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Vuoden 2015 toimikunta

Yhdistyksen toimikunta jatkaa ensi vuonna 
entisessä kokoonpanossaan puheen-
johtajanaan Lotta Sandström-Peltonen. 
Muut jäsenet ovat varapuheenjohtaja 
Mikael Gerkman, sihteeri Marjo Strömberg, 
rahastonhoitaja Risto Tiirikainen sekä 
jäsenenä Marjatta Helenius ja Sari 
Myllynen. Varajäsenet ovat 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 
Helminen hoitaa yhdistyksen kirjanpidon.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina jatkavat 
Silja Ryhänen ja Arja Koivisto.

Jäsenmaksut ennallaan

Tämän lehden mukana jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2015 jäsen-
maksujen maksamista varten. Muista 
käyttää lomakkeella olevaa viitenumeroa!

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 € ja 
perhejäsenmaksu 10 €.

Uusiksi jäseniksi haluavat voivat maksaa 
jäsenmaksun Veklahden kyläyhdistyksen 
tilille FI22 1449 3000 1055 37 tai 
yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa 
toimikunnan jäsenille. Voit myös pyytää 
tilisiirtolomakkeen sähköpostitse tai 
tekstiviestillä  puheenjohtajalta.

Puheenjohtajan terveiset

Tänä vuonna järjestimme Kyläyhdistyksen 
syyskokouksen Kunnantalolla ja oikein 
valtuustosalissa. Itse en ollut aiemmin 
tutustunut näihin hulppeihin tiloihin, mutta 
nyt saimme siihen mahdollisuuden, kun oma 
”kylätalomme” Kesälä ei ole käytettävissä. 
Onhan se aika erikoista, että Kunnantaloa on 
mahdollista käyttää, mutta ei oman kylän 
kohtauspaikkaa. Sääntömääräisen kokouk-
sen aluksi pohdimmekin porukalla miten 
voisimme saada Kesälän jälleen yhdistyk-
semme käyttöön. Mitkä ovat ne työkalut ja 
toimet, joilla voidaan ratkaista kunnan puo-
lesta aikaansaatu pattitilanne? Hyviä ehdo-
tuksia ja ideoita syntyikin ja jos muilla kylä-
läisillä on niitä vielä lisää, otan ne mielelläni 
vastaan. Sitten siirrymme tuumasta toimeen,  
jotta voimme tulevaisuudessakin järjestää 
kyläläisille sisätiloja vaativaa merkityksellistä 
toimintaa. 

Kunnantalon valtuustosalissa pidetyn syyskokouksen 
puheenjohtajana Lotta Sandström-Peltonen.  
Kuva: Marita Helminen

http://www.facebook.com/Veklahti


Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

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 2015 aikana:

Kevätkausi

- Jääkiekkokaukalon jäädytys (säävaraus)

- Talvirieha (säävaraus)

- Yhdistyksen kevätkokous

- Kevätretki tai –tapahtuma 
(kiinnostuksen mukaan)

- Pihakirppis tapahtuma

- Veklahden Kyläsanomat 

- Juhannusjuhla

Syyskausi

- Syysretki tai –tapahtuma, esim. 
teatteriretki (kiinnostuksen mukaan)

- Yhdistyksen syyskokous

- Veklahden Kyläsanomat

Kesälän epäselvän tilanteen johdosta ja 
koska tätä tilaa ei saada tällä hetkellä 
kunnan määräyksestä käyttää Kyläyhdis-
tyksen eri toimintaa varten, emme voi 
järjestää aiempien vuosien tapaan mitään 
toimintaa, joka vaatii yhteistä kerhotilaa, 
esim. lapsille eri tapahtumia kuten Hallo-
ween juhlat, piparileivonta sekä kyläläisille 
perinteiset joulujuhlat tai vuoden mittaan 
erilaista kerhotoimintaa esim. ompelukerho, 
kielikurssit, mosaiikkikerho, IT-kerho 
ikäihmisille jne.

Kyläyhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä 
Kirkkonummen kuntaan ja muihin 
yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeisiin 
tahoihin. Otamme kantaa asioihin, jotka 
koskevat Veklahden kylän aluetta.

Auttavia käsiä tarvitaan aina

Lähivuosien käytännön kiinnostuksen 
kohteita ovat mm

- Kesälä

- Kaavoitus

- Kunnallistekniikka

- Kevyet liikenneväylät

- Yleisten alueiden turvallisuus ja siisteys

- Yhdistyksen sääntöjen ajanmukaisuus

Toimikunta kannustaa kylän asukkaita 
viestittämään aktiivisesti toimikunnalle 
tärkeinä kokemiaan asioita jotta Kyläyhdistys 
voisi toimia asukkaiden toivomalla tavalla.
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Syyskokous alkamassa kunnantalon valtuustosalissa. 
Kuva: Marita Helminen



Ilmatieteen laitos määrittelee termiset 
vuodenajat vuorokauden keskilämpö-
tilojen perusteella. Suomessa termisistä 
vuodenajoista pisin on talvi, joka alkaa, 
kun vuorokauden keskilämpötila laskee 
pysyvästi 0 asteen alapuolelle.

Ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyy myös 
tilastoja lumitilanteesta eri vuosina. Mutta 
meitä omakotiasujia kiinnostaa myös, 
kuinka paljon tuo lumi talven aikana 
meitä itseämme työllistää ja onko tilanne 
muuttumassa parempaan vain huonom-
paan suuntaan.  

Micke Gerkman on jo yli kymmenen 
vuoden ajan kirjannut omia havaintojaan 
lumenluontikalenterin muodossa.

Joulun alla tietenkin mietitään, saammeko 
valkean joulun. Täysin lumettomat joulut 
ovat kuitenkin aika harvinaisia. Mustaa 
joulua on vietetty vuosina 2006, 2007, 
2011 ja 2013.

Eihän tuo lumenluontikalenteri tietenkään 
samanlaista faktaa ole kuin Ilmatieteen 
laitoksen tilastot. Meidän pihastamme ei 
kuitenkaan pääse autolla liikkeelle, jos 
lunta on tullut paljon, joten kyllä nämä 
luvut aika hyvän kuvan antavat. 

Milloin se pysyvä lumi sitten yleensä 
saadaan? Pysyvällä lumipeitteellä tarkoite-
taan talven pisintä jaksoa, jolloin lunta on 
maassa yhtäjaksoisesti vähintään 1 cm. 

Pääkaupunkiseudulla pysyvä lumipeite on 
saatu keskimäärin marraskuun puoli-
välissä. Poikkeuksen tekee kuitenkin viime 
talvi, jolloin pysyvät lumipeite tuli vasta 
12.1.2014 ja tämä on samalla kaikkien 
aikojen myöhäisin tilastoitu ajankohta.

Vuosituhannen lumisin joulu on ollut 
vuonna 2012, jolloin lumenpudottajat 
olivat katoilla töissä jo joulukuun puolivälin 
tienoilla. Ja Helsinki-Vantaalla lunta oli 
jouluaattona ennätykselliset 55 cm. 
Joulukuussa 2012 lumikolat olivat 
ahkerassa käytössä myös Veklahdessa.

Havaintoja Veklahden talvista

Kevääseen 2006 saakka 
tilanne on ollut aika 
tasainen: Lumikola on 
pitänyt ottaa esille 10-15 
kertaa talven aikana.

Sitten tuli kolme helppoa 
talvea 2006-2009, mutta 
kahtena seuraavana talvena 
olimmekin hukkua lumeen!

Välissä oli aika normaali talvi 
2011-2012, mutta sen 
jälkeen taas kaksi erittäin 
poikkeuksellista vuotta: 
Toissa talvena olimme 
hukkua lumeen, kun taas 
viime talven lumettomuus 
on vielä hyvässä muistissa. 
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Milloin sitä lunta sitten pitää luoda? 
Micken tilastojen perusteella marras-
kuussa aika harvoin, poikkeuksena vuosi 
2002, jolloin maa oli tilapäisesti valkoinen 
jo lokakuussa ja pysyvästi marraskuun 
alusta lähtien.

