
Veklahden Kyläsanomat nro 35

Veklahden Kyläsanomat - Nro 35 - Kesä 2011

I Kansilehti, sisällysluettelo

II Toimikunnan terveiset, Micke Gerkman

III Toimintakertomus 2010, Micke Gerkman

IV-V Halloween-juhlat Kesälässä 30.10.2010, Lotta Sandström

VI Luminen talvirieha 12.2.2011, Marita Aaltonen

VII Hiihtokilpailut talviriehassa, Marita Aaltonen

VIII Veklahdessa syntyy taidetta, Marita Aaltonen

IX Maalauspiirin näyttely Masalan kirjastossa, Marita Aaltonen

X-XI Kyläyhdistyksen teatteriretki 12.3.2011, Marita Aaltonen

XII-XIII Wecklaxin Asutusalueen Yhdistyksen kuulumisia, Marita Aaltonen

XIII Kylän vesihuolto ja kaavoitusasiaa, Marita Aaltonen / Kari Lahdenperä

XIV Kyläläisen kertomus pienistä putkitöistä, Marita Aaltonen 

XV Kesäisiä kalaruokaohjeita, Tyyne ja Marita

XVI Takasivu - Baksidan, Micke Gerkman

24.6.2011, Juhannusjuhla rannalla klo 18 alkaen. 
Kokko sytytetään klo 20.

13.8.2011, Elojuhlat rannalla klo 17 alkaen. Lasten onkikilpailu klo 13-14.

22.10.2011, yhdistyksen syyskokous.

29.10.2011, lasten Halloween-juhla klo 18-20 Kesälässä.

SEURAA ILMOITUSTAULUJA – TARKEMPAA TIETOA LÄHEMPÄNÄ TAPAHTUMIA

Tulevaa toimintaa:



Toimikunnan terveiset

Veklahden Kyläsanomat

Julkaisija: Veklahden kyläyhdistys r.y, Mikael Gerkman, Jousirinne 5, 02400 Kirkkonummi. Puh. 040 - 7757 
809, sähköposti mikael.gerkman@kolumbus.fi. 

Nettiversio: www.kolumbus.fi/mikael.gerkman/Veklahti.htm.

Painatus: MediaStudio Finland Oy, Tapiontori 3 C, 02100 Espoo, Digipainopalvelu.fi.

Veklahden Kyläsanomat - Nro 35 - Kesä 2011

Jättiputki

Jättiputken torjunta on aloitettu sekä koko 
kunnassa että myös meillä Veklahdessa. 
Uusista esiintymistä voit tehdä ilmoituksen 
toimikunnan jäsenille.

Kunnan avustus

Kirkkonummen kunnalta saimme tänä 
vuonna 720 euron toiminta-avustuksen.

Jäsenmaksut

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

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 € ja 
perhejäsenmaksu 10 €.

Tänä vuonna on jo 82 perhekuntaa 
maksanut Kyläyhdistyksen jäsenmaksun, 
mikä lienee uusi ennätys. 

Tervetuloa jäseneksi Veklahden
kyläyhdistykseen!

Juhlavuosi lähestyy

Vuonna 2012 yhdistys täyttää 30 vuotta. 
Silloin juhlitaan ja sitä varten alkaa 
suunnittelu ja varautuminen taloudellisesti 
tämä vuonna. Hyvät ideat ovat tervetulleita!

Vanhat valokuvat ja muut aineistot

Toimikunta lainaa mielellään vanhoja 
valokuvia Veklahden vaiheista ensi vuoden 
juhlatapahtumia varten. Myös esim. vanhat 
kartat ovat mielenkiintoisia. Skannauksen
jälkeen saat lainaamasi aineiston takaisin.

Yle Teeman Suojele minua! -hanke

Ohjelmasarjassa esitetään Villa Mehua ja 
sitä ympäröivää metsää ensi syksynä.

Ehdotuksen mukaan ”Elis Sinistön
veklahtelaiseen metsään rakentama Villa 
Mehu on ainutlaatuinen paikka. Rakennukset 
on rakennettu rojusta, mutta niillä on sielu.”

Ari Lehtinen ja Micke Gerkman toimivat 
kesäkuun alussa yleläisten oppaina Mehutien 
ympäristössä.

Kylän kaksi yhdistystä

Kylällä toimii kaksi yhdistystä, Wecklaxin
asutusalueen yhdistys ry, joka keskittyy 
kiinteistönomistajien yhteisten maa-alueiden 
hoitoon sekä Veklahden kyläyhdistys ry, joka 
järjestää monipuolista toimintaa kyläläisille. 



