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Puheenjohtajan mietteitä

Hyvää alkanutta vuotta 2021 kaikille! 
Tammikuussa  tuli talvi ja lumitöitä on saanut tehdä 
vanhan ajan malliin viime talvenkin edestä. 
Lumisia maisemia on saanut katsella pitkästä aikaa 
kuin ensimmäistä kertaa. Lumiukkoja ja lumimam-
moja on tehty teidenvarsille samoin kuin moneen 
pihaan. Onkohan lapset vai entiset lapset olleet 
asialla? Kiitokset lumitaiteilijoille! Järven jään 
vahvistuttua on sinne saatu ladut, jotka ovat jo 
ahkerassa käytössä, myös pururadalla Arenan 
lähellä on  valaistu latu. 

Järjestäytymiskokous ja hallituksen kokous pidet-
tiin peräkkäin 11. tammikuuta. Tulevasta toimin-
nasta, kuten Avoimet kylät-tapahtuma tai teatteri-
matka, ei voitu vielä tehdä päätöksiä koronasta 
johtuen. Arenan varauksiin ei vaikutusta sanotta-
vasti ole ollut.

Heurekassa kokoontumisvarauksista kansalais-
opiston tilaisuudet ovat tällä hetkellä kysymys-
merkki. Kansalaisopistossa seurataan suositus-
ohjeita valppaana, he tekevät päätöksensä niiden 
pohjalta. Joillakin tunneilla on aloitettu käyttämään 
etäkokoustekniikkaa.

Koronatilanne on edelleen rajoittanut myös muuta 
kyläyhdistyksen toimintaa, saunojen osalta tosin 
keskiviikon saunailta avattiin jälleen varauksella 
pari viikkoa sitten ilman tarjoilua. Suosituksena 
kokoontumisissa on ollut kymmenen henkeä. 
Porrastuksesta oli myös puhetta, että osa tulisi 
kuudelta kuten yleensäkin ja muut seitsemältä. 
Tultiin siihen tulokseen tästä, että näin on 
oikeastaan ollutkin. Avannon auki pitämisessä oli 
ongelmia kovien pakkasten aikaan, pumppu 
reistaili, mutta nyt avanto on saatu pidettyä auki.

Kaikesta huolimatta vuosi on alkanut edetä 
tahdillaan, katsotaan, mitä se tuo mukanaan, päivän 
valoisa aika pitenee vauhdilla, ja pian on jo kevät. 
Reipasta mieltä ja hyvää vointia kaikille!

Terveisin Tapio Henttinen

Syyskokouksen päätöksiä:

Jäsenmaksu on 5 €/talous, jäsenmaksulappu on 
Kyläsanomiin niitattuna

vuokraushinnat ovat seuraavat:
Arenan arki- sekä viikonloppuvuorokausi:
yhdistyksen jäsenille 190 €/vrk
ulkopuolisille 210 €/vrk,
molempiin tulee lisäksi 5 € laskutuslisä
Kylpytynnyri on 100 €

Arenan kokoushinta on, arkisin klo 12-16 
(maanantai-torstai) ilman saunaa 60 €
+ 5 € laskutuslisä

Heurekan kokoushinta on 50 €
+ 5 € laskutuslisä

Venepaikka 5 €/kausi, lipuke lunastetaan 
Heurekalta keväällä (ei portilta)

Saunamaksut:
Maanantaisauna 6 €/kerta, maksun voi halutessaan 
tehdä myös pankkisiirtona.
Keskiviikkosauna on 30 €/vuosi. Jos kuuluu 
keskiviikon isäntävuoroon, silloin ei tule 
saunamaksua.

Pikkumökkien vuokraushinnat kaudelle
1.5.-30.9.2021
2. mökki 3100 € ja 3. mökki 2800 €.
Mökit ovat jo vuokrattuna tälle kaudelle useiden 
kyselyjen johdosta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii
Tapio Henttinen

Hallituksessa varsinaisina jäseninä:
Teija Rekola-Kuusisto, Tarja Toivonen, Anne 
Jaakkola, Tapio Perttuli ja Aila Koivuniemi

Varajäseninä: Marianne Vainio-Ketola, Leena 
Vanne ja Matti Numminen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tehtiin 
seuraavat päätökset:

Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimii Matti 
Numminen.
Sihteerinä toimii hallituksen ulkopuolelta Päivi 
Huhtanen.
Rahastonhoitajana sekä Arenan varaukset hoitaa 
Marianne Vainio-Ketola.
Kotisivuilta löytyy yhteystiedot.



Kuulumisia pakkastalvella -21

Ajaessani alkuvuoden pimeään aikaan Kauttuan ja 
kodin väliä näin kirkasvaloisia työkoneita vähän 
matkan päässä tiestä. Tarkkaan en voinut niitä ohi 
ajaessani tutkia, etten olisi löytänyt itseäni ojasta. 
Myöhemmin ilmassa oli vahva havupuun tuoksu.
Valoisan aika lisääntyi nopeasti, joten eräänä 
ajokertana ei ollutkaan enää pimeää, ja olipa 
maisemat muuttuneet avariksi! Kauempana näkyi 
suuria tukkipinoja. En ollut tiennyt tehtaan lähellä 
olleesta vanhasta Mörkömetsästä, kuulin siitä nyt 
vasta. Myös se oli käyty läpi. 

Maanantaina 8.2. kokouksessa kuulin, että Mörkö-
metsästä on suunniteltu puisto, johon asukkailla on 
mahdollisuus istuttaa alppiruusua. Jos vaikka 
pihaltaan poistaa alppiruusua, sen voi siirtää tähän 
puistoon. Sinne istutetaan puita, jotka ovat korkeu-
deltaan omenapuun tasolla. Jäljellä olevia puita 
vielä joitakin kaadetaan.  

Pihamaani kanssa tein hiljattain selvitystä, miten 
menetellä puiden kaadossa taajama-alueella sääntö-
jen mukaisesti, ettei tulisi sanomista. Kaadettavaksi 
katsomani puut olivat isoja, vanhoja ja huonokun-
toisia. Lisäksi ne olivat aivan vilkasliikenteisen tien 
vieressä. Kenen vastuu, jos myrsky kaataisi ne 
tielle, pahimmassa tapauksessa jonkun päälle? 
Sitten olisi vielä kiire saada joku myrskyllä raivaa-
maan ne äkkiä tieltä pois. Ja vaikka mitään muuta 
ei tapahtuisikaan sillä kertaa kuin huolissaan yön 
valvominen, jotain olisi kuitenkin asialle tehtävä 
mieluummin mahdollisimman pian.

Soitin kuntaan ja kysyin taajaman puunkaato-
asioiden kiinteistövastaavaa. Pääsin oikean 
henkilön puheille, ja asiat järjestyivät mutkatto-
masti. Sain tietoa ja hyviä neuvoja, vieläpä 
yhteystietoja alan ammattilaisille, jotka näitä 
pihojen puunkaatoja tekevät. Vaikka alueella ei 
kaavoitusta ollut, vanhana kylämiljöönä se minusta 
näytti ihan taajamalta ja toimin varman päälle. 

Ajatus polttopuista omalta tontilta tuntui hienolta, 
mutta kun metsuri tarjosi pinokuutiomotin kuivaa 
klapia tilalle, kun hän veisi kaadetut puut pois, se 
kuulosti paljon paremmalta ja meni heti läpi. Oli 
hienoa tulla paikan päälle pidemmän ajan jälkeen, 
ja silläaikaa puut oli suunnitelman mukaan siististi 
kaadettu ja viety pois. Myöhemmin sain vielä 
kuivat puut lavapakkauksena suoraan katokseen. 
Taisi olla metsurillekin parempi näin; hänhän ne 
ehkä hyvinkin naulaiset vanhat pihapuut olisi 
joutunut pilkkomaan. Kaikki kaadettujen puiden 
kannot tien vieressä olivat keskeltä enemmän tai 

