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Veklahden kyläyhdistys r.y. 
30 vuotta 
1982 - 2012 

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat  18.8.2012 
 

Veklahden kyläyhdistys ry täyttää tänä vuonna 30 vuotta. 
 

Juhlimme lauantaina 18.8. klo 16 alkaen 
Lasten onkikilpailu klo 13-14 

 
 Juhlien ohjelma:  Hyvää ruokaa ja yhdessäoloa 
 Leikkimielistä kisailua 
 Musiikista vastaa Rytmix 

 
Osta juhlan illalliskortti etukäteen:  

Marjatta Helenius, puh. 040 – 524 3776 
Silja Ryhänen, puh. 050 – 346 2244 

Micke Gerkman, puh. 040 – 775 7809 
 

Ruokailu – hinta aikuinen 20–23 € / lapsi 7-12 v. 10-11 € 
(alle kouluikäisiltä ei peritä maksua ruokailusta) 

 



 

 

Toimikunnan terveiset 

Veklahden Kyläsanomat 

Julkaisija: Veklahden kyläyhdistys r.y, Mikael Gerkman, Jousirinne 5, 02400 Kirkkonummi. Puh. 040-7757 809, 
sähköposti mikael.gerkman(at)kolumbus.fi. Valokuvat: Marita Aaltonen, Micke Gerkman 

Facebook: http://www.facebook.com/Veklahti 

Painatus: MediaStudio Finland Oy / Digipainopalvelu, Tapiontori 3 C, 02100 Espoo; info@mediastudio.fi  
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Toimintakertomus 2011 

Toimikuntaan kuuluivat Mikael Gerkman 
(puheenjohtaja), Lotta Sandström-
Peltonen (varapuheenjohtaja), Päivi 
Mehtonen-Usmi (sihteeri), Risto Tiirikainen 
(rahastonhoitaja), Jaana Chydenius, Marjo 
Strömberg ja Tapio Honkala. Varajäseniä 
olivat Heikki Arppe, Marita Aaltonen ja 
Marjatta Helenius. Kevätkokous pidettiin 
26.3. ja syyskokous 20.11. Toimikunta 
kokoontui 16.1., 3.3., 28.4. ja 8.6.2011. 
Yhdistykseen kuului jäsenmaksun maksa-
neita henkilöitä 85 perhekunnasta (vuonna 
2010 73 kpl). 

 

Jääkiekkokaukalo jäädytettiin vuoden 
alussa useamman viikon ajan. Helmikuun 
alussa toimikunta inventoi ja siivosi 
Kesälässä olevia tavaroitaan. Helmikuun 
12. päivänä pidettyyn talviriehaan 
Humaljärven rannalla osallistui noin 45 
kyläläistä raikkaasta ilmasta huolimatta. 
Maaliskuun 12. päivänä teimme teatteri-
retken Espoon Teatteriin, jonka jälkeen 
kävimme yhdessä syömässä ennen 
kotimatkaa. Mukana oli 14 henkilöä.  

 

Toukokuun 13. päivänä pidettiin kylän 
kevätsiivous. Rantatalkoot pidettiin 
kesäkuun 18. päivänä. Juhannusjuhla 
rannalla kokkoineen oli taas suosittu, noin 
150 henkilöä osallistui. 

 

Elojuhla pidettiin 13.8. rannalla ja sitä ennen 
lapset kilpailivat iltapäivällä onginnassa 
laiturilla. Lapset tekivät piparkakkuja 
Kesälässä 20.11. 2011. Kylän pikkujoulut 
järjestettiin Kesälässä lauantaina 26.11. 

 

Veklahden Kyläsanomat ilmestyi kesäkuussa 
ja joulukuussa. Lehden painos oli 120 kpl. 
Kyläyhdistys on tiedottanut toiminnastaan 
kylän ilmoitustauluilla, sähköpostitse ja myös 
internetissä osoitteessa  

www.kolumbus.fi/mikael.gerkman/veklahti.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenet maksavat jäsenmaksun Veklahden 
kyläyhdistyksen tilille 144930-105537. 
Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 €  ja 
perhejäsenmaksu 10 €. 

Huhtikuun loppuun mennessä melkein 80 
perhekuntaa on maksanut Kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun.  

Vuoden 2011 toiminnan tarkastus käynnissä.  



Kulunutta ja tulevaa aikaa 
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Pidimme yhdistyksen kevätkokouksen 
22.4.2012  Masalassa Aktia Sport 
Centerissä. Kokouksen jälkeen keilasimme 
ja sehän oli kivaa mukavassa seurassa. 
Samalla selvisi, että jotkut meistä ovat 
käyneet aiemminkin keilaamassa.  

Kirkkonummen kunnalta saimme tänä 
vuonna juhlavuoden kunniaksi 1.000 euron 
toiminta-avustuksen. Kiitos, käytämme 
rahat kylän yhteiseen toimintaan. 

Olemme hankkineet kaksi huvilatelttaa 
yhdistykselle. Jäsenet voivat vuokrata niitä 
30 euron viikkovuokralla. 

Veklahdentien varrella on paljon jättiputkia 
ja Wecklaxin Asutusalueen yhdistys on 
huolehtinut niiden myrkyttämisestä. Älä 
anna niiden levitä ympäristöön ja pyri 
hävittämään löydetyt kasvit. 

Järjestämme rantatalkoot juhannusjuhlia 
varten 19.6. ja 20.6. sekä elojuhlia varten 
14.8. ja 15.8.2012.  Ensimmäisenä iltana 
toivomme että ’koneelliset kyläläiset’ 
käyvät leikkaamassa ruohot ja pienet 
puskat ja toisena iltana käymme sitten 
käsivoimin haravoimassa ja siistimässä 
rantaa ja kaukalon ympäristöä. Talkoot 
alkavat noin klo 17 ja kestävät pari tuntia. 
Talkoissa tarjotaan pientä välipalaa. 

Juhannusjuhla pidetään perinteisesti 
juhannusaattona eli perjantaina 22.6.2012 
klo 18 alkaen. Kokko sytytetään klo 20, 
mikäli säät sallivat. Lisäksi arpajaiset, siis 
redellyttäen että saamme etukäteen riittä-
västi voittoja, makkaran paistoa ja tikan-
heittokilpailu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistyksen facebook-sivut on perustettu 
6.4.2012. Tätä kirjoittaessa tykkääjiä oli jo 
yli 30. Tutustu sinäkin! Mikäli albumistasi 
löytyy valokuvia Veklahdesta ja eri tapahtu-
mista käytämme niitä mielellämme yhdis-
tyksen facebook-sivuilla. Sekä digikuvat että 
paperikuvat ovat tervetulleita. Palautamme 
paperikuvat välittömästi skannattuamme ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onko kaapeissasi tarpeettomia, mutta käyttämättömiä tavaroita, joita voisit lahjoittaa 
Kyläyhdistyksen juhannusjuhlien arpajaisvoitoiksi? Jos löytyy, toimita Maritalle 
osoitteeseen Jousirinne 5, viimeistään 20.6.2012,  tai lähetä sähköpostia osoitteella 
marita.aaltonen(at)kolumbus.fi, niin voin myös käydä noutamassa. 

Hohtokeilausta, joten sinisävyisiä kuvia.  

Monenlaisia tyylejä saatiin nähdä. 



