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Kesäkauden tapahtumat:

19.6.2022 klo 9.30-12 Rantatalkoot ja 
klo 13-14 Lasten onkikilpailu yhdessä Smedsbyn osakaskunnan kanssa

24.6.2022 Juhannusjuhla rannalla alkaen klo 19
Kokko sytytetään klo 20 (säävaraus)

20.8.2022 Rantatalkoot klo 10-12 eli laitetaan ranta taas juhlakuntoon

27.8.2022 Kyläyhdistyksen 40-vuotisjuhlat alkaen klo 16 rannalla

Syyskauden suunnitelmia:
Marraskuussa yhdistyksen syyskokous
Joulukuussa Veklahden kyläsanomat



Kuva: Micke Gerkman

Ajankohtaista lyhyesti

Jäsenmaksut

Vuoden 2022 jäsenmaksut on peritty. 
Maksaneita perheitä on tällä hetkellä 91 ja 
jäseniä yhteensä 236.

Mikäli jäsenmaksu on jostain syystä jäänyt 
maksamatta (8 perhettä), siitä on muistu-
tuksena maksulappu tämän lehden liitteenä.

Jäseneksi voi myös liittyä maksamalla 
jäsenmaksun yhdistyksen tilille: Länsi-
Uudenmaan Sp, FI48 4006 0010 2491 71 

Saaja: Veklahden kyläyhdistys ry. 
Summa: 15 €/perhe tai 5 €/henkilö 

Laskiaisrieha rannalla 6.3.2022

Laskiaisriehaa saatiin viettää taas aurinkoisessa 
säässä ja runsaalla osallistujajoukolla. Kaikille 
maistuivat myös makoisat tarjoilut: makkarat, 
hernekeitto, laskiaispullat, kahvit ja mehut.

Kevätkokous 3.4.2022 

Kokouspaikkana oli uusi Liikuntakeskus 
Joo.Arena Masalassa, jossa ennen sääntö-
määräistä kokousta saimme tutustua liikunta-
keskuksen tiloihin Veera Setälän johdolla.

Veklahden Kyläsanomat

Julkaisija: Veklahden kyläyhdistys r.y, Lotta Sandström-Peltonen, Jousitie 31, 02400 Kirkkonummi. Puh. 040 -
5866 288, sähköposti lotta.sandstrom(at)gmail.com; Valokuvat: Jutun kirjoittaja ellei erikseen mainittu.
Nettiversio: Luettavissa kyläyhdistyksen kotisivulta https://www.veklahti.fi/kylasanomat/
Painatus: Fotoyks-painopalvelut, Runeberginkatu 5B, K2 krs, 00100 Helsinki
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Puheenjohtajan terveiset

Kyläyhdistys on perustettu vuonna 1982, joten 
tänä vuonna Veklahden kyläyhdistyksellä on 
juhlavuosi, kun yhdistys täyttää 40 vuotta. 
Erittäin kiitettävä ikä kyläyhdistykselle! 

Juhlavuoden kunniaksi Kyläyhdistys järjestää 
40-vuotisjuhlat elokuussa, 27.8.2022 klo 16 
alkaen. Kalenteriin päivämäärä siis muistiin! 
Tulemme ilmoittamaan juhlista aktiivisesti 
ilmoitustauluilla, FB-tileillä (Veklahden 
Kyläyhdistys ja Veklahtelaiset-ryhmä) sekä 
omalla kotisivulla https://www.veklahti.fi/

Juhlissa on luvassa monipuolista ohjelmaa 
mm. kilpailuja, arpajaiset, ruokailua, musiikkia 
ja tanssia. Musiikista vastaa kylän ”oma” 
bändi, Segen johdolla esiintyvä ”Uncle Ed”.

Ruokailua varten lunastetaan etukäteen 
illalliskortti. Myynti alkaa jo kesäkuussa ja 
ilmoituksiin tulee lisäinfoa myyntipaikoista ja 
myyjistä. Illalliskortin hinta on kyläyhdistyksen 
jäsenille 25 € tai 12 € (6-12-vuotiaat) ja alle
6-vuotiaat maksutta. Se sisältää pääruoan 
lisukkeineen ja alkoholittomat juomat sekä 
jälkiruoan ja kahvin/teen. Illalliskortteja ei voi 
ostaa enää paikan päällä, mutta juhliin voi 
osallistua vielä ruokailun jälkeen. Illalliskortti 
maksetaan myyjälle, joka tilittää rahat yhdis-
tykselle pankkikulujen minimoimiseksi. Ostaja 
ja myyjä voivat sopia keskenään maksutavasta 
(käteinen, myyjän tilille tai MobilePay).

30-vuotisjuhlien muistoja, kuva: Marita Helminen.

https://www.veklahti.fi/kylasanomat/
https://www.veklahti.fi/


Dan Idman näyttämässä, missä se vesiraja oli, 
kun linnaa rakennettiin. 

Ravintola GH Fyren rannan tuntumassa.

Ulkoilua ja lounas Tammisaaressa

Tapaamispaikaksi oli sovittu Ramsholmenin
luontopolun pysäköintialue Tammisaaressa. 
Yksi ryhmä lähti ensin tutustumaan toriin ja 
vanhaan kaupunkiin, sitten Ramsholmenin
alueeseen, kun taas toinen ryhmä teki retken 
toisinpäin.

Lounas nautittiin GH Fyren-ravintolassa, jonka 
buffet-pöytä tarjosi jokaisen makuun jotain 
hyvää eivätkä maisematkaan olleet hullum-
mat. Kommenttien perusteella kaikki olivat 
tyytyväisiä paikan valintaan.

Draamaopastus Raaseporissa

Lounaan ja luontoretken jälkeen jatkettiin 
matkaa Raaseporin linnan raunioille, jossa 
meillä oli tilattu opastus.

Oppaina toimivat näyttelijät Dan Idman 
kierroksen vetäjänä ja Tommy Haakana
esitykseen osallistuvana munkkina. Heidän 
elävä esityksensä sai meidät tuntemaan kuin 
olisimme itse olleet linnassa 1400-1500-
luvulla. 

Kierros sisälsi historiaa, tarinoita, draamaa ja 
taidokkaita musiikkiesityksiä.

Kaikille jäi varmasti mieleen se linnan suurin 
katastrofi ”munkin” elävöittämänä eli olutkellarin 
katon romahtaminen, jonka seurauksena tuhansia 
litroja arvokasta olutta valui mereen. Tämä oli 
todella suuri menetys, koska siihen aikaan linnan 
asukkaat saivat olutta joka päivä tietyn litra-
määrän, naiset hieman vähemmän kuin miehet.

Viileän sään ansiosta saimme kokea myös sen 
kylmyyden, mitä meidän tarvitsi kestää vain osan 
kierrosta, mutta mikä linnassa asuneilla oli ollut 
arkipäivää. Ja missä on Suomen ensimmäinen 
vesivessa, no Raaseporin linnassa tietenkin, mutta 
eipä sekään ihan ongelmaton ollut.

