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Toimikunnan terveiset

Toimikunta 2008

Puheenjohtaja Mikael Gerkman

(sähköposti: mikael.gerkman@kolumbus.fi, 
matkapuhelin: 040 - 7757 809.)

Varapuheenjohtaja Jaana Chydenius

Sihteeri Jaana Lindfors

Rahastonhoitaja Risto Tiirikainen

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

Varajäsenet Anu Kleemola, Arja Pohto ja 
Merja Arppe

Toimikunta kokoontuu noin kerran 
kuukaudessa ja aina tarvittaessa. Ota meihin 
yhteyttä kaikissa kylän asioissa, pienissä ja 
suuremmissa. 

Jäsenmaksut

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

Henkilöjäsenmaksu on 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.

Kesälän varaukset

Olemme tehneet varauksen kunnalle kaudelle 
1.9.2008 - 31.5.2009 kyläyhdistyksen 
toimintaa varten keskiviikkoisin klo 14-16 
(äiti-lapsikerho) ja klo 18-21 (kyläyhdistyksen 
kokous- ja koulutustoiminta).

Kunnan avustus / talousasiat

Hakemuksestamme kunta on päättänyt 
avustaa toimintaamme 740 eurolla. 
Avustuksen käytämme ainakin Kyläsanomien 
monistuskuluihin, kurssien ja 
koulutustapahtumien kuluihin sekä esim. 
kesäretken kuljetuskuluihin.

Kunnan avustuksen määrä riippuu osittain 
siitä, paljonko jäseniä yhdistyksellä on. Joten 
jos et vielä ole jäsen, liity ja tue kylän 
yhteistä toimintaa!

Kyläyhdistyksen  tilillä on yleensä ollut noin 
1000 euroa erilaisten toiminnan kulujen 
kattamiseksi.  Paljon liikkumavaraa meillä ei 
siis ole, mutta toisaalta ei myöskään ole 
tarkoitus, että säästäisimme varoja 
pankkitilille, vaan varat on tarkoitettu 
yhteiseen toimintaan kylällä.

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.



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 25.3. ja 
syyskokous 25.11. Toimikunta kokoontui 7.1., 11.2., 6.3., 4.4., 9.5., 23.5., 19.6., 28.10. ja 
20.11. Yhdistykseen kuului jäsenmaksun maksaneita henkilötä 62 perhekunnasta (v. 
2006:48).

Kevätkauden tapahtumat

Talvirieha peruutettiin aikaisen kevään tulon takia. Luistelukaukalo pidettiin kunnossa 
jäädytysporukan voimin helmikuussa. Äiti-vauvakerho aloitti maaliskuussa kokoontumisensa 
Kesälässä. Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin keilausta Masalassa, noin 25 kyläläistä oli 
mukana. Kevätulkoiluretki Meikoon toukokuussa kiinnosti 10 henkilöä. Rantatalkoot pidettiin 
kesäkuun alussa. Koko päivän kestävä kesäretki järjestettiin lauantaina 16.6. Porvooseen JL 
Runeberg -laivalla. Retkeen osallistui 34 henkilöä. Perinteinen juhannus juhlittiin rannalla, 
mukana oli ehkä 200 henkilöä. Ohjelmassa mm. arpajaiset ja Veklahden 
tikanheittomestaruuskisa, tarjolla grillimakkaraa.

Syyskauden tapahtumat. 

Rantatalkoot pidettiin elokuun alussa, noin 20 henkilöä osallistui. Elojuhla/yhdistyksen 25-
vuotisjuhla juhlittiin 11.8. yhdessä Asutusalueen yhdistyksen kanssa. Ohjelma oli laajaa 
ruokailuineen. Kylän pikkujoulut pidettiin Kesälässä lauantaina 1.12. Ohjelma oli tietenkin 
jouluista, myös arpajaiset pidettiin, tarjolla oli joulupuuroa ja kahvia. Noin 50 henkilöä
osallistui.

