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Toimikunnan terveiset

Melkein uusvanha toimikunta 2009

Puheenjohtaja Mikael Gerkman

Varapuheenjohtaja Jaana Chydenius

Sihteeri Jaana Lindfors

Rahastonhoitaja Risto Tiirikainen

Jäsenet Heikki Arppe, Lotta Sandström-
Peltonen, Markku Kleemola ja Silja Ryhänen

Varajäsenet Arja Pohto, Harri Usmi ja Merja 
Arppe

Jäsenmaksut

Tämän lehden välissä jaetaan jäsenille 
tilisiirtolomakkeet vuoden 2009 
jäsenmaksujen maksamista varten. Muista 
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
tilisiirtolomakkeen sähköpostitse, jolloin  
saat lomakkeen paluupostissa.

Tulevaa toimintaa

Talvirieha 7.2.

Kevätkokous 4.4.

Kevätretki Porkkalanniemelle 21.5.

Juhannusjuhla rannalla 19.6.

Elojuhla rannalla 8.8.

Joulujuhla Kesälässä 28.11.

Seuraa ilmoitustauluja – tarkempaa 
tietoa lähempänä tapahtumia

Veklahden Kyläsanomat

Julkaisija: Veklahden kyläyhdistys r.y, Mikael Gerkman, Jousirinne 5, 02400 Kirkkonummi.

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

Painatus: Laserpaino, Lapinrinne 1, 00180 Helsinki. www.laserpaino.com.
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Tasapainoilua elojuhlissa, kenties ensi vuonnakin?



Juhannusjuhlan ja Elojuhlan kuulumiset
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Kokon jälkihoitoa Juhannuksena.

Elojuhlien perinteinen onkikilpailu.

Juhlimme taas 
perinteisesti 
Juhannusta 

20.6. ja 
Elojuhlaa 9.8.



Haloo, autoilijat!
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Kun tulin Kivisillantien risteykseen auto oli 
puskurissa kiinni. Helppo päätellä vauhti; 
lähemmäs ellei yli 100 km/t!

Veklahdesta tulee Masalaan sellaiset 6 km. 
Jos ajat viittäkymppiä, aikaa menee 
sellaiset 7 minuuttia tasaisella vauhdilla. 
Jos ajat rajua ja laitonta ylinopeutta 80 
km/t aikaa menee 4,5 minuuttia. Säästö
2,5 min... Mihin h:tin hienoon asiaan 
tarvitaan noita kahta ja puolta minuuttia, 
että sen vuoksi vaarannetaan oma ja 
muiden turvallisuus, aiheutetaan 
mielipahaa säntillisille kulkijoille ja otetaan 
riski sakoista tai kortin menettämisestä? 
Mielellään kuulisin.

Pahintahan näin Veklahtelaisen kannalta 
on tuo hurjastelu tästä kylän läpi, jossa 
jalan ja pyörin, lastenvaunuin tiellä
kulkeminen on suorastaan välttämätöntä.

Kun ei tätäkään kaikki lue ja kaahaamiseen 
syyllistyvät myös kylän läpi ajavat, 
kannatan kyllä lämpimästi töyssyn 
asentamista Kivisillan kohdalle. Ehkä myös 
Svartvikin risteykseen. Ennen kuin jotain 
kohtalokasta tapahtuu.

Kaikki tämä sormenheilutus koskee tietysti 
myös tietä Kirkkonummelle.
Ja vielä autoilijan näkökulmasta: käyttäkää
muut tiellä liikkujat näinä hämärinä aikoina 
ehdottomasti heijastimia, heijastinliivejä ja 
taskulamppuja. Pyöräilijät valoja ja 
takavilkkuja.

Make

Prologi

Ulkoilutin erään aamun hämärissä koiraa 
Kivisillantiellä. Noin kymmenvuotinen 
koululainen oli aikeissa ylittää Veklahdentie. 
Hän pysähtyi tien reunalla äkisti. Samassa 
kaksi henkilöautoa syöksyi ohi Masalan
suuntaan. Vauhtia hyvinkin 80 km/t. Eikä
tämä ollut mitenkään harvinaista. Ajattelin, 
että joo-o, mikä meitä ihmisiä oikein 
vaivaa?

