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Toimikunnan terveiset
Lotta Sandström-Peltonen

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma noudattelee
melko samaa kaavaa kuin aiempina vuosina. Luis-
telukaukalon jäädytys jää valitettavasti tältä talvelta
pois, koska rannan sähkösopimusta ei tällä hetkellä
ole. Jotta jäädytyskalusto pysyy sulana, täytyy ran-
nan pikkukopissa olla lämpö plussan puolella. Jär-
ven jäälle voidaan toivottavasti aurata kenttä. Suun-
nitelmissa on kuitenkin laskiaisrieha, kevät- ja syys-
kokous, kylän siivouspäivä, kevät- ja syysretki tai
vastaava tapahtuma, rantatalkoot, lasten onkikilpai-
lu yhdessä Smedsbyn osakaskunnan kanssa sekä
juhannusjuhlat. Ohjelmassa on jälleen myös elo-
kuun lopulla suositut Venetsialaiset. Veklahden
kyläsanomat julkaistaan sekä keväällä että syksyllä.

Talousarvio vuodelle 2023

Vuoden 2023 talousarvio (alla esitetty taulukko)
hyväksyttiin 22.11. pidetyssä syyskokouksessa.
Syyskokouksesta kerrotaan lisää lehden sivulla 2.
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Puheenjohtajan terveiset

Syksy on ollut melko lämmin ja vähäsateinen,
metsään ei ole tarvinnut mennä sienestämään.
Metsän ja luonnon keskellä asuminen toteutuu
täydellisesti täällä Veklahdessa ja itse kun olen
joutunut istumaan sisätiloissa yli kuukauden,
kipsatun jalkani vuoksi, osaan taas entistä enem-
män arvostaa tätä hienoa mahdollisuutta. Kyllä
luonnolla ja metsässä samoilulla on erittäin suuri
vaikutus ihmismieleen ja hyvinvointiin, aivan kuten
ihmisten välisellä kanssakäymisellä ja yhdessä ole-
misella ja tekemisellä.

Kyläyhdistys on 40 vuoden ajan aktiivisesti järjes-
tänyt kyläläisille yhteistä ohjelmaa, mm. retkiä,
tapahtumia ja juhlia. Tämä on iso asia pienelle
kylälle ja tuo meille yhteisöllisyyttä. Aikoinaan teh-
tiin jopa ulkomaanmatkoja ja Kesälän puitteissa oli
monenmoista toimintaa. Nykyään tarve on ehkä
hieman muuttunut, mutta kyllä sitä jälleen huomaa
mukavan retken tai yhteisen juhlan jälkeen kuinka
kivaa meillä taas oli! 

Kyläyhdistyksen toimikuntaan on viime vuosina
tullut kiitettävästi mukaan myös uusia kyläläisiä.
Näin saamme uudistettua toimintaa ja koemme,
että yhdistys on tärkeä osa kylää jatkossakin. 

Yhteisvoimin saimme toteutettua ja nauttia mahta-
vista 40 v. juhlista elokuussa, kiitos vielä kaikille
ahertajille ja mukana olleille! Mielestäni tämä on
juuri sitä arvokasta lisäarvoa, mitä asuminen kylä-
yhteisössä parhaimmillaan antaa.
 
Kannustan kaikille osallistumista; kaikki ideat, apu
ja mukana oleminen on tärkeä mahdollisuus ja
vastuu meille kaikille. Toimikuntaankin mahtuu
myös mukaan uusia jäseniä oman ajankäytön
puitteissa! Tämä takaa sen, että ensikin vuonna
pystymme järjestämään mukavaa ohjelmaa.

Toivon kaikille hyvää talven odotusta, saadaan
toivottavasti lumihommia sopivasti! 

Julkaisija: Veklahden kyläyhdistys r.y, Lotta Sandström-Peltonen, Jousitie 31, 02400 Kirkkonummi. Puh.
040-5866 288, sähköposti lotta.sandstrom(at)gmail.com
Nettiversio: Luettavissa kyläyhdistyksen kotisivulta https://www.veklahti.fi/kylasanomat/
Painatus: Oy aaBee Ab / Hymykuoppa, Kauppakeskus Kirsikka, Kirkkonummi
Juttuideat/palaute: henna.s.john(at)outlook.com, marjatta.wolff(at)gmail.com
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Syyskokous Gillobackan
kotiseututalossa

Mikael Gerkman

Tänä vuonna oli niin kuivaa ja tuulista kesäkaudella, ettei rannalla olevaa kokkoa voinut polttaa turvallisesti
kesätapahtumissa. Kyläyhdistys päätti, että poltetaan kokko vasta lokakuun lopussa halloweenina, kun meillä
vielä oli pakastettuja makkaroitakin jäljellä kesäkaudelta. Kokko paloi aika kivasti, kunhan ensin saatiin tuulen-
suojaa sytyttäjälle. Yhteensä noin 40 kyläläistä kävi rannalla katsomassa kokkoa ja syömässä makkaroita.

Uusi perinne: Halloweenkokko
Mikael Gerkman

 
 

Syyskokous pidettiin 22.11. Kyrkslätts hembygdsförening rf:n omistamassa kotiseututalossa. Kokouksen aluksi
Kurt ”Kurre” Ekman kertoi talosta ja kotiseutuyhdistyksen toiminnasta. Talo on saatu hienoon kuntoon kovalla
talkootyöllä. 

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, eli 5 euroa/hlö ja 15 euroa/perhe. Talousarvion käsit-
telyn yhteydessä todettiin, että luistelukaukalon jäädytystä ei järjestetä, koska uutta sähkösopimusta ei ole
tehty Karhuvoiman mentyä konkurssiin. Carunan sähkönsiirtoliittymä on edelleen voimassa. 
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Tämän vuotinen halloweenkokko rannalla. Kuva Mikael Gerkman.

Toimikunnan puheenjohtajaksi
valittiin Lotta Sandström-Peltonen,
varapuheenjohtajaksi Marjatta Wolff,
sihteeriksi Mikael Gerkman ja rahas-
tonhoitajaksi Risto Tiirikainen. Muut
jäsenet ovat Henna John, Samu Tu-
runen ja Silja Ryhänen. Varajäsenet
Marita Helminen ja Tapio Honkala.
Toiminnantarkastajaksi valittiin
Helena Törmänen ja varajäseneksi
Matti Törmänen. 

Suuret kiitokset Pauli Klipille ja Tomi
Hassiselle, jotka nyt jäivät pois
toimikunnasta!

Kotiseututalo lokakuussa ennen lumen tuloa. Kuva Mikael Gerkman.



Myllylammen ojitusyhtymän
kuulumisia

Kari Lahdenperä
 

Myllylammenojan hoitoa ja kunnostusta varten on vuonna 1983 perustettu Myllylammen ojitusyhtymä.
Myllylammentien alarivin tonttien ja Metsälähteentien tonttien omistajat kuuluvat ojitusyhtymään. Lisäksi
Wecklaxin asutusalueen yhdistys kuuluu yhtymään. 

Yhtymä on järjestänyt vuosittain Myllylammenojan kunnossapitotalkoita. Tänä vuonna ojatalkoot pidettiin
11.9.2022. Talkoissa Myllylammenoja pohjattiin Kivisillasta aina Heinosten talolle asti (kuva 1). Työ oli kohtuul-
lisen helppo suorittaa. Kuivan kesän ansiosta Myllylammenojan kalliosolassa ja sen alapuolella ei ollut virtaus-
ta eikä paljoa vettäkään työtä aloitettaessa. Kivisillan siltarumpu  tyhjennettiin imuautolla jo pari päivää ennen
talkoita. Tyhjennys kesti vain tunnin. Tyhjentäjän työvälineinä olivat imuauto, painepesuri ja imuletku. 

Kuva 1. Myllylammenojan pohjausta. Kuva: Kari Lahdenperä
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Osakaskunta on päättänyt vuosikokouksessaan 19.6.2022 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 tullaan istuttamaan Humaljärveen kirjolohta ja Vitträskiin siikaa. Valitettavasti
tänäkään vuonna emme onnistuneet saamaan toutainta, joka oli ykkösvaihtoehto.

Luonnonvarakeskus LUKE on istuttanut osakaskunnan suostumuksella molempiin järviin ankeriasta
keväällä yhteensä 2000 poikasta.

Osakaskunta järjesti perinteiset lasten onkikilpailut WAY rannassa vuosikokouksen ja kyläyhdistyksen ranta
talkoiden lomassa. Innokkaita osallistujia oli noin 15 ja saalistakin saatiin erittäin tuulisista olosuhteista
huolimatta. Ja mikä tärkeintä, palkintoja riitti kaikille osallistujille.

Päivitetyt kalastusohjeet löytyvät kylän ilmoitustauluilta sekä osakaskunnan kotisivuilta
https://smedsby.webnode.fi/

Smedsbyn osakaskunnan kuulumiset
Juha Kujanpää
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40-vuotissynttärit - yhteistyön juhlaa
Venetsialaiset saivat tänä vuonna väistyä, kun
varhaisen keski-iän saavuttanutta Veklahden Kylä-
yhdistystä juhlittiin rannassa elokuun viimeisenä
lauantaina.

Juhlat alkoivat illallisella, jonne pötyä pöytään toi-
mitti Pub Wartsu. Illan menu piti sisällään kana- tai
halloumipaellaa sekä jälkiruoaksi makoisaa täyte-
kakkua. Illalliskortin lunasti 60 aikuista ja 8 lasta.
Päivä oli lämmin, ja paikalle pystytetyt juhlateltat
suojasivat sateen sijaan auringolta.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Lotta Sandström-
Peltonen toivotti illan aluksi juhlijat tervetulleiksi.
Kiinnostavan puheenvuoron piti myös Inkoossa
asuva Annika Schulman kertomalla Veklahden his-
toriasta (kuva 1). Kylä on tullut Schulmanille tutuksi
hänen isoisänsä Gunnar Hernbergin kautta. Hern-
bergin vuonna -86 laatima esitelmä “Veklahden
kohtalot ennen ja tänään” on luettavissa kylän netti-
sivuilta. Tämän lehden sivulta 11 löytyy Schulmanin
kirjoitus hänen lapsuusmuistoistaan Veklahdessa.

Kuva 1. Annika Schulmanin puheenvuoro. 
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Kuva 2. Arja Pohto on kyläyhdistyksen 7. kunniajäsen.
Tunnustuksen jakoivat pitkän linjan kyläyhdistysaktiivit
Marita Helminen ja Micke Gerkman. 

Moni vieraili illan aikana rannan WAY-talossa, jonne
oli koottu kyläyhdistyksen historiasta kertova valo-
kuvanäyttely. Marita Helmisen toteuttama kokonai-
suus herätti varmasti paljon muistoja kylässä
pidempään asuneille, ja toisaalta valaisi kiinnosta-
vasti yhdistyksen historiaa tuoreemmille kyläläisille.
Näyttelyn kuvat on nähtävillä nekin yhdistyksen
nettisivuilla. Juhlailta huipentui Henri “Sege”
Segerstrålen luotsaaman Uncle Ed -yhtyeen keik-
kaan, joka innosti juhlakansaa myös tamppaamaan
tanssilattiaa.

