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Maalaus Marita Aaltonen



Toimikunnan terveiset

Vuoden 2010 toimikunta

Puheenjohtaja Mikael Gerkman

Jäsenet Heikki Arppe, Jaana Chydenius, 
Markku Kleemola, Lotta Sandström-
Peltonen, Päivi Mehtonen-Usmi ja Risto 
Tiirikainen

Varajäsenet Silja Ryhänen, Tapio Honkala ja 
Marita Aaltonen

Jäsenmaksut

Tämän lehden välissä jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2010 
jäsenmaksujen maksamista varten. Muista 
käyttää omaa viitenumeroa!

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 € ja 
perhejäsenmaksu 10 €.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Veklahden Kyläyhdistys r.y:n tavoitteena on 
huolehtia Veklahden kylän viihtyisyydestä ja 
koko kylän sekä kyläläisten välisen yhteis-
toiminnan kehittämisestä yhdistyksen 
sääntöjen, sääntömääräisten kokousten ja 
toimikunnan päättämien linjausten 
mukaisesti. Tämän päämäärän saavutta-
miseksi yhdistys järjestää tapahtumia ja 
toimintoja kevätkaudella: jääkiekkokaukalon 
jäädytys ja jääkiekkoilun järjestäminen, 
talvirieha, teematilaisuus 1 (avoin), 
Veklahden Kyläsanomat, yhdistyksen 
kevätkokous, kevätretki ja juhannusjuhla. 

Syyskaudella elojuhla, syysretki, teema-
tilaisuus 2 (avoin), lasten tapahtuma, esim. 
Halloween-juhlat, yhdistyksen syyskokous, 
Veklahden Kyläsanomat ja joulujuhla, sekä 
muita tilaisuuksia toimikunnan päätösten 
mukaisesti.

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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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.

mukaisesti.

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden lähi-
alueen yhdistysten ja toimijoiden kanssa, 
varsinkin Wecklaxin Asutusalueen Yhdis-
tyksen kanssa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä 
Kirkkonummen kuntaan ja muihin yhdistyk-
sen toiminnan kannalta tärkeisiin tahoihin. 
Otamme kantaa asioihin, jotka koskevat 
Veklahden kylän aluetta. Toimikunta 
valmistelee kyläsuunnitelmaa, jonka 
yhteydessä teemme kyselyn kyläläisille. 
Toimikunta kannustaa kylän asukkaita 
viestittämään aktiivisesti toimikunnalle 
tärkeinä kokemiaan asioita jotta Kyläyhdistys 
voisi toimia asukkaiden toivomalla tavalla.

Seuraa ilmoitustauluja ja 
nettiä – tarkempaa 

tietoa ennen tapahtumia!



Kevätretki Porkkalanniemelle

Tässä kävelemme 
näköalapaikalle. Ilma oli 
erinomaisen raikas, mutta ei 
liian viileä.

Mukana olevat koirat pidimme 
tietenkin kiinni.
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Retken johtaja Markku bongaa erilaisia lintuja, joita oli satamäärin.

Ulkoilun jälkeen eväät maistuivat.
Valitettavasti kaikki pöydän antimet 
eivät kuuluneet meille, sillä hieno sää 
oli houkutellut paikalle runsaasti 
muitakin luonnon ystäviä. Joutsen on uljas lintu.



Rannalla tapahtuu I

Kesäkuun alussa pidimme 
rantatalkoot, taas oli oikein 
mukavasti ahkeria kyläläisiä 

mukana ja tauolla eväät 
maistuivatkin hyvin!

Talkooväen ansiosta ranta on 
siisti ja käyttökelpoinen  
Juhannus- ja Elojuhlilla.

PuuCeen tyhjennys ja 
peseminen on yleensä ollut 

suosittu tehtävä…

Kaitsu miettii 
Juhannusjuhlissa, onkohan 
tuo mainos tarpeeksi vetävä…

Vai pitäisikö olla jotain 
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Vai pitäisikö olla jotain 
räväkämpää jotta kaikki 
kyläläiset ymmärtäisivät tulla 
mukaan?!

Illan kohokohta on tietenkin 
kokon polttaminen, ja jos on 
viileä ilma, kokon lähellä on 

varsin lämmin! 

