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VEKLAHDEN KYLÄSANOMAT 

TOIVOMUKSIA TOIMINNASTA 2002 
 

Kyläyhdistys jakoi kaikille jäsenilleen kyselyn siitä, millaista toimintaa 

yhdistykseltä odotetaan. Noin puolet kyselyn saaneista vastasi. Heidän 

toiveistaan teen tässä yhteenvedon. Niiden osalta, jotka eivät vastanneet, on 

pääteltävä että    

1) joko he ovat tyytyväisiä nykyiseen toimintaan (= kysely tarpeeton) tai  

2) he eivät usko että vastaaminen kyselyyn vaikuttaa mihinkään 

(pessimismi) tai  

3) heille on samantekevää millaista toimintaa järjestetään (kunhan on 

juhannusjuhlat!) tai 

4) kaavake oli liian monimutkainen ja kävelymatka palautuspostilaatikolle 

oli aivan liian pitkä (anteeksiantamatonta henkistä ja ruumiillista 

laiskuutta). 

 

Puheenjohtajana tietenkin toivon, että ensimmäinen syy olisi vallitseva.  

 

Vastauksia onneksi kertyi niin paljon, että tuntui mielekkäältä tehdä 

yhteenveto. Paras palaute oli se, että kylän nuoriso odottaa meiltä paljon.  

Hyviä vinkkejä tulevalle toiminnalle tuli runsaasti. Kyselyn tekeminen ei 

kuitenkaan tarkoita sitä etteikö ideoita voisi tuoda esille jatkuvasti.  

 

TULOKSET 
 

JUHLAT  

Eri toimintamuodoista yksiselitteisesti suosituin oli juhlat. Juhlista etusijalla oli 

juhannus, toiseksi joulujuhla. Yhteinen juhannus tuntuu parhaiten yhdistävän 

kylän väkeä. Vasta hiljattain tavaksi tullut kesäkauden päättäjäiset oli 

suositumpi kuin talvirieha. Muutamana talvena onkin ollut vaikeuksia 

talviriehan järjestämisessä – ei ole ollut kunnon talvea tai sitten pakkanen on 

ollut liiankin ankara. Toisaalta aikoinaan talvirieha sai kymmenittäin ihmisiä 

liikkeelle yhteisen talviulkoilun ja jääkiekko-ottelun merkeissä. 

 

MATKAT JA RETKET 

Kyläyhdistyksen matkoista ja retkistä vastauksissa suosittiin eniten kotimaan 

kohteisiin järjestettäviä matkoja. Tutustuminen lähiseutuun, luontoretket ja 

kuntoiluretket olivat keskenään yhtä suosittuja.  Lähiseudun kohteista 

ehdotettiin tutustumiskäyntiä Jorvaksessa sijaitsevaan Pokrovan luostariin. 

Viimeisenä vaihtoehtona kiinnostivat ulkomaanmatkat tai risteilyt.  

 

TEATTERI  

Esitykset suurissa teattereissa kiinnostivat jäsenistöä jonkin verran enemmän 

kuin esitykset lähiseudun harrastelijateattereissa. Jälkimmäisellä oli kuitenkin 

oma kannattajakuntansa. Elokuvaesitykset Kesälässä saivat niin paljon 

kannatusta, että aihetta kannattaa alkaa kokeilla. 

 



 - 2 - 

 

*************************************************************************** 

*************************************************************************** 

VEKLAHDEN KYLÄSANOMAT 

 

TALKOOT 

Talkoita halutaan tarpeen mukaan. Muutamissa vastauksissa kannatettiin 

kovasti talkoita Veklahden kyläkuvan siistimiseksi.  

 

TEEMATILAISUUDET 

Kaikkia esillä olleita ehdotuksia teematilaisuuksien aiheiksi (kotiseutu, 

paikallishistoria, puutarhanhoito, luontoaiheet, ympäristökysymykset) 

kannatettiin tasaisesti. Lisäksi ehdotettiin aiheiksi tapakasvatusta, 

terveydenhoitoa, elämäntapajuttuja, kuntoilua, matkailua ja kulttuureita, 

perhettä ja kasvatusta, keräilyharrastuksia ja yritysesittelyjä. Vierailevien 

luennoitsijoiden lisäksi toivottiin kyläläisten kertovan omista kiinnostuksen 

kohteistaan. Esitelmien lisäksi oli ehdotus keskustelukerhosta, jonka aiheena 

voisi olla esim. kirjallisuus. 

 

ASKARTELU 

Askartelu ei saanut kovin suurta kannatusta, mutta ainakin joulukorttien 

valmistusta ja käsityöaiheisia iltoja ehdotettiin. 

