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VKY Perustamiskokous 12.10.1982



Toiminnan käynnistäminen 1982

• Yhdistyksen puheenjohtajana toimi 
Paavo Sääksjärvi vuoteen 1988 ja 
sihteerinä Ari Lehtinen vuoteen 1987 saakka

Toiminta 1983
• Kesälässä oli valvottua toimintaa joka ilta, mm. 

pöytätennistä, bodausta ja shakkia

• VKY kustansi pöytätennisvalmentajan kolme kertaa

• Teemailtoja alettiin järjestää kyläläisten voimin

• Kunnan kanssa yhteinen kulttuuripäivä Kesälässä

• Ensimmäinen talvirieha, ohjelmassa mm. hiihtokilpailu, 
pulkkailua ja sählyottelu

• Kesällä lentopalloa Kesälän pihalla

• Yhdistyksen aloitteesta pidettiin SPR:n ensiapukurssit

• Järjestettiin suuret kevätjuhlat ja joulujuhla

• VKY julkaisi ”Veklahden tarinoita”  ja Kesälää 
kunnostettiin kyläläisten voimin

Kirkkonummen kunta vuokrasi Kesälän Pakilan 
siirtolayhdistys ry:ltä ja toiminta Kesälässä 

käynnistyi avajaisilla 16.12.1982



Toiminta 1984-1987

Yhdistyksen toiminta Kesälässä vakiintui
• Yhdistyksessä aloitti vuonna 1984 nuorisojaos, 

joka perusti pienoisautoratakerhon

• Vapaaehtoisvoimin valvottua toimintaa lähes 
joka ilta, mm. pöytätennistä, shakkia, bodausta 
ja voimailua, kuntopyöräilyä ja koronaa

• Lasten päiväkerhoja sekä pienille että vähän 
isommille lapsille

• Talvirieha ja joulujuhla 

• Siivoustalkoita Kesälässä

• Kirpputoreja ja joulumyyjäisiä

• Teemailtoja kyläläisten voimin

• Kesäretkiä, joissa täydet bussilastilliset kyläläisiä
• 1985 Tampereelle delfinaarioon

• 1986 Lahden Messilään

• 1987 Tervakosken puuhamaahan

Kesälä tuli myyntiin, mutta vuorineuvos Hernbergin 
avustuksella aktiiviset kyläläiset saivat kunnan 

käyttämään etuosto-oikeuttaan ja Kesälästä tuli 
kunnan kiinteistö vuoden 1987 lopulla.



Toiminta 1988-1989

Yhdistyksen sihteerinä ja kyläsanomien 1. pää-
toimittajana 1988 aloitti Malla Virkkala, joka 
toimi tehtävässä vuoteen 1990 saakka
Anu Kleemolan kausi yhdistyksen puheen-
johtajana alkoi 1989 ja jatkui vuoteen 1996 asti

Toiminta painottui lapsiin ja nuoriin
• Kesälässä valvottua toimintaa joka ilta eikä ketään 

haitannut vaikka vessa oli pihan perällä

• Talvirieha, kevätretki, lasten teatteriretki

• Kesäretkiä, joilla runsas osallistujamäärä

• 1988 Karjaalle Lystilandiin ja Raaseporin linnaan

• 1989 Kolmårdenin eläintarhaan Ruotsiin

• Kylällä syntyi 7 lasta vuonna 1987, joten kylällä oli 
useita hoitovapaalla olevia vanhempia

Kesälän toiset avajaiset helmikuussa 1988 

Muutamat äidit ryhtyivät vuonna 1988 puuhaamaan Kesälään 
kunnallista päivähoitopaikkaa kylän lapsille. VKY oli ajatuksen 
tukena ja talkoovoimin mukana kunnan remontoidessa tilat 

seuraavan vuoden aikana päivähoitokäyttöön sopiviksi. 
Ryhmäperhepäiväkoti käynnistyi keväällä 1990.



