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Metsän varjoista halla jo huokaa,
yöt tummuvat hiljalleen.

Pihan viime kukkaset tuokaa
suven muistot uudelleen.

-Raili Heikkilä-

Kesä meni nopsaan ja syksyiset viileät aamut 
tuntuvat kovin raikkailta...

Pitkästä aikaa saatiin lehti aikaiseksi, paljon muuta 
on kyllä tehty; 
Keväisen Arenan tontin ja uimarannan siivouksen 
jälkeen miehet ovat raivanneet  Kiviterassilla vene-
rantaa, Arenan rannat on raivattu ja Torotien päässä 
oleva ranta raivattiin 27.8. Kyseinen ilta oli todella 
kuuma, mutta puuta kaatui ja ranta siistiytyi nop-
saan. Harmikseni en ehtinyt (huomannut)ottaa 
yhtään kuvaa. Vauhdissa oli kova porukka; kolme 
raivaussahaa ja pari moottorisahaa teki näkyvää 
jälkeä.
Kiitos teille talkoolaiset. Ilman teitä ei olisi meitä.

Elokuussa oli myös lauluilta. Ilma oli paras mah-
dollinen, kaikkia laulatti ja tunnelma oli niin hieno 
kuin olla vaan voi, eikä tarjoiluissakaan vikaa ollut. 
Pihlavan Ari veti illan hienosti, kiitokset siitä.
Lauluillalle toivottiin uusintaa ja pohdinnassa olisi 
jouluinen lauluilta, ehdotuksia otetaan vastaan.

Sukututkimuskerho on aloittanut Arenalla 12.9.
klo 18 ja jatkuu joka toinen maanantai. Paikalla on 
ammatti-ihmiset auttamassa eteenpäin. Heillä on 
hyvät ohjelmat millä tietoja voidaan hakea monesta 
eri paikasta. Saunoa voi joko ennen tai jälkeen, 
miten aikatauluun sopii. Hauskaa siellä tuntuu 
olevan, tervetuloa mukaan.
Siinä vähän kesän kuulumisia.

Maanantai- ja keskiviikkosaunat, käsityökerho ja 
kudonta-asema jatkavat toimintaansa normaalisti.
Kylätalo Heurekassa Niina on paikalla ma iltaisin 
(myös kudontapiiri), sekä ti ja ke klo10-14.
Tervetuloa toimimaan ja ottakaa vaikka joku 
mukaan.

Kyllä tällaisen yhdistyksen puheenjohtajana vaan 
kelpaa olla.

Terveisin Anne

Tulethan paikalle syyskokoukseen Arenalle 
27.10. klo 18

Tiesitkö, että yhdistyksen alueella, pyöräilymatkan 
päässä, lähellä pitkänlaiturin rantaa, toimii 
Partiolippukunta Vesipeikot ry
Rantatie 940 (Partiokolo)

Mainio oman kylän harrastusmahdollisuus
www.partio.fi/lippukunta/vesipeikot-ry/

Säkylän kunnan terveiset

(saimme nämä terveiset jo alkukesästä, mutta ne 
eivät harmillisesti ehtineet edellisiin kyläsanomiin)

Haluan muutamalla sanalla kannustaa teitä jatka-
maan tärkeää työtänne asukkaidemme viihtyvyyden 
ja yhteisöllisyyden hyväksi. Lännen kyläyhdistys 
on aina ollut läheinen kumppani Säkylän kunnalle.

Omiin vuosiini Säkylässä on yli 20 vuoden aikana 
mahtunut monia hyvähenkisiä tapaamisia kanssan-
ne, milloin yhteistyön merkeissä ja välillä taas Sä-
kylän tulevaisuuden ratkaisujakin yhdessä pohtien.

Asukkaiden aktiivisuus ja omatoimisