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Puheenjohtajan mietteitä

Jäät lähtivät ryminällä Pyhäjärven rannalta 6.4., kun 
kova tuuli painoi ohentunutta jäämassaa kohti rantaa. 
Korkeimmat röykkiöt ylsivät yli neljään metriin. 
Siinä riitti ihmettelemistä ja valtakunnallinen uutis-
kynnyskin ylitettiin.

Mennyt koronavuosi on aiheuttanut sen että yhdistys 
ei ole pystynyt toimimaan kaikin tavoin. Mm. 
teatterimatkan suunnittelussa ja Arenan saunan 
avauksessa on ollut haasteita. Päivä kerrallaan 
edetään ja pyritään varautumaan Koronan aiheutta-
miin rajoituksiin.
Näin ollen osallistumme Avoimet Kylät -päivään 
12.6., joka tänäkin vuonna on verkossa. Esittelemme 
siellä alueemme ulkoilumahdollisuuksia. Meidän 
osallistumista pääset seuraamaan Facebookissa: 
Lännen kyläyhdistys sekä kotisivuillamme: 
www.lannenkylayhdistys.fi

Aurinkoista kesää kyläläisille toivottaa Tapio

Kevätkokous ja etäosallistumismahdollisuus

Kevätkokous sovittiin pidettäväksi 14.6. klo 18 
Arenalla. Asialistalla mm. sääntömuutos joka koskee 
hallituksen jäsenmäärän tarkempaa määrittelyä. 
Käytiin keskustelua etäosallistumisesta ja sovittiin, 
että jos joku ei pääse livenä paikalle tänä ajankohtana, 
ilmoittaisi ajoissa 7.6. mennessä tekstiviestillä 
kyläyhdistyksen numeroon 044 5624 026. Ajoissa 
siksi, että jos ilmoittautuneita tulee, voidaan testata 
etäyhteyden toimivuus ennen kokousta. On tärkeää, 
että puhelimen molemmissa päissä kaikki kuulee, 
mitä toisessa päässä puhutaan.

KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Lännen kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään maanantaina 14.6.2021
klo 18 Arenalla. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Sekä hallituksen esittämä 
sääntömuutos koskien sääntöjen 6§ hallitus 
Ennakkoilmoittautuminen etäyhteyteen 7.6. 
mennessä tekstiviestillä numeroon 044 5624 026
Tervetuloa
Hallitus

Hinnasto vuodelle 2021 sekä hallituksen jäsenet

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 
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.

Risusavottaa Mörkömetsän alueella ensi viikon 
tiistai, keskiviikko ja torstai

Mörkömetsässä kolmena päivänä klo 16 alkaen Anne 
Jaakkolan mukana voi tulla risusavottaan, tehdään 
metsän pohjan siivousta, risuja voi kerätä tien viereen 
kasoihin tai vaikka viedä kotiinsa. Myös Kiviteras-
silla voi siivota aina kun itselle sopii, roskat voi 
laittaa vaihtolavalle Kiviterassin vieressä. Anne on 
suunnitellut kahvitarjoilua Mörkömetsän väelle 
paikan päälle. Siis Mörkömetsällä risutalkoot 25, 
26, 27.p. iltapäivällä neljän jälkeen ensi viikolla 
Tervetuloa!

http://www.lannenkylayhdistys.fi/


Käsityöasema Sukkulan kuulumisia

Käsityöasemalla on mahdollisuus kutomiseen 
kangaspuilla, ompeluun ja neulekone myös on 
käytettävissä. Uusi musta loimilanka on asennettu 
käyttövalmiiksi puihin. Tehtäville matoille on sovittu 
metrihinnaksi 5,30€ (varauslista on Sukkulan 
seinässä).
Nyt kudontasuunnitelmat toteutukseen ja varauksia 
tekemään! Sukkula sijaitsee järven puolella heti 
tehtaan pääraitin kohdalla. Kylätalo Heurekasta saa 
avaimet aukioloaikoina, lisätietoja: 
www.lannenkylayhdistys.fi.

On ollut puhetta pitää Sukkulassa avoimien ovien 
päivä, että uudet paikkakuntalaiset voisivat tutustua 
tällaiseen käsityömahdollisuuteen. Näppärä moni-
puolinen käsityötila kaikkien kyläläisten käytettä-
vissä.

