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Toimikunnan terveiset
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Vuoden 2014 toimikunta

Yhdistyksen toimikunnassa on ensi vuonna 
uusi puheenjohtaja 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. 
Yhdistyksen Facebook-sivuista vastaavat 
Marita Helminen ja Mikael Gerkman. Marita 
Helminen hoitaa yhdistyksen kirjanpidon.

Päivi Mehtonen-Usmi jäi nyt pois 
toimikunnasta. Kiitos Päivi työstä kylän 
hyväksi!

Jäsenmaksut ennallaan

Tämän lehden välissä jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2014 jäsen-
maksujen maksamista varten. Muista 
käyttää omaa 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 
tilisiirto-lomakkeen sähköpostitse tai 
tekstiviestillä  puheenjohtajalta.

Toimintasuunnitelma 2014

Kevätkaudella järjestämme jääkiekko-
kaukalon jäädytyksen ja jääkiekkoilun, 
talviriehan 1.3., kevätkokouksen 23.3. 
rantatalkoot sekä lasten onkikilpailun 
poikkeuksellisesti jo 7.6. sekä perinteisen 
juhannusjuhlan 20.6.

Elojuhlaa ei järjestetä vuonna 2014.

Syyskaudella on ainakin piparkakkujen 
leivontaa ja syyskokous 23.11. sekä 
perinteinen joulujuhla 29.11.

Veklahden Kyläsanomat nro 41 ilmestyy 
keväällä toukokuussa viikolla 22 ja syksyllä 
nro 42 joulukuussa viikolla 51.

Auttavia käsiä tarvitaan aina

Toimikuntaa on mahdollista täydentää, koska 
kaikkia paikkoja ei saatu täytettyä 
syyskokouksessa. Ilmoittaudu uudelle 
puheenjohtajalle eli Lotalle.

Toki tarvetta on myös muulle avulle, kuten 
esimerkiksi juhannusjuhlien järjestäjille ja 
jääkiekkokaukalon jäädyttäjille. Ilman vapaa-
ehtoisia tekijöitä ja talkooapua mikään 
yhdistys ei voi toimia pitkän päälle.

Kesälässä on mahdollista järjestää moni-
puolista toimintaa. Tarvitaan paitsi hyvien 
ideoiden esittäjiä myös tekijöitä, jotka voivat 
käyttää yhteiseen tekemiseen omaa vapaa-
aikaansa.

http://www.facebook.com/Veklahti


Uuden puheenjohtajan terveiset
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Hei kaikki kyläläiset!

Minusta on mukava asua kyläyhteisössä ja 
luoda yhteishenkeä. Tämänlainen toiminta, 
mitä meillä täällä Veklahdessa vielä 
ylläpidetään, on jo varmasti kuolevaa 
”kansanperinnettä” ainakin näin pää-
kaupunkiseudulla, mutta ainakin omasta 
mielestäni hyvin tärkeää tässä nykyisessä 
oravanpyörässä. Näin ruuhkavuosia 
elävälle pienten lasten perheelle on hienoa 
kun naapurustosta löytyy niin lapsille kuin 
aikuisillekin leikki-, juttu- ja lenkkiseuraa ja 
että voidaan yhdessä tuottaa itsellemme, 
eli oman kylän väelle mukavaa ohjelmaa ja 
yhdessäoloa. Lapsille voidaan toteuttaa 
harrasteita ja tekemistä omassa kylässä, ei 
aina tarvitse lähteä kauas harrastamaan. 
Tämä luo meihin kaikkiin ja varsinkin 
lapsiin turvallisuuden tunteen ja luotta-
musta omaan ympäristöön ja tuttuihin 
ihmisiin. Meillä on nyt myös Kesälän tilat 
käytettävissä kolmena päivänä viikossa, 
joka myös mahdollistaa moninaista 
toimintaa ja kokoontumista. Olisi myös 
kiva jos kylän nuoriso käyttäisi Kesälää, 
ihan vaikka vaan ”olohuoneena”. 