Kokoukset, jäsenet

Toimikuntaan kuuluivat Mikael Gerkman 
(puheenjohtaja), Jaana Chydenius 
(varapuheenjohtaja), Markku Kleemola 
(sihteeri), Risto Tiirikainen 
(rahastonhoitaja), Heikki Arppe, Lotta 
Sandström-Peltonen ja Päivi Mehtonen-
Usmi. 

Varajäseniä olivat Silja Ryhänen, Marita 
Aaltonen ja Tapio Honkala. Kevätkokous 
pidettiin 20.3. ja syyskokous 21.11., 
molemmat Kesälässä.

Toimikunta kokoontui 10.1., 31.1., 7.3., 
16.5., 6.6., 3.10. ja 3.11. Yhdistykseen 
kuului jäsenmaksun maksaneita 
henkilöitä 73 perhekunnasta 
(v. 2009:75).

Kevätkauden tapahtumat

Jääkiekkokaukalo jäädytettiin vuoden 
alussa useamman viikon ajan noin 15 
hengen voimin. Helmikuun alussa 
pidettyyn Talviriehaan osallistui noin 50 
kyläläistä. 

Kevätretki Oitbackan Talligalleriaan 
huhtikuun lopulla sai liikkeelle vain 
muutaman kyläläisen. Toukokuun 
lopussa teimme retken Jorvaksessa
sijaitsevaan Pokrovan Luostariin, retkeen 
osallistui 20 kyläläistä. 

Rantatalkoot pidettiin kesäkuun 
puolenvälin jälkeen. Juhannusjuhla 
rannalla oli taas suosittu, noin 150 
kyläläistä vieraineen osallistui.

Syyskauden tapahtumat

Elojuhla juhlittiin 14.8. rannalla ja ennen 
sitä lapset kilpailivat onginnassa laiturilla. 
Kaikkiaan vajaat 100 henkilöä osallistui. 

Syysretki järjestettiin lauantaina 4.9. 
Kotkaan ja kotimatkalla kävimme myös 
Langinkoskella. Retkeen osallistui 30 
henkilöä. 

Lokakuun lopussa järjestimme lasten 
Halloween-juhlat Kesälässä, joihin 
osallistui vajaat 20 juhlijaa. Lapset tekivät 
piparkakkuja Kesälässä 21.11. 

Kylän pikkujoulut järjestettiin Kesälässä 
lauantaina 27.11 perinteisellä ohjelmalla. 
Vajaat 50 henkilöä osallistui.

Tiedotus

Veklahden Kyläsanomat ilmestyi kesä-
kuussa ja joulukuussa. Lehden painos on 
nykyisin ollut noin 150 kpl. Kyläyhdistys 
on tiedottanut toiminnastaan myös 
internetissä.
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Toimintakertomus vuodelta 2010

Juhannusjuhliin kaivataan 
arpajaisvoittoja!

Löytyisikö kaapeistanne tarpeetto-
mia ”kylkiäisiä” tai muuta uutta, 
mutta itselle tarpeetonta tavaraa, 
joka sopisi arpajaisvoitoksi?

Toimita Maritalle, Jousirinne 5



Kyläyhdistys järjesti ensimmäistä 
kertaa Halloween-juhlat lapsille 
vuonna 2009 ja tätä ”perinnettä” 
jatkettiin seuraavana vuonna. 
Kesälä oli koristeltu ja naamioitu 
juhla-aiheen mukaisesti; ulkona 
paloi kurpitsalyhdyt, sisällä 
roikkui hämähäkinseitit, pääkallot 
ja haamut riippuivat seinillä ja 
tunnelma oli hämyinen sekä 
mystinen.
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Halloween-juhlat Kesälässä 30.10.2010

Paikalle saapui vajaat 20 
osanottajaa mitä 
pelottavimmissa asuissa. 

Ensin kaikki esittelivät 
oman pukunsa  
pantomiimina 
äänitehostein, sitten 
valittiin äänestämällä 
parhaat esiintyjät ja 
voittajia olivat pelottava ja 
muriseva krokotiili, hyisevä 
viikatemies ja jääkylmä 
Dracula.
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Seuraavaksi saatiin 
mahan täytettä mm. 
hakattua sormipizzaa, 
hämähäkkileivoksia ja 
noidan limaa.
Sitten illan kohokohta, 
jota moni oli jo odottanut, 
eli matojen 
syömiskilpailu. Voiton vei 
sama syöjä kuin viime 
vuonna, hän nähtävästi 
pitää erityisen paljon 
kylmistä limamadoista!