Kierroksen päätteeksi saimme vielä kuulla linnan 
kummitustarinan. 

Oi jospa oisit ollut mukana

Matkalla mietimme, miksi retkelle ilmoittautui 
halukkaita niin vähän?

Oliko ajankohta huono?

Tiedotettiinko retkestä huonosti tai liian myöhään?

Kerro toimikunnalle mielipiteesi ja kehittämis-
ehdotuksesi seuraavia retkiä varten: 
https://www.veklahti.fi/yhteystiedot/
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Kyläyhdistys järjesti 21.5.2022 kevätpäivän Raaseporissa, jonne kuljetus järjestettiin osallistuja-
määrän vähyyden (11 ilmoittautunut, 2 sairastui ennen reissua) vuoksi kimppakyydein kolmella 
autolla.

Kyläyhdistyksen kevätretki Raaseporiin

https://www.veklahti.fi/yhteystiedot/


Veklahti verkossa
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Veklahden kyläyhdistys on uinut verkkoon! 
Toisin sanoen, 40-juhlavuoden kunniaksi 
kyläyhdistys on julkaissut nettisivut! 
Kyläsanomat jatkuvat tuttuun tapaan, mutta 
niiden lisäksi yhdistys halusi luoda myös 
digitaalista sisältöä. Nettisivut löytyvät 
osoitteesta https://www.veklahti.fi/

Nettisivut saivat kimmokkeensa mm. uusien 
asukkaiden palautteesta. Asunnonetsijöillä on 
nykyään tapana tutustua alueeseen internetin 
kautta, eikä Veklahdesta tai virkeästä kylä-
yhdistyksestä ole löytynyt juurikaan tietoa. 

Lisäksi haluttiin koota historiatietoa ja vanhat 
kyläsanomat yhteen paikkaan. 

Tällä hetkellä nettisivuilta löytyy kootusti alueen 
historiaa (koottu vanhoista kyläsanomien 
artikkeleista), kuvagalleria, vanhat kyläsanomat 
vuodesta 1988 lähtien, tietoa yhdistyksen 
tapahtumista ja yhteydenottolomake. 

Nettisivut kehittyvät jatkuvasti, ja kaikki 
kyläläiset ovat tervetulleita tekemään 
sisältöehdotuksia tai lähettämään kuvia 
kuvagalleriaa varten! 

Yhteisöllisyyttä sosiaalisessa mediassa
Uusi Facebook-ryhmä: Veklahtelaiset

Veklahden kyläyhdistys on jo pitkään käyttänyt 
Facebook-sovellusta tapahtumien ja muiden 
asioiden ilmoittamiseen. Viime aikoina 
keskustelussa on kuitenkin herännyt ajatus 
sosiaalisen median hyödyntämisestä myös 
yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 

Useat kyläläiset käyttävät sosiaalista mediaa, ja 
yhdistys halusi tarjota foorumin mukavalle 
keskustelulle. Nyt kyläläiset voivatkin 
halutessaan liittyä kylän uuteen Facebook-
ryhmään: Veklahtelaiset. 

Ryhmässä voi vapaasti jakaa kissakuvia, kysyä 
lenkkiseuraa, kertoa luontohavainnoista tai 
jakaa mitä mieleen juolahtaa! Muistetaan 
kuitenkin pitää keskustelun henki positiivisena 
ja erimielisyyksien selvittely palstan ulko-
puolella. 

Veklahtelaisten oma kirppis
Ryhmälle on perustettu myös oma kirppis-
albumi, jonne voi laittaa kuvia uutta kotia 
etsivistä aarteista!

https://www.veklahti.fi/


Nykyaikana monet palvelut ovat siirtyneet 
nettiin, jolloin askareita voi hoitaa myös 
kotisohvalta kätevästi. Valitettavasti, jos käytät 
internetiä, voit olla verkkorikollisen kohde. 
Rikolliset yrittävät varastaa rahaa, tietoa, 
identiteettisi tai yhteyden arvokkaaseen tietoon. 
Tavoitteena voi olla myös kiusanteko tai 
huomion haku. 

Verkossa touhuaminen on turvallista, kun 
muistaa muutaman seikan:

1. Päivitä tietokoneet ja puhelimet 
ajantasaisille päivityksille. Tällöin eivät 
ikävät ohjelmistovirheet enää altista tärkeitä 
tietojasi voroille. Muista myös virustorjunta-
ohjelman päivitykset.

2. Hyvät salasanat. 
Hyvä salasana on sellainen jota muut eivät 
voi arvata. Muista käyttää jokaisessa 
palvelussa eri salasanaa. Jos salasanoja 
tuntuu olevan liikaa, niin kokeile käyttää 
salasananhallintaohjelmaa tai kirjoittaa 
salasanat paperille ja säilyttää niitä piilossa 
ja turvallisessa paikassa

3. Käytä monivaiheista tunnistautumista. 
Monivaiheisessa tunnistautumisessa usein 
kirjaudutaan ensin salasanalla ja sitten 
vahvistetaan esimerkiksi puhelimella 
kirjautuminen. Tällöin salasanan ajautuessa 
huijareille eivät huijarit vielä pääse 
esimerkiksi sähköpostiisi käsiksi, koska 
eivät voi vahvistaa kirjautumista. 

4. Muista varmuuskopiointi. 
Joskus tietokoneet ja puhelimet menevät 
odottamatta rikki ja kaikki laitteessa olevat 
kuvat ja tekstit katoavat. Tallenna tärkeät 
kuvat vaikka USB-tikulle ja säilytä tikkua 
varmassa paikassa. Tällöin eivät tärkeät 
kuvat katoa laiterikon sattuessa.
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5. Klikkaile harkiten. 
Jos jokin linkki tai viesti vaikuttaa epäselvältä 
tai epäilyttävältä, älä paina linkkiä. Jotkin 
verkkosivut saattavat näyttää ponnahdus-
ikkunoita, joista voi asentua kutsumattomia 
mainosohjelmia. Jos et ole varma viestin 
lähettäjästä tai sen sisällöstä, varmista asia 
vaikkapa soittamalla viestin lähettäjälle. Jos 
epäilet linkin aitoutta, älä klikkaa.

6. Vältä huijauksia. 
Joskus vastaan tulee humpuukiviestejä, 
joissa on katteettomia lupauksia, kuten 
uskomattoman hyvä tarjous tai valtava 
lottovoitto kilpailusta, johon et ole 
osallistunut. Huijarit voivat myös koettaa 
kiristää sinua sanomalla, että heillä on arka-
luonteisia tietoja sinusta. Tällaiset viestit 
ovat erittäin todennäköisesti huijauksia, 
joista voi aiheutua harmia. Voit jättää 
tällaiset viestit ja sähköpostit huomiotta. 

