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Toimikunnan terveiset

Aktiivista toimintaa

Tänä vuonna Kyläyhdistys on järjestänyt 
talviriehan 7.2., koko perheen teatteriretken 
Helsinkiin 12.3. sekä nyt viimeksi 7.5. 
aikuisten teatteriretken Espooseen.

Tänä vuonna jääkiekkokaukalo jäädytettiin 
pidemmäksi aikaa viikoilla 3-11. Kunnossa-
pidosta huolehtivat Ari Lehtinen, Risto 
Tiirikainen, Kari Lahdenperä, Tapio Honkala, 
Veli-Pekka Levänen, Kai Lakkala, Ralf 
Chydenius sekä Johan ja Jaana Lindfors. 
Kiitos kaikille uurastajille!

Kirkkonummen kunta on päättänyt tukea 
toimintaamme 900 eurolla, josta olemme 
hyvin kiitollisia! Avustuksen turvin voimme 
järjestää enemmän toimintaa Veklahden 
kylän asukkaille.

Yhteinen ympäristömme

>>> kunnan rakennus- ja 
ympäristöviranomaisilta, miten pitäisi toimia. 
Veklahden kyläyhdistys tulee seuraamaan 
tilannetta kesän ajan ja viimeistään 
elokuussa tulemme palaamaan asiaan 
tekemällä yksilöityjä kiinteistöjen 
tarkastuspyyntöjä kunnan viranomaisille. 

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.

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

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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Yhteinen ympäristömme

Toimikunnan edellisessä kokouksessa 
käsittelimme muun muassa kylän yhteistä 
ympäristöä. Toimikunta on huolissaan siitä, 
että  jotkut kiinteistöt ovat varsin 
sotkuisessa kunnossa ja näyttävät olevan 
enemmän varasto- kuin asuinkäytössä. 
Varmaan meillä monella on pihoillamme 
sellaista tavaraa, josta olisi hyvä päästä 
eroon kierrättämällä, mutta varsinkin 
näkyvillä paikoilla on naapureita ja muitakin 
kyläläisiä huomioitava.

Olemmekin jo tiedustelleet   >>>

hoitamiseen.

Jäsenmaksut

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

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 4 € ja 
perhejäsenmaksu 10 €.



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 Anu 
Kleemola, Arja Pohto ja Merja Arppe. 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
6.4. Mariefredissä ja syyskokous 16.11. 
Kesälässä. Toimikunta kokoontui 16.1., 
12.3., 14.5., 15.6., 3.8., 15.10., 12.11. ja 
30.11. Yhdistykseen kuului jäsenmaksun 
maksaneita henkilöitä 68 perhekunnasta 
(v. 2007:62).

Kevätkauden tapahtumat

Tammikuun alussa kävimme 20 
kyläläisen voimin katsomassa Masalan 

Syyskauden tapahtumat

Elojuhla juhlittiin 9.8. rannalla. Koko 
päivän kestävä syysretki järjestettiin 
lauantaina 13.9. Mustion linnaan ja 
Siuntion Hyvinvointikeskukseen, jossa 
myös harrastimme jousiammuntaa. 
Retkeen osallistui 27 henkilöä mainion 
sään suosiessa. Syyskokouksen 
yhteydessä kunnan vesihuoltopäällikkö 
kävi kertomassa ajankohtaisista 
kunnallistekniikkaan liittyvistä asioista. 
Kylän pikkujoulut järjestettiin Kesälässä 
lauantaina 29.11. Ohjelmaan sisältyi 
lasten jouluisia teatteriesityksiä, 
arpajaiset, tarjolla oli joulupuuroa ja 
kahvia. Noin 50 henkilöä osallistui.

