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Puheenjohtajan mietteitä

Syksy jo saa, harmaa on maa…,

no nyt ei vielä voi puhua niin. Kesä on mennyt
kuitenkin nopeasti, vaikka elämme poikkeus-
aikaa. Normaalisti monella kesä on niin 
vilkasta aikaa, että syksy on varsin tervetullut, 
jolloin elämä normalisoituu.
Tämä kevät ja kesä, kuten kaikki tiedämme, on 
kaikille ollut ennen kokematonta aikaa. 
Kyläyhdistyksessä keväällä Arenan varaukset 
peruuntuivat kuin seinään, kyläsaunat perut-
tiin. Ajattelin, että parin, kolmen viikon jälkeen 
voidaan palata entiseen, mutta aika pian 
selvisi, että entisen normaalin sijaan tulee uusi 
normaali. Maanantai-ja keskiviikkosaunoja on 
pyöritetty nyt muutamia viikkoja ja Arenan 
varauksia on alkanut tulla  kiitettävästi  jälleen. 
Kesäretkeä sen paremmin kuin teatterimatko-
jakaan ei ole voinut tehdä, Raumalle varattu 
kesäteatteri on siirretty ensi kesäksi.

Maanantain kudontapiiri Heurekalla 
kokoontuu entiseen malliin elikä klo 16-18, 
joukkoon mahtuu, tervetuloa! Tänä  syksynä 
kudomme palvelutalon asukkaille säärystimiä, 
yhdistys hankkii langat. Olet tervetullut, vaikka 
et halua kutoa, voit tulla seurustelemaan ja 
kahvittelemaan ja samalla vaikka lainata 
mukavaa luettavaa syysillan ratoksi.

Muuta toimintaa syksyksi  ei ole suunniteltu, 
kun pandemiatilanteesta ei ole oikein tietoa. 
Teatterit ovat aloittaneet näytäntökausiaan 
erikoisjärjestelyin. Seuraamme  tilannetta, jos 
vielä syksyn aikana voitaisiin järjestää jotakin.

Yhdistyksen varsinaiset kokouksetkin pidetään 
poikkeuksellisesti, kevät- ja syyskokous 
samana iltana elikä 24.9.2020 klo 18 alkaen 
kevätkokous ja kahvitus kokouksen päätyttyä 
ja klo 19 alkaen syyskokous.

KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Lännen Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään torstaina 24.9.2020 klo 
18 Arenalla. Kokouksessa käsitellään 
hallituksen esittämä sääntömuutos koskien 
yhdistyksen sääntöjen 6.§ Hallitus sekä 11.§ 
Yhdistyksen syyskokous.

Tervetuloa

Hallitus

KOKOUSKUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Lännen Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään torstaina 24.9.2020 klo 
19 Arenalla.

Tervetuloa

Hallitus

Olettehan noteeranneet, että Säkylän 
kansalaisopisto järjestää Heurekalla ilmaisen 
jatkokurssin  Android-älypuhelimen ja –
tabletin käyttöön, 23.-24.9.2020 ke-to klo 
9.30-12.30 tunteja 8, ilmoittautumiset 15.9. 
mennessä Kansalaisopistoon.

Heurekalla on lisäksi Muistijumppaa 
varttuneille tiistaisin 15.9.-24.11. klo 13.00-
13.45 ja kevätkaudella  13.1.-14.4. ke 13.00-
13.45, kurssimaksu yli 63 vuotiaille 
eläkeläisille on ilmainen.

Kyläyhdistyksen puolesta toivon, että 
mahdollisimman moni käyttäisi hyväkseen 
Kansalaisopiston tarjoamat palvelut.
 



Syysretki Leväsjoki-cityyn

Leväsjoki kuuluu Siikaisten kuntaan. Kaikki tiet 
vievät Leväsjoki-cityyn, mutta suosittelemme 
Kivijärventietä. Muut kolmen risteyksen tiet 
ovat Leväsjoentie ja Saarikosken tie.
Ydinkeskuksen muodostavat Liljan lankakaup-
pa, paikoitusalue ja Leväsjoen kyläyhdistyksen 
info-taulu.
Pauliina Lilja aloitti lankakaupan Liljan lanka-
kaupan ja kahvilan entisen kyläkaupan tiloissa 
2015. Satakylät ry palkitsi lankakaupan ja 
kahvilan perustamisen Vuoden kylätekona 
2016.

Pauliinan puoliso, Kari Lilja on myös yrittäjä. 
Hän pyörittää Liljan Puutuotetta.
Leväsjoki-cityn ruuhka-aika alkaa tiistaina klo 
15. Silloin parkkipaikalle ajavat Mukkalan 
myymäläauto ja A10palvelun työkaluauto.
Leväsjokitietoa löytyy Leväsjoen 
kyläyhdistyksen sivuilta www.levasjoki.fi

2.9 klo 8.30 bussi lähti Iso-Vimmasta kohti 
Leväsjokea Liljan lankakauppaan.
Lankapuoti sijaitsi vanhassa remontoidussa 
kaupassa, ovesta sisään päästyäni olin kuin 
lapsi karkkikaupassa, voi sitä lankojen paljout-
ta ja värimaailmaa. Palvelu ja asiantuntemus 
oli erinomaista. Saimme myös nauttia kahvit ja 
pullat idyllisessä puodissa.
Sieltä suuntasimme Noormarkun Ruukkiin 
jossa ruokailimme Ruukin klubilla.

Monipuolisesta salaattipöydästä saimme 
alkusalaatit sekä lohikasviskeittoa.
Pöytiin tarjoiltiin parsalla täytettyä broileria 
perunoiden kanssa sekä jälkiruokana 
pappilanhätävara kahvin kera.

Täältä lähdimme kävellen opastetulle kierrok-
selle Alvar Aallon jalanjäljille. Mahtava alue 
hyvin hoidettuine puutarhoineen.
Saimme kuulla Ruukin perustamisesta, sekä 
miten se toimii tänä päivänä. Oli hienoa 
uppoutua Ruukin alkuvaiheisiin.
Bussikyydin ja pienen kävelymatkan jälkeen 
saavuimme upeaan Villa Maireaan jonka Aino 
ja Alvar Aalto suunnittelivat Maire ja Harry 
Gullichseenille.

Paikka oli honkien suojassa, jossa oli myös 
kaunis puutarha pihasaunoineen ja uima-
altaineen. Jo silloin oli panostettu "oleiluun" 
terassilla; pöytäryhmät, aurinkotuolit sekä iso 
muurattu ulkotakka ja tunnelma kuin siellä 
olisi juuri vietetty alkusyksyn aurinkoista 
päivää.
Paljon saimme nähdä ja kuulla miten elettiin 
Antti Ahlströmin aikaan.
Kiitos hyvin järjestetystä matkasta siitä että 
sain olla mukana.

Kaunista syksyä toivottelee Kallion Tytti

http://www.levasjoki.fi/
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