Viime vuosiin saakka joulukuu on myös 
ollut aika vähäluminen ja lumisateet 
painottuneet tammi-helmikuulle. Toisin oli 
sitten vuosina 2009, 2010 ja 2012, jolloin 
talven lumet tulivat pääosin joulukuussa. 

Ilmatieteen laitos kertoo, että lämpötila 
pysytteli talvella 2009-2010 nollan ala-
puolella yhtäjaksoisesti harvinaisen 
pitkään. Kun tyypillisesti talvella lounaan 
ja lännen puoleiset ilmavirtaukset ovat 
vallitsevia, oli talvella 2009-2010 itä-
virtaukset korostuneet.

Syksyllä 2010 talven lumisateet painot-
tuivat itsenäisyyspäivän tienoille ja 8.12. 
koko maan korkeimmat hanget löytyivät 
aivan eteläisimmästä Suomesta.

Viime talvi alkoi vasta tammikuussa ja 
olikin sitten vuosituhannen vähälumisin.

4.12.2005 + 12.12.2010 + 20.12.2011

Lumenluontipäivien lkm kuukausittain 

Talvi 2012-2013 on ollut vuosituhannen 
lumisin talvi ja merkittävin piirre sen talven 
säässä on ollut vähäinen auringonpaiste-
tuntien määrä, jopa vähiten viimeisen 50 
vuoden ajalta tarkasteltuna (Ilmatieteen 
laitos).  Talvi myös kesti poikkeuksellisen 
pitkään eli lumi oli maassa joulukuun 
puolivälistä huhtikuun puoliväliin saakka.
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Veklahden maisemia joulukuun puolivälissä vuonna 2005, 2010 ja 2011.
Kuva 1: Marita Helminen, Kuvat 2-3: Micke Gerkman

Talvi Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhteensä

2000-2001 0 1 4 3 2 10

2001-2002 2 3 5 3 2 15

2002-2003 3 0 8 2 0 13

2003-2004 0 3 7 4 1 15

2004-2005 2 1 5 3 0 11

2005-2006 0 1 3 4 4 12

2006-2007 1 0 3 0 0 4

2007-2008 0 0 2 0 3 5

2008-2009 2 0 2 0 2 6

2009-2010 0 8 2 6 2 18

2010-2011 2 10 5 1 0 18

2011-2012 0 0 4 5 0 9

2012-2013 1 11 2 4 1 19

2013-2014 0 0 0 1 0 1



Jokainen Veklahdessa on joutunut 
tekemisiin kauriiden kanssa – joko 
hyvässä tai pahassa yhteydessä. Kauriit 
ovat asuttaneet viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kylämme ja sen lähi-
metsät. Ensi alkuun kauriiden olemassa-
olosta tiesi vain niiden jättämistä jäljistä, 
sorkanjäljistä ja syöntijäljistä. Kauriin 
näkeminen oli harvinaista. Ilta- ja aamu-
hämärissä niitä saattoi ihastella pelto-
aukean laidoilla. 

Vähitellen kauriit ovat asettuneet 
lähemmäs asutusta. Ihastus muuttui 
vihastukseksi. Kuinka moni onkaan joko 
törmännyt autolla kauriiseen tai ollut 
”vähältä piti” tilanteessa. Kotipuutarhurit 
miettivät, miten suojata koristekasveja, 
vihanneksia (varsinkin juureksia), 
mansikoita, pensaita ja puita kauriiden 
loputtomalta ruokahalulta. Metsissä 
hyvillä mustikkapaikoilla voi varvuista olla 
jäljellä vain paksu tyviosa kun kauriit ovat 
kalunneet varpujen kärkiosat suihinsa. 
Myös sienet maistuvat kauriille.