Kilpailun jälkeen vähän hengähdettiin 
ja sitten olikin jo vuorossa 
aarteenetsintä pimeällä ullakolla. 
Jokainen löysi pienen elukan kotiin 
vietäväksi… Viimeiseksi oli vielä 
vuorossa tunnustelukilpailu, jossa piti 
arvata sormin tunnustelemalla mitä 
laatikoista löytyi…aivoja, toukkia ja sen 
sellaista…

Sitten kaikki hirviöt ja muut kauhuyön 
oliot lähtivät kotiapäin tai ties vaikka 
tulivat teidän vintille…

Ja 
vuoden 
kuluttua

hirviöt taas 
heräävät 
henkiin!



Luminen talvirieha 12.2.2011

Veklahden Kyläsanomat - Nro 35 – Kesä 2011

Tänä vuonna meillä oli oikea talvi, lunta ja 
pakkasta.  Pakkanen kipusi talviriehaa edel-
tävällä viikolla jopa yli 20oC, joten hieman 
jännitettiin, miten tapahtuma onnistuu.  

Lauantaiaamuna olikin vielä aika kylmä, 
mikä karkoittikin jonkin verran osallistujia, 
mutta loppujen lopuksi saimme nauttia 
aurinkoisesta talvipäivästä noin 15oC asteen 
pakkasessa. Rannalla kävi talviriehan aikana 
yhteensä yli 40 henkilöä.

Marjatta tekemässä polkua grillikuopasta kahvi- ja 
mehupöydän suuntaan. 

Grillauskuoppa suojasi tuulelta ja siellä oli 
mukava istuskella rupattelemassa naapurien 
kanssa.

Makkaramestarit työssään.

Tarjolla oli kahvia, teetä, pullaa, 
pipareita, kuumaa ja kylmää mehua 
sekä tietenkin  niitä suosittuja 
makkaroita. Makkaranpaisto sujuikin 
mukavasti ”grillauskuopassa”.

Napakelkkaa ei käytetty tänä vuonna. 
Alppicurling-pönikät olivat mukana, 
mutta kaukalossa oli jääkiekon pelaajia, 
joten se jäi nyt väliin.

Mutta ensi vuonna on uusi talvi, ehkäpä 
ei ihan näin luminen, mutta toivottavasti 
yhtä aurinkoinen.

Kuuma mehu ja kahvi maistuivat pakkasella.

Makkaraa kului kaikkiaan 8 pakettia eli yli 30 kpl.



Hiihtokilpailut talviriehassa 12.2.2011
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Jäällä oli paljon lunta ja sinne oli myös tullut 
vettä, joten hiihtolatu tehtiin poikkeukselli-
sesti rannan puolelle.

Hiihtokilpailussa oli 3 sarjaa, mutta aika 
vähän osallistujia, joten muutama mitalikin 
jäi taas uudelleenmaalattaviksi ensi vuotta 
varten. Pienpalkintoja ei kukaan muistanut 
ajatella etukäteen, mutta onneksi löytyi 
mielenkiintoisia palkintoesineitä elojuhlilta 
jääneistä pikkutavaroista, jotka on laitettu 
talteen seuraavia arpajaisia varten.

Aikuisten kilpailua ei järjestetty osallistuja-
pulan vuoksi. Tapsa hieman harmitteli, ettei 
saanut sitä toivomaansa hopeamitalia, kun 
Arja ei tänä vuonna osallistunutkaan kisaan. 
Ehkäpä sitten ensi vuonna isommatkin 
innostuvat, jos lumiset talvet vielä jatkuvat?

Kilpailijoita ja toimitsijoita.

6-8-vuotiaiden palkintopalli.

Tulokset:

 4-5-vuotiaiden sarjan voitti Maija 4 v. hienolla ajalla 6.07, 
vaikka tällä kertaa olikin ainoa osallistuja.

 6-8-vuotiaiden sarjan voitti Aada 7 v. ajalla 1.45, toinen oli 
Samu 8 v. ajalla 2.42 ja kolmas Eino 6 v. ajalla 3.37. 

 Sarjan 9-11-vuotiaat voitti Linnea 11 v. ajalla 1.59 ja toiseksi 
hiihti Laura 10 v. ajalla 2.14.

