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Vuoden 2013 toimikunta 

Toimikunta jatkaa ensi vuonna vain pienin 
muutoksin, puheenjohtajana Mikael 
Gerkman, jäseninä Marjo Strömberg, Lotta 
Sandström-Peltonen, Päivi Mehtonen-Usmi, 
Sari Myllynen, Risto Tiirikainen ja Tapio 
Honkala. 

Varajäsenet ovat Marjatta Helenius ja 
Marita Helminen. Tarkempi toimikunnan 
esittely löytyy seuraavilta sivuilta. 

Heikki Arppe ja Jaana Chydenius jäivät nyt 
pois toimikunnasta. Kiitos Heikki ja Jaana 
pitkäaikaisesta työstä kylän hyväksi! 

 
Jäsenmaksut 

Tämän lehden välissä jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2013 jäsen-
maksujen maksamista varten. Muista 
käyttää omaa viitenumeroa! 

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 €  ja 
perhejäsenmaksu 10 €. 

Uusiksi jäseniksi haluavat voivat maksaa 
jäsenmaksun Veklahden kyläyhdistyksen 
tilille 144930-105537 tai yhdistyksen 
järjestämissä tilaisuuksissa toimikunnan 
jäsenille. Voit myös pyytää tilisiirto-
lomakkeen sähköpostitse tai tekstiviestillä  
puheenjohtajalta. 

Toimintasuunnitelma 2013 
 
Kevätkaudella järjestämme jääkiekko-
kaukalon jäädytyksen ja jääkiekkoilun, 
talviriehan 2.3., kevätretken huhti-
toukokuussa, rantatalkoot 8.6. sekä 
juhannusjuhlan 21.6. ja elojuhlan 10.8. 
 
Syyskauden suunnitelmissa on syysretki elo-
syyskuussa sekä lasten tapahtumia, kuten 
Halloween-juhla 26.10. ja piparkakkujen 
leivontaa 24.11. sekä perinteinen joulujuhla 
30.11.2013. 
 
Veklahden Kyläsanomat nro 39 ilmestyy 
keväällä toukokuussa viikolla 22 ja syksyllä 
nro 40 joulukuussa viikolla 51. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 24.3. ja 
syyskokous 24.11.2013. 
 
Laitathan päivämäärät jo kalenteriisi! 
 
 
Muuta ajankohtaista 
 
Tämän lehden yhteydessä jaamme jäsen-
kyselyn, johon toivomme mahdollisimman 
paljon vastauksia. 
 
Yhdistys on toiminut samoilla säännöillä 
perustamisestaan lähtien. Toimikunta 
valmistelee sääntömuutosesityksen 
kevätkokoukselle. 

Seuraa kyläyhdistyksen Facebook-
sivuja (huom. Ei vaadi kirjautumista), 

sähköpostiasi – ja kylän 
ilmoitustauluja! 

http://www.facebook.com/Veklahti


Yhdistyksen puheenjohtaja 

Micke eli Mikael Gerkman, puh. 040-7757 809 
mikael.gerkman(at)kolumbus.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varsinaiset jäsenet 

Risto Tiirikainen, 
risto.tiirikainen(at)gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
Marjo Strömberg, puh. 040-5081 500 
marjo.stromberg(at)gmail.com 
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Olen asunut Veklahdessa vuodesta 1998. Veklahdessa rupesin 
käymään säännöllisesti vuonna 1990, kun vanha koulukaveri 
Holmbergin Mihail osti täältä talon. Mischan ansiota on sekin, että 
tutustuin Maritaan. Hän kysyi minua mukaan kyläyhdistyksen 
matkalle Saarenmaalle ja aika pian sen jälkeen muutin tänne 
Veklahteen Maritan, Heidin ja Hannan luokse. 
Koska Marita oli aktiivinen kyläyhdistyksen toiminnassa, lähdin 
mielelläni itsekin mukaan. Kyläyhdistyksen puheenjohtajana olen 
toiminut vuodesta 2007. Yhteisten asioiden hoitaminen on aina 
kiinnostanut, ja sen takia olen ollut mukana myös esimerkiksi 
kunnallispolitiikassa 1980-luvun lopusta lähtien, aikoinaan 
Espoossa ja nyt Kirkkonummella. 

Terveisiä kyläläisille: Huolehditaan itsestämme ja naapureista, se 
on kivaa ja hyödyttää meitä kaikkia. 

 

 

Perheeseeni kuuluu Pirjo & pari koiraa. Harrastuksiin kuuluu mitä 
milloinkin innostuksen mukaan: Lapin vaellukset, laskettelu, 
pyöräily... uusin juttu on geokätköily. 
Veklahdessa olen asunut vuodesta 1994, kun löytyi sopiva asunto 
mukavasta ympäristöstä, kohtuumatkan päästä työpaikalta. 
Kyläyhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana jo vuodesta 1995 
eli siitä lähtien, kun menin tutustumaan toimintaan. 

Terveisiä kyläläisille: Humaljärven tila huolestuttaa, vuosi vuodelta 
menee huonompaan suuntaan ja vauhti näyttää vain kiihtyvän, 
saisimmeko muutettua tämän suunnan kyläläisten voimin ? 

 

 
Perheeseeni kuuluvat avomies Mikko Rahkonen, lapset Maija 6v. 
ja Matias melkein 4v.   
Omiin harrastuksiin ei ole paljon aikaa työn ja perheen lisäksi, 
lähinnä lenkkeilyä pitkin Veklahden teitä, matkustella voisi 
useammin :o) 
Olemme asuneet Veklahdessa 11 vuotta, Mikko osti tämän tämän 
tontin jo v.1996 ja kyläyhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana 
Lotan houkuttelemana vuodesta 2011 lähtien eli 2 vuotta. 
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Perheeseeni kuuluvat aviomies Jussi, Lapset Aaron 6 v. ja Ada 3 v. 
Harrastan arjen aherrusta, puutarhan ja kasvimaan kuopimista, 
ulkoilua,  liikuntaa, kesäisin hieman purjehdusta ja matkustelua. 
Muutimme Veklahteen joulukuussa 2005 Tapiolasta ihan sattumal-
ta, kun Jussin äiti bongasi Opettaja-lehdestä ilmoituksen myytävä-
nä olevasta tontista, jota ihan huvikseen lähdettiin katsomaan. 
Kyläyhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2007 eli 
5 vuotta, kun äitiyslomalla ollessani ruvettiin tapailemaan Kesä-
lässä Äiti-vauva-kerhon merkeissä.  
Haluaisin toivottaa kaikki kyläläiset mukaan kyläyhdistyksen 
toimintaan, tapahtumiin, retkille, juhliin jne. Erityisen antoisaa olisi 
tutustua kylän uusiin asukkaisiin, koska uudet ideat, näkemykset, 
mielipiteet ja tekemisen meininki on aina tervetullutta!  
 