7. Verkkoselaimen kirjanmerkit. 
Yleisimmät ja tärkeimmät nettisivut on hyvä 
tallentaa kirjanmerkeiksi selaimeen. Tällöin 
kirjanmerkin avulla pääset aina oikealle 
sivulle, eivätkä pankkitunnuksesi valahda 
valesivun kautta rikollisille. 

Joskus huijarit myös onnistuvat ja vahinko 
tapahtuu. Tällöin on tärkeää tehdä asialle jotain 
eikä vain piilotella sitä. Verkossa tapahtuva 
rikollisuus on rikollisuutta siinä missä muutkin 
rikokset ja siitä on hyvä tehdä poliisille rikos-
ilmoitus. Sen voit tehdä käymällä poliisi-
laitoksella tai verkossa poliisin verkkosivuilla. 
Jos huijarit ovat saaneet luottokorttisi tiedot, ole 
heti yhteydessä pankkiin ja ilmoita asiasta, 
jolloin luottokortti kuoletetaan ja maksut 
estetään. Jos verkkosurffaillessasi vastaan tulee 
epäilyttävä sivu, joka esimerkiksi utelee luotto-
korttitietoja tai pankkitunnuksiasi, voit tehdä 
ilmoituksen www.kyberturvallisuuskeskus.fi

Turvallisesti verkossa
Kylän osaajat: Samu Turunen

Tämä on ensimmäinen osa Kyläsanomien juttusarjaa ”Kylän osaajat”, jossa eri aiheiden 
asiantuntijat jakavat tietojaan. 

Lisätietoja Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta: 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-
yksityishenkiloille

http://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-yksityishenkiloille


Mikä Uudenmaan Kylät ry?

Länsi-Uudenmaan kylien edunvalvoja

Kyläyhdistyksessä on aiemminkin ollut puhetta 
liittymisestä Uudenmaan Kyliin, eihän jäsen-
maksukaan ole kuin 30 €/vuosi. Minä tein tänä 
vuonna ns. järjestöavustushakemuksen 
Kirkkonummen kuntaan, ja siinä se taas tuli 
mieleen, kun yksi täytettävä kohta oli keskus-
järjestö. Uudenmaan Kylät ei kuitenkaan ole 
keskusjärjestö, vaan maakunnallinen yhdistys. 
Uudenmaan Kylät on yksi Suomen Kylät ry:n 
jäsenjärjestöistä. Toiminta-alueena on läntinen 
Uusimaa. Itäisellä Uudellamaalla oleva sisar-
järjestö on nimeltään SILMU-Kylät / SILMU-
Byar. Molemmat yhdistykset toimivat sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Muita maakunnallisia 
kyläyhdistyksiä on 17 kpl lisää. 

Uudenmaan alue, kuten muutkin lähellä tiiviisti 
asutettuja kaupunkiseutuja on toki aika lailla 
erilaisia toimintaympäristöjä kuin järvi-Suomi tai 
Kainuu.

Toiminta-alue

Uudenmaan Kylien toiminta-alue kattaa 16 
kuntaa: Hanko, Raasepori, Lohja, Karkkila, 
Vihti, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Espoo, 
Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, 
Nurmijärvi, Järvenpää ja Hyvinkää. Tämä vuosi 
on yhdistyksen 22. varsinainen toimintavuosi. 
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Jäsenet

Jäseninä on tällä hetkellä 45 yhdistystä ja  
yksityishenkilöitä on 21. Jäsenyhdistysten 
jakauma kotikunnan mukaan on seuraava: 

Jäsenyhdistyksiä on monen ikäisiä ja eri kehitys-
vaiheessa. Rekisterinumerosta voi pitkälti 
päätellä yhdistyksen ikää, mutta se ei päde 
vanhemmissa yhdistyksissä, koska nykyinen 
valtakunnallinen rekisteri on perustettu vasta 
vuonna 1919. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä 
Veklahden Kyläyhdistys ry:n nro on 136.691. 
Uudenmaan Kylät ry:n vanhin jäsenyhdistys 
taitaa olla Hembygdens Vänner i Snappertuna 
r.f. (nro 1.279), joka on perustettu vuonna
1892. Tämän yhdistyksen kotiseudulla Raase-
porin linnassa kävimme muuten yhdistyksen
kevätretkellä 21.5.2022.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 11.5. Pohjan 
kirkonkylän Stämbackenin koulutalossa, joka on 
valmistunut vuonna 1870. Opetus alkoi seuraavana
vuonna ja loppui vuonna 2000.

Jäsenedut

Jäsenetuja ovat tiedotustoiminta ja neuvonta 
sekä Suomen Kylät ry:n kautta tuleva valta-
kunnallinen edunvalvonta. Vain jäsenet 
pääsevät myös mukaan vaikuttamaan 
päätöksentekoon.

Yhdistys on mukana, usein muiden kanssa, 
toteuttamassa erilaisia hankkeita joiden 
lopputulokset toivottavasti hyödyntävät kaikkia 
kylä- ja vastaavanlaisia yhdistyksiä. Kylä-
yhdistysten tapaista toimintaa on usein myös 
esim. nuorisoseuroilla ja kotiseutuyhdistyksillä.



Nylands Byar rf – vad är det för något?

Intressebevakning i västra Nyland

Att ansöka om medlemskap i Nylands Byar 
har redan tidigare varit på tapeten i vår 
förening. Medlemsavgiften är ju också ganska 
liten, endast 30 € i året. I år gjorde jag 
ansökan om det s.k. organisationsstödet till 
Kyrkslätts kommun. Jag påmindes igen om 
saken eftersom man i ansökan skulle nämna 
centralorganisationen. Här kan genast 
nämnas, att Nylands Byar inte är en central-
organisation utan en förening som verkar 
inom en viss landskapsdel dvs västra Nyland. 
Finlands Byar rf är centralorganisationen dit 
också Nylands Byar hör. I östra Nyland finns 
en systerförening som heter SILMU-Kylät / 
SILMU-Byar. Bägge föreningar verkar på 
såväl finska som svenska. Det finns ännu 17 
andra liknande föreningar i Finland. Här i 
Nyland är förstås  verksamhetsmiljön väldigt 
olika den i Kajana eller de stora 
insjöområdena.

Verksamhetsområdet

Består av 16 kommuner: Hangö, Raseborg, 
Lojo, Högfors, Vichtis, Sjundeå, Ingå, 
Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, 
Tusby, Nurmijärvi, Träskända och Hyvinge. 
Föreningens 22. egentliga verksamhetsår 
pågår.
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Medlemmarna

I medlemskåren finns det för tillfället 45 
föreningar och 21 privatpersoner. Föreningar-
nas fördelning enligt hemkommun är följande: 

Föreningarna har olika ålder och är i olika 
utvecklingsskeden. Man kan anta föreningens 
ålder ganska bra utgående från registernumret. 
Det gäller dock inte äldre föreningar eftersom 
det nuvarande nationella registret är grundat 
först 1919. Vår förening Veklahden Kyläyhdistys
ry. som i år fyller 40 år har nr 136.691. 
Hembygdens Vänner i Snappertuna r.f. (nr 
1.279) torde var Nylands Byar rf:s äldsta 
medlemsförening. Föreningen är grundad år 
1892. Vi gästade ju den här föreningens 
hemtrakter alldeles nyss 21.5.2022 när vi 
besökte Raseborgs slott.