Anu ja Make Kleemola muuttavat 
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YKSI AIKAKAUSI VEKLAHDEN KYLÄYHDISTYKSEN HISTORIASSA JÄÄ TAAKSE 

Tänä kesänä kylämme ja erityisesti Veklahden kylä-
yhdistys menettävät paljon, kun Anu ja Make Kleemola 
muuttavat pois. Nuori Kleemolan pariskunta saapui 
Veklahteen esikoisensa kanssa lähes 30 vuotta sitten. 
Make kävi päivät töissä ja Anu oli kotona, mutta ei 
suinkaan jäänyt neljän seinän sisälle vaan tuli heti 
mukaan Kesälään äiti-lapsi-kerhoon.  
 
Aktiivinen ja sosiaalinen Anu liittyi myös Veklahden 
kyläyhdistyksen toimintaan. Lapsia syntyi lisää: Osmon 
jälkeen Sanni ja sitten vielä Lauri. Anulla riitti ideoita 
siitä, miten lapsille järjestetään toimintaa. Veklahtea 
kehitettäisiin lapsiperheille hyväksi kyläksi. Sattumoisin 
tuohon aikaan kylällä oli paljon lapsia. Esimerkiksi Laurin 
syntymävuotena 1987 syntyi kylällä kuusi muuta lasta.  

Monia juhlia olivat Anu ja Make järjes-
tämässä. Make touhusi pitkin vuotta 
liikunnallisemmissa harrastuksissa – lasten 
kanssa jalkapalloa tai lätkää pelaten. 
Maken harrastuksena oli jalkapallo. Hän oli 
valmentajana Masalan Kisassa ja pelasi 
siinä itsekin. Rannan kaukalon jäädytys oli 
monen monta vuotta Markun aktiivisuuden 
varassa. 
 
Anu Kleemola oli Veklahden kylä-
yhdistyksen puheenjohtajana 9 vuotta, 
vuosina 1989-1997. Toimikunnan jäsenenä 
vuosia kertynee lisää saman verran. 
Anun aloitteesta Kesälässä aloitti toimin-
tansa lasten päivähoito, ensin kunnallisena 
ryhmäperhepäivähoitona ja sitten tauon 
jälkeen yksityisenä lasten päiväkotina. 
 
Anu järjesti yksityisesti Viron kiertomatkan, 
missä oli mukana useita kyläläisiä. 
Kleemoloiden perhetuttavat tulivat vuosien 
saatossa useiden kyläläistenkin tuttaviksi. 

Toiminta Kesälässä oli vilkasta. Anu ohjasi 
lasten näytelmiä, joista saimme nauttia 
kylän joulujuhlissa. Juhlissa Anu oli kaiken 
muun työn lisäksi usein säestäjänä. Lisäksi 
lastennäytelmiä käytiin katsomassa yhteis-
kuljetuksella kaupungissa. Kesäisin oli 
kyläyhdistyksen retkiä huvipuistoihin 
Suomessa ja Ruotsissa. Näistä retkistä 
lapsillemme on jäänyt unohtumattomia 
muistoja. Retkiä varten kerättiin rahaa 
järjestämällä juhannusjuhlia rannassa. 
Rahaa tuli arpajaisista, kolikonheitosta, 
onnenpyörästä ja buffetista.  
 

Anu ja Make syksyllä 2010. 

Anun johdolla juhlittiin myös kyläyhdistyksen 10-vuotispäivää.   
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Anun suuri haave oli pyörätie Veklahteen 
ja hänen puheenjohtajakautenansa kylä-
yhdistys teki monta aloitetta pyörätiestä, 
mutta turhaan. Toisinaan tuntui, että Anun 
tarmokkuudella ei ollut rajoja. Silloin kun 
psykologi Ben Furman oli suosittu esiin-
tyjä, järjesti Anu hänet luennoimaan 
Veklahteen. Suosio oli valtaisa. Kesälään 
tuli kuulijoita kauempaakin ja autoja oli 
parkissa pitkin Kivisillantietä. Ystävyys-
kylätoiminnan aikana kyläyhdistys vieraili 
pariin otteeseen Saarenmaalla. Vasta-
vuoroisesti perheitä Nasvan kylästä kävi 
Veklahdessa. 
 

Veklahden kyläyhdistys kiittää Anua ja 
Makea kaikesta siitä ajasta ja energiasta, 
jonka he ovat antaneet elämästään 
Veklahden kylän hyväksi. Se ei mennyt 
hukkaan. Meillä, heidät tunteneilla, on 
hauskoja muistoja yhdessä vietetyistä 
hetkistä. Oli Veklahden onni, että päätitte 
aikoinaan muuttaa tänne asumaan. Nyt 
kun olette päättäneet vaihtaa maisemaa, 
toivotamme teille kaikkea hyvää uudessa 
ympäristössä, uusien kyläläisten seurassa! 
 
Muistelukset kokosi Arja P. 
 

Kauppa-auto Veklahdessa 

Vankkuri-myymäläautot ovat kiertäneet pääkaupunkiseutua ja lähikuntia jo vuodesta 
1970 lähtien ja Veklahdessakin tuttu näky vuosien varrelta. 

Aikataulussa punaisella (S&G) merkinnällä varustetut pysäkit ovat niin kutsuttuja stop & 
go pysäkkejä. Tämä tarkoittaa sitä, että auto pysähtyy pysäkille vain tarvittaessa ja auto 
ei ohita pysäkkiä ennen pysäkille merkittyä aikaa.  

Veklahden aikataulu: 
 
Tiistai, torstai ja lauantai 
 
Veklahdentie 160 
(alapysäkki)  
klo 13:30 – 13:45 

Morsiusmäki (S&G) 13:50 

 
Lisätietoja: 
www.vankkuri.com 



Veklahden kyläsanomien historiaa  1 

Veklahden Kyläsanomat - Nro 37 – Kesä 2012 

Miten kyläsanomat sai alkunsa 
Kyläyhdistyksen piirissä oli pitkään ollut 
tarve tiedottaa erilaisista tapahtumista ja 
ajankohtaisista asioista, joten 20.6.1988 
julkaistiin kokeileva numero. Ensimmäisen 
numeron päätoimittaja oli Malla Virkkala. 
Toimituskuntaan kuuluivat lisäksi Markku 
Kleemola ja Helena Kontiainen. Ensimmäi-
sessä lehdessä oli kansilehden lisäksi 6 
sivua lähinnä asiatekstejä ja ilmoituksia, 
Kesälän tilanteesta (remontti alkamassa), 
tietöistä (Veklahdentielle oli kesällä tulossa 
asfaltti), kesäretkestä Karjaalle Lystilandiin, 
uimakoulusta, myyjäisistä, kauppispalve-
luista jne. Nyt 24 vuoden jälkeen voimme 
todeta, että kokeilu oli onnistunut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero 2 ilmestyi jo marraskuussa 1988. 
Lehti jatkoi samalla mallilla, mutta nyt 
mukana oli ilmoitusten lisäksi jo kevyem-
pääkin aineistoa eli Kauko Laineen runoja 
ja lasten piirustuksia. Vuosien aikana 
tekijät ovat vaihtuneet ja aihepiirit moni-
puolistuneet, mutta lehden merkitys kylän 
tiedotuskanavana on säilynyt ennallaan. 
Myös painosmäärä on vähitellen kasvanut 
alkuperäisistä noin 50-80 kappaleen kopio-
määristä jo 120-140 kappaleeseen. 