4-5 vuotiaiden sarjan 
mestari.

9-11-vuotiaat voittajat.



Veklahden Kesälässä on kokoontunut joukko taiteen harrastajia jo kymmeniä vuosia Kirkko-
nummen kansalaisopiston piirustus- ja maalauskurssille. Opettajat ovat vuosien varrella 
vaihtuneet, mutta nyt ryhmää on ohjannut jo seitsemän kautta kuvataiteilija Tarja Bruun. 

Veklahdessa syntyy taidetta

Mitä sitten maalaamme?

Tarja rakentelee meille asetelmia, joissa 
aina on jotain uusia haasteita; mm. 
muumioituneita hedelmiä, kuihtuneita 
kasveja ja kukkia, ruostuneita pelti-
esineitä tai muuten mielenkiintoisen 
mallisia tai värisiä pulloja ja kippoja.

Omat valokuvat, muiden taiteilijoiden 
teokset ja erilaiset taidekirjat ovat 
toimineet myös innoituksen lähteinä.

Ari Lehtinen luonnostelemassa uutta aihetta.
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Myös osallistujat ovat vuosien varrella 
vaihtuneet, mutta Tarja on saanut pidettyä 
omat oppilaansa nyt kiitettävän aktiivisina. 

Viime talvena kurssilaisissa oli kolme 
henkilöä kävelymatkan päästä Kesälästä, 
yksi parin kilometrin päästä ja 5 henkilöä eri 
suunnista hieman kauempaa. Ryhmän 
uskollisin jäsen lienee kuitenkin Ari 
Lehtinen, joka tuottaa maalauksia ahkerasti 
sekä Kesälässä että omassa autotallissaan. 

Veklahdesta löytyykin toistakymmentä 
henkilöä, jotka jossain vaiheessa ovat 
osallistuneen maalauspiirin toimintaan.

Keväällä 2010 kansalaisopisto suunnitteli 
lopettavansa Kesälän kurssin kustannus-
säästösyistä. Tämä sai kyläläiset aktivoi-
tumaan ja kurssin puolesta kerättyyn 
adressiin saatiin kymmeniä nimiä, minkä 
ansiosta kurssi pysyi hengissä. Ja se on 
ollut myös ihan täynnä Kesälän rajoitetut 
tilat huomioiden. 

Kiitos kaikille addressin allekirjoittaneille, 
jotka olette mahdollistaneet toiminnan 
jatkumisen!

Maalauspiirin tuotoksia kaudella 2010-2011. 



Yhteisiä näyttelyitä on pidetty harvakseen, mutta nyt Tarjan innostamana päätettiin taas 
koota tämän kauden parhaat teokset Masalan kirjastoon kaikkien nähtäville  ”Valoa ja 
väriä” -näyttelyyn helmi-maaliskuun vaihteessa 2011. 

Maalauspiirin näyttely Masalan kirjastossa 

Näyttelymme huomioitiin sekä Kirkko-
nummen Sanomissa että Verkkonummi.fi 
sivuilla, mikä tietenkin oli jokaisen 
harrastajan mielestä mukavaa ja 
motivoivaa. 

Ilmoittautumiset kansalaisopiston ensi 
syksyn kursseille alkavat taas elokuussa, 
jolloin uusillakin harrastajilla on mahdol-
lisuus lähteä mukaan.  

Suosittelen lämpimästi myös vasta-
alkajille!

Arin öljyvärimaalauksia Masalan kirjaston näyttelyssä 2011.

Tarja ohjaamassa näyttelyn pystytystä.
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Näyttelyssä oli esillä noin 30 työtä, 
taiteilijoina Marita Aaltonen, Inkeri Fager-
lund, Klaus Karell, Ari Lehtinen, Jeannette 
Lundell, Arja Pohto, Ritva Sillanmäki, Terttu 
Toivonen ja Katriina Tuovinen.

Näyttelymme oli monipuolinen kokoelma 
erilaisia tekniikoita ja tyylejä sekä mielen-
kiintoisia aiheita, osa perustui Tarjan teke-
miin asetelmiin, osa taas oli omia aiheita.

Meillä Veklahdessa on ollut todella onni 
saada erittäin pätevä ja korkeasti koulutettu 
taiteen opettaja, joten tällaista tilaisuutta 
kannattaisi kaikkien taiteesta kiinnostu-
neiden hyödyntää. 