Ilta itsessään oli jälleen hieno osoitus siitä, mitä
kyläyhdistys parhaimmillaan on ja saa aikaan:
yhdessäoloa, rentoa meininkiä, talkoohenkeä, nos-
toja arjesta ja hienoja muistoja. Kaikki tämä lähi-
tuotantona ja paikallisvoimin. 

Iso kiitos juhlien onnistuneesta järjestämisestä mm.
teltan pystyttäjille, rannan siivoojille, Siljalle arpa-
jaisten järjestämisestä, Uncle Ed -yhtyeelle, Pub
Wartsulle, Annika Schulmanille, Maritalle näyttelyn
pystyttämisestä, illalliskorttien myyjille - sekä
kaikille muille talkoissa mukana olleille! Kiitos myös
paikalle saapuneille juhlijoille sekä juhlahengessä
muuten mukana olleille.

Kirjoittaja: Marjatta Wolff, Kuvat: Mikael Gerkman

Uutta historiaa tehtiin illan aikana kun yhdistys
nimitti seitsemännen kunniajäsenensä. Tällä kertaa
hyvin ansaitun tunnustuksen sai Arja Pohto (kuva
2), joka palkittiin hänen vuosikymmenten aikana
tekemästään vapaaehtoistyöstä yhdistyksen hyväk-
si. Pohto toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosi-
na 1998 - 2006. Hän on kirjoittanut Kyläsanomiin
kymmeniä luonto- ja historia-aiheisia juttuja (viimei-
sin tässä lehdessä).

Aiemmin kunniajäseniksi on nimitetty: Gunnar
Hernberg, Ari Lehtinen, Helena Kontiainen, Anu
Kleemola, Markku Kleemola, ja Arja Koivisto.
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Talkootyö kylän yhteisöllisyyden
perustana

Mikael Gerkman

Tärkeällä vapaaehtoistyöllä on monta nimeä, mutta
ehkä "talkoot" parhaiten kuvaa toimintaa, joka voi
olla varsin monipuolista. Kyläyhdistyksen kaltaisissa
yhdistyksissä kaikki riippuu siitä, miten paljon ihmi-
set voivat ja haluavat käyttää omaa aikaansa yhtei-
sen hyvän edistämiseksi. Ilman vapaaehtoistyötä
nykyisenlaista yhdistystä ei olisi olemassa, se on
varma. Työtä tehdään eri yhteyksissä; esimerkiksi
erilaisten rannalla tapahtuvien tilaisuuksien
yhteydessä. Muistanpa kerran, kun telttaa pystyt-
täessä huomattiin, että oleellinen putkenpätkä
puuttui. No, mikäpä siinä, kun että pari toimeliasta
kyläläistä valmisti sellaisen. Putkea, laikkaa ja
hitsauslaitetta kun löytyi. 

Jääkiekkokaukalon auraus ja jäädytys on tehty
noin 5-15 kyläläisen voimin talvikautena, jotta
kaukalossa on voinut luistella ja pelata jääkiekkoa.
Enää ei kaukalon jäädytystä todennäköisesti voida
hoitaa, koska kunta ei enää kustanna edes sähköjä,
jotta kaukalon ainokainen valo toimisi ja tarvike-
koppi saataisiin pysymään plussan puolella. 

Talvirieha/Laskiaisrieha on perinteisesti järjes-
tetty ennen kuin talvi vaihtuu kevääksi. Riehassa
erityisesti lapsille järjestetään monenlaista toimin-
taa, kuten hiihtokilpailu, napakelkkailua, luistelua ja
joskus on ollut myös suosittua poniratsastusta.
Osallistujille on ollut tarjottu mm. kahvia, lämmintä  
mehua, hernekeittoa ja laskiaispullia. Makkaroita on
jokainen voinut itse paistaa avotulella. 

Napakelkkailua talviriehassa (2010). Kuva Mikael
Gerkman.

Veklahden Kyläsanomat - Nro 54 – Syksy 2022 

Rantatalkoot ovat alkukesän tapahtuma, jolloin
kyläläiset siivoavat Wecklaxin Asutusalueen yhdis-
tyksen omistuksessa olevan ranta-alueen. Ruohot
leikataan, rannan puita siistitään ja tarvittaessa
kaadetaan, sekä kokko kasataan valmiiksi juhan-
nusjuhlia varten. Jalkapallokaukalo siistitään
kasvillisuudesta ja pikkuroskasta, jos sellaista on.
Rantatalkoot kestävät enimmillään noin kolme
tuntia ja niihin osallistuu yleensä 10-20 kyläläistä.
Kaikilla on omat välineet ja tarvittavat polttoaineet
mukana. Talkoissa käytetään mm. raivaussahaa,
ruohonleikkuria, moottorisahaa, haravaa, vesuria,
kottikärryjä. Kyläyhdistys tarjoaa pientä välipalaa ja
juomista. Joskus talkoissa on ollut todella kuuma! 
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Rantatalkoissa siistitään kaukaloa (2008). Kuva Mikael
Gerkman.

Juhannusjuhlien yhteydessä tarvitaan paljon
auttavia käsiä. Talkoolaiset järjestävät arpajaiset,
erilaisia kilpailuja ja paistavat makkaraa ja lettuja.
Tuoleja, penkkejä ja pöytiä järjestetään juhlijoiden
käyttöön. Yleisestä siisteydestä huolehditaan ja
tehdään jonkin verran koristeluita. Sääolosuhteista
riippuen pitää usein myös pystyttää teltta, joka
vaatii useita henkilöitä samanaikaisesti. Kokko
sytytetään ja sitä pitää valvoa sekä sammuttaa
tarvittaessa/olosuhteiden mukaan. Järjestämisessä
tarvitaan noin 15 henkilöä erilaisin työpanoksin. 
 
Elojuhlien/Venetsialaisten järjestämisessä on
lähes yhtä paljon työtä kuin juhannusjuhlien osalta.
Joskus yhdistys on tilannut paikalle esiintyjän/
esiintyjiä, ja se vaatii aina omanlaisia järjestelyitä.  



Kesälässä aikoinaan järjestetyt tapahtumat veivät
paljon aikaa isolta määrältä aktiivisia kyläläisiä.
Kymmenittäin kyläläisiä on vuosien mittaan ollut
mukana järjestelyissä ja varmaan on lähes 200 eli
ainakin puolet kyläläisistä osallistunut tapahtumiin. 

Juhannusjuhlat rannalla (2017). Kuva Mikael Gerkman.
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Tapio on kunnostanut Veklahdentien alabussipysäkin
(2022). Kuva Mikael Gerkman.

Erilaiset retket ovat myös aktiivisten kyläläisten
vastuulla. Toimikunnassa suunnitellaan kohde ja
sen jälkeen yksi tai muutama henkilö hoitaa käy-
tännön järjestelyt. Ilmoitukset ilmoitustauluille ja
nettiin, ja joku ottaa vastaan ilmoittautumiset sekä
omavastuiden maksamisen. Ehkä pitää tilata bussi,
varata esim. opas tai varata ruokapaikka, koska
yhteinen ruokailu on aina kuulunut kiinteästi kylä
yhdistyksen järjestämiin retkiin. Jos kyse on esim.
teatteriretkestä pitää tietenkin myös varata lippuja
etukäteen. 

Lasten Halloweenjuhla Kesälässä (2019). Kuva Mikael
Gerkman.

Paitsi tapahtumien järjestämistä yhdessä monien
muiden kanssa tehdään myös yksilösuorituksia
kuten esim. erilaista nikkarointia, maalausta ja
muuta yleiseen siisteyteen vaikuttavaa työtä. Ilmoi-
tustauluja ylläpidetään ja korjataan, sekä kylän
ainoaa bussipysäkin katosta huolletaan. Kesäisin
pysäkeille on tehty pienet kesäroskikset. Keväällä
ennen tienvarsiruohojen kasvamista siistitään kylän
tienvarsia talven aikana kertyneestä roskasta. Ilmoi-
tustaulujen yhteydessä oleviin kukkalaatikoihin
tuodaan kukkia ja niitä kastellaan ja hoidetaan koko
kesän ajan.  

Patrikin tekemä penkki kannetaan kalliolle (2016).
Kuva Marita Helminen.

Jäsenyys kyläyhdistyksen hallituksessa eli toimi-
kunnassa on tietenkin vielä oma työnsä, yhteisesti
sovitun työnjaon ja oman kiinnostuksen mukaan.
Veklahden Kyläsanomien toimittaminen ja jakelu on
yksi suurimmista yksittäisistä töistä, kaksi kertaa
vuodessa.   



Perustettiin kyläyhdistys
Kyläsanomat kevät 1990

Veklahden kyläyhdistys ry:n perustava kokous
pidettiin Yrjö ja Raili Klippin kotona 12.10.1982.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lang ja
sihteeriksi Pekka Helenius.

Kokouksessa keskusteltiin pitkään yhdistyksen
tarpeellisuudesta. Todettiin mm. kylän tarvitsevan
yhdistystä johon kaikki kylässä asuvat voivat kuulua
tasavertaisina riippumatta maanomistus-suhteista
tms. Lisäksi yhdistyksen tulee voida toimia myös
ympäri vuoden kylässä asuvien etujen ajajana.
Koska kylältä puuttui kaikkinainen palvelu mitä
nykyään jo Veklahden kokoisen kylänkin on syystä
odottaa siellä olevan. Kylältä todettiin puuttuvan
esim. kunnon liikenneyhteydet, kaupat, kokoontu-
mistilat ja päivähoitopaikkoja lapsille.

Hyväksyimme perustettavan yhdistyksen nimeksi
"Veklahden kylätoimikunta". Nimi jouduttiin
myöhemmin muuttamaan, koska yhdistysrekisteri-
toimisto ilmoitti ettei sanaa "toimikunta" hyväksytä
enää yhdistysten (rek. yhdistysten) nimeksi. Niin
sitten valitsimme yhdistyksen nimeksi Veklahden
kyläyhdistys ry:n.

Yhdistyksen ensimmäiseen toimikuntaan valittiin
seuraavat: puheenjohtajaksi Paavo Sääksjärvi sekä
varsinaisiksi jäseniksi: Pia Heikkanen, Pekka
Helenius, Heikki Lang, Ari Lehtinen, Börje Lindholm,
Veikko Laulainen ja Aulis Vaskimo. Varajäseniksi:
Raili Klippi, Eija Mäkinen ja Lauri Viitanen. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lang sekä
sihteeriksi Ari Lehtinen.

Ensimmäisiä asioita yhdistyksen toiminnassa oli
tietenkin sen perustamisesta tiedottaminen sekä
toimitilojen hankinta tulevan toiminnan turvaa-
miseksi.

Toimikunta laati lentolehtisen, jossa selvitettiin
kyläläisille perustetun yhdistyksen toimintaa ja
tarkoitusperiä.

Hämmästyimme toimikunnassa yhdistyksen saa
maa suurta suosiota kyläläisten keskuudessa. Alun
alkaen yhdistykseen liityttiin perheittäin. Hyvin
lyhyessä ajassa suurin osa kyläläisistä oli yhdistyk-
semme jäseniä ja toiminta saavutti nykyisen tason,
heti kun saimme vuokrattua yhdistyksen käyttöön
toimitilat.

