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Kunnan avustus 

Yhdistys sai 600 euron toiminta-
avustuksen kunnalta. Yhdistys kiittää. 

 
Jäsenmaksut 

Jos olet unohtanut maksaa jäsenmaksusi, 
voit pyytää tilisiirtolomakkeen sähkö-
postitse tai tekstiviestillä puheenjohtajalta. 

Jäsenmäärä vaikuttaa suoraan kunnan 
myöntämään avustukseen. 

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 €  ja 
perhejäsenmaksu 10 €. 

Veklahden kyläyhdistyksen tilinumero on 
144930-105537. 

 

Tiedotus 

Kyläyhdistyksellä on avoimet Facebook-
sivut osoitteessa 
www.facebook.com/Veklahti. Tällä hetkellä 
sivuilla on 71 tykkääjää. Käyhän myös itse 
tykkäämässä! Ehkäpä sadas tykkääjä saa 
pienen kannustuspalkinnon! 

Sivuilla tiedotamme yhdistyksen asioista ja 
toki myös muista kyläläisiä kiinnostavista 
asioista. Vinkkaa meille uutisista, koska 
kaikkeahan mekään ei aina huomata. 

Toki jatkamme tiedotusta myös perinteisin 
tavoin, esim. ilmoittamalla kylän 
ilmoitustauluilla. 

Kalajuttuja 
 
Smedsbyn osakaskunnan kalastusluvat ovat 
myynnissä. Lupia myy Topi Usmi, osoite 
Humaljärventie 5. Lupia myydään osakkaille 
sekä Veklahdessa että Svartvikissa asuville 
kyläläisille. Lupia saa enintään 4 kpl /kiin-
teistö tai talous. Yhden luvan hinta on 4 €. 
Huomaa, että kuitti kalastuksenhoitomaksun 
suorittamisesta on esitettävä lupia 
ostettaessa.                                                                                                                       
 
Humaljärvi 
 
Järven leväkukinnat ovat runsaita, ja ne 
näyttävät runsastuvat vuosi vuodelta. 
Ensimmäisen kerran tavattiin levää myös 
jään alla viime talvena. 
 
Varavaltuutettu Mikael Gerkman jätti 
kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3. 
aloitteen, jossa vaaditaan kuntaa 
selvittämään kunnan isojen järvien tilaa. 
Ensimmäisinä selvitetään Humaljärven ja 
Vitträskin tila. Mikäli järvien ympäristöolot 
todetaan huonoiksi, on tehtävä toimen-
pideohjelma tilanteen parantamiseksi. 
 
Myös 35 muuta valtuutettua allekirjoitti 
aloitteen, mukaan lukien kaikki Veklahden 
varsinaiset valtuutetut eli Sari Myllynen, 
Minna Pirttijärvi ja Ville Salmela. 

http://www.facebook.com/Veklahti
http://www.facebook.com/Veklahti
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Tuli kesä, leinikit ja ulkoseinän maalaus. 
Jos maalaa uutta seinää pitäisi osata 
pohjustus ja valita hyvä pintamaali. 
Nykyään maaleissa ei saa käyttää niin 
paljon myrkkyjä kuin ennen. Tästä on 
kärsinyt ainakin Tikkurilan tehoöljymaali. 
Sitä on testattu Veklahdessakin. Maalin 
pintaan ilmestyy mustia pilkkuja alle 
kymmenessä vuodessa. 

Tikkurila valmistaa hyviä ja huonoja 
maaleja (minun mielestäni). Jos maalaus 
epäonnistuu niin vika on aina maalarissa 
ei koskaan maalissa. 

Vesiohenteiset maalit saavat nykyään aina 
vain suurempaa suosiota. Myös talo-
elementtitehdas Pohjolatalot käyttää 
vesiohenteista Pinja Pro maalia. Se 
sisältää sinkkioksidia (Tikkurilan maali). 

Maaleja, jotka ovat kestäneet 
Veklahdessa:  

- vesiohenteinen pika-teho 

- Teknos punamaali 

- Winha peittävä puunsuoja 

- punamulta 

- nimeämätön öljymaali 

Teknos mainostaa edelleen Panua isältä 
pojalle. Teknoksella on myös uusi maali 
Nordica Eko. Varmaankin myös pienillä 
valmistajilla on hyviä maaleja, mm. 
petroolimaali. 