Metsäkauriit ovat levinneet ja lisäksi 
siirtoistutuksin levitetty Manner-Suomeen 
kolmelta suunnalta: osa on tullut Perä-
meren pohjukan suunnalta Ruotsista, osa 
Kannaksen kautta idästä ja osa Ahvenan-
maalta etelärannikolle. Alun perin laji on 
lähtöisin Välimeren itälaidalta, mistä se 
on levinnyt koko Eurooppaan. Lumen 
paksuus rajoittaa metsäkauriin elin-
mahdollisuuksia. Lajin selviäminen 
Suomen talvista on riippuvaista talvi-
ruokinnasta. Kannan kooksi arvioidaan 
nykyisin noin 25 000 yksilöä.

Mitä nämä kauriit ovat ja mistä ne tänne 
tulivat? Pienemmät (15-35 kg), usein 
asutuksen keskellä nähtävät kauriit ovat 
metsäkauriita. Isommat (70-140 kg), 
enimmäkseen metsien kätköissä 
oleskelevat kauriit ovat valkohäntäkauriita 
(tunnetaan myös nimillä valkohäntäpeura 
tai Laukonpeura). 

Valkohäntäkauris on peräisin Pohjois-
Amerikasta. Minnesotaan muuttaneet 
suomalaiset lahjoittivat 1930-luvun alussa 
vanhaan kotimaahansa kahdeksan yksilöä, 
joista neljä (yksi uros ja kolme naarasta) 
saapui hengissä perille. Ne sijoitettiin 
tarhaan Laukon kartanon maille 
Hämeessä. Muutaman vuoden kuluttua 
uros karkasi ja naaraat päästettiin sen 
perässä luontoon. Lauma lisääntyi, 
jakautui uusiksi laumoiksi ja hakeutui 
uusille elinalueille. Näistä yksilöistä on 
peräisin koko Suomen valkohäntäkauris-
kanta (nykyään n. 40 000 – 50 000 
eläintä).

Veklahden kauriit

Aikuisten kaurislajien välinen kokoero on suuri. 
Valkohäntäkaurilla on noin 30 cm pitkä häntä, 
jonka se nostaa pystyyn ollessaan varuillaan tai 
paetessaan. Metsäkauriin häntä on niin pieni, että 
sitä ei näy, mutta peräpeili silläkin on valkoinen.
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Metsäkauriiden ja valkohäntäkauriiden 
elintavat eroavat jonkin verran toisistaan. 
Metsäkaurisuros puolustaa keväästä 
syksyyn tiukasti reviiriään muilta 
uroksilta. Naaraillakin on kotialueensa, 
mutta ei yhtä tiukkarajaisesti kuin 
uroksilla. Uroksen reviirillä voi liikkua pari 
kolme naarasta vasoineen. Talvella 
metsäkauriit eivät ole niin tarkkoja 
reviireistä.  Silloin voi useampiakin 
uroksia naaraineen kokoontua samalle 
ruokintapaikalle. Metsäkauriit ovat 
kesäisin jokseenkin kotipaikkauskollisia. 
Poikkeuksena ovat vieroitetut vasat 
(etenkin urokset), jotka lähtevät etsimään 
itselleen reviiriä. Silloin niiden on todettu 
vaeltavan pitkienkin matkojen päähän. 

Valkohäntäkauriiden aikuiset urokset 
elävät enimmäkseen yksin. Kesäisin 
valkohännät suosivat pellon laitamien 
lehti- ja sekametsiä, talvisin ne hakeu-
tuvat tiheisiin kuusikoihin, jossa on lunta 
vähemmän kuin sekametsässä. Naarailla 
on taipumusta kerääntyä talvella useiden 
kymmenien yksilöiden laumoihin. Laumaa 
johtaa silloin vanhin naaras. Veklahdessa 
olen törmännyt tällaiseen porotokkaa 
muistuttavaan laumaan Humaljärven 
jäällä sumuisena talviaamuna. Kesällä 
naarailla on kotialue kuten metsä-
kauriillakin.

