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Puheenjohtajan mietteitä

Tervehdys. Kirjoittaessani tätä ensimmäistä 
puheenjohtajan tervehdystä nyt alkuvuodesta 
2022, päivän varjot ovat jo lyhentyneet ja 
aurinko käväisee vähän korkeammalla, luntakin 
on tullut ihan kiitettävästi.
Olen juuri sairastanut koronan. Minulla oli vain 
vähän kurkkukipua, mutta kuuliaisena kansa-
laisena tein kotitestin -ja sitähän se oli. Uskon, 
että rokotusten ansiosta pääsin niin vähällä. 
Onneksi kukaan ympärilläni ei saanut tartuntaa.

Elämme epävarmuuden aikaa, eikä suurille 
suunnitelmille ole sijaa. Ei maailmalla, eikä 
täällä kotona. Koitetaan kuitenkin pysyä posi-
tiivisina ja mukautua muutoksiin, ohjeisiin ja 
rajoituksiin. Yhdistyksessäkin joudutaan rajoit-
tamaan toimintaa, mikä näkyy tietenkin tulojen 
vähentymisenä, onneksi molemmat mökit on 
vuokrattu tulevaksi kesäksi.

Meillä täällä yhdistyksessämmekin tapahtuu 
pieniä muutoksia, niin kuin ajan hermolla 
oleminen vaatii. Nyt tuntuu kuitenkin olevan 
hyvä tekemisen meininki.
Kiitos yhdistyksen alkuunpanijoille, ahkerille 
ja jaksaville käsille, meidän ei tarvitse varsinai-
sesti rakentaa mitään uutta. Meidän tehtäväm-
me on ylläpitää ja kehittää jo olemassa olevaa.

Tavoitteena onkin kehittää ja uudistaa 
toimintaa, herätellä jäseniä. Pitää löytää uusia 
osallistujia tapahtumiin, järjestää tapahtumia 
joihin olisi matala kynnys. Mitään ei tapahdu 
nopealla aikataululla, koronakin haittaa toimin-
taa ja osallistumista, mutta suunnitellaan ja 
ideoidaan. Kaikki ideat ja ajatukset ovat terve-
tulleita, kaikkia ei päästä toteuttamaan, kun 
taas joku voi toteutua nopeallakin aikataululla 
-niin kuin kelkkaprojekti!

Kelkkaprojekti on niin hyvä esimerkki siitä, 
miksi on kyläyhdistys ja mitä varten. Uusi 
puheenjohtaja toivottelee teille kaikille kaunis-
ta ja turvallista kevättä, sekä hyviä kelkkakelejä
Terveisin Anne Jaakkola

Potkukelkalla nyt myös Pyhäjärven jäällä

Yhdistyksemme jäsenen erinomaisen ehdotuk-
sen pohjalta päätimme mahdollistaa potkukelk-
kailun myös Pyhäjärven jäällä. Jäälle on talvel-
la aurattu reitti, joka mahdollistaa liikkumisen 
kunnantalon rantaan tai vaikkapa Kauttualle. 
Siis kelkat vain ovat puuttuneet. Nyt on kevään 
jäille hankittu kelkkoja, jotka tullaan sijoitta-
maan yhdistyksen rantaan pitkänlaiturin (Kivi-
terassin laavu) läheisyyteen. Kelkat toimitetaan 
helmikuun aikana. Kelkkoja siis tulee, mutta 
niitä tarvittaisiin vielä lisääkin, eli mikäli sinul-
la on jäänyt kelkka tarpeettomaksi, niin otam-
me mielellämme tällaisen lahjoituksena vas-
taan. Kelkka voi olla joko aikuisille tai lapsille 
tarkoitettu. Yhdistys pitää lahjoitetuista kel-
koista huolta ja mahdollistaa siten talven rie-
muja tulevinakin talvina.
Ota yhteyttä numeroon 044 562 4026 niin 
sovitaan toimituksesta tai noudosta.

Käsityöasema Sukkulan kuulumisia

Lännen kyläyhdistys ry:n hallinnoima Sukkula 
toimii entisessä Lännen lämpökeskuksessa 
Rantavarintiellä. Siellä voit; ommella ompelu-
koneella, neuloa kutomakoneella, kutoa kan-
gaspuilla, askarrella, kahvitella, seurustella.

