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Kyläyhdistys retkeilee...

� Lauantaina 21.5.2022 lähdemme Aira Samulinin Hyrsylän mutkaan Tuomisen bussilla.
� Lähtö Krisbarilta klo 9.45., perillä olemme n. klo 12.00. Vierailu kestää n. 2 tuntia, 

sisäänpääsymaksu
40€/hlö, sisältää opastuksen sekä kanelipullakahvit ja Airan lahjakassin.

� Sieltä jatkamme Lohjan saareen, Ciderbergin tehtaille. Siellä on mahdollisuus maistella tuotteita, 
sekä ostaa tuliaisia

� Lohjan keskustassa on lankakauppa Vaudevilla, jossa käymme tutustumassa.
� Lohjan ABC-huoltamolla on Orthexin myymälä, mahdollisuus ostaa vaikka ämpäreitä.
� Paluumatkalla poikkeamme Muurlan lasitehtaalla, siellä on ruokailu.

Matkan hinta 25€ + sisäänpääsymaksu 40€ yhteensä 65€/hlö, tilinro: FI91 5448 2940 0097 77 
ilmoittautuminen viimeistään torstaina 19.5. Ailalle puh. 050 5379 843

Tervetuloa!

Karjalaisessa hirsilinnassa...
Aira kertoo elämästään ja tarjoaa kanelipullakahvit 
ruusukupeista. Myynnissä myös Airan elämänkertakirjat. 
Alakerrassa hurmaava nukkemuseo, ryijynäyttely, Disney-
kokoelma sekä Barbie-juhlanäyttely.
Airan vanhuudenkoti...
Tutustu miten Aira haluaa elää turvallisesti esteettömässä 
omassa kodissa mahdollisimman kauan.
Pihapolun varrella...
Vanha höyryveturi ja resiina Viipurista. Piiskatykki ja 
Miina Äkkijyrkän Woima-Sonni. Lummelammikko ja 

paljon muuta.
1700-luvun aitoissa...
Talonpoikaisantiikkia ja ”vanhat käsityöt”-näyttely.
Wanhassa 2860-luvun talossa...
Lotta- Marski- ja sotamuseo. 50-luvun koululuokka ja 60 vanhaa opetustaulua. Antiikkinallet ja miesten 
lelut. Yläkerrassa kirpputori. Isossa salissa Aira Samulinin Säätiön vaihtuvia näyttelyjä.

Matkailijat ovat tervetulleita kesäkaudella päivittäin 
Alitalon viinitilalle nauttimaan kauniista 
maalaismaisemista ja tilan tuotteista.

Alitalon viinitila on keskisuuri uusmaalainen maatila. 
Viinitila on avattu yleisölle 1996, ja matkailu tilalla on 
vilkastunut vuosien saatossa. Lohjansaaren upea luonto, 
tilan viljavat pellot ja tuhansien omenapuiden metsät 
luovat unohtumattoman kokemuksen aivan 
pääkaupunkiseudun tuntumassa.

Alitalon viinitila on paikka, jossa koko perhe viihtyy. Tarjoamme miellyttävää tekemistä lapsille ja 
aikuisille. A-oikeuksin varustetusta kahvilasta saa tilan omien juomien lisäksi myös purtavaa vähän 
suurempaankin nälkään. Viinimyymälästä saa tilan omia tuotteita kotiin viemisiksi tai vaikkapa tuliaisiksi.

Tilan hellyttävät eläimet viihdyttävät niin lapsia kuin aikuisiakin ja uusi puureitti ja kierros minigolfia 
tarjoavat mukavan irtioton arjesta. Pieni hetki aikuisten kesken viinilasin äärellä saa ajan lähes 
pysähtymään.

Tilalla viljellään omenaa ja valmistetaan erilaisia viinejä, viidereitä ja siidereitä. Vuosien saatossa 
yrittäjäpariskunta Sanna ja Marko Maula ovat kehittäneet useita uusia ja paikallisia tuotteita. Tuotteiden 
laatuun ja erilaisuuteen on pyritty panostamaan. Kaikki tuotteet ovat tehty käsityönä Lohjansaaressa ja 
niihin on käytetty kotimaisia raaka-aineita.



Toukokuu, kevään viimeinen kuukausi. Touon aika, 
puiden vihertymisen aika ja kesän alkamisen aika. 
Muutoksen ja uusien asioiden aika.