Nyt kun uusi toimikunta aloittaa uuden 
vuoden toivotan halukkaat mukaan 
toimikuntaan, tarvittaisi ainakin pari 
kyläläistä vielä riveihin ja nuorison 
edustaja olisi myös tervetullut mukaan 
ideoimaan. Tietysti kaikki me kyläläiset 
voimme osallistua yhteisten tapahtumien, 
juhlien, talkoiden jne. järjestelyihin ja 
toteutukseen. Yhdessä on mukava tehdä ja 
kun on paljon käsiä, hommat hoituu 
vaivattomammin  ja nopeasti.

Lotta Sandström-Peltonen

Hej alla bybor!

Jag tycker det är trevligt att bo i en levande 
by och känna samhörighet med andra i 
grannskapen. Vi har bibehållit i vår by en 
mångsidig aktiv verksamhet, vilket är 
nuförtiden redan mycket sällsynt speciellt i 
huvudstadsregionen. Detta tycker jag är 
speciellt viktigt i dagens  hektiska liv och  
fint att vi kan i vår egna by producera till 
eget behov program och verksamhet både 
för unga och äldre. För oss alla, och speciellt 
för barnen, ger detta en viktig bastrygghet 
och skapar tillit och förtroende mot den 
omgivning vi lever i och bland de människor 
vi umgås med. Speciellt för barnfamiljer 
underlättar det vardagen då man inte alltid 
behöver köra långa vägar för att kunna delta 
i hobbyn. Nu har vi ju också Kesäläs 
utrymmen till förfogandet under tre dagar i 
veckan, vilket ger oss ännu mera 
möjligheter till olika former av aktiviteter. 
Också byns ungdomar är mycket välkomna 
till att använda Kesäläs utrymmen, kanske 
som ett gemensamt ”vardagsrum”.

Nu då styrelsen igen börjar sitt nya år skulle 
vi behöva några till villiga med och också en 
representant för de unga skulle vara fint att 
få med och planera verksamheten i byn. 
Förstås är alla bybor välkomna att hjälpa till i 
att arrangera och förverkliga våra olika 
evenemang, fester, talkon osv. Då det finns 
många hjälpande händer går jobbet lättare 
undan och det är alltid trevligare att göra 
tillsammans.



Tapsa vieraineen hoiti makkaroiden paistamisen. 

Ranta oli täynnä väkeä ja kaikki 200 arpaa 
tekivät kauppansa jo alkuillasta.

Tänä vuonna järjestettiin myös ohjelmaa 
lapsille eli leikkimielinen piirustuskilpailu, 
johon tosin myös lapsenmieliset aikuiset 
saivat osallistua. 

Kaikki piirustukset ovat nyt näytteillä 
Kesälässä!

Piirustuskilpailun päätuomari, kuvataiteilija Tarja 
Bruun-Järvenpää esittelemässä palkintona olevaa 
karkkikoria.

Tuuli mukavasti järvelle päin.

Veklahden juhannus 21.6.2013

Veklahden Kyläsanomat - Nro 40 - Syksy 2013

Juhannuksesta on jo aikaa, mutta sitä on kiva muistella vielä jälkikäteenkin. Sään oli 
ennustettu olevan poutainen, joten tänä vuonna säästyttiin työläältä teltan pystytykseltä 
ja onneksemme ennusteet myös pitivät paikkansa.

Mutta mitä olisi juhannus ilman kokkoa ja 
juhannusarpajaisia? 

Tätä mietitään varmaankin sitten kesä-
kuussa 2014, jos käy niin kuin viime 
kesänä, että juhlan järjestäjiä on todella 
hankala löytää. Suurin osa kyläyhdistyksen 
toimikunnasta joko viettää juhannuksen 
muualla kuin Veklahdessa tai juhlistaa 
juhannusta mieluummin omien ystäviensä 
kanssa kuin organisoi juhlia kesäasukkaille.

Ja voittajat saivat hienot, Irmelin lahjoittamat 
saunapyyhkeet.



Arkistointiasiaa
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Paikallisarkisto Kirkkonummella

Paikallisarkisto Arkivalia aloitti toimintansa 
vuonna 2013 Kirkkonummen kunnan ja 
Kyrkslätts hembygdsförening -yhdistyksen 
yhteistyönä. Kunta vastaa arkiston 
kiinteistökustannuksista ja yhdistys hoitaa 
arkiston vapaaehtoistyönä sekä vastaa 
arkiston ulospäin suuntautuvasta toimin-
nasta kuten arkistointineuvonnasta.

Arkiston tilat sijaitsevat kunnan entisen 
keskusarkiston tiloissa Heikkilässä, 
osoitteessa Vanha Heikkiläntie 19 A. 
Arkiston nettisivulta osoitteessa 
kyhf.hembygd.fi/arkivalia_fi/alku/
löytyy lisää tietoja.

Ilmainen ja turvallinen säilytys

Moni kirkkonummelainen yhdistys on jo 
päättänyt siirtää arkistonsa näihin 
paloturvallisiin ja kuiviin tiloihin. Säilytys on 
ilmainen. Mikäli yhdistys ei jostain syystä 
enää pystyisi hoitamaan arkistoa siirtyy 
arkisto Kirkkonummen kunnan vastuulle.

Yhdistyksen arkisto siirtyy

Veklahden kyläyhdistyksen menneiden 
vuosien aineisto on nyt säilytettynä 
Kesälässä sekä uudempi aineisto, parin-
kolmen viimeisimmän vuoden osalta istuvalla 
puheenjohtajalla.

Yhdistys on perustettu vuonna 1982. Näinä 
vuosina on jo kertynyt tärkeitä asiakirjoja 
roppakaupalla. Perustamisasiakirjat, 
ilmoitukset yhdistysrekisteriin, pöytäkirjat, 
toimintasuunnitelmat ja –kertomukset sekä 
kirjanpito pitää olla hyvässä säilössä. Toki 
myös esim. vanhat Kyläsanomat ja erilaiset 
tapahtumailmoitukset.

Arkistoitavaa siis riittää. Yhdistyksen toimi-
kunta päätti kokouksessaan 4.12.2013, että 
yhdistyksen arkisto siirretään Arkivalian 
hoitoon. Joten mikäli sinulla löytyy kotoa 
vaikkapa lehtileikkeitä tai valokuvia 
kylän/kyläyhdistyksen toiminnasta voisivat 
ehkä nekin olla tarpeen siirtää turvallisem-
paan paikkaan?

Arkisto siistissä kunnossa Heikkilässä. Näin pitäisi jokaisella yhdistyksellä olla.



Kisan jälkeen saaliiden punnitus.

Tyytyväiset tytöt eli ikäryhmänsä voittajat hienoine palkintoineen.

Lasten onkikilpailu... 
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Elojuhlat alkoivat lasten onkikilpailulla klo 13-14, jonka vuotuisesti järjestää paikallinen  
kalastuskuntamme, Smedsbyn osakaskunta. 

Sijoitukset ja saaliit 1-6 v -ryhmässä: 
1. Ada Peltonen 300 g
2. Roope Varjus 230 g
3. Otto Korelin 105 g
4. Aaron Peltonen 10 g

Sijoitukset ja saaliit 7-12 v -ryhmässä: 
1. Ida Lehtinen 240 g
2. Arttu Levänen 220 g
3. Samu Paavola 185 g
4. Petrus Kajastie 100 g

Ilman saalista jäivät tällä kertaa Jessi, 
Elina ja Anna.

Onkikilpailuun osallistui jälleen runsas määrä lapsia 
ja avustajia. 



Arpajaiset ovat aina suosittu ohjelmanumero. 

Tänä vuonna Joken lätyt eivät loppuneet kesken 
kuten usein aiemmin.

... ja elojuhlat 10.8.2013
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Elojuhlissa oli  hieman vaisumpi kävijämäärä kuin ennen, mutta perinteikäs ohjelma:  
muurinpohjalettuja, grillimakkaraa, arpajaiset, buffetti ja totta kai kolikon heittoa pullon 
toivossa.

Lapsille (ja hieman vanhemmillekin) oli 
tarjolla pussihyppelyä, renkaan heittoa ja 
Onnenpyörä.