Tiedotus

Veklahden Kyläsanomat ilmestyi maaliskuussa ja marraskuussa. Lehden painos oli 120 kpl. 
Kyläyhdistys on tiedottanut toiminnastaan myös internetissä osoitteessa 
www.kolumbus.fi/mikael.gerkman/Veklahti.htm.

Yhteistyö, vaikuttaminen

Syyskokous päätti kannanotosta Kirkkonummen kunnalle kyläyhdistysten 
toimintaedellytyksistä.

Toimintakertomus vuodelta 2007
Veklahden kyläyhdistys r.y.
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Miten päädyit asumaan Veklahteen?
Tarvitsin asunnon ja näin Helsingin 
Sanomissa ilmoituksen vuokrattavana 
olevasta huoneistosta. Tulimme talon 
omistajan kanssa yhdessä katsomaan sitä
ja päätinkin muuttaa saman tien. 
Oli heinäkuu 1974 ja kesäloma-aika, joten 
siirsin vain tavaramme uuteen asuntoon, 
jätin kukat pesuvateihin ja lähin loman 
viettoon Sulkavalle Pertti-poikani kanssa.

Millainen Veklahti oli 70-luvulla Sinun 
muuttaessasi tänne?
Veklahti oli kaunis luonnonläheinen paikka 
ja metsät olivat paremmassa kunnossa, ei 
mitään risukkoa. Joskus poimin mustikoita 
myös myyntiin ja metsissä oli helppo 
kulkea myös iltahämärissä töiden jälkeen, 
taskulampun valossa.
Julkiset yhteydet olivat paremmat, vaikka 
kylälle johti vain mutkainen soratie. Linja-
autovuoroja oli enemmän ja perjantaisin 
saattoi tulla peräkkäin kolmekin bussia. 
Silloin useampi henkilö kulki täältä myös 
töihin bussilla. Reitti Helsinkiin kulki 
Jorvaksen kautta, joten esim. Ericssonin 
tehtaalle oli hyvät yhteydet.

Onko mieleesi jäänyt jotain erityisiä
muistoja alkuvuosiltasi Veklahdessa?
Juu, muistan yhden uuden vuoden 70-
luvulta, jolloin en tuntenut vielä oikein 
ketään kylältä. Olin yksin talossa ja istuin 
ulkovessassa katselemassa, kun raketit 
lentelivät. 
Ei ollut sisävessaa, ei kyläyhdistystä eikä
yhteisiä juhlia, joten piti viettää uutta 
vuotta yksin siellä ulkohuussissa…

Haastateltavana Helena Kontiainen 
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Helena asui Jousitie 19:n yläkerran vuokralaisena kahden eri omistajan aikana yhteensä
28 vuotta eli heinäkuusta 1974 toukokuuhun 2002. Hän on ollut aktiivisesti mukana 
Veklahden kyläyhdistyksen toiminnassa ja on yhdistyksen kunniajäsen nro 3. 

Mitä palveluita Veklahdessa oli 
siihen aikaan?
Kauppa oli juuri lopettanut toimintansa, 
mutta kauppa-autoja kävi useampikin. 
Kirjastoauto pysähtyi alapysäkillä monen 
vuoden ajan ja siihen ehdin suoraan 
töistä, jos vain muistin ottaa ne 
palautettavat kirjat mukaani työpaikalle 
ja jäädä bussista pois alapysäkillä.
Kesäkioskikin kylällä on toiminut ja 
muistaakseni kylällä taisi kiertää
pankkiautokin, mutta näitä palveluita en 
itse käyttänyt. Jäätelöauto ei kuitenkaan 
kulkenut vielä siihen aikaan…



Miten löysit kyläyhdistyksen?
En ollut ihan perustajajäseniä, mutta Eija 
Mäkinen sai minut mukaan toimintaan aika 
alkuvaiheessa syksyllä 1982. 