Taulujen ripustus on tarkkaa työtä.



Kyläyhdistyksen teatteriretki 12.3.2011
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Espoon Kaupunginteatterissa oli jälleen kansainvälisten vierailujen odotettu merkki-
tapaus, kun Familie Flöz palasi kulttuurikeskuksen lavalle. Edellinen vierailu vuonna 2009 
(Hotel Paradiso) hurmasi veklahtelaisenkin yleisön ja tätä uutta INFINITA-esitystä 
kohtaan odotukset olivat siten todella korkealla. 

Lähtö retkelle tapahtui lauantaipäivänä
klo 12.45 Morsiusmäen bussipysäkiltä, 
perinteiseen tapaan viihtyisällä Kajonin 
pikkubussilla. 

Esitys  alkoi klo 14, joten aikaa oli varattu 
hieman myös kahvien ja virvokkeiden 
nauttimiseen jo ennen esitystä.

INFINITA
-kun suuret ihmeet tapahtuvat

Infinitassa käytiin läpi ihmisen koko 
elämänkaari ensiaskeleista hautaan 
saakka. Tässä välissä sattui sitten erilaisia 
koomisia tapahtumia. Hahmot vaihtuivat, 
mutta kaikkien takana oli kuitenkin samat 
neljä miestä, mitä oli väliin vaikea uskoa.

Esitys ei kuitenkaan ollut yhtä hauska kuin 
edellinen näkemämme ja alku oli suoras-
taan synkkä, kun varjoteatterina toteutettu 
hautajaissaattue alkoi kulkea melankolisen 
musiikin tahdissa.

Toki mukana oli oli myös sitä komiikkaa, 
etenkin lapsuutta kuvaavissa osissa 
kaikki ne lasten kinastelut ja elämän-
taitojen opettelut.

Esitys oli teknisesti todella taidokas, 
mutta yleinen mielipide jälkeenpäin oli, 
että Hotel Paradiso oli kuitenkin parempi 
esitys. Vai sopiko se vain paremmin 
ryhmällemme, joka odotti kevyempää ja 
hieman viihteellisempää teatteria?

Bussissa oli tunnelmaa.

Taidokasta, vaikkakin synkkää varjoteatteria.

Iso leikkikehä sai nämäkin ”lapset” näyttämään 
pieniltä.
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Familie Flöz on kansainvälinen naamio-
näyttelemiseen perehtyneiden ja alan 
koulutusta järjestävien näyttelijöiden 
ryhmittymä.  Näyttelijöitä, muusikkoja, 
tanssijoita, ohjaajia, naamio-, valo- ja 
pukusuunnittelijoita ryhmittymässä on yli 
kymmenestä eri kansallisuudesta.

Nyt meillä oli jo kokemusta naamioteatterista 
ja tästä ryhmästä, joten emme enää edes 
ihmetelleet, että nämä samat herrat veivät 
läpi kaikki ne esityksen 11 eri roolia. 

Ryhmä on perustettu vuonna 1996 ja 
vuodesta 2001 sen tukikohta on ollut 
Berliini. Ryhmä kiertää ympäri maailmaa 
samanaikaisesti usealla eri esityksellä.

Illan alkaessa hämärtyä paluumatka 
Veklahteen sujui mukavasti, kun sama 
bussi oli meitä odottamassa sovittuun 
aikaan. 

Infinitan suunnittelivat ja esittivät Björn Leese, 
Benjamin Reber, Hajo Schüler ja Michael Vogel.

Familie Flöz: Infinita; Lehtikuva Evy Schubert

Esityksen jälkeen meille oli varattu pöytä ruokailua varten espanjalaistyyppisessä Tapiola 
Garden Sevilla -ravintolassa, jossa sitten jokainen sai jo vastata omista kustannuksistaan. 

Ruokalistan tutkimista, valittavana aistien juhlaa, 
aitoa tunnetta ja makujen kiihkeää rytmiä aitoon 
espanjalaiseen tapaan. 

Laskujen maksu ennen lähtöä.