 
Tällä hetkellä kudontavalmiina on 40cm leveä 
ontelokangas 4€/m ja 90cm leveä musta 
mattoloimi 5,30€/m. 



Sukkulaan saa yhdistyksen jäsen avaimen 
kylätalo Heurekalta.
Nouto ja kutominen sovitaan:
Tanjan p. 044 532 7414 tai
Annen p. 050 466 4041 kanssa.
Ps. Siellä on runsaasti mm. lahjoitettuja 
matonkuteita käytettäväksi.

Lehden ilmestyessä voi olla myös keväinen 
ripsiliina kudottavissa.

Käsityöpiiri kokoontuu maanantaisin 
Heurekalla klo 16-18.

Kudotaan joko johonkin projektiin tai sitten 
ihan omaksi iloksi.
Viime vuonna teimme Satasairaalaan:
80 paria vauvansukkia
27 paria lastensukkia
13 kpl vauvanpeittoja sekä
99 kpl turvalonkeroita

Tervetuloa mukaan, ei tarvitse kutoa, voit tulla 
myös rupattelemaan ja kahvittelemaan. 
Yhdistys tarjoaa kahvit ja osallistujat vuorol-
laan kahvileivän. Kerätään vapaaehtoista kah-
virahaa, jolla sitten tehdään jotain mukavaa.

Aurinkoista kevättalvea kaikille!

Viime viikolla (4.) alkoi sinitintti laulaa, ja 
lumimyräkästä huolimatta linnunlaulu toi 
kevään tuntua. Lisääntyvä päivänvalo piristää 
kummasti ja lumimaisema on häikäisevä. Nyt 
ei sada vettä eikä nurmi viherrä, kuin jonain 
tammikuuna takavuosina. 

Talviliikuntamahdollisuudet ovat parhaimmil-
laan, aika vain on kovin lyhyt, kevät jo kolkut-
telee. Kaikki, jotka suinkin pääsette, menkää 
ihmeessä keskelle Suomen talvea, liikkumaan 
luontoon, laduille, järven jäälle. Jo pihallakin 
pääsee keskelle talvea, ei enempää tarvita. 
Ulkoilu ja valo tekee hyvää. Avoimen ikkunan 
äärellä pieni jumppa on myös erinomainen 
liikuntatuokio, jos on sisäihminen tätä nykyä. 
Kukin voimien ja elämäntilanteen mukaan.

Lumen alla on usein jäistä, nastat kenkiin kan-
nattaa laittaa, itselläni on sellaiset irrotettavat, 
sitten on olemassa sellaiset kantapäähän tarra-
nauhalla kiinnilaitettavat. Vaikka kävelysauvat 
ovat tyhjää paremmat, eivät ne yksin riitä, jos 
jalat luistaa alta. Sitten on jalkineita, joissa ne 
on valmiina.



Monet nastat käyvät julkisiin tiloihin, mutta 
kivilattioilla pitää olla varovainen. Potkukelkka 
tai rollaattori on hyvä yhdistelmä nastakenkien 
kanssa jäisillä keleillä. Tammikuun hipsuttelin 
pakkaskelillä ulkona pelkissä villasukissa, kol-
met päällekäin. Jäätä oli silti varottava. Että oli 
hyvät, en muuta sano!

Auringon kanssa kilpaa ylösnouseminen onnis-
tuu meikäläiseltä vielä hyvin, mutta tiedän etu-
käteen jo kokemuksesta, miten sitten käy, kun 
kellot taas siirretään. Kellojen siirrolla alunpe-
rin 80-luvulla ajateltiin säästettävän energiaa, 
mutta nykyään käy päinvastoin. Monenlaisia 
haittoja vekslailusta on, pelkästään suomalaisen 
small talkin karu maine on erään teorian mu-
kaan kellojen siirron syytä. Kukapa sitä väsy-
neenä jaksaa kovin eloisa ja puhelias olla. 
Toiset ovat pysyvän kesäajan kannalla, toiset 
taas haluavat pitää normaaliajan. Joka tapauk-
sessa tällainen vekslailu ei ole ainakaan ter-
veellistä. Jokaisella maalla on oma luontainen 
auringonvalon mukaan määräytyvä päivän-
kiertonsa, kevään ja syksyn tunnin vaihtami-
silla ei saavuteta mitään oleellista etua pysy-
vään aikaan. Kun ihmiset ja eläimet reagoivat 
valon määrään oman luontaisen rytminsä 
mukaan, oli kellon tunnit niin tai näin, miksi 
niitä siirtää? 