Tikkurilan maaleja joita minä en käyttäisi 
enää: 

- teho öljymaali 

- Novaplast sisämaali 

- Lumivalkea sisämaali 

 

Olisi hyvä jos ulkomaali pysyisi hyvänä 
ainakin 2 vuotta. Jos on tekemisen 
puutetta, niin voi harrastaa vaikka pitsin 
nypläystä. 

Jollakin on seinässä se vieläkin parempi 
maali, se parempi kyllästysaine. Minulla on 
se teho öljymaali mustilla pilkuilla että 
sillee. 

 

Aurinkoisin terveisin 

Tyyne 

Hyvän talomaalin metsästys 

Myös tässä seinässä 
Winha on kestänyt hyvin 



Miten lähellä on lähiruoka? 
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Tahdon syödä ruokaa, jonka alkuperän ja 

tuotantotavan tunnen. Arvostan  

tuoreutta, jota  ei tarvitse arvuutella ja 

tietoa siitä, että suupalani ei raasta 

eläinoikeuksia tai sisällä älyttömän pitkän 

tuotantoketjun mahdollistavia lisäaineita. 

Haluan olla tiedostava luomuihminen  - 

trendikäs. 

Käsitteenä trendi tarkoittaa kehitys-

suuntaa, joka voi olla joko nouseva tai 

laskeva. Lähiruoka on selvästi nouseva 

trendi. Sitä pönkittää ammattilaisten halu 

tehdä aitoa, mutkatonta ruokaa. Kuluttaja 

puolestaan haluaa ruualle kasvot, ja jos 

mahdollista, tarinan. 

Kuvitellaan tilanne, jossa veklahtelainen 

on marketissa ostoksilla. Veklahtelaisella 

tarkoitan nyt tiedostavaa, trendikästä 

luomuihmistä. Ajatus kalapullista on 

kuumottanut tämän kuluttajan mielessä 

jo tovin. Mitä tarjoaa marketti? Se tarjoaa 

Eeuukalaplusmuutamassapullaa 

pakasteena. Entäpä jos tarjolla olisivat 

Maritan haukipullat? Tuotteella olisi nimi, 

kasvot, kenties tarinakin. 

A.W. Yrjänä toteaa Helsingin Sanomissa 

14.3.2013 ilmestyneessä kolumnissaan 

Lähiruoka ei ole trendi näin: 

”Systeemissämme ravinto kulkee lannoite- ja 

siemenviljaputiikeista pelloille ja pelloilta 

tieverkon kautta ruokatehtaisiin, eläin-

kasvattamoihin ja teurasketjuihin. Tehtaista 

se ahmitaan kaupan logistiikkasyöveriin, 

kaupoista koteihin ja kehoihimme. Elämme 

historian tehokkaimman propagandan, 

kaupallisuuden ja mainonnan maailmassa. 

Nauti – enemmän, uudempaa, 

tehokkaampaa.” 

Arvoisa veklahtelainen, lähdetkö 

lähiruokarintamaan? Paikallisilla ostoilla tuet 

myös seudun elinvoimaisuutta ja kasvua. 

Lähiruoka on arvaamattoman lähellä. Siitä 

osoituksena on Saga Lindforsin lähiruoka-

resepti. Kokeile mutta pysy omalla palstalla. 

Tämä lähiruokaohje ei näet tue naapurin 

kuusiaidan elinvoimaisuutta ja kasvua. 

Lämmintä kesää ja lähikontakteja!  

Jaana Lindfors 

Marita on perustanut pienimuotoisen 
etanafarmin Jousirinteelle. Tulokset ovat 
hyvät, mutta ei näistä taida päästä eroon 

pelkästään syömällä ne! 
 

Lue myös juttu Verkkonummen sivuilla! 
www.verkkonummi.fi – Kirkkonummi – 

Luonto ja ympäristö 

http://www.verkkonummi.fi/


Kuusenkerkkähyytelö 
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Osuuskuntatoiminta Veklahdessa 
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Olemme käyneet kylän yhdistysten 

kokouksissa kevyttä keskustelua 

mahdollisen yhteisen osuuskunnan 

perustamisesta. Osuuskunta yrityksenä 

on usein perustettu kun halutaan 

harjoittaa pienimuotoista arvonlisä-

verollista liiketoimintaa. Isojakin 

osuuskuntia toki maastamme löytyy, 

kuten esim. Varuboden. 

