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Toimikunnan terveiset

Vuoden 2011 toimikunta

Toimikunta jatkaa melkein entisellä 
kokoonpanolla. Kiitos Markku ja Silja, 
tervetuloa mukaan Marjo ja Marjatta!

Puheenjohtaja Mikael Gerkman

Jäsenet Jaana Chydenius, Marjo Strömberg, 
Lotta Sandström-Peltonen, Päivi Mehtonen-
Usmi, Risto Tiirikainen ja Tapio Honkala

Varajäsenet Marjatta Helenius, Marita 
Aaltonen ja Heikki Arppe

Jäsenmaksut

Tämän lehden välissä jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2011 jäsen-
maksujen maksamista varten. Muista 
käyttää omaa viitenumeroa!

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kevätkaudella järjestämme jääkiekkokaukalon 
jäädytyksen ja jääkiekkoilun, talviriehan, 
kevätretken ja juhannusjuhlan.

Syyskauden suunnitelmissa on elojuhla, 
syysretki, lasten tapahtumia, kuten  
Halloween-juhlat ja piparkakkujen leivonta, 
yhdistyksen syyskokous ja joulujuhla.

Veklahden Kyläsanomat ilmestyy keväällä ja 
syksyllä.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 
pidetään keväällä ja syksyllä.

Vuonna 2012 yhdistys täyttää 30 vuotta, 
juhlintaa aletaan suunnittelemaan ensi 
vuonna.

Veklahden Kyläsanomat

Julkaisija: Veklahden kyläyhdistys r.y, Mikael Gerkman, Jousirinne 5, 02400 Kirkkonummi. Puh. 040 - 7757 809, 
sähköposti mikael.gerkman@kolumbus.fi. Valokuvat ja maalaukset: Marita Aaltonen, Markku Kleemola, Mikael 
Gerkman, Pekka Helenius

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

Painatus: MediaStudio Finland Oy, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo, Digipainopalvelu.fi.
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käyttää omaa viitenumeroa!

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 € ja 
perhejäsenmaksu 10 €.

Uusiksi jäseniksi haluavat voivat maksaa 
jäsenmaksun Veklahden kyläyhdistyksen 
tilille 144930-105537 tai yhdistyksen 
järjestämissä tilaisuuksissa toimikunnan 
jäsenille. Voit myös pyytää tilisiirto-
lomakkeen sähköpostitse, jolloin  saat sen 
paluupostissa.

Seuraa 
ilmoitustauluja ja 

nettiä / 
sähköpostiasi – saat 
tarkempaa tietoa 
ennen tapahtumia!



Jouluruno – Oiva Paloheimo, 1953
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Perinteinen Veklahden kyläyhdistyksen järjestämä kyläläisiä yhdistävä elojuhla keräsi 
tänäkin vuonna väkeä Humaljärven rannalle. Vähän jännitettiin sään puolesta, mutta 
uhkaava saderintama oli armollinen ja halkoi eteenpäin Veklahden vieritse ja niin juhlat 
voitiin viettää ilman keskeytyksiä kauniissa säässä. 

Elojuhlat uimarannalla 14.8.2010

Ohjelmaa oli runsaasti. Lapsille oli järjes-
tetty aarteenetsintää ja erilaisia kilpailuja 
kuten pussihyppelyä ja limboilua. Aikuisille 
oli köydenvetoa ja kolikonheittoa palkintona 
pullo sekä perinteistä kilpailua tikanheitos-
sa. Kaiken lomassa oli mukava seurustella 
uusien ja vanhojen tuttujen kanssa ja 
nauttia kesän melkein viimeisestä 
lämpimästä illasta.

Totuttuun tapaan tarjolla oli herkullisia 
muurinpohjalettuja lisukkeineen ja tiriseviä 
grillimakkaroita, joita oli mahdollista itsekin 
paistella rantanuotiolla. Buffetissa oli myyn-
nissä maukkaita kotona tehtyjä leivonnaisia, 
myös karkkeja, limua sekä kahvia ja teetä.

Pussijuoksu on aina yhtä suosittu laji. 
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Tiukkaa kamppailua köyden molemmissa päissä.

Lapset pyörittivät ahkerasti onnenpyörää. 
Arvatkin tekivät kauppansa ja tällä kertaa 
tapahtui jotain hyvin erikoista, kun yksi ja 
sama henkilö voitti kaikista kolmesta arpa-
kiekosta päävoittoina olleet kolme herkku-
koria. 