Kyläsanomat 1988-1996 
Anu Kleemola aloitti kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana vuonna 1989 ja käynnisti 
samalla puheenjohtajan palstan. Vuonna 
1989 julkaistiin jopa 3 numeroa ja lehden 
sivumäärä kasvoi. 5.5.1990 ilmestynyt  
nro 6 oli ensimmäinen myös kylän ulko-
puolelle jaettu 16-sivuinen erikoisnumero, 
jossa oli mielenkiintoisia juttuja sekä 
Kesälän että kyläyhdistyksen historiasta.  
 
Vuonna 1991 lehden toimittajakuntaan 
liittyi Marita Aaltonen (ja jatkaa siis 
edelleen...) ja päätoimittajaksi siirtyi 
Markku Kleemola. Vuosien 1991-1996 
aikana ilmestyi 6 numeroa. Vuosi 1997 oli 
kyläyhdistyksen 15-vuotisjuhlavuosi, jolloin 
lehteä ei ehditty tehdä lainkaan. Sen sijaan 
julkaistiin yhteenveto yhdistyksen toimin-
nasta viiden viimeisimmän vuoden ajalta. 
 
Ajankohtaisia aiheita 1988-1996 
Kesälä oli 1980-luvulla aktiivisessa 
käytössä, kaksi iltaa oli varattu Kansalais-
opistolle, mutta viitenä iltana Kesälä oli 
avoinna nuorisolle ja valvontavuoroista 
tiedotettiin kyläsanomissa.  

Yksivuotias ja kyläsanomien numero 1. 

Veklahtelaisten toiveita kyseltiin heti 
ensimmäisessä numerossa. 
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Vielä 1980-luvun lopulla kylällä oli paljon 
nuoria, joiden vanhemmat myös osallis-
tuivat kiitettävästi toimintaan. Kesälän 
aikataulut ja valvontavuorolistat veivätkin 
kyläsanomista yhden sivun verran: 
Kleemola, Holvio, Laine, Virkkala, Laulai-
nen, Varjus, Sääksjärvi, Lang, Punkari, 
Helenius, Törmänen, Lehtinen jne.  
 
Kyläsanomista saimme myös lukea, miten 
vuonna 1988 Kirkkonummen kunta osti 
Kesälän kiinteistön lähinnä kyläläisten 
painostuksesta ja miten kiinteistön seuraa-
vana vuonna aloitettu remontti edistyi. 
 
Toinen ajankohtainen aihe oli pääteiden 
kunto. Veklahdentie oli jo oikaistu ja siihen 
saatiin asfaltti kesällä 1988.  Kirkko-
nummen keskustaan johtava Gesterbyntie 
sai odottaa päällystettä kuitenkin vielä 
muutaman vuoden, vaikka sitäkin yritettiin 
edistää kyläyhdistyksen kirjelmillä, jotka 
olivat kaikkien veklahtelaisten luettavissa 
kyläsanomista. 
 
Ajankohtaisia aiheita vuonna 1989 oli 
päivähoitotoiminnan käynnistäminen, jota 
koskevan adressin oli allekirjoittanut 70 
kyläläistä. Tämän jälkeen jouduttiin laati-
maan vielä yksi uusi kirjelmä, kun kävi 
ilmi, että kaikki kylän omat lapset eivät 
mahtuisikaan ryhmään mukaan. Ja nämä-
kin kirjelmät julkaistiin tietenkin kyläsano-
missa. Vanhempien aktiivisuus palkittiin ja 
päivähoito käynnistyi huhtikuussa 1990 
oman kylän perhepäivähoitajien voimin.  
Kunnallinen ryhmäperhepäiväkoti lopetti 
toimintansa kesällä 1995, mutta kaikkiaan 
30 lasta saivat tänä aikana viettää päiviään 
Kesälässä tutussa seurassa. Kaksi vuotta 
myöhemmin päiväkotitoiminta sitten taas 
käynnistyi kylän ulkopuolisten yrittäjien 
voimin.  

Vuonna 1990 otettiin kantaa Morsius-
mäen rakennussuunnitelmiin ja TKK:n 
rakennuspuuhiin Seminaarinrannassa, 
mikä sitten vielä vuosienkin jälkeen on 
saanut julkisuutta mm. Hannu Karpon 
ohjelmissa. Samassa yhteydessä saimme 
myös Sisäasiainministerin allekirjoittaman 
virallisen luvan käyttää Seminaarinrannan 
kylänpuoleista rantakalliota jatkossakin 
uimapaikkana. Ministerin kirje julkaistiin 
kyläsanomissa. 
 
Vuonna 1991 kyläyhdistyksessä toimi 
erillinen ympäristöjaos, jota veti Mikko 
Punkari. Samana vuonna oli laadittu 
kunnan uusi yleiskaavaluonnos, joka oli 
kommentoitavana joulukuun puoliväliin 
saakka. Mikko oli laatinut kattavan jutun 
ehdotusten mahdollisista vaikutuksesta 
Veklahteen. Kyläsanomissa julkaistiin 
myöskin ehdotetut uudet ”käärme”-
pohjaiset tiennimet, jotka heti herättivät 
vilkkaan keskustelun alueen tiehoito-
kunnassa. 

Numero 4 - 28.4.1989 
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Kyläsanomista 3.11.1991 on vielä kiva näin jälkikäteenkin lueskella lastemme älykkäitä 
lausahduksia: 
 
 
 
 
 
 

Vuonna 1993 tuli ajankohtaiseksi 
ystävyyskylätoiminnan käynnistäminen 
saarenmaalaisen Nasvan kylän kanssa ja 
tästä tiedotettiin kylällä tietenkin kylä-
sanomissa. Tänä vuonna Anu sai myös 
ajatuksen pyörätien saamisesta Vek-
lahteen ja kyläsanomien avulla pyydettiin 
perusteluita tälle toiveelle myös muilta 
kyläläisiltä. Anun haaveissa oli pyörätie 
ehkäpä vuonna 2000, mutta nythän on 
nähty, miten kävi...  Ei tullut pyörätietä. 

Eräänä tuulisena kevätpäivänä heti jäiden lähdön 

jälkeen Lauri katseli ulos Kesälän ikkunasta ja totesi 

innoissaan: ”Hei kato Salme, järvi liikkuu!” Siihen 

Hanna totesi totisen rauhallisena: ”Ei se Lauri se järvi 

liiku mihinkään vaan vesi liikkuu, eiks niin Salme?” 

Anu oli Kesälässä valvomassa. Lauri päätti lähteä 

äidin luo Kesälään. Markku kehotti olemaan 

varovainen matkalla. Lauri sanoi: ”Joo, joo, menen 

tien vasenta reunaa.” Samaan hengenvetoon hän 

lisäsi: ”Isi, mikä on vasen?” 

Vuonna 1991 kyläsanomiin kirjoitti myös 
Kansalaisopiston rehtori Bo Lundell. 
Kuinkahan moni tietää, että Kansalais-
opisto on toiminut Kesälässä jo vuodesta 
1979 lähtien ja kurssitarjonta on ollut 
todella monipuolista: kynäilijäpiiri, salaatti-
kurssi ym. ruokakursseja, pirtanauhakurssi 
ym. askartelukursseja, piirustus ja maalaus, 
jazz-tanssi, jooga, ladyjytä, kanteleensoitto, 
luova käsityöpiiri ym. ompelukursseja... 
 