Tuli tuttu kevätkulta,
Lumen alta pistää multa,

Puro pulppuva rinteillä tanssia saa,
Kevät riemua laulavi ilma ja maa,

Jo ääretön taivaskin seestyy
Ja lämpimän aika eestyy
Ja tuulikin tuoksuja tuo.

-Larin Kyösti

Arenan alueella ahkera talkooporukka on jo siistinyt 
aluetta ja varastotiloja, esimerkiksi vanhat hyvät klapi-
katokset olivat tulleet tiensä päähän, ne purettiin ja 
seuraava osoite on hakemylly. 
Puut liiterissä vähenevät tasaista vauhtia ja ennen kuin 
ne loppuvat, pitää tietää mistä saadaan uusia. Tänä 
vuonna päätettiin ottaa pieni klapikuorma. Kartoitimme 
metsänhoitoyhdistyksen avulla rankojen saatavuutta ja 
hintoja. Kovin vähän oli tarjolla; kaukana ja kovaan 
hintaan. Lisäksi olisi tarvittu kuljetus, klapikone ja 
työvoimaa.....joten, jos joku tuntee jonkun, joka tuntee 
jonkun joka voisi toimittaa rankaa tai klapeja tulevai-
suudessa yhdistykselle, olisimme äärettömän kiitollisia.

Iloisena voin todeta, että talkoohenki on taas heräämäs-
sä, mutta nuorempia saisi tulla enemmänkin. Paljon ei 
talkoita enää ole, lähinnä kevät- ja syyssiivoukset 
ulkoalueilla, terassin lasien pesut sekä joskus Arenan 
takkatuvan siivousta.
Haaveenani on perustaa ns. WhatsApp-talkoorinki 
talkoohenkisille. Eli, jos sinulla joskus liikenisi hetki 
aikaa Kyläyhdistykselle laita viesti yhdistyksen 
puhelinnumeroon (044 5624 026), lisään tiedot 
ryhmään. Ryhmässä ilmoitetaan talkoista ja voit itse 
päättää osallistutko. Ryhmässä oleminen ei velvoita 
mihinkään.
Talkoohetket ovat hauskaa yhdessä tekemistä ja sitten 
tietenkin ne talkookahvit.
Talkoilla saadaan säästettyä yhdistyksen varoja, mutta 
talkoilla voidaan myös tienata. Olemme sopineet tapah-
tumajärjestäjä EuraEventsin kanssa että talkoilemme 
heidän tapahtumissaan ja palkka maksetaan yhdistyksen 
tilille. Nämä talkoorahat korvamerkitään johonkin 

yhteiseen tekemiseen, esimerkiksi yhteiseen laivamat-
kaan tms. myös nämä talkoot ilmoitettaisiin jatkossa 
talkooringissä. Vappuna Lalliksella teimme jo 7h, kiitos 
ystävät. 

Arenalla saunotaan edelleen maanantai- ja keskiviikko-
iltoina. Keskiviikkona kokoontuu myös kahvitusrinki; 
mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua, mukaan mahtuu toki 
lisääkin väkeä. Kahvirinkiin voi tulla vaikka ei saunoisi-
kaan, siellä on käyty ihan vaan kahvittelemassa ja tapaa-
massa tuttuja. Olemme lisänneet yhteisiä tapahtumia 
mm. Arenalla. On ollut keskusteluiltaa ja perhesauna-
päivää, yhteinen retki Aira Samulinin Hyrsylänmutkaan 
tehdään tässä kuussa ja elokuussa on lauluilta. 
Syksyllä aloitetaan sukututkimuskerho, sisältöä ei ole 
vielä päätetty mutta se varmaankin kehittyy osallistujien 
toimesta.
Lisää mietitään ja ehdotuksia vastaanotetaan mielellään.

Olen tavattoman onnellinen ja kiitollinen, että uutta 
väkeä on tullut toimintaan mukaan. Meillä on harvinai-
sen kaunis ja toimiva ranta-alue käytössämme. Hyvä 
sauna, lämmin iso takkatupa ja lasiterassi tarjoavat 
kadehdittavat puitteet yhdessäoloon. Jos jaksamme pitää 
huolta alueesta joka on meille valmiiksi tehty, pääsem-
me lastemme ja lastenlastemme kanssa nauttimaan 
saunasta ja järvestä, kesät talvet. 

Toivotan teille kaikille hyvää kesää ja ihanaa 
yhdessäoloa.