Millaisia muistoja sinulla on 
kyläyhdistyksen alkuvaiheilta?
Kesälää kunnostettiin silloin yhteisvoimin.
Lapset ja nuoret olivat tärkeitä. Kesälä oli 
avoinna nuorille joka ilta, joten valvonta-
vuoroja oli usein. Siellä toimi sekä pienten 
että isompien lasten kerhoja. Tulin usein 
bussilla suoraan töistä Kesälään ostos-
kassieni kanssa vetämään näitä kerhoja. 
Myöhemmin sitten aloin hoitaa myös 
rahastonhoitajan tehtäviä ja muistaakseni 
sitä kesti noin 16 vuotta.
Arpajaisvoittojen hankintaan ja arpajaisten 
järjestämiseen olen osallistunut monena 
vuonna, myös kylältä muuttoni jälkeen.

Mikä on mieluisin muistosi 
Veklahdesta nyt jälkeenpäin? 
Se yhdessä tekeminen, kyläyhdistyksen 
yhteiset tapahtumat, sitä kautta saamani 
hyvät ystävät ja myös mukavat naapurit. 
Kerran kun oli oikein komeat revontulet, 
soitin Koiviston Arjalle ja mentiin niitä
sitten yhdessä ihailemaan. Tällaisista 
pienistä tapahtumista tulee hyvä mieli.

Oletko musiikin suhteen 
kaikkiruokainen vain pidätkö
nimenomaan esim. tangoista?
En ihan kaikkiruokainen enkä nyt kauheasti 
innostu tangoista, mutta laulamisesta 
tykkään. Lapsena kävin kirkossa vain sen 
takia, että siellä sai laulaa virsiä.

Missä aiot heittää talviturkkisi?
Ei mitään havaintoa asiasta, ehkä
Humaljärvessä, ehkä heinäkuussa.
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Millaista oli elää Veklahdessa ilman 
autoa?
Minulla ei ole koskaan ollut autoa, joten 
elämä piti järjestää sen mukaisesti. 
Ostokset piti tehdä työpaikan lähistöllä
ja kuljettaa sitten bussilla kotiin. Linja-
autolakon aikana pääsi junalla Masalaan 
ja siitä eteenpäin piti kävellä, mutta 
onneksi ystävälliset naapurit ottivat 
usein kyytiin. 
Kyläyhdistyksen toiminnan alkuvaiheessa 
olin saanut tehtäväkseni hoitaa Kesälän 
joulujuhlan hankinnat. Monelle muulle 
tämä olisi ollut hieman helpompaa, 
mutta tietenkin hoidin sen, kun olin 
tällaisen tehtävän saanut… Otin töistä
puoli päivää vapaata, jotta ehdin ajoissa 
junalla Kirkkonummelle tekemään 
ostokset ja tulin sitten taksilla 
tavaroineni Kesälän pihalle. Kuski jäi 
sitten vain odottelemaan, että kannan 
itse kaikki ostokset sisälle. Lupasin jopa 
maksaa hänelle siitä, että hän hieman 
auttaisi niiden painavien ostosten kanssa 
ja kyllähän hän sitten lopulta nousi sieltä
penkiltään. Ei sentään ottanut sitä
lisämaksua. 

Kehtuuttaako sinua koskaan?
Kehtuuttaa, aina joskus esim. nyt 
Vappu-päivänä.

Haluatko vielä lisätä tähän jotain?
Kiitos haastattelusta ja terveisiä kaikille 
tutuille!
Ja muista mainita, että on kiva, kun 
saan tulla tänne aina vieraaksenne ja 
nytkin vappua viettämään ja Jermun 14-
vuotispäiville. Muistan vielä senkin, kun 
Jermu tuli teille… Mukava käydä
edelleenkin.