Kaiken kaikkiaan juhlat onnistuivat erin-
omaisesti. 

Tikanheittoa tyylillä.

Onnenpyörän pyöritystä.



Lasten onkikilpailu 14.8.2010

Väkeä ei ollut yhtä paljon kuin edellisinä 
vuosina, ehkä noin sata henkilöä, mutta 
tuntui että he kaikki viihtyivät rannalla koko 
illan loppuun asti. 

Tunnelma oli erittäin lämmin ja kotoisa ja 
varmasti kaikille jäi hyvät fiilikset.

Elojuhlia on perinteisesti edeltänyt lasten 
onkikilpailu, niin myös tänä vuonna.

Sää suosi onkijoita, kaloja oli tullukin 
yllättävän hyvin, kunhan löysi paikan, 
josta alkoi syömään. Tunnelma oli kiva 

Ranta tyhjeni vasta iltamyöhällä.
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Onkohan tuossa sinisessä ämpärissä jo suuri saalis? 

josta alkoi syömään. Tunnelma oli kiva 
ja palkinnot jälleen kerran erinomaiset. 

Onginta-aikaa oli jouduttu jopa jatkamaan 
noin varttitunnilla jostain syystä, taisi olla 
niin, että kalat rupesivat vasta loppu-
vaiheessa syönnille, eikä kukaan malttanut 
lopettaa.

Sopivan harmaa sää. Taas tuli yksi fisu. Kilpailu kiinnosti isoja ja pieniä.



Muuttuva pihalinnustomme

Pihojemme linnustoa seuraavat ovat 
varmaan huomanneet, että muutoksia 
pihapiirissä tapahtuu; toiset lajit yleistyvät, 
toisia häviää. Tähän voivat vaikuttaa sääolot 
Suomessa tai muualla, ravintotilanteen 
muuttuminen mutta myös ihmisen toimet. 
Erityisesti talviruokinta vaikuttaa, mutta 
myös esimerkiksi ihmisen lintuihin 
kohdistuvan vainon loppuminen, mistä osin 
johtuu varislintujen yleistyminen ja 
viihtyminen aivan asutuksen tiimoilla. 
Harakan voisi kai julistaa Veklahden 
kylälinnuksi, vaikkeivat kaikki siitä oikein 
pidäkään!

Varpusesta tuli pikkuvarpunen?

Varpunen on vähentynyt dramaattisesti 
Suomessa ja muuallakin Euroopassa. 

Mustarastas ja laulurastas

Veklahdessa tuiki yleinen mustarastas oli 
aikanaan aito metsälintu ja paljon nykyistä 
harvinaisempi. Se on nyt tyypillinen pihalintu, 
jonka pesä voi olla seinän villiviinissä tai jopa 
ulkorakennusten sisällä. Erityisesti sen koiraat 
ovat oppineet talvehtimaan ja ovat tuttuja 
vieraita lintulautojen tuntumassa. 
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Suomessa ja muuallakin Euroopassa. 
Veklahdesta se on kadonnut käytännössä 
kokonaan, vaikka vielä parikymmentä vuotta 
sitten niitä oli useita parvia eri puolilla kylää. 
Sen häviämistä ei kai ole osattu kokonaan 
selittää. Tilalle on tullut serkkunsa 
pikkuvarpunen, jota esiintyy pieninä parvina 
ainakin Myllylammentien ja Humaljärventien
tiimoilla. Tärkeimpiä eroja varpuseen ovat 
pähkinänruskea päälaki, musta täplä 
valkoisella poskella ja kirkassointisemmat 
äänet. Alla pikkuvarpunen.

Talvehtineet koiraat viihdyttävätkin meitä 
hienolla laulullaan heti kun kevät alkaa 
heräillä.

Myös aiemmin todellisena korpirastaana 
pidetty, myös mainio laulaja, laulurastas on 
tulossa mustarastaan seuraksi pihoille.

Laulurastas on selkäpuolelta harmaanruskea, 
rinta ja kupeet ovat mustapilkkuiset ja vatsa 
valkoinen. Kainalohöyhenet ovat kellahtavat. 
Koivet ovat korkeat, suuri silmä on tumma.
Veklahden rehevät pihat tuntuvat olevan niille 
kovin mieleen. Talvehtimista eivät laulurastaat 
juuri ole yrittäneet. Usein ihan pihapiirissä 
pesivät myös punakylkirastaat.