 

URHEILU ja LIIKUNTA 

Urheilu sai selvästi heikoimman kannatuksen toimintamuotona. Joukosta 

löytyy silti niitä, jotka olisivat halukkaita pelaamaan kesällä lentopalloa. 

Nuorille toivottiin tarjottavan mahdollisuus jääkiekon ja jalkapallon 

pelaamiseen. Selkä- ja hartiajumppaa toivottiin järjestettävän Kesälässä. 

 

NUORISOTOIMINTA 

Nuoriso toivoo Kesälään elokuva- ja peli-iltoja (pelejä mm. pingis, biljardi), 

jotain kerhoja (näytelmäkerho, jotain musiikkiin liittyvää); kokkikoulu; 

toivotaan että Kesälä olisi auki nuorisolle kaksi kertaa viikossa; nuorison 

yhdessäoloa. 

 

   ******** 

 

Kiitos kaikille vastanneille. Tästä on hyvä jatkaa, kun tiedämme, mitä meiltä 

odotetaan. Kyläsanomien tässä numerossa on tiedossa olevat kevään toiminnan 

aikataulut. Jos pakkasia tulee, jatketaan myös kaukalon jäädytystä, vuorot on 

sovittu maaliskuun loppuun asti. Kesäretkeäkin on jo suunniteltu ja siitä on 

erillinen juttu. Juhlavuoden tapahtumia pääsee vielä ideoimaan. Anu Kleemola 

kertoo tarkemmin miten. Ja sitten on katsaus menneeseen, hauskoihin 

joulujuhliin, kivikauteen Veklahdessa ja siihen miten hirvi kävi syömässä 

omenia puusta Lehtisten pihalla.   

 

Arja Pohto 
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VEKLAHDEN KYLÄYHDISTYS 20 VUOTTA 12.10.2002 
 

Tervehdys kaikille! 

 

Kuluva vuosi 2002 on Veklahden kyläyhdistyksen toiminnassa juhlavuosi, tänä 

vuonna yhdistyksemme täyttää 20 vuotta.  Kyläyhdistyksen toimikunta päätti, 

että juhlavuoden täytyy näkyä toiminnassamme jotenkin myönteisesti ja kautta 

vuoden.  Päätimme perustaa oikein projektin juhlavuoden järjestämiseksi. Olen 

saanut kunnian olla kyseisen projektin projektipäällikkönä.  Niinpä käännyn 

nyt teidän puoleenne, hyvät Veklahden kylän asukkaat.  Miten juhlimme  20- 

vuotiasta kyläyhdistystä? 

 

Tässä vähän ajatuksia, mitä olemme jo  alustavasti suunnitelleet : 

 

Veklahden kylän yleisilmettä on syytä vähän parantaa ja kaunistaa.  Tämä voisi 

olla esim. sitä, että siivoamme ojia ja bussipysäkkejä.  Voisimme esim. kesän 

ajaksi istuttaa kukkia bussipysäkeille, hoitaa niitä kesän ajan ja pitää pysäkit 

siistinä ja kauniina.  Paremmat penkitkin voisivat olla tarpeen. Katujen kylttejä 

on myös syytä putsata ja ehkäpä myös osittain uusia.  Ehkä tarvitsemme 

enemmän roskiksia ympäri kylää? Veklahden kylän nimikylttikin ehkä kaipaisi 

uudistusta? 

 

Elojuhla, joka järjestetään 10. päivänä elokuuta uimarannalla, suunniteltiin 

järjestettävän lasten tapahtumaksi.  Paikalla voisi olla esiintyjiä ja siellä on 

tarkoitus järjestää erilaista ohjelmaa lapsille. Lapset saavat niin halutessaan itse 

esiintyä, toisaalta aikuisetkin voivat järjestää ohjelmaa lapsille. Joka 

tapauksessa jotakin hauskaa on tiedossa 10.8. uimarannalla… 

 

Päätimme julkaista kyläyhdistyksen 20-vuotishistoriikin. Juhlajulkaisu on 

melko iso hanke ja jotta se toteutuu, siihen tarvitaan  suunnittelijoita, useita 

kirjoittajia ja muistelijoita. Tarkoituksena on saada aikaan julkaisu tapahtu-

mista vuosien varrelta.  Sen on tarkoitus olla valmis ja jaossa syksyllä.  Siihen 

kaivataan hyviä kuvia ja mukavia pieniä tarinoita vuosien varrelta. Siis kaikki 

kynäniekat toimeen tarttukaa! 

 

Juhlavuoden kruunaisi yhteinen illallisjuhla lokakuussa Kesälässä. Suunnit-

telemme kunnon pippalot ruokailuineen ja ohjelmineen.  Mukana voisi 

mahdollisesti olla kutsuvieraita, virallisia puheita, mukavaa ohjelmaa, 

esityksiä, tanssia, karaoketa tai ihan mitä vain.  Ajatuksena kuitenkin  on se, 

että silloin kaikki  juhlivat, myös ne ikuiset työmyyrät ts. ruoka ja tarjoilijat 

hankitaan jostain ulkopuolelta ja kustannukset katetaan illalliskorteilla. 

 

Olisiko sinulla mahdollisesti vielä jokin hyvä idea, miten haluaisit juhlavuotta 

juhlittavan?  Tämä kaikki edellä mainittu vaatii paljon innostuneita tekijöitä, 

paljon aikaa ja yhteisiä talkoita.  Kukaan  ei tee  tätä yksin.   
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Niinpä pyydänkin nyt teidän apuanne.  Jos jokukin pieni alue tässä osiossa 

kiinnostaa ja haluat olla mukana 20-vuotisprojektissa, niin otapa minuun 

yhteyttä ja ilmoittaudu, kerro miten haluat toimia, mitä voisit tehdä ja mitä 

ajatuksia sinulla on tästä kaikesta. Me kaikki yhdessä voimme järjestää 

ikimuistettavan 20-vuotisjuhlavuoden Veklahden kylällä.  Ja ennen kaikkea, 

uskokaa, että tästä voi tulla  tosi hauskaa! 

 

Ota yhteyttä Anuun puh. 8127 592 tai 040-5610192 tai anuklee@suomi.fi ja 

kerro ideasi ja innokkuutesi ja mahdollisuutesi toimia, niin sitten katsotaan, 

mihin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään ja mitä  seuraavaksi tehdään. 

 

Anu Kleemola 

 

 

 

TERVEISIÄ KISSANOMISTAJILLE  
 

Veklahdessa on paljon sekä kissoja että koiria.  

Vapaana juoksevat koirat ovat yleensä karkuteillä 

olevia piskejä, mutta kissojen annetaan kulkea 

täälläkin maaseudun tapaan aika vapaasti.   

Kissahan on hyvin itsenäinen olento ja kuljeskelee 

mielellään myös kotipihansa ulkopuolella.  

Kissa on myös mestari kiipeilemään ja menemään 

pienistä aukoista, joten käytännössä kissan pitäminen omalla pihalla on vaikeaa 

sulkematta sitä kokonaan sisätiloihin.  Kissat siis kuuluvat maaseudulle, mutta 

kun omalle pihalle ilmestyy outo kissa, olisi kiva tietää, onko kyseessä koditon 

kulkukissa vai jonkun oma kotimirri.  

 

Helsingin Sanomat kirjoitti 5.2.2002, että pääkaupunkiseudulla hukataan 

parituhatta lemmikkiä vuodessa!  Kylällä on majaillut mm. pieni harmaa-

raitainen, mustaselkäinen kissa jatkuvasti nälissään. Onkohan se eksynyt katti 

vai muuten vain seuraa vailla? 

 

Kissa voi olla kateissa kuukausia, mutta silti hengissä!  Vähin mitä omistaja 

voisi kissalleen hankkia olisi joustava kaulapanta, johon kirjoitetaan omistajan 

nimi ja puhelinnumero.  Vanhaa kollia on aika hankala opettaa uusille tavoille, 

mutta nuoret kissat tottuvat helposti kaulapantaansa. Eläinlääkäriltä on 

mahdollista saada myös kissalle omistajan yksilöivä mikrosiru tai tatuointi. 

 

Eli jos harkitset kissan tai kissanpennun hankkimista, muista hankkia sille 

samalla myös asianmukaiset varusteet eli kissan oma kaulapanta. 

Ja jos sinulla on suhteellisen nuori kissa, ei se ole myöhäistä vieläkään! 

 

MA 
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KYLÄYHDISTYKSEN KESÄRETKI 27.-30.6.2002 
 

Kyläyhdistyksen kesäretkeksi on suunniteltu Viron kiertomatkaa bussilla. 

 

Ajankohta: 27.6. torstai - 30.6. sunnuntai 

 

Ohjelma: 
 

Yöpymiset: 

 27.6.-28.6. Pärnu, hotelli Reldor 

 28.6.-29.6. Tartto, hotelli Ihaste 

 29.6.- 30.6. Rakvere, hotelli Weisenberg 

 

Alustavasti on varattu yöpymiset kyseisissä hotelleissa 30:lle hengelle. 

 

Päivien ajomatkat ovat noin 140 - 200 km: 

 Lähtö torstaina 27.6. aamulaivalla Tallinnaan, josta jatkamme bussilla 

Pärnuun. Pärnussa yöpyminen ja kiertoajelu.  