Pussihyppelyn kaksi eri sarjaa voittivat 
Ada 9 v ja Maija 6 v.

Rengasheittokisan voitti Aaron tuloksella 
100 pistettä kolmen kierroksen heitoilla, 
toiseksi tuli Arttu pisteillä 85 ja kolman-
neksi Maija 75 pisteellä. Osallistujia oli 8. 

Tässä Samu heittämässä vuorollaan. 

Tiedustelu

Kylän tapahtumista löytyy parhaiten tietoa yhdistyksen Facebook-sivuilta, mutta 
tarvitsisitko opastusta Facebookin käytössä? 

Entä tuottaako kuvien käsittely, lajittelu ja arkistointi tietokoneella hankaluuksia?
Tai onko sinulla muiden ohjelmistojen kanssa vaikeuksia? 

Kyläläisten pyynnöstä Kesälään on suunnitteilla tietokoneen peruskäytön opastusta 
”ei-IT-ammattilaisille”, kyläyhdistyksen keskiviikkovuorolla iltapäivisin.  
Ota yhteyttä, jos kiinnostaa: Marita, gsm 050-3464 331



Mistä kaikki alkoi?
Mosaiikkikipinä iski pahasti jo syksyllä 
2005, kun ensimmäisen kerran lomailim-
me Barcelonassa ja kiersimme ne kaikki 
mosaiikkia täynnä olevat Gaudin raken-
nukset ja rakennelmat.

Jo vuosien ajan olen kerännyt varastoon 
vanhoja kaakeleita, posliinia, värillistä 
lasia ja muuta käyttökelpoista materiaalia. 
Vasta tänä vuonna kuitenkin tein ensim-
mäisen oman mosaiikkityöni, kansalais-
opiston kurssilla, materiaalina mdf-levy + 
kaakelia, lasia, simpukoita, rikkinäisiä 
astioita ja muovisia korvakoruja. 

Mikä mosaiikissa viehättää?
Olen keräilijäluonne eli meiltä löytyy 
kaikenlaisia vanhoja esineitä, joita ei ole 
raskinut heittää menemään. Kaikki eivät 
tosiaan ole kovin kauniita, kuten esi-
merkiksi tuo vanha ruostunut kanojen-
ruokintalaite, jonka yksi ystävällinen 
naapuri oli joskus lahjoittanut.

Mutta mosaiikin avulla nämä vanhat 
esineet aloittavat ihan uuden elämän.
Kanojenruokintalaitteestakin tuli ihailtu 
Angry Birds -koriste pihamaallemme.
Vanhan haljenneen muovisen tarjoittimen 
päällystäminen mosaiikilla teki siitä uudel-
leen käyttötavaraa ja esimerkkejä löytyy 
jatkossa lisää!

Mosaiikkisia savupiippuja Barcelonassa.
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Penkin selkänojaa Gaudi-puistossa.

Mosaiikki harrastuksena

Ensimmäinen mosaiikkityöni.

Viides mosaiikkityöni – Angry Birds. 



Miten pääsee mukaan?
Soita Maritalle gsm 050-3464 331.
Tai tule infotilaisuuteen Kesälään 
perjantaina 17.1.2014 klo 18. 
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Kesälän perjantai-illat varattu nyt 
mosaiikille
Yhdessä tekeminen on aina hauskempaa 
kuin yksin puurtaminen. Kesälä tarjoaa 
mainiot puitteet kaikelle kerhotoiminnalle 
ja kyläyhdistyksellä onkin tilavaraus 
usealle viikonpäivälle. Kerhossa ei tule 
olemaan erityistä opettajaa vaan tarkoitus 
on hyödyntää toisten kokemuksia. 

Mosaiikkitöiden tekeminen ei ole vaikeaa, 
mutta virheiden välttämiseksi on hyvä 
tutustua perusteisiin: 
• Millaisia pohjia voi käyttää eri 

tarkoituksiin
• Miten pohja pitää käsitellä etukäteen
• Millaiset liimat ja laastit sopivat ulko- ja 

sisätiloihin 
• jne. 