Toiminta 1990-1992

Anu Kleemolan kausi puheenjohtajana jatkui, 
mutta sihteerinä vuonna 1991 toimi Mats 
Sandberg ja vuodesta 1992 lähtien Arja Pohto 
vuoteen 1997 asti

• Kesälässä jatkui monipuolinen valvottu iltatoiminta: 
kuntosali, pöytätennis, erilaisia pelejä ja videoiltoja 
sekä Anun ohjaama lasten näytelmäkerho 

• Nuorten discoja ja ompeluseuroja, kirpputori, 
teemailtoja, askarteluiltoja, talvirieha, juhannus-
juhlat 1991 alkaen, joulumyyjäiset ja joulujuhla

• Teatteriretkiä ja kesäretkiä  

• 1990 Lasten teatteriretki, Prinsessa Ruusunen

• 1990 Kesäretki Tampereelle Särkänniemeen

• 1991 Kesäretki Ruotsiin Skara Sommarlandiin

• 1992 Teatteriretki Helsinkiin, Viettelysten vaunu

• 1992 Vain aikuisille tarkoitettu syysristeily Tallinnaan, 
jossa virisi ajatus ystävyyskylätoiminnasta Saarenmaan 
kanssa 

• Syyskuussa 1992 pidettiin Kyläyhdistyksen 
10-vuotisjuhlat valokuva- ja taidenäyttelyineen ja 
julkaistiin 10-vuotishistoriikki



Toiminta 1993-1997

Anu Kleemolan kausi puheenjohtajana ja 
Arja Pohdon kausi sihteerinä jatkui vuoden 1997 
loppuun asti

• Valvottu iltatoiminta Kesälässä alkoi vähitellen 
hiipua, kun yksi sukupolvi oli kasvanut aikuisiksi ja 
nuorisolla oli harrastuksia kylän ulkopuolella

• Kyläyhdistys järjesti perinteiset juhlat,  teemailtoja, 
kursseja, nuorten discoja, askartelua ja muita 
tapahtumia entiseen tapaan

• Uuden sukupolven nuoret järjestivät jo omia 
tietokoneleirejään Kesälässä

• Uutta oli ystävyyskylätoiminta Saarenmaan Nasvan
kylän kanssa, jonka puitteissa tehtiin retket 
Saarenmaalle v. 1994 ja 1996

• Muitakin retkiä järjestettiin
• 1993 Kesäretki Gotlantiin Visbyhyn

• 1995 Suunniteltu retki Turkuun peruuntui, kun 
osallistujia ei ollut riittävästi

• 1997 Kesäretki Tervakosken Puuhamaahan

• Lisäksi järjestettiin teatteriretkiä Helsinkiin tai Espooseen 
vuosittain

• Syyskuussa 1997 julkaistiin 15-vuotishistoriikki



Ystävyyskylätoiminta 1993-1998

• Ystävyyskylätoiminta oli vireää vuodet 1994-1998 ja sen  

jälkeenkin yhteyttä on pidetty ja retkiä tehty perhekohtaisesti.

• Kesäkuussa 1994 tehtiin kyläyhdistyksen retki Nasvaan, jossa 

yövyttiin perheissä. Osallistujia oli 24.

• Elokuussa 1994 saimme vastavierailulle ison  ryhmän nasvalaisia, 

jotka majoitettiin perheisiin ja joille järjestettiin monenlaista 

ohjelmaa.

• Syksyllä 1994 alkoi vironkielen kurssi Kesälässä.

• Kesällä 1995 osa yhdistyksen jäsenistä teki retken tekstiili-

taiteilija Sirkka Könösen taiteilijaseurueen näyttelyn avajaisiin 

Kuresaaren linnassa. Nasvalaiset ystävämme järjestivät jälleen 

komeat juhlat Nasva-klubilla veklahtelaisten kunniaksi.

• Kesäkuussa 1996 tehtiin toinen kyläyhdistyksen  retki Saaren-

maalle ja nyt majoituttiin Kuresaaren linnan kupeessa olleessa 

Lossi-hotellissa. Nyt oli osallistujia 30.

• Sekä kesällä 1997 että 1998 iso joukko kyläläisiä teki epäviralliset 

retket Kuressaareen ja Nasvaan julkisilla kulkuneuvoilla.

• Syyskesällä 1998 Veklahdessa vieraili Nasvan 7-henkinen Sirenid-

kuoro, joka pääsi esiintymään mm.  Kirkkonummi-päivillä. 

Kyläyhdistys hoiti heidän majoituksensa ja kuljetukset.