 
 
Perheeseeni kuuluu vaimo Tuula ja poika Kalle.  
Ostimme tontin Veklahdesta vuonna 1997, kun ensin yritettiin 
saada Kirkkonummelta kunnan tonttia. Arvonnassa ei kuitenkaan 
ollut onnea, joten laitettiin ilmoitus lehteen ja se tärppäsi. Sitten 
rakennettiin talo ja muutettiin tänne vuonna 2000. 
 
Kyläyhdistyksen talkoisiin ja tapahtumiin olen osallistunut jo 
useamman vuoden ajan, mutta toimikunnassa olen ollut mukana 
ensin varajäsenenä vuonna 2010 ja sitten varsinaisena jäsenenä 
vuodesta 2011, puheenjohtajan houkuttelemana.   
 
 
 
Perheeseeni kuuluu puoliso Mikko, lapset Miska ja Jani (joista vain 
Miska asuu enää veklahdessa) ja collie-koira Sissi.  Harrastan  
koiran kanssa lenkkeilyä, syksyllä myös sienestystä ja nyt 
uusimpana alkaa kunnan luottamustehtävien hoitaminen. 
Olen asunut Veklahdessa: 17,5 vuotta. Asuimme Kirkkonummella 
keskustassa kerrostalossa ja löysimme perikunnan myynnissä 
olevan kiinteistön lehti-ilmoituksesta ja tässä sitä ollaan... 
Alusta saakka olen ollut  mukana kyläyhdistyksen riennoissa, 
mutta toimikunnassa nyt vasta aloittelen Micken houkuttelemana. 
Terveisiä kyläläisille: Olen kuullut paljon positiivista ihmettelyä 
"ihanaa, että tällaista toimintaa ihan oikeasti on". Mutta toiminta 
tarvitsee myös tekijänsä. Siispä tule mukaan toimintaan, jotta 
Veklahden kyläyhteisöllisyys kukoistaa jatkossakin! 

Lotta Sandström-Peltonen, puh. 040-5866 288 
lotta.sandstrom(at)gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapio Honkala, puh. 0500-778 950  
tapio.honkala(at)saunalahti.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Sari Myllynen 
sari.myllynen(at)saunalahti.fi  tai sari.myllynen(at)kirkkonummi.fi 
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Varajäsenet 
 
Marita Helminen, 
puh. 050-3464 331 
marita.helminen@iki.fi 

Perheeseeni kuuluvat aviomies Harri ja pojat Juho, Topi ja Eino. 
Harrastan kuntosalia, joogaa, juoksua ja sauvakävelyä.  
Veklahdessa on asuttu 4 vuotta, sitä ennen Masalassa. Etsittiin 
sopivaa taloa Masalan läheltä pitkään ja vihdoin sellainen löytyi 
Veklahdesta. 
Kyläyhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2009 
lähtien eli 3 vuotta Jaanan ja Lotan onnistuneen ”rekrytoinnin” 
johdosta, kyläyhdistyksen järjestämissä lasten Halloween-juhlissa. 
Terveisiä kyläläisille: Pidetään yhdessä huolta että Humaljärvi ja 
yhteiset alueet pysyvät siisteinä ja tuottavat jatkossakin iloa 
meille kaikille! Veklahti on ainutlaatuinen asuinympäristö. 
 
 
Perheeseeni kuuluu aviomies Micke ja 3 kissaa, viikonloppuisin 
myös Heidi ja Hanna sekä Heidin tyttäret Ella ja Hippu. Olen 
asunut Veklahdessa toukokuusta 1983 lähtien, pian 30 vuotta!  
Harrastan espanjan opiskelua, piirustusta ja maalausta sekä 
kesäisin puutarhan hoitoa, mutta myös käsityöt kiinnostavat.  

Kyläyhdistyksen toimintaan tulin mukaan vuonna 1984 ensin 
tilintarkastajaksi ja sitten vuodesta 1986 olin toimikunnan 
varsinaisena jäsenenä yhteensä 15 vuotta, jonka jälkeen olen 
jatkanut kirjanpitäjänä ja kyläsanomien toimittajana, viime vuodet 
jälleen myös varajäsenenä.  

Terveisiä kyläläisille: Toimikunnassa olisi tilaa uusille jäsenille eli 
rohkeasti vain mukaan kyläyhdistyksen toimintaan!  
 
 
 
 
Perheeseeni kuuluu aviomies Pekka. Harrastan puutarhan hoitoa, 
ristikoiden tekoa, vesijumppaa ja sauvakävelyä. 
Olen asunut Veklahdessa 33 vuotta. Appiukon työkaveri tiesi, että 
Veklahdessa oli tontti vapaana ja Pekka otti yhteyttä omistajaan, 
jonka jälkeen ostimme tontin ja rakensimme talon kutakuinkin 
itse. Aluksi en olisi halunut muuttaa tänne (olen maalta kotoisin), 
mutta nyt en haluaisi muuttaa täältä poiskaan, täällä on luonto, 
marjametsät ja uimaranta lähellä. 
Kyläyhdistyksen toimikunnassa olen ollut eläkkeelle siirtymisestä 
saakka eli 2 vuotta. Aikaisemmin olen ollut tilintarkastajana 
Maken kanssa. Puheenjohtaja sai ylipuhuttua yhdistykseen, kun 
olin aikaisemmin luvannut, että voin harkita, kun jään eläkkeelle. 
 

Marjatta Helenius, puh. 040-5243 776 
marjatta.helenius@kolumbus.fi 

Päivi Mehtonen-Usmi, puh. 050-302 6825 



Tikkakisa houkuttelee sekä osallistujia että 
yleisöä. 
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Mikä teki juhannuksesta 2012 poikkeuksellisen? No tietenkin se, että säätiedotus lupasi 
niin hienoa säätä, että uskalsimme jättää teltan pystyttämättä. Eikä säätiedotus tällä 
kertaa pettänyt, sää oli upea auringonlaskuun saakka.  