Sepelkyyhky, riistalinnusta pihalintu

Sepelkyyhky on suosittu riistalintu, jonka 
metsästäjät tuntevat arkana ja valppaana 
metsästettävänä. Siksi on vähän 
yllättävääkin, että sepelkyyhky on 
eurooppalaiseen tapaan alkanut pesiä 
Suomessakin puistoissa ja pihoilla. 

Veklahdessa ne ovat yleistyneet aivan 
muutamassa vuodessa. Omallakin pihalla 
sepelkyyhky laati vaatimattoman näköisen 
pesänsä koristetuomeen vain n 4 m 

Viherpeippoa kohtasi kato

Meillä Veklahdessa aiemmin hyvin yleistä 
lintulauta- ja pihalintua, viherpeippoa kohtasi 

Uteliaasta punarinnasta voi saada 
kaverin puutarhan möyhennykseen!
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pesänsä koristetuomeen vain n 4 m 
korkeuteen ja poikaset varttuivat sitten 
lentokykyisiksi viereisessä pihakuusessa. 
Omalla pihallani kyyhky talvehtikin parina 
leutona talvena.

lintulauta- ja pihalintua, viherpeippoa kohtasi 
paha tautiepidemia 2008-2009, jolloin siitä 
tuli lähes harvinainen. Minunkaan ruokin-
nallani ei talvella 2009-2010 käynyt kuin joku 
yksinäinen lintu satunnaisesti, kun taas 
aiemmin kävi lähes päivittäin 10-15 linnun 
parvi.

Taudin aiheutti yksisoluinen alkueläin 
Trichomonas gallinae. Se alkoi levitä 
Britannian viherpeipoissa vuonna 2005 sekä 
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kolme 
vuotta myöhemmin. Eräistä muistakin 
lintulajeista tautia on löydetty. Ihmisiin ja 
kotieläimiin se ei tartu.

On kuitenkin syytä huolehtia ruokinta-
paikkojen puhtaudesta, millä ehkäistään 
muitakin pikkulintuja vaivaavia tauteja kuten 
salmonellaa.

Punarinta tiksuttaa siellä täällä pihojen 
perillä

Kaunis, hieno laululintu punarinta on yksi 
maamme yleisimpiä lintuja. Punarinta viihtyy 
myös mainiosti pihoilla, joissa vähän 
käännelläänkin maata, on kompostia ja 
pusikkoa suojaksi. Pesä voi olla vaikka missä; 
seinälle kiinnitetyssä amppelissa, ulkovajan 
rakenteissa tai vaikkapa vesiletkun telineessä, 
kuten meillä useana kesänä. Myös punarinta 
saattaa talvehtia ja liikkuu silloin lintulaudan 
antimia hyödyntämässä. Viime talven 
kaltaiset lumi- ja pakkaskelit ovat sille 
kuitenkin useimmiten liikaa.



Muuta mainittavaa

Viime syksynä oli melkoinen närhien vaellus. 
Vaeltavia närhiä saapui kaiketi Siperiasta asti 
ja niitä pakkautui runsaasti tänne Etelä-
Suomeen. Niitä on jäänyt sitten tänne 
talvehtimaan ja taitaa jokaisen lintulaudalla 
niitä vierailla.

Veklahdessa on monta aktiivista lintujen 
ruokkijaa ja täällä lähes luonnon helmassa 

Kohtalaisen harvinainen harmaapäätikka 
käynee lähes jokaisella kylän ruokinnalla 
talvella, mutta kesäisin se on varsin 
näkymätön. Parina viime talvena on nähty 
rasvoja ahmimassa myös uhanalainen 
valkoselkätikka. 

Muista, että jos olet aloittanut lintujen 
ruokinnan, sitä tulee jatkaa kevääseen asti. 

Viherpeippo ja tukeva nokka, jolla kuorii 
auringonkukan hetkessä!

Harmaapäätikka
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ruokkijaa ja täällä lähes luonnon helmassa 
kun ollaan, käy laudoilla ja rasvapötköillä 
myös melko harvinaisia vieraita.

Lisätietoja ruokinnasta: 
www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.shtml

Lintuterveisin Make

Juhla oli taas suosittu. 