Veklahdesta Masalaan

Masalan taajaman jälkeen Veklahteen asti 
on 50 km nopeusrajoitus. Se on minusta 
varsin perusteltu. Sonninmäen suoraa 
lukuun ottamatta tie on tosi mutkainen ja 
mäkinen. Sitä käyttävät autojen lisäksi 
myös kaikenikäiset pyöräilijät, jalankulkijat, 
mopoilijat ja koiran kävelyttäjät. Alueella 
myös vilisee hirviä, kauriita, jäniksiä, oravia 
ja supikoiria ynnä muita nelijalkaisia, jotka 
myös ylittelevät tietä. Tieltä risteää myös 
lukuisia pienempiä teitä.

Minusta jotenkin tuntuu, että melkoinen 
joukko autoilijoita ei näe tai ymmärrä noita 
tienlaidan peltilätkiä, joissa on jotain 
numeroita?! Eihän voi ensimmäiseksi 
epäillä kanssaihmisiä tietoisesta lain 
rikkomisesta!?

Kuitenkin tuolla välillä näkee hurjaa vauhtia 
ajavia päivittäin. Kun ajat säntillisesti saat 
takuuvarmasti jonkun takapuskuriin kiinni 
ja jotkut jopa vilkuttavat valoja – kuin 
jollekin häirikölle! Kesän lopulla olin tulossa
Veklahteen päin. Sonninmäen suoran 
lopussa huomasin, että takanani tulee auto 
– Sonninmäen navetan kohdalla. 



Syysretki Mustioon ja Siuntioon
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Taidearviointia syysretkellä Mustion linnassa…

…ja onnistunutta jousiammuntaa Siuntiossa.

…maittavaa ruokaa Mustiossa...

Syysretkelle 13.9. 
osallistui vajaat 30 

kyläläistä. Sää suosi ja 
seura oli mukavaa.



Vesihuoltopäällikkö syyskokouksessa
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Rea Kahilan alustus kunnallistekniikasta 16.11.2008 Kesälässä

Rea Kahila toimii vesihuoltopäällikkönä Kirkkonummen kunnassa. Hän nipisti ystävällisesti 
vapaa-aikaansa ja tuli kertomaan syyskokouksen alkajaisiksi näkemyksiä
kunnallistekniikkasuunnitelmista Veklahden suhteen. Kirjoituksessa avainkohdat hänen 
esityksestään ja myös tärkeimpiä asioita alustusta seuranneesta aktiivisesta 
jatkokeskustelusta. 

• Alueen vesihuollon yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 1999
• Vuonna 2000 kunta suunnittelutti Veklahti ja Svartvikin alueiden runkojohtojen 
rakennussuunnitelmat. Runkojohtojen kustannusarvio oli lähes 80 % suuremmat kuin 
vastaavat osuudet oli arvioitu yleissuunnitelmassa.
• Veklahti-Svartvik osayleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 2001.
• Kaavassa on määräys Veklahden osalta että erillispientaloalueilla on rakennuspaikka 
liitettävä alueelliseen vesihuollon verkostoihin, jotta kaavan mukainen rakennusoikeus olisi 
toteutettavissa
• Svartvikin osalta kaavassa on määräys että ympärivuotiset asunnot ja vesikäymälällä
varustetut loma-asunnot tulee liittää alueelliseen vesihuollon verkostoihin
• Alueella sijaitsee 

- noin 400 omakotitaloa tai lomakiinteistöä, joista noin 300:lla on rakennuksia
- kunnan omistuksessa 22 omakotitalon rakennuspaikkaa
- johtamistaidon opisto, automuseo ja kesäsiirtola

• Vuonna 2004 on arvioitu että alueen vesihuollon rakentamiskustannukset ovat noin 2 M€
• Kyläkokouksessa Aavarannassa elokuussa 2003 oli 149 henkilöä.
• Liittymismaksu alueella arvioitiin olevan noin kaksinkertainen normaaliin taksaan 
verrattuna

Rean esitys:

VEKLAHTI - SVARTVIK - AAVARANTA  
-ALUEEN VESIHUOLLON 
TOTEUTTAMINEN

Rea Kahila. Kuva: Marita Aaltonen



...jatkuu...
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• Kysely alueen kiinteistöjen omistajille liittymishalukkuudesta vuonna 2003
- kyselykaavakkeita lähetettiin 396 kpl
- vastauksia saatiin 251 (63 %)
- 153 kpl (61 %) toivoi vesihuollon rakentamista
- 72 kpl (29 %) ei toivonut vesihuollon rakentamista
- 26 kpl (10 %) ei osannut ottaa kantaa