-Yhdistyksestä ylpeä puheenjohtaja Anne

Venepaikat

Venepaikkalaput Torotienpään rantaan ja pitkänlaiturin 
rantaan (Kiviterassi) ovat noudettavissa Heurekalta, 
Maakunnantie 4 B, avoinna ma 16-20 ti-ke 10-14. Hinta 
5€, maksu käteisellä.

Meistä tuli Länsi-Säkylän asukkaita

Olemme molemmat kotoisin maalta, joten ajatuksena 
tulla tänne, puoliväliin Pori-Vampula akselia, tuntui 
hyvältä. Altti haki töihin Lännen Sokeriin, ja hänet 
perheineen kutsuttiin haastatteluun. 
Matka Porista pikku Minillä kuoppaista ja kuraista, 
(nykyistä Rantatietä) pimeänä lokakuun iltana juurikas-
autojen ja traktorien seassa, kera hevosenkenkämutkan, 
pisti hieman miettimään hankkeen todennäköisyyttä.
Vastaanotto oli kuitenkin lämmin ja hyvä ja jätti 
positiivisen tunteen.
Matkalla kotiin ja kotona puitiin asiaa monesta näkö-
vinkkelistä. Päätettiin, että kokeillaan, mutta ollaan max. 
4 vuotta, koska silloin vanhin lapsemme aloittaisi kou-
lun.
Muutimme Kivenhakkaajantielle firman rivitaloasun-
toon tammikuussa 1968. Luontoisetuasunto, kaunis 
hyvin hoidettu ympäristö Pyhäjärven läheisyydessä ja 



miehellä alkamassa mielenkiintoinen työ. 
Naiset pääosin olivat kotiäitejä silloin, kuten minäkin.
Kyläläiset olivat pääosin muualta tänne muuttaneita 
nuoria ja nuorehkoja perheitä. Suunnilleen samassa 
elämäntilanteessa olevien ihmisten kesken kanssakäy-
minen oli helppoa, välitöntä ja joskus jopa vauhdik-
kaampaakin. ”Lännen Kylä” oli yhtiövetoisuutensa 
vaikutuksesta omaleimainen yhteisö, joka erosi monessa 
suhteessa ns. perussäkyläläisyydestä.
Kylässä oli hyvät peruspalvelut. Osuuskauppa ja E-liike, 
Posti ja Säkylän Säästöpankki sekä Osuuspankki ja 
tehtaan portilla puhelinkoppi. Myös Sauna ja Pyykkitupa 
olivat henkilökunnan perheiden käytössä. (maksua vas-
taan). 

Linja-auto liikenne oli kiitettävää tuolloin. Pääsi Säky-
lään eli kirkolle ja Euraan ja sieltä vaikka Helsinkiin asti 
ja vielä Kokemäellekin koululaiskuljetuksen kyydissä.
Yhtiö oli tehnyt ja ylläpiti harrastuspaikkoja ja huolehti 
ympäristön viihtyisyydestä.
Oli urheilukenttä, jääkiekkokaukalo, lentopallokenttä, 
jousiammuntapaikka, partiokolo ja Mäntymajalla, (nyk. 
Westpak Oy Ab alue) oli kudontapiirille tilat ja kangas-
puita. Myös venepaikkoja oli. 

Silloin toimi Kotijoukot niminen harrastepiiri, joka 
järjesti ohjelmaa niin lapsille kun aikuisillekin. Yhtiö 
tuki monin tavoin näitä kaikkia toimintoja.
Uutenavuotena tehtaan portilla järjestettiin ilotulitus, ja 
konttorin alakerrassa tanssit.
Nyt meillä on Lännen Kyläyhdistys ry. joka järjestää 
kaikenlaista kivaa. On Arena Takkatupa ja saunomis-
mahdollisuus, on käsityöasema Sukkula, Kylätalo 
Heureka kirjastoineen Kiviterassi, Lännen Kalamiehet ja 
Lännen Eläkeläiset muutamia mainitakseni.

Tehtaan rakennuttamat rivitalot, paritalot sekä yksityis-
talot olivat arkkitehtitoimisto Karvisen arkkitehtien 
käsialaa. Nykyään halutaan ns. entisöidä noita taloja, 
jotka ovat yksityisomistuksessa. Se on oikein lämmittä-
vää todeta kyseessäoleva asia.
Nyt olemme siis olleet käymässä täällä Iso-Vimmassa 54 
kokonaista vuotta ja rapiat päälle. Ollaan siis viihdytty 
erittäin hyvin.
Lapsia syntyi kaikkiaan 4 ja lastenlapsia nyt 7.