 Seuraavana aamuna jatkamme matkaa kohti Tarton kaupunkia, jossa 

yövymme ja tutustumme kaupunkiin. 

 Lauantaina matka jatkuu kohti Kuremäen luostaria. Matkan aikana 

käymme tutustumassa muutamaan Viron kartanoon, Lahemaan 

kansallispuistoon, Peipsijärvelle yms. 

 Viimeisen yön vietämme Rakveren kaupungissa hotelli 

Weisenbergissa. 

 Paluu takaisin sunnuntai-iltana Tallinnan kautta Suomeen. 

 

Matkan hinta on noin 160-200 euroa/henkilö.  Hinta määräytyy lähtijäluvun 

mukaan eli jos lähtijöitä on enemmän, hinta on alhaisempi.  Toisaalta hintaa 

nostaa myös mahdollinen opas, jos hän on matkalla koko ajan tai vain osan 

matkasta. 

 

Mutta näihin asioihin voimme vaikuttaa, kun selviää, onko lähtijöitä riittävästi 

ja mitä lähtijät haluavat. Korostan vielä, että matkan sisältöön voi vielä 

oleellisesti vaikuttaa!!  

 

Pikaiset ilmoittautumiset ja tiedustelut Anulle maaliskuun loppuun (31.3.) 

mennessä. 

 

Ilmoittaudu!  

Anu puh 09- 8127 592 tai 040-5610192 tai anuklee@suomi24.fi 

 

Anu Kleemola 

 

mailto:anuklee@suomi24.fi
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JOULUJUHLAN 2001 MUISTOJA 

 

Veklahden kyläyhdistyksen perinteisimpiin tapahtumiin kuuluu koko kylän 

yhteinen joulujuhla ohjelmineen, puuroineen ja pukkeineen. 

 

Joulujuhlan ohjelmasta ovat lähes 20 vuoden aikana vastanneet eri henkilöt ja 

ryhmät. Yhdistyksen toiminnan alkuvaiheessa käytettiin jopa tunnettua tv-

kasvoa juontajana. Kesälän ryhmäperhepäiväkodin kaudella joulujuhla oli 

yhteinen päivähoidon kanssa ja ohjelman tekoon osallistuivat lapset 

hoitajineen. 

 

Nyt on taas uusi sukupolvi päivähoitoiässä ja päiväkodilla omat joulujuhlansa. 

Mutta onneksi meillä on kylällä erittäin aktiivinen ja musikaalinen tyttöjoukko 

(Milla, Annika, Sari, Hanna, Saija ja Marjukka), joiden esityksiä olemme 

saaneet seurata erilaisissa juhlatilaisuuksissamme. Tällä kertaa tytöt olivat 

itsenäisesti suunnitelleet lähes koko ohjelman. 

 

Yhteislaulujen säestäjinä toimivat Maj-Lis  Jusslin ja Mikko Punkari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 1-2. Mitä olisivatkaan juhlat ilman Punkarin perheorkesteria? 

 

 

Kuva 3: 

Millan, Marjukan, Sarin 

ja Annikan taidokas 

lauluesitys. 
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Musiikkiesityksen jälkeen seurasi jouluaiheinen näytelmä, jonka ohjauksesta ja 

näyttelijätyöstä tytöt vastasivat ihan itse. Kylän tyttöjen lisäksi näytelmässä oli 

mukana myös Satu tuoltaVolsin suunnalta.  

 

Näytelmän suunnittelu ja harjoitukset olivat alkaneet jo kuukausia ennen ensi-

iltaa eli näytelmän eteen oli todella tehty työtä.  Kenraaliharjoitus oli pidetty 

muutamaa päivää aiemmin Volsin vanhainkodissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 4-5. Joulupukki, pukin muori ja kiltit 

tontut puuhailevat askareissaan.  Mutta kuka 

voi olla se ilkeä tyyppi, joka lähettelee 

tuhmia kirjeitä joulupukille? 

 

 

 

Kuva 6. Loppu hyvin, kaikki hyvin 

eli kiusaamisen syy  ja kiusantekijä 

paljastuu. Hän ei ollut päässyt 

mukaan tonttujoukoon! 

 Nyt hänetkin nimitettiin joulupukin 

tontuksi ja kiusaaminen loppui. 

j 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Näytelmän jälkeen 

oli vielä nukketeatteriesitys 

kylän pienimmille. 
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Kuva 8: 

Mutta miltä näyttikään tuon 

nukketeatterin esiripun takana? 