vähemmän lahoja, joten mielessäni käynyt 
epäilyksen häivä liiasta kiireestä projektin kanssa 
osoittautui turhaksi. Poistui sekin, että ajan kulues-
sa joka syksyinen lehtiroskan siivoominen olisi 
kuitenkin tuonut omat huolensa. Tykkään kyllä 
haravoimisesta, mutta asiat muuttuu ikääntymisen 
myötä. Lisäksi heti alussa toteutettu puiden kaato 
saa suunnittelemaan tai vain katselemaan pihamaa-
taan valmiiksi uudelta pohjalta. Lähestyvä kevätkin 
tuo jo viherpiipertäjän tohinoita mieleen. Toteutus 
onkin sitten toinen asia.

Hyvää kevättalvea kaikille! Terv. Leena

Paikalliset yrittäjät!

Jos haluatte ilmoittaa yhdistyksen kotisivuille 
Palveluita-osioon yhteystietonne ja toimintaanne 
uusille paikkakuntalaisille ja nykyisillekin tiedoksi, 
ottakaa yhteyttä: lannenkylayhdistys@gmail.com,
puh. 044 5624 026.

 Arena hiihtolomaviikoksi

 Hiihtoloma on pian, ja ulkoilukelit mitä
 parhaimmat. Arenan liepeiltä pääsee
 pururadan hiihtolenkille ja järven ladulle,
 tai vain kävelemään jäälle. Avantokin on
 käytössä.
 Arenan voi vuokrata tarjoushintaan 990 €
 lauantaista 20.2-28.2. sunnuntaihin. 
 Yhteystiedot:
 lannenkylayhdistys@gmail.com
 ja yhdistyksen numero 044 5624 026

mailto:lannenkylayhdistys@gmail.com
mailto:lannenkylayhdistys@gmail.com


Käsityöpiiri kokoontuu maanantaisin 
Heurekalla klo 16-18.

Kudotaan joko johonkin projektiin tai sitten ihan 
omaksi iloksi. Olemme tehneet viime vuonna mm.
51 paria vauvansukkia ja 96 kpl turvalonkeroita 
Satasairaalaan, sekä 39 paria säärystimiä Säkylän 
palvelukotiin.
Tule mukaan, ei tarvitse kutoa, voit tulla rupattele-
maan ja kahvittelemaan, yhdistys tarjoaa kahvit ja 
osallistujat vuorollaan kahvileivän. Kerätään 
vapaaehtoista kahvirahaa, jolla sitten tehdään jotain 
mukavaa.

Mistä löytyy?

Joku oli kerran etsinyt Iso-Vimman kyläyhdistyk-
sestä tietoja eikä ollut löytänyt. Kokeilin nyt 
itsekin, mitä Google nykyään tietää tästä. Kyllä 
tiesi, löytyi tieto Lännen kyläyhdistyksestä,  johon 
kuuluvat myös Karhusuo ja Luvalahti Iso-Vimman 
lisäksi. Nettiosoite on siis Lännen kyläyhdistyksellä 
kaikki yhteen ilman ä-pisteitä: 
www.lannenkylayhdistys.fi Ennen lopussa oli net, 
löytyy silläkin, mutta nyt on lopussa fi. 
Facebookista löytyy myös.       

Leena

http://www.lannenkylayhdistys.fi/
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LÄNNEN KYLÄYHDISTYS RY

       Vuoden 2021 Kyläyhdistyksen jäsenmaksut:

      - jäsenmaksu 5 €/ talous

       - saunamaksu 30 € + jäsenmaksu 5 € yht. 35 € / talous

Viitenro
 10016

Eräpäivä 1.3.2021 5€ tai 35€