Veklahden Kyläsanomat - Nro 54 – Syksy 2022 

Pia Heikkanen esitti yhteydenottoa Pakilan siirtola-
yhdistykseen, heillä kun oli Kesälä niminen kiinteis-
tö Veklahdessa, jota oli käytetty lasten kesäsiirto-
lana. Meidän onneksemme Pakilan siirtolayhdis-
tyksessä toimi puheenjohtajana Hedestam niminen
vanha herra, joka otti asiakseen Kesälän vuokraa-
misen meille. Lisäksi otimme yhteyttä Kirkkonum-
men kuntaan ja pyysimme kuntaa mukaan
asiamme eteenpäin viemiseksi. Kunnan nuoriso-
toimisto ottikin innolla asian ajaakseen; samoin
asiaa lähti ajamaan kansalaisopisto ja seurakunta,
kunnan urheilutoimistoa unohtamatta.

Loppujen lopuksi kunta vuokrasi Kesälän meille
toimitiloiksi. Kesälän ensimmäiset "avajaiset"
pidettiin 16.12.1982. Kunniavieraiksi oli kutsuttu
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Gretel Hemnel,
joka tuki pyrkimyksiämme erittäin aktiivisesti, sekä
kunnanjohtaja, nuorisotoimiston ja urheilutoimis-
ton edustajat sekä kansalaisopiston rehtori.

Veklahden kyläyhdistys hyväksyttiin virallisesti
Yhdistysrekisteriin 18.1.1983. Sitä ennen olimme jo
saaneet luotua suhteet kuntaan ja sen eri elimiin
sellaisiksi, että saatoimme olla tyytyväisiä.

Yhdistyksen alkuaikojen toimintaa kuvaa hyvin
vuoden 1983 kevätkokouksen tilikertomus, jossa oli
tulot, menot ja varat 0mk. Kuitenkin olimme
toimineet siten, että Kesälässä oli ollut 900 käynti-
kertaa + kansalaisopiston harrastekerrat. Pää-
tapahtumia oli Kesälän avajaiset, talvirieha, tupailta
ja kevätjuhla.

Yksi suuri projekti oli kun yhdistys julkaisi yhdessä
kansalaisopiston kanssa "Veklahden tarinoita"-
nimisen vihkosen. Siinä on Veklahden kynäilijäpiirin
kirjoituksia Veklahdesta ja monesta muusta
aiheesta. Pistän tähän vuoden 1984 toimintasuun-
nitelman esimerkiksi silloisesta toiminnasta:
Talvirieha, pöytätennis, tähtitiede, puutarhanhoito,
sienikurssit, nyyttikestit, latu-ja luontoretki, teatteri-
matka, EA-kurssi, kuorolaulu, valmentajakurssi,
hölkkäiltoja kaikille.

Kirjoittanut Ari Lehtinen 1990

Vanhat kyläsanomat löytyvät yhdistyksen
kotisivuilta https://www.veklahti.fi/kylasanomat/
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Historian havinaa
Nostoja 1. kyläsanomista 1988
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Eila Lumme: Veklahti on
mielenmaisema

Kylän kokoinen leikkipuisto

Eila Lumme asuu Helsingin Meilahdessa puolisonsa
Aleksin, ja lastensa Miinan, 6v, ja Oivan, 4v, kanssa.
Vahva yhteys Veklahteen on säilynyt, sillä Eilan
vanhemmat Kari ja Arja asuvat kylällä edelleen.
Myös monet lapsuudessa solmitut ystävyyssuhteet
ovat voimissaan. 

Eilan vanhemmat muuttivat Veklahteen Eilan syn-
tymävuonna, 1982. Eila pitää oman jälkikasvunsa
lapsuutta Töölössä hyvin erilaisena verrattuna
omaansa Veklahdessa. Alakouluikäisten lasten
reviiri oli kylällä suuri, ja maastot tulivat tutuksi.

"Veklahdessa todellakin sen ikäisenä oltiin pihoilla ja
metsissä, haluttiin seikkailla. En joskus ekaluokkalai-
sena edes tiennyt, että leikkipuistoja on olemassa. Että
jossain on rakennettuja paikkoja jotka olisivat minua
varten (paitsi joku Linnanmäen huvipuisto). Me men-
tiin metsään. Onneksi vanhemmat eivät tienneet ihan
mitä kaikkea siellä tehtiin."

Eila mainitsee lapsuutensa lempipaikkoina kylän
rannat, “hyppykallion”, näkymät Korppikalliolle sekä
lasten löytämät salaiset “luolat” Morsiusmäen
kupeessa. 

Kuva 1. Eila (oik.) siskonsa Ainon kanssa hyppykalliolla.

Veklahden Kyläsanomat - Nro 54 – Syksy 2022 

Kuva 2. Punahilkka-näytelmä Kesälässä joulukuussa
1990. Pääosaa esitti Eila (vas.), mukana myös Aino-
sisko. Näytelmän lavasteita kannateltiin pystyssä
miesvoimin.

Kesälän joulut

Eilan rakkaimmat lapsuusmuistot liittyvät hänen
kertomansa mukaan Kesälän jouluihin. Kyläyhdis-
tyksen järjestämät juhlat toimivat lähtölaukauksena
joulun viettoon, ja olivat etenkin lapsille yksi vuo-
den kohokohdista. Eilan muistikuvissa lapset odot-
tivat illan joulujuhlia jännityksellä aamusta alkaen.
Juhliin valmistauduttiin kotona laittamalla jouluista
vaatetta päälle. Kesälä oli niin lähellä että sinne
pystyi kirmaamaan vaikka ilman takkia. Kylätalo oli
joulujuhlien aikaan tupaten täynnä, niin että viimei-
seksi tulleet seurasivat esitystä ovenpielestä. Varsi-
nainen ohjelma koostui kyläaktiivien esityksistä,
sekä heidän lapsille ohjaamista joulunäytelmistä.
Usein Eila esiintyi lasten joulunäytelmissä itsekin, ja
helpotus oli suuri kun oman vuoron jälkeen sai
siirtyä katsomon puolelle.

Kyläyhdistyksen lisäksi tänä vuonna 40-vuotissyntymäpäiviään viettää
Veklahdessa syntynyt, nykyään helsinkiläinen, Eila Lumme. Arkkitehtinä
hän arvostaa Veklahdessa yhteisiä maa-alueita, paikan omaleimaista
luonnetta sekä sitä, että “karvalakkialueeksikin” kutsuttu seutu ruokkii
mielikuvitusta. Veklahti on Eilalle edelleen rakas paikka, vaikka hän onkin
asunut jo puolet elämästään muualla.

"En tiedä oliko esityksiä kauhean montaa kertaa
harjoiteltu, että ne olisivat sujuneet ihan täydellisesti.
Mutta kaikki olivat messissä, ja esitykset hellyyttäviä."

Juhlissa vieraili tietysti myös joulupukki, joka jakoi
lapsille yllätyspusseja. Ohjelman päätyttyä kaikki
kerääntyivät syömään Kesälän keittiössä pitkään
haudutettua riisipuuroa ja joulutorttuja.
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Veklahti mittatikkuna

Myöhemmin Eilan tie vei Olarin matemaattis-
luonnontieteelliseen lukioon, ja sieltä Otaniemeen
arkkitehtuuri-opintojen pariin. Valmistumisensa
jälkeen Eila on tehnyt työkseen kaupunkisuunnit-
telua, asemakaavoitusta ja yleiskaavoitusta, sekä
työskennellyt arkkitehtinä arkkitehtitoimistossa.
Eila on ollut suunnittelemassa myös läheistä Masa-
lan Ekoälykylän aluetta.

Nykyinen työpaikka on rakennusfirmassa hanke-
kehityspäällikkönä, jossa hän suomeksi sanottuna
ostaa maata.

Veklahden Eila näkee ammattiperspektiivistäänkin
inspiroivana alueena. Kylästä löytyy monipuolista
uusmaalaista viljelys- ja erämaista maisemaa, sekä
eri aikakauden taloja- ja sosiaaliluokkia iloisesti
sekaisin. Eila kertoo käyttävänsä Veklahtea jonkin-
laisena mittatikkuna omassa työssään silloin kun
työskentelee pientaloalue-hankkeiden parissa. 

"Veklahden hyviä puolia ovat esimerkiksi asutusalueen
yhdistyksen yhteiset maanomistukset, jotka mahdollis-
tavat sen, että voi saada venepaikan, käydä uimassa,
kävellä yhdistyksen polkuja pitkin ja levähtää penkeil-
lä. Yhteiset alueet myös pakottavat asukkaita teke-
mään joitain asioita yhdessä."

Eila näkeekin Veklahden suurimpana laatutekijänä
sen ulkoilumaastot. Metsäpolut ja oikoreitit ovat
tärkeitä, niin ettei ole kuljettava vain muutamaa
hiekkatietä tai asfaltin reunaa pitkin. Veklahteen
olisi hienoa saada uusiakin polkuja käyttöön, vaikka
lahjoitusten kautta.

"Veklahdessa asuminen on edistänyt ajatustani siitä,
että voi olla yhteisiä asioita ja omaisuutta sekä velvol-
lisuuksia jonkun alueen asukkailla. On mahdollista
luoda palvelut sinne alueelle itse, eikä niin, että odot-
taa, että kunta tai yhteiskunta hoitaa kaiken. Usein
siitä on vähemmän vaivaa tehdä vaikkapa uusi polku
johonkin, kuin poliittisesti yrittää saada läpi polun
rakentamista."

On vain yksi Veklahti

Monet ovat tuskailleet Veklahden rakennuskiellon
kanssa, mutta Eila näkee asiassa hyviä puolia. Mitä
tapahtuu jos jossain vaiheessa rakennuskieltoa ei
enää ole? Kehityssuunta voi olla positiivinenkin,
mutta pahimmassa tapauksessa Eilan mielestä
Veklahti kehittyisi samanlaiseksi kalliiksi alueeksi
jollaisia Kirkkonummelta löytyy jo useita. Eilan
kauhuskenaariossa Veklahden täyttäisivät aidatut 
pihat, kaksi maastoautoa joka talon edessä, tram-
poliinit ja tiukka reviiriajattelu. 

Eila näkee Veklahden tietynlaisen vaatimattomuu-
den osana sen viehätystä. Kuulemma jotkut kiin-
teistövälittäjät kutsuvat aluetta “karvalakkipaikaksi”. 

"“Karvalakkialueita” tarvitaan myös. Senkin vuoksi,
että siellähän asuu ihan eri ihmiset kuin jos asuisi jos
se olisi kuten Masalan liepeiden jotkut huvila-alueet.
Niitä alueita riittää, mutta on vain yksi Veklahti. Jos
miettii, että kaikki tontit laitettaisiin skarpeiksi ja
timmeiksi, niin plääh.. Missä on kaikki romantiikka ja
se mielikuvituksen ruoka ja jännittävyys?"

Kuva 3. Hiihtäjät Humaljärvellä

Oikea kotipaikka

Eila kertoo kaipaavansa Veklahdesta sitä, että siellä
päivittäiseen elämään kuuluivat kävelyt metsässä ja
rannoilla. Kaupungissa rannat ja puistikot ovat
rakennettua ympäristöä, joissa käyttäydytään kuten
julkisilla paikoilla. Paluumuuttoa kylälle ei silti ole
näköpiirissä, siitä pitää huolen alueen riittämätön
julkinen liikenne ja yksityisautoilun ympäristö-
kuorma. Säännöllinen vierailu alueelle sen sijaan
jatkuu.