Wecklaxin Asutusalueen Yhdistyksen kuulumisia
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Wecklaxin Asutusalueen Yhdistys r.y. piti vuosikokouksensa 26.3.2011 ja osanotto oli 
ihan kiitettävä, 16 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mutta 
myös erittäin kattava toimintasuunnitelma etenkin ja ranta-alueen kehittämiseksi.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kari 
Lahdenperä ja varapuheenjohtajaksi Jens 
Gellin.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pekka 
Helenius, Silja Ryhänen ja Jussi Rämö. 
Varajäseniksi valittiin Taru Ryhti ja Ari 
Lehtinen. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin 
Harri Usmi ja Marjo Strömberg sekä heidän 
varahenkilöikseen Micke Gerkman ja 
Hannu Kyllönen.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 
2011 on mm. seuraavia aiheita:

Venelaiturin kunnostus, käymälän uusi-
minen, kaislikkojen niittoa, venepukkien 
kunnostus ja uuden varaston rakenta-
misen aloittaminen.  Rakennustyö tosin on 
riippuvainen rahojen riittämisestä ja 
talkootyövoiman jaksamisesta, joten 
tarvittaessa jatketaan vielä seuraavana 
vuonna.

Omistajattomat veneet tullaan tänä 
vuonna vihdoin siirtämään pois yhdistyk-
sen ranta-alueelta. Tästä on tiedotettu jo 
kaikille yhdistyksen jäsenille.

Kylän riesana olleiden jättiputkien hävitys 
päätettiin käynnistää ja myrkytyksiä onkin 
tehty Veklahdentien varrella jo kahteen 
kertaan.

Toimintasuunnitelmaa täydennet-
tiin kokouksessa vielä seuraavasti:

Uimarannalle pitäisi lisätä hieman 
hiekkaa, koska pohjan kangas on tullut 
näkyviin.

Kylän ulkopuolisille henkilöille tulisi 
tiedottaa selkeämmin, että ranta on 
yksityinen ja tarkoitettu vain kylän 
asukkaiden ja kesäasukkaiden käyttöön. 
Uimarannalle tulisi asettaa monikieliset 
kieltotaulut ennen parkkipaikkaa. 
Seminaaritien alkuun tulisi laittaa kyltti: 
Tie päättyy, yksityistie.

Mahdollisia hätätilanteita varten 
rannalle, esimerkiksi pelastusrenkaan 
yhteyteen, tulisi laittaa järvellepäin 
näkyvä kyltti, jossa olisi hätänumero ja 
rannan osoite pelastuslaitosta varten.

Johtokunnalle annettiin myös mietittä-
väksi grillipaikan teko rannalle.

Jens Gellin

Veklahden kyläyhdistys ry:lle annettiin toistaiseksi voimassa oleva lupa järjestää kylän 
yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi juhannusjuhla, rantatalkoot, elojuhla ja talvirieha,  
yhdistyksen omistamalla uimarannalla

Kari Lahdenperä



Veklahden Kyläsanomat - Nro 35 – Kesä 2011

Kylän vesihuolto ja kaavoitusasiaa

Venepukkien kunnostus oli jo toiminta-
suunnitelmassa, mutta lumisen talven jälkeen 
nyt ihan pakollinen tehtävä, kun kaikki pukit 
eivät ole kestäneet lumen ja veneen yhteis-
painoa. 

Rannalta löytyikin keväällä useita lumen 
painosta  rikkoutuneita veneitä, osa niistä jo 
muutenkin huonokuntoisia.

Vesilaitos (Keskustelu: Vesihuoltopäällikkö 
Anna Arosilta-Gurvits ja Kari Lahdenperä)

Veklahden vesijohtojen suunnittelu alkaa 
aikaisintaan vuonna 2014 ja toteutus 2015, 
mutta on kuitenkin todennäköistä, että 
aikataulut viivästyvät.

Gesterby-Sepänkylä osayleiskaava 
(Keskustelu: Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio ja 
Kari Lahdenperä):

Kaava hyväksytään aikaisintaan vuonna 2012 
ja tulos on riippuvainen maakuntakaavasta, 
joka on lausunnolla ja tulee lopulliseen 
käsittelyyn vasta loppuvuodesta 2012.

Micke ihmettelee rikkoutunutta venettä.

Venepaikkamaksuihin korotuksia

Yhdistyksen kokous päätti pitkästä aikaa 
korottaa venepaikkamaksut seuraaviksi: 
- laituripaikkamaksu 10 €
- venepukkipaikkamaksu 5 €.

Yhdistyksen jäsenmaksu 7 €, liittymis-
maksu 17 € ja venepaikan käyttöönotto-
maksu 34 € päätettiin pitää ennallaan.

Ympäristölautakunta/jätevedet
(Keskustelu: Ympäristöpäällikkö Erkki 
Selin ja Kari Lahdenperä)

Kunta ei vaadi tehtäväksi uusia viemäri-
investoiteja, koska kunnallistekniikka on 
kuitenkin tulossa.