Metsäkauriiden vasat (paino syntyessä 
1,5 –2,5 kg) ovat helppoa saalista 
ketuille. Lisäksi ilvekset saalistavat 
aikuisia metsäkauriita ja valkohäntä-
kauriiden vasoja.

Ilvesten määrä on kasvanut lisääntyneen 
kauriiden määrän seurauksena. 
Veklahden ympäristössä on ollut useita 
havaintoja ilvesten tappamista kauriista.

Kauriskannan kasvulla on ollut monenlaisia 
vaikutuksia ympäristöön. Yhtenä punkkien 
(=puutiaisten) yleistymisen syynä pidetään 
kauriita. Aikuisessa metsäkauriissa on 
laskettu noin 2.000 punkkia.

Japanissa varoitetaan puistoissa metsäkauriiden 
kokoisista japaninkauriista. Ne voivat purra, potkaista, 
pökätä tai puskea mummot kumoon. Turisteja varoi-
tetaan pitämään kartat ja opaskirjat suojassa ahneilta 
kauriilta.

P.S. ja vielä lopuksi Bambista…. itävaltalainen 
kirjailija Felix Salten kirjoitti 1924 kirjan Bambi: 
Tarina metsästä (käännetty suomeksi1954). 
Kirjan Bambi on metsäkauris. Kirjaa pidetään 
ympäristökirjallisuuden klassikkona. Tähän 
kirjaan perustuvassa Disneyn vuonna 1942 
ilmestyneessä animaatioelokuvassa Bambi on 
muuttunut valkohäntäkauriiksi sillä Amerikassa
ei ollut metsäkauriita.



Teatteriretki Tarzan-musikaaliin

Kyläyhdistys järjesti 25.10.2014 koko 
perheen teatteriretken Helsingin 
Kaupunginteatteriin katsomaan Tarzan-
musikaalia, Broadwayn Disney-musikaalin 
suomalaiselle näyttämölle sovitettua 
versiota, joka oli lehdistössä saanut etu-
käteen pääasiassa positiivisia komment-
teja.

Retkelle lähti mukaan yhteensä 18 kylä-
läistä, joista 12 aikuista ja 6 lasta. 
Näytöksen ikäsuositus oli kouluikäisistä 
ylöspäin. Lapsista neljä oli 8-11 vuotiaita 
poikia ja kaksi tyttöä.

Kyyti edestakaisin järjestyi mukavasti 
Kajonin isolla taksilla.

Esitys oli hyvin taitavasti toteutettu, 
lavastus oli kekseliäs, erittäin runsas ja 
värikäs, josta löytyi kaikki viidakon ele-
mentit. Näyttelijät olivat erittäin taitavia, 
niin laulajina kuin myös näyttelijöinä, 
varsinkin apinat ja etenkin näistä äitiapina, 
joka todella liikkui kuin apina ja oli omak-
sunut tuttuja apinoiden maneereita ja 
olemusta. 

Esitys oli päivänäytös ja sali suhteellisen 
täynnä. 

Väliajalla nautittiin etukäteen tilatut kahvit, 
limut ja leivokset.

Aikuiset pitivät esityksestä ja varmasti tytöt 
enemmän kuin pojat, vaikka olisi taustan 
tietäen ennakoinut toisin. Pojille esityksessä 
oli hieman liikaa laulua ja tunteilua, olisivat 
kaivanneet enemmän viidakon meininkiä ja 
myös muita eläinhahmoja. 

Musikaalia voisi suositella kaiken ikäisille, 
mutta viimeinen näytös on jo 30.12.2014.
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Kuva: Helsingin Kaupunginteatterin Internet-sivut

Kuva: Helsingin Kaupunginteatterin Internet-sivut



Patrik, Anna-Riitta ja Sofi omalla pihallaan.

Viime keväänä kyläämme muutti muitakin 
kuin lintuja. Palvelutaloon muuttaneen 
Salme Kivinin paikalle (Veklahdentie 188) 
tuli uudet asukkaat Espoosta, Anna-Riitta 
Räihä Gumbölestä ja Patrik Nemlander 
Kivenlahdesta, kumpikin 50-vuotiaita.