Ja jälkihommat hoidetaan 
porukalla, jotta saadaan tuli 
turvallisesti sammutettua. 



Rannalla tapahtuu II

Jääkiekkokaukalon takaosaan oli 
tänä vuonna jätetty kasvillisuutta 
kitkemättä tarkoituksella, jotta 
hyönteiset viihtyisivät.

Innokas luonnontieteilijä 
tositoimissa.

Joukon bravuuri Elojuhlillla on 
tunnetusti muurinpannulettujen 

paisto.
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Eipä ole jäänyt lettuja syömättä, 
kotiin viemisiksi.

Rannan tapahtumissa vaihdetaan 
kuulumisia tuttujen ja vähän 
tuntemattomienkin kanssa.

Täällä saa tietää, mitä mieltä 
kyläläiset ovat ajankohtaisista 
asioista.



Teatteriretki Masalaan
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Masalan nuorisoteatterin esitykset ovat aina olleet mainioita. Juhannuksen jälkeisellä 
viikolla kävimme kolmenkymmenen hengen voimin katsomassa kesänäytelmää ”Mies 

joka ei osannut sanoa ei”. Taas oli erinomainen reissu!



Humaljärven pedot

Järvessä on paljon suuria kaloja. Yli 
kymmenenkiloisia haukia ja kuhia voi 
hyvinkin saada saaliksi.

Kalajuttuja

Haukia odottamassa perkaamista.
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Micken syyskuun saalis, 7.5 -kiloinen uisteluhauki.

Arin saalis verkoilla marraskuussa, isompi kuha 9.3 
kiloa!

Elojuhlien aikaan saatu hauki jigillä. Kalamies ja kalan 
paino tuntematon.



Syysretki Hämeenlinnaan ja Riihimäelle

Retkikohteeksi valittiin 
Hämeenlinnan Aulanko, 
jossa historiallisen 
linnan lisäksi olisi ollut 
tarjolla kaiken ikäisille 
sopivaa toimintaa, mm. 
kylpylä ja sen yhtey-
dessä oleva keilahalli 
baareineen.

Lapsiperheitä retkelle ei 
kuitenkaan osallistunut, 
joten retken sisältö 
muuttuikin kulttuuri-
painotteiseksi.

Kiertokäynti linnassa taitavan oppaan 
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Ruokailimme tilausravintolana toimivassa 
Katajiston kartanossa, joka on rakennettu 
1800-luvun alkupuolella. Sen tunnetuin isäntä 
on ollut Hugo Standersjöld, jonka kerrotaan 
rakennuttaneen Aulangon alueen mieli-
tietylleen, puolalaiselle kreivittärelle, edusta-
maan eurooppalaista loistoa. Puitteet olivat 
upeat ja ruoka sanoinkuvaamattoman hyvää.

Retken aikana päätettiin vielä muuttaa 
ohjelmaa ja pistäytyä matkan varrella 
olevassa Riihimäen lasimuseossa, jossa 
voi perehtyä lasin yli 4000 vuotta pit-
kään historiaan ja suomalaisen lasin-
valmistuksen 300-vuotiseen perin-
teeseen. Lasimuseon vieressä sijaitsee 
myös metsästysmuseo, jossa osa 
joukosta ehtikin piipahtaa.

Kiertokäynti linnassa taitavan oppaan 
johdolla antoi kuvan elämästä linnassa 
sen historian eri vaiheissa. 



Lasten Halloween-juhlat Kesälässä

Kesälä 
muuttui 
kummitus-
taloksi 
31.10. 
jolloin 
paikalle 
kokoontui 
mitä erikoi-
simmissa 
asuissa 
olevia 
olentoja.

Tunnelman 
täydensi 
lähes täysi 
kuutamo. 
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Tarjottavaa oli runsaasti ja tietenkin juhlan hengen mukaisesti ”hämähäkkileivoksia”, 
”kalatoukkia” ja ”aivolimaa”, joka jossain vaiheessa taisi tehdä lattiankin liukkaaksi.
Mutta mitäpä ne noidat eivät söisi, ja vieläpä kehuivat maukkaiksi!  Eikä mitään jäänyt 
syömättä, vaikka joku tyttö aluksi taisi todetakin, että ”hui, noita en uskalla edes maistaa”. 