"Veklahdesta on tullut oikea kotipaikka. Voin ehkä
kokea, että Helsinki on jonkinlainen kotiseutu, mutta
se ei sillä tavalla henkilöidy tiettyyn pihaan tai ran-
taan. Varmasti jos muuttaisin jonnekin maalle niin
voisin ehkä kotiutua johonkin muuhunkin paikkaan
yhtä syvästi. Kyllähän se on tietynlainen mielenmai-
sema se Veklahti."

Eila Lumme täyttää 40-vuotta joulukuussa 2022.
Muita samanikäisiä Veklahdessa asuneita ovat
Eilan kertoman mukaan ainakin Heinosen Sini,
Väätäisen Jukka ja Äikään Juha. Kyläyhdistys
toivottaa paljon onnea kaikille ikäkaimoilleen!
 
Kirjoittaja Marjatta Wolff, Kuvat: muotokuva: Aleksi
Lumme. Eilan lapsuuskuvat: Lahdenperän
perhealbumi
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Vietin lapsuudessani 1970 ja -80 luvulla paljon aikaa
Veklahdessa, koska isovanhempani Gunnar ja
Helmi Hernberg asuivat siellä. Asuimme perheeni
kanssa Espoossa ja tie Veklahteen tuntui pitkältä.
Olihan Länsiväylältä Veklahteen asti mutkainen
hiekkatie. Masalassa hiekkatie koukkasi kaupan
vierestä, jossa saatoimme pysähtyä jäätelöä osta-
maan. 

Sukuni liittyy Veklahden syntyyn. Isoisäni isä, Alarik
Hernberg, etsi 1900-luvun alussa Helsingin lähei-
syydestä aluetta, jonne voisi perustaa maatilan.
Hän oli vaeltanut Humaljärveä ympäröivässä koske-
mattomassa luonnossa ja ihastunut sen kauniisiin
näköaloihin. Alueella ei ollut asutusta ja järvi oli
erittäin kala- ja rapurikas. Isoisoisäni päätti ostaa n.
80 hehtaarin alueen ja perustaa sinne maatilan.
Hän antoi alueelle nimen Vecklax, joka myöhemmin
suomennettiin Veklahti. Edessä oli aikamoinen
urakka raivata miltei koskemattomasta luonnosta
maatilamaata alkaen siitä, että alueelle piti raken-
taa tie. Ongelmat alkoivat jo hankintavaiheessa,
kun selvisi, että maa oli suurilta osin valtion omis-
tuksessa. Valtion maita ei voinut ostaa, mutta
Hernberg keksi ratkaisun vaihtokaupoista. Lisää
Veklahden synnyn ja seuraavien vaiheiden tarinoita
löytyy isoisäni pitämästä esitelmästä ”Veklahden
kohtalot ennen ja tänään”, jonka hän piti Kirkko-
nummen kirjastossa vuonna 1986.

Muistoissani Veklahdessa paistoi aina aurinko.
Saapuessamme isovanhempieni pihaan he seisoi-
vat jo rappusilla ottamassa meidät vastaan hymyil-
len. Piha koostui laajoista nurmikoista ja ruusu-
istutuksista. Isoisäni suuri intohimo oli ruusujen
kasvattaminen. Minun lapsuudessani pihapiiri ei
enää näyttänyt maatilalta. Isoisäni oli Suomen
sokerin johtaja ja hänen Veklahden tilansa oli
enemmän edustuskäytössä. Maatila-ajoilta oli
jäljellä enää iso puutarha, jossa edelleen kasvatet-
tiin perunaa, omenaa, vadelmia ja karhunvatukkaa.
Järvessä ei enää ollut paljon rapuja. Isovanhemmat
kertoivat tarinoita siitä, kuinka vieraat kutsuttiin
ensin ja sitten laitettiin merrat veteen. Ei tarvinnut
jännittää tuleeko rapuja, ne vain nostettiin järvestä.
Lapsuudessani ravustaessa saattoi tulla 10-20
rapua ja nykyään niitä ei valitettavasti enää näe
yhtäkään.

Muistoja Veklahdesta
Annika Schulman
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Meidän lasten ahkerassa käytössä järvi toki oli.
Siellä uitiin, leikittiin ja saunottiin äidin ja isoäidin
valvonnassa. Isän kanssa soudettiin ja käytiin on-
gella. Isovanhempien talosta meni polku niemelle,
jossa korkeilta kallioilta pystyi hyppäämään veteen.
Tämä oli enemmän isoveljieni suosiossa, vaikka
sitkeänä pikkusiskona minäkin pikkuhiljaa opettelin
hyppäämään. Niemen kallioilta veljeni ampuivat
myös savikiekkoja isoisäni ohjeistamina. 

Vaikka olikin aina aurinkoista, muistan hurjan
ukonilman. Oltiin kaikki puutarhassa ja rankkasade
yllätti meidät niin ettei ehditty sisälle. Juostiin äkkiä
suojaan vanhaan puutarhavajaan. Sieltä ovensuus-
ta katsottiin salamointia ja kuultiin ukkosen jyrinää.
Muistan isoisän sanoneen, että oli kaksi ukkosta
yhtä aikaa, toinen kiersi järveä ja toinen oli suoraan
järven yllä. Pienen tytön mielestä se oli hurjan jän-
nittävää.

Toinen mieleeni painunut muisto on siilit keittiön
pöydällä. Siihen aikaan luultiin, että siileille oli hyvä
antaa maitoa ja kaksi orvoksi jäänyttä siilin poikasta
oli tuotu sisään maitoa juomaan. Isoäitini oli hyvin
eläinrakas ja oli maalla asumisen lisäksi kilpaillut
ratsastuksessa. Minun lapsuudessani isovanhem-
pieni ainoa kotieläin Veklahdessa oli koira, mutta
tarinoita kerrottiin maatilan ajoilta. Äitini ja enoni
olivat mm. huolehtineet tilan kanikasvatuksesta.

Isäni ja isoisäni kuoltua vuonna 1993 äitini Anita
Schulman rakensi talon ja muutti Veklahteen.
Hänellä oli siellä myös keramiikkapajansa, jossa piti
joulumyyjäisiä muutamana vuonna. Humaljärven
linnut inspiroivat taiteilijaa ja tiiroista tulivatkin
äitini suosituimpia tuotteita.

Äitini jatkoi myös kalastamista ja puutarhan pitä-
mistä. Hänen puutarhassaan oli runsaasti erilaisia
hyötykasveja sekä kukkaloistoa puutarhan lisäksi
ympäri tonttia. Äitini kuoleman jälkeen 2010 hänen
talonsa myytiin ja veljieni kanssa pidettiin niemen
kärjessä sijaitseva kesämökki, jossa edelleen
nautimme Humaljärven kauneudesta eri vuoden-
aikoina.
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Veklahden ensimmäinen kauppa sijaitsi Kivisillan-
tiellä Kesälää vastapäätä. Se oli pikkuinen söpö
punainen talo, jossa omistajaperhe myös asui.
Kesäasukkaiden (eipä kylällä tuohon aikaan juuri
muita ollutkaan) lapset olivat joutilaita kaupassa
kävijöitä. Usein listalla oli maitoa. Sitä myytiin litran
pulloissa, jotka olivat ruskeaa tai kirkasta lasia.
Painavaa ostoskassia oli kätevä kuljettaa polkupyö-
rän ohjaustangossa. Joskus Kivisillantien mutkassa
pullo tai pulloja särkyi. Siinä lähellä tien piennarta
oli onneksi avonainen rengasvesikaivo. Siitä sai
vettä maidontahraaman kassin puhdistusta varten.
Kulmatontilla ei tuohon aikaan ollut asutusta.

Linja-auto jätti 50- luvulla Veklahteen matkustavat
kahden kilometrin päähän Österbyntien risteyk-
seen. Yleensä bussi oli täynnä, eikä kaikille riittänyt
istumapaikkaa. Loput joutuivat matkustamaan
seisten keskikäytävällä. Matka kesti tunnin. Matka-
tavarat ahdettiin ruumaan bussin alaosaan. Kerran
meille tuli kyydissä hella. Isäni piilotti sen kuusen
alle, käveli sitten 2 km Morsiusmäelle, otti kotti-
kärryt, käveli takaisin 2 km Österbyntielle ja jälleen
2 km Morsiusmäelle hella kyydissä.

Oliko ennen kaikki paremmin?
Silja Ryhänen
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50-luvulla Veklahden kylässä oli reilu meininki. Talot
olivat aika pieniä, lähinnä yöpymiseen tarkoitettuja.
Niiden rakentamisessa mökkiläiset auttoivat auto-
maattisesti toinen toisiaan. Talojen harjakaiset
olivat juhlahetkiä, jolloin ei oltu kuivin suin. Koska
Oy ALKO Ab:n tuotteita ei ollut lähistöllä tarjolla,
porukat keittivät hiivasta ja sokerista kiljua; ruskeaa
lientä. Keitoksen avustamana ensin lauloivat, sitten
tulivat huonolle tuulelle ja lopuksi voivat pahoin.

Veklahdessa toimi pitkään pelkkä puskaradio. Vähi-
tellen vakiasukkaat alkoivat ostaa itselleen Helsin-
gin Puhelinyhdistyksen hinnakkaita lankaliittymiä.
Auliisti he maksua vastaan myöntyivät, jos oli
pakottavaa puhelintarvetta. 

Veklahden kylässä ei ennen ollut sähköliittymiä eikä
siis kylmälaitteitakaan. Meillä isä oli valanut vesi-
kaivoon renkaan sisäpuolelle kapean hyllyn, joka
toimitti jääkaapin virkaa herkille elintarvikkeille
kuten maidolle. Joskus, tietenkin, tapahtui vahinko,
kun maitoastia lipesi kädestä ja tipahti kaivoon
pilaten veden. Silloin ei naurattanut. Koko kaivo oli
tyhjennettävä ämpäreillä, eikä se ollut mikään pikku
aherrus. Kesti monta päivää, kunnes kaivo oli
jälleen täynnä puhdasta vettä. 

Lähde: Kyläsanomat 8 (syksy 1991) "Teiden nimet muuttuvat osittain Veklahdessa"
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Veklahden kyläyhdistys on täyttänyt vuonna 2022 40
vuotta. Historiaan mahtuu useita mielenkiintoisia
tapahtumia niin infrastruktuurissa kuin asukkaiden
määrässä. Nykyaikaa edustaa esimerkiksi 80-luvulla
saapunut asfaltti (osaan kylän teistä) ja katuvalot.
Kuitenkaan esimerkiksi vesijohtoverkostoa ei
kylässä vieläkään näy eikä kuulu, joten katsotaan
kristallipalloon ja arvuutellaan mitä muuta tulevai-
suus ehkä tuo tullessaan - tai on tuomatta.