Mitä edellyttää osallistujilta?
Jokainen käyttää omia tarvikkeitaan ja 
työvälineitään, joten perushankinnat pitää 
tehdä itse. Tarvikekustannukset vaihte-
levat suuresti riippuen siitä, käyttääkö 
vanhoja materiaaleja vai haluaako esim. 
hankkia valmiita lasimosaiikkipaloja.

Numerokyltti on tehty ulkokäyttöön, siis 
sään kestävistä materiaaleista.

Mosaiikkikerho Kesälään

Jääkiekkokaukalon kunnossapito talvella 2014

Rannan kaukalossa on varmaan useampikin kyläläinen oppinut aikoinaan luistelun salat 
ja se on edelleen hyvä paikka tulevaisuuden Selänteille ja Kiira Korville harjoitella 
piruetteja ja sirklausta. Kaukaloa on perinteisesti hoitanut talkooporukka jossa osa on 
ollut mukana jo useamman talven ajan. Mielellämme näkisimme porukassa myös uusia 
naamoja joten ota yhteyttä Jussiin (040-7769729) ja ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 
talkoisiin. Kaukalon hoito on jaettu viikon mittaisiin hoitovuoroihin joiden aikana 2 
henkilöä hoitaa tarvittaessa lumen poiston ja jäädytyksen.

Saataisiinko tänä talvena taas kasaan jääkiekkoporukka jolla pelattaisiin vaikka kerran-
pari viikossa? Vaikka isät vastaan poikia (myös äidit ja tyttäret ovat tervetulleita)…  tai 
miten olisi Dancing on Ice by Veklahti 

Ja ideoita löytyy Internetistä, mm:
http://www.mosaiikkimyymala.com/
http://www.zagmos.fi/
http://leenasmosaics.blogspot.fi/
http://mosaiikkipaja.blogspot.fi/

http://www.mosaiikkimyymala.com/
http://www.zagmos.fi/
http://leenasmosaics.blogspot.fi/
http://mosaiikkipaja.blogspot.fi/


Amigurumit.

Käsityökerho jatkuu taas keskiviikkoisin 
alkaen 15.1.2014 – maaliskuun loppuun. 

Avaamme ovet jo klo 16 ja suljemme vasta 
klo 19 tienoilla, joten voit tulla mukaan 
ihan oman aikataulusi mukaan vaikkapa 
vain yhdeksi tunniksi tai jopa kolmeksi 
tunniksi.

TERVETULOA myös uudet harrastajat!
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Maj-Lis ja Saila olivat jo pidempään 
harrastaneet yhdessä käsitöitä, kun heille 
tuli mieleen, että tästähän voisi saada 
uutta toimintaa Kesälään.

Oheinen ilmoitus Facebookissa ja kylän 
ilmoitustauluilla sai koolle toistakymmentä 
käsitöiden harrastajaa, sekä vasta-alkajia 
että aloittelijoita.  Parhaimmillaan meitä 
oli paikalla jopa 14 henkilöä ja kaksi 
tuntia kului aina todella nopeasti.

Mitä kerhossa sitten on tehty: Ompelua, 
kirjontaa, virkkausta, neulomista... 
On syntynyt sukkaa, pipoa, keppihevosta, 
ponitarvikkeita, amigurumeja, joulu-
kortteja, joululahjoja jne. 

Käsityökerho jatkaa ensi vuonna

Kerho on innoittanut myös jatkamaan vuosia sitten keskeneräisiksi jääneitä töitä.



Suurimmilla siirtolohkareilla on nimi, mm. 
Kukkarokivi, Pirunpesä, Ilveskivi, Linnakivi, 
Saarnakivi, Jättiläisenkivi. Ehkä joku 
paikallinen asukas tietäisi, millä nimellä 
Hvittorpintien siirtolohkaretta on kutsuttu. 
Jotkut siirtolohkareista ovat jääneet sellai-
seen tasapainotilaan, että ihminen pystyy 
liikuttamaan niitä vipuvarrella. Tällä tavalla 
voi saada aikaan kaus kuuluvan kolkkeen 
(mm. Jyskynkivi, Kalkatuskivi, Kiikkukivi). 
Sopivasti sijainneita siirtolohkareita on 
käytetty rajamerkkeinä. Niitä ei ainakaan 
saanut siirrettyä paikoiltaan. Jotkut siirto-
lohkareista ovat rauhoitettuja luonnon-
muistomerkkejä, mm. Espoossa on 
rauhoitettu kolme siirtolohkaretta v. 1986.