Föreningens vårmöte hölls 11.5. i Stämbackens 
skolhus i Pojo kyrkoby. Skolan blev färdig 1870 och 
de första eleverna togs emot det följande året. 
Utbildningsverksamheten tog slut år 2000.

Medlemsförmåner

Informationsverksamhet och rådgivning är de 
viktigaste medlemsförmånerna. Den nationella 
intressebevakningen sker via Finlands Byar rf. 
Som medlem kan man också vara med och 
påverka beslutsfattandet.

Föreningen arbetar ofta tillsammans med andra 
likasinnade med olika projekt som hoppeligen 
kan vara till nytta för alla föreningar som idkar 
byaverksamhet. Liknande föreningar som 
byaföreningar är ofta t.ex. ungdomsföreningar 
eller hembygdsföreningar.



Vinkkejä tiekunnan tilityksen tarkastamiseen

Tilityslaskelmalta täytyy käydä ilmi varainhoito-
kauden viimeisen päivän (yleensä 31.12.) 
rahavarojen määrä. Tarkista, että se täsmää 
pankkitilin tiliotteelle. Tiliotteiden osalta tarkista 
myös, että kaikki tiliotteet ovat kirjanpidossa ja 
katso minkälaisia suorituksia pankkitililtä on 
maksettu. Kaikkiin tehtyihin maksuihin täytyy 
löytyä kulutositteet/laskut, jotka tulee olla 
osoitettu tiekunnalle.

Lue tiekunnan pöytäkirjat varainhoitokaudelta 
ja alkaneelta kaudelta. Päätöksiä on tullut 
noudattaa.

Anna tilityksen tarkastuskertomus. 

Seuraavalla sivulla on malli tilityksen 
tarkastuskertomuksesta, kun 
huomautettavaa ei löydy. Malli on Suomen 
Tieyhdistys ry:n www-sivuilta ja koskee ns. 
maallikkotarkastajia. Ammattitilintarkastajat 
suorittavat tarkastuksensa tilintarkastusalan 
säädösten perusteella. 
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Tämä on ensimmäinen osa uutta juttusarjaa ”Tiekunnan lakiasiat”.

Tilityksen tarkastuskertomusta tulee muokata 
ja huomauttaa ainakin silloin, mikäli:

• kaikkia vuosikokouksessa päätettyjä 
vastikkeita ei ole tuloutettu täysimääräisesti 

• joku osakas ei ole maksanut suoritustaan 
eikä sitä ole häneltä peritty

• tiekunnan varoja on käytetty sen ulko-
puolisiin tarkoituksiin esim. lainattu ulos tai 
maksettu kuluja, jotka eivät kuulu tie-
kunnalle

• tehtyjä päätöksiä ei ole noudatettu

Säilytä työpaperisi ja kopiot annetuista 
kertomuksista ainakin joitain vuosia, siltä 
varalta, että niihin joudutaan palaamaan 
myöhemmin.

Muistutan vielä, että tarkastusta suorittavan 
henkilön tehtävänä ei ole varsinaisesti luottaa 
siihen, että kaikki on hoidettu hyvin. Hänen 
tehtävänään on kyseenalaistaa, selvittää ja 
tarkastaa, jotta muut voivat sitten luottaa.

Vinkit on kirjoittanut auktorisoitu 
ammattitilintarkastaja.

Yksityistielain mukaan tarkastajia on kaksi. 
Tarkastajat voivat tehdä tarkastuksen yhdessä tai 
tahoillaan erikseen. He antavat kuitenkin yhteisen 
kertomuksen paitsi siinä tapauksessa, jos he ovat 
erimielisiä siitä, minkälainen kertomus annetaan.

Tarkastusta varten tarkastaja tarvitsee tilitys-
laskelman sekä ”taseen” eli varojen ja velkojen 
listauksen. Lisäksi tarkastaja tarvitsee pöytäkirjat 
liitteineen ja kirjanpidon pääkirjan sekä tosite-
aineiston varainhoitokaudelta. 

Tiekunnan tilityslaskelmalla esitetään tuotot ja 
kulut. 

Tuottojen osalta, tarkasta, että tiekunnan vuosi-
kokouksen päätöksen mukaiset tuotot on tulou-
tettu tilityslaskelmalla. Eli kaikki tuotot tulee 
merkitä tilityslaskelmalle siten, kuin vuosikokous 
on ne päättänyt perittäväksi. Jos joku osakas ei 
ole suorittanut maksua, tulee hänen saatavansa 
näkyä varoina vuosimaksusaatavina. Jos joku on 
maksanut liikaa, tulee liikasuorituksen näkyä 
saatuina ennakoina veloissa.
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TILITYKSEN TARKASTUSKERTOMUS 

-------------------- tien tiekunnan vuosikokoukselle

Olemme tarkastaneet Tien tiekunnan talouden ja hallinnon varainhoitokaudelta 
1.1.2021–31.12.2021 tiekunnan edellyttämässä laajuudessa.

Tilitys antaa oikeat ja riittävät tiedot tiekunnan tuloista, menoista, varoista ja veloista.

Tilitys osoittaa ylijäämää/alijäämää xx euroa. 

Tarkastuksessa emme ole havainneet, että tiekunnalle olisi aiheutunut vahinkoa tai että 
lakia olisi millään tavalla rikottu.

Kirkkonummella PVM

Tilityksentarkastajat

_______________________ _______________________

Tarkastaja Toinen tarkastaja

Smedsbyn osakaskunnan kuulumiset

Vinkkejä tiekunnan tilityksen tarkastamiseen
Liite: Malli tilityksen tarkastuskertomuksesta

Osakaskunta on tänä vuonna päättänyt 
hoitokunnan kokouksessa luopua muovisten 
lupamerkkien jakelusta kalastuslupien 
yhteydessä. Tällä pyritään sekä helpottamaan 
luvanmyyntiä että vähentämään muoviroskan 
syntymistä.

Jatkossa pyydysten luvanvaraisuus tarkistetaan 
yhteystiedoista, jotka jo nykyisinkin pitää laittaa 
pyydyksiin. Pyydyksistä on siis aina löydyttävä 
vähintään kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Velvoiteistutusten puitteissa pyritään molempiin 
järviin, Humaljärveen ja Vitträskiin, saamaan 
toutainta, mutta mikäli tämä ei onnistu istute-
taan sen sijaan Humaljärveen kirjolohta ja 
Vitträskiin siikaa.

Mietimme myös, miten saataisiin lisättyä 
kiinnostusta kalastusta kohtaan, niin nuorissa 
kuin vanhemmissakin. Ideoita ja ajatuksia 
otetaan mielellään vastaan, voisimme pyrkiä 
järjestämään esim. opastusta vapa- ja 
pyydyskalastukseen sekä kalankäsittelyyn.