Osuuskunnan perustaminen on helppoa 

ja halpaa eivätkä osakkaat ole yrittäjä-

roolissa, mikäli osuuskunnassa on 

enemmän kuin 6 jäsentä. Osuuskunnat, 

joissa olen ollut perustajana, ja joissa 

kahdessa edelleen toimin ei käytetä 

riskirahoitusta. Toimintaa harjoitetaan 

vain laskutetuille työtuloilla, ei laina-

rahalla. Kirkkonummella vesiosuuskunnat 

ovat toki ottaneet usein lainaa, jonka 

takaajiksi on pyydetty kuntaa. Tällöin 

puhutaan suurista investoinneista. 

Osakkailta ei veloiteta osuusmaksun 

lisäksi mitään vuotuisia maksuja, ellei 

osuuskunnan hallitus jostakin varsin 

harvinaisesta syystä osuuskunnan 

kokouksessa ole toisin päättänyt. 

Osakkailla ei ole velvollisuutta 

määräaikaisiin työsuorituksiin eikä 

rajoitteena ole myöskään laskutettavat 

summat. Kukin osakas vastaa omista 

tarjouksistaan ja laskutukset hoidetaan 

siten kuin osuuskunnan hallitus päättää. 

 

Osuuskunta on vallan oiva ratkaisu heille, 

jotka eivät halua pyörittää koko omaa 

laskutusta, palkkioiden maksua, tiliöintejä, 

kirjanpitoa, työeläke, vakuutus- ja 

verotusasioista, tilinpäätöksiä, tarkastuksia 

ja kertomusväsäilyä.   

Sinulle, joka päätyösi ohella tai eläkkeelle 

siirtymisesi jälkeen haluat tehdä pientä 

laskutettavaa työtä, on osuuskunta myös 

oiva ratkaisu. Osuuskunta päättää mm. 

hallintoveloituksesta, joka on usein 10-

13%, joka mahdollistaa sen että joku 

kyläläinen yksin tai yhdessä hoitaa usein 

tilitoimiston kanssa talouden, hallinnon ja 

yhteiskuntavelvoitteet. Ulkopuolisilta 

palvelun käyttäjiltä perii osuuskunta 

pääsääntöisesti korkeampaa 

hallintomaksua. 

Osuuskuntia on pystytetty mm. 

ruokapiiritoimintaa pyörittämään, 

kiinteistöjen vesi- ja viemäriasioiden 

hoitoon, koulutus-, siivous- tai 

saneeraustoimintaa harjoittamaan. 

Veklahdessa kiinnostusta on herättänyt 

lähiruokatoiminta ja keskustelua on käyty 

myös vesiosuuskunnasta. 

Kesälän korjaus ja saneeraustoimintaa, 

katon maalausta, ovien uusimista on myös 

kunta rahoittamassa lähivuosina ja tuolloin 

olisi mahdollista että osuuskunta tekee 

tarjouksen töistä ja voi näin myös tuoda 

taloudellisia resursseja kylälle. 

Jatkuu -> 
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-> 

Lähienergian pientuotanto kasvaa 

vahvasti Suomessa ja toimin 

yhdistyksessä ja työryhmässä, joka 

edistää pientuotannon kehittämistä ja 

kokonaisvaltaisen palveluprosessin 

luomista. Mukana tässä ovat mm. Sitra, 

Energiateollisuusyhdistys, Motiva oy ja 

Lähienergialiitto. Käytännössä tämä 

tarkoittaa kiinteistö- tai aluekohtaisten 

aurinko /lämpö, tuuli tai biopien-

voimaloiden perustamista, jotka tuottavat 

asukkaiden tarvitseman sähkön ja/tai 

lämmön ja sen lisäksi mikäli tuotanto 

ylittää tarpeen myös myyvät ylijäävän 

osan. Tätä varten on myös luontevaa 

perustaa osuuskunta. 

Toivon tämän herättävä keskustelua 

aurinkoisessa ja lämpimässä kesässä. 

Jens Gellin 

 

Eelis Sinistön elämä päättyi, tontti 

elää 

Eelis Sinistö, ITE-taiteilija ja oman tiensä 

kulkija lähti luotamme lähes kymmenen 

vuotta sitten. Hänen tonttinsa (Mehu ja 

Mehutie) olivat Humaljärventien lähellä 

Mehutien vierellä luontaisena osana 

metsää. Tontit olivat myynnissä talvella ja 

ostimme ne pois.  