Siirtolohkareiden kivilajeja tutkimalla ja 
mannerjään liikkeiden perusteella on voitu 
selvittää siirtolohkareiden emokallioita ja 
kulkeutumismatkoja. Tiede paljastaa meille 
totuuden siitä, millaiset ”jättiläisen” voimat 
mannerjäällä oli. Kannattaa käydä 
katsomassa ja vaikuttua näkemästään.
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Parin kilometrin kävelymatkan päässä 
Veklahdesta on valtava siirtolohkare. 
Se löytyy Hvittorpintien ja Sommarbon-
polun risteyksestä. Paras kävelyreitti on 
Myllylammentien päästä pellonreunaa 
Vanhalle Myllylammentielle, josta 
jatketaan  oikopolkua Hvittorpintielle. 
Tästä käännytään Masalan suuntaan ja 
parinsadan metrin päässä, Sommarbyn-
polun kohdalla, lohkare häämöttää 
kuusikossa.

Jääkauden aikana mannerjää irrotti 
isojakin lohkareita emokalliosta. 
Veklahden Korppikalliolla on nähtävissä, 
miten lohkareita on irronnut (ne lohkareet 
jäivät paikoilleen).  Irronneet lohkareet 
kulkeutuivat jään mukana ja jäivät siihen, 
mihin jää suli. Tällä tavalla kiviä ”tippui” 
hyvinkin outoihin paikkoihin. Silloin kun 
ihmiset eivät vielä tienneet, mistä isot 
kivet olivat tulleet, keksittiin niille satu-
maisia selityksiä. Kansanperinteessä on 
tarinoita jättiläisistä, jotka ovat heitelleet 
kiviä. Isoja siirtolohkareita on sanottu 
myös hiidenkiviksi. 

Valtava siirtolohkare.

Retkelle – Ison kiven juureen

Siirtolohkare löytyy täältä.



Taikina oli myös hyvää.

Piparileivontaa Kesälässä 24.11.2013
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Reippaita leipojia, mukana Ada, Enna, 
Maija, Matias, Daniela, Aaron, Ada sekä 
Marjo, Marjatta ja Lotta.

Pipareita leivottiin suuri määrä, jotta niitä 
riitti joulujuhliinkin.

250 g voita
1,5 dl siirappia
2 1/3 dl sokeria 
1 tl kanelia, 1 tl neilikkaa, 1 tl inkivääriä
2 tl kaardemummaa
2 tl pomeranssinkuorta
2 kananmunaa
7,5 dl vehnäjauhoja, 1 tl suolaa, 
2 tl ruokasoodaa

Voi, siirappi ja sokeri kiehautetaan 
yhdessä mausteiden kanssa.
Seos jäähdytetään, vatkataan ja lisätään 
samalla munat yksitellen.
Lopuksi lisätään vehnäjauhot, joihin on 
sekoitettu suola ja ruokasooda.
Seosta kovetetaan kylmässä seuraavaan 
päivään ja piparit paistetaan 225 
asteessa.

Parhaat piparit



Rekiretkellä.

Kylän puuhamiehiä joulupuurolla.

Juhlan alkamista odotellessa.

Kylän joulujuhla 30.11.2013
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Veklahden joulujuhla on perinne, joka on 
säilynyt lähes samanlaisena jo vuosi-
kymmenien ajan ja sali olikin taas täynnä. 
80-luvulla juhlasta vastasivat kylän nuoret 
äidit lapsineen. Nyt nämä sen ajan äidit 
tuovat juhliin jo lapsenlapsiaan, mutta 
onneksi juhlan järjestelyihin on saatu 
mukaan myös uusi sukupolvi äitejä ja isiä. 