 
 
 
 
 
 
Vuonna 1992 keskustelu Veklahden tien-
nimistä jatkui myös kyläsanomissa ja nyt 
ehdottiin uusia vaihtoehtoja ”käärme”-
nimistölle. Kunnalle annettiin kuitenkin 
lopullinen päätöksenteko ja näin jälkikäteen 
voimme havaita, että Hiekkamäentiestä tuli 
sittenkin Humaljärventie eikä alunperin 
ehdotettu Käärmepellontie.  

Satoi, vettä, keväisen kylmänä iltapäivänä. 

Puolella korvalla kuuntelin nelivuotiaan 

Hannan iloista pulputusta, mitenkään 

erityisemmin kommentoimatta. Yhtäkkiä 

Hanna seisahtui eteeni, katsoi tiukasti 

ylöspäin ja kysyi pää kallellaan: ” Mitä kuule 

sinäkin muuten mietit näin sateella?” Mulle 

tuli niin kiva olo, oltiin niinkuin yhtä, siinä 

molemmat vettä valuvina. 

        Arja K. 

Juhannusviikolla, koiranputkien aikaan, kuljin Ilmon ja Laurin kanssa rantaan. Tutkimme 

kasveja, oli kasvikirjakin... vuohenputki, koiranputki...Kesken matkan nelivuotias Ilmo pysähtyi 

ojan varteen kysyen: ”Mikäs putki se täällä on?” Menin kasvikirjani kanssa katsomaan: SE putki 

oli OJAPUTKI. Sitä ei mainittu kirjassa, vaikka sitä esiintyi varsin runsaasti rantaan mennessä. 

                        Arja P. 
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Vuosina 1994-1996 kyläsanomien linja 
pysyi aika lailla samana, oli uutisia, 
matkakertomuksia, Kesälän kuulumisia, 
tarinaa ystävyyskylätoiminnasta, erilaisia 
ilmoituksia ja ajankohtaisia asioita. Suru-
uutisena kerrottiin vuorineuvos Gunnar 
Hernbergin poistuminen keskuudestamme 
24.12.1993. Monien muiden saavutustensa 
ja ansioittensa ohella hän oli myös kylä-
yhdistyksen ensimmäinen kunniajäsen. 
 
Kyläsanomat 1998-2006 
Vuoden 1998 alusta kyläyhdistyksen 
toimikunnassa tapahtui merkittäviä muu-
toksia, kun pitkäaikaiset puuhanaiset Anu 
Kleemola ja Arja Koivisto siirtyivät rivi-
jäseniksi ja Arja Pohto aloitti puheenjohta-
jana. Arjan kaudella lehti ilmestyi 1-2 
kertaa vuodessa. 
 
Arjan kädenjälki näkyi myös lehden 
sisällössä siten, että saimme lukea entistä 
enemmän juttuja Veklahden historiasta, 
luonnosta ja ympäristöstä. Arjan kaudella 
toimitettiin myös kaksi erillistä teema-
numeroa:  Sinistö-aiheinen teemanumero 
syksyllä 2004 Elis Sinistön poistuttua 
keskuudestamme 6.7.2004 sekä Humal-
järvi-aiheinen teemanumero keväällä 2006. 
 
Ajankohtaisia aiheita 1998-2006 
Vuosituhannen vaihteessa ajankohtaisiksi 
aiheiksi tulivat kaavoitustilanne sekä 
vesijohto ja viemäriasiat. Vuonna 1999 
kunta käynnisti osayleiskaavan laadinnan 
Veklahden ja Svartvikin alueelle ja kylä-
yhdistyksen kommentit kaavaluonnokseen 
olivat kaikkien kyläläisten luettavissa 
kevään 2000 kyläsanomista.  Samassa 
lehdessä oli myös ensimmäinen Veklahden 
vesijohto- ja viemäriasioita koskeva perus-
teellinen selvitys. 

Arjan kaudella lehteen sai myös juttunsa 
ensimmäisen kerran Wecklaxin asutus-
alueen yhdistyksen puheenjohtaja, sillä 
etenkin vesihuolto- ja kaavoitusasiat 
koskevat molempia yhdistyksiä. Syksyllä 
2000 lehdessä julkaistiin myös kyläläisille 
tehdyn vesihuoltokyselyn tulokset.  
 
Osayleiskaavasta jatkuivat jutut aina 
syksyyn 2001 saakka, jolloin kerrottiin 
vahvistetun kaavan vaikutuksista kylälle. 
Vesihuollon tilannetta seurattiin jatkuvasti 
ja tilanteesta raportoitiin syksyn 2003 ja 
syksyn 2004 kyläsanomissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielenkiintoisia  aiheita  2001-2004 
Tiesitkö, että... 
 
Vaahteran tervatäplätauti (19/2001) onkin 
merkki puhtaasta ilmasta? 
 
Veklahden lähellä on ollut asutusta jo 
kivikaudella ja Jousitien yläpuolella oli 
karttojen perusteella rantatontteja, kun 
Humaljärvi ja Vitträsk olivat yhtä ja samaa 
vesialuetta (20/2002). 
 
Karppi on hyvä kala (20/2002). 
 
Veklahdestakin löytyy geologisia 
arvokohteita (22/2004). 
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Kyläsanomien tekniikasta 
Alkuvaiheessa lehti oli aikamoista käsi-
työtä. Vuoteen 1996 saakka valokuvat 
liimattiin sivuille kopiointia varten, osa 
sivuista oli käsin tai vanhoilla kirjoitus-
koneilla kirjoitettuja, piirrokset kopioitiin.  
Ei ollut skannereita eikä läppäreitä. 
Värillinen kansilehti kopioitiin erikseen ja 
nidonta tehtiin käsin. Ensimmäiset lehdet 
kopioitiin Kesälän yläkerrassa olevalla 
ikivanhalla kopiokoneella, joka sitten 
myöhemmin vaihdettiin onneksi hieman 
uudempaan. Kopiointityötä myös jaettiin 
tehtäväksi työpaikkojen tehokkaammilla 
kopiokoneilla, alkuaikoina osin jopa salassa 
firmoilta. 
 
Jo vuonna 2001 siirryttiin kuitenkin netti-
kauteen eli numero 18/2001 oli ensim-
mäinen Internetissä julkaistu Kyläsanomat. 
 
 
Kyläsanomat 2007-2011 
Vuoden 2007 alusta päätoimittajan 
tehtävät siirtyivät Kyläyhdistyksen uudelle 
puheenjohtajalle Micke Gerkmanille ja siitä 
lähtien lehti on ilmestynyt säännöllisesti 
kaksi kertaa vuodessa, 12-16-sivuisena ja 
nyt tämä juhlanumero 20-sivuisena. 
 
Micken aikana kyläsanomissa palstatilaa 
ovat saaneet aiempaa enemmän erilaiset 
harrastukset, kalastus ja sienestys sekä 
sääilmiöt.  Numero 27/2007 olikin nimen-
omaan harrastusaiheinen teemanumero. 
Muuten lehti on jatkanut entisellä linjalla 
kertomalla ympäristöasioista, retkistä ja 
juhlista sekä ajankohtaisista tapahtumista. 
 
Micken aikana lehti on myös tullut kaksi-
kieliseksi puheenjohtajan oman palstan eli 
Takasivu – Baksidan -sarjan osalta. 
 