Juhlien valmistelu alkaa jo useita päiviä 
ennen juhannusta rantatalkoilla ja arpa-
jaisten valmisteluilla, sillä juhannuskokon 
ohella tärkein ohjelmanumero on kuitenkin 
arpajaiset. Meillä on jo monta vuotta ollut 
tarjolla 300 arpaa, sillä 200 arpaa on myy-
ty loppuun, ennen kuin kaikki halukkaat 
ovat omat arpansa saaneet. Tänäkin 
vuonna vain 30 arpaa jäi myymättä, sen 
jälkeen siis, kun herkkukorit oli lunastettu. 
 
Oli sitten juhannus tai elojuhla, tikkakisa 
kiinnostaa aina. Kesäkuussa taidot ovat 
useimmilla vielä aika ruosteessa, mutta 
tärkeintähän on kai se osallistuminen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänä vuonna ei tarvinnut jännittää sitä, 
saako kokon polttaa vai, sillä sää oli ollut 
sopivan sateinen eikä varoituksia ollut.  
Kokko sytytetään perinteisesti klo 20, 
mutta tänä vuonna kävi niin, että kokko 
taisi palaakin heti klo 20, niin nopea roihu 
se oli. 

Väkeä oli rannalla taas ihan mukavasti. 
Juhannus kuitenkin eroaa muista kylä-
yhdistyksen järjestämistä juhlista siinä, 
että paikalla on poikkeuksellisen paljon 
kesäasukkaita, kun taas monet kylän 
vakinaiset asukkaat ovat lähteneet 
viettämään juhannusta ystävien ja 
sukulaisten mökeille.   

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja onnittelee naisten 
tikkakisan voittajaa Arjaa. 

Värikkäät muoviset herkkukorit houkuttelivat 
ostamaan arpoja. 



Kokko hiipumassa. 
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Juhannuksen kohokohta on siis kokko ja 
kun se on palanut, väki aika nopeasti 
siirtyykin pois rannalta viettämään juhlaa 
omille tonteilleen. Järvi ja juhannus 
kuuluvat kuitenkin yhteen ja muutamat 
jäivät tätä vielä ihailemaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kävin eilen Anttilassa ostamassa 20 kg 
säkin Serti-koiraruokaa. Kassajonossa 
nainen takanani kysyi, omistanko koiran.  
Mitä hemmettiä se ihminen oikein kuvitteli, 
elefanttiko minulla olisi kotona?  
No minäpä päätin piristää tylsää elämääni.  
Kerroin naiselle, että ei, minulla ei ole 
koiraa, vaan olen päättänyt aloittaa 
uudelleen Serti-dieetin. Lisäsin, että se ei 
ehkä ole hyvä idea, koska edellisellä 
kerralla päädyin sairaalaan, mutta toisaalta 
olin laihtunut 25 kiloa siihen mennessä, 
kun heräsin teho-osastolta tippa molem-
missa käsissä ja letku jokaisessa reiässä, 
mitä kropasta löytyy. Kerroin naiselle, että 
dieetti toimii siten, että tungetaan taskut 
täyteen Sertiä, ja aina kun näläntunne 
yllättää heitetään pari papanaa suuhun.  

Auringonpaiste jatkui iltamyöhään saakka 
ja auringonsäteet hohtivat hienosti kokon 
lämmössä.   
 
Näitä tunnelmia on kyllä kiva muistella 
talvipakkasella lumen piiskatessa ikkunoita. 
 
 
 
 
 
Serti on täydellisen tasapainoista ravintoa, 
joten ruokavalio toimii oikein hyvin.  
(Tässä vaiheessa koko kassajono kuunteli 
korvat hörössä.)  
Nainen kysyi aivan kauhistuneena, olinko 
joutunut teho-osastolle koska olin saanut 
myrkytyksen koiranruuasta. Vastasin etten 
suinkaan! Olin astunut varomattomasti 
ajoradalle nuuhkiakseni söpön kultaisen 
noutajan persuksia ja auto ajoi meidän 
molempien yli. Edessäni jonottanut 
punakka kaveri nauroi niin kovaa että olin 
aivan varma että hän saa sydärin.  
 
Myymälänjohtaja kutsuttiin paikalle ja sain 
porttikiellon Anttilaan.  
Tänään menen Prismaan. 

Juhannusillan tunnelmaa Humaljärven rannalla. 

Tarina - Anttilan kassajonossa 
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Smedsbyn osakaskunta istuttaa Humaljärveen ja Vitträskiin vuosittain kalanpoikasia. 
Istutusvarat saadaan pääasiassa kalastajien maksamista pyydysluvista.  
 
Suomen Sokerin velvoiteistutukset Humaljärveen:  

Smedsbyn osakaskunnan vuosi-
kokous päättää vuosittain istu-
tettavat kalalajit ja istutusmäärät.  
Suomen Sokeri säännöstelee 
Humaljärven pinnan korkeutta ja 
kustantaa tämän takia ns. 
velvoiteistutuksia. Huolimatta 
Suomen Sokerin jatkuvista siian 
istutuksista, siikaa ei ole Humal-
järvestä viime vuosina saatu. 

Ankeriaiden istutus 

Vuonna 2012 Suomeen tuotiin Englannis-
ta ankeriaiden poikasia yhteensä 160 000 
kpl, näistä Uudellemaalle 40 000 kpl. 
Välillä tämä poikaskuljetus juuttui väli-
laskupaikan tulliin viikoksi.  

Tästä huolimatta kaikki Erkki Virtasen 
Veklahteen saadut ”madot” (1 000 kpl) 
näyttivät virkeiltä ja hyvinvoivilta ja 
lähtivät välittömästi uimaan syvemmälle 
päästyään Humaljärven rantaveteen.  

Jopa hiekalle lasketut poikaset osasivat omin 
avuin veteen.  

Istutettavat ankeriaat on kylvetetty kaksi 
kertaa strontiumkloridissa, mistä jää merkki 
niiden kuuloluuhun eli otoliittiin. Tämän 
ansiosta saadaan selville istutettujen 
poikasten osuus koko kannasta. Lisäksi 
saadaan tietoa ankeriaan kutuvaelluksesta. 