Osakaskunnan varsinainen vuosikokous 
järjestetään sunnuntaina 19.6. klo 15 WAY-
talolla rannassa. Tervetuloa!

Ennen vuosikokousta klo 13-14 osakaskunta 
järjestää laiturilla lasten onkikilpailun.

Juha Kujanpää, hoitokunnan puheenjohtaja, 
Smedsbyn osakaskunta



Ötökän elämää – Arvaatko kuka olen

Tunnen sen, meitä on monta. Huojumme yhtenä 
massana, kuoremme osuvat toisiinsa, jalkoja on 
joka puolella sadoittain ja tuhansittain. Siskoja ja 
veljiä on ympärilläni, ylhäällä, alhaalla, sivuillani. 
Tiedän, että emme voi jatkaa näin. On lähdettävä 
eri teille.

Juoksen kovaa, olen huikaisevan nopea! Tosin 
vain hetken. Minun on pidettävä aina välillä 
taukoa, läkähdyn spurteistani. Yhtäkkiä edessäni 
on irvileuka, astun sen yli ja se jatkaa matkaan-
sa. Jalkani ovat niin paljon pidemmät kuin sillä, 
ne taipuvat upeasti kohti taivasta, jokainen 
omalla vuorollaan. Jalkojeni alla on kiviä, 
hiekkaa, ruohonkorsia, kotiloita, sammalta ja 
sitten puuta. Sileää puuta silmän kantamatto-
miin. Puu on lämmin. Se haisee ruoalle.

Minulla on nälkä. Tarvitsen nestettä, elämän 
eliksiiriä. Tähän on hyvä rakentaa. Rakennusaine 
tulee minusta kuin itsestään. Osaan loihtia esi-
emojeni kuvion ilman että edes mietin asiaa. 
Aloitan Y-kirjaimella. Se on perusta. Lopputulos 
on upea, mutta vie voimani. On levättävä hetken. 
Olen hiljaa tässä keskellä ja nautin auringon 
lämmöstä.

Herään surinaan ja värinään. En edes ehdi 
kiinnittää katsetta, kun jo tiedän: saalis! 
Refleksini kiidättävät minut saaliin luo vaikka olen 
vielä unesta tokkurainen. Nopea puraisu saa sen 
vaipumaan raukeuteen. Etujalkani paketoivat 
saaliin hienoon hopeiseen kapaloon. Lämmin 
hyvältä tuoksuva ateria on valmiina edessäni ja 
isken ahnaasti siihen leukani. Se mikä ei vielä 
ollut nestettä, jää partakarvoihini, mistä pyyhin 
sen pois ruokailun päätteeksi.

Pidän yksin olosta enkä kaipaa varsinaisesti 
seuraa, mutta tunnen viehtymystä ajatuksesta, 
että voisin antaa elämän. Tunnen sen jopa 
velvollisuudeksi. Miltäköhän lapseni näyttäisivät? 
Olisivatko he yhtä nopeita ja onnekkaita kuin 
minä, yhtä aitoja? Voin tehdä osani, mutta en jää 
paapomaan. Tiedän, että tätä varten tarvitaan 
omituista läheisyyttä. Vaikka vain hetken ajan. 
Ajatus kuvottaa mutta toisaalta viehättää. Koko 
ruumiini hehkuu ja huomaan että minua ei voi 
moni vastustaa. Tännehän ilmaantuu useam-
piakin rastiselkäisiä kilpakosijoita.

Minua hymyilyttää, kun huomaan että niitähän 
jännittää. Ovat vieläpä säälittävän pieniä. 
Voisikohan tuollaisen syödä? Jos meinaan 
synnyttää uutta elämää, tarvitsen energiaa. 

Hän astuu seitilleni. Aika julkeaa, ajattelen 
hymyillen. Sallin hänelle sen, mitä varten hän 
tuli. Hän sallii minulle kiitokseksi ruumiinsa. Otan 
hänet syleilyyn kaikkien kahdeksan jalkojeni 
varaan. Hetken olemme yhtä. En pysty 
vastustamaan kiusausta ja työnnän leukani 
häneen. Hän muuttuu elämän eliksiiriksi minulle, 
rakkaudesta luomistyöllemme. 

Pirpanoita ilmaantuu parisen sataa. Toivon niille 
kaikkea hyvää, mutta en aio jäädä paikalle 
pidemmäksi aikaa. Minun on lähdettävä, sillä söin 
jo seittini. Kyllä he sitten oppivat ja jos eivät, 
tulevat osaksi luonnon kiertokulkua. Se kai 
meidän kaikkien kohtalo on kuitenkin.

Joko arvaat, kuka olen? 

Tarkista vastaus Kyläyhdistyksen kotisivulta 
https://www.veklahti.fi/ heinäkuussa.
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Logon suunnitteli ja piirsi: Milja M.

https://www.veklahti.fi/


Terveiset Humalrinteeltä

Oli kevään toistaiseksi lämpimin päivä, kun 
kävelin Jousirinteeltä Elis Sinistön Mehutien ja 
metsän kautta Seminaaripolulle ja sieltä 
Lehtisen Arin ja Helvin luokse Humalrinteelle. 
Matkan varrella näin yhden valkohäntäpeuran ja 
kolme oravaa, valitettavasti ei yhtään korva-
sientä.

Ari tuli aika nopeasti avaamaan oven, kun soitin 
ovikelloa. Olemuksesta huomasi, että juuri 
kärsitty koronavirus oli ollut rankka koettele-
mus, joutuihan hän lähes viikoksi sairaalaan. 
Ari on laihtunut paljon talven aikana.

Heikentyneen näön takia viime keväänä lähti 
ajokortti, joka tietysti on iso juttu, kun on koko 
aikuiselämän liikkunut omalla autolla. Ari on 
kuitenkin tyytyväinen kutsubussin käyttöön, ja 
hän käy sillä asioimassa esim. Kirkkonummen 
keskustan kaupoissa.
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Pietarsaaresta kotoisin oleva Ari on asunut 
omakotitaloissa lähes koko ikänsä. Veklahti 
tuntui aikanaan oivalta paikalta oman talon 
rakentamiselle sen jälkeen, kun hän oli viettänyt 
Ruotsissa 4 vuotta ja sitten 3 kuukautta 
Helsingissä  Mäkelänkadulla. Täällä luonto on 
lähellä ja lähes kaikki tuntevat toisensa.