Sää suosi, sade lakkasi 
ennen juhlaa. Kosteahko 
kokko saatiin sytytettyä 
pienen taistelun jälkeen.

Tarjolla oli makkaraa, 
järjestettiin 
tikanheittokisa ja 
yhdistyksen arvat menivät 
hyvin kaupaksi. 

Juhannusjuhla 25.6.2010



Improvisaatioillassa yleisö on se, joka 
päättää ohjelman kulun. Mikään aihe, idea 
tai ehdotus ei ollut mahdoton. 

Saimme mm. kuulla asiantuntijaluennon 
diojen kera aiheesta ”Mato” sekä puheen 
esittäjän eri tunnetiloissa, kuten ”nöyrä”, 
”ahdistunut”, ”hurskas”, ”vihainen”, ”MM-
95” ja ”rakastunut Mertasaloon”.

Ja arvatkaapas, minkä lajin MM-kisat tässä 
ovat käynnissä, Suomi vastaan Namibia?

Kulttuuritapahtuma Hvitträskissä 

Masalan nuorisoteatteri on tuttu 
useimmille veklahtelaisille ja esitykset 
ovat poikkeuksetta olleet upeita. Siksipä 
kiinnostuimme välittömästi, kun näimme 
lehdessä ilmoituksen Hvitträskin upeissa 
maisemissa järjestettävästä teatteri-
illallisesta viime elokuussa.

Tilaisuus alkoi Hvitträskin ravintolan 
tarjoamalla aterialla, jonka jälkeen 
siirryttiin pihamaalle. 

Entä kuvitelkaapa paloasema-aiheinen 
näytelmä, jonka juoni on: ”Palohälytyksen 
tullessa letku on rikki, joten käytetään 
ämpäriä.” Yleisön ideoiden perusteella 
näimme tästä aiheesta mm. Kaurismäkeä, 
scifiä, musikaalin sekä muita tyylilajeja. 

Esitysten päättyessä ilta jo hämärtyi, mut-
ta eipä kenellekään aika tullut pitkäksi. 
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No, yleensä tätä väännetään WC:ssä.

Kuivin suin sielläkään ei tarvinnut olla, 
sillä tarjoilivat alkoivat ottaa meiltä 
tilauksia heti, kun olimme valinneet 
hyvät paikat. Ja näyttelijäthän olivat jo 
vauhdissa, ennen kuin esitys oli edes 
virallisesti alkanut.

Varsinainen esitys alkoi vauhdikkaasti ja 
kun kyseessä oli improvisaatioesitys, 
kaikkea ei voi ennakoida. 

Oksan katkeaminen taisi tulla yllätyksenä. 

Olkaa hyvä, tässä juomanne! 

Tämän ryhmän esityksiä voi suositella lämpimästi!



Tilaisuus sujui hienosti. Yllätyksiä tuotti 
lähinnä Kesälän puutteellinen leivonta-
varustus. Uunin pellit olivat sopimattoman 
kokoisia ja käyttökelpoisia löytyikin lopulta 
vain muutama. Uudempien mittojen 
mukaiset pellitkään eivät sopineet, mutta 
hätä keinot keksii...

Piparkakkujen leivontaa Kesälässä

Tänä vuonna järjestettiin ensimmäisen 
kerran piparkakkujen leivontatapahtuma 
lapsille ja suuren suosion johdosta tämä 
saattoi käynnistää uuden perinteen, 
kuten Halloween-juhla viime vuonna.

Osallistujamäärä yllätti järjestäjät, lapsia 
oli 11 ja aikuisiakin riittävästi auttamaan 
pienimpiä.  

Yhteistyöllä se sujuu.  Sekä tytöt että pojat, isot ja pienet keskittyivät tärkeään tehtävään.

Lapset saivat vielä koristella valmiit 
piparkakut ja jokainen sai pussillisen 
pipareita kotiin vietäväksi.

Kyläyhdistyksen syyskokous alkoi välittö-
mästi leivonnan päätyttyä ja osallistujat 
saivat nauttia myös tuoreita maistiaisia.
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Kotitekoista taikinaa oli tehty kaksi 
suurta annosta, mutta se oli nopeasti 
käytetty. Onneksi oli hankittu vielä kolme 
pakettia kaupan taikinaa. Aherruksen 
lomassa jäivät glögitkin juomatta.