Lastenjuhlaan 
kuuluvat 
syömisen ja 
yhdessäolon 
lisäksi tietenkin 
kisailut, jotka 
nyt oli suunni-
teltu teeman 
mukaisiksi.  

Miltä kuulostaa 
hämäkin 
etsiminen 
taskulampun 
valossa 
Kesälän 
pimeässä ylä-
kerrassa, hui!



Juho Usmi hoiti juhlien 
juontajan tehtävät ihan 
ammattimaiseen tyyliin.

Kyläyhdistyksen joulujuhla 28.11.2009

Veklahden yhteinen joulujuhla on perinteinen, tunnelmallinen tapahtuma, joka kerää 
aina Kesälän täyteen juhlaväkeä. Tänäkin vuonna juhliin osallistui noin 50 eri ikäistä 
kyläläistä. Ohjelma on uusi joka vuonna, mutta noudattelee samaa perinnettä: Aikuisten 
ja lasten harjoittelemia ohjelmanumeroita, yhteislaulua, arpajaiset, joulupukin odotettu 
saapuminen ja lahjapussien jako lapsille sekä lopuksi jouluiset tarjoilut.

ammattimaiseen tyyliin.
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Tänä vuonna meillä oli myös 
vierailevia esiintyjiä, kun Kirkko-
nummen koulun 5. musiikkiluokka 
kävi esittämässä Tiernapojat.

Kylän omat tytöt toivat meille Anun 
säestyksellä herkän Lucia-tervehdyksen, 
jonka jälkeen...

...Saga esitti runon nimeltä 
”Mahtimummeli määrää”.



Perinteisiin kuuluu myös nukke-
teatteriesitys, jossa tällä kertaa 
kissa ja koira emäntineen ja 
isäntineen  ystävystyivät.

Jaanat toivat juhliin hieman 
huumoria eli kylän vanhojen 
naisten keskustelutuokion: 
’Miten ristiriita syntyy´.

...  "Jaa-a, ei nykyään 
vaan ole niin kuin ennen."

"Mikä ei ole?"
"Ei mikään. Mikään ei ole 

niin kuin ennen."
"Ei niin Entäs sinä?"

"Minä?"
"Oletko sinä niin kuin ennen?"

"Hei kuule, mitä sinä tarkoitat?"
"No ei, minä vaan ajattelin..."

Ote Bengt Ahlforsin tekstistä...
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"No ei, minä vaan ajattelin..."
"Kuule, älä kuule viitsi."

"Mitä viitsi?”  ...

Ja tulihan se odotettu joulupukkikin vihdoin! 

Tänä vuonna kylä-
yhdistys pääti palkita 
jäseniään ilmaisilla 
arpajaisilla. Pääpalkin-
non eli herkkukorin voitti 
Eino Usmi ja muut on-
nelliset voittajat olivat 
Laura Kempe ja 
Daniela Laine.



Takasivu – Baksidan

Hyvä kyläläinen,

kulunut vuosi on ollut vaihteleva ja 
työntäyteinen. Talous, ympäristö ja 
lautaset ovat olleet lehtijuttujen 
vakioaineistoa.

Kirkkonummella rakennetaan ja 
suunnitellaan paljon, myös kenties 
kuntaliitosta Siuntion ja Inkoon kanssa.

Ainoa varma on, että myös ensi vuosi 
tulee olemaan antoisa/haastava monin 
erilaisin tavoin.

Hyvän Joulun ja Uuden Vuoden 
toivotuksin!

Micke, Veklahdessa 17.12.2009

Bästa bybo,

det gångna året har varit omväxlande 
och arbetssamt. Ekonomin, miljön och 
tallrikarna har det skrivits mycket om i 
tidningarna. 

I Kyrkslätt bygger och planerar vi aktivt, 
eventuellt även en kommunfusion med 
Sjundeå och Ingå.

Det enda säkra är att även nästa år 
kommer att medföra givande/utmanande 
element. 

Med förhoppningar om en God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Micke, i Vecklax 17.12.2009

Masalan nuorisoteatterin kesänäytöksen loppu – sommarföreställningens avslutning.
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