Koronapandemia on täällä pohjoisessa omikro-
nin myötä miedontunut ja rajoituksia alue ker-
rallaan purettu, muualla maailmassa tilanne on 
toinen. Ollaan eräänlaisessa suvantovaiheessa 
täällä. Toivotaan, että hyvä tilanne tulee vallit-
sevaksi ja uudet variantit olisivat edellisiä hei-
kompia. Positiivisia uutisia, jospa pandemia 
vähitellen hellittää kokonaan. Voikaa hyvin! 
Terv. Leena

Matkamme kotiin

Olen Torsti Ruokoski – uusi Lännen kyläyh-
distyksen hallituksen jäsen ja kerron perheem-
me matkasta kotiin Säkylään.

Yhteinen matkamme vaimoni Marjo Jaspan 
kanssa alkoi vuosikymmeniä sitten. 
Alkuvaiheessa yhtenä vaihtoehtonamme oli 
asettua jo tuolloin Säkylään, mutta tiemme vei 
kuitenkin Porin ja Varsinais-Suomen kautta 

pääkaupunkiseudulle Espooseen.

Alussa Marjo opiskeli ja minä tein työtä mikro-
tietokoneiden parissa – Espoo ei kuitenkaan 
tuntunut meistä – pohjiltamme satakuntalaisista 
– kotoisalta ja niin hakeuduimme takaisin 
”maalle”, nimittäin Uudellemaalle, Nurmijär-
ven Rajamäelle. Kun kävimme siellä katsomas-
sa tulevaa asuntoamme, oli se minulle ensim-
mäinen kerta Rajamäellä. Rajamäki on raken-
tunut Hiivatehtaan ja sittemmin Alkon tehtaan 
ympärille, ja suurin osa Rajamäen asukkaiden 
perheistä on tai on ollut siellä töissä. Hyvin 
”sisäänpäinlämpiävä” kylä – meille kerrottiin. 
Päätimme kuitenkin tunkea juuremme kylän 
maaperään ja olla aktiivisena mukana kylän 
toiminnassa. Osallistuimme Lions-toimintaan, 
kyläyhdistykseen ja sittemmin myös paikallis-
politiikkaan. Tuttavia tuli ja toimintaa riitti. 
Tunsimme olevamme kotonamme.

Vuodet Rajamäellä kuluivat nopeasti, lapset 
kasvoivat, taloa remontoitiin ja pihaa laitettiin 
– elämä eteni aurinkoisissa merkeissä. Tuli 
vuosi 2013 ja minulle tarjoutui tilaisuus lähteä 
vetämään Pohjois-Satakuntaan valokuidun 
rakentamisprojektia. Tilaisuus kehittää omaa 
kotiseutua houkutteli. Marjo kuvaa tilannetta: 
ensin lähti lapset ja sitten mies… ja hän jäi 
koiran kanssa kahdestaan. Vietin matkalaukku-
elämää viisi vuotta – viikot Pohjois-Satakun-
nassa ja viikonloput Rajamäellä – projektikin 
oli alkuvuosina todella vaativa – usein väsytti.

Kesä 2018 oli käännekohta. Olimme häissä 
Reposaaressa ja palasimme lauantai-iltana 
Rajamäelle. Matkalla tuli mieleemme ajatus: 
Mitä, jos muuttaisimme takaisin Satakuntaan? 
Se tuntui heti hyvin kotoisalta ajatukselta ja 
siispä: talo myyntiin. Minulla oli useita 
vaihtoehtoja uudeksi kotipaikaksi: Kankaan-
pää, Pori, Säkylä jne. Marjollakin oli pari, 
nimittäin Iso-Säkylä ja Säkylä – ja hänen 
vaihtoehdoistaan valikoitui sittemmin Säkylä. 
Muutto Säkylään tapahtui keväällä 2019 ja 
minunkin oli silloin aika purkaa matkalaukku-
ni. Vihdoinkin.