Kyläsanomat 27/2007 oli ensimmäinen 
kylän ulkopuolisilla (Laserpaino Oy) 
painatettu numero. Helsinkiläinen 
Laserpaino huolehti vuosien 2007-2008 
lehtien painatuksesta, mutta vuodesta 
2009 lähtien on käytetty espoolaista 
yritystä MediaStudio Finland Oy,  joka on 
myös tukenut toimintaamme tarjoamalla 
edullisella hinnalla erittäin laadukkaan 
vihkomaisen ulkoasun ja väripainatuksen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajankohtaisia aiheita  2007-2011 
Vesihuollon tarina alkoi 2000-luvun alussa 
ja näyttää olevan päättymätön tarina. 
Vesihuoltopäällikkö oli syyskokouksessa 
16.11.2008  kertomassa kunnallistekniik-
kaan liittyvistä suunnitelmista. Esitetyt 
kysymykset ja saadut vastaukset löytyvät 
kyläsanomista 30/2008.  Viimeisin tilanne-
katsaus löytyy lehdestä 35/2011, ei vielä-
kään vahvistettua aikataulua.  
 
Kaikki Micken kauden lehdet ovat myös 
netissä kaikkien saatavilla, joten eipä tässä 
kannata niitä kovin paljoa kertailla. 
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Henkilökuvia vuosien varrelta 
Kyläläisten omat tarinat ovat aina kiinnos-
tavia ja niitä toivotaan jatkossakin. Monen 
kyläläisen tarina on jo julkaistukin kylä-
sanomissa: 

Veklahden porukka purjeveneellä 
Tallinnassa juhannuksena 1988,  Pentti 
Varjus syksyllä 1989 

Ralli halki Lähi-idän ja Euroopan eli miten 
ajetaan auto Kairosta Suomeen, Make 
Kleemola syksyllä 1992 

Tekstiilitaiteilija ja kesäasukas Sirkka 
Könönen, Malla Virkkala haastatteli 1993 

Veklahden Punkarit maailmalla, säkkipillit 
soivat ja skotit pihtaavat rahojaan, Malla 
Virkkala haastatteli 1994 

Muualle ei haluttais - Sirkka ja Kauko Laine 
kertovat, Jaana Lindfors haastatteli 2006 

Haastateltavana Helena Kontiainen 2008 

Haastateltavana Tarja Bruun 2010 

Veklahden keilamestari, Heli Korpi 2010 

Elämää Espanjassa, Marita Aaltonen 2011 

 

Historiaa ja faktaa vuosien varrelta 
Kyläsanomista on saanut lukea kiinnostavia 
juttuja Veklahdesta ja lähialueista, mm: 

Kesälän vaiheita eli miten Hernbergien 
huvilasta tuli Veklahden yhteinen kylätalo, 
Gunnar Hernberg 1990 

Perustettiin kyläyhdistys, Ari Lehtinen 1990 

Tarinaa Kivisilta/Stenbro-logosta, Arja 
Pohto 2001 (Kauko Laineen runo alla) 

Kyläteitä, kirkkoteitä, maanteitä eli miten 
Veklahteen kuljettiin 1900-luvulla, Arja 
Pohto  2005 

Mistä Seminaaritie sai nimensä, Arja Pohto 
2006 

Humaljärven uhrilähde 1800-luvulla, 
tietäisikö joku tarkan paikan, 2006 

Veklahden rajatolpat,  
Humaljärven vartion vaiheita, 
Risto Tiirikainen 2007 

Vanhan kartan kertomaa eli mm. Miltä 
Myllylampi näytti ennen kuivattamista, 
Arja Pohto 2011 

Kyläsanomista voi myös lukea kalatiirojen 
muutosta, kurpitsoiden kasvatuksesta ja 
melkeinpä mistä aiheesta vain... 

Kyläsanomien toimituskunta  
vuosina 1988-2011 
Kyläsanomien tekoon on osallistunut 
vuosien aikana lähes 30 henkilöä, mutta 
aktiivinen toimittajakunta on ollut kuiten-
kin aika pieni. Tämän jutun kirjoittaja on 
ollut mukana 23 lehden teossa ja Arja 
Pohto on hyvänä kakkosena 15 lehden 
toimittajana, joista 13 lehden päätoimitta-
jana. Yli 10 lehden tekoon ovat osallistu-
neet myös Anu ja Make Kleemola, Helena 
Kontiainen ja Micke Gerkman. Kiitokset 
myös muille kirjoittajille: Risto Tiirikainen, 
Malla Virkkala, Junnu Chydenius, Taru 
Ryhti, Arja Koivisto, Jaana Lindfors, Kari 
Lahdenperä, Heikki Arppe, Lotta 
Sandström-Peltonen, Mikko Punkari, Silja 
Ryhänen, Jaana Chydenius, Pekka Hele-
nius, Tyyne Tyyni, Ari Lehtinen, Pentti 
Varjus, Helena Törmänen ja Elis Lindfors 
(ja anteeksi jos joku nimi unohtui..). 
Lisäksi lukuisa joukko tässä mainitse-
mattomia kylän lapsia on antanut oman 
panoksensa lehteen piirroksina ja 
hauskoina tehtävinä. 



Talvirieha 10.3.2012 
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Perinteisen talviriehan suunnittelu aloitettiin jo 19.2. pidetyssä toimikunnan kokouksessa, 
jossa käytiin läpi tehtävälista ja jaettiin vastuita. Micke hoiti ilmoitusten tekemisen ja 
jakamisen vielä ennen alkavaa lomareissua ja muut järjestelyt jäivät sitten pääosin 
Lotan, Päivin, Marjon ja Marjatan harteille.  

Suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin, mutta 
Suomen kevättalven sää voi aiheuttaa yllä-
tyksiä ja peruuttaa koko tapahtuman, joten 
varsinaiset järjestelyt jäävät aina parille 
viimeiselle päivälle. Lotalla oli tiedossa este 
lauantaille, mutta hän hoiti etukäteen kii-
tettävällä tavalla hiihtokilpailun mitalien 
tekemisen sekä palkintojen ja tarjottavien 
hankinnan. Päiviltä koko tapahtuma oli jo 
lähes unohtunut työkiireiden johdosta, 
mutta onneksi hänkin oli taas remmissä 
mukana sitten lauantaina, kun moni muu 
oli estynyt eli yhteistyöllä kaikki hoituu.  

Pekka huolehti makkaranpaistosta. 

Mitä olisikaan talvirieha ilman lunta. 

Junioripelaaja. 

Marjatta tarjosi kahvia, pullaa ja mehua. 

Talviriehan ohjelmassa on aina se hiihtokilpailu, 
mutta muilta osin sisältö vaihtelee vuosittain. Tänä 
vuonna ei ollut napakelkkailua eikä alppicurlingia, 
mutta ehkäpä sitten taas ensi vuonna.  Jääkiekon 
pelaajia sen sijaan aina löytyy, kun jäädytysporukka 
on hoitanut tehtävänsä etukäteen. 
 
Tarkkaa osallistujamäärää kukaan ei tainnut laskea, 
mutta osallistujien määräksi arvioitiin 40 henkilöä. 



Hiihtokilpailun tulokset 2012 
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Sarjoja oli kolme ja osallistujia 6, jotka jaettiin ikäryhmänsä mukaisiin sarjoihin, tosin  
pienten sarjaan tuli vain yksi osallistuja. Hiihtoladun pituus oli 200 m.  

3-5vuotiaat 
 1. Maija Rahkonen  
 
6-8vuotiaat 
 1. Lauri Klippi  
 2. Eino Usmi  
 
9-12vuotiaat 
 1. Anette Chydenius 
 2. Saga Lindfors  
 3. Kaisa Klippi 

Tässä tyylinäytteitä sarjojen voittajilta. 