Kunnallistekniikka

Vuoteen 2062 mennessä Veklahdessa on kerran
uusittu asfaltti. Katuvalot on vaihdettu jo hieman
uudempaan tekniikkaan. Valojen määrää ei kuiten-
kaan ole lisätty, vaan käytössä on yhä samat tolpat
kuin vuonna 2022. Sähköä Veklahden alueelle
suunnitellaan tuotettavaksi luotettavalla pienydin-
reaktorilla sekä yhä muodikkailla ja tehokkailla
aurinkopaneeleilla. Alueella on myös edeltävän
vuosikymmenen aikana olleen kampanjan myötä
halukkaat ovat saaneet investoida omiiin akustoi-
hinsa, jotka on sijoitettu talojen viereen. Vuonna
2062 Kirkkonummen kunta ei ole vielä saanut
lopullista päätöstä siitä, tuodaanko Veklahden
alueelle vesijohtoverkosto vai ei. Asiasta luvataan
päätös ennen seuraavaa vuosikymmentä. Valtio on
pakottanut Kirkkonummen kunnan vastentahtoi-
sesti kaivamaan valokuidun kylän läpi ja näin
tuonut kiinteän internet-yhteyden Veklahteen.

Veklahden alue

Asukasmäärässä Veklahti on kasvava alue. 2030-
luvulla alkanut uuskaupungistuminen on jälleen
kääntynyt laskuun ja ihmiset siirtyvät väljemmille
asuinalueille. 2020-luvulla suositut asuinalueet
Veikkola ja Sundsberg ovat jo täynnä asukkaita ja
uusia alueita etsitään kovasti. Veikkolan 2030-luvulla
rakennetut elementtikerrostalot ovat kaikessa
betonibrutalismissaan menettäneet hohdokkuu-
tensa. Sundsberg on jatkuvasti ilmaissut halun- 
sa liittyä osaksi Kauniaista ja siten vahvalla kunnal-

Veklahti 40v päästä?
Samu Turunen
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lispoliittisella vaikuttamisellaan kieltänyt alueelle
kaiken uudisrakentamisen. Masalan aseman ympä-
ristö on paisumassa yhä enemmän ja uusia kerros-
taloja ollaan pystyttämässä vauhdilla. Väljempää
asumista havittelevat ovat ihastuneet Veklahden
isoihin tontteihin, joita asukkaat eivät vieläkään ole
lohkoneet.

Kaavoitus

Kirkkonummi, ja siten myös Veklahti, taistelevat
olemassaolostansa, sillä Espoo on Sipoon kanssa
liitetty vuonna 2035 Suur-Helsinkiin. Luonnollisesti
Kauniainen on säilynyt omana kuntanaan läpi
näiden kuntaliitosten. Väestön painottuessa yhä
enemmän Etelä-Suomeen, on pääkaupunkiseutu
kasvanut voimakkaasti, ja siten myös tarve liikenne-
yhteyksille lisääntynyt entisestään. Näin ollen jopa
Veklahdessa kulkee linja-autovuoro kahdesti myös
virka-ajan ulkopuolella. Ajat, jolloin päiväsaikaan
kulki vain yksi vuoro, ovat muisto vain. Veklahden
ilmakuljetusalusten, kuten droonien ja suurempien
alusten, laskukenttää ollaan laajentamassa Elis
Sinistön Mehutien ja ITE-taiteen perinnön muodik-
kuuden aiheuttaminen kansainvälisten turistivirto-
jen ansiosta. Vierailijoille on rakennettu pieni hotelli,
jonka palveluihin kuuluu myös muualle Kirkkonum-
melle tutustuminen. Erityisesti veneretket Vitträskin
kalliomaalauksille ovat lämpiminä kesäpäivinä hyvin
suosittuja

Vapaa-ajanvietto

Veklahdessa asuvat ihmiset harrastavat talvisin
vanhojen Veklahden sanomien lukemista, hiihtä
mistä sekä kyläilyä. Kymmeniä vuosia kestäneen
etätapailun ja eristäytymisen jälkeen varsinkin
Veklahdessa on koettu ns. pyytämättä ja yllättäen -
kyläilyn nousu. Useissa taloissa harrastetaankin
useana iltana viikossa leipomista, sillä vieraille
halutaan tarjota kahvin kaveriksi pientä suupalaa.

Kuva: Henna John
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Litorinameri oli viimeisimmän jääkauden jälkeinen
Itämerta edeltänyt vaihe. Kun jäätiköiden sulami-
nen nosti merenpintaa, alkoi vuosituhansina 9000
– 7500 eaa Tanskan salmista virrata suolaista vettä
entiseen  makean veden altaaseen, Ancylusjärveen.
Tanskan salmet olivat silloin leveämmät ja virtaus
oli voimakkaampaa kuin nyt Itämeressä. Litorina
nimi tulee suolaisessa vedessä elävästä, halkaisijal-
taan parisenttisestä Littorina littorea rantakotilosta.
Näitä kotiloita oli suolaisen Litorinameren rannoilla,
kun nykyään niitä on lähinnä Pohjois-Atlantin ran-
noilla. Kivikauden ihmiset käyttivät näitä kotiloita
ravintonaan.

Myllylampi oli aikoinaan huomattava maisemallinen
osa keskellä Veklahden aluetta. Pitkänmallinen noin
kahdeksan hehtaarin kokoinen lampi näkyy 1800-
luvun lopun kartoissa. Lammen kuivattamisen
jälkeen vuonna 1906 lammen tilalle on tullut enem-
män tai vähemmän pusikoitunut Myllylammensuo/
Kvarnträskkärret. Entisen lammen reuna-alueilla
kasvaa nykyään suurehkoja puita.

Myllylammen historiaa
Arja Pohto

Kuva 1. Litorinameren maksimilaajuus ja ylimmän
rannan taso. Humaljärven ja Vitträskin paikalla oli
merta. Tulevan Myllylammen paikalla (X) oli meren
salmi. Karttatiedot: GTK, Hakku-tietokanta,
Muinaisrantojen havainnot.
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Nykyisen Myllylammen paikalla oli Litorinameren
aikaan (n. 7000 vuotta sitten) merensalmi, joka
yhdisti nykyiset Vitträskin ja Humaljärven (kuva 1).
Koska mannerjään massa oli painanut Suomen
maankamaran alas, osui Litorinameren rantaviiva
Veklahdessa nykyisten karttojen korkeuskäyrän
noin 30 m mpy kohdalle. Jäätikön painon alta
vapautunut maa kohosi Suomen etelärannikolla
keskimäärin 4 metriä tuhannessa vuodessa eli
kivikauden aikana se nousi yhteensä noin 20 m.
Kivikauden päättyessä n. 1500 eaa Humaljärvi ja
Vitträsk olivat erkautuneet järviksi. Niiden väliin jäi
kapea lahti, joka maan kohoamisen seurauksena
kuroutui vähitellen Myllylammeksi (kuvat 2 ja 3).

Ennen kuivattamista Myllylammen syvyys oli 2-3 m.
Rantaviiva noudatteli pohjoispuolella suurin piirtein
nykyistä Myllylammentietä ja eteläpuolella osittain
nykyistä Metsälähteentietä. Kartassa tämä vastaa
suurin piirtein 25 mpy korkeuskäyrää. Kuivauksen
jälkeen 1960-luvun kartassa valtaojan itäpäässä
mittauspisteen korkeus on 23,8 m. Lampi ulottui
Vanhalle Myllylammentielle asti (kuva 4). Mylly-
lammen pohjassa oleva paksu savikerros on
peräisin Litorinameren ja sitä edeltävien merien
ajalta.

Kuva 2. Litorinameren pinta oli n. 4000 v. sitten 15-20
m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Humaljärven ja
Vitträskin paikalla oli vielä merenlahdet. Tuleva
Myllylampi (kuvassa X) muodostui kuroutumalla
niiden väliin.

Kuva 3. Vuoden 1878 kartassa näkyy Myllylammen/
Qvarnträsk lisäksi jäänteenä järvien välisen salmen
muinainen sijainti (suo/kosteikko). Punaiset laikut ovat
avokallioita. Lähde: GTK, Hakku-tietokanta, kartta-
piirrokset ’Geologisk karta öfver Kyrkslätt socken 1878’.
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Nimensä Myllylampi lienee saanut jo 1700-luvulla.
Kuninkaan kartastoon (v. 1776) on merkitty myllyn
paikka Myllylammesta Humaljärveen laskevan ojan
varrelle lähelle järven rantaa. Korkeusero Myllylam-
men ja Humaljärven välillä on tuolloin ollut 8-9m.
Laskuojan pituus lammesta järveen on 270m.
Nykyisen virtaaman perusteella voi päätellä, että
vesimyllyssä on riittänyt vettä jauhinkivien pyörit-
tämiseen vain tulva-aikoina. Mylly on todennäköi-
sesti ollut siihen aikaan vähävetisissä puroissa
käytetty pystyakselinen jalkamylly.

Myöhemmin 1900-luvun puolivälissä, kun lampi oli
jo kuivattu ja sen ympärillä olleita maita raivattu
pelloiksi, oli entisen lammen lähistöllä toinenkin
mylly, joko tuulimylly tai hevosvoimalla toimiva
mylly. Sen paikka näkyy 1940-luvun ilmakuvassa ja
1960-luvun kartassa kohdassa, missä Jousitie on
tehnyt pienen silmukan. Tarinan mukaan myllyn-
kivet olivat tällä paikalla vielä 1950- ja 1960-luvuilla,
kun alueelle alettiin rakentaa taloja. Nykyisin tuon
myllyn paikalla on nähtävissä muutamia rakennuk-
sen peruskiviä ja pätkä vanhaa tienpohjaa.

Sekä 1840-luvun pitäjänkartassa että 1870-luvun
Senaatin kartassa Myllylammen ympäristö on
merkitty osittain niityksi, osittain pensaikoksi.
Todennäköisesti jo paljon ennen Vecklax-tilan 
perustamista (1905) tilat käyttivät Myllylammen
rantaniittyjä luonnon laitumina tai sitten sieltä on
korjattu heinää. Suomessa kannustettiin 1800-
luvun lopulla ja 1900-luvun alussa järvien ja lam-
pien kuivaamiseen viljelymaaksi. Kun Vecklaxin tila
perustettiin, innostuttiin sielläkin lammen kuiva-
tuksesta laidun- ja viljelymaan lisäämiseksi. Veden
alta paljastunut maa oli jokseenkin kivetöntä toisin
kuin ympäröivät mäenrinteet. Lammen kuivuminen
vei kuitenkin aikansa.

Kuva 4. Peruskartan 25 m korkeuskäyrän perusteella
hahmoteltu Myllylampi ennen kuivatusta
(tummansininen paksu viiva) ja Litorinameren ylin
rantaviiva (oranssi paksu viiva). Karttapohja MML,
Karttapaikka, peruskartta kiinteistörajoineen

Myllylammen kuivatus alkoi v. 1906. Mylammen
ojan kalliorotkon ja valtaojan kaivoi kivityömies
Anton Lindström. Myöhemmin (ainakin vuonna
1983) on ojaaa syvennetty ja sillan alle asennettu
betoninen siltarumpu. Sen pituus on nykyisin 19 m.
Kallioon louhittu kivisilta on vaikuttava näky  (kuva
5). Kivisillasta tehtiin Veklahden kyläyhdistys r.y:n
logo. Logon suunnitteli ja piirsi kylän asukas Gunvor
Lindholm. Kivisiltaan liittyy tarinoita ja muistoja.
Yksi niistä on se, että Porkkalan vuokra-aikana
sillalla oli puomi ja rajavartijat. Puomin Masalan
puolella oli rajavyöhyke, jonne kyläläiset eivät
saaneet mennä.

