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Toimikunnan terveiset

Aktiivista toimintaa

Tänä vuonna Kyläyhdistys on järjestänyt 
talviriehan 13.2., kevätretken Oitbackan
Talligalleriaan 17.4. sekä retken Pokrovan
kirkkoon 25.5. Käytännössä siis jotain joka 
kuukausi. Toimikunta on tänä vuonna 
kokoontunut jo viisi kertaa.

Jääkiekkokaukalo jäädytettiin tammikuulta 
maaliskuuhun. Lämmin kiitos kaikille 
kylmäpäisille uurastajille!

Kirkkonummen kunnalta saimme 800 
euron toiminta-avustuksen. Avustuksen 
turvin voimme järjestää enemmän 
toimintaa Veklahden kylän asukkaille, 
hyvät ideat esim. nuorisotoiminnan 
suhteen otetaan mielellään vastaan!

Jäsenmaksut

Jäseniksi haluavat voivat maksaa 

Toimikunnan kokous 6.6.2010

Paikalla olivat puheenjohtaja Mikael 
Gerkman, varsinaiset jäsenet Lotta 
Sandström-Peltonen, Päivi Mehtonen-Usmi 
ja Risto Tiirikainen sekä varajäsenet Marita 
Aaltonen (kuvaaja), Silja Ryhänen ja Tapio 
Honkala.

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, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo, Digipainopalvelu.fi.
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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 
70 perhekuntaa maksanut Kyläyhdistyksen 
jäsenmaksun. Jäsenmäärä on ollut 
kasvussa viime vuodet ja mukaan on tullut 
yhä enemmän myös kesäasukkaita. 

Tervetuloa jäseneksi Veklahden
kyläyhdistykseen! Näin voit osallistua 
kylämme yhteisten asioiden hoitamiseen.

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. 

Monet kylän asukkaat ovat molempien 
yhdistysten jäseniä.



Kokoukset, jäsenet

Toimikuntaan kuuluivat Mikael Gerkman 
(puheenjohtaja), Jaana Chydenius 
(varapuheenjohtaja), Jaana Lindfors 
(sihteeri), Risto Tiirikainen 
(rahastonhoitaja), Heikki Arppe, Lotta 
Sandström-Peltonen, Markku Kleemola ja 
Silja Ryhänen. Varajäseniä olivat Harri 
Usmi, Arja Pohto ja Merja Arppe. 
Kevätkokous pidettiin 4.4. ja syyskokous 
15.11., molemmat Kesälässä. 

Toimikunta kokoontui 28.1., 15.3., 22.4., 
24.8. ja 25.10. 

Yhdistykseen kuului jäsenmaksun 
maksaneita henkilöitä 75 perhekunnasta 
(v. 2008:68).

Kevätkauden tapahtumat

Helmikuun alussa pidettyyn Talviriehaan 

Syyskauden tapahtumat

Elojuhla juhlittiin 8.8. rannalla ja ennen 
sitä lapset kilpailivat onginnassa laiturilla. 
Kaikkiaan noin 100 henkilöä osallistui. 

Syysretki järjestettiin lauantaina 12.9. 
Hämeenlinnaan ja kotimatkalla kävimme 
myös Riihimäen lasimuseossa. Retkeen 
osallistui noin 15 henkilöä. 

Lokakuun lopussa järjestimme lasten 
Halloween-juhlat Kesälässä, joihin 
osallistui noin 20 juhlijaa. 

Toimintakertomus vuodelta 2009

Helmikuun alussa pidettyyn Talviriehaan 
osallistui noin 60 kyläläistä. Maaliskuussa 
järjestimme koko perheen teatteriretken 
Helsinkiin, vajaat 20 kyläläistä osallistui. 

Toukokuun alussa menimme Espooseen 
katsomaan Suomessa vieraillutta 
saksalaista naamioteatteria ’Familie Flöz’, 
retkeen osallistui 30 kyläläistä. 

Kevätretki Porkkalanniemeen toukokuun 
lopussa sai houkuteltua 10 kyläläistä 
retkelle mainioon kevätsäähän. 

Rantatalkoot pidettiin kesäkuun alussa. 
Juhannusjuhla rannalla oli taas erittäin 
suosittu, noin 150 kyläläistä vieraineen 
osallistui.

Kesäkuun lopussa teimme retken 
Masalan Nuorisoteatterin esityksen ‘Mies 
joka ei osannut sanoa ei’, noin 30 
kyläläistä osallistui. 