• UYK:n kehittämisohjelman toimenpideohjelmassa hanke on sijoitettu 1.koriin, joten 
valtion avustuksen saamiseen on hyvät mahdollisuudet
• Vuoden 2009 talousarvioon on ehdotettu 30.000 €.n määräraha johtojen 
rakennussuunnittelua varten.
• Taloussuunnitelmaan on ehdotettu seuraavat määrärahat

- 660.000 € vuodelle 2010
- 770.000 € vuodelle 2011
- 400.000 € vuodelle 2012
- 400.000 € vuodelle 2013

• Johtamistaidon opisto on ollut yhteydessä kuntaan ja ilmoittanut olevansa hyvinkin 
kiinnostunut keskitetystä vesihuollosta.
• Gesterby-Sepänkylän osayleiskaavan laatiminen on aloitettu.
• Kaavoituksen yhteydessä laaditaan alkuvuonna konsultilla tarkastelu alueen vesihuollon 
rakentamisen vaikutuksista Veklahti-Svartvik alueeseen.

Kiinnostuneita kuulijoita Kesälässä. Kuva: Marita Aaltonen



...jatkuu
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Jatkokeskustelu, jossa kysymyksiä Realle

• K: Vaikuttaako tämän uuden vaihtoehdon suunnittelu ja/tai toteutus aikatauluun? V: 
Saattaa viivästyttää, ei olla varmoja.
• K: Tehdäänkö uutta kyselyä? V: Ei tehdä. 
• K: Voidaanko nyt luottaa, että kunnallistekniikka rakennetaan eikä tarvitse olla huolissaan 
ympäristölain vaatimuksista laittaa ko asiat kuntoon v 2014 mennessä? V: Vain kunnan 
vuosibudjetit pitää, joten ei voida vielä olla varmoja ennekuin toteutuksesta päätetään.
• K: Tutkitaanko vielä vesiosuuskuntavaihtoehtoa? V: Aluksi se oli ajatuksena plus että
kunta rakentaisi vain runkojohdot. On kuitenkin todettu ettei se pelaa, koska jotkut olisivat 
voineet liittyä suoraan runkojohtoihin  ja toisilla se olisi ollut hankalaa ja kallista.
• K: Mitä luokka olisi liittymismaksut? V: Kunnan taksaan mukaan keskikokoisella 
omakotitalolla 3 tuhatta € (vesi + viemäri). Veklahden osalta kunta tulee vahvistaa 
erikoistaksan mukaiset liittymismaksut jotka ovat todennäköisesti tuplat normaaliin taksaan 
verrattuna. Sen jälkeen normaalit kulutusmaksut.
• K: Voiko saada puoleen hintaan, jos liittyy vain viemäriin? V: Ei, molempiin on liityttävä. 
Poikkeusta voi hakea, mutta sitä ei juuri myönnetä. Omaa kaivoa ei voi enää käyttää. 
Kirkkonummella ei ole toistaiseksi koskaan tarvinnut antaa keittokehotusta veden osalta 
mutta koskaan ei voi tietää tuleeko joskus tulevaisuudessa ongelmia.
• K: Joudutaanko odottamaan lopullista päätöstä syksyyn 2012? V: Pahimmassa 
tapauksessa vasta silloin tulee lopullinen päätös.
• K: Vaikuttaako linjaus Sepänkylän kautta kustannuksiin? V: Sitä selvitellään, ei pitäisi 
ainakaan lisätä kustannuksia Veklahden osalta.
• K: Tulisiko vesi mahdollisesti Aavarannan vedenottamosta? V: Sellaista on ajateltu. Toki 
varayhteys myös muualta.
• K: Voiko kunnallistekniikkaan liittyä sitä mukaa kuin se valmistuu? V: Ei suoranaisesti, 
mutta kyllä osa-alueittan; esimerkiksi Veklahti voi käynnistyä ennen Aavarantaa.
• K: Kun päätös toteutuksen aloittamisesta on tehty, voiko heti anoa rakennuslupaa? V: 
Sitä on kysyttävä rakennusvalvonnasta mutta todennäköisesti se on mahdollista siinä
vaiheessa kun vesihuollon rakentaminen alueelle aloitetaan.
• Taru Ryhti totesi lopuksi, että kunnallistekniikka on koko kylän etu, vaikka se joistakuista 
kyläläisistä ei sitä omasta puolestaan haluaisikaan. Järvi säästyy, nyt saasteet valuvat 
järveen.
• Rea totesi sen olevan lisäperusteen viemäröinnille. Esimerkiksi Drusibackassa
juomavesien korkea radonpitoisuus edesauttoi päätöstä viemäröinnin toteutukselle.