 

Sitä vipinää ei näytetty yleisölle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyttöjen ohjelman lisäksi oli tietenkin myös jo perinteiseksi muodostuneet 

Anun organisoimat arpajaiset hienoine palkintoineen. 

 

Mutta ennen kuin päästiin noin 6 tuntia haudutetun joulupuuron syöntiin, oli 

vuorossa se joulujuhlan tärkein ohjelmanumero, jonka pääosan esittäjä on 

tietenkin kaikille tuttu joulupukki, mutta sittenkin joka vuosi yllätys... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kuvat 9-10: Arvaa kuka? 

 

 

 

 

Muistelija: Marita Aaltonen 

Kuvat: Marita Aaltonen ja Heikki Arppe 
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VEKLAHTI KIVIKAUDELLA 

(n. 8000 – 1600 ennen ajanlaskun alkua) 
 

Viime vuoden lopulla kuulimme kunnan kulttuurijohtajan Maaret Elorannan 

eläväisen esityksen siitä, mitä jälkiä kivikaudesta on löytynyt Veklahden 

lähialueelta, miltä maisemat täällä ovat näyttäneet ja miten kivikaudella on 

eletty. Olen poiminut tähän mieleenjäävimpiä kohtia esityksestä. 

Kirkkonummella on vain jonkin verran tehty arkeologisia kaivauksia. Silti 

löydöt ovat olleet huomattavia. Kenen tahansa on mahdollista löytää merkkejä 

kivikauden asutuksesta kunhan osaa tunnistaa merkit.  

 

Näissä samoissa maisemissa, missä nyt asumme on eletty tuhansien, jopa 

kymmenen tuhannen vuoden ajan. Siitä kertovat arkeologiset löydöt. 

Kirkkonummen Kauhalasta löydetty hirvenluinen tuura on peräisin  

7. vuosituhannelta e.a.a.. Sitä pidetään yhtenä vanhimmista maastamme 

löytyneistä luuesineistä. Vitträskin ja Juusjärven kalliomaalaukset liittyvät 

pyyntikulttuuriin. Varmoja keinoja niiden tarkkaan ajoittamiseen ei ole 

löydetty. 

 

Lähellä Veklahtea kivikautista asutusta on ollut etenkin nykyisen Loojärven ja 

Lapinkylänjärven ympäristössä.  Lännen suunnalla on Volsin kartanon alueella 

kaksi vast’ikään todettua kivikautista asuinpaikkaa ja vanhastaan tunnettu  

kohde Nybäckin alueella.  

 

Veklahtea lähin kivikautinen asuinpaikka on Luomassa. Rauhalan mailta 

Vitträskin pohjukasta on todettu ainakin kaksi asuinpaikkakohdetta. Eniten 

kivikautisia asuinpaikkalöytöjä on kuitenkin Oitmäen hiekkaiselta Mylly-

pellolta. Saviruukun sirpaleiden nuorakuvioinnin perusteella Myllypellon 

asutus on ollut vasarakirveskulttuurin aikaista (3200 - 2500 e.a.a.).  

 

Vasarakirveskulttuuriin kuuluva kivikirves löytyi 1900-luvun alkupuolella 

Veklahden pohjoispuolelta Sävlaxista. Esineen löytäjä Erkki Partanen omisti 

silloin Säflaxin. Vasarakirves löytyi Hannusbäckin puron rantaniityn pohjois-

kulmassa olevan hiekkakuopan puronpuoleisesta reunasta. Lähitienoilta on 

löytynyt myös suuri, kiertäen hangattu hioinkivi, joten asuinpaikan olemassa-

olo on hyvin todennäköinen.  

 

Kivikauden ajan maisemat keskisellä Kirkkonummella olivat tyystin toisen-

laiset kuin nykyään. Jääkauden jälkeen Itämeren altaassa vuorottelivat 

suolattomat järvivaiheet ja vähäsuolaiset merivaiheet. Vuosien 6700- 6500 

e.a.a. vaiheilla merenpinta oli 45-50 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella 

ja viipyi sitten 6500 – 4000 e.a.a. pitkään 30 metrin korkeuskäyrän yläpuolella. 

Kivikauden loppuvaiheessa se oli n. 20 m nykyisen merenpinnan yläpuolella.  

 

Ulkosaaristo oli aluksi Kirkkonummen keskustan paikkeilla. Vielä kivikauden 

keskivaiheilla Porkkalanniemen paikalla oli saaristoa. Meri ulottui toisaalta 
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kirkonkylän keskustastasta Humaljärveen ja toisaalta Luoman kautta 

Vitträskiin. Nykyinen Veklahti sijaitsi aivan mantereen tuntumassa, ensin 

saariryhmänä ja veden pinnan laskiessa sokkeloisena niemenä. Sitä suojasivat 

meren puolelta riuttamaisena vyönä olleet saaret.  