Kylän pikkujoulut järjestettiin Kesälässä 
lauantaina 28.11 perinteisellä ohjelmalla. 
Noin 50 henkilöä osallistui.

Tiedotus

Veklahden Kyläsanomat ilmestyi 
toukokuussa ja joulukuussa. Lehden 
painos oli 100 kpl. Kyläyhdistys on 
tiedottanut toiminnastaan myös 
internetissä osoitteessa 
www.kolumbus.fi/mikael.gerkman/Veklahti.htm.
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Karmaiseva Halloween-tunnelma Kesälässä, iiiik!



Ohjelmassa oli perinteiseen tapaan 
lasten hiihtokilpailu, jääkiekkoa, 

Alppicurling

Tänä vuonna uutena lajina oli suuren 
suosion saavuttanut Alppicurling, johon 
Marita ja Micke olivat tehneet pelivälineet.

Pelikivinä toimivat pullonkorkeilla täytetyt 
lasinpesunestekanisterit, joiden pohja oli 
vahvistettu ”jeesus-teipillä”.  Joukkueet 
erottivat omat kivensä kahvoihin sidotuista 
sinistä ja punaisista rusettinauhoista.

Hauska joukkuepeli kierrätysmateriaaleista 
tehdyillä pelivälineillä!  Ja nämä peli-
välineet on tietenkin laitettu kesäsäilöön 
odottamaan ensi talvea. 

Talvirieha

Talvirieha pidettiin lauantaina 13.2.  
perinteiseen tapaan uimarannalla ja 
siihen osallistui jälleen suuri joukko eri-
ikäisiä kyläläisiä, yhteensä noin 50 
henkilöä.

Mitalit kaulassa on helppo hymyillä

lasten hiihtokilpailu, jääkiekkoa, 
makkaranpaistoa, kahvia ja mehua.

Tapio oli tehnyt rannalle uuden upean 
napakelkan, joka oli käytössä aktiivisesti 
koko tapahtuman ajan.

Hiihtokilpailun tulokset

ALLE KOULUIKÄISET:

1. Eino Usmi 2.06

2. Uula Hurme 2.13

4. Tiitus Pentikäinen 5.31

KOULUIKÄISET:

1. Amos Pentikäinen 2.21

2. Laura Kempe 2.31

3. Henna Rämö 2.34

4. Anette Chydenius 3.01

5. Samu Paavola 3.11
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Micke näyttää, miten curling-kivi liukuu

Pakulan talli järjesti lapsille poniratsastusta



ELÄMÄ ON YKSITYINEN KOKEMUS –
La Vida es una experiencia personal

5.-25.2.2010 

Ulkomainen näyttely oli Suomen Madridin 
Instituutissa, jonka Johtaja Martti 
Pärssinen oli itse aktiivisesti mukana 
tukemassa suomalaisia taiteilijoita.

Tarjan näyttely Madridissa... 

Johtaja Pärssinen ja taiteilijaryhmää

Tarja Bruun on Kirkkonummelainen 
kuvataiteilija ja meille Veklahtelaisille 
tuttu Kesälän maalauspiirin opettaja ja 
myös Veklahden kyläyhdistyksen jäsen.

Tarja on kevään aikana saanut päätök-
seen yhdessä kahdeksan muun taiteilijan 
kanssa kuvataiteen ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon, jonka opinnäyte-
työhön liittyi yhden näyttelyn järjestä-
minen Suomessa ja yhden ulkomailla.

Tarjan teoksissa näkyy luonnon vaikutus, 
joka on hänelle jatkuva inspiraation 
lähde. Hän myös työskentelee ulkona 
luonnon keskellä, jolloin luonnon 
osallistuminen näkyy teoksissa jälkinä ja 
pintoina.

Näyttelyn avajaiset pidettiin 4.2. ja 
tilaisuuteen osallistui kutsuvieraita sekä 
Suomesta että Espanjasta. Espanjan sää 
oli keväisen lämmin, kun Suomessa vielä 
oli täysi talvi. Muutamat sadekuurotkaan 
eivät haitanneet.

Tarjan taulujen lisäksi saimme ihailla myös 
muiden taiteilijoiden töitä, joista etenkin 
Anne Pelkosen herkät akvarellit 
ihastuttivat.
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Johtaja Pärssinen ja taiteilijaryhmää

Marita, Tarja ja Isidro López-aparicio Pérez

Talvi päättyy – Kevät saapuu I ja II,
monotypia, 125 x 85 cm, Diptyykki. 