Haastattelija: Marita Aaltonen



Veteraanin syntymäpäivä 1.5.2008
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Jermu täytti 14 vuotta vappuna

Perinteiseen tapaan juhla-ateriaan sisältyi maksalaatikkoa ja nakkeja. Hyvältä maistui!!!

(Ja näin pieni olin 14 vuotta sitten…)



Smedsbyn osakaskunnan vuosikokous 
pidettiin Kesälässä 16.4.  Kokoukseen 
osallistui 9 henkilöä, ja kuten tavallista, 
kaikki miehiä.

Viime vuonna istutettiin järvitaimenta 
Vitträskiin, mutta Humaljärveen tilattuja 
kaloja ei saatu. Elokuussa osakaskunta 
järjesti onkikilpailut Humaljärven rannassa. 
Viime vuoden tilinpäätös oli ylijäämäinen.

Päätettiin tänä vuonna istuttaa joko 
järvisikaa tai järvitaimenta Vitträskiin,  ja 
Humaljärveen joko peled-siikaa ja 
ankeriasta, peled-siikaa ja karppia taikka 
karppia ja kuhaa. Istutukset riippuvat siitä, 
saadaanko haluttuja poikasia vai ei.

Molemmissa järvissä kalaa on runsaasti, 
jonka vuoksi toivotetaan kalastettavan 
mahdollisimman paljon.

Joitakin 2000-luvun Suomen 
ennätyskaloja, jotka ovat varsin 
yleisiä Humaljärvessäkin:

Ahven 2.47 kg, 14.2.2005  Luopioinen
Ankerias 4.1 kg, 17.5.2006  Hämeenlinna
Hauki 17.86 kg, 27.9.2005  Kirkkonummi
Karppi 21.44 kg, 24.4.2004 Lohja
Kuha 13.69 kg, 21.12.2004 Askola
Lahna 7.45 kg, 7.6.2003  Imatra
Särki 1.24 kg, 29.7.2007  Posio

PISTÄKÄÄ PAREMMAKSI -
KIREITÄ SIIMOJA!
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Pyyntikaudelle 1.4.2008 – 31.3.2009 
vahvistettiin  osakkaille ja kyläläisille 
yksikkömaksuksi 10 €. Ravustuksen 
lisähinta on 1 € / merta.

Kalastusyksikköjä saa lunastaa 4 
yksikköä sellaista kiinteistöä kohti, jolla 
on kalastusoikeus.

Kalastusyksikkö käsittää vaihtoehtoisesti 
verkon, katiskoja , rysän, pitkäsiiman, 
koukkuja, rapumertoja, uistelun tai 
tuulastuksen. Tarkempia tietoja  ja 
ohjeita saa kalastuslupien myyjiltä tai 
hoitokunnan puheenjohtajalta Hannu 
Silvennoinen, puh. 0400 – 489 361 tai 
varapuheenjohtajalta Kari Lahdenperä, 
puh. 050 – 5482 140.

Luvanmyyjät ovat: Johan Chydenius 
(Myllylammentie 46) ja Atte 
Silvennoinen (Kaislakuja 7).

Muista, että kaikki pyydykset on 
merkittävä!

Kesäaikaan kaikki pyydykset katiskaa 
lukuunottamatta on koettava päivittäin.

Ajankohtaista kalastuksesta



Kertoisitko itsestäsi, perheestäsi ja 
sukusi juurista?
Olen kuvataiteilija, kotoisin Espoon 
Kaitansista ja olen nyt asunut 11 vuotta 
Leppäsuontiellä Vitträskin kylässä. 
Perheeseeni kuuluu Timo sekä Vilma-koira. 
Maalaan ja teen grafiikkaa, mutta opetan 
myös mielelläni muita. Nautin luonnosta, 
olen himosienestäjä ja myös mielelläni 
valokuvaan luontoa. 