Tiedotus

Veklahden Kyläsanomat ilmestyi 
toukokuussa ja joulukuussa. Lehden 

Toimintakertomus vuodelta 2008

kyläläisen voimin katsomassa Masalan 
Nuorisoteatterin esityksen ‘Miten 
haluatte’. Talviriehaa ei taaskaan voitu 
järjestää aikaisen kevään tulon takia. 
Äiti-vauvakerho jatkoi kokoontumisensa 
Kesälässä keskiviikko-iltapäivisin. 
Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin 
samalla kevätulkoiluretki ja lapsille 
kierrätykseen liittyvä  roskien 
keräyskilpailu. Rantatalkoot pidettiin 
kesäkuun alussa, kymmenkunta henkilöä 
osallistui. Perinteinen juhannus juhlittiin 
rannalla, mukana oli noin 100 henkilöä 
sateisesta säästä huolimatta. Ohjelmassa 
mm. arpajaiset ja Veklahden 
tikanheittomestaruuskisa, tarjolla 
grillimakkaraa.

toukokuussa ja joulukuussa. Lehden 
painos oli 100 kpl. Kyläyhdistys on 
tiedottanut toiminnastaan myös 
internetissä osoitteessa 
www.kolumbus.fi/mikael.gerkman/Veklahti.htm.

Yhteistyö, vaikuttaminen

Syyskokous päätti kirjelmästä, joka koskee 
kevyen liikenteen väylää Veklahteen. 
Kyläsuunnitelma on ollut työn alla.
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Matkalle lähdettiin 
torstai-iltana 7.5. 
Kajonin pikku-
bussilla. 

Ensimmäinen ryhmä 
tuli kyytiin Morsius-
mäen pysäkiltä. 

Kyläyhdistyksen teatteriretki 7.5.2009

Saksalainen naamioteatteriryhmä Familie Flöz esiintyi Espoossa ensimmäisen kerran 
syksyllä 2005, jolloin Lindforsin Jaana oli käynyt katsomassa esityksen. Nyt teatteriryhmä 
oli jälleen viikon vierailulla Espoon teatterissa ja Jaana, positiivisten kokemustensa 
innoittamana, toimi ripeästi ja varasi kyläläisille lippuja, ennen kuin ne loppuunmyytiin.

Alapysäkiltä saatiin täydennystä.
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Naamioteatteri oli monelle uusi kokemus, 
joten bussissa luettiin samana päivänä 
julkaistu Helsingin Sanomien kirjoitus ja 
yritettiin kuvitella etukäteen, mitä mahtaa 
olla teatteriesitys ilman sanoja. Kaikki 
olivat kuitenkin positiivisen odottavalla 
mielellä. 

Alapysäkiltä saatiin täydennystä.
Ja loput ryhmästä tavattiin sitten teatterilla. 

Nimestään huolimatta tämä Familie Flöz 
teatteri ei ole perheyritys, vaan naamio-
näyttelemiseen perehtyneiden ja alan 
koulutusta järjestävien näyttelijöiden 
ryhmittymä. 



Mitä on naamioteatteri?

Se on sanatonta, vaan ei kuitenkaan 
hiljaista teatteria. Musiikilla ja muilla 
äänitehosteilla on tässä teatterimuodossa 
erittäin suuri merkitys.

Naamion ilme vaihtelee asennon, valojen 
ja varjojen ansiosta. Katseen suunta on 
äärimmäisen tärkeä ja kaikki eleet pitää 
tehdä niin harkitusti, ettei sanoja tarvita. 

Hotel Paradiso on mustalla huumorilla 
höystetty, hillittömän hauska pieneen 
vuoristohotelliin sijoittuva dramaattinen 
painajainen. 

Tapahtumien alussa hotelli oli vielä siisti 
viiden tähden hotelli, jota leskiäiti piti 
yhdessä lastensa, kahden keskenään 
riitelevän sisaruksen kanssa. Asiakkaat 
saivat kuitenkin osakseen kovaa kohtelua.
Piika varasti kaikkea mahdollista ja kokki 

Roolit vaihtuvat tiuhaan tahtiin eikä 
esitystä katsoessa millään voinut uskoa, 
että sekä hotellin henkilökunnan, 
kaikkien hotellivieraiden ja paikalla 
käyneen poliisikunnankin rooleissa olivat 
vain samat neljä näyttelijää!