 

Suurimman osan kivikautta ilmasto oli lämpimämpi kuin nykyisin. 

Siitepölyanalyysien perusteella arvioidaan, että aina Oulun korkeudelle asti 

ilmasto vastasi nykyisen Tanskan ilmastoa. Lehtipuita oli enemmän kuin 

nykyisin, myös lehmusta, mistä saatiin niintä sidonta-aineeksi. Puuta kover-

rettiin kivitaltoilla ja teräväsärmäisillä kvartsikiven paloilla. Haapajärveltä on 

löytynyt yhdestä puusta koverrettu ruuhi, jota ei ole ajoitettu.  

 

Lämpimässä ilmastossa lammikoissa kasvanutta vesipähkinää käytettiin 

ravintokasvina. Siitä syötiin tärkkelyspitoiset siemenet. Myös pähkinäpensasta 

oli runsaammin kuin nykyään. Eläimistä saatiin paitsi ravintoa myös tarve-

aineita, jänteitä, luuta, sarvea ja nahkaa.  Muista kuin kivi- ja saviesineistä on 

säilynyt jäänteitä vain satunnaisesti, koska orgaaninen aines maatuu nopeasti. 

Hapettomissa oloissa saven sisällä tai syvällä suossa ne kuitenkin saattavat 

säilyä ja tulla maankaivuun yhteydessä nykyihmisten ilmoille.  

 

Pelkän sattuman esilletuomien yksittäisten esineiden lisäksi kivikautisia 

merkkejä voi tulla esille Veklahdessa ja sen ympäristössä seuraavan kaltaisissa 

paikoissa:  

- kalliomaalauksia pystysuorissa kalliopinnoissa, jotka ovat 20 – 40 m 

nykyisen merenpinnan yläpuolella, suuntana länsi on todennäköisin 

- hiekkaisilla etelä- tai länsirinteillä asuinpaikan merkkejä kuten  kvartsista 

iskemällä tehtyjä teräväsärmäisiä esineitä (kaapimia, nuolen- ja keihään-

kärkiä, veitsiä, talttoja) sekä niitä tehdessä syntyneitä sirpaleita, hiottuja 

kiviesineitä tai niiden katkelmia, erilaisia koristeltuja saviruukun palasia, 

liedenjälkiä eli nokista maata ja palaneita kiviä. 

 

 

Kuva 1. Kivikirveitä:  

yllä alkeellinen 

kivikirves,  

alla vasarakirves  

(3200 - 2500 e.a.a.).  
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Jos niin onnellisesti käy, että löydätte pihamaata kaivaessanne tai maastossa 

kulkiessanne kivikautisen esinelöydön, ilmoittakaa siitä Museovirastoon 

(muinaismuistolaki edellyttää sitä).   

 

Sitä ennen löydöstä voi ilmoittaa myös Kirkkonummen kuntaan Maaret 

Elorannalle, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on paikallinen arkeologia.   

Museoviraston kotisivuilta löytyy monenlaista tietoa muinaisjäännöksistä, 

niiden tutkimuksesta ja hoidosta (http://www.nba.fi/). 

 

 

 

 

Kuva 2. Nykyisen Veklahden kohdalla meren pinnan yläpuolella olleet alueet 

ja meren peittämät alueet silloin kun meren pinnankorkeus oli 40 metriä 

nykyisen merenpinnan yläpuolella (noin 6000 – 5000 e.a.a). 

 

Arja Pohto 

 

http://www.nba.fi/
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HIRVI VIERAILI ARI JA HELVI LEHTISEN PIHALLA 
 

Kuva 1. Omenat maistuivat hirvinuorukaiselle. 

 

 

Elokuun viimeisellä viikolla keskellä kirkasta 

päivää huomasivat Lehtiset parivuotiaan uros-

hirven pihallaan syömässä  omenia puusta. 

Omenat maistuivat hirvelle niin hyvin, että se ei 

lähtenyt karkuun, vaikka Ari rämisytti kattilan-

kansia hätistääkseen tämän tuholaisen tiehensä. 

”Tuholaisen tavat hirvellä oli, sillä se työnsi 

suuren päänsä omenapuun oksien välistä 

yltääkseen puun toisella puolella oleviin omeniin 

sen sijaan, että olisi kiertänyt puun” kertoo Ari 

Lehtinen.  

 

 

 

Kuva 2. Myös mansikkapenkin hirvi tarkasti, jos vaikka olisi vielä jokin 

myöhäinen marja jäljellä. 

