Smedsbyn osakaskunnan muodostavat ne 
Vitträskin ja Humaljärven välisellä alueella 
olevat kiinteistöt, joilla on oikeus yhteiseen 
vesialueeseen 257:476:876:1. 

Osakaskunta kuuluu Kirkkonummi-Siuntio-
Porkkala-kalastusalueeseen ja on Uuden-
maan Kalatalousyhteisöjen liitto ry:n jäsen.

Hoitokunta

Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin 
26.4.2015 pidetyssä vuosikokouksessa Kari 
Lahdenperä ja varapuheenjohtajaksi Hannu 
Silvennoinen. 

Hoitokunnan jäseniksi (ja henkilökohtaisiksi 
varajäseniksi) valittiin: Kari Lahdenperä 
(Pekka Helenius), Harri Usmi (Sigvard Sand-
berg), Hannu Silvennoinen (Ismo Rissanen) 
ja Martti Kemppainen (Leonid Korelin).

Kalastusluvat

Pyyntikaudella myydään yhteensä enintään 
100 kalastukseen oikeuttavaa kalastus-
yksikköä ja 150 rapumerkkiä Svartvikin, 
Veklahden kylissä asuville ja siihen oikeute-
tuille Smedsbyn kylässä asuville, mutta ei 
ulkopuolisille.

Kalastuslupia myy Veklahdessa Topi Usmi, 
Humaljärventie 5. Lisäksi Hannu Silvennoinen 
myy lupia naapureille Svartvikissa. 
Rapumerkkejä ei myydä ilman kalastuslupaa.  
Valtion kalastuksenhoitomaksu tulee olla 
maksettuna. Kalastusluvan hinta on 10 €. 
Rapumerkin hinta on 2 €. 

Istutuksista 

Osakaskunnan tulojen pienennyttyä tehdään 
istutukset vuorovuosina Humaljärveen ja 
Vitträskiin. Vuonna 2014 istutettiin Vitträskiin 
ankeriasta 1.240 €:lla. Ankeriaat tilattiin 
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitolta.

Vuonna 2015 istutetaan madetta Humaljärveen 
noin 1.000 eurolla.

Humaljärven velvoiteistutukset hoitaa järveä 
vedenhankintaa varten säännöstelevä Suomen 
Sokeri Oy. Velvoiteistutuksilla korvataan sään-
nöstelystä aiheutuva hauen poikastuotannon 
heikentyminen. Vuonna 2014 Suomen Sokeri 
istutti Humaljärveen 3.960 täplärapua.

Osakaskunta suosittelee, että yli 7,5 kiloiset 
hyväkuntoiset hauet päästetään takaisin järveen, 
josta se pyydettiin.
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Rapuruton tunnuksia täpläravussa: saksia ja jalkoja 
puuttuu, kuoressa tummia läiskiä.

Ethän levitä rapuruttoa

Pyydysten desinfiointi rapuruton 
leviämisen estämiseksi (Wikipedia):

1. Keittäminen, 10 minuuttia.

2. Täydellinen kuivaaminen esimerkiksi 5 
tuntia saunassa (80 astetta) tai viikko 
auringonpaisteessa.

3. Upottaminen 30 minuutiksi 75%:een 
alkoholiin (esimerkiksi laimennettuun 
Sinoliin, ei tehoa laimentamattomana).

4. Upottaminen 30 minuutiksi 10% 
formaliiniliuokseen.

5. Pakastaminen –20 asteessa, 3 vrk ajan 
(Evira).
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Rapuruton tunnuksia täpläravussa: kuoren reunoissa tummia läiskiä ja tummuneita alueita.

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

Rapuja ei saa siirtää toiseen vesistöön sumputettaviksi.



Humaljärven tila huolestuttaa kyläläisiä

Humaljärvi on luonnostaan rehevä järvi. Humaljärven leväkukinnat ovat runsaita (luokittelu 2007-
2011: tyydyttävä – erinomainen). Levänkasvu määräytyy veteen liuenneen fosforin määrästä.
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Sepänkylän kaava on saanut lainvoiman pientä 
poikkeusta lukuun ottamatta. 

Sepänkylän vesijohtoa ei aloiteta rakentamaan 
tänä vuonna. Tällä haavaa on meneillään 
putkilinjojen sijoitusvaihtoehtojen tutkiminen. 
Tämä kartoitus ulottuu Veklahteen asti. 
Tätä varten alueella suoritetaan maaperä-
tutkimuksia.

Vesilaitoksen 5 vuoden investointiohjelmassa 
2013-2018 Veklahti-Svartvik alue ei ole listoilla. 
Vesilaitoksen 10 vuoden kehittämissuunnitelman 
mukaan Veklahti-Svartvik alueen vesijohto 
toteutettaisiin 2019-2020.