Kaulimia ja muotteja oli kaiken kokoisia.

Yhteistyöllä se sujuu.  Sekä tytöt että pojat, isot ja pienet keskittyivät tärkeään tehtävään.

Olikohan jollakulla vielä Halloween mielessä?



Veklahden perinteinen joulujuhla 27.11.2010

Tänä vuonna joulujuhlan järjestelyt jäivät 
hieman viime tippaan eikä kukaan ehtinyt 
valmistella niitä perinteisiä lasten omia 
ohjelmia. Vain Nette oli tästä iloinen 
poikkeus.

Ohjelmaa kuitenkin oli ja yleisöä runsaasti 
paikalla. Joululaulut tuovat aina tunnel-

Anu myös luki sadun lapsille ja Arja piti 
sekä lapsille että aikuisille mielenkiintoi-
sen tietokilpailun postitoimipaikoista.

Tänä vuonna järjestettiin taas perinteiset 
1 €:n arpajaiset, jossa kaikki voitot olivat 
jollain lailla jouluisia, kiitos Siljan jo 
kesällä tekemien löytöjen johdosta.
Ja pääpalkinnon voittikin ihan ansaitusti 

Nette yleisön edessä.

Anun satutuokio               ja Arjan tietokilpailu
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paikalla. Joululaulut tuovat aina tunnel-
maa, etenkin kun oli saatu Anu taas 
säestämään tätä Veklahden sekakuoroa.

Joulupuuro jäi väliin viime vuonna, mutta 
tänä vuonna saimme kiittää siitä Siljaa.  
Anu oli tehnyt lisäksi maukasta rusina-
soppaa.

Ja pääpalkinnon voittikin ihan ansaitusti 
Nette!  Ja joulupukki tietenkin vieraili 
juhlassamme perinteiseen tapaan.

Joulupukki, joulupukki...
Ja pukki lauloi tällä kertaa myös yleisölle.

Joulujuhlaan osallistui arviolta lähes 50 henkilöä.
Herkkukori ja voittaja.  Ja Kunniavieras.



Lauantaina 16.10.2010 Humaljärven 
uimarannassa pidettiin talkoot rannan 
siivoamiseksi, mutta tällä kertaa ei siivottu-
kaan rantaa vaan järvenpohjaa. 

Mukana oli kaksi laitesukeltajaa Johan 
Chydenius ja Ralf Chydenius, sekä rannalla 
paljon talkooväkeä jotka auttoivat vetämällä 
roskat pois järvenpohjasta, joihin sukeltajat 
olivat sitoneet narun. Painavimmat roskat, 
joita oli mm. uppotukit vedettiin ylös 
Ryhäsen kaivinkoneella. 

Koko sukellusidea lähti Hangonsataman 
puhdistuksesta projekti A.W.A.R.E:sta, jossa 
molemmat sukeltajat olivat olleet mukana. 
Humaljärven uimarannasta löytyi mm. 
soutuveneenhylky, jossa oli vanha puinen 
äyskäri. Vedimme ylös myös vanhoja 
veneidentolppia ettei niihin osuisi uidessa 
sekä paljon pikkutavaraa esim. golf-palloja.  
Vedenlämpötila oli silloin 6 astetta Celsiusta 

Kotirannan siivous

Vedenlämpötila oli silloin 6 astetta Celsiusta 
ja ilmanlämpötila oli 2 astetta Celsiusta.
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Sukeltajat lähdössä hyiseen veteen.

Kestävää kehitystä Veklahdessa

Veklahdessa syntyneillä ja kasvavilla lapsilla 
alkaa olla jo omaa vaippaiässä olevaa jälki-
kasvua, joten ainakin muutama Veklahden 
mummo on innostunut myös kestovaipoista. 
Kansalaisopiston kurssilla oppi perusteet, 
Kestovaippayhdistyksen sivuilta löytyy hyviä 
kaavoja ja siitä vain tekemään.

Mitä sanoikaan ystäväni Arja, jolle välitin 
näitä oppejani: ”Ymmärtäisin jos joku 28-
vuotias IT-konsultti opettaisi kestovaippojen 
tekoa, mutta sinun ikäisesi...”   No, IT-
konsultteja riittää, mutta kuinka moni muu 
voi sanoa olevansa myös pätevä kesto-
vaippakonsultti? Konsultointia siis tarjolla!