 

Smedsbyn osakaskunnan istutukset: 
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Ankeriaan lisääntyminen 

Ankeriaan elämä alkaa tiettävästi Atlantin 
Sargassomeressä. Ankeriaiden on päätel-
ty kutevan 17-20-asteisessa vesikerrok-
sessa 150-400 metrin syvyydessä. 
Ainuttakaan sukukypsää tai pitkällä kehi-
tyksessä olevaa ankeriasta tai hedelmöit-
tynyttä mätimunaa ei ole kuitenkaan 
tavoitettu. Sen sijaan pienimmät Atlantilta 
löydetyt ankeriaanpoikaset ovat olleet 5-7 
mm mittaisia. Leptocephalus-poikaset 
nousevat kuoriuduttuaan pintavesiin ja 
kulkeutuvat merivirtojen mukana. Pari 
kolme vuotta avointa Atlanttia seilattuaan 
leptocephalus-poikaset saapuvat Euroo-
pan rannikolle kesäkuussa ja muuttavat 
muotoaan. Läpikuultavat, mutta muuten 
paljon aikuisen kaltaiset lasiankeriaat 
nousevat Euroopan länsirannikon joki-
suihin. Itämeren jokiin nousevat yksilöt 
ovat jo hieman vanhempia kasvu- eli 
kelta-ankeriaita. Suomen rannikolle 
saapuessaan ne ovat jo noin 4-vuotiaita 
ja 20 cm:n pituisia.  

Ankeriaan uhanalaisuus  

Uusien, jokivesiin vaeltavien ankeriaiden 
määrä on pudonnut yhteen prosenttiin 
1980-lukua edeltävältä tasolta. Uhan-
alaisuutensa vuoksi ankeriaan pyynti on 
paikoin kiellettyä. Kansainvälinen luonnon-
suojeluliitto IUCN on määritellyt ankeriaan 
äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. WWF:n 
kalaoppaassa ankerias on punaisella listalla. 
Ankerias lisättiin uhanalaisten eläin- ja 
kasvilajien kauppaa säätelevän kansain-
välisen CITES-sopimuksen liitteeseen II 
kesäkuussa 2007. Ankeriaan uhanalaisuus-
luokitus astui voimaan maaliskuussa 2009. 
Tämän jälkeen ankeriaan kansainvälinen 
kauppa on sopimusvaltioissa erityisluvan-
varaista. Suomen lajien uhanalaisuus 2010-
mietinnössä ankerias luokiteltiin erittäin 
uhanalaiseksi.  

Nykyisin melkein kaikki Suomen sisävesien 
ankeriaista ovat istutuksista peräisin. Yhtenä 
syynä kannan romahdukseen on jokien 
patoaminen. 

Ankerias kuuluu Suomen luontaisiin kalalajeihin. Ankeriaat elävät Suomen vesissä jopa 40 
vuotta ennen kuin saavuttavat sukukypsyyden ja aloittavat 6 000 kilometrin mittaisen 
vaelluksen takaisin Sargassomerelle. 

Kaikki 1000 ankeriaan poikasta kuljetuslaatikossaan Veklahden uimarannalla 25.7.2012 lähdössä 
Humaljärveen. Kuvaaja Ari Lehtinen. 



Ensin punnitukseen... 

Palkinnot kilpailijoiden tutkittavana. 

Lasten onkikilpailu 18.8.2012 
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Perinteinen lasten onkikilpailu houkutteli aurinkoiselle rannalle jälleen runsaan joukon  
2-11-vuotiaita lapsia tukijoukkoineen, joista aika moni oli itsekin osallistunut tähän kisaan 
aikanaan tällä samalla laiturilla.   

Ja tässä tulokset, voittaja oli Leevi ja 
suurimman kalan sai taas Arttu: 
• Leevi (6 v): 810 g  
• Ada (8 v): 320 g  
• Arttu (10 v): 285 g  
• Daniela (3 v): 245 g 
• Samu (9 v): 245 g 
• Iida (2 v): 175 g  
• Anna (11 v): 100 g 
• Topi (11 v): 85 g 
• Eino (8 v): 75 g 
• Topias (2 v) 50 g 
• Aaron (5 v): - 
• Ella (3 v): - 
• Sara (2 v): - 

 

Laituri oli täynnä pikkuväkeä ja vähän isompiakin. 

... ja sitten noutamaan palkintoa. 

Kalastuskunnan järjestämät palkinnot 
olivat hienot, oli sekä miehisiä työkaluja 
(hiomakone, iskuporakone...), jotka 
viehättivät isiä ja poikia, mutta myös 
runsaasti karkkia, josta etenkin pienim-
mät olivat kiinnostuneempia.  
 
Ja kaikki palkittiin, kalaonnesta 
riippumatta!  
 
Kiitokset Smedsbyn osakaskunnalle! 



Juhlat aloitettiin klo 16 tienoilla, jolloin 
paikalle saapui illallispöydän päähenkilö: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arpajaiset kuuluvat aina tilaisuuksiimme  ja 
voitot olivat tällä kertaa myös juhlalliset. 
Siitä kiitokset kaikille lahjoittajille: 
Matkahaukka Oy, K-market Masala, 
Ravintola Hvitträsk, tekstiilitaiteilija Sirkka 
Könönen, GC Sportswear Oy, Oy Auto 
Ljungqvist Bil Ab, Musti ja Mirri Kirkko-
nummi ja Nordea Kirkkonummi. 

70-kiloinen Votkinin palvattu sika.  

Siljan arpajaispöytä oli poikkeuksellisen komea. 
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Perinteiset elojuhlamme olivat tänä vuonna poikkeuksellisen komeat, sillä juhlimme 
samalla hieman etukäteen kyläyhdistyksen 30-vuotispäiviä, joiden virallinen ajankohta  
oli 12.10.2012.  Juhlamme saivat myös kiitettävästi julkisuutta lehdistössä, sillä sekä 
Kirkkonummen Sanomat että Västra Nyland julkaisivat kirjoituksemme. 

Ainoa paikan päälle tullut toimittaja oli 
Leena Kylliäinen, jonka juttu perustui 
kyläläisten haastatteluihin ja sisältää siten 
runsaasti tietoa myös kyläyhdistyksen 
historiasta ja nykypäivän ongelmista. 
 
Jutun voi käydä lukemassa täältä: 
www.verkkonummi.fi/Kirkkonummi/Kylat 
 
 
 
 
Juhlien pääkoordinaattorina toimi Silja 
Ryhänen, jonka johdolla juhlien organi-
sointi oli alkanut jo edellisen vuoden 
puolella. Kyläyhdistyksen budjetissa oli 
varauduttu käyttämään tällä kertaa myös 
ulkopuolista apua, jotta toimikunta saisi 
itsekin osallistua juhlintaan eikä vain 
järjestelyihin, kuten tavallisesti.  