Kahdeksaan vuoteen ei Eeliksen 

perinnöstä ja taiteesta kiinnostuneet eikä 

myöskään tonttien aiempi omistaja 

Kaustisen Musiikkisäätiö ole voineet 

suunnata voimavaroja Eeliksen 

taideteoksille ja rakennelmille, joten 

ihmiset ja luonto ovat tehneet 

tehtäväänsä. 

Aiomme vähitellen purkaa jo varsin 

heikkoon kuntoon menneitä ja osittain 

vaarallisia rakennelmia. Kirjoitukseni 

varsinainen tarkoitus onkin saattaa teidät 

tietoiseksi siitä että voitte halutessanne 

hakea sellaista irtainta, joka säilyttää 

toivomanne muistot Eelis Sinistöstä. 

Tontilla on Eeliksen muistokirjoitus ja 

hänen tuhkansa on siroteltu hänen 

kaivamansa lampeen ja tontilla on myös 

kivirakennelmia, jotka haluamme säilyttää. 

Toiveenani on ennallistaa tontit (Mehu ja 

Mehutie) siten että se kunnioittaa ja 

ylläpitää Eeliksen elämänarvoja ja toiveita 

kasvusta ja kasveista. Tulen mm. 

sahaamaan Mehutielle kaatuneet puut, 

kaatamaan kuusia ja siirtämään vielä 

elinvoimaisia pensaita ja puita, jotta ne 

kasvaisivat hedelmää. 

Tonteille kulku on edelleen mahdollista, 

mitään aikataulua ei ole ja voitte olla 

minuun yhteydessä toiveidenne kanssa. 

Kulkekaa varoen, vielä hetki on aikaa, 

kunnes päättyy elämä ja uusi alkaa. 

Jens Gellin, puh 050-560 1961 

Eliksen tontista 



Talvirieha 9.3.2013 

Veklahden Kyläsanomat - Nro 39 – Kesä 2013 

Suomen kevättalvi on aina yllätyksellinen ja joskus tapahtumien järjestäjillä on myös 
onnea sään suhteen. Talviriehan ajankohdaksi oli alun perin suunniteltu 2.3.2013, mutta 
erilaisten yhteensattumien vuoksi tapahtuma siirrettiin lauantaille 9.3. ja saimmekin 
sitten nauttia ihanan aurinkoisesta talvisäästä. 

Tänä vuonna talvirieha oli ajateltu jakaa 
kahden paikan kesken: Ensin kilpailut 
uimarannalla ja sitten makkaranpaisto ja 
muut tarjoilut Kesälässä, mutta eihän sinne 
kukaan halunnut lähteä aurinkoiselta 
rannalta.  
 
Ohjelma oli aika perinteinen, hiihtokilpailu 
ja makkaranpaistoa. Tapsan napakelkka oli 
taas mukava yllätys pienen tauon jälkeen 
ja se pyörittikin ahkerasti sekä isoja että 
pieniä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talviriehaan osallistui noin 30 henkilöä, 
joilla kaikilla vaikutti olevan todella muka-
vaa. Ihmetyttääkin hieman, miksi ei kaunis 
talvipäivä houkutellut vielä enemmän 
kyläläisiä mukaan.  
 
Vähitellen väki väheni ja nuotio sammui, 
mutta kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä 
lähtiessään. Oli kiva kuulla, kun useampi 
henkilö siinä poistuessaan kiitteli tilaisuu-
den järjestäjiä, joten kyllä tätäkin perin-
nettä kannattaa jatkaa. 

Tässä tyylinäytteitä hiihtokilpailun osallistujilta. 

Hiihtokilpailun palkintojen jako. 

Makkarat paistettiin tällä kertaa nuotiolla, kun 
betonirengas oli jossain lumen peitossa. 



Tiesitkö tämän kompostoinnista? 
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Puutarhaopettaja Kirsi Tuominen piti erittäin kiinnostavan esityksen kompostoinnista 
Kesälässä 6.5.2013 .  Saimme myös monille uutta tietoa pääkaupunkiseudun kaupunkien 
ja Kirkkonummen kunnan asukkaita koskevista jätehuoltomääräyksistä.  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymä (HSY.fi) hoitaa Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä 
sopimuksen nojalla Kirkkonummen puo-
lesta kunnalliset jätehuollon tehtävät ja 
antaa yleiset jätehuoltomääräykset. 
 
Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet  
voimaan 1.7.2012.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elintarvikejätteen kompostoinnin tulee 
tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa, 
joka on sijoitettava, rakennettava ja 
hoidettava niin, etteivät haittaeläimet 
siihen pääse ja ettei siitä aiheudu haittaa 
terveydelle tai ympäristölle.   
Mikäli kompostointi tapahtuu ainoastaan 
kesäaikana, ei kompostorin tarvitse olla 
lämpöeristetty. 