Vuonna 2018 perustimme myös perheyrityk-
semme ViisiVirkaa Oy:n, jonka nimi kuvaa 
hyvin sen toimintaa: ”Viisi virkaa, kuusi 
nälkää…”.



Yrityksemme puitteissa teemme aika moninai-
sesti asioita – asioita, joita osaamme tai joita 
haluamme oppia. Viime vuoden lopulla jättäy-
dyin Pohjois-Satakunnan Seutuverkosta eläk-
keelle. Vaikka olenkin jäämässä eläkkeelle ei 
minulta kuitenkaan puutu intoa tehdä töitä, 
oppia uutta tai opettaa jo osaamaani.

Mutta vielä Säkylästä ja Iso-Vimmasta. Tänne 
on ollut helppo asettua – Marjollehan tämä on 
koti jo entuudestaan. Satakuntalainen menttali-
teetti ja yrittäjähenkisyys tuntuu kotoisalta. Ja 
luonto järvineen ja harjuineen houkuttelee 
tällaista jokimaisemissa kasvanutta, Honkajo-
ella Pohjois-Satakunnassa syntynyttä. Nyt on 
aika asettua tänne. Juurtua ja olla aktiivinen 
kyläläinen. Sinulle, joka asut yhdistyksemme 
toiminta-alueella: Ole sinäkin aktiivinen kylä-
läinen ja tule mukaan kyläyhdistyksemme 
toimintaan. Aikaa osallistuminen ei paljoa vie, 
mutta antaa paljon. Kehitetään omaa yhteisö-
ämme ja asuinaluettamme yhdessä!

Syyskokouksen päätöksiä

Hallituksen puheenjohtajana toimii
Anne Jaakkola

Hallituksessa varsinaisina jäseninä:
Tapio Henttinen, Aila Koivuniemi, Tapio 
Perttuli, Torsti Ruokoski ja Arja Salonen

Varajäseninä: Marianne Vainio-Ketola ja 
Leena Vanne

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
tehtiin seuraavat päätökset:

Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimii Tapio 
Henttinen
Sihteerinä toimii Leena Vanne
Arenan varaukset hoitaa Anne Jaakkola
Kotisivuilta löytyy yhteystiedot.
www.lannenkylayhdistys.fi

Vastuuhenkilöistä ja alueista sovittiin 
seuraavaa:

- Heurekan asioita hoitaa Niina Surto
- Sukkula-käsityöasemaa hoitaa Tanja 
Keskilohko ja Anne Jaakkola

- Matkavastaava sovitaan tarkemmin kulloinkin 
toteutettavana olevan matkan kohdalla
- Varauskirja Arenalle ja Heurekalle sekä 
yhdistyksen puhelin on puh.joht. Anne Jaakko-
lalla
- Maanantai-saunan päälle laiton ja maksut 
listamerkintöineen hoitaa Arja Salo
- Venepaikat ja kiviterassin hoitaa Aila 
Koivuniemi
- Kyläsanomien toimituskunta: Anne Jaakkola, 
Torsti Ruokoski, Leena Vanne ja Niina Surto
- Kotisivujen ja facebookin päivitys Niina 
Surto

Hinnasto 2022

Jäsenmaksu on 5 €/talous, jäsenmaksulappu 
on Kyläsanomien takasivulla

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

Saunamaksut:
Maanantaisauna 6 €/kerta, maksun voi 
halutessaan tehdä myös pankkisiirtona.
Keskiviikkosauna on 30 €/vuosi.
Jos kuuluu keskiviikon isäntävuoroon, silloin ei 
tule saunamaksua ja samaan talouteen kuuluvat 
saavat myös saunoa ilman saunamaksua

Pikkumökkien vuokraushinnat kaudelle
1.5.-30.9.2022
2. mökki 3100 € ja 3. mökki 2800 €.
Mökit ovat jo vuokrattuna tälle kaudelle

http://www.lannenkylayhdistys.fi/