Leena haastattelemassa Pekkaa ja Anua. 
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Lapsille oli järjestetty ongintaa ja pussi-
hyppelyä, mutta osa heistäkin viihtyi 
enemmän tanssilattialla. Kyläyhdistyksen 
juhlien odotettuja tapahtumia ovat arpa-
jaisten lisäksi pullon heitto kolikolla ja 
tikkakisa.  
 
Tanssimusiikista vastasi siuntiolainen 
Rytmix, joka myös tuntui viihtyvän kans-
samme, sillä musiikki jatkui paljon pidem-
pään kuin alun perin oli sovittu. Ja illan 
hämärtyessä tunnelma vain parani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhlista löytyy lisää tarinaa ja valokuvia 
yhdistyksen Facebook-sivuilta: 
www.facebook.com/Veklahti 
 

Itkuhan siitä tuli pienelle tytölle, kun poika ei suostu-
nut tanssimaan, sillä bändi kiinnosti enemmän.  
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Juhlan ainoa virallinen osuus oli Veklah-
den kyläyhdistyksen puheenjohtajan 
Micke Gerkmanin lyhyt puhe ja sen päät-
teeksi Anu ja Make Kleemolan nimittä-
minen kyläyhdistyksemme kunniajäseniksi 
nro 4 ja 5. He muuttivat jo kesäkuussa 
Veikkolaan ja kunniajäsenyys oli heille 
iloinen yllätys, mutta varmasti jokainen 
kyläläinen on sitä mieltä, että se oli täysin 
ansaittua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä näistä juhlista opimme? 
 
Ainakin sen, että uudet telttapaketit kan-
nattaa tutkia etukäteen ja varmistaa, että 
kaikki osat ovat paketissa. Onneksi kylältä 
löytyy monitaitureita, jotka hetkessä 
pelastivat tilanteen. 
 
Juhlien jälkeen on aina edessä se ikävä 
siivousurakka ja telttojen purku. Nyt 
päätimme helpottaa seuraavien talkoo-
laisten työtä ja merkitsimme värillisillä 
teipeillä telttojen runkojen eri osat. 
Kuvasarja koodituksesta löytyy kylä-
yhdistyksen FB-sivuilta. 

Kunniakirjojen luovutus. 
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Kesälä vuonna 1989. 
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Kesälän alkuvaiheet 

Edesmennyt vuorineuvos Gunnar Hern-
berg, kyläyhdistyksen kunniajäsen nro 1,  
muisteli Kesälän historiaa kyläsanomien 
numerossa 6/1990. 

Rakennus valmistui vuonna 1911 isolle 
rantatontille Hernbergin suvun kesä-
huvilaksi, jota myös vuokrattiin tuttava-
perheille. Vuosisadan alussa toiminta oli 
perinteistä huvilatoimintaa, kalastusta, 
ravustusta, uintia, tenniksen pelaamista, 
teatteria ja kahvin nauttimista luonnon 
helmassa. Juomavesi saatiin lähdekaivos-
ta, joka kuitenkin vähitellen pilaantui, kun 
taajama kasvoi eikä kunta kuulemma 
pyynnöistä huolimatta järjestänyt alueelle 
jätehuoltoa. Porakaivo tilalle saatiin vasta 
1980-luvun lopulla. 

Hernbergin suku luopui huvilasta jo vuosi-
kymmenen lopulla ja sen jälkeen kiinteis-
töllä on ollut useita eri omistajia, mm. 
Paavalin seurakunta, jonka aikana raken-
nus sai nimekseen Kesälä. Iso ranta-alue 
on myös lohkottu erilliseksi tontiksi jo 
vuonna 1925, joten tällä hetkellä kiinteis-
tön oma ranta-alue on melko pieni. 

1980-luvun puolivälissä Kesälä oli jo kylä-
yhdistyksen käytössä, mutta siirtymässä 
yksityiselle omistajalle. Vuorineuvos Hern-
bergin avustuksella aktiiviset kyläläiset 
saivat kunnan käyttämään etuosto-
oikeuttaan ja Kesälästä tuli kunnan 
kiinteistö vuonna 1988. 

Huhtikuun 1989 loppuun saakka Kesälä 
olikin aktiivisessa käytössä ja kyläyhdis-
tyksen tai kansalaisopiston toimintaa oli 
lähes joka ilta. Ei haitannut, vaikka wc 
löytyi vain pihan perältä ja talvella piti olla 
paksut villasukat jalassa. 

Kesälän remontti 

Kyläläisten aktiivisuudella kunta saatiin 
innostumaan päivähoitotoiminnasta Kesä-
lässä, mutta sitä varten tilat piti ensin 
remontoida. Vuonna 1989 Kesälään saatiin 
lämmin ja kylmä vesi sekä sisä-wc. Keittiö 
uusittiin kokonaan ja koneistettiin (hella, 
pakastin, jääkaappi). Pihan kunnostusta 
tehtiin kyläläisten talkoovoimin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosien aikana kunta on pitänyt rakennuk-
sen hyvässä kunnossa, katto on uusittu ja 
tiloja on muutenkin remontoitu päiväkoti-
toiminnan tarpeisiin. Pihamaalle on myös 
rakennettu kunnollinen lasten leikkipuisto. 

Kesälä 20-vuotta myöhemmin vuonna 2009. 
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Päivähoitotoiminta 

Kunnallinen ryhmäperhepäiväkoti aloitti 
toimintansa Kesälässä huhtikuussa 1990 
oman kylän perhepäivähoitajien voimin. 
Vanhemmat osallistuivat toimintaan 
aktiivisesti, Kesälään tuotiin myös kirjoja, 
pelejä ja leluja. Vuonna 1987 kylälle oli 
syntynyt 7 lasta, joten hoidettavia riitti, 
kunnes tämä sukupolvi lähti kouluun. 
Toiminta päättyi kesällä 1995, mutta 
ennen sitä kaikkiaan 30 lasta ehti viettää 
päiviään Kesälässä tutussa seurassa.  

Kaksi vuotta myöhemmin pienten lasten 
vanhemmat olivat taas aktiivisia ja Kesä-
lässä käynnistyi päiväkoti Masalan yksi-
tyisen lastentarhan kannatusyhdistys ry:n 
voimin. Päiväkodin henkilökuntaan kuului 
nyt lastentarhanopettaja ja kaksi lasten-
hoitajaa. Vuonna 1998 hoidossa oli 15 
lasta, joista 6 Veklahdesta.  