Anna-Riitta on syntynyt Kuopiossa ja 
muuttanut elämänsä aikana jo 14 kertaa. 
Hän tekee tutkimuskoordinaattorin työtä 
lääkefirmalle, pääosin etätyönä kotona.

Patrik on lähtöisin Helsingistä, mutta asu-
nut suurimman osan elämästään Espoos-
sa, jossa edelleen asuvat hänen lähimmät 
sukulaisensa. Lyhyt välimatka heihin oli 
vauhdittava tekijä talokaupassa. 

Patrik on ammatiltaan ahtaaja, mutta tällä 
hetkellä aika on kulunut taloremontin 
parissa. Hieno kevät ja kesä myötä-
vaikuttivat rakentamista. Sisätilat, myös 
saunan, hän on uusinut täydellisesti. 
Poistettuaan yhden seinän hän ehdotti 
tilalle tankoa, jotta Anna-Riitta voisi 
harjoitella tanssia. No, tankoa ei tullut ja 
tila jäi vapaaksi.

Harrastuksistaan pariskunta mainitsee 
ensimmäisenä moottoripyöräilyn, 
kumpikin ajaa. He retkeilevät pääasiassa 
Suomessa, viimeksi Turun saaristossa. 
He olisivat myös kiinnostuneita melomi-
sesta kanootilla Humaljärvellä ja kyselivät 
kovasti mahdollisuuksista. Lisäksi Anna-
Riitta on mieltynyt avantouintiin ja 
haluaisi jatkaa harrastusta Veklahdessa.

Anna-Riitta harrastaa myös käsitöitä ja 
näyttää pehmeän pörhöisen villatakin, 
jonka hän on itse neulonut osittain oman 
koiran villoista.

He harrastavat myös kolmannen perheen-
jäsenen Sofin ulkoiluttamista. Sofi on 
viisivuotias Espanjan vesikoira, joka on 
himosaunoja ja vaatii itselleen aina pefletin 
lauteille. Sofin haukkuääni on römeä. 
Omalla pihalla sen lempipaikka on lintujen 
ruokintapaikan luona ja lempityö on hätis-
tää oravaa ison puun oksalle säklättämään 
ärtymystään. Tulevaisuudessa Sofi haluaisi 
pentuja ja ilmoittautuu nyt koirien treffi-
palstalle.

Anna-Riitta ja Patrik ylistävät kaunista 
ympäristöä ja Veklahden loistavaa sijaintia 
ja ovat viihtyneet erinomaisesti.

Toivotamme heille hyviä hetkiä 
kylällämme, tervetuloa, välkommen!

Uusia kasvoja kylällä
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Suhde

Syksy
antaa tilaa
monenlaisille tunteille.

Siksi minulla onkin
sen kanssa 
uskollinen
viha-rakkaussuhde. 

Ystävykset 

Syys
ota minut syleilyysi.
Itketään yhdessä
mielemme tyhjiksi.

Pakkasten tultua
erotaan
ystävinä.

Kauempaa
en jaksaisikaan
murehtia.

Marraskuu

Kesän valossa 
olemme kesän kaltaisia.

Miksemme 
voisi myötäillä
marraskuuta sateineen.

Antaa periksi
edes hetkeksi.

Syksyisiä runoja

Kuva: Micke Gerkman

Kesälän aarteita
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Tunnistaako joku omakseen tai lapsensa tekemäksi taide-

teokseksi? Tehty Kesälän kerhossa. 



Syksyn 2014 satoa.

Meidän pihalla kasvaa suuri omenapuu. 
Se täyttää jo melkein puoli tonttia, 
leveyttä on noin 9 metriä ja korkeutta 
melkein yhtä paljon.