Kesäteatterimatka

Viime kesänä oli tarkoitus tehdä teatterimatka 
Raumalle näytelmään ”Mitä kuuluu, Marja-Leena?” 
Koronan vuoksi se ei silloin toteutunut. Kyselijöille 
tiedoksi, Raumalta on ilmoitettu, että tänä kesänä 
loppukesän näytännöt voidaan toteuttaa näillä 
näkymin. Kyläyhdistykselle on varattu lippuja 30,
ne on lunastettava sieltä 10.7, joten ilmoittautumiset 
päivää aiemmin 9.7. matkavastaavalle Aila Koivunie-
melle, puh. 050 537 9843. Teatteriesitys on 7.8. klo 
14. Lipun ja matkan hinta yhteensä 40€. Auto tilataan 
Tuomiselta.

Keskiviikkosauna

Sauna-asiasta käytiin keskustelua ja tultiin siihen 
tulokseen, että jos koronatilanne helpottaa, kesäkuun 
2. päivä avataan keskiviikkosauna kyläyhdistyksen 
jäsenille sen hetkisten ohjeiden mukaan. Maanantai-
saunaa ei vielä silloin avattaisi.

Työn teettäjille ja työtä tahtoville

Työn tarjonnan ja kysynnän välillä on helposti 
kohtaavuusongelmia. Kyläyhdistys haluaa olla tässä 
avuksi. Sinä joka haluat myydä työpanostasi sitä 
tarvitseville, ota yhteyttä kyläyhdistyksen puhelinnu-
meroon: 044 5624 026. Voisimme yhdessä laatia 
kyläsanomiin mainoksen tarjoamastasi avusta.

Venepaikat

Venepaikka lapun, 5€/kausi, voit noutaa Heurekalta, 
Maakunnantie 4 b. Avoinna ma 16-20, ti-to 10-14. 
Maksun voit suorittaa käteisellä ja kuitata nimilistaan.

JÄSENMAKSUT
Jos et vielä ole maksanut jäsenmaksua tälle vuodelle, 
niin tässä tarvittavat tiedot:
Lännen kyläyhdistys ry
Tilinro FI91 5448 2940 0097 77 
Viite (valitse asuinalueesi mukaan):
Iso-Vimma 10016
Karhusuo 10029
Luvalahti 10032
Summa: 5€ tai 35€
(jäsenmaksu 5 €/ talous TAI
saunamaksu 30 € + jäsenmaksu 5 € yht. 35 € / talous )

Risusavottaa siellä ja täällä

Kevät tuli kesäisemmäksi taas yhtäkkiä. Iso-Vimmas-
sa ollaan pitemmällä kuin mökin maisemissa, matkan 
varrella tuomikin jo kukki. Tosin kun tämä lehti tulee 
jakoon, eroa ei enää huomaa, kun kaikkialla kukkii. 

Talvi vaihtui mökillä kevääksi risusavotan merkeissä. 
Leikkasin alas norjanangervot ja siistin syreeniaitaa 
lisää syksyltä. Tuli näin ulkoilua ja liikuntaa haas-
teeksi asti. Pihamaan takareunalle kertyi vähitellen 
melkoiset rankakasat. Niistä aloin pätkiä ohuempia 
käsin pahvilaatikoihin ja säkkeihin, jotka vein sitä 
mukaa sisälle ja poltin uuneissa päätoimityönä.

Kevään kolea alku ei tuntunut kylmältä, kun risuilla 
lämmitti, jopa sai varoa, ettei vanhoja uuneja hajota. 
Jälkeenpäin laskin, että kokonaisen kuukauden 
lämmitin mökkiä pelkillä risuilla, joita riittää vielä-
kin. Ne, mitä en käsin saanut pienittyä, odottaa 
pilkkomista.

Iso-Vimmassa on nyt hakkuun jäljiltä avarat maise-
mat, kesästä tulee erinäköinen, kaunis kuitenkin niin 
kuin aina. Risusavottaa raittiissa kevätilmassa riittää 
kaikille halukkaille, ja työtahtinsa saa päättää itse.

Aurinkoisia päiviä ja hyvää vointia kaikille toivoo 
Leena

http://www.lannenkylayhdistys.fi/