Onko Veklahti ja kyläyhdistyksen 
toiminta sinulle tuttua?
Olen tutustunut veklahtelaisiin opet-
taessani maalausta erittäin ahkeralle ja 
innostuneelle ryhmälleni. Kyläyhdistyksen 
toiminnasta olen lukenut kyläsanomista, 
mutta olen myös osallistunut joihinkin 
rannalla pidettyihin juhliin. Veklahden 
kyläyhdistys vaikuttaa vireältä yhdis-
tykseltä, joka toimii juuri niin kuin kylä-
yhdistyksen pitäisi mielestäni toimia.

Mitä odotat kyläyhdistykseltä?
Kyläyhdistyksen pitäisi ylläpitää kylän 
yhteishenkeä mm. Järjestämällä
tapahtumia ja toimintaa huomioiden kylän 
kaikki henkilöryhmät, mitä Veklahden 
kyläyhdistys on tehnytkin. Kyläyhdistys-
toiminta on mielestäni ainoita keinoja 
saada haja-asutusalueille palveluita, 
puuttua ympäristön saastuttamiseen jne. 

Oletko kesä- vai talvi-ihminen?
Kesäihminen, ehdottomasti! Inhoan 
marras- , joulu- ja tammikuuta, jona 
aikana asuisin mieluummin jossain 
lämpimässä maassa.  Se on ainakin minulle 
henkisesti raskain vuodenaika.

Haastateltavana Tarja Bruun
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Tarja Bruun on opettanut Veklahdessa Kesälän maalauspiirissä maalausta ja piirustusta 
jo neljä vuotta ja viides vuosi on syksyllä alkamassa. Hän on nyt myös liittynyt 
Veklahden kyläyhdistyksen jäseneksi.

Pidätkö puutarhan hoidosta?
Kallioisella tontillani on aika vaikea 
kasvattaa puutarhaa, mutta minulla on 
joitain kukkia ja yrttejä.
Yhtenä vuonna kasvatin tomaattejakin, 
siemenestä alkaen.

Milloin aloitat uintikauden vai 
oletko jo heittänyt talviturkkisi?
En ole vielä, enpä uskalla edes sanoa... 
Ehkä kesäkuussa, jos on riittävän 
lämmintä. Inhoan kylmää vettä! Tosin 
kerran kävin avannossakin Vitträskissä, 
eräänä uutena vuotena. Mutta enpä
jäänyt siihen koukkuun.



Oletko musiikin suhteen 
kaikkiruokainen vain pidätkö
nimenomaan esim. tangoista?
Oikeastaan aika kaikkiruokainen, mutta 
ihoan sitä ”vingutusmusaa” eli sitä heavyä
tai metallimusiikkia, mitä lieneekin. 
Muuten kyllä pidän kaikesta musiikista 
kansanmusiikista kurkkulauluun. 

Onko sinulla jotain erityisiä
kesäsuunnitelmia?
Ei mitään suurempaa. Ajattelimme käydä
äidin ja sisaren kanssa Ilomantsissa ja 
Kolilla kuvaamassa Itä-Suomen luontoa. 
Ilomantsihan on joskus valittu Suomen 
kauneimmaksi paikaksi...