Kuva 5. Näkymä siltarummusta kohti ojan
laskusuuntaa. Kuva K. Lahdenperä

Vuorineuvos G. Hernberg on kuvannut muistelmis-
saan aikaa kuivattamisen jälkeen. Lammen paikalle
oli aluksi muodostunut suo, mistä käytiin poimi-
massa karpaloita. Suoheinää ja saraa kerättiin
karjanrehuksi. Koska maapohja oli pehmeää mutaa
ja liejua, piti heinänkorjuussa hevosten kavioihin
kiinnittää 25-30 cm halkaisijaltaan olevat suokengät
(puulaatat), jotka estivät hevosta vajoamasta suo-
hon. Myöhemmin, kun kuivattua aluetta  käytettiin
lehmien ja hevosten laitumena, kävi usein niin, että
kotieläimet upposivat kaulaa myöten ojiin. Aina ne
kuitenkin saatiin kiskottua ylös. Lopuksi pelastetut
eläimet pestiin paloruiskulla. 
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Myös hirviä juuttui suohon. G. Hernberg kirjoittaa:
”Alkuvuosina kävivät hirvet aika ahkerasti suolla
syömässä. Kun ei siihen aikaan vielä suolla ollut
sanottavammin pensaskasvillisuutta, niitä voitiin
katsella Myllylammen toisessa laidassa olevalta
Kivisillalta. Se oli myös melko usein käytetty ja
arvostettu ohjelmanumero iltavieraille. Joskus
voitiin seurata jopa 7-8 yksilön hirvilauman touhuja.
Kerran juuttui monipiikkinen komea hirviuros
liejuun, johon se kuoli.”

Myllylammen pohjalle kaivettu valtaoja ja siihen
johtaneet sarkaojat tekivät vähitellen tehtävänsä.
Entisen lammen reunoilla ja mäenrinteessä oli
enimmillään n. 10ha hyvää viljelymaata. Tätä
voimme ihailla mm. vuoden 1944 ilmakuvassa
(kuva 6). Pitkään ei peltoja kuitenkaan viljelty: v.
1949 myi G. Hernberg maanluovutusvelvollisuuden
takia muun ohessa Myllylammen puoleiset maan-
sa, osan A. Huldinille ja osan O. Dumellille. Näistä
Huldin jatkoi maanviljelyä, mutta Dumell myi jonkin
vuoden päästä maansa edelleen. Parin omistaja-
vaihdoksen jälkeen Dumellin ostama osa maista
päätyi liikemies V. Nikille. Hänen toimestaan alue
palstoitettiin ja myytiin kesämökkitonteiksi. Ajan
myötä suuri osa noista kesäasunnoista muuttui
omakotitaloiksi.

Nykyisin Wecklaxin asutusalueen yhdistys r.y (WAY)
omistaa suurimman osan entisen Myllylammen
pohjasta. WAY:n omistama alue on osayleiskaa-
vassa lähivirkistysalue. WAY onkin raivannut ja
rakentanut entisen lammenpohjan poikki ulkoilu-
reitin, Metsälähteenpolun. Entisellä lammenpoh-
jalla on lähde, mistä polku on saanut nimensä.
Myllylammenojan kunnosta vastaa ojituksesta
hyötyvien tonttien omistajien muodostama Mylly-
lammenojan ojitusyhtymä.

Myllylammenoja reunusmetsineen on monipuoli-
nen luontotyyppi (kuva 7). Ennallistaminen on
päivän sana ympäristöasioissa. Myllylampea tuskin
tullaan ennallistamaan. Nauttikaamme sen luon-
nosta nykyisellään.

Kuva 7. Myllylammenoja 2021. Tässä viidakossa
viihtyvät lukuisat eläinlajit; kauriit, peurat, hirvet,
supit, ketut, mäyrä ja monet lintulajit. Kuva A. Pohto

Lähteet: 
2006.Backman, S. & Ihrcke-Åberg, I. Vanha Kirkkonummi.
Kyrkslätts hembygdsförening r.f. 304 s.
1986.Veklahden kohtalot ennen ja tänään. Hernberg, G.
Kirkkonummen kansalaisopiston esitelmä-
ja keskustelutilaisuus 26.10.1986.
1983.Veklahden tarinoita. Kirkkonummen
kansalaisopiston kynäilijäpiirin kirjoittajat. Veklahden
kyläyhdistys r.y. 44 s.
Karttatiedot : Geologian tutkimuskeskus GTK, Hakku-
tietokanta, paikkatiedot ja karttapiirrokset
Kirkkonummen kunta, Karttapalvelu, historialliset
aineistot
Maanmittauslaitos, MML, Karttapaikka, peruskarttapohja

Kuva 6. Ilmakuva entisen
Myllylammen alueesta syksyllä
1944 juuri ennen Porkkalan
vuokrausta. Keskellä lammen-
pohjaa on valtaoja, johon
rinteeseen kaivetut sarkaojat
päättyvät. Valtaojan
Metsälähteentien puoleinen osa
on nuorta lehtipuustoa ja
pusikkoa, paitsi Veklahdentien
puoleinen osa, joka on peltoa ja
niittyä. Kuva: Kirkkonummen
kunta, Karttapalvelu, historialliset
aineistot
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Veklahden vesihuollon historiaa
Marita Helminen

Kun 1980-luvulla muutimme Veklahteen, oli
päivänselvää, että kaikilla kiinteistöillä on omat
kaivot sekä käyttö- että likavesille. Mihinkään
vesihuoltoon ei suuremmin kiinnitetty huomiota.
Tilanne jatkui ennallaan 1990-luvun lopulle saakka,
jolloin Kirkkonummen kunnassa aloitettiin
osayleiskaavan laadinta Veklahden ja Svartvikin
alueille.

Vuosituhannen vaihteessa kaavoitus ja
vesihuolto olivat ajankohtaisia aiheita

Osayleiskaavan laatimiseen liittyi myös Uudenmaan
ympäristökeskuksen ja kunnan yhteinen selvitys
nykyisestä ja suunnitelma tulevasta alueen vesi-
huollosta. Syksyllä 1999 valmistui  Kirkkonummen
Veklahden-Svartvikin haja-asutusalueen vesihuollon
yleissuunnitelma. 

Vuonna 2000 kunta teetti Veklahti ja Svartvikin
alueiden runkojohtojen rakennussuunnitelmat.
Kustannusarvio oli lähes 80 % suurempi kuin oli
arvioitu yleissuunnitelmassa.

Vuonna 2000 keskustelua mahdollisesta
Veklahden vesiosuuskunnasta

Keväällä 2000 virisi keskustelu vesiosuuskunnan
perustamisesta ja Veklahden kyläyhdistys lähetti
131 kiinteistön omistajalle kyselyn kiinnostuksesta
liittyä vesiosuuskuntaan. Vastauksia saatiin 66 kpl ja
mielipiteet jakautuivat seuraavasti:

Lähde: Veklahden Kyläsanomat nro 17 - Syksy 2000
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Osa vastanneista olisi ollut kiinnostunut liittymään
vain viemäriverkostoon, mitä ei kuitenkaan pidetty
mahdollisena. Kyselyn perusteella todettiin, että
vesiosuuskunnan perustaminen niin pienellä
käyttäjämäärällä olisi liian kallista. Suunnitelmat
omasta vesiosuuskunnasta hylättiin ja odotukset
asetettiin kunnan suuntaan.

Toiveikasta odottelua kymmenen vuoden ajan
2001-2009

Uusi vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001 (päivitetty
2014) ja lain mukaan vastuu kiinteistön vesihuol-
losta on ensi sijassa kiinteistön omistajalla tai hal-

tijalla, ja vain vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla
vesihuolto on laitoksen vastuulla. Laissa on myös
mainittu, että kunnan tulee kehittää vesihuoltoa
alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti sekä
laadittava alueelleen vesihuollon kehittämissuun-
nitelma. 

Veklahti-Svartvik osayleiskaava sai lainvoiman
8.3.2001. Kunnan vesihuoltopäällikkö Rea Kahila oli
syksyllä 2001 Veklahdessa kertomassa kunnan
vesihuollon tilanteesta ja esitti, tosin vain omana
ajatuksenaan, että kunta voisi rakentaa Veklahden
vesihuoltoverkoston. 

Syksyllä 2003 kunta teki Veklahti-Aavaranta-alueella
kyselyn halukkuudesta liittyä vesihuoltoon. Kyse-
lyyn tuli 251 vastausta, joista ’kyllä’-vastauksia 153,
’ei-vastauksia’ 72 ja ’ei osaa sanoa’-vastauksia 26.
Kunta oli erityisen kiinnostunut Aavarannan kou-
lutuskeskuksen (Johtamistaidon Opisto JTO ry)
osallistumisesta ja sen mahdollisesta panoksesta
vesihuoltoon. Tässä vaiheessa arvioitiin, että vesi-
huolto voisi tulla Veklahteen aikaisintaan vuonna
2005, mutta kuitenkin lähimmän viiden vuoden
aikana. 

Keväällä 2004 vesihuoltoa käsiteltiin kunnanhal-
lituksessa, jossa todettiin, että Veklahti-Svartvik-
Aavaranta-alueen vesihuollon toteutus on mah-
dollista vain erikoistaksalla, jonka mukaan rakenta-
miskustannukset katetaan kiinteistöiltä perittäviltä
liittymismaksuilla. Vesihuoltolaitoksen tulisi lisäksi
pyrkiä sopimukseen Johtamistaidon Opiston kanssa
sen vedenottamon luovuttamisesta vesihuoltolai-
toksen käyttöön ja hoitoon. Alueen vesihuolto-
hankkeen toteuttamisaikatauluun päätettiin ottaa
kantaa vuosien 2005-2007 taloussuunnitelman
laadinnan yhteydessä.

Lokakuussa 2008 Johtamistaidon opisto sai ympä-
ristölupapäätöksen omalle  jätevesipuhdistamolle.
Opistolla oli laajennussuunnitelmia vuosille 2010-
2015 ja jätevesimäärän arvioitiin kasvavan tulevai-
suudessa merkittävästi. Laajennuksen edellytykse-
nä oli, että opisto liitetään Kirkkonummen vesi-
huoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon, jolloin
Aavarannan oman jätevedenpuhdistamon toiminta
lopetetaan.

Kirkkonummen kunnan vesihuoltopäällikkö Rea
Kahila oli kyläyhdistyksen syyskokouksessa
16.11.2008 pitämässä alustuksen kunnallisteknii-
kasta.
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Esitys veti Kesälän täyteen kiinnostuneita
kuulijoita (kuva 1). Suunnitelmat kattoivat
tässä vaiheessa alueen, jossa sijaitsi noin 400
omakotitaloa tai lomakiinteistöä, joista noin
300:lla on rakennuksia, kunnan omistuksessa
olevat 22 omakotitalon rakennuspaikkaa
Morsiusmäen alueella, johtamistaidon opiston,
automuseon ja kesäsiirtolan. Haja-asutuksen
jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä kos-
keva asetus oli tullut voimaan vuonna 2004 ja
siihen sisältyi tuolloin 10 vuoden määräaika
toteuttaa tarvittavat jätevesijärjestelmien
tehostamistoimet. Vesihuoltolaitokselta saatiin
nyt kuitenkin tieto, että muutoksia ei tarvitse
ryhtyä tekemään. 