Lopuksi todettiin, että on syytä vauhdittaa mitä pikimmin valtuustoa tekemään asiasta 
päätöksen suunnittelun aloittamisesta.

Yhteenvedon kirjasi Markku Kleemola



Veklahden Kyläyhdistys r.y:n tavoitteena on huolehtia Veklahden kylän viihtyisyydestä ja 
koko kylän sekä kyläläisten välisen yhteistoiminnan kehittämisestä yhdistyksen sääntöjen, 

sääntömääräisten kokousten ja toimikunnan päättämien linjausten mukaisesti.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia ja toimintoja 
vuoden 2009 aikana; kevätkaudella teatterikäynti koko perheelle, jääkiekkokaukalon jäädytys 
ja jääkiekkoilun järjestäminen, talvirieha, teematilaisuus 1 (avoin), Veklahden Kyläsanomat, 

yhdistyksen kevätkokous, kevätretki sekä juhannusjuhla

Syyskaudella elojuhla, syysretki, teematilaisuus 2 (avoin), lasten tapahtuma, esim.
Halloweenjuhlat, yhdistyksen syyskokous, Veklahden Kyläsanomat sekä joulujuhla sekä

muita tilaisuuksia toimikunnan päätösten mukaisesti.

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden lähialueen yhdistysten ja toimijoiden kanssa, varsinkin
Wecklaxin Asutusalueen yhdistyksen kanssa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä Kirkkonummen 
kuntaan ja muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeisiin tahoihin. Kylän asioiden esille 
tuomiseksi ja niiden kehittämiseksi pyrimme saamaan kunnallisia päättäjiä ja virkamiehiä

tutustumaan kylän asioihin ja olosuhteisiin. Otamme kantaa asioihin, jotka koskevat
Veklahden kylän aluetta. Toimikunta valmistelee kyläsuunnitelmaa.

Kehitämme Seminaarinrannan VL-alueen aktiivisempaa käyttöä esimerkiksi pyytämällä
muutamaa venepaikkaa rannasta.

Toimikunta kannustaa kylän asukkaita viestittämään aktiivisesti toimikunnalle tärkeinä
kokemiaan asioita jotta Kyläyhdistys voisi toimia asukkaiden toivomalla tavalla.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
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Joulujuhlassa 29.11. esitettiin taas mainioita näytelmiä.



Kirjelmä, jolla haluamme vauhdittaa kevyen 
liikenteen väylää Veklahteen
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Me asumme Veklahdessa luonnon helmassa 
ja kahden järven, Humaljärven ja Vitträskin
tuntumassa. Palveluja ei meillä juuri ole, 
lähinnä koulubussiliikenne ja kunnan 
omistama kiinteistö, Kesälä, jossa toimii 
yksityinen päiväkoti ja josta myös
Veklahden Kyläyhdistyksellä on 
käyttövuoro. Kesälässä toimii myös 
Kansalaisopisto ja sen tiloja saamme myös 
vuokrattua kylän tapahtumiin. Aiempi 
säännöllisempi bussiliikenne, kauppa-autot, 
kirjastoauto ovat lakanneet kulkemasta. 
Jäätelöautokin käy enään harvakseltaan...

Veklahden läpi vie tie, josta pääsee 
pohjoiseen Volsiin ja Aavarantaan ja sitä
kautta myös Lapinkylään ja Veikkolaan. 
Etelään mennessä tie vie Masalaan tai 
sitten Keskustaan. Tiet joka suuntaan ovat 
toki hyväpintaisia, mutta kapeita ja 
mutkikkaita. Erityisesti Kirkkonummen 
keskustaan vievä tie on ikivanhaan 
perinnetiehen perustuva tosimutkainen 
väylä.

Veklahtelaiset kulkevat kaikkiin suuntiin, 
mutta valtaosa koululaisliikenteestä
suuntautuu Masalaan, samoin 
työmatkaliikenne, mutta kauppa- ja vapaa-
ajan liikenne huomattavasti enemmän 
keskustan suuntaan. Liikenne Veklahden
läpi ja erityisesti keskustasta Masalaan on 
kasvanut silmissä. Osittain syynä lienee
Jorvaksen tien ruuhkat, mutta myös 
kasvanut haja-asutus on lisännyt 
liikennettä. Erityisesti aamuisin ja iltaisin 
liikenne on runsasta ja vauhdit valitettavan 
kovia.