Rakennuskielto

Yhdistysten jäsenten kokemusten 
perusteella Veklahteen ei tällä hetkellä 
saa rakennuslupia edes kesäasunnoille 
ilman vesijohtoa ja viemäriä (Esim. 
kielteinen päätös tammikuussa 2011).

Lumen tekemiä 
tuhoja uima-
rannalla.



Edellisessä lehdessä oli kyläläisen kertomus 
rautakauppareissusta, mikä innoitti minut 
kirjoittamaan myös putkimieskokemuksista.

”Kyllä ihminen pärjää, kun on hyvät hermot 
ja jaksaa odottaa. Vai jaksaako?”

Meillä ilmeni tammikuussa ikäviä putki-
ongelmia, mm: 
 WC:ssä oli vuotava putki, ollut vuosia
 Apukeittiön hana oli jumissa
 Pesuhuoneen hana tippui
 Useiden hanojen sihdit olivat olleet 

tukossa ja kun puhdistimme ne, sisällä oli 
ruskeaa murenevaa roskaa

Mutta viimeinen pisara oli se, että hanoista 
alkoi tulla ruskeaa vettä!

Päätinpä ottaa yhteyttä putkimieheen ja 
ryhdyin etsimään sopivaa Internetistä. 
Pian löytyikin ihan lupaava:
” 20-vuoden kokemus alalta takaa työn 
hyvän laadun! Palvelemme sekä yksityisiä 
että yrityksiä koko Uudenmaan alueella. 
Meiltä saa myös LVI -alan tarvikkeet. Ota 
yhteyttä ja kysy lisää!”

Sivuilta löytyi sähköpostiosoite, jonne 
kuvailin koko ongelmani ja ryhdyin 
odottamaan.  Odottelin viikon verran ja 
sitten soitin – Ei vastausta.

No, etsitään seuraava, Kirkkonummeltahan 
löytyy kymmenittäin alan yrittäjiä. Ja nyt 
tärppäsi,  muutaman kilometrin päästä 
löytyi auttavainen ja kokenut yrittäjä, joka 
ryhtyi tutkimaan ongelmiamme.

Ja tästähän tulikin hänelle ihan kannattava 
projekti!

Kyläläisen kertomus pienistä putkitöistä

Mitä sitten löytyi:

1. WC:n hana oli alun perin asennettu 
väärin, kierteet eivät olleet edes 
kohdallaan.

2. Apukeittiön hana oli puutteellisesti 
kiinnitetty, kiinnityskappale oli aika 
hankalassa paikassa, joten edellinen 
putkimies ei ollut viitsinyt kumartua.

3. Painesäiliön turvaventtiili osoittautui 
väärin mitoitetuksi.

4. Pesuhuoneet hanat olivat jo niin 
vanhoja, että ne oli syytä vaihtaa 
kokonaan uusiin, niihin ei saanut 
enää varaosia.

5. Tulovedelle oli tarpeen asentaa 
suodatin, jotta porakaivon reiästä 
irtoava sakka ei pääse sisälle saakka.

Lopulta kaikki olivat tyytyväisiä, kunnes 
pakkanen jäädytti astianpesukoneen 
vesiletkut, jolloin paljastui taas uusia 
puutteellisuuksia vuosien takaa, mutta 
se on sitten jo eri tarina.  Sama putki-
mies kuitenkin hoiti tämänkin.

Noin viiden viikon kuluttua yhteyden-
otosta siihen ensimmäiseen putkifirmaan 
päätin selvitellä syytä siihen, miksi 
yhteydenottooni ei reagoitu. Sainkin 
henkilön puhelimeen ja tässä niitä syitä:
 Ei ehditä joka paikkaan...
 Olin reissussa...
 En ajatellut, että tällä on kiire... 

(siis 5 viikkoa oli kulunut!)
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Putkimies meni lääkäriin,
selkänahka täynnä reikiä.
- Mitä ihmettä teille on tapahtunut?
- No kato ko mie porasin selkääni.
- Kuinka kukaan voi porata omaan selkäänsä?
- No kyl se kuule kätevält käy!