Juhla oli musiikkipainotteinen eli pienten 
lasten esityksissä vuorosanat oli korvattu 
joululauluilla. Soittajana toimi nyt Lotta, 
joka viime joulujuhlan jälkeen lupasikin 
verestää vanhoja taitojaan.

Lasten ohjelmasta vastasi Lotan äiti, joka 
sai lapset mukaan vanhalla rutiinilla. 
Siljan joulusatukin oli lapsille mieleen.

Erityiskiitokset Siljalle, Marjolle, Marjatalle 
ja Lotan perheelle hienosta joulujuhlasta!

Kylän omat tiernapojat, Tapsa, Masa, Pekka ja Jussi valloittivat 
yleisön.

Arpajaisvoitot olivat taas hyviä.



Kysyessäni Aivilta, joka muuten osaa 
suomea varsin hyvin, miksi he muuttivat 
Suomeen ja Veklahteen, hän totesi siihen, 
että Suomi on niin rauhallinen paikka. 
Veklahden he löysivät Internetissä olleen 
ilmoituksen perusteella. Keskustelun 
perusteella tuntuu siltä, että he ovat 
ottaneet Veklahden omakseen ja aikovat 
jäädä tänne pysyvästi.

Toivotamme heidät tervetulleiksi 
kyläämme!
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Saimme uusia asukkaita kyläämme, kun 
edesmenneen Kyllikki Metsärinnan tontin 
(Myllylammentie 44) ostivat virolaiset Aivi 
Ilves ja Silver Turi. Heidän perheeseensä 
kuuluu myös kuusivuotias tytär, Sirendia 
ja pieni musta Lissi-koira. Lissi haukkuu 
kaikki vastaantulijat ja Aivin mielestä sillä 
onkin iso ego.  

Silver ja Aivi ovat kotoisin Pärnusta. Silver 
on ollut suomessa kuutisen vuotta, Aivi 
parisen  vuotta. Molemmat ovat päivisin 
töissä, Aivi maalarina ja Silver rakennus-
miehenä, Sirendia-tytär menee ensi 
syksynä kouluun. He ovat jo panneet 
tontilla tohinaksi ja silpunneet traktorilla 
useimmat tontilla olleet vanhat pensaat ja 
pikkupuut. Samoin he ovat kunnostaneet 
asuintaloa. Parhaillaan mies on rakenta-
massa uutta saniteetitilaa ja saunaa. Kun 
kevät koittaa, suunnitelmissa on katto-
remontti, samoin kuin salaojien uusimi-
nen talon ympärillä. Myös lokakaivo on 
toivomuslistalla, kun routa sulaa. 

Puuhaa siis riittää niin paljon, että heitä ei 
varmaankaan vielä vähään aikaan nähdä 
mukana kylän yhteisissä toimissa. 

Aivi Ilves ja Silver Turi sekä tytär Sirendia.

Uusia kasvoja kylällä

Tietoruutu

Kylän tapahtumista löytyy parhaiten tietoa yhdistyksen Facebook-sivuilta:
www.facebook.com/Veklahti

Huom: Sivujen katselu ei vaadi rekisteröitymistä Facebookiin, mutta jos jo olet Facebook-
käyttäjä, käy tykkäämässä!

http://www.facebook.com/Veklahti


Kyläkalentereita myynnissä
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Oma kyläkalenteri

Olemme useamman vuoden ajan keskus-
telleet kylän omasta seinäkalenterista ja 
sen hankkimisesta. Tänä vuonna sitten 
löysimme Kirkkonummen Pilvijärveltä 
painotalon, jolta saimme kalenterit sopi-
vaan hintaan. Ne ovat myös laadultaan 
varsin hyviä. 

Kalenterin hinta on 10 €, josta noin 1/3 
menee kyläyhdistyksen toiminnan 
tukemiseen. 

Jos ostat viisi kalenteria, saat ne hintaan 
40 €. 

Aika moni onkin ostanut viisi tai 10 
kappaletta, koska kalenterit ovat oivia 
joululahjoja esimerkiksi kylältä jo pois 
muuttaneille lapsille. Ja onhan se myös 
omalla seinällä hieno, koska tällaista 
kalenteria ei muualta saa.