Veklahdesta olisi varsin ihanteellinen matka 
kulkea pyörällä sekä Masalaan että
Kirkkonummelle. Koululaiset käyttäisivät 
mielellään myös mopoja ja skoottereita 
koulu-matkoihin. Nuorten ja lasten 
harrastusmahdollisuuksia rajoittaa se, ettei 
omatoimisesti voi liikkua keskustaan tai
Masalaan. Syksyisin ja talvisin lumessa ja 
pimeydessä lenkkeily, koirien 
ulkoiluttaminen ja muu ulkoilu suuntautuu 
vaaroista huolimatta teiden varsille.

Tiet ovat kuitenkin niin kapeita ja liikenne 
vilkasta ja vaarallista, että pyöräily/ mopoilu 
on väistämättä vaarallista. Tiet ovat myös 
valaisemattomia, mikä tekee kävelynkin 
tien varsilla vaaralliseksi.

Veklahteen on viime vuosina muuttanut 
paljon nuoria perheitä. Työnnellessä
lastenvaunuja tai katsellessa kun pienet 
koululaiset vaeltavat bussipysäkille kapealla 
tienreunustalla autojen putkahtaessa esiin 
mäen nyppylän takaa reilusti yli sallitun 
nopeuden on monesti käynyt mielessä, että
jonain päivänä tapahtuu jotain kauheaa. 
Monesti, jotta saadaan asioihin jotain 
muutoksia ja parannuksia se vaati että
ensin tapahtuu jotain ikävää ja sitten vasta 
ruvetaan miettimään, että tuohon pitäisi 
varmaan saada muutos, me kyläläiset 
todella toivomme, että tämä ei olisi 
käytäntö meidän kohdallamme.
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Haluammekin kylämme ja 
kyläyhdistyksemme edustajina kiirehtiä
kevyen liikenteen väylän rakentamista 
mahdollisimman pian Veklahteen. 
Molemmat suunnat ovat tärkeitä, mutta jos 
joudumme valitsemaan, niin ehkä silloin 
kuitenkin kiireellisempi suunta on 
Kirkkonummen keskustaan (Gesterbyhyn), 
sillä tie on monin verroin vaarallisempi ja 
keskustassa ovat kunnan vapaa-ajan 
toiminnot sekä kaupat ja virastot. Tietysti 
reitti Gesterbystä Masalaan ja siitä lisäpätkä
Veklahteen olisi kaikille toivottavin ratkaisu.

Veklahden lisäksi kevyen liikenteen väylästä
hyötyisivät Sepänkylän, Svartvikin ja 
Aavarannan asukkaat ja myös 
liikuntamahdollisuuksien lisääntyessä muut 
kuntalaiset. Moottoritta liikkuminen on 
myös energiaa ja luontoa säästävää eikä
pidä myöskään unohtaa hyöty- ja 
huviliikunnan postiivista merkitystä
kunnolle ja terveydelle!

Veklahden Kyläyhdistys r.y.

Syyskokous 16.11.2008

Sienivuosi 2008 oli selvästi keskimääräistä parempi

Kirjelmä on lähetetty kunnanvaltuuston ja –hallituksen jäsenille sekä joillekin kunnan 
viranhaltijoille. Kyläyhdistys jatkaa asian esillä pitämistä ensi vuonnakin.

Varsinkin mustia torvisieniä löytyi kymmeniä litroja. Myös kantarelleja ja 
suppilovahveroita oli runsaasti. Muutama ukonsienikin löytyi, myös 
kultarouskuja ja kenties kaiken kruunasi ennennäkemätön määrä

mustavahakkaita myöhemmin syksyllä.



Takasivu – Baksidan

Toivotan Hyvää Joulua sekä lähestyvän 
vuodenvaihteen edessä hyvän uuden 
vuoden odotusta kaikille kyläläisille!

Tänä vuonna kylämme ja me, sen 
asukkaat olemme osoittaneet olevamme 
monipuolisesti elinvoimaisia.

Erityisen kiitoksen haluan osoittaa kaikille 
mukana toiminnassa olleille.

Micke, Veklahdessa 18.12.2008

Jag önskar alla bybor en God Jul samt 
inför årsskiftet en förväntning om ett 
gott nytt år!

I år har vår by och vi dess invånare på
olika sätt visat oss vara mångsidigt 
livskraftiga.

Speciellt vill jag tacka alla dem som har 
varit med i verksamheten!

Micke, i Vecklax 18.12.2008
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Kesälä oli täyteen buukattuna perinteisessä Joulujuhlassa 29.11.