Terveisin Tanja ja Altti Keskilohko.

Kudontapaikan historiaa

Lännen Tehtaat Oy on aina tukenut harrastuspiirien 
toimintaa, niin Länsi-Säkylän kuin Iso-Vimmankin 
aikana. Nyt muistellaan vuodesta 1968 alkaen tilannetta 
Kotijoukkojen/Lännen Kyläyhdistys ry:n aikoina.

Kotijoukoilla oli ent. Mäntymajan asuntojen (nyk. 
Westpak) aikana kudontapiirin tilaisuuksia ja mahdolli-
suuksia kutomiseen kangaspuilla. Kudottiin erilevyisiä 
matto-, poppana-, saali- ja pöytäliinaloimia.

Mäntymajan asuinalueen muuttuessa teollisuusalueeksi 
Länsi antoi meille uuden kudontapaikan tyhjillään 
olleeseen paritalon asuntoon Sokerinkeittäjäntiellä. 
Muutimme tien keskiosasta tien rannanpuoleiseen pääty-
asuntoon ja sitten ihan tehtaan viereiseen asuntoon, 
kunnes sekin otettiin tehdasalueeksi.

Silloin oli ostoskeskuksessa tyhjänä ent. Siwan 
myymälä. Saimme sen käyttöömme ”maksamalla” siitä 
lämmitys yms. kuluja. Muistaakseni se oli 75€/kk. Ja 
kun siihen tuli kaukolämpö tehtaalta, Länsi kustansi 
senkin. Siinä olimme vuoden 2006 kevääseen, jolloin 
liikemies Henriksson osti sen. Silloin meidän täytyi 
siirtää kangaspuut ja muut tarpeet Räpin koetilan 
varastoon.

Tällä välin oli perustettu Lännen Kyläyhdistys ry 
(1996), johon liitettiin nykyinen Käsityöasema Sukkula 
tuolloin 2006.

Kyläyhdistyksen silloinen puheenjohtaja ”apulaisineen” 
sai puhuttua kutojille paikaksi vanhan lämpökeskuksen 
yhteydessä olleet varastokopit. Siitä alkoi iso urakka, 
kun ensin piti kaikki varastokopit tyhjentää asukkaiden 
sinne jättämästä roinasta. Onneksi silloin oli Molok, 
johon saimme aikakausi- yms. lehdet ja lasitavaralle oli 
oma Molok. Muuta roskaa jokainen vei omiin roskik-
siinsa.

Rakennusporukan päänä toimi Leo Saveljeff, apureinaan 
Altti Keskilohko, Heikki Varjonen ja ainakin Eero 
Pokkinen, muutamia mainitakseni.

Ensin purettiin kopit ja väliseinät. Otettiin kaikki seinät 
ja katto näkyviin, koolattiin ja eristettiin tila katosta 
lattiaan, rakennettiin pieni wc (kylmä vesi), sekä asen-
nettiin myös sähköt. Tämän jälkeen laitettiin 2x ikkuna-
lasit ja lattia. Osa ovista naulattiin kiinni ja kulku Suk-
kulaan on yhden oven takana. Puutavara yms. tarvittavat 
rakennustarvikkeet Yhtiön johto hyväksyi ja antoi edellä 
mainitut edut harrastuspiirille. Yhdyshenkilönä oli Harri 
Kivipelto. Perimmäinen varastokoppi kunnostettiin 
työkaluvajaksi.

Syyspuolella 2006 pidettiin ensimmäinen Avoimet ovet 
-tapahtuma. Koko tämän ajan Yhtiö oli huolehtinyt 
veden ja lämmön kustannuksista ja muut huoltotoimet 
on tehnyt Lännen Kyläyhdistys ry:n porukka.

On ollut tosi mahtavaa saada jatkaa tätä harrastusta. Nyt 
Sukkulassa on mattoloimi, ontelopoppanaloimi ja pian 
myös ripsiliinaloimi kudottavassa kunnossa.

Me harrastuspiiriläiset toivomme kovasti, että voisimme 
jatkaa nykyistä harrastustamme nykyisessä tilassa.

Kaikkien piiriläisten puolesta LKY ry sihteeri Tanja 
Keskilohko