Itse talligalleria oli joka tapauksessa  
nähtävyys, puhumattakaan esillä olleista 
töistä, joita tänne oli saatu huomattavasti 
enemmän kuin Madridin näyttelyyn.

... ja Oitbackassa

Tarjan Suomen näyttelyn pitopaikkana oli  
Oitbackan kartano (Kiseleffin puistotie 
55),  joka sai nykyisen ulkoasunsa 1800-
luvun lopulla, jolloin sen osti venäläinen 
kauppiassuku Kiseleff. Nykyisin kartanon 
tallisali on vuokrattavissa erilaisia 
näyttelyitä ja yksityistilaisuuksia varten. 

Veklahden kyläyhdistys oli päättänyt 
tehdä retken tähän näyttelyyn lauantaina 

Talligalleria
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tehdä retken tähän näyttelyyn lauantaina 
17.4. kimppakyydein tai pyöräillen.  
Matkaahan sinne tulee Morsiusmäeltä 
vain noin 7,5 km. 

Tarja oli varannut kyläläisille boolia ja 
suolaista naposteltavaa, mutta osanotto 
oli valitettavan heikko. Ilmeisesti taide-
näyttely ei kuitenkaan ole riittävän 
kiinnostava retkikohde? 

Tarjan teoksia Oitbackassa

Huom: Piirustus- ja maalaus -kurssi 
jatkuu Kesälässä Tarjan johdolla 
myös syksyllä 2010 , tiistaisin klo 
19:00-21:15  alkaen 14.9.2010. 
Seuraa Kansalaisopiston tiedotuksia 
ja muista ilmoittautua!



Veklahden kyläyhdistyksen  
sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin Kesälässä 20.3.2010. 

Toimintaa Kesälässä

Läsnä:
Mikael Gerkman, 
Marita Aaltonen,  
Markku Kleemola,
Kari Lahdenperä, 
Päivi Mehtonen-
Usmi, Taru Ryhti, 
Ari Lehtinen, 
Ville Salmela, 
Tapio Honkala ja 
Silja Ryhänen

Tilikauden ylijäämä oli 172,97 euroa. Tilikauden lopussa 
yhdistyksen tilillä oli 2.059,98 euroa.

Päätettiin tehdä 
kirjelmä sivistys-
lautakunnalle kansalais-
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lautakunnalle kansalais-
opiston piirustus- ja 
maalauspiirin säilymi-
seksi ennallaan 
Kesälässä. Tavoitteessa 
onnistuttiin 
kohtalaisesti, toiminta 
jatkuu hieman 
kutistettuna. 

Lisäksi päätettiin 
edelleen muistuttaa 
kuntaa siitä, että 
haluamme kevyen 
liikenneväylän tänne 
Veklahteen. Tässä 
tavoitteessa on vielä 
tekemistä kunnan 
kireän taloudellisen 
tilanteen vuoksi.

Vuonna 2012 yhdistys täyttää 30 vuotta. Silloin juhlitaan ja 
sitä varten alkaa suunnittelu ja varautuminen myös 
taloudellisesti ensi vuonna.



Kesälän varaukset 1.9.2010 -
31.5.2011

Kaikki varaukset on haettu kunnan 
nuorisotoimen kautta. Vaikkei varaaja 
käyttäisikään varattua vuoroja, pitää 
muusta satunnaisesta käytöstä sopia 
nuorisotoimen kanssa ja avaimet hakea 
sieltä.  Vastuu tilojen käytöstä on aina sillä, 
joka on kuitannut Kesälän avaimen.

Tiistaisin klo 18-19: Laihdutusryhmä. 
Yhteyshenkilö Lotta Sandström-Peltonen.

Tiistaisin klo 19.00-21.15: Kansalaisopisto, 
piirustus ja maalaus.

Torstaisin klo 18-21: Veklahden
Kyläyhdistyksen varaus kokouksia, erilaisia 
tapahtumia ja teemailtoja varten. 
Yhteyshenkilö Mikael Gerkman.

Ajankohtaista lyhyesti

Smedsbyn (kalastus)osakaskunta

Vuosikokous pidettiin Kesälässä 11.4.2010 
ja kokoukseen osallistui noin 15 henkilöä. 