Omenat ovat herkullisia, napakoita ja 
hieman makeita, laji on Sariola. Puu on 
arviolta 50 vuotta vanha ja tuottaa 
järkyttävän runsasta satoa joka toinen 
vuosi, jolloin oksisto tarvitsee lisätuentaa. 
Kerran siitä katkesi valtava lonkero, mutta 
puu on kuronut kolon umpeen. 

Kirkkonummen bussien linjanumerot, 
reitit ja aikataulut muuttuivat 11.8.2014, 
kun järjestelyvastuu bussiliikenteestä 
siirtyi HSL:lle. Helsinkiin matkaaville tämä 
tarkoittaa myös sitä, että bussit käyttävät 
Espoon terminaalia aiemman kauko-
liikenteen terminaalin asemasta.

Veklahden kautta kulkevat bussit, tosin 
vain arkipäivisin (ma-pe):

906 – Luoma-Masala-Kauhala
907 – Kirkkonummi-Veklahti-Lapinkylä-

Veikkola

Olenko suurin?
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Puun alla seisova mieskään ei ole pienikokoinen.

Onko kenelläkään muulla yhtä isoa 
tai isompaa omenapuuta? 

Tai löytyykö tontiltanne jokin muu 
”erikoinen tapaus”, josta haluaisitte 
kertoa muillekin? Siinä tapauksessa 
ottakaa yhteyttä kyläsanomien 
päätoimittajaan.

Veklahden bussiliikenteestä

Veklahden aikatauluja 14.6.2015 saakka:

Aamupäivisin samanaikaisesti bussit sekä 
Masalaan että Kirkkonummelle:
06:24, 07:24, 08:24 ja 09:24

Iltapäivisin pääsee vain Kirkkonummelle: 
12:34, 13:34, 14:34, 15:34, 16:34, 17:34

Huom: Ajat ovat arvioituja Veklahden 
ohitusaikoja ja hiljaisina aikoina bussi voi 
ajella ohi jo ennen tätä. 
Nimim. Kokemusta on siitäkin!

Ks. Tarkemmat aikataulut www.hsl.fi

http://www.hsl.fi/


Takasivu – Baksidan

Syksy on taas mennyt vauhdilla ja joulu 
on kohta ovella. Tämä aika vuodesta 
tuntuu ainakin omasta mielestäni vuoden 
raskaimmalta, kun vuorokauden pimeä 
aika on niin pitkä, eikä aurinkoa paljoa 
näy. Vielä kun töissä kuluu päivän valoisa 
osuus, niin voi kyllä sanoa, että täällä 
etelässäkin eletään aika kaamosta. 
Piristystä arkeen tuovat kyläläisten 
pihoissa loistavat monenlaiset jouluvalot, 
joita on mukava ihailla iltalenkeillä. Tänä 
vuonna emme valitettavasti pysty järjes-
tämään kylän perinteisiä joulujuhlia Kesä-
lässä, mutta alla on muistoja menneiltä 
vuosilta. Haluan toivottaa kaikille kylä-
läisille oikein hyvää ja rauhallista 
Joulunaikaa!

Lotta, Veklahdessa 5.12.2014

Hösten har igen gått i ett nafs och jultiden 
nalkas redan. Denna tid av året känns i 
alla fall personligen för mig, som den 
tyngsta perioden av året. Dygnets mörka 
tid är lång och solen tittar fram mycket 
sällan. Dessutom spenderas den ljusa 
tiden av dagen oftast på jobbet, så man 
kan väl säga att även vi här i söder lever i 
kaamos tider. Glädje i vardagen bringar ett 
stort mångfald julbelysningar, som lyser 
upp bybornas gårdar. Det är en fröjd att 
beundra dem på kvällspromenader. I år 
kan den traditionella julfesten för byborna  
tyvärr inte ordnas i Kesälä, men här nedan 
minnen från de gångna åren. Jag vill 
önska alla bybor en god och fridfull 
Juletid! 

Lotta, i Vecklax 5.12.2014

Kylän joulujuhla järjestettiin Kesälässä lähes 30 vuoden ajan, 
mutta nyt tämäkin perinne katkesi.
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