Ilma oli pilvinen ja lämpöä oli 4 astetta. 
Edellisenä yönä oli tullut hiukan lunta ja 
hanki ei enää kantanut kuten pari päivää 
aiemmin, kun oli ollut kylmempää.  
 
Perinteiseen tapaan kaikki osallistujat 
palkittiin ja mitaleita jaettiin. Pienimpien 
palkintoina oli nalle, pojille tuli taskulamput 
ja vanhimmat saivat Harry Potter DVDt.  
 

Osallistujat yhteiskuvassa. 

Talviriehakuvat: Mikko Rahkonen 



Osallistuin SM-kisoihin 
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AVANTOUINNIN SM-KISAT 2012 NOKIALLA 16-18.3.2012 

Motto: ”Kylmät aallot parasta hoitoa kuumille aalloille.” 

Työpaikkani tyky-toimintaan kuuluu 
mahdollisuus osallistua talviuintikerhoon. 
Liityin mukaan neljä vuotta sitten. Käymme 
meressä kerran viikossa läpi talven. Osa 
ryhmästämme on harrastanut lajia toista-
kymmentä vuotta. Nämä konkarit ovat 
käyneet sekä avantouinnin SM- että MM-
kisoissa. Niinpä minäkin innostuin. Tämä 
olisi ainutlaatuinen tilaisuus osallistua 
arvokisoihin.  
 
Uintimatka tulisi olemaan 25 m ja tyyli 
rintauinti. SM-kisojen ainoa karsinta on se, 
että pystyy uimaan tuon 25 m hyisessä 
vedessä. MM-kisoihin saa osallistua, jos on 
osallistunut SM-kisoihin. 
 
Aiemmin kisanneet kertoivat, että 
uimamatkan tekee 38:lla käsivedolla. 
Niinpä aloin syksystä alkaen pitää kiinni 
tuosta käsivetojen määrästä. Joulukuuhun 
asti meri oli avoin ja tilaa riitti. Kun jäät 
sitten tuli, oli kierrettävä ympyrää 
avannossa, että sai kaikki vedot uitua. 
Vaikeammaksi vain kävi kun pakkanen 
kiristyi ja avanto pieneni. Sitkeästi 
pysyttelin uimakerroilla riittävän kauan 
vedessä. Kisat lähenivät, olin ilmoittau-
tunut ja jännitin vain iskeekö flunssa.  
 
Tänä vuonna avantouintikisat pidettiin 
Nokialla Kylpylä Edenin edustalla. 
Järjestelyt oli tehty kokemuksella. 
Uimareita oli satoja ja lähtöjä 10 min 
välein. Kisatunnelma vaikutti siihen, että 
alkuperäinen suunnitelmani vain uida 
miten kuten 25 m, vaihtui haluksi kokeilla 
kuinka nopeaan selviäisin matkasta. 

Eniten jännitti lähtö. Lähdössä uimarit 
laskeutuvat kaulaansa myöten veteen, 
pitävät toista kättä edessä suorana ja 
toisella kiinni tikkaista. Lähtömerkin 
odottelu kylmässä vedessä oli ikävin vaihe. 
Avantouinnissa ei saa kastaa päätä, joten 
uimalakki, käytännössä pipo, on kisoissa 
pakollinen. 
 
Uinti radalla sujui alkuvärjöttelyn jälkeen 
yllättävän hyvin. En muista palelleeni 
yhtään uinnin aikana. Maalissa oli avus-
tajat neuvomassa, mihin kohtaan piti 
läpsäyttää kämmenensä. Omaan ikä-
sarjaani osallistui 35 uimaria. Voittajan aika 
oli 24,72 ja oma aikani 29,06, jolla sijoituin 
kymmenenneksi.  
 
Nyt vain talvea odottamaan ja 2014 
Rovaniemellä järjestettäviä MM-kisoja 
varten treenaamaan. 
 

Punalakkinen Arja hyisessä vedessä. 
Kuva: Kari Lahdenperä 
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Sonninmäen navetan ja Kirkkonummen 
risteyksen välisellä tiealueella on nähtä-
vissä kesäkuussa kirkkaan keltaisena 
kukkiva ristikukkainen Ukonpalko eli 
idänukonpalko (Bunias orientalis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukonpalko voi kasvaa yli metrin mittaiseksi 
ja juuret voivat työntyä jopa 1,5  metrin 
syvyyteen. 

Ukonpalon alkuperäistä kotiseutua ovat 
Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Aasia ja sitä 
tavataan Suomessa lähinnä sellaisilta 
alueilta, joissa venäläinen sotaväki on 
aikoinaan liikkunut. Sen epäillään tulleen 
meille 1900-luvun alkupuolella erityisesti 
hevosille tuodun rehun mukana. Euroo-
passa sitä pidetään kiusallisena rikka-
ruohona, mutta meillä sen voidaan katsoa 
kuuluvan alueen historiaan. 
 
Sonninmäen suoralla peltojen reunoja 
koristaa toinen keltainen, rypsin näköinen 
kasvi, myös rikkaruohoksi luokiteltu risti-
kukkaiskasvi Peltokanankaali (Barbarea 
vulgaris). Se on tullut Suomeen jo 1800-
luvun puolivälissä, kun ulkomailta alettiin 
tuoda kylvösiemeniä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei peltokanankaalikaan ihan turha kasvi 
ole, sen talvehtivia lehtiruusukkeita on 
syöty entisaikaan talvisin keripukin torju-
miseksi ja puhtaassa paikassa kasvaneita  
kanankaaleja voi käyttää pinaatin tapaan. 
Kasvin lehtiä on käytetty myös haavojen 
lääkitsemiseen. Myöhemmin peltokanan-
kaali alennettiin kanojen ruoaksi, mistä 
lienee sen nimikin.   
 
Niin, ristikukkaiset rypsi ja rapsi kukkivat 
pelloilla vasta keskikesällä.  

Ukonpalko. 

Sonninmäen pysäkin ympärillä korkeaa Ukon-
palkoa, edessä matalampaa Peltokanankaalia. 

Peltokanankaali. 



Puutarhamansikan historiaa 
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Mikä ero onkaan pikkuisen ahomansikan ja puutarhamansikan välillä. Oletko koskaan 
tullut ajatelleeksi, millainen historia tarhamansikalla on takanaan? Se on varsinainen 
seikkailujen ja sattumien summa. 

Euroopassa viljeltiin vain pienimarjaisia 
luonnonvaraisia mansikkalajeja hamasta 
menneisyydestä 1700-luvulle asti. Näitä 
olivat kaikkialla kasvava ahomansikka ja 
sen jatkuvasatoinen muoto Alppien etelä-
rinteiltä eli kuukausimansikka. Ukko-
mansikka on edellisiä suurempi mansikka-
laji. Se oli hankalampi viljeltävä, koska 
hede- ja emikukat ovat eri yksilöissä 
(kaksikotinen). Luonnonvaraisista mansi-
koista varmaankin yritettiin löytää hyviä 
marjakantoja, mutta mitään merkittävää 
tulosta ei saatu aikaan valinnan avulla. 
 
Siirtomaavallan seurauksena tuotiin 
virginianmansikkaa Pohjois-Amerikan 
itärannikolta Eurooppaan. Virginian-
mansikan marjojen luontainen vaihtelu oli 
suurempaa kuin ahomansikalla, joten sen 
viljely puutarhoissa yleistyi. Virginian-
mansikasta on jopa nimetty lajikkeita. Vielä 
nykyään Englannissa sitä viljellään erikois-
marjana hilloteollisuudelle.  
 