Esitys oli yllätyksiä täynnä ja viimeinen 
yllätys tuli vielä esityksen jälkeen, kun Piika varasti kaikkea mahdollista ja kokki 

riehui keittiöveitsen ja sirkkelin kanssa. 
Räksyttävät koirat ja ärsyttävät vieraat 
taisivat saada aika ikävän kohtalon siellä 
keittiön puolella ja kokin esiliinan veri-
tahrat vain lisääntyivät esityksen loppua 
kohden. Esityksen juoni ja hotellin 
lopullinen kohtalo ei ehkä ihan selvinnyt, 
mutta se ei haitannut tippaakaan, sillä 
esitys oli todella nautittava! 

Veklahden Kyläsanomat - Nro 31 - Kevät 2009

yllätys tuli vielä esityksen jälkeen, kun 
näyttelijät tulivat lavalle ilman naamioita.
Ainakin minä kuvittelin koko esityksen 
ajan, että rooleissa oli kaksi miestä ja 
kaksi naista. En siis ollut uskoa silmiäni, 
kun se vanha kumara mummo paljas-
tuikin nuoreksi salskeaksi mieheksi! 
Valitettavasti yksi näyttelijöistä ehti 
karata ennen kuin sain napattua kuvan. 

Marita Aaltonen



Koti siistiksi - kierrätettävät tavarat talteen

YTV Jätehuollon keräysauto kiertää 
myös Kirkkonummella. Voit tuoda 
autoon maksutta kodin ongelmajätteitä 
sekä metalli-, sähkö- ja 
elektroniikkaromua.

Kodin ongelmajätteitä ovat maalit, 
liimat, lakat, kyllästysaineet, liuottimet, 
lyijyakut, jäteöljyt, paristot, lääkkeet, 
energiansäästölamput, 
elohopeakuumemittarit, torjunta- ja 
kasvinsuojeluaineet, hapot ja emäkset 
jne. Tuo ongelmajätteet keräykseen 
omissa pakkauksissaan.

Metalliromua ovat lämminvesivaraajat, 
tyhjät metalliastiat, polkupyörät, 
metalliset työkalut ja metalliset 
huonekalut jne.

Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) 
ovat muun muassa jääkaapit, pakas-
timet, kahvinkeittimet, TV:t ja tieto-

Auto on lähinnä meitä maanantaina 
25.5.  klo 17.00-17.45 
Österbyntie/Herrlantie, Aavaranta Opisto, 
Oitmäki 

sekä

klo 18.00-18.45 Masalantie 268 A-B, 
Sepän koulu, Masala.

Lisätietoja netistä  www.ytv.fi ja 
puhelimella 09 - 156 1611.

Meitä lähin paperi- ja lasinkeräyspiste on 
Svartvikissa.

Laajempi keräyspiste on Masalan K-
kaupan pihassa, johon voi viedä 
monenlaista tavaraa, myös pienmetallia, 
muovikasseja ja vaatteita.
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timet, kahvinkeittimet, TV:t ja tieto-
koneet (enintään 3 kpl/laitetyyppi/tuoja).

Masalan K-kaupan kierrätyspiste



Lauantaina helmikuun 7. päivänä vietettiin 
kylällä perinteistä talviriehaa. Kunnon 
talvisää toi paikalle mukavasti väkeä. 
Toppapukuisia pikkukyläläisiä oli sen 
verran, että hiihtokisan järjestäjien työ 
saanee jatkoa myös tulevina vuosina. 
Napakelkkaa oli vuoden mittaan kaivattu 
päätellen siitä, miten tiiviisti se söi 
Humaljärven jäähän ympyränmuotoista 
uraa. Puitteet olivat siis kunnossa, kun 
kaukalossakin oli kelpo jää ja jatkuvaa 
kuhinaa.