Kuvia Veklahdesta

Joka kuukaudelle on oma kuva tutusta 
paikasta Veklahdessa, esimerkiksi 
uimarannasta, Mehutieltä, Korkkikallion 
jättilohkareista, Morsiusmäen pirunpellosta 
jne. Kuvat ovat noin kymmenen vuoden 
ajalta, joten jotkut paikat ovat jo hieman 
muuttuneetkin.

Kalenterin kansilehti ja kesäkuun sivu.

Suunnittelemme kalenterin teettä-
mistä myös ensi vuonna, mikäli 
kiinnostusta on tarpeeksi. 
Yksikköhinnan takia ei kannata 
teettää vähemmän kuin 100 kpl.

Kalentereita myyvät Silja Ryhänen, 
puh. 050 346 2244 ja Mikael 
Gerkman, puh. 040 775 7809. Soita 
ja tilaa kalenteri! Voit tulla hakemaan 
tai sitten me tuomme sen kotiisi 
sovittuna aikana.

Masalan talvirieha

LähiTapiola Sport Center Masalassa järjestää yhdessä Kirkkonummi Rangersin kanssa 
koko perheen suuren talvirieha-tapahtuman loppiaisena 6.1. klo 10-14 osin sisällä ja osin 
ulkona. Se tarjoaa monenlaisia aktiviteetteja, mm. lumisählyä, lumiveistoskilpailun, 
kirppiksen sisätiloissa, avoimet ovet jumpissa ja kuntosalilla, soppatykin ja vohveli-
myyntiä yms.  Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita, Masalasta ja sen lähikylistä.

Kyläyhdistys on varannut kirpparilta järjestäjien tarjoaman pöydän (noin 120x80). 
Myyntitila on noin 3mx3m, joten montaa myyjää tähän ei sovi, mutta ilmoittaudu 
Mickelle, puh. 040 - 7757 809, jos haluat tulla myymään jotakin.

Kirpparimyyjät pääsevät sisään jo klo 8, varsinainen tapahtuma alkaa klo 10.



Takasivu – Baksidan

Seitsemän vuotta yhdistyksen puheen-
johtajana lienee sopiva pesti, varsinkin 
kun löytyi sopiva nuori ruoriin.

Tähän aikaan sisältyi sekä yhdistyksen 
25- että 30-vuotisjuhlavuodet, sekä 
monet muut tilaisuudet. Joihinkin 
tapahtumiin osallistui paljonkin kyläläisiä, 
toisiin pieni, mutta kiinnostunut joukko.

Ilman järjestäjiä ja osallistujia ei olisi 
ensimmäistäkään tilaisuutta järjestetty. 
Haluan kiittää kymmeniä eri järjestäjiä, 
jotka ovat auttaneet tapahtumien 
järjestämisessä! Kaikki apu on ollut 
tarpeen. Yhtä lailla tyytyväiset osallistujat 
ovat enemmän kuin tärkeitä. Toivotan 
omalle kyläyhdistyksellemme hyviä 
hetkiä myös tulevaisuuteen!

Micke, Veklahdessa 13.12.2013

Efter sju år som ordförande för bya-
föreningen var det passligt att låta en 
yngre förmåga ta över stafettpinnen.

Föreningens 25- och 30-årsfestligheter 
ordnades under dessa år. Endel 
evenemang intresserade en stor mängd 
bybor, medan andra samlade en mindre 
men desto ivrigare skara.

Utan arrangerare och deltagare hade vi 
nog inte ordnat någonting. Jag tar nu 
tillfället i akt och tackar alla de tiotals 
olika hjälpredor som har hjälpt till med 
olika evenemang! All hjälp har 
sannerligen behövts. Lika viktiga har de 
nöjda deltagarna varit. Jag önskar vår 
egen byaförening många glädjestunder 
också i framtiden!

Micke, i Vecklax 13.12.2013

Tätä puuta Morsiusmäellä ei Seija saanut nurin - Seija förmådde inte pusta omkull det här trädet på Brudbacken
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