Kyläyhdistysmies

Veklahden Kyläyhdistys täyttää 40 vuotta tänä 
vuonna. Ari on ollut mukana toiminnassa 
perustamisesta lähtien. Ari on kyläyhdistyksen 
kunniajäsen. Toiminta kylätalo Kesälässä oli 
erityisen mieluisaa sen jälkeen, kun kunta oli 
hankkinut talon omistukseensa ja antanut 
kyläyhdistyksen käyttää sitä omaan toimintaan. 
Ari onkin hoitanut monia tehtäviä Kesälässä. 
Kunnan nykyinen toimintatapa, että mieluum-
min pidetään talo tyhjillään kuin kyläyhdistyksen 
monipuolisessa käytössä tuntuu todella 
hölmöltä. Varsinkin kun tietää miten paljon 
monipuolista toimintaa siellä on järjestetty. 
Ari osallistui myös ahkerasti kansalaisopiston 
piirustus- ja maalauskursseihin Kesälässä. 
Ilman käyttöä ja valvontaa talo rapistuu 
varmasti. Kunta yritti vuosia sitten myydä talon 
ja vuokrata tontin sellaisilla ehdoilla, ettei kylä-
yhdistyksen kannattanut siihen lähteä. Eipä niitä 
muitakaan ostajia ilmaantunut.

Kala- ja metsämies

Arin hienoin kalasaalis Humaljärveltä on 9,6 
kilon painoinen kuha, joka tuli verkoilla 2000-
luvun alussa. Ja onhan Ari jo toki ehtinyt kalaan 
sairaalasta kotiin tultuaan. Kuhaa ja haukea on 
tullut kotitarpeisiin. Ari on osannut käyttää 
järven antimia hyödykseen, kuten myös sieniä 
ja marjoja lähimetsästä. Hieman kismittää se, 
että joillakin hyvillä sieni- ja marjapaikoilla on 
kaadettu paljon puustoa. Vuosikymmeniin ei 
niihin paikkoihin tule uutta satoa.

Tällaisilla terveisillä kesään! Ari on suunnitellut 
maalaavansa hieman keskeneräisiä tauluja 
valmiiksi ulkona, kunhan vain olisi sopivan 
lämmintä.

Veklahtelainen 57 vuoden ajan

Lehtiset ovat asuneet kylällä jo lähes 60 vuotta.  
Taloa rakennettaessa vuonna 1965 lähi-
ympäristö oli lähinnä peltoa. Lähistöllä ei asunut 
kuin viisi muuta perhekuntaa, kesämökkiläisiä 
toki oli, niin kuin vielä nytkin. Ari on arvostanut 
naapureita, jotka ovat olleet käytännön 
toiminnan ihmisiä. Kenenkään kanssa ei ole 
tullut minkäänlaista erimielisyyttä asioista, mikä 
tietysti on hieno asia.

Ari kotonaan 18.5.2022



Paannejää uhkasi WAY-taloa

Viime talven alku oli poikkeava. Joulukuussa maa oli Vek-
lahdessa lumeton ja samaan aikaan oli pitkään etelä-
suomalaisittain kovia pakkasia. WAY-talon takana, siis 
kuusiaidan puolella, sijaitseva veto-oja jäätyi pohjaa myöden. 
Tähän ojaan tulevat kaikki Humaljärventien laakson vedet. 

Tammikuussa 2022 satoi runsaasti lunta. Välillä oli muutaman 
päivän lämpöjakso. Veto-ojan jäätymisen takia Humaljärven-
tien laakson sulavedet virtasivat lämpöjakson aikana laajana 
viuhkana pitkin WAY:n ranta-aluetta. Pakkasen aikana 
sulavesi jäätyi ja muodosti ranta-alueelle paannejääkentän. 
Jo tammikuun lopussa koko WAY:n ranta-alue oli paksun 
paannejääkerroksen peitossa. Paannejää peitti kuusiaidan 
puoleisen ranta-alueen WAY-talolta järveen. Pukukopin 
lattiallakin oli paksu kerros jäätä. Vaikka WAY-talo on 
rakennettu ranta-alueen korkeimmalle kohdalle,  jään pinta 
oli talon kohdalla kuusiaidan puoleisella sivulla korkeammalla 
kuin perusmaa. Talon perustusten pilareiden anturat olivat 
siis jään sisässä. Jään pinta ei kuitenkaan ulottunut talon alla 
olevan sepelikerroksen pintaan asti.

Tässä vaiheessa aloimme huolestua jääkerroksen vaikutuk-
sesta WAY-talon perustuksiin. Mietimme isommalla porukalla, 
miten kuusiaidan puoleiseen veto-ojaan saisi tehtyä  jonkin-
laisen uran, että sulavedet saataisiin virtaamaan järveen ja 
että uuden paannejään muodostuminen WAY-talon 
ympäristöön loppuisi.

Pauli Vainio pani toimeksi 26.1. ja hakkasi kirveellä kuusi-
aidan puoleiseen veto-ojaan muutaman metrin 5-10 cm 
syvää näveröä järvestä alkaen. Jatkoin Arja Pohdon kanssa  
näverön hakkaamista seuraavana päivänä, varusteina kirveet 
ja kumikintaat. Jatkoimme näveröä niin, että se ulottui 
WAY:n ranta-alueen itäpäähän asti.

Kahden tunnin hakkaamisen jälkeen 
pääsimme kotiin vaihtamaan kuivat 
vaatteet. Seuraavana yönä oli 
lumisade, joka täytti näverön lumi-
sohjolla. Poistin aamulla lumet 
näveröstä ja syventelin näveröä 
sieltä täältä. Taas vesi virtasi 
näverössä iloisena kohti järveä. 
Seuraavana yönä oli pikku pakkanen 
ja näveröön syntyi ohut jääkansi. 
Jääkannen alla virtaus jatkui. 

Seuraavana päivänä satoi 20 cm 
lunta. Keväällä lumien sulettua 
selvisi, että ohuen jääkannen ja 
lumen alle jäänyt näverö oli pysynyt 
auki lopputalven ja että vesi oli 
syövyttänyt näveröä  niin, että se 
ulottui varaston kohdalla ojan 
pohjaan asti. Näverön (tai veden 
kulkusuunnan muuttumisen) takia 
paannejää ei tammikuun jälkeen 
enää paksuuntunut varaston takana 
(kuusiaidan puolella). 

Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry:n kuulumiset
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Näverö lumisateen jälkeen järven 
puolelta katsottuna (28.1.2022).

Koko WAY:n ranta-alue paannejään peittämänä (28.1.2022).



Rakentamattoman tiepohjan raivaus

Viime syksynä asennettiin kuitukaapeli 
muutamiin Humaljärventien laakson taloihin. 
Kaivuutöitä tehtiin marras-joulukuussa 2021. 
Kuitukaapeli kaivettiin tieojien reunaan tai 
pohjaan. 

Humalrinteen ja Humalkujan välisellä rakenta-
mattomalla tiealueella kaapelin kaivajat tukkivat 
tiealueella sijaitsevan ojan. Oja täyttyi vedellä, 
jonka seurauksena vesi tulvi talvella alapuoli-
selle tontille. Putkitettu kuitukaapeli jäi kellu-
maan alueella sijaitsevaan ojaan. Lisäksi ala-
puolisen tontin rajapaaluja oli peitetty kai-
vuussa tulleella maalla. Koska raja on kaareva, 
rajapaaluja on useampia. Kaivuutyön suoritta-
nut yritys Saarijärvi infra Oy meni konkurssiin 
vuodenvaihteessa. Kuitukaapelin asennus 
korjautettaneen tänä kesänä kaapelin omistajan 
Elisan toimesta.