Laita kompostiin: 
• ruoantähteet 
• kahvin- ja teenporot, suodatinpussit 
• pehmopaperit 
• kotieläinten häkkien purut 
• kasvijätteet, myös rikkakasvit ennen 

siementen kehittymistä, ja niiden 
auringossa kuivatut juuret 
 

Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, 
jotka haittaavat kompostoitumista tai 
kompostituotteen käyttöä: 
• ei tuhkaa tai kalkkia 
• ei tupakantumppeja tai siivousjätettä 
• ei lääkkeitä, kemikaaleja eikä paine-

kyllästettyä puuta 
• ei haitallisten vieraskasvien, kuten 

jättiputkien tai jättibalsamin siemeniä 

Kirsi Tuominen kertomassa kompostoinnista. 

Kompostointi-ilmoitus 
Talousjätteen ja käymäläjätteen kompostoinnin aloittamisesta on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus HSY:n jätehuoltoon osoitteessa www.hsy.fi/jatehuolto tai lomakkeen voi tilata 
asiakaspalvelusta. 

Kuulijoita Kesälässä lähes 20 henkilöä.. 

http://www.hsy.fi/jatehuolto
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Perustietoja vastaajista 
 
Kyläyhdistyksen toimikunta toteutti 
jäsenkyselyn vuodenvaihteessa. 
Kyselylomake vastauskuorineen jaettiin 
Kyläsanomien yhteydessä ennen joulua 
2012.  
 
Vastaajia oli yhteensä 37, joista 21 naista. 
Peräti 17 vastaajaa olivat ikähaitarissa 51-
68 -vuotiaat. Puutteena voidaan pitää sitä, 
että alle 31-vuotiaita oli vastaajissa vain  
4 kpl. Toivottavasti jokunen vanhempi on 
vastannut siten, että myös perheen 
nuorempien mielipiteet ovat tulleet 
huomioitua. 
 
Vastaajista oli 22 työelämässä ja 11 
eläkkeellä. Kahden hengen kotitalouksissa 
asui 16 vastaajaa. 
 
Rannassa olevat tapahtumat 
suosituimmat 
 
Vastaajat haluavat mieluummin osallistua 
kyläyhdistyksen rantatapahtumiin eli 
rantatalkoisiin, elojuhlaan ja 
juhannusjuhlaan. 
 
Lasten Halloween-juhla ja jääkiekko-
kaukalon ylläpito kiinnostavat vähiten. 
 
Retkikohteiden rankinglista:  
 
• kevätretki luontokohteeseen 

Uudellamaalla  
• syysretki luontokohteeseen 

Uudellamaalla  
• kesäretki Uudenmaan alueella 
• kesäretki muualle Suomeen 
• kesäretki ulkomaille 

Tiedotus 
 
Tietoa kylän tapahtumista saadaan 
ilmoitustauluilta (30 kpl), Kyläsanomista 
(25 kpl) muilta kyläläisiltä (19 kpl) sekä 
yhdistyksen facebook-sivuilta (14 kpl). 
 
Kaikki tiedotuskanavat täydentävät toisiaan 
ja niiden käyttöä jatketaan nykyiseen 
malliin. Paljon on toki kiinni ihmisistä 
itsestään, tietoa on saatavissa jos sitä 
haluaa. Tärkeää on keskustelu kyläläisten 
kesken. 
 
Kyläsanomia luetaan aktiivisesti 
 
Vastaajista peräti 30 ilmoittaa lukevansa 
kaiken Kyläsanomista, 5 lukee sieltä täältä  
muutaman jutun. Yhtä vastaajaa 
Kyläsanomat ei kiinnosta ja samaten yksi 
ei ole koskaan nähnytkään Kyläsanomia. 
 
Suuri enemmistö haluaa lukea 
Kyläsanomia paperisessa muodossa, 
jaettuna postilaatikkoon. Yli kolmannes 
haluaa kuitenkin sen sähköisessä 
muodossa. 
 
Toiminta kiinnostaa 
 
Vastaajat ovat aktiivista porukkaa, koska 
16 ilmoitti, että varmasti voi käyttää 
vapaa-aikaansa kylän yhteiseen toimintaan 
ja 18, että ehkä voi käyttää. Kaksi ilmoitti, 
ettei aikaa ole käytettävissä. 
 