Varsinainen läpilyönti mansikan historiassa 
tapahtui, kun ranskalainen luutnantti A.-F. 
Frézier toi vuonna 1714 komennus-
matkaltaan Amerikasta chilenmansikan 
Eurooppaan. Chilenmansikan marjat olivat 
isompia kuin mitä Frézier oli koskaan 
kotimaassaan nähnyt. Hän kuvaili niitä 
pienen omenan kokoisiksi. Chilenmansikka 
on kaksikotinen, mistä Frézier ei ollut 
perillä. Hän toi Ranskaan viisi kasvia, jotka 
kaikki olivat sattumoisin emiyksilöitä. Se 
tarkoitti, että kukkien piti saada muiden 
mansikkalajien siitepölyä. Chilenmansikan 
viljely oli aluksi täynnä vastoinkäymisiä. 

Pölytys ei ottanut onnistuakseen ja kasvi 
oli kylmänarka. Chilenmansikan tarina 
Euroopassa oli miltei päättyä kymmenien 
vuosien yritysten jälkeen. Sitten ranska-
lainen 17-vuotias kasvitieteestä kiinnos-
tunut Antoine Duchesne selvitti eri 
mansikkalajien yksi- ja kaksikotisuudet. 
Chilenmansikan pölyttäminen onnistui 
ukkomansikalla tai virginianmansikalla. 
Tuohon aikaan ei vielä tiedetty paljoakaan 
perinnöllisyyden saloista. Myöhemmin on 
selvitetty, että mansikan yksinkertainen 
kromosomimäärä on 7 kpl. Sekä virginian-
mansikalla että chilenmansikalla kromoso-
meja on kahdeksankertaisesti eli 56 kpl 
(taas piti paikkansa että Amerikassa kaikki 
on suurta). Puutarhamansikan isäksi tuli 
kylmänkestävä virginianmansikka ja 
emoksi suurimarjainen chilenmansikka. 
Lapsi sai nimekseen Fragaria ananassa, 
koska sen tuoksu ja maku muistuttivat 
ananasta. Risteytyksen tulos oli yksi-
kotinen eli siinä oli samassa kukassa sekä 
heteet että emit. 

Puutarhamansikka. 
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Chilenmansikka tekee helposti rönsyjä. 
Niistä kasvia lisättiin ja jaettiin kiinnos-
tuneille puutarhureille. Risteytyksiä 
virginianmansikan kanssa tehtiin saman-
aikaisesti useassa maassa. Eniten kunniaa 
sai nuori Antoine Duchesne, joka esitteli 
mansikkaristeytyksensä tulokset Ranskan 
kuninkaalle. Koskaan ennen ei Euroopassa 
oltu nähty niin suuria ja kauniita mansi-
koita. Palkinnoksi Duchesne pääsi töihin 
kuninkaan Versaillesin keittiöpuutarhaan ja 
sai tehtäväkseen mansikanjalostuksen. 
Kahden vuoden kuluttua Duchesne julkaisi 
sen ajan tiedoilla mitä perusteellisimman 
tutkimuksen mansikan perinnöllisyydestä. 
 
Pian alkoi puutarhamansikasta ilmaantua 
lajikkeita eri maista. Lajike on joiltakin 
ominaisuuksiltaan muista saman lajin 
kasveista tunnistettavissa oleva ryhmä. 
Eikä jalostustyö ole vieläkään loppunut. 
Nykyään Fragaria x ananassa lajikkeita 
lienee tuhansia. Suomessa puutarha-
mansikan jalostus on ollut vähäistä. 

Vanha kotimainen lajike on ’Kasper’, 
uudempia mm. ’Hiku’, ’Mari’, ’Kaunotar’ ja 
’Kulkuri’. Kaikkein uusimmat kauppaan 
tulleet lajikkeet ovat ’Suvetar’ ja ’Valotar’ 
vuodelta 2010. Vanha kotimainen aho-
mansikan ja kuukausimansikan ristey-
tyksestä valittu lajike on nimeltään ’Minja’. 
 
Mansikan jalostus on tänä päivänä 
enimmäkseen perinteistä ristipölytystä ja 
jälkeläisvalintaa kuten Duchesnen aikana 
kolmesataa vuotta sitten. Jalostuksessa 
käytetään hyviksi todettuja puutarha-
mansikkalajikkeita. Tutkimusmielessä on 
tosin kokeiltu mansikkakasvin kylmän-
kestävyyden parantamista siirtämällä 
kylmänkestävyysgeeni jäämeressä elävästä 
kampelalajista. 
 
Hyvää mansikkakesää! Muistakaa, että 
mansikassa on C-vitamiinia 60 mg/100 g 
eli enemmän kuin appelsiinissa. 
 
Arja Pohto 
kasvipatologi 

Ja mansikan seuraksi kotijäätelöä 

Seuraavan kerran  
lauantaina 30.6.2012: 

Jousitie 14 klo 11:00-11:05 

Myllylammentie 52 klo 11:05-11:10 

Humaljärventie klo 11:10-11:15 

Kivisillantie klo 11:15-11:20 

Lisää aikatauluja osoitteessa 
www.kotijaatelo.fi 

Kotijäätelöauto käy Veklahdessa kerran kuukaudessa.  



Heidin blogista 
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Takis eli kolmekymppinen kaikkeen käsin tehtävään hurahtanut helmihullu, kuten hän 
itseään tituleereaa, on viimein uskaltautunut näyttämään tuotoksiaan koko maailmalle. 
Blogi on suunnattu erityisesti korujen ja korttien ystäville, mutta löytyyhän sieltä 
muitakin nuoren perheen elämää kuvaavia tarinoita ja kokonaisuudessaan luettavissa 
osoitteessa http://taivaantakana.blogspot.com/.  Tässä muutama juttu alkutaipaleelta. 

Maanantai, 21. toukokuuta 2012 

Kuvayritys 

Kameran käyttö on taitolaji jota kaikki 

eivät vain osaa. Tämän tajusin taas liiankin 

selkeästi taistellessani viimeisten päivän-

valon rippeiden kanssa keittiön pöydän 

ääressä, yrittäen epätoivoisesti saada 

kelvollista kuvaa muutamasta hassusta 

korusta. Toivottavasti blogin kuvia voi 

myöhemmin selailla ja katsoa miten 

kehitys kuvaajana(kin) on mennyt 

eteenpäin :) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amatsoniittia, siemenhelmiä ja koru-

metallia. Vaikea vaikea makrokuvaus-

harjoitus :) Näissä helmissä on kyllä 

kovinkin kauniit värit, ihanan monisävyisiä 

palleroita. Kaulakorun kaveriksi syntyi 

kaksirivinen rannekoru jossa amatsoniitin 

lisäksi on tuntemattomaksi jäänyttä saman 

sävyistä kiveä. 

Torstai, 24. toukokuuta 2012 

Virtaa vaikka muille jakaa 

Miksi lapset ovat aina virkeimmillään kun 

pitäisi mennä nukkumaan? Äsken puoli 

tuntia vanginvartijana valvonut 2-vuotiaan 

nukahtamista, kun ensin on juostu puoli 

tuntia sängystä lukuisia kertoja pois, tultu 

katsomaan vähän telkkaria, haettu 

sammakkotossut jalkaan kaksi erillistä 

kertaa jotta voi potkutella pienen hetken 

sängyssä kintut taivasta kohti sammakot 

iloisesti vilkkuen jne. 