Pinta on vedenpitävää PUL-kangasta ja 
sisus ihanan pehmeää fleeceä.

PUL-kankaista löytyy vaikka mitä, sekä tytöille että 
pojille sopivia. Ellan mieleen oli ”Pöpö-kangas”.



Kyllä ihminen pärjää, kun on hyvät hermot 
ja jaksaa jonottaa. Vai pärjääkö?
Tuttavani meni hakemaan viemäriputken 
osia Olarista putkitukusta, mutta ei lyhyt-
pinnaisena jaksanut jonottaa tarpeeksi 
kauan ja jäi ilman saalista. Hän jopa väitti, 
että tavarat joutuu etsimään itse hyllyiltä, 
eikä myyjiltä saa tarpeeksi apua.

Minä tarvitsin rullavillaa ilmastointiputken 
ympärille ja rautalankaa sen sitomiseen. 
Hyvähermoisena ja fiksumpana saisin sen 
varmaankin hankittua samasta paikasta tosi 
helposti.

Menin tukkuun jonottamaan ja pian tulikin 
nuorimies, jolle esitin asiani: Villaa ja 
rautalankaa. Hän neuvoi, mistä päin liikettä 
niitä löytyy ja antoi viivakoodinlukijan 
käteeni. Hän ei kuitenkaan lähtenyt niitä 
itse antamaan, koska hänellä oli 
tärkeämpääkin tekemistä.

Kyläläisen kertomus rautakauppareissusta

En kehdannut mennä kysymään asiaa 
uudestaan samalta myyjältä vaan 
fiksuna ja rauhallisena ihmisenä päätin 
kysyä asiaa toiselta myyjältä.

Hänkin neuvoi samaan paikkaan, mutta 
ei tullut mukaan, koska hänelläkin oli 
tärkeämpääkin tekemistä. Edelleenkään 
villaa ei ollut ilmestynyt kyseiseen paik-
kaan. Fiksuna mutta ei enää niin rauhal-
lisena ihmisenä onneksi huomasin 
kuinka uutta villaerää tuotiin ovesta 
sisälle. Nythän minä saisin villan 
mukaani. Samalla, kun olin hortoillut 
ympäriinsä, olin huomannut missä 
viemäriputket ja ne wc-pytyt sijaitse-
vat. Jos vaimoni joskus tarvitsisi niitä, 
niin voisin hankkia ne nopeasti. Taas 
fiksu ja rauhallinen selvisi hienosti.

Mutta!
Uutta villaerää ei oltu kirjattu vielä tärkeämpääkin tekemistä.

No, ei mitään hätää, minä kyllä löytäisin 
itsekin tavarat. Lähdin siitä sitten hortoi-
lemaan pitkin hyllyrivejä. Aika pian löytyi-
kin paikka, missä villaa piti olla, mutta se oli 
tyhjä. Eikö villaa olekaan vai olenko niin 
tyhmä, etten löydä?
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Uutta villaerää ei oltu kirjattu vielä 
tietokoneelle, joten en saanut sitä 
mukaani. Mitäpä sitä rautalangalla, kun 
ei ollut villaakaan. Vähemmän fiksuna ja 
vähemmän rauhallisena ihmisenä 
viskasin viivakoodinlukijan jollekin 
hyllylle ja poistuin liikkeestä ilman 
saalista myös minä.

Terv. ”Tyyni Tyyne”

Painon vartiointia? 

Valitettavasti syyskaudelle Kesälään 
suunniteltu laihdutusryhmä peruuntui.
Joten eiköhän jatketa saavutettujen 
painojen vartiointia!



Joukko kyläläisiä odotteli pysäkillä jo hyvissä 
ajoin lauantaiaamuna 4.9. klo 9:00, jolloin 
retkemme oli määrä alkaa.

Ensimmäinen kohteemme oli Maretarium, 
suomalaisten kalojen luonnonmukainen 
akvaario, jossa tunti vierähti tosi nopeasti.

Maretariumissa oli eri kalalajeja noin 60 ja 

Syysretki Kotkaan 4.9.2010

Maretariumista jatkettiin matkaa Meri-
keskus Vellamoon, joka on avattu 
yleisölle heinäkuussa 2008. Se on arkki-
tehtuuriltaan erikoinen rakennus, jonka 
ulkoasun on sanottu olevan kuin kimalta-
va merenpinta. Samassa rakennuksessa 
toimii sekä Kymenlaakson museo että 
Suomen merimuseo, joka oli tällä kertaa 
pääkohteenamme.