 
 

Jäsenkyselyn tuloksia 

Kyläläisille tuttu logo 
jo vuodesta 1982 
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Erilaista toimintaa  

Samaan aikaan voidaan varsin mainiosti 
järjestää erilaista toimintaa Kesälässä, 
lapsille ja nuorille, aikuisille ja 
eläkeläisille. 

Kesälässä on periaatteessa kolme tilaa 
alakerrassa ja vielä yläkerta jossa eri 
pienryhmät voivat harrastaa toimintaa. 
Keittiössä voi keittää kahvia ja valmistaa 
naposteltavaa. 

Poimintoja toiminta-ehdotuksista: 

• Lapsille: askartelua, kerhoja 

• Nuorille: kerhoja, peli-iltoja, 
musiikkia 

• Aikuisille: jumppaa, 
matkakertomuksia 

• Eläkeläisille: kevytjumppaa, 
viisasten kerho 

• Kaikille: erilaisia teema-
tilaisuuksia ja kursseja, kirppu-
tori, lähiruuan jakelua, kylä-
parlamentti, elokuvailtoja, 
kokouksia, uuden kyläläisen 
tervetulotilaisuus 

 

Kesälän käyttöaste pitää olla korkea 

Ei Kirkkonummen kunnankaan talous-
tilanne ole huipputasoa, ja säästö-
kohteita on jo alettu etsiä taas ensi 
vuodeksi. Ilman korkeaa käyttöastetta ja 
monipuolista toimintaa Kesälässä, on 
kiinteistön pitäminen kunnalla pitkässä 
juoksussa hankalaa. Jokainen tilaisuus ja 
tapahtuma on tärkeä, mutta toki meitä 
lähellä ovat erityisesti lasten ja nuorten 
toiminta. 

Kyläyhdistyksen käyttöön lisää aikaa 

Kyläyhdistyksen käyttöön on Kesälästä 
varattu seuraavat ajat kaudelle 1.9.2013-
31.5.2014: 

• keskiviikkoisin 13-21 

• perjantaisin 13-21 

• sunnuntaisin 17-21 

 

Aikaa siis olisi vaikka minkälaiseen 
toimintaan! Välttämättä kaikki toiminta ei 
vaadi varsinaista ohjausta, mutta joku 
vastuuhenkilö pitää aina olla paikalla. 
Vastuuhenkilöiden ei suinkaan tarvitse olla 
paikalla joka viikko, vaan joka toinen viikko 
tai kerran kuussakin riittää. Vastuuhenkilön 
päivystysvuoron enimmäispituus on neljä 
tuntia. Mitä enemmän meitä on, sen 
helpompi on pyörittää toimintaa eikä se 
siten tule yksittäisille henkilöille liian aikaa 
vieväksi. Ilmoita halukkuudestasi 
toiminnan vetäjäksi / vastuuhenkilöksi 
yhdistyksen puheenjohtajalle. 

Kyläyhdistys pyrkii käyttämään omat ajat 
täysimääräisesti. Yhtä lailla olisi tärkeää, 
että kylän kaikki muut yhdistykset ja 
toimijat pitäisivät kokoontumisiaan 
Kesälässä, esimerkiksi tiehoitokunnat. 
Mikäli jokin porukka pitää Kesälässä 
kokouksia/tapahtumia säännöllisesti, on 
varmaan mahdollista saada Kesälän 
avaimet nuorisotoimesta, joka hallinnoi 
tilojen käyttöä. 

Kesälää on myös helppoa vuokrata 
yksityisiin tilaisuuksiin, esim. syntymä-
päiväjuhlille. Jos käyttäjä itse huolehtii 
siivouksesta, on käyttövuokra varsin 
edullinen. Soita nuorisotoimeen ja varaa 
tilat! 

Kesälän toiminnan kehitysideoita 



Pihakirppikset 8.6.2013 
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Veklahden ensimmäinen useamman pihan yhteinen pihakirppistapahtuma toteuttiin 
aurinkoisena lauantai-iltapäivänä rantatalkoiden jälkeen. Osa talkooväestä tapasikin 
sitten näissä merkeissä, joten aika harvalukuiselta vaikuttaa tämä aktiivisten kyläläisten 
joukko. 