Olet käynyt Afrikassa useamman 
kerran, joten kertoisitko jotain niistä
reissuista?
Olin ensimmäisen kerran joulukuun 2004 
ja tammikuun 2005 välisenä aikana 
afrikkalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen 
Villa Karon stipendiaattina Beninissä. Villa 
Karo on suomalais-afrikkalainen kulttuuri-
keskus Beninin Grand-Popossa. Sen 
tehtävänä on parantaa suomalaisten 
kulttuurivaikuttajien Afrikka-tietämystä
sekä edistää yhteistyötä suomalaisten ja 
afrikkalaisten taiteilijoiden ja kulttuuri-
tutkijoiden välillä. 
Sain silloin tilaisuuden vierailla aidossa 
Tokpa Aizon –afrikkalaiskylässä, jossa 
kuvasin kylää arkipuuhissaan. Sain sitten 
kutsun paikalliselle aterialle savimajaan, 
joka on tyypillinen koti siinä kylässä. Ruoka 
syötiin käsin ja tervetuliaismaljaksi juotiin 
paikallista pontikkaa, josta vanhan tavan 
mukaan kaadettiin osa maahan esi-isille. 
Paikalliset asukkaat olivat kovin tyytyväisiä, 
kun toimin tämän rituaalin mukaisesti ja 
siitä alkoikin ystävyytemme, joka on on 
jatkunut tähän päivään saakka.
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Toisen kerran palasin sitten kylään 
vuoden kuluttua, jolloin sain taas 
lämpimän vastaanoton.
Olen avustanut kylän lapsia pitämällä
Helsingissä taidenäyttelyn heidän 
piirustuksistaan, joista sain kokoon 
yhteensä noin 480 € lasten maalaus-
tarvikkeiden ostoa varten. Sehän vastaa 
melkein vuoden palkkaa Beninissä!

Mistä haaveilet?
Haluaisin auttaa myös tämän 
afrikkalaisen kylän naisia jollain tavoin. 
Kylässä ei ole sähköä, joten mitään 
hienoja sähkölaitteita heille ei kannata 
toimittaa, vain poljettavia koneita.
Yhtenä haaveenani olisi viedä
seikkailuhenkinen maalausryhmä aitoon 
Afrikkaan, ei vain maalaamaan vaan 
tutustumaan myös paikalliseen 
kulttuuriin. Matka tosin vaatisi rohkeutta, 
sillä jokainen olisi periaatteessa 
omatoimimatkaaja. Löytyisiköhän 
Veklahdesta riittävän seikkailuhenkisiä
taiteilijoita...

Kehtuuttaako sinua koskaan?
En tiedä... Itse asiassa sana tuntuu 
tutulta. Kyllä! Ei aina viitsi tehdä jotain. 

Haastattelija: Marita Aaltonen

Kehtuuttaa / HK:
Itäsuomalaisille tuttu termi, kun ei 
viitsisi tehdä mitään. Ei ole kuitenkaan 
samaa kuin laiskottaminen, sillä
kehtuuttamista edeltää usein jokin 
ponnistus (esim. syöminen tai piha-
työt), jonka jälkeen siis pitää hieman 
levähtää.



Kyläsuunnitelma
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Yhdistyksen toimikunta on aloittanut kyläsuunnitelman tekemisen

Suunnitelmassa on tarkoitus ottaa kantaa kaikkiin tärkeimpiin kyläläisiä koskeviin 
asioihin.  Suunnitelma työstetään yhdessä netissä. Osoite on 

http://www.kolumbus.fi/mikael.gerkman/Veklahti_kylasuunnitelma.htm.

Jokainen kiinnostunut kyläyhdistyksen jäsen voi halutessaan valmistella haluamansa 
asian tai asiakokonaisuuden yhdistyksen toimikunnalle. Toimikunta voi käyttää myös 
ulkopuolisia asiantuntijoita. Kokoamisvaiheessa kaikki ajatukset ovat enemmän kuin 
tervetulleita. Kerätään ensin kaikki ideat ja mielipiteet, jonka jälkeen toimikunta antaa 

esityksen syyskokoukselle, sisältäen erilaisia toimintavaihtoehtoja ja oletettuja 
vaikutuksia esimerkiksi elin- ja ympäristöolosuhteisiin.

Toimikunta toivoo, että kylän asiat kiinnostavat mahdollisimman laajasti. 
Kyläsuunnitelmassa käsitellään esimerkiksi kunnallistekniikkaa, liikenneyhteyksiä, 
koulupiirejä, kunnan palveluita, luontoarvoja, kylän siisteyttä, naapuriapua, 

kaavoitustilannetta, harrastustoimintaa, yms. yms.