Ystävyyskylähanke Viron Saarenmaalla Nasvan kylän kanssa 
käynnistyi, kun kyläyhdistyksen edustajat kävivät 

tutustumassa Nasvan kylään kesällä 1993 ja saman vuoden 
joulukuussa pari henkilöä Nasvasta kävi vastavierailulla



Toiminta 1998-2000

Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Arja Pohto,
jonka kausi kesti 9 vuotta, vuoteen 2006 saakka

• Arjan kaudella alkoi alueen osayleiskaavan teko, jota 
kyläyhdistys aktiivisesti seurasi ja antoi useita 
lausuntoja

• Vesihuollosta järjestettiin kysely kyläläisille yhdessä 
WAY:n kanssa 

• Valvottua iltatoimintaa Kesälässä oli kerran viikossa 
keskiviikkoisin, mutta vähitellen siitäkin luovuttiin, 
kun kävijämäärä koko ajan pieneni

• Kyläyhdistys järjesti perinteiset juhlat,  teemailtoja, 
kursseja ja muita tapahtumia entiseen tapaan

• Kesälässä pidettiin pihatalkoita yhdessä Päiväkoti 
Kesälän kanssa

• Retkiäkin järjestettiin (v. 1999 peruuntui)

• 1998 Kesäretki Bengtskärin majakkaluodolle

• 2000 Kesäretki Ahvenanmaalle

• Elokuussa 2000 yhteinen kesäjuhla WAY:n ja 
Aavarannan yhdistyksen kanssa, osallistujia päivän 
mittaan noin 300



Toiminta 2001-2006

• V.2001 valmistui Veklahden-Svartvikin 
osayleiskaava, jonka valmisteluun kyläyhdistys 
antoi useita lausuntoja yhdessä WAY:n kanssa

• Kyläyhdistys jakoi kaikille jäsenilleen kyselyn siitä, 
millaista toimintaa yhdistykseltä odotetaan

• Juhannusjuhla, elojuhlat ja joulujuhla olivat 
vuosittain suosituimmat tapahtumat

• Jääkiekkokaukaloa kunnostettiin, mutta talviriehan 
suosio välillä hiipui ja oli kovin säästä riippuvainen

• Retkiäkin järjestettiin

• 2001 Keväinen kävelyretki Hvittorpiin

• 2001 Kesäretki Jurmon saarelle

• 2003 Kevätretki Hvitträskin museoon

• 2004 Kesäretki Fiskarsiin

• 2005 Kesälauantai Tuusulassa 

• V 2002 julkaistiin Kyläyhdistyksen 20-
vuotishistoriikki ja juhlittiin 20. toimintavuotta

• Kyläsanomista tehtiin kaksi teemanumeroa

• 2004 Elis Sinistö -aiheinen

• 2006 Humaljärvi-aiheinen



Toiminta 2007-2013

Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Micke Gerkman, 
jonka kausi kesti 7 vuotta, vuoteen 2013 saakka

• Elokuussa 2007 pidettiin tuplajuhlat
• VKY 25 vuotta ja WAY 50 vuotta

• Vuonna 2007 Micke uudisti Veklahden kyläsanomat 
nykyiseen muotoonsa

• Retkiä järjestettiin useita vuosien aikana
• 2007 Kevätretki Meikoon

• 2007 Kesäretki Porvooseen JL Runebergillä

• 2008 Syysretki Mustioon ja Siuntioon

• 2009 Kevätretki Porkkalanniemeen

• 2009 Syysretki Hämeenlinnaan ja Riihimäelle

• 2010 Kesäretki Pokrovan luostariin

• 2010 Syysretki Kotkaan

• 2011 Teatteriretki Espooseen

• 2013 Syysretki Nuuksioon

• Huhtikuussa 2012 Kyläyhdistykselle luotiin omat 
Facebook-sivut

• Perinteiset  tapahtumat ja juhlat pidettiin joka vuosi 
ja 1. Halloween-juhlat lapsille vuonna 2010

• Syksyllä 2012 järjestettiin mittavat yhdistyksen 
30-vuotisjuhlat 



Kesälän historia kylätalona 1982-2008

• Kirkkonummen kunta vuokrasi Kesälän Pakilan 
siirtolayhdistys ry:ltä 1982

• 1987 Kesälä tuli myyntiin, mutta vuorineuvos 
Hernbergin avustuksella kyläläiset saivat kunnan 
käyttämään etuosto-oikeutta ja kunta osti Kesälän

• 1988 Kesälä oli kyläyhdistyksen käytössä sekä 
päivisin että iltaisin, wc tosin pihan perällä

• 1988 muutamat äidit ryhtyivät puuhaamaan 
Kesälään kunnallista päivähoitoa.