Marjon myyntipisteessä Kivisillantiellä  
painopiste oli lasten vaatteissa ja tarvik-
keissa. Marjon kanssa kirppismyyjinä 
toimivat Lotta ja Minna, joka myös tarjosi 
kahvia ja pullaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteisten pihakirppisten ideana oli koota 
useampi myyjä muutamaan myynti-
pisteeseen, jolloin kävijät saisivat samalla 
liikuntaa kiertäessään paikasta toiseen.  
 
Välimatkat eivät olleet pitkiä, noin 500 m 
yhdestä paikasta seuraavaan. Tätäkin 
pidettiin ilmeisesti liian pitkänä kävely-
matkana, sillä useampi henkilö vihjaisi, 
että seuraavan kerran tapahtuma voisi olla 
rannalla tai Kesälässä.  
 
Hinnat olivat todella edulliset, sillä 
kirppiksen ideanahan on päästä eroon 
tarpeettomasta tavarasta. Kävijöitä oli 
liikkeellä jonkin verran heti klo 14, kun 
myyntipisteet avattiin, mutta sen jälkeen 
käynnit selvästi harvenivat.  

Marjon ilmoitus Kivisillantien risteyksessä. 

Kyllikin myyntipiste Myllylammentiellä. 

Marjon myyntipiste Kivisillantiellä. 

Kyllikki oli tarjonnut pihansa myös 
muiden myyjien käyttöön, mutta tällä 
kertaa kukaan ei hyödyntänyt tarjousta. 
Hän pääsi kuitenkin itse eroon mm. 
kuvassa etualalla olevasta matosta ja 
lumikolasta. 
 
Varastoon jäi vielä mm. sohva ja kunto-
pyörä sekä muita jollekin toiselle toden-
näköisesti hyödyllisiä kodin tarvikkeita. 
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Siljan myyntipisteessä Veklahdentiellä oli 
oman perheen lisäksi naapurien myynti-
pöydät.  Ostajia kävikin aluksi ihan kiitettä-
västi, jopa yksi ohi ajanut auto pysähtyi 
bussipysäkille Siljan tienvarsikyltin 
houkuttelemana ja muutama naishenkilö 
kävi tekemässä jakkaralöytöjä. 
 
Micke myi kalastustarvikkeita, joista olikin 
kysyntää ja hän taisikin tehdä parhaan 
myyntituloksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen Nestlé antoi toukokuussa lehdistö- 
tiedotteen, jonka mukaan jäätelöautot 
lopettavat toimintansa ja viimeiset reitit 
ajetaan 18.8.2013.  
 
Syynä lopettamispäätökseen on se, että 
toiminta ei ole ollut kannattavaa ja jäätelön 
kysyntä on vähentynyt. 
 
Nestlen mukaan heinäkuussa etuasiakkaille 
on tiedossa maistuvia tarjouksia ja elo-
kuussa jäätelöautoissa on luvassa loppuun-
myynti.  

Siljan myyntiteltta. 

Heidillä oli myynnissä omatekoisia koruja, 
mutta aika harva oli tällä kertaa niistä 
kiinnostunut. 
 

Jäätelöautossa tulossa loppuunmyynti 

Tämä kilinä loppuu meidänkin kylällämme. 

Kalastusvälinekauppaa ja myyjä antaa rahaa 
ostajalle? 

Näitä ehkä myynnissä vielä kesän tapahtumien 
yhteydessä. 



Rantatalkoot 8.6.2013 
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Kuvitelkaapa, millainen viidakko meidän yhteinen uimarantamme olisi, ellei pieni joukko 
kyläläisiä vuosittain ahertaisi rannalla parikin kertaa kesässä, ennen juhannusjuhlia ja 
parasta uintikautta sekä ennen elojuhlia. 

Työnjohtajaa näissä talkoissa ei tarvita. 
Miesten vastuulla on perinteisesti ollut 
viikatteen heiluttaminen ja leikkureiden  
käyttö.  Naisten tehtäväksi on jäänyt 
haravointi ja kottikäryjä on sitten kuljetettu 
vuorotellen. 
 
Tarpeellisia työvälineitä ovat mm. siima-
leikkurit, viikatteet, haravat, oksasakset ja 
kottikärryt. Tänä vuonna välineitä oli heti 
riittävästi eikä tarvinnut käydä edes apua 
pyytämässä lähitonteilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talkoiden päätteiksi maistuivat voileivät ja 
virvokkeet, jotka myös kuuluvat tähän 
perinteeseen. 
 

Kunnon ruohonleikkuri oli myös hyödyllinen apuri. 

Talkoiden vakio-osallistujia. 