Kyläyhdistys muonitti talviriehujia 
makkaralla ja kuumalla mehulla. Riehan 
järjestäjien sisikunnan paras lämmike oli 
kuitenkin havainto siitä, että kyläläisillä on 
tarve kokoontua kisaamaan, vaihtamaan 
kuulumisia ja tutustumaan kylän 
uudisasukkaisiin. Talvea potevan 
veklahtelaisen saa liikkeelle vain toinen 
veklahtelainen!

Hiihtokilpailun tulokset:

Sarja 6-9-vuotiaat, sininen rata

1. Linnea Niemi 0.55.83
2. Sebastian Meriläinen 0.56.97
3. Jenni Laine 0.57.20
4. Anette Chydenius 0.59.50
5. Saga Lindfors 1.08.72
6. Sara Korpi 1.34.73
7. Kaisa Klippi 1.40.90
8. Annu Ryhänen 2.25.90

Sarja 10-15-vuotiaat, vihreä rata

1. Elis Lindfors 1.19.65
2. Junnu Chydenius 1.29.15
3. Daniela Laine 1.32.62
4. Tumppi Chydenius 1.41.16

Helmikuun makkarafesti

veklahtelainen!

Jaana Lindfors
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Sarja yli 15-vuotiaat, vihreä rata

1. Arja Pohto 1.20.38

Voittajan on helppo hymyillä!



Smedsbyn osakaskunta

Vuosikokous pidettiin Kesälässä 27.4. 

Kokoukseen osallistui kymmenkunta 
henkilöä. Osakaskunnan ohje kalastajille 
jaetaan tämän Kyläsanomien liitteenä.

Osakaskunnan asioita hoitaa hoitokunta, 
puheenjohtaja Kari Lahdenperä puh. 050 
548 2140 sekä varapuheenjohtaja Hannu 
Silvennoinen puh. 0400 489 361.

Kalastuslupia myydään vuonna 2009
Chydeniuksella, Myllylammentie 46.

Kansalaisopisto järjestää tänäkin vuonna 

Ajankohtaista

Keväisen maiseman maalausta järven ja joen rannalla 

Grrr-rr, jouduin kiinni!
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Kansalaisopisto järjestää tänäkin vuonna 
Veklahdessa maalauksen viikonloppu-
kurssin. Opettajana toimii Tarja Bruun, 
joka on myös kyläyhdistyksemme jäsen.  

Kokoontuminen on Kesälässä, josta 
lähdetään Humaljärven rannassa 
sijaitseville "Korppikallioille" (Korkberget), 
jossa maalaamme upeissa jylhissä 
maisemissa. Sunnuntaina menemme 
kimppakyydeillä Kauhalan ulkoilualueelle, 
mutkittelevan joen varteen ja jyrkkien 
kallioputouksien alle. 

Ota mukaasi maalaus- ja piirustus-
tarvikkeet, sekä retkivaatetus.

Ilmoittautuminen kansalaisopiston netti-
sivuilla, kurssin numero on 022012.

Ajankohta: la 23.5. klo 12.00-15.45 ja su 
24.5. klo 12.00-15.45.

Vuoden 2008 ’taiteilijaplantut’



Kalastus Humaljärvessä ja Vitträskissä

Humaljärvi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Karppi 345 500 150

Kaloja istutetaan säännöllisesti 
Humaljärveen ja Vitträskiin. Toiminta 
rahoitetaan suurimmalta osin kalastus-
maksuilla ja sen takia on tärkeää, että 
kaikki kalastajat hankkivat luvat kuntoon. 

Molemmissa järvissä on nähty luvattomia 
ja asiattomasti laitettuja pyydyksiä. 
Kehotamme kaikkia luvallisilla keinoin 
pyydystävät kunnon kalastajat 
huomioimaan laittomat pyydykset ja 
ilmoittamaan niistä osakaskunnalle sekä 
kalastuksenvalvojille.