Vuonna 2009 osakaskunta istutti 
ankeriaita Humaljärveen ja kuhia 
Vitträskiin. Molemmissa järvissä on 
runsaasti kalaa, miksi on hyvä että 
kalastetaan ahkerasti. Veden laatu on 
hyvä.

Osakaskunnan asioita hoitaa hoitokunta, 
puheenjohtaja Kari Lahdenperä puh. 050 
548 2140.

Kalastuslupia myydään vuonna 2010 
edelleen Chydeniuksella, osoite 
Myllylammentie 46. Luvan hinta on 
osakkaille ja kyläläisille 15 €. Lupia saa 
enintään 4 kpl osakaskiinteistöä kohti.

Muista, että kaikki pyydykset on 
merkittävä. Luvanmyyjältä saa tarkemmat 

Muut varaukset: bändi Sammywise
keskiviikkoisin klo 17-21 ja sunnuntaisin 
klo 15-21, bändi The RAT tiistaisin klo 17-
20 ja lauantaisin klo 13-16, lisäksi SNK 
taidekerho perjantaisin klo 18-20.
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merkittävä. Luvanmyyjältä saa tarkemmat 
ohjeet. Kirkkonummi-Porkkalan 
kalastusalueen kalastuksenvalvojana 
toimii Jyrki Kettunen puh. 0400 946 940.



Veklahden keilamestari

Kirkkonummen keilamestaruudet 
2010 ratkottu:
Veklahteen naisten hopeaa! 

Keilailun kunnan mestaruudesta kilpailtiin 
Aktia Sport Centerin keilahallissa 
Masalassa 15.3. – 18.4.2010. 

Heli Korpi onnistui selvittämään tiensä 
naisten sarjan finaaliin saakka, jossa hän 
tiukan kamppailun jälkeen sai hopeatilan, 
tulosten ollessa 560-536. Heliä voinee 
siten  kutsua Veklahden keilamestariksi!

Kilpailun järjesti Tuubi-71 ja Helin seura 
on Masalassa toimiva Kirkkonummen 
Keilaajat, KirKe.  

Kyläsanomien toimittaja esitti Helille 
muutamia kysymyksiä, joihin hän auliisti 
vastaili:

1. Miten kauan olet harrastanut 
keilaamista?
� Reilut neljä vuotta, yhden kerran 

Kotkassa, mutta pääosan ajasta
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Kotkassa, mutta pääosan ajasta
Kirkkonummella.

2. Mikä keilaamisessa viehättää?
� Siihen vain hurahti...

3. Odotitko näin hyvää tulosta?
�Tietysti halusin menestyä, mutta erityisiä

tavoitteita ei ollut etukäteen.

4. Kuinka tiivisti harjoittelit ennen kisaa?
� Vapaapäivinäni lähes joka päivä,

vähintään tunnin ajan. 

5. Kuinka kauan aiot jatkaa keilaamista?
� Kunnes kunto loppuu.

Keilaajan kellomalli

6. Oletko saanut keilahallilta tai keilaseurasta uusia ystäviä? 
� Itse keilaaminen on tärkeintä, seurakaverit ovat lähinnä hyvänpäivän tuttuja.

7. Kenelle suosittelet tätä keilaharrastusta?
� KAIKILLE! 



Retki Pokrovaan

Järjestimme 25.5. retken Pokrovan
ortodoksiseen kirkkoon, joka sijaitsee 
Jorvaksessa noin kahdeksan kilometrin 
päässä Veklahdesta. Isäntänä toimi isä 
Hariton joka kertoi perusteellisesti tilan 
historiasta. Tilan alue on noin viiden 
hehtaarin suuruinen ja kasvillisuus varsin 
vehreää näin keväällä. 

Tilan nimi on nykyään Pokrova, joka 
tarkoittaa Neitsyt Marian suojelusta. 
Aiemmin nimenä on ollut eri sukujen 
omistuksessa Kyöstilä ja Dannebrog. 

Vuonna 1960 Kirkkonummen kunta osti 
tilan ja siihen sijoitettiin kehitys-
vammaisten koti. Sen jälkeen tilalla oli 
erilaista pienteollisuutta, minkä jälkeen tila 
ränsistyi pahoin. 

Pokrova sai alkunsa 1995 kun Isä Hariton

Illallisen jälkeen kävimme vielä 
veljeskunnan puodissa josta ostimme 
tyhjäksi sen päivän kaalipiirakka- ja 
nokkosleipävaraston. Ainakin meillä 
kotona leipä teki hyvin kauppaansa!