Talkoolaisia työn touhussa. 

Hyvästä seurasta, raittiista ilmasta ja 
hyödyllisestä tekemisestä oli nauttimassa 
tällä kertaa reilut 10 henkilöä, mutta 
enemmänkin rannalle olisi sopinut.   
 
Ellet ollut tällä kertaa mukana, rohkaise 
mielesi ja tule seuraavalla kerralla! Omia 
välineitäkään ei välttämättä tarvitse olla 
mukana, sillä tekemistä kyllä löytyy, esim. 
risujen keruuta. 

Voileipiä ja virvokkeita. 



Tulevia tapahtumia 
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Syysretki 
 
Uusi Suomen Luontokeskus Haltia 
Nuuksiossa olisi varmaan hieno kohde. 
Siellä ja ympäristössä voi käydä 
myöhemminkin syksyllä. Retkipäivä on 
lauantai tai sunnuntai. Toimikunta pyytää 
ehdotuksia muille matkan varrella oleville 
kohteille joissa voisi vierailla samalla. 
Tarkoitus on lähteä bussilla ja retki kestää 
noin 9.30. – korkeintaan 16.00. Retken 
aikana syödään lounas. Talousarviossa on 
varauduttu 700 euron nettokustannukseen 
eli loput kuluista katetaan osallistujien 
omavastuumaksuilla. Vinkkaa siis 
ajatuksesi toimikunnan jäsenille! 

Uudisrakennus rannalla 
 
Moni on ihmetellyt, mitä Humaljärven 
uimarannalle ollaan rakentamassa. Siihen 
ei ole tulossa yksityistä nakkikioskia, vaan  
Wecklaxin Asutusalueen yhdistys rakentaa 
siihen varastorakennuksen kylän 
yhdistysten harrastetavaroiden varasto-
tilaksi. Esim. yksityisiä rantatarvikkeita 
siellä ei ole mahdollista varastoida. Monet 
kyläläiset ovat osallistuneet rakentamis-
talkoisiin, suurkiitos siitä! Apua varmaan 
vielä tarvitaan, sitä voi tarjota 
Lahdenperän Karille! 

Varasto on jo varsin hyvällä mallilla 

Tietoruutu 
Wecklaxin Asutusalueen yhdistys ry omistaa yhteisiä maa-alueita, esim. uimarannan, ja 
huolehtii näistä maa-alueista, vain tiettyjen kiinteistöjen omistajat voivat olla jäseniä. 

 
Veklahden kyläyhdistys ry järjestää yhteisiä tapahtumia kyläläisille, esim. juhannusjuhlan 

rannalla ja joulujuhlan Kesälässä sekä erilaisia retkiä, kaikki voivat liittyä jäseniksi. 



Takasivu – Baksidan 

Olen ollut vuorotteluvapaalla nyt kohta 
kuusi viikkoa. Vapaa kestää vuoden 
loppuun. Liikkuminen on lisääntynyt ja 
paino on laskenut yli viisi kiloa. Hienointa 
on kuitenkin, ettei tarvitse niin paljon 
miettiä omaa väsymistä. Jos haluaa 
mennä myöhään kalaan tai aamulla 4.30, 
voi ottaa nokoset sitten kun siltä tuntuu. 

Asutaan me aika landella täällä. On 
yllättävää, ettei kaikilla ole kompostia tai 
ulkohuussia. Me ollaan vuoden alusta 
pärjätty sillä, että roska-astia 
tyhjennetään kerran kuussa. Välillä se on 
ollut kuitenkin lähes puolityhjä. 

Tsemppiä kesään! 

Micke, Veklahdessa 17.6.2013 

Jag har nu varit alterneringsledig i 
nästan sex veckor. Ledigheten räcker 
året slut. Jag har gjort mera och vikten 
har gått ner med över fem kilo. Det 
finaste är att man inte behöver vara 
orolig över sin egen trötthet. Vill jag fiska 
sent eller halv fem på morgonen, tar jag 
mej en lur när det behövs. 

Nog så bor vi ju ganska på landet här. 
Jag tycker det är konstigt att inte alla har 
kompost eller utedass. Sedan årets 
början har vårt sopkärl tömts en gång 
per månad och emellanåt har det ändå 
varit nästan halvtomt. 

Ha en rofylld sommar! 

Micke, i Vecklax 17.6.2013 

Kokko on jo paikalla odottamassa juhannusta  -  Midsommarbrasan väntar redan på oss 
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