Kyläyhdistyksen ja päiväkoti Kesälän 
yhteistyö oli tiivistä ja monet tapahtumat 
olivat edelleen päiväkodin ja kyläyhdis-
tyksen yhteisiä eikä pidetty tarkkaa kirjaa 
siitä, mitkä tavarat kuuluivat päiväkodille 
ja mitkä kyläyhdistykselle.  

Vuonna 2009 Kesälän päiväkotia yllä-
pitänyt vanhempainyhdistys halusi luopua 
päiväkodista ja Taapero-päiväkodit jatkoi 
Kesälän toimintaa, kodinomaisena 
pienenä yksikkönä. Päiväkoti pyrki 
kasvattamaan kylän lapsista ympäristö-
tietoisia, aktiivisia kansalaisia ja saikin 
työstään Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seuran myöntämän arvostetun Vihreä 
lippu –ympäristötunnustuksen. 

Helmikuussa 2012 Taapero-päiväkodit 
Oy:n liiketoiminta myytiin Suomen Tenava 
päiväkodit Oy:lle, joka on valtakunnalli-
sesti suurin päivähoitopalveluita tuottava 
yritys.  

Nuorisolautakunnan pöytäkirjassa 8.2.2012 
todetaan, että kunnan nuorisopalveluiden 
puolesta estettä vuokrasopimuksen siirrolle 
ei ole, sillä toiminnan käyttötarkoitusta ei 
olla muuttamassa. Mutta mitä teki tämä 
suuri yritys: Lopetti lähes välittömästi 
Kesälän pienen yksikön.  

Syyskuussa 2012 päiväkoti aloitti Kesälän 
tyhjennyksen ja siinä samalla lensivät 
roskalavalle myös vanhempien Kesälään 
tuomat kirjat, lelut ja pelit, kuten myös 
paljon muuta käyttökelpoista tavaraa.  

Kansalaisopiston maalauskurssille saapu-
neet kyläläiset yrittivät pelastaa, mitä 
sateisen yön jälkeen vielä oli pelastetta-
vissa. Joitain kyläyhdistyksen tavaroita 
saatiin myöhemmin takaisin, mutta paljon 
jäi myös saamatta, esim. kaikki joulujuhlan 
koristeet ja tarvikkeet, mikä tuli ilmi vasta 
kylän joulujuhlia valmisteltaessa. 

Kylän lapsia Kesälän ryhmäperhepäiväkodissa 
keväällä 1992 hoitajiensa Arjan ja Sarin kanssa. 
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Syyskokouksen 2012 huolena oli Kesälän kohtalo. 
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Kansalaisopiston toiminta  

Kansalaisopisto on toiminut Kesälässä jo 
vuodesta 1979 lähtien ja kurssitarjonta on 
ollut todella monipuolista: kynäilijäpiiri, 
salaattikurssi ym. ruokakursseja, pirta-
nauhakurssi ym. askartelukursseja.   

Kesälässä on myös järjestetty viron kielen 
kursseja, liikuntakursseja mm. joogaa ja 
lady-jytää sekä taidekursseja. Piirustus- ja 
maalauskurssilla on jo pitkä historia eri 
opettajien johdolla ja kurssi on tälläkin 
hetkellä aivan täynnä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläyhdistyksen toiminta  

Kesälä on kyläyhdistyksen ainoa yhteinen 
kokoontumispaikka. Siellä on järjestetty 
lukuisia nuorten ja lasten kerhoja, askar-
telutilaisuuksia ja teemailtoja, mutta se 
on ollut myös paikka, jonne kylän nuoriso 
on voinut valvotusti tulla tapaamaan 
kavereitaan.  

Kyläyhdistyksellä ei tänä vuonna ole ollut 
vakiovuoroa Kesälässä, mutta kyläyhdis-
tyksen toiminnan jatkuminen edellyttää, 
että Kesälä myös säilyy kyläyhdistyksen 
käytössä. 

Muu toiminta Kesälässä 

Kesälän yläkerrassa on useat kangaspuut, 
jotka ovat olleet kylän kutojien jatkuvassa 
käytössä jo noin 15 vuoden ajan. 

Yläkerrassa on myös säännöllisiä bändi-
harjoituksia ja yksi huone on varattu 
soittimille. 

Kesälän nykytila ja tulevaisuus 

Kirkkonummen nuorisolautakunta päätti 
kokouksessaan 14.11.2012, että Veklahden 
kyläyhdistyksen tulee toiminnallaan helmi-
kuun 2013 loppuun mennessä esittää 
riittävät perustelut Kesälän nuorisotalon 
toiminnan jatkuvuudelle. Jos toimintaa ei 
ole riittävästi, lautakunta harkitsee talon 
toiminnan lakkauttamista. 

Nuorisotoimen johtaja Seppo Savikuja 
osallistui kyläyhdistyksen syyskokoukseen, 
jossa keskusteltiin tilanteesta. Käyttö-
tilastojen perusteella toimintaa ei tällä 
hetkellä ole riittävästi. Kunta ei myöskään  
tarvitse tätä tilaa päivähoidon tarkoituksiin. 
Kesälästä luopuminen ei kuitenkaan ole 
mikään itsetarkoitus. Savikuja korosti, että 
nyt olisi tärkeää saada Kesälään säännöl-
listä päivätoimintaa, vaikkapa vain muuta-
maksi viikonpäiväksi. Ja miten voisimme 
esim. hyödyntää Kesälän pihan leikki-
paikkaa, jonka kunnosta ja huollosta kunta 
vastaa? 

 

Syyskokouksessa 2008 kiinnostivat vesihuoltoasiat. 
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Salpa-elokuva on hiljainen ja surumielinen, 
mutta se teki meihin katsojiin syvän vaiku-
tuksen ja etenkin Eliksen roolisuoritus 
Henrinä oli erinomainen.  

Elokuvan varsinainen ensi-ilta kutsuvierail-
le on tammikuussa 2013, jonka jälkeen se 
lähtee kiertämään Suomea.  

Se on tarjolla myös muutamille isommille 
elokuvajuhlille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eliksen haastattelu seuraavilla sivuilla. 

Elis ja Bertta kotonaan Kivirinteellä. 
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Elis Lindfors on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt 
olla pääroolissa sekä yhdessä elokuvassa että teatteri-
esityksessä. 