 

Helvi päätti ajaa hirven tiehensä 

katuharjan avulla, mutta joutui 

perääntymään, kun hirvi painoi 

päänsä alas ja lähti puuskuttaen 

tulemaan kohti. Vasta paikalle 

kutsuttu naapuri onnistui peläs-

tyttämään hirven. Tosin ilman 

tarkoitusta. Naapuri nimittäin tuli 

oikotietä kuusiaidan läpi ja sitä 

rymistelyä hirvi pelästyi.  

 

         Kuva 3. ”Tässä poseeraan enkä lähde pois”.  

Myöhemmin hirvi säikytti tiellä 

ainakin Kristiinaa, joka tuli 

pyörällä Humaljärventietä.  

Arin mukaan hirvellä oli 

rykimäaika ja sen takia se oli 

peloton ja aggressiivinen muita 

kulkijoita kohtaan.  

 

 

Haastattelija: Arja Pohto 

Kuvat: Ari Lehtinen. 
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KARPPI ON HYVÄ KALA 
 

Suomen Sokerin velvoiteistutuksissa on Humaljärveen istutettu viimeisten 

kolmen-neljän vuoden aikana tuhansia karppeja. Aikaisemminkin, ehkä 60-

luvulla, karppeja on istutettu, sillä muistan Kirkkonummen Sanomista jutun, 

jossa kerrottiin Humaljärvestä saadun yli 9 kg:n karpin. 

 

Karppi on alunperin aasialainen kalalaji, jonka viljely Euroopassa aloitettiin 

pari tuhatta vuotta sitten. Nopean kasvunsa ja sopeutuvaisuutensa ansiosta siitä 

tuli suosittu viljelykala varsinkin Keski- ja Itä-Euroopassa. Suomessa karppien 

kasvatusta kokeiltiin 1800-luvun puolella. Onnistuneet istutukset etelän pieniin 

järviin aloitettiin 50-luvulla. Karppi soveltuu parhaiten lämpimiin, reheviin ja 

pehmeäpohjaisiin vesiin.  

 

Karpit siirretään uuteen vesistöön melko suurina, yleensä kaksivuotiaina. Ne 

eivät tiettävästi pysty lisääntymään luonnonoloissa Suomessa. Kutu kyllä 

onnistuu, mutta poikaset eivät ehdi kasvaa tarpeeksi vahvoiksi ennen ensim-

mäistä talvea. Kolmesta viiteen vuotiaat karpit ovat noin kilon painoisia. Sitten 

ne kasvavatkin vauhdilla, keskimäärin kilon vuodessa. Kymmenkiloinen yksilö 

on 10 - 16-vuotias. Suurimmat 2000-luvulla Suomessa saadut karpit ovat olleet 

16- (merestä Hgin edustalta) ja 18-kiloiset (Nummi-Pusula).  

 

Karppi syö pohjaeläimiä kuten äyriäisiä, nilviäisiä ja hyönteistoukkia. Myös 

vesikasvit kelpaavat sille. Onkeen se tarttuu todennäköisimmin silloin, kun 

syötti makaa pohjalla. Karppia saa myös verkoilla ja katiskalla. 

 

Karppi on tukevaruumiinen, kuparinruskea ja isosuomuinen. Paras tuntomerkki 

on suupielissä olevat viiksisäikeet. Ruokakalana karppi on hyvä. Se muistuttaa 

tutuista kaloista eniten isoa lahnaa.  

 

Arja Pohto 
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TOIMIKUNNAN JÄSENET VUONNA 2002  
 

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 2001 valittiin toimikuntaan seuraavat henkilöt: 

 

Varsinaiset jäsenet:  

Arja Pohto, puheenjohtaja puh. 8127 631 

e-mail: arjapohto@luukku.com 

Mikko Naumanen, varapuheenjohtaja puh. 8127 765 

Heikki Arppe, sihteeri puh. 8127 968 

e-mail: arppe@cs.hut.fi 

Marita Aaltonen puh. 8127 680 

e-mail: marita.aaltonen@luukku.com 

Arja Karkola, rahastonhoitaja puh. 813 5731 

Anu Kleemola puh. 8127 592 

e-mail: anuklee@suomi24.fi 

Silja Ryhänen puh. 8127 706 

Risto Tiirikainen puh. 8127 443 

e-mail: ristot@luukku.com 

Varajäsenet:  

Sanni Hackman puh. 813 4686 

Helena Kontiainen puh. 8127 870 

Malla Virkkala puh. 8127 606 

 

 

SÄÄSTÖVINKKEJÄ 

 

Lehdet pursuavat erilaisia niksejä ja vinkkejä, nyt siis myös Veklahden kyläsanomat: 

 Vanhoista puhelinluetteloista saat kätevästi osoitekirjoja. Viivaa vain yli kaikkien 

tuntemattomien nimet. 