Kuva 1. Syyskokous Kesälässä 16.11.2008.
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Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2009 oli
vielä maininta Veklahti-Svartvik-Aavarannan
kohdalla: Kunnalla suunnitelmissa toteuttaa alueen
vesihuolto. Kunta selvittää liitetäänkö alue keskus-
tan verkostoon Sepänkylän kautta vai Hvittorpin-
tien kautta. 

Kunnan suunnitelmat muuttuivat ja aikataulut
siirtyivät 2010-luvulla

Keväällä 2011 Kari Lahdenperä kävi keskusteluja
kunnan vesihuollosta, kaavoituksesta ja ympäristö
asioista vastaavien kanssa. Vesihuoltopäällikkö
Anna Arosilta-Gurvits kertoi, että Veklahden vesi-
johtojen suunnittelu alkaa aikaisintaan vuonna
2014 ja toteutus 2015, mutta on kuitenkin toden-
näköistä, että aikataulut viivästyvät. Kaavoitus-
arkkitehti Aija Aunio kertoi, että kaava hyväksytään
aikaisintaan vuonna 2012 ja tulos on riippuvainen
maakuntakaavasta, joka tulee lopulliseen käsitte-
lyyn vasta loppuvuodesta 2012. Ympäristöpäällikkö
Erkki Selin ilmoitti, että kunta ei vaadi tehtäväksi
uusia viemäri-investointeja, koska kunnallistek-
niikka on tulossa.

Vesilaitoksen 5 vuoden investointiohjelmassa 2013-
2018 Veklahti-Svartvik alue ei ollut mukana, mutta
10-vuotissuunnitelmassa alueen vesijohto oli
aikataulutettu vuosille 2019-2020. 

Keväällä 2015 kunnan kaavoitusteknikon mukaan
Veklahden kaavoitusta ei aloiteta vielä 2015 mm.
resurssiongelmien vuoksi. Kunnassa oli yhden
arkkitehdin paikka ollut vuoden täyttämättä sekä
useita kaavoja kesken tai aloittamatta. Vuonna
2015 Johtamistaidon opiston toiminta Aavarannas-
sa päättyi, tilat myytiin ja tiloihin perustettiin
vastaanottokeskus. Opisto olisi ollut merkittävä
vesihuollon asiakas.

Keväällä 2017 uudistui haja-asutuksen jäteveden

käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Kesällä 2017 Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY teki jäteve-
siin liittyviä kartoitus- ja neuvontakäyntejä Veklah-
dessa. Kyselyyn osallistui 117 kiinteistöä (125
kohdetta) ja toteuma oli 57 % Humaljärven alueen
kiinteistöistä. Asukkaan kanssa yhdessä selvitettiin
kiinteistön jätevesijärjestelmään liittyviä yksityis-
kohtia. Käynnillä selvitettiin myös, onko kiinteistöllä
tehtynä hajajätevesiasetuksen vaatima selvitys
jätevesijärjestelmästä ja muut asiaan kuuluvat
dokumentit.

Poistettu suunnitelmista vuonna 2020 

Kirkkonummen kaavoitusohjelma vuosille 2021-
2025 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 5.10.2020
eikä Veklahti ole näissä kaavahankkeissa enää
mukana.

Kirkkonummen Vesi tuottaa vesihuoltopalvelut
pääasiassa asemakaavoitetuille alueille. Kunta
teetti vuonna 2015 Veklahti-Svartvik-Sepänkylä -
alueelle yleissuunnitelman, jossa vesihuollon
kustannuksen arvioitiin olevan noin 40 000 €/
kiinteistö. Kunnan kanta on, että Veklahti-Svartvik-
alueelle ei kannata nykyisellä maankäytöllä toteut-
taa keskitettyä vesihuoltoa. Haja-asutusalueilla
painopiste keskitetyn vesihuollon laajenemisella on
asukkaiden aktiivisuuteen pohjautuvilla vesiosuus-
kunnilla. 

Tällä hetkellä kiinteistönomistajien tulee noudattaa
voimassa olevia ympäristönsuojelulain (527/2014)
ja jätevesiasetuksen (157/2017) määräyksiä.

Lähteet:
Kirkkonummen Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021
– 2025, hyväksytty 13.9.2021
Aiemmat kyläsanomat
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Kylän taitajat

Miten sävellän taidemusiikkia?
Walter Wolff

Musiikki on siinä mielessä erikoinen taiteen
muoto, että se on totaalisesti abstrakti. Siksi
se on myös niin mielenkiintoinen. Ääni-
maisemien, sävelten ja rytmien avulla halu-
taan luoda kuulijalle mielikuvia ja välittää
tunnetiloja ja ajatuksia. Mutta miten se
tapahtuu? Kuka on päättänyt, että mikä
melodia tai ääni tarkoittaa mitä? No ei
kukaan. Se on abstraktia taidetta ja jokai-
nen kokee sen juuri sellaisena kuin kokee.
Sitä ei voi määrittää, ja juuri siinä piilee sen
hienous. Kauneus on tässäkin asiassa
katsojan silmässä. Tai ennemminkin kor-
vassa, musiikista kun puhutaan.  Pitääkö
taiteen aina olla jotenkin ”kaunista”? Ei
ollenkaan! Voihan se olla rumaakin tai
ärsyttävää, järkyttävää tai vaikka hassua ja
hauskaa. Kunhan se herättää jonkinlaista
tunnetilaa tai kysymyksiä, ja pistää mietti-
mään.
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energinen, tykkään käyttää hidasta ja melodista
vastakohtaa, tai päinvastoin. Kappale voi sisäisesti
liikkua ja muuttua nopeasta ideasta hitaaseen ja
takaisin. Jos kappale koostuu useammasta osasta,
niin ne saavat mielellään olla keskenään erilaisia ja
kontrastoivia.

Avaan esimerkiksi kappaletta Sonata for Cello and
Piano (sonaatti sellolle ja pianolle): Se on uusimman
albumini* avauskappale, joka koostuu kolmesta
osasta: 
I - Andante Moderato (“käyntivauhdilla”, maltillisesti)
II - Adagio ma non troppo (hitaasti, mutta ei liian
hitaasti)
III - Allegro (Nopeasti, vikkelästi)

Ensimmäinen osa alkaa pianistin soittamalla
introlla. Se luo rauhallisen ja hieman enigmaattisen
tunnelman kappaleeseen heti alusta. Sitten sello
tulee räjähdysmäisesti ja vihaisesti mukaan. Sellisti
soittaa korkealta ja kovaa, riiteleviä ja jopa vähän
“rumiakin” ääniä. Ne edustavat turhautumista ja
vihan huutoja. Osan lopuksi tunnelma muuttuu
leikkisämmäksi. Sello on saanut purettua vihansa,
ja on rauhoittunut. Pianosäestys muistuttaa
soittorasiasta tulevaa banaalia, lapsellista melodiaa.

Toinen osa on sävyltään kaunis ja melodinen. Se on
ylistys elämälle, musiikille ja rakkaudelle. Se on 
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Opiskelin itse jazzpianistiksi ja musiikin maisteriksi
Alankomaissa 2000-luvun alussa. Jazz oli musikaa-
linen ensirakkauteni, ja tarkoituksenani oli jäädä
esittävän taiteen alalle. Sairauden vuoksi jouduin
lopettamaan soittamisen, mutta matkani musiikin
parissa ei onneksi päättynyt siihen. Nykyään sävel-
län ja sovitan klassista musiikkia, ja satunnaisesti
opetan ja johdan kuoroa.

Oma säveltämisprosessini menee pähkinänkuo-
ressa jotakuinkin näin: Lähtökohtana minulla on
yleensä tietty kokoonpano tai muusikko kenelle
sävellän. Viime aikoina se on ollut jousikvartetto, eli
neljästä jousisoittimesta (kahdesta viulusta, altto-
viulusta ja sellosta) koostuva pieni ryhmä. Tällaisten
pienryhmien esittämää musiikkia kutsutaan kama-
rimusiikiksi. 

Seuraavaksi suunnittelen kappaleen suurta kaavaa,
muotoa, tai niin sanottua dramaattista kaarta.
Mistä kappale lähtee ja mihin se on matkalla? Miten
se kehittyy? Onko kappale rauhallinen, pitkillä ja
hitailla soinnuilla - vai energinen ja nopea, rytmisillä
kuvioilla? Usein kappaleissani esittelen aluksi
jonkun musikaalisen teeman tai idean. Se voi olla
melodinen tai rytminen idea, joka sitten toistuu eri
muodoissa ja kehittyy johonkin suuntaan. Usein
vastakohtana esiintyy myös joku konstrastinen
idea. Esimerkiksi jos kappale on muuten nopea ja 

Walter työhuoneessaan Veklahdessa.



hidas ja romanttinen osa, jossa käytän paljon
samankaltaisia harmonioita ja melodioita, joita
omassa jazz-soitossani käytin.

Kolmas ja viimeinen on sonaatin “suurin” osa. Se
alkaa nopealla, matalalla pianon jyrinällä, josta
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Tämä sonaatti on minulle hyvin henkilökohtainen ja
tärkeä. Se on ensimmäinen säveltämäni kappale
sen jälkeen kun oma soittourani tuli dramaattiseen
päätökseen, ja siksi hyvin tunteellinen. Se kuuluu
oman tuotantoni ykkössuosikkeihin. 

Moni kokee, ettei klassinen musiikki ole heidän
juttunsa. Olen itse sitä mieltä, että jokaisen pitäisi
joskus kokea sinfoniaorkesterin soittavan suurta
teosta livenä. Kun reilu satapäinen orkesteri
bassoineen, torvineen, trumpetteineen ja pata-
rumpuineen soittaa tunteella ja voimalla niin, että
lattiakin tärisee, on vaikea olla vaikuttumatta.
Onneksi sitä ei tarvitse mennä kauas kokemaan,
esimerkiksi Helsingin Musiikkitalolla on konsertteja
viikoittain. Musiikkitalon tarjontaa voi seurata
sivuilta www.musiikkitalo.fi. Tarjontaa on moneen
makuun: sinfoniaorkesterien lisäksi siellä voi kuulla
jopa vaikka Jari Sillanpäätä tai Laura Voutilaista, tai
joulun aatonaattona Vantaan viihdeorkesterin
esittämää musiikkia ihanasta Lumiukko-elokuvasta.
Myös Kirkkonummen kamariorkesterin tulevia
konsertteja kannattaa pitää silmällä nettisivulta
www.knko.fi. 