Syyskuussa esitettiin Rakkautta & Anarkiaa festi-
vaaleilla ennakkonäytös elokuvasta Salpa, joka on 22-
vuotiaan Zagros Manucharin ensimmäinen pitkä elo-
kuva. Eliksen ohella pääosissa nähtiin teatterista tuttu 
Eero Enqvist ja mm. Putouksessa nähty Elena Leeve. 

Salpa on kertomus nuoren pojan henkisestä kasvusta. 
Neljätoistavuotias Henri (Elis Lindfors) lomautetaan 
koulusta syrjäytyneisyyden vuoksi ja yksinhuoltajaisä 
(Eero Enqvist) ryhtyy poikansa kotiopettajaksi. Henri 
kärsii änkytyksestä ja yksinäisyydestä, äiti on avioeron 
jälkeen muuttanut ulkomaille ja tunnelma kotona on 
kovin ankea.  

Eliksen toinen pääosa oli Masalan nuoriso-
teatterin Kädenjälki-ryhmän näytelmässä 
Valkoinen hirvi. Tämä oli 14-16-vuoti-
aista nuorista koostuvan ryhmän ensim-
mäinen kokoillan esitys, jonka  moni 
näytös oli loppuunmyyty. 

Valkoinen hirvi oli komediallinen seikkailu, 
joka kuitenkin käsitteli vakavia asioita: 
Vallan halua ja mitä kaikkea sen saamisek-
si voidaan tehdä. Ja kun vallan lopulta 
onnistuu saamaan, se ei tuokaan sitä kai-
vattua onnea. 

Esitys sopikin erittäin hyvin kunnallis-
vaalien ajankohtaan. 



Kuva lehdistölle: Noora Lehtovuori. (c) Filmfly Oy 
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Salpauksen muissa rooleissa oli Elena 
Leeve ja teatterilavoilta tuttu Eero Enqvist. 
Millaista oli esittää pääosaa, kun tunnetut 
näyttelijät olivat lähinnä sivurooleissa? 
 Heidät oppi tuntemaan hyvin, en ollut 

nähnyt Elenaa aiemmin, vasta myöhem-
min Putouksessa. 

 He opettivat pitämään puoliaan. 
 Yhteyttä on pidetty myöhemminkin, 

Elena on mm. kutsunut katsomaan 
näytelmiään ja Eero sekä osa kuvaus-
ryhmää kävi katsomassa Valkoisen 
hirven. 

Ohjaaja Zagros Manuchar on yksi kaikkien 
aikojen nuorimpia pitkän elokuvan ohjaajia 
Suomessa. Sanotaan, että pakolais-
taustansa vuoksi hän ymmärtää erityisen 
hyvin mitä on, kun toista ihmistä ei osata 
nähdä eikä kuunnella. Mutta millainen 
ohjaaja hän oli? 
 Vaikea sanoa, kun ei ole kokemusta 

muista ohjaajista.  
 Hänestä ehti kuitenkin tulla ystävä, sillä  

tutustuimme jo vuosi ennen kuvauksia. 
 Riitojakin tosin joskus tuli, kun kuvaus-

ten piti loppua klo 21, mutta jatkettiin-
kin keskiyöhön saakka.   
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Mistä teatteriharrastuksesi lähti liikkeelle? 
 Äiti vei Masalan nuorisoteatteriin, en 

olisi itse hakenut, äiti siis ”pakotti”. 
 

Salpa oli ensimmäinen elokuvaroolisi, 
miten päädyit siihen? 
 Elokuvaan haettiin näyttelijää teatterin 

kautta ja minua pyydettiin ensin tapaa-
maan ohjaajaa, sitten juttelemaan ja  
epävirallisiin koekuvauksiin, jonka 
jälkeen oli vielä 2-3 koekuvausta. 

Miltä tuntui, kun parikymmenhenkinen 
kuvausryhmä seurasi herkeämättä, kuinka 
piirtelit lusikalla viivoja aamiaispuuroosi? 
 Aluksi tuntui oudolta, mutta pian 

kuvausryhmän unohti ihan kokonaan 
eikä kameraakaan huomannut. Kaikki 
keskittyivät omiin hommiinsa.  

Tulkitsit avioeroperheen lasta Henriä, 
jonka koulunkäynti takkuilee. Millaista oli 
näytellä tällaista roolia, josta itselläsi ei ole 
mitään käytännön kokemusta?  
 Rooli oli aika vaikea, mutta tutustu-

minen siihen alkoi jo vuosi etukäteen. 
 Roolista oli kuitenkin helpompi irtaantua 

kuvausten jälkeen, kun se ei kosketta-
nut omaa elämää. 

Mikä oli vaikeinta, änkytyskö? 
 Änkytys ei ollut se vaikein osa. Aluksi  

se tuntui tosi tyhmältä, mutta sitä 
harjoiteltiin ja lopulta se olikin aika 
helppoa.  

 Vaikeinta oli Henrin tilanteen ymmärtä-
minen. Ohjaajan mielestä oli kuitenkin 
tärkeää, että pääsin Henrin ajatusmaail-
maan. Juttelimme aiheesta paljon jo 
kesällä ennen syksyn kuvauksia ja 
ennen varsinaisia harjoituksia. 

Elis antoi oheisen haastattelun kylässanomille lauantaina 8.12.2012 kotonaan. Kysymykset 
laati ja haastattelijana toimi Marita Helminen. 



Kuva Masalan nuorisoteatterin FB-sivulta. 
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Sanoit jossain haastattelussa, että näytte-
lijän työ houkuttelee. Oletko vakavasti 
ajatellut esim. teatterikouluun pyrkimistä?   
 Teatteriala kiinnostaa, mutta en vielä 

tiedä mistä minut lopulta löytää.  
 Myös valo- ja äänitekniikka kiinnostaisi 

ja siihenkin saa opastusta Masalan 
nuorisoteatterissa. 
 

Mitä näyttelijäntyö on sinulle antanut? 
 Ujous on ainakin poistunut, vaikkakin 

esitelmien pito koulussa vieläkin vähän 
jännittää. 

 Uusia ystävyyssuhteita, ja teatteri avasi 
ovia elokuvaan, ehkä myös jatkossakin. 
 

Suositteletko tätä myös muille nuorille?  
 Tottakai!! 

 
Perheesi on kaksikielinen, joten oletko 
missään vaiheessa miettinyt näyttelemistä 
ruotsinkielellä? 
 En ole päässyt kokeilemaan ruotsiksi 

näyttelemistä ja se tuntuu kyllä 
vaikeammalta, kun olen tehnyt tätä 
pitkään suomeksi. 