 

Virtaa todella on vaikka muille jakaa. 

Miksei sitä voi siirtää käynnistyskaapeli-

periaatteella muillekin. Herätys klo 8.30, 

lapsi herää puoli tuntia myöhemmin, itse 

on tässä vaiheessa iltaa ihan naatti ja 

toisella vaan energiaa piisaa. Vaikka 

kieltämättä hieman raivostuttavaa 

kaikessa turhauttavuudessaan tuollainen 

"rauhoittelu", oli se huvittavaa seurata 

miten ensin pyöritään hyrränä ympäri 

sänkyä, heitellään jalat seinälle ja välillä 

vähän syödään varpaita, vaihdetaan 

tuttia, toista ja kolmattakin suuhun ja 

käsiin, tungetaan varpaanväliin, painitaan 

peiton kanssa ja hihitellään ja lauleskel-

laan, sitten yhtäkkiä zip. Pikku sammakko 

nukkuu selällään poikittain sängyssä ja 

kädet puristuu nyrkkiin kuin vasta-

syntyneellä konsanaan. Aika mainio tyyppi 

:D  Nukkuessaan varsinkin niin ihanan 

helppo ja suloinen ;P 

 

E-mail-osoite:  

taivaantakana(at)gmail.com 



Vinkkejä naisille: Mahtavan koominen sokerointiyritys 
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Siis tätä kannattaa ehdottomasti kaikkien 
kokeilla kotona, varsinkin lyhytpinnaisten 
kuten minä.  Karvat on sellainen oleellinen 
ikävä osa elämää jota suurin osa naisista 
(minä mukaan lukien) tavalla tai toisella 
usein poistaa. Kerran olen sokeroitavana 
käynyt ja jäljestä tykkäsin, ei edes sattunut 
ollenkaan niin paljon kuin kuvittelin, mutta 
kukkarolle käy aika kohtalokkaaksi usein 
harrastettuna. Törmäsin sitten sattumalta 
netissä surffaillessa (okei, Kaksplussan 
keskustelupalstalla..) Easy Sweet nimiseen 
kotisokerointi tuotteeseen. Ajattelin koke-
muksia useammasta paikasta lueskeltuani 
että hei, tuotahan minä kokeilen. Tilasin, 
halpaa ja nopea toimitus, mies vitsaili että 
teehenkö tuota laitetaan ja lapset halusi 
heti käyttöohjeeseen piirtää sammakoita. 
Purkki komeili muutaman päivän pöydällä 
ja kävimme kiivasta ajatustenvaihtoa josko 
yhteistyötä jossain vaiheessa uskallamme 
yrittää. 
 
Tänään koitti se päivä kun piti lähteä 
testaamaan. Skeptisenä mietin että eipä 
tästä mitään tule, karvatkin on kintuissa 
varmaan vielä liian lyhyitä (kasvattaminen, 
hei kamoon, aika ällöttävää). Keittelin 
vettä, sulatin tököttiä. Ei tarpeeksi sulaa. 
Pehmitin käsissä hetken ja sehän tarttui 
vain ihan täydellisesti kiinni ja suli lähes 
valuvaksi litkuksi. Epäonnistuminen nro.1.  
 
Ajattelin että v***u minähän en luovuta, 
vaan yritetään uudestaan. Taas keiteltiin 
vettä ja sulateltiin tököttiä. Sain irti jotain 
minkä luulin olevan sopivan kokoinen 
klöntsä ja lähdin testailemaan ohjeistetun 
venyttelyn jälkeen. Muutaman karvan sain 
irti kunnes mössöstä tuli taas litkua ja 
huomasin palan olleen auttamatta liian 
pienikin. Argh! Epäonnistuminen nro.2. 

Kolmas yritys tuotti jo jonkinlaista tulosta. 
Keitin jälleen vettä, piti oikein vedenkeitin 
täyttää kun ehti yksi pannullinen loppua?! 
Sulatin mössöä, tällä kertaa tuntui että 
siitä saa oikeasti hyvin ja hyvän kokoisen 
klöntsän irti. Venyttelin ja lisäilin vettä, 
tuntui että hei, tämähän saattaa oikeasti 
toimia! Sitten huomasin että joo, massa 
kyllä toimii, mutta pehmenee kovin nope-
asti käsiin. Odottelin välillä viitisenkin 
minuuttia antaen klöntin levätä voipaperin 
päällä ja lueskelin kannustavia komment-
teja netistä miten aloittelijalla on hankalaa 
mutta kyllä sitä oppii käyttämään. Palasin 
jälleen toffeen näköisen fariinisokerilta 
tuoksuvan kaverini luokse ja huomasin 
että karvat on oikeasti auttamatta liian 
lyhyet.. Epäonnistuminen nro.3. 
 
Lopputulos: Lähes 2h kulutettua aikaa, 
purkista meni ehkä vain 1/6 että sinänsä 
positiivista, vasemmasta säärestä on sieltä 
täältä saatu laikuittain noin kolmasosa 
karvoista pois. Prkl.. Mutta! En aio luovut-
taa, en todellakaan. Kasvatan niitä hiton 
karvoja ja yritän niin monta kertaa uudes-
taan että tämä toimii! Lupaavia toivon-
kipinöitä alkoi jo pirskahdella voipaperin 
välistä kun kolmatta kertaa taistelin, joten 
ei tämä ihan mahdotonta ole! Kenties voin 
vielä joskus raportoida onnistumisen.. 
Mutta hei, laskin ihan itse että voin 6 purk-
kia postikuluineen tilailla ennenkuin ale-
taan lähennellä sitä summaa jonka kosme-
tologille saa maksaa käsittelystä jonka 
viimeksi otin, että on varaa harjoitella! 

Suloisia riipuksia: Valvoja-ankka kavereineen.  



Takasivu – Baksidan 

Tänä vuonna on kyläyhdistyksen 
juhlavuosi. Yhdistys on syksyllä toiminut 
jo 30 vuotta. 

Tosi kuitenkin on, että yhteistä toimintaa 
on ollut jo paljon ennen yhdistyksen 
perustamista. Naapurit ja ystävät ovat 
auttaneet toisiaan erilaisissa arjen 
askareissa. 

Toiminta lähtee siitä, että pitää olla 
innostusta ja halua tehdä jotain yhteisen 
hyvän vuoksi. Siihen ei tarvita yhdistystä, 
kokouksia, toimikuntaa eikä 
puheenjohtajaa tai muita päsmäreitä. 

Jokainen teko on yhtä tärkeä. Suuri kiitos 
kaikille jotka ovat käyttäneet omaa 
aikaansa kylän asioiden puolesta! 

Micke, Veklahdessa 10.6.2012 

Det är dags för föreningens jubileumsår. 
I höst fyller föreningen 30 år. 

Det är förstås klart att vi har haft 
gemensam verksamhet redan innan 
föreningen grundades. Grannar och 
vänner har hjälpt varandra i olika slags 
vardagliga ärenden. 

Man ska vara intresserad och villig att 
göra något för det gemensamma bästa. 
Till det behövs ingen förening, möten, 
styrelse eller ordförande och andra 
fiskaler. 

Alla gärningar är lika viktiga. Ni alla som 
har använt sin egen fritid för byns 
gemensamma ärenden ska ha ett stort 
tack! 

Micke, i Vecklax 10.6.2012 
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Siitepölyä saavissa   -   Pollen i vattentunnan 