Kuhaa on tullut pyydyksiin aika huonosti 
viime vuosina, ehkä sitä kannattaisi istuttaa 
lisää.

Ankeriasta ei ole istutettu Humaljäveen
moneen vuoteen, mutta vielä niitä saattaa 
saada, varsinkin pitkällä siimalla. Savustettu 
ankerias on erinomaista.

Rapua on istutettu Humaljärveen, mutta 
kuuleman mukaan rapuja on tullut 
huonosti.

Alla olevat tiedot 2000-luvun istutuksista on saatu 
TE-keskukselta.
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Kirjolohi 314 85 100

Kuha 6700 5645

Made 9150

Peledsiika 2230 3510 5035 15680 5500

Rapu 670 400 1000 800 1124

Siika ssp. 12000

Vitträsk

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Harjus 1080 1800

Järvitaimen 1275

Nieriä 145

Siika ssp. 2500 2000 2670 2100 6000



Jousitieltä on perinteisesti kuljettu 
Myllylammentielle ns. Pähkinäpolkua 
pitkin, josta tosin pähkinäpuut ovat viime 
vuosien aikana kovasti harventuneet. Viime 
kesänä Pähkinäpolkua kunnostettiin, joten 
siitä on päässyt tänä keväänä kulke-maan 
kuivin jaloin myös kosteina aikoina.

Uusi lenkkipolku ulkoilijoille

Tänä keväänä Wecklaxin asutusalueen 
yhdistys on jatkanut urakkaa ja nyt on 
valmistunut myös polku Myllylammen-
tieltä Myllylammenojan ylittävän uuden 
sillan kautta ojan toisella puolella ole-
valle yhdistyksen omistamalle, yhteisiin 
virkistysalueisiin kuuluvalle maa-alueelle.

2. Myllylammentie –
Myllylammenoja

1. Jousitie - Myllylammentie
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virkistysalueisiin kuuluvalle maa-alueelle.

Ethän anna lehtokotiloiden vallata Veklahtea? 

Lehtokotilo (Arianta arbustorum) on 1 – 2,5 cm mittainen kotilo, joka on alkanut yleistyä 
viime vuosien aikana myös Veklahdessa. Kotilot viihtyvät ojan reunoilla, joutomailla ja 
pitkässä heinikossa ja etenkin suurilehtisten kasvien alapinnoilla. Se kiipeilee taitavasti 
kasveissa ja pensaissa syöden lehdet reikäisiksi. 

Miten lehtokotilot hävitetään?
Luonnonmukaisin torjuntakeino on kerätä 
kotilot pois ja tappaa ne. Siihen on erilaisia 
keinoja, kuten kuuma vesi, polttaminen jne. 
Itse kerään löytämäni kotilot etikkaa 
sisältävään lasipurkkiin, josta ne sitten 
ajoittain hautaan syvälle maahan. Kotilot 
syövät kuolleet lajitoverinsa, joten kuolleita 
kotiloita ei saa jättää maahan. Keräämisestä 
on selvästi hyötyä. Parhaita keruuaikoja 
ovat aikainen aamu, myöhäinen ilta tai 
sateen jälkeen. Huom: Näihin kotiloihin ei 
tehoa mikään olutansa! 

Kotiloiden hävittäminen vaatii kärsiväl-
lisyyttä ja naapureiden yhteistyötä! 
Aikuinen kotilo munii noin 40 munaa 
kahden viikon välein. Munat siirtyvät 
kasvien ja mullan mukana, joten jos 
sinulla on näitä kiusallisia kesävieraita, 
ethän jaa kasvejasi ystävillesi!