Ainekset:

1,5 l vettä

1-2 sipulia 

1 tl maustepippuria

1 tl suolaa 

10-12 kpl perunoita

4 viipaletta ruisleipää

voita

tilliä 

2 kpl kalalientä tai kalafondia pari plöräystä

600-800 g kalaa esim kuhaa

Ainekset  (5-7 hengelle nälästä riippuen):

Tulinen Habanero-chili (tai puolikaskin riittää)

2-4 valkosipulin kynttä makutottumuksista riippuen

1-2 isoa sipulia, kevätsipuli sopii myös hyvin

Noin 3 dl risottoriisiä,1-2 tl kurkumaa väriaineeksi

1-2 litraa vettä 

Kasvis-, kala- tai joku muu Fondue-kuutio tai 
vastaavaa lisäaineetonta nestettä

300-400 g pala hyvälaatuista tuoretta savulohta 
kaupan kalatiskiltä (ei niitä pakattuja)

Pari paprikaa, värillä ei väliä

Purkki simpukoita vedessä, purkki kalamata-oliiveja

Rasia kirsikkatomaatteja

Pussilllinen katkaravun pyrstöjä

Hyvälaatuista oliiviöljyä, mustapippuria

Punaviiniä laseihin paistajalle ja vieraille

Tyyne-tädin kalakeitto

Ohje:

Kun vesi kiehuu sipulit pieneksi ja kattilaan 

pehnemään 

Parin hetken ja huokauksen jälkeen kattilaan 

pippurit, fondit, perunat 

Kun perunat kypsiä kala keittoon ja 

ruisviipaleet päälle

Viipaleet ennen hajoamista pois

Lopuksi voi ja tilli

Suola meinasi unohtua

Keittoon voidaan nakata vielä kourallinen 

katkarapuja vähän ennen ruokailua 

Tee etukäteen (erillisiin kippoihin):

Pilko Habanero mahdollisimman pieneksi

Viipaloi valkosipulin kynnet ja sipulit

Pilko paprikat ja puolita tomaatit

Valmistusohje (älä kiirehdi, tee rauhalli-

sesti seurustelun lomassa , kypsytellen):

Laita tuli paella-pannun alle ja ota kaikki 

ainekset lähelle, muista punaviini.

Istu vieraiden kanssa mukavasti nuotion 

ääreen ja heitä pannulle öljyä, reilusti!

Lisää habanerot, lisää valkosipulit, lisää 

sipulit, sekoittele, lisää riisi ja kurkuma, 

sekoittele, odota, lisää vesi ja fondue, 

sekoittele, lisää vettä jos tarpeen, silppua 

kala sekaan, lisää paprikat, kaada sekaan 

simpukat ja oliivit, sitten tomaatit, lopuksi 

katkaravut, mausta. Paella on valmista, kun 

kaikki vesi on haihtunut, maistele!
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Pöytään katetaan myös hyvää ruisleipää. Varsinkin naisväki laittaa yhtenään salaatteja, nyt rehuja 

ei kaivata vaan nakellaan ne jäniksille.

Me olemme pojan kanssa saaneet Humaljärvestä muutaman kuhan vetämällä uistinta veneen perässä.

Tyyne täti

Seurustelu-paella kalan ystäville



Takasivu – Baksidan

Kevät ja kesä tuo mukanaan toimintaa ja 
uusia asukkaita kylälle. Silloin myös 
paljastuu lumen alta edellisen vuoden 
keskeneräisiksi jääneet työt. 

Meillä kaikilla on velvollisus ottaa
huomioon lähipiirissä asuvia naapureita. 

Tämä tarkoittaa esim. tarpeettoman
melun välttämistä, ettei tehdä avotulta
niin, että naapurin tontti täyttyy savusta
ja että oma naapureihin rajoittuva
pihapiiri ei näytä varastolta tai 
kaatopaikan esiasteelta. 

Eiköhän tehdä yhteistyötä yhteisen
ympäristön puolesta!

Micke, Veklahdessa 20.6.2011

Vår och sommar. Det innebär
verksamhet och nya invånare till byn. 
Efter att snön smält bort syns också alla
arbeten som blivit på hälft.

Att ta våra närmaste grannar i beaktande
är en skyldighet för oss alla.

Det innebär t.ex. undvikande av onödigt
oljud, att man inte gör öppen eld så att
grannens gård fylls av rök och att den 
egna gården som gränsar till grannarna
inte ser ut som ett förråd eller en soptipp
under konstruktion.

Så vi samarbetar väl för vår
gemensamma miljö, eller hur!

Micke, i Vecklax 20.6.2011
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Missä hiiret, siellä Simo   - Simo väntar på ekologisk mat