• 1989 kunta remontoi tilat päivähoitokäyttöön 
sopiviksi ja samalla saatiin kylmä ja lämmin vesi, 
uusi keittiö sekä sisä-wc

• 1990 käynnistyi Ryhmäperhepäiväkoti, jonka 
toiminta jatkui vuoteen 1995 ja toiminta 
kyläyhdistyksen kanssa oli tiivistä

• 1997 aloitti yksityinen Päiväkoti Kesälä, mutta 
yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa jatkui entiseen 
tapaan eikä pidetty tarkkaa kirjaa siitä, mitkä tavarat 
kuuluivat kellekin

• 2008 Päiväkoti Kesälä päätti lopettaa toimintansa



Kesälän historia kylätalona 2009-2014

• 2009  Taapero-päiväkodit aloitti  Kesälässä, 
mutta yläkerta oli kyläyhdistyksen käytössä ja 
alakertakin päivähoitoaikojen ulkopuolella

• 2012 Taapero-päiväkodit myytiin valta-
kunnalliselle päivähoitoyritykselle, joka 
välittömästi lopetti toiminnan

• Syksyllä 2012 päiväkoti tyhjennettiin kerto-
matta kyläyhdistykselle, jolloin roskislavalle 
meni myös paljon yhdistyksen tavaroita

• 31.5.2014 saakka Kesälä oli nuorisotoimen 
hallinnassa, jonka jälkeen se siirtyi kunnan 
yhdyskuntatekniikan tilahallinnon vastuulle

• Keväällä 2014 kunta ilmoitti, että Kesälä 
laitetaan myyntiin 1.6.2014 ja toukokuun 
loppuun mennessä pitää lopettaa kaikki 
toiminta ja tyhjentää tilat 

• Kyllähän kunta tarjosi vuokrasopimustakin 
kyläyhdistykselle, mutta kohtuuttomaan 
hintaan, joten Kesälä jäi tyhjäksi



Toiminta keväällä 2014

Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Lotta 

Sandström-Peltonen

• Kun selvisi, että Kesälä ei menekään 

automaattisesti myyntiin 1.6.2014, teki 

kyläyhdistys kunnalle ehdotuksen Kesälän 

hallinnoinnista ja ylläpidosta, mutta ehdotus ei 

tyydyttänyt kuntaa eikä sopimusta syntynyt

• Keväällä 2014 Kesälässä yritettiin vielä jatkaa 

päivätoimintaa, jotta voisimme osoittaa 

kunnalle talon tarpeellisuuden kylälle, mutta 

osallistujamäärät olivat liian pieniä, mm.

• Käsityökerho

• IT-kerho varttuneille

• Mosaiikkikerho

• Espanjan alkeiskurssi

• Syksyllä 2014 Kesälä pyydettiin tyhjentämään 

kaikista kyläyhdistyksen tavaroista



Toiminta syksystä 2014 lähtien

• Kesälä ei ollut enää käytettävissä kokouksiin, kerhoihin, 
piparileivontaan, joulujuhliin ym.

• Pihakirppiksiä järjestettiin vuosina 2014-2017, mutta 
kävijöitä oli aika vähän

• Talvirieha on vuodesta 2017 lähtien pidetty 
laskiaistapahtumana hernekeittoineen ja 
laskiaispullineen

• 2017 pidettiin kesäjumppaa rannalla

• 2019 ensimmäiset Veklahden Venetsialaiset

• Retkiä järjestettiin edelleen useita

• 2014 Teatteriretki Helsinkiin, Tarzan

• 2014 Retki Ateneumiin, Tove Jansson 100-vuotta

• 2015 Kevätretki Lohjalle Tytyrin kaivokseen ja Alitalon 
omenatilalle

• 2015 Retkin  Didrichsenin taidemuseon Munch-näyttelyyn

• 2016 Retki Teatteriravintola Albergaan

• 2017 Kevätretki ja kevätkokous Heurekassa

• 2017 Wohls Gårdin vaellusnäytelmää katsomassa

• 2018 Kesäretki Pentalan saarelle

• 2019 Kesäpäivä Siuntiossa, melontaa ja Sjundbyn linna

• 2019 Teatteriretki Veikkolan kartanoteatteriin

• 2022 Kevätpäivä Raaseporissa

• 2020-2021 Korona rajoitti myös kyläyhdistyksen 
toimintaa ja Teams-kokoukset käytössä