Marita Aaltonen



Muutimme vuonna 2006 meille aivan 
uudelle asuinpaikkakunnalle Veklahteen , 
pieneen kyläyhteisöön ja samana vuonna 
syyskuussa syntyi poikamme Aaron ja jäin 
äitiyslomalle. Ketään emme entuudestaan 
tunteneet kylässä, mutta lastenrattaita 
työnnellessäni huomasin, että muitakin 
äitejä oli liikkeellä ja tiesin, että Veklahteen 
oli muuttanut monta nuorta perhettä, joten 
syntyi idea äiti-vauva kerhosta, jossa äidit 
(ja tietysti isätkin) ja vauvat voisivat tavata 
ja tehdä tuttavuutta ja näin syntyisi uusia 
ystävyyssuhteita niin aikuisten kuin 
lastenkin välille. 

Otin yhteyttä kuntaan ja sain luvan käyttää 
Kesälän yläkertaa kokoontumisille, joten 
laitoin ilmoituksen kerhosta kylän 
ilmoitustauluille ja myös kyläsanomiin ja 
ensimmäinen äiti-vauva kerhon 
tapaaminen toteutui maaliskuun alussa 
2007. Paikalla meitä oli viisi äitiä 

Itse menin töihin maaliskuussa 2008, 
joten meidän kerhoilu Aaronin kanssa 
loppui siihen, mutta Salmelan Päivi jatkoi 
kerhon vetäjänä ja kerho kokoontuu siis 
edelleen Kesälän yläkerrassa 
keskiviikkoisin noin klo 15. 

Kerhoon voi tulla mukaan ihan ilman 
ennakkoilmoittautumistakin, tai sitten voi 
ottaa yhteyttä Päiviin; 
paivi.salmela@kolumbus.fi.  

Itsekin odotan  innolla jälleen kerhoilun 
aloittamista kun syyskuun alussa 
Aaronille syntyy pikkusisko tai –veli ja 
voimme jälleen aloittaa kerhossa 
käynnin.

Lotta Sandström-Peltonen

Veklahden Äiti-vauva (lapsi) kerho

2007. Paikalla meitä oli viisi äitiä 
vauvoineen. Kokoonnuimme joka toinen 
keskiviikko ja joukkoomme liittyi uusia äiti-
vauva tulokkaita niin, että 
kokonaisuudessaan meitä oli yli kymmenen 
äitiä vauvoineen. Yleensä ohjelmassa oli 
kahvinjuontia ja rupattelua, ajatusten ja 
ideoiden vaihtoa sekä vertaistukea, 
vauvojen tehdessä tuttavuutta toisiinsa.

Kun ilmat keväällä lämpenivät olimme 
välillä ulkona ja teimme pieniä retkiä 
lähimaastoon. Kerhon myötä tutustui 
kyläläisiin ja muihin samassa 
elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja 
lapsetkin varmasti vanhentuessaan 
löytävät leikkikaverinsa tästä 
samanikäisten piiristä.
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Lotta Sandström-Peltonen

Ella mietteliäänä



Takasivu – Baksidan

Hyvää kevättä kaikille!

Yhteensä jo lähes 100 henkilöä on tänä 
vuonna osallistunut yhdistyksemme 
toimintaan. Toivottavasti myös kesä- ja 
syyskauden toiminta kiinnostaa!

Viime keväänä kaivoimme kuopan pihalle 
ja teimme siihen lammen. Tänä keväänä 
sammakot ovat kuteneet siihen. Lisäksi 
siihen on tullut vesiliskoja. Veklahdessa 
luonto on ympärillämme, yrittäkäämme 
pitää kylämme luonnonläheisenä!

Micke, Veklahdessa 10.5.2009

God vår allesammans!

I år har redan nästan 100 personer 
deltagit i vår förenings verkamhet. 
Hoppeligen intresserar sommarens och 
höstens verksamhet likaledes! 

Ifjol våras grävde vi en grop på gården 
och fyllde den med vatten. I vår har 
grodarna lagt rom i den. Dessutom har 
vattenödlorna hittat pölen. I Vecklax har 
vi naturen runtom oss. Låt oss bevara 
vår by så naturnära som möjligt!

Micke, i Vecklax 10.5.2009
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Kaksi pihalammikon sammakkoa odottavat kesää  …  två grodor i gårdspölen väntar på sommaren.