 
Mitä muuta haluaisit sanoa? 
 Teatteri ja näytteleminen on hyvä 

harrastus, suosittelen kaikille sen 
kokeilemista, jos vähänkin kiinnostaa. 

 Aloitin kun oli 9-vuotias ja muu ryhmä 
oli  jo teini-ikäisiä, vanhimmat 15-vuoti-
aita ja olleet pitkään mukana. 

 Silloin oli välillä vaikeaa lähteä harjoituk-
siin, mutta onneksi vanhemmat ovat 
jaksaneet kuljetella, vaikka itse olisi 
joskus mieluummin jäänyt kotiin. 
 

Entä mitä saamme nähdä seuraavaksi? 
 Teatteriryhmällämme on nyt taukoa, 

vanhempi ryhmä esittää seuraavaksi 
Hamletin. 
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Kuvaukset tapahtuivat Lahdessa ja Hollo-
lassa syys-lokakuussa 2011. Miten jaksoit 
tämän kaiken koulunkäynnin ohella? 
 Aika täysipäiväistä työtähän se oli ja 

poissaolo koulusta näkyi jonkin verran  
8. luokan arvosanoissani, vaikka viikon-
loput menivät lukemiseen. 

 Asuimme  yhteismajoituksessa ja 
vietimme myös vapaa-aikaa yhdessä, 
saunottiin ja katsottiin elokuvia. 

 
Salvan kerronta on minimalistista ja hiljai-
suus oli olennainen osa elokuvaa, musiik-
kia ei käytetty lainkaan. Oliko tämä 
elokuva sinun mieleesi vai haluaisitko 
jatkossa tehdä kaupallisempia leffoja? 
 Tätä elokuvaa oli mukava tehdä, mutta 

tästä on todella vaikea kertoa kavereille. 
 Oli kiva tehdä poikkeavaa elokuvaa ja 

tämän takia olen myös itse alkanut 
katsoa erilaisia elokuvia ja eri näkö-
kulmista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toinen merkittävä rooli sinulla oli Masalan 
nuorisoteatterin näytelmässä Valkoinen 
hirvi, jossa tavoitit hienosti vastuun-
kantajan surumielisyyden ja yksinäisyyden. 
Oliko tämä sinulle ominainen rooli? 
 Oli ehkä sopiva rooli, Henrin kaltainen 

hiljainen.  
 Elokuvassa koko kehoa ei tarvitse eikä 

aina saakaan käyttää, kuten teatterissa, 
joten tämä oli jopa hieman vaikeampi 
rooli. Mutta olen iloinen siitä, että olen 
saanut kokeilla molempia.  



Kylän puuhamiehiä joulupuurolla. 

Juhlan alkamista odotellessa. 

Laulava pukkimme. 

Kylän joulujuhla 26.11.2011 
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Kylän joulujuhla on perinne, josta ei 
luovuta, vaikka tänäkin vuonna se taas 
tuli ihan liian nopeasti, eikä suunniteltua 
omaa ohjelmaa ehditty valmistella. Apuun 
saatiin onneksi Kirkkonummen musiikki-
luokkien tiernapojat, jotka toivat sen 
joulun tunnelman juhlaamme. 
 
Joululauluja laulettiin tänä vuonna ilman 
säestystä, kun kylän soittaja, Kleemolan 
Anu, oli muuttanut Veikkolaan. Mutta 
ehkäpä sitten jo ensi vuonna esim. Lotta 
palauttaa vanhoja taitojaan...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joulujuhla on kylän yhteinen tapahtuma, 
joka houkuttelee paikalle sekä vanhat että 
nuoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauran tietovisasta on tullut jo melkein 
perinne. Tällä kertaa helpoilta tuntuvat 
kysymykset olivatkin aika haastavia eikä 
yhtään täysosumaa löytynyt. Kiitos 
Lauralle tietovisasta! Myös arpajaiset ovat 
perinteisesti kuuluneet joulujuhlaamme ja 
arvonta suoritettiin nostamalla numero-
lappuja korista, onnettarina Nette ja 
Saga. Herkkukorin voitti tänä vuonna 
Lahdenperän Kari. 
 
Odotetuin ohjelmanumero on kuitenkin 
aina joulupukki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pukin lähdettyä Ella selitti innoissaan:  
”Me lauloimme pukille ja pukki lauloi 
MEILLE!”  

Kylän toinen sukupolvi viihtyi toistensa seurassa. 



Takasivu – Baksidan 

Kesälä on veklahtelaisten oma kokoon-
tumispaikka. Siellä voimme pitää kaikki 
kokouksemme ja jo perinteiksi muodos-
tuneet tapahtumat, kuten esimerkiksi 
lasten joulujuhlan. Myös arkipäivisin olisi 
Kesälä kuitenkin nyt myös käytettävissä, 
koska siellä ollut päiväkotitoiminta loppui 
yllättäen alkusyksystä.  

Kesälä on kunnan nuorisotoimen 
hallinnoima. Nuorisolautakunta kokoontui 
ja tutustui Kesälään 14.11. Kokouksessa 
päätettiin, että kyläyhdistykselle anne-
taan tehtäväksi esittää riittävät peruste-
lut toiminnan jatkamiselle Kesälässä. 
Määräaikaa on 2013 helmikuun loppuun 
asti. Nyt on tärkeää, että kaikki kyläläiset 
osallistuvat toiminnan ideoimiseen! 

Micke, Veklahdessa 10.12.2012 

Kesälä är vecklaxbornas samlingsplats, 
var vi kan ordna alla våra möten och 
traditionella evenemang så som till 
exempel barnens julfest. Eftersom 
dagisverksamheten överraskande 
upphörde i början av hösten så kan 
Kesäläs utrymmen nu användas också på 
vardagar. 

Kesälä lyder under kommunens 
ungdomstjänster. Ungdomsnämnden höll 
sitt möte och bekantade sig med Kesälä 
14.11. Mötet beslöt att byföreningen får i 
uppdrag att hitta tillräckliga grunder för 
att fortsätta verksamheten i Kesälä. 
Tidsfrist gavs tills slutet av februari 2013. 
Nu gäller det för alla bybor att delta i 
verksamhetsfunderingarna! 

Micke, i Vecklax 10.12.2012 

Kesälä kutsuu joulujuhlijoita  -   Kesälä välkomnar julfestfirarna 
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