WAY poisti jo keväällä 2021 ko. tiepohjalta 
puustoa sieltä, missä pääsi kohtuudella 
liikkumaan. Loppu puusto poistettiin keväällä 
2022, kun pystyttiin liikkumaan tiepohjalla 
sijaitsevan ojan jäällä.

Puuston poiston ensisijainen tarkoitus oli 
helpottaa kaapelin maahan kaivamista ja 
kaivuutyön korjausta. Samalla tuli raivatuksi 
tiepohjalla kulkeva sähkö/ja puhelinlinja. 
Tiealueelle jäi vain yksi puu, joka oli kasvanut 
sähkö- ja puhelinjohtojen väliin. 

Oksat vietiin haketettaviksi. Puut menivät 
raivausporukalle polttopuuksi hintaan 10 €/ 
kiintokuutiometri. Työhön osallistuivat Jussi ja 
Helena Tiihonen, Arja Pohto, Kalevi Korpi, 
Veikko Laulainen, Kari Esselström, Patrik 
Nemlander, Tuomo Pentikäinen ja Kari 
Lahdenperä.

Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry:n 
(WAY) vuoden 2022 vuosikokous 
pidetään todennäköisesti vasta heinäkuun 
alkupuolella. Pitää anoa kunnalta lupa.

Lumenpoisto veneiden päältä, venelaituri 
jään sisällä 

Viime talvena oli poikkeuksellisen paljon lunta, 
monin paikoin lähes metri. Tästä syystä lumet 
poistettiin kaikkien WAY:n venepukeilla olevien 
veneiden päältä 13.2.2022.

Tavalliseen tapaan venelaituri jäi tänäkin 
talvena kokonaisuudessaan jään sisään. Jää siis 
kasvoi laiturin kohdalla paksuutta ylöspäin jopa 
40 cm. Keväällä laituri taas pullahti pintaan 
kuten ennenkin. Veneiden kiinnitystolpat 
näkyvät kallistuvan lisää joka talvi.

Kari Lahdenperä
Puheenjohtaja 
Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry

Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry:n kuulumiset
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Juuri raivattu ja siivottu Humalkujan puoleinen pää 
rakentamattomasta tiepohjasta, kuvassa edestä 
lukien Arja Pohto, Jussi Tiihonen ja Helena 
Tiihonen (3.4.2022).



Kuva 1. Wecklax-tilan vanha päärakennus, joka oli 
alkujaan venäläinen huvila Kannakselta. Se oli tuotu 
Helsinkiin Meilahteen, josta se siirrettiin Veklahteen 
n. 1905 ja purettiin 1957. Kuva kirjasta ”Gunnar 
Hernberg. Sokerimiehen muistelmat.” 

Talon ympärillä olevalta noin kahden hehtaa-
rin alueelta raivattiin puutarhaa varten puita 
ja tilalle istutettiin ainavihantia rodoja, 
sembroja, vuorimäntyjä ja marjakuusia.  
Niiden edustoille ja väliin sijoitettiin kukka-
penkkeihin monivuotisia koristekasveja kuten 
akileijoja, angervoja, leimukukkia, lupiineja, 
ritarinkannuksia, vuorenkilpeä ja liljoja kuten 
komeita marskinliljoja. Sisääntulotien varrella 
olevan pienen lammikon ympärille istutettiin 
iiristarha. Lisäksi iiriksiä sijoitettiin Humal-
järven rantaan. Erillisillä alueilla sijaitsivat ns. 
keittiöpuutarha vihanneskasveineen ja 
hedelmä- ja marjatarha. 

Puutarhan kruunasi neljään tasoon terasseille 
rakennettu ruusutarha jyrkähköllä, kallioisella, 
Humaljärveen viettävällä rinteellä. Terassien 
reunat tehtiin kyllästetyistä hirsistä ja katto-
huovasta. Pohja tasattiin sepelillä. Kulkutiet 
päällystettiin siihen aikaan suosituilla pölli-
kiekoilla. Viljelyosastot täytettiin kompostin, 
karjanlannan ja turpeen seoksella. Ruusu-
tarhassa kasvatettiin vaativia ryhmä- ja 
köynnösruusuja.

Ryhmäruusuilla tarkoitetaan matalia, pitkälle 
jalostettuja ja pitkään kukkivia ruusuja. 
Ryhmäruusuihin kuuluu isokukkaisia ns. 
teehybridejä ja pienikukkaisempia terttu-
ruusuja. Ne ovat erityisen tarkkoja kasvu-
paikan, kasvualustan ja hoidon suhteen. 
Ryhmäruusujen talvehtiminen on Suomessa 
epävarmaa.

Hernbergien ruusutarhassa kaikilla ruusu-
lajikkeilla oli omat osastonsa. Osastoja oli 
yhteensä 40 (kuva 2 seuraavalla sivulla). 
Jokaiseen osastoon istutettiin noin 25 kpl 
kunkin lajikkeen taimia. Ruusulajikkeet oli 
sijoiteltu osastoihin värin mukaan: ylinnä 
keltaiset ja keltaoranssit, niiden alapuolella 
punakukkaiset, seuraavana vaaleanpuna-
kukkaiset ja alinna valkokukkaiset.

Ruusutarhassa viljellyt lajikkeet ovat tiedossa mm.  
Rosenbröijeriltä jääneessä arkistossa. Tarhan 
ryhmäruusujen useimmat lajikenimet ovat nyky-
harrastajille vieraita: ’Diamant’, ’Klaus Störtebekker’, 
’Kordes Perfecta’, ’Montezuma’, ’Sarabande’, ’Super 
Star’, ’Red Pinocchio’ ja ’New Yorker’. Mutta tuttu-
jakin lajikkeita löytyy: ’Queen Elizabeth’, ’Nevada’ 
sekä köynnösruusut ’Flammentanz’ ja 
’Polstjerna’/’Pohjantähti’.

Ruusutarha valmistui 1962. Maj-Lis Rosenbröijer
raportoi valmiista ruusutarhasta Puutarha-lehdessä 
v. 1963 sekä ruusujen talvehtimisesta v. 1964. 
Järveen viettävä rinne oli lämmin alkukeväästä ja 
loppusyksystä, mutta altis tuulille.

Talvehtimisvaurioiden takia osa ruusuista siirrettiin 
suojaisampaan paikkaan päärakennuksen pohjois-
puolelle sisääntulotien varteen, missä rodot suoja-
sivat niitä pohjatuulilta. 

Puutarhasuunnitelmaa muunneltiin vuoteen 1965 
asti.
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Kun Gunnar ja Helmi Hernberg päättivät purkaa Wecklax-tilan vanhan päärakennuksen (kuva 1) 
50-luvun lopulla, he halusivat uuden modernin tiilirakennuksen ympärille hienon puutarhan. 
Sen suunnittelijaksi palkattiin maankuulu maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer (1926-2003).