!
Syyskokoukseen mennessä toivomme myös hyviä ideoita tunnuslauseeksi, joka 

mahdollisimman hyvin kuvaa kylää ja sen asukkaita. Lähetä ehdotuksesi toimikunnalle!

Pitääkö esimerkiksi Mehutie ja Hôtel Elite mainita?



Kutsutaksilla Kirkkonummen 
keskustaan

Kirkkonummella toimiva kutsutaksipalvelu 
ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille on 
laajentunut helmikuun alussa.

Veklahdesta pääsee Kirkkonummen 
keskustaan torstaisin.  Keskustan 
käyntipaikat ovat kauppakeskukset, 
terveyskeskus, Pappilanmäen 
palvelukeskus sekä uimahalli.

Edestakaisen matkan hinta on 5 euroa, 
joka maksetaan kuljettajalle. Asiakkaat 
noudetaan kodin läheisyydestä paikasta, 
johon on esteetön pääsy. Reitin 
ensimmäinen nouto on noin klo 9.00 –
9.30.  Paluukuljetus lähtee noin klo 13.00.  
Kuljettaja ilmoittaa tarkemmin paluuajasta 
kuljetusten yhteydessä. Aikataulu 
määräytyy ajoreitin ja asiakasmäärän 
mukaan.

Kuljetus tilataan kunnan palvelupisteestä
puh. 2967 2220, viimeistään kuljetusta 
edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 
mennessä. Tilattaessa ilmoitetaan nimi, 
osoite ja puhelinnumero. Lisätietoja 
kunnalta arkisin klo 12.00 – 13.00 
numerosta 29671 (vanhusten ja 
vammaisten neuvojat).

Kannattaa käyttää tätä kunnan tarjoamaa 
palvelua!

[Tiedot kunnan kotisivuilta www.kirkkonummi.fi.] 
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Kevätkokouksen satoa

Pidimme yhdistyksen kevätkokouksen 
toisella puolella Humaljärveä, kunnan 
omistamassa Mariefredissä.

Muutamat reippaat tulivat polkupyörillä, 
me muut laiskemmat kimppakyydein 
autoilla. Noin 15 henkilöä osallistui.

Lapsille järjestettiin leikkimielinen 
roskien keräämis- ja lajittelukisa. Elis ja 
Junnu onnistuivat parhaiten.



Takasivu – Baksidan
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Humaljärven ranta 4.5.2008. Kauden ensimmäinen ukonilma lähestyy.

Hyvää kevättä ja kesää! Sää on nyt vielä
aika kolea, mutta eiköhän se tästä
lämpene lähiaikoina.

Kesäretki suuntautuuu tänä vuonna 
Turkuun lauantaina 26.7.  Tarkoitus on 
tarjota ohjelmaa sekä lapsille että
vanhemmille. Matkan varrella myös 
syömme yhdessä. 

Kyseessä on koko päivän kestävä
(luultavasti bussi)retki, noin klo 10 – 18 
välisenä aikana. Yhdistyksen toimikunta 
ottaa mielellään vastaan ehdotuksia 
mielenkiintoisista pysähdyspaikoista 
reitin varrella.

Hyvää kesää kaikille koulunsa päättäville 
ja muille juhlijoille!

Micke, Veklahdessa 15.5.2008

Trevlig vår och sommar på er 
allesammans!. Vädret är ännu ganska 
svalt, men nog skall det väl bli varmare 
så småningom.

Årets sommarutfärd går till Åbo lördagen 
26.7.  Program bjuds åt såväl barn som 
vuxna. Under färden äter vi tillsammans. 

Det blir en (buss)utfärd som räcker hela 
dagen, ungefär kl 10 – 18. Föreningens 
styrelse tar gärna i beaktande idéer om 
intressanta stopplatser under rutten.

Trevlig sommar åt alla som avslutar sin 
skolgång och förstås även åt alla andra 
som har orsak att fira milstolpar!

Micke, i Vecklax 15.5.2008