Ehkä kyläyhdistyksen syys- tai kevätretken kohde
voisikin joskus olla joku konsertti. Lähden mielelläni
mukaan!
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Albumi Music for Piano, Cello & Violin löytyy sekä CD-
levynä että netistä esim. Spotify-palvelusta. Spotifysta
löytyy myös Wolffin säveltämää ja soittamaa jazz-
musiikkia albumilta Tomorrow.

muodostuu osan pääteema. Sello
tulee mukaan ja soittaa toisen
melodian pianon päälle. Musiikki
rakentuu ja kehittyy harmonisesti
kunnes se nopeasti kuolee pois ja
tilalle tulee pieni pianon välisoitto/
interluudi. Tämän jälkeen osan alku
toistuu, mutta tällä kertaa piano-
soolon tilalle tulee hidas, kaihoisa
vastakohta, kontrasti muuten
nopeaan ja energiseen osaan.
Musiikki jatkuu sellokadenssiin.
Kadenssi on pääsoittimen (tässä
tapauksessa sellon) soittama vapaa-
muotoinen kohta. Se on usein
virtuoottinen ja näyttävä. Kadenssin
lopussa sello kutsuu pianon taas
mukaansa, ja ne soittavat yhdessä
sonaatin lopetuksen. Se perustuu
alussa kuultuun pääteemaan, ja
rakentuu ja kehittyy isoon kliimak-
siin johon kappale sitten päättyy. Tuulikki-koira pitää huolta luovista tauoista.

http://www.musiikkitalo.fi/
http://www.knko.fi/


Besök hos Sandbergs på Bågvägen

Sigge är egentligen målare, men när
uppdragsgivarna märkte att han mycket väl 
också kunde göra andra jobb fick Sigge självfallet
också sådana. Arbetsdagarna drog ofta ut till
klockan åtta på kvällen. Helenas lott blev då mera
att sköta barnen och hushållet. Sigge fungerade
också som kassör för Bågvägen väglag i ungefär 40
år.

Såväl Helena som Sigge är bekanta för så gott som
alla i byn. Sigge brukade man tidigare träffa närapå
varje dag då han var ute på länk med någon av
hundarna. Nu har de inte mera haft hund, och
Sigges rörelseförmåga har också tyvärr blivit så
skral att man nuförtiden endast kan se honom med
rollantorn under sommartiden.

Sigge och Helena har alltid varit bra på att använda
sig av det som närnaturen har att bjuda på.
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Sigge har fiskat familjens matfisk med nät i
Humaljärvi och Helena är känd som en av byns
bästa svampplockare, fastän hon blygsamt menar
att hon inte känner till så många svamparter. För
mej då jag flyttat hit till Vecklax blev det tidigt klart
att det inte i alla fall under de närmaste dagarna
lönar sig att försöka plocka några större mängder
svamp där Helena precis gått.

En gång träffade jag på Sigge ute med hunden
längs Vecklaxvägen när jag med kastspö gick till
Humaljärvi för ett kvällsfiske. Han menade då att
”fisken nog är billig på torget imorron”. Det var
hans finurliga sätt att önska lycka till.

Texten & bilderna Mikael Gerkman

Helena och Sivard ”Sigge” Sandberg i slutet av oktober 2022.

Helena och Sigge Sandberg har bott i samma
hus vid Bågvägens slut sedan 1.6.1967. Jag
besökte dem för en liten pratstund en solig dag
i slutet av oktober. Tyvärr var ingen av barnen
på besök just då, men dem brukar man ju ofta
träffa vid olika evenemang som byaföreningen
ordnar. 

Mycket har ändrats under årtiondena

I slutet på 1960-talet fanns det bara ett fåtal
hus längs Bågvägen. Då var omgivningen mera
präglad av åker och äng. Största delen av de
nuvarande träden och hasselnötsbuskarna har
växt upp under de dryga 50 år som gått sedan
dess. 

Så här såg huset ut i början av 1970-talet.
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Arvaatko kuka olen?

Löysin ääneni vasta loppukesästä. Rakastan sitä, se
soi tasaisesti ja laajalle alueelle. Toki muitakin
soittajia on, mutta minun ääneni on uniikki, lempeä
mutta voimakas. Se kuvastaa minua ja sitä mitä
voin naiselleni antaa.

Ensimmäiset muistikuvani ovat pelottavia. Ihoni
ympäriltäni repeytyi useammasta kohdasta. Jos
liikahdin vähänkään, se repesi lisää. Se oli todella
kammottavaa. Päätin jähmettyä paikoilleni etten
repeäisi kokonaan. Oltuani hetken täysin liikku-
matta, tuntosarveni havaitsivat lähestyvän vaaran,
jolla on pitkä kieli. Ennen kuin ehdin ajatellakaan
mitään muuta, olivat takajalkani jo heilauttaneet
minut valtavaan loikkaan, joka päätyi aivan muualle
kuin minne ihoni jäi.

En enää löytänyt ihoani, mutta huomasin etten
tarvinnutkaan sitä. Sen alta oli tullut uusi iho,
kiiltävämpi ja minulle sopivampi. Ajan myötä sekin
iho rikkoutui, mutta en enää pelännyt sitä, vaan
ymmärsin uusiutuvani. Jätin vanhoja juttuja
taakseni ja jatkoin eteenpäin, mieli kirkkaampana.

Useimmiten mietin hyppyni tarkasti etukäteen,
etten laskeudu minne sattuu. Kerran kuitenkin kävi
siten, että pelästyin isonokkaista lintua niin, etten
ehtinyt tehdä hyppysuunnitelmaa. Jalkani vain
ponkaisivat nopeasti matalaan ja pitkään hyppyyn
pelkoni ottaessa ylivallan. Kun nokka oli väistetty,
pysyin aivan liikkumatta, matalana, omituisella
pohjalla, kasveja ympärilläni. Tuntosarveni kuiten-
kin tiesivät kertoa minulle välittömästä uudesta
vaarasta. Maa jalkojeni alla alkoi liikkua ja minua
katsoikin altapäin lisko-sisi. Olin laskeutunut
suoraan pedon selkään!
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Näin jo ahneuden sen kylmistä silmistä, kun oli taas
mentävä. Jalkani toimivat kuten ennenkin, mutta
liukkaalla pohjalla hyppyni ei lähtenytkään, vaan
ponnahdin vain lisko-sisin viereen sammaleelle.
Siinä tuli kiire ja lopulta kun sain suoristettua itseni,
pompin useita pomppuja niin kauas kuin pääsin.
Tällä kertaa katsoin kuitenkin tarkkaan
laskeutumispaikkani.

Kesällä söin paljon ruohoa, se on lempiruokaani.
Istun korrella, joka keinuttaa minua ees taas tuulen
mukana ja samalla lyhennän sitä, jauhan ihanan
raikkaan maun hampaitteni väliin. Korsi lyhenee ja
kun siitä tulee niin lyhyt, ettei se enää keinuta
minua, vaihdan kortta. Ja niin etenen aina uuteen
korteen, kunnes vatsani on täynnä.

Nyt kun kesä on lopullaan, tiedän että aikani on
myös. Toiveeni on ainoastaan, että se oikea löytää
minut ja voimme toteuttaa elämän tarkoituksen
yhdessä. Kun hän saapuu, teen viimeisen loikkani.
Hän munii jälkeläisemme maan alle suojaavaan
vaahtoon, joka kestää kylmän ja pimeän, mikä on
tulossa. Sitä kylmää ja pimeää me kaksi emme
kuitenkaan enää kestä ja maallinen vaelluksemme
päättyy. Kun sinä luet tätä, me emme ole enää
täällä. Lapsemme kuitenkin tulevat keväällä, kun
lumi poistuu ja soittavat teille kauniisti taas
loppukesästä.

 Joko arvaat, kuka olen? 

Tarkista vastaus Kyläyhdistyksen kotisivulta
tammikuussa.

Kirjoittaja Johanna J, Logo Milja

22



Byaföreningens verksamhet har genomgått
olika förändringar sedan dess grundande 1982

I början präglades evenemangen av barnens och
de ungas verksamhet. Föreningshuset Kesälä var
ungdomens egna vardagsrum där de kunde träffa
varann, idka hobbyverksamhet och spela olika spel
nästan alla kvällar i veckan. Festerna och
utfärderna tog speciellt de unga i beaktande och
innehöll också ofta program som de yngre själva
fått vara med om att utforma. Det är glädjande att
den talkoanda som alltid har funnits i byn ännu
finns kvar. Föreningens 40-årsfest är ett utmärkt
exempel på byns anda att handla gemensamt.
Hurra vi!

På vilka vis har Vecklax by och natur
förändrats? 

När byaföreningen grundades var det en liten
slingrande sandväg man färdades hit via och
byborna väntade på att få vägen asfalterad. Då var
det också tal om att få avlopp hit och länge har
behovet av en gång- och cykelväg varit uppenbar.
Asfalten kom, men kommunalteknik och cykelvägar
har det inget hörts av. På 1980-talet kunde man
ligga och vila sig på gräsmattan utan att behöva
vara rädd för att få fästingar på sig. Tulpanerna och
andra lökväxter fick blomma i lugn och ro utan att
bli uppätna redan i knoppstadet. Älgar och
igelkottar rörde sig ofta i trädgårdarna samt också
rådjur emellanåt.

Numera finns det lundsnäckor som mumsar i sig
växterna på nästan alla tomter i byn. Utan att
minska på dem skulle nästan allting i trädgården bli
uppätet. Och sedan början av 2000-talet trampar
vitsvanshjortarna omkring på gården i allt större
mängder så gott som varje dag och allting viktigt
ska stängslas eller annars äts det upp av de
kringvandrande fästingsdynorna.

Tidigare pratades det så gott som bara finska och
svenska i byn och numera talas det nog antagligen
cirka 10 olika språk. 

Alla nya invånare såväl fast bosatta som
sommargäster är förstås lika välkomna med i
byaföreningens verksamhet!

Miten Kyläyhdistyksen toiminta on muuttunut
näiden 40 vuoden aikana?

Alkuvuosina toiminta painottui lapsiin ja nuoriin ja
Kesälä oli nuorten oma olohuone, jossa he saivat
valvotusti tavata toisiaan, harrastaa ja pelailla lähes
joka ilta. Juhlat ja retket olivat nuorisopainotteisia ja
juhlissa olikin usein nuorten itse järjestämää ohjel-
maa. Kesälän menetys vaikutti paljon, mutta toi-
mintaa on jatkettu sekä perinteisin että uusin
ideoin. Kylältä on aina löytynyt talkoohenkeä ja
ilahduttavaa on havaita, ettei se ole vuosien aikana
kadonnut minnekään. 40-vuotisjuhlat olivat tästä
yksi osoitus.

Miten Veklahden kylä ja luonto on muuttunut?

Yhdistyksen perustamisen aikaan kylälle tultiin kie-
murtelevaa hiekkatietä pitkin ja odotettiin  asfalttia.
Pihanurmilla voitiin lepäillä pelkäämättä punkkeja,
ja tulppaanit kukkivat pihoilla ilman että ne olisi jo
nuppuvaiheessa syöty. Hirviä ja kettuja vieraili pi-
hoilla, siilit olivat vakiovieraita ja joskus näkyi myös
metsäkauriita. Uudemmat tuholaiset eli lehtokotilot
ja valkohäntäpeurat punkkeineen ovat yleistyneet
vasta 2000-luvulla. Kylällä ei entisaikaan kuullut
kuin suomen tai ruotsin kieltä, nykyisin myös viroa
ja joitain erikoisempiakin kieliä.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi kyläyhdistyk-
sen toimintaan!

Takasivu - Baksidan
Marita Helminen / Mikael Gerkman
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Valkohäntäpeura omenavarkaissa – Vitsvans-
hjortarna tycker om äppel (fotografi: Mikael
Gerkman 16.9.2022.)