Veklahden vesihuoltoasiat ovat päässeet kunnan 
kaavoituspuolen virkamiesten aikatauluihin. 
Vesijohto/viemäri tullee aikanaan Sepänkylän 
kautta. Mitään sitovia päätöksiä ei kuitenkaan ole 
olemassa. Yleinen taloudellinen niukkuus siirtänee 
hankkeita myöhemmäksi. 

Alla lainaus kaavoitusohjelmasta
(1.9.2014 hyväksytty kaavoitusohjelma 2015-2019 
Veklahden osalta)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja 
luonnos 2016 (2015), ehdotus 2017 (2016), 
hyväksytty 2019 (2017). 

Kyläyhdistys on varannut 16 lippua Svenska 
Teaternin MAMMA MIA! -musikaaliin
lauantaille 10.10. klo 13:00. 
Lipun hinta on 88 €/kpl ja kyläyhdistys 
tarjoaa kuljetukset yhdistyksen jäsenille.

Musikaali perustuu ABBA:n musiikkiin, mutta 
kyseessä ei kuitenkaan ole musikaali ABBA-
yhtyeestä. Se sisältää 22 ABBA-klassikkoa 
ruotsinkielellä, mutta voit halutessasi seurata 
esitystä myös suomeksi tekstitettynä.

Kunnan kaavoitusteknikon mukaan kunnassa 
on yhden arkkitehdin paikka on ollut vuoden 
täyttämättä. Useita kaavoja on kesken ja 
toisia kaavoja on aloittamatta. Epäili ettei 
Veklahden kaavoitusta aloiteta vielä vuonna 
2015.

Vesihuoltolinjan järjestämisen lisäksi tutki-
taan liikennejärjestelyt ja julkisen palvelun 
tarpeet, alueelle muodostuu omarantaisia 
tontteja, tukeutuu kuntakeskuksen ja 
Masalan palveluihin.

Vesihuoltolinjan oletetaan rakennettavan 
v. 2015-2020 (2019), kunnan tonttitarjonta 
(n. 15 AO), omarantaisia ympärivuotisia 
asuintontteja, tutkittava asemakaavoituksen 
mahdollinen vaiheittain toteuttaminen ja 
hulevesien käsittelytapa. Entisen kunnan-
arkkitehdin mukaan vesijohdon lopullinen 
suunnittelu ja rakentaminen edellyttää, että 
Veklahden asemakaava on valmis ja että 
Sepänkylän vesijohto on valmis (ainakin 
runkolinja).

Mikäli kaavoitus toteutuisi kaavoitus-
ohjelman mukaisesti, vuosi 2019 on 
viimeinen vuosi, kun Veklahdessa saa 
omalta tontiltaan kaataa puun ilman 
Kirkkonummen kunnan lupaa (Helsingin 
kaupungin lupaa, jos kuntaliitosuhkailut 
toteutuvat).

Ilmoittautumiset 29.8. mennessä Lotalle.

Huom:
Retki toteutetaan vain, jos määräaikaan 
mennessä on riittävästi ilmoittautuneita.
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Kaavoitus, vesihuolto ja viemäri

Teatteriretkelle 10.10.2015



Takasivu – Baksidan

Talven ja kevään aikana on jälleen järjes-
tetty erilaisia Kyläyhdistyksen retkiä, joista 
voimme lukea näissäkin Kyläsanomissa. 
Syksyllä toivottavasti on Kesälä jälleen 
käytössämme ja voimme järjestää myös 
siellä erilaista harrastetoimintaa kaikille 
ikäryhmille. 

Toivottavasti mahdollisimman moni 
kyläläinen osallistuisi jollain tavalla 
toimintaamme ja retkille, jotta kyläyhdistys 
ja kylä saadaan ylläpidettyä elävänä. 
Haluan näiden kuvien kera toivottaa kaikille 
oikein ihanaa ja rentouttavaa kesää!!  

Nähdään raitilla! 

Under vintern och våren har Byföreningen 
igen ordnat ett antal olika utfärder, som vi 
även får läsa om i denna Kyläsanomat. 
Förhoppningsvis får vi använda Kesälä igen 
på hösten, så vi kan ordna olika slag av 
hobbyverksamhet för alla åldrar.  

Hoppas så många bybor som möjligt deltar i 
vår verksamhet på ett eller annat sätt och 
också kommer med på ordnade utfärder. 
På detta sätt håller vi Byföreningen och vår 
by levande! Med dessa bilder vill jag önska 
alla en skön och avkopplande sommar!! 

Vi ses på byn!

Lotta 25.5.2015, Veklahti
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