 Kun luet kirjaa, revi lukemasi sivut irti. Näin säästät, koska sinun ei tarvitse ostaa 

kirjanmerkkiä. Irtonaisia sivuja voit käyttää ostoslistoina. 

 Ei kannata ostaa kännykkää vain siksi, että muillakin on. Voit hämätä toisia 

luulemaan, että sinulla on kännykkä, pitämällä autoa ajaessasi kädessäsi vanhaa 

TV:n kaukosäädintä ja ajelemalla välillä holtittomasti kaistalta toiselle. 

 Poraa reikä jääkaappisi oveen. Näin voit aina varmistua siitä, että valo sammuu 

sulkiessasi oven. 

 Lisää mattojesi käyttöikää rullaamalla ne ja säilyttämällä niitä autotallissa. 

 Ota roskiksesi mukaan supermarkettiin, niin voit roskista päätellä, mitkä asiat 

sinulta ovat lopussa. 

 Säästät vesikuluissa välttämällä peseytymistä vedessä. Kääri sen sijaan itsesi 

ilmastointiteippiin. Lika lähtee irti irrottaessasi teippiä. 

 Hiusgeeli on kallista. Käytä sen sijaan marmeladia. Kesällä kannattaa kuitenkin 

varoa mehiläisiä... 

mailto:arjapohto@luukku.com
mailto:arppe@cs.hut.fi
mailto:arjapohto@luukku.com
mailto:arjapohto@luukku.com
mailto:ristot@luukku.com


 - 15 - 

 

*************************************************************************** 

*************************************************************************** 

VEKLAHDEN KYLÄSANOMAT 

ILMOITUSASIOITA  
 

 

LASTENHOITOAPUA TARJOLLA 
 

Tarvitsetko lastenhoitoapua silloin tällöin? 

 

Olen 15 v ja käynyt Mannerheimin 

lastensuojeluliiton lastenhoitokurssin ja  

tarjoan lastenhoitoapua iltaisin ja viikon- 

loppuisin muutaman tunnin kerrallaan. 

 

Soita Inari Koskimiehelle 09-8127 472 

 

 

KALASTUSKUNTA TIEDOTTAA 
 

VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN MAALISKUUN LOPUSSA.  

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISTA.  

SEURAA ILMOITUKSIA. 

 

TALVIKALASTUSTA KANNATTAA KOKEILLA! 

 

 

HALUATKO JULKISTAA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI? 
 

Sähköposti on nykyisin kätevä tapa lähettää viestejä ystäville, tutuille ja 

jopa naapureille! 

 

Jos haluat saada kyläyhdistyksen ilmoituksia, infoja tai kyselyitä myös 

sähköpostilla, ilmoitapa osoitteesi minulle: marita.aaltonen@luukku.com. 

 

Kerro myös, saako osoitteesi julkistaa Veklahden kyläsanomien 

seuraavassa numerossa. 

 

Jos sinulla mahdollisuus käyttää internet-yhteyttä, mutta et vielä omista 

omaa sähköpostiosoitetta, hanki sellainen!  Ilmaisia osoitteita on tarjolla 

monen eri reitin kautta.  Kannattaa kuitenkin suosia kotimaisia, esim. 

www.luukku.com 

www.suomi24.fi 

 

Oman sähköpostiosoitteen perustaminen on helppoa. 

Käy katsomassa em. sivuilla! 

 

 

mailto:marita.aaltonen@luukku.com
http://www.luukku.com/
http://www.suomi24.fi/


 

 

 

VUODEN 2002 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 
 Maaliskuussa lähdetään yhdessä teatteriin. 

Seuraa ilmoitustauluja! 

Kesäretkelle ilmoittautuminen 31.3.2002 

mennessä! 

 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous  

pidetään 14.4.2002. 

Kaikki jäsenet tervetulleita mukaan! 
 

Kylän yhteinen juhannusjuhla 21.6.2002. 

Kesäretki on suunnitteilla kesäkuun viimeiseksi 

viikonlopuksi eli 27.-30.6.2002. 
 

Elokuun teematapahtuma 20-vuotisjuhlan  

kunniaksi 10.8.2002. 

Tämä juhla on tarkoitettu erityisesti lapsille! 
 

Kyläyhdistyksen historiikki julkaistaan 1.10.2002. 

Veklahden kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla 

12.10.2002. 
 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous  

pidetään 17.11.2002. 

Tule mukaan vaikuttamaan seuraavan vuoden 

toimintaan! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