Mitähän kaloja tässä altaassa olikaan?

Tyytyväisiä vierailijoita siirtymässä seuraavaan 
kohteeseen.

Maretariumissa oli eri kalalajeja noin 60 ja 
kalojen lisäksi altaissa sai nähdä rapuja 
sekä muita pieneläimiä ja ötököitä.

Lopuksi piti vielä pysähtyä meripuodissa 
ostoksilla, josta tarttui pehmokaloja mukaan   
sekä isoille että pienille vieraille.
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pääkohteenamme.

Sisääntulo, aula ja korkea venehallitila 
muodostavat rakennuksen sisätilojen 
arkkitehtuurin keskipisteen, johon avau-
tui eri museoitten päänäyttelytilat. Osa 
joukostamme päätyikin ensin tuonne 
Kymenlaakson museoon, joka kuulemma 
myös oli ollut ihan mielenkiintoinen.Hanna-haukipehmot olivat tarjouksessa. 

Merikeskus Vellamo



Merimuseossa sai tutustua suomalaisen 
merenkulun historiaan, välillä myös laiva-
koiran opastamana eli pienimmäkin lapset 
oli kivasti huomioitu.  

Näyttelyssä voi mm. haistella tervan tuok-
sua ja tutustua entisajan laivan eri osiin 
nappia painamalla, mikä tuntui kiinnostavan 
kovasti myös muitakin kuin lapsia.

Merikeskus Vellamosta käveltiin toiselle 

Kairosta matkamme jatkui täysin vatsoin 
Langinkosken keisariselle kalastus-
majalle, jossa keisari Aleksanterin 
perhe vietti ”mökkielämää”.Näkymä aulasta korkeaan venehallitilaan. 

Laivakoira.

Kairon ravintolasali odottamassa vieraita.

Merikeskus Vellamosta käveltiin toiselle 
puolelle tietä, perinteiseen merimies-
kapakkaan Kairoon, jossa nautimme 
erinomaisen lounaan.

Kairon tarina alkaa jo vuodesta 1879, jolloin 
Nikolai Fredricksen perusti silloisen Kotkan 
upeimman ravintolan. Vuonna 1935 Kairo 
muutti nykyiselle paikalleen ja tämä viimei-
sinkin omistaja on halunnut vaalia Kairon 
vanhaa tunnelmaa.
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Suomen itsenäistyttyä tämä maja siirtyi 
valtion omistukseen ja toimii nykyisin siis  
museona. 

Kairon historialliset portaat. 

Keisariparin muotokuvat ovat edelleen seinällä. 

Kotimatka alkamassa.



Takasivu – Baksidan

Alkanut talvi on kunnon vanhanajan 
talvi. Hyvä niin, paljon parempihan se on 
kuin lumiloska.

Viime vuonna elvytimme lasten 
Halloween-juhlinnan ja tänä vuonna 
järjestimme myös piparkakkujen 
leivontaa lapsille.

Toiminta tarvitsee tekijänsä. Onneksi 
työnjako on toiminut hyvin, eikä 
kenenkään ole tarvinnut olla kaikessa 
mukana.

Jääkiekkokaukalon jäädytysporukka on 
vuosikaudet tehnyt kovasti töitä, jotta 
kyläläiset pääsisivät luistelemaan. 
Suurkiitos siitä.

Ja taas lumitöihin.

Hyvää Joulua!

Micke, Veklahdessa 19.12.2010

Vintern som börjat är en rejäl
gammaldags vinter. Bra så, mycket
bättre är det ju än snöslask.

Ifjol återupplivade vi barnens Halloween-
festlighter och i år ordnade vi dessutom
pepparkaksbakning i Kesälä speciellt för
barnen.

För att få verksamhet behövs många
hjälpande händer. Vi har haft en 
fungerande arbetsfördelning och ingen
har behövt stå till buds överallt.

Isplanens frysgäng har i åratal jobbat
hårt för att alla vi bybor ska ha möjlighet
att åka skridskooch spela iskockey. Tusen
tack ska ni ha.

Och snart igen ut o skotta snö.

God Jul!

Micke, i Vecklax 19.12.2010

Joulukuusi iltahämärässä - Julgranen i kvällsskymningen
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