Kirkon mosaiikki hohtaa kauniisti ilta-auringossa
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Pokrova sai alkunsa 1995 kun Isä Hariton
sai silloiselta Suomen ortodoksiselta 
johtajalta KP. Ap. Johannekselta virallisen 
siunauksen aloittaa yksityisen 
luostarihankkeen Kirkkonummen 
Jorvakseen.

Vuonna 1996 aloitettiin kunnostustyöt 
tilalla ja 17.6.2001 kirkko vihittiin käyttöön. 
Alueen kunnostuksessa ja siivouksessa on 
koko ajan ollut paljon talkoolaisia mukana. 

Isä Hariton on varsinainen supliikkimies, 
jonka puhetta oli ilo kuunnella. Aihepiiri 
vaihteli hengellisistä asioista arkipäivän 
ihmissuhdejuttuihin humoristisella 
käsittelytavalla höystettynä.

Kirkon esittelyn jälkeen kävimme yhdessä 
syömässä maittavan illallisen.

kotona leipä teki hyvin kauppaansa!

Pokrovan kotisivut: www.pokrova.fi

Menemme porukalla syömään



Kylän koristeet ja kiusankappaleet

Kukkalaatikot bussipysäkeillä

Monena vuonna jatkuneen käytännön 
mukaisesti olemme tänäkin vuonna 
hankkineet kukkia ja laittaneet 
Veklahdentien ala- ja yläpysäkkien 
kukkalaatikot kesäkuntoon.  

Olemme pyrkineet pitämään laatikot 
kukassa toukokuusta syyskuuhun. 
Varsinkin mikäli keli on kuiva ja asut lähellä 
näitä kukkalaatikoita voit aivan mainiosti 
osallistua kastelemiseen. Päävastuulliset 
kastelijat eivät ole ihan koko kesän paikalla 
hoitamassa hommaa.

Jättiputki
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Jättiputki on vahingollinen haittakasvi joka 
ei kuulu Suomen luontoon. Kunnan 
ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee 
toimenpideohjelmaa jättiputkien 
hävittämiseksi Kirkkonummen alueelta. 
Tämän vuoksi olisi hyvä ilmoittaa kaikista 
esiintymistä ympäristönsuojeluyksikölle. 

Noudata varovaisuutta ja hanki tarpeelliset 
ohjeet, mikäli rupeat torjuntatoimiin omalla 
tontilla!

Lehtokotilot

Jättiputkia Veklahdentien varrella

Kotiloita on vuosi vuodelta yhä 
enemmän. Ne syövät kaiken 
kasvullisuuden. Hyvä torjuntakeino on 
upottaa ne etikkaiseen veteen tiiviiseen 
purkkiin. 

Sateen jälkeen poimii näitä hetkessä yli 50 kpl

Kukkalaatikko ja roskis yläpysäkillä



Takasivu – Baksidan

Hyvää kesää sekä vakituisille asukkaille 
että kesäasukkaille! Haluan erityisesti 
toivottaa uudet kyläläiset tervetulleiksi. 

Mennyt talvi oli erityisen runsasluminen, 
mikä myös aiheutti jonkin verran
vahinkoja. 

Tulevana lauantaina 19.6. pidämme taas
rantatalkoot. Rannalla on kaatunut kaksi
isoa hopeapajua viime viikon kovassa
tuulessa.

Myös täällä Veklahdessa pitää varautua
siihen, että sääolosuhteet aiheuttavat
erilaisia ongelmia.

Pihalammikossa ovat olleet sammakot, 
vesiliskot, rantakäärmeet ja korentojen
toukat – se on kesä nyt!

Micke, Veklahdessa 16.6.2010

God sommar, såväl åretruntbybor som
sommargäster! Jag väl särskilt välkomna
alla nya bybor.

Vintern som gick innebar ett
exceptionellt tjockt snötäcke, och det
medförde sig en del skador.

Inkommande lördag 19.6. hålls det igen
strandtalko. Två stora silverpilar har
brustit i den hårda blåsten senaste
veckoslut.

Även här i Vecklax bör man bereda sig 
för att väderförhållandena kan förorsaka
olika problem. 

I gårdspölen har vi sett grodor, 
vattenödlor, snokar och sländornas larver
– det betyder sommar!

Micke, i Vecklax 16.6.2010
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Utelias vesilisko  …  en nyfiken vattenödla.