Olipa kerran ruusutarha Veklahdessa



Ruusutarhan lisäksi Hernbergien puutarhassa 
kasvoi pensasmaisia puistoruusuja rannan ja 
ruusutarhan välissä sekä iiristarhan ympärillä.  
Vuorineuvos Gunnar Hernberg samoin kuin 
vaimonsa Helmi olivat innokkaita ruusu-
harrastajia. Helmi o.s. Charpentier peri v. 
1949 osan Hauholla sijainneesta Hahkialan 
aikoinaan 3000 ha:n ”sääntöperintötilasta”. 
Perilliset valtuuttivat Gunnar Hernbergin 
hoitamaan tilaa, kunnes asiat perinnön- ym. 
jakojen osalta oli hoidettu. Vaikutteita 
Wecklax-tilan uuteen puutarhaan tuli arva-
tenkin juuri Hahkialasta, missä oli puutarhuri 
Paul Olssonin suunnittelema suuri puutarha. 
Rosenbröijer oli nuorena ollut harjoittelijana 
Paul Olssonin suunnittelutoimistossa.

Vuorineuvos Gunnar Hernbergin (1904–1993) 
kuoleman jälkeen ruusutarha jäi vaille hoitoa 
ja rapistui. Myöhemmin pihapiirin tontti on 
jaettu ja myyty. Hernbergien värikkäästä 
puutarhasta on jäljellä enää ainavihantia 
rodoja, vuorimäntyjä, sembroja ja marja-
kuusia.

Nykyään Veklahtea lähin ruusutarha sijaitsee Volsin
kartanolla järven puoleisella rinteellä. Kukinta on 
upeimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoleen 
väliin. Volsin ruusutarha on hieno retkikohde 
esimerkiksi soutaen Veklahden rannasta.

Lähteet: 

1963. Rosenbröijer, M-L. Vuorineuvoksen 
ruusutarha. Puutarha-lehti, vsk 66, s.624

1986. Veklahden kohtalot ennen ja tänään. G. 
Hernberg. Kansalaisopiston esitelmä- ja 
keskustelutilaisuus Kirkkonummella 26.10.1986.

1989. Gunnar Hernberg. Sokerimiehen muistelmat. 
Toim. S. Zetterberg, 255 s.  Gummerrus. 

2010. Sorsa, Hanna. Maisema-arkkitehti Maj-Lis 
Rosenbröijer. Piirustuskokoelman luettelointi ja 
arkistointi. Puutarhataiteen seura ry., Suomen 
rakennustaiteen museo. Erillisjulkaisu, 52 s.

2019. Villa Hernbergin ruusutarha. Eeva Ruoff, 
Ruusunlehti nro 4, s. 23-30.
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Kuva 2. 
Maj-Lis Rosenbröijerin
suunnitelma Hernbergien
ryhmäruusutarhaksi. 
Lähde: 
Puutarha-lehti 1963, 
s. 624



Takasivu – Baksidan

Seuraava Kyläsanomien julkaisu on loppu-
vuonna ilmestyvä 40-vuotis-juhlanumero. 
Kyläyhdistys siis perustettiin 40 vuotta sitten, 
mutta ensimmäinen Kyläsanomat ilmestyi 
kesäkuun kahdeskymmenes päivä vuonna 
1988, eli 34 vuotta sitten. Lehden “alku-
soitossa” mainittiin toive siitä, että lehdestä 
kehittyisi koko kylän, eikä siis vain kylä-
yhdistyksen äänitorvi.

Vuoden -88 ensimmäisessä numerossa muun 
muassa selvitettiin, milloin asfaltti tulee Vek-
lahdentielle, ja tiedotettiin “Kauppis-” eli 
myymäläautopalveluiden vähenemisestä. 
Lehdessä kyseltiin kiinnostusta erilaisiin 
teemailtoihin, esim. sienikurssiin, kehon-
rakennukseen tai tähtitieteeseen. Samalla 
muistutettiin, että “meistä kaikista kyläläisistä 
on kiinni mitä aikaiseksi saadaan”. 

Loppuvuoden juhlajulkaisussa tutkitaan lisää 
mitä kaikkea kuluneiden vuosien aikana on 
tapahtunut, ja mistä on kirjoitettu. Vanhojen 
juttujen uudelleen julkaisun lisäksi kynäillään 
tuhdisti uutta luettavaa.

Marita Helminen on ollut vastuussa Kylä-
sanomien teosta yli 10 vuotta, mutta seuraavan 
numeron myötä vastuu siirtyy seuraaville. Iso 
kiitos sekä Maritalle, ja lehden uudeksi 
taittajaksi lupautuneelle Henna Johnille.

Toimitukseen on tullut mukavasti lisää tekijöitä 
viime aikoina, mutta joukkoon mahtuu 
edelleen. Millaisen jutun sinä haluaisit lukea? 
Kerro se toimitukselle! Tai haluatko olla 
mukana luomassa lehteä? Ota yhteyttä 
toimitukseen, niin kutsumme sinut mukaan 
seuraavaan ideointipalaveriin. Myös valokuvia 
ja piirustuksia otamme ilolla vastaan.

Marjatta Wolff, 27.5.2022

Nästa nummer av byaföreningens tidning är 
ett jubileumsnummer för att fira föreningens 
40 år. Själva tidningen grundades år 1988, 
alltså för 34 år sen, på  idén att den skulle 
fungera som hela byns, och inte endast 
byaföreningens, språkrör.

I det första numret, år 1988, diskuterades 
bland annat asfalteringen av Vecklaxvägen, 
och förminskningen av “Kauppis” dvs. 
butiksbilens besök i byn.

I tidningen undersöktes också om intresse 
fanns för diverse temakvällar, såsom 
svampkurser, kroppsbyggning eller astronomi. 
Samtidigt påmindes att “vad vi i byn 
tillsammans åstadkommer, är fast vid var och 
en av oss” [övers.].

I jubileumsnumret som utkommer senare i år 
funderas vidare på vad som hänt under de 
gångna åren och vad det skrivits om. Förutom 
gamla artiklar som kommer att ges ut på nytt 
så arbetas det flitigt på nytt läsbart.

Marita Helminen har i över tio år ansvarat för 
förverkligandet av tidningen, men i samband 
med nästa nummer går ansvaret vidare till 
hennes efterträdare, bland andra Henna John 
som kommer att sköta layouten. 

Ett stort tack till dem båda!

Redaktionen har fått många nya skribenter på 
sistone, men det finns nog plats för fler. En 
hurudan artikel skulle du vilja läsa eller skriva? 
Tag gärna kontakt med oss så bjuder vi in dig 
till nästa redaktionsmöte. Fotografier eller 
teckningar tar vi också gärna emot.

Marjatta Wolff, 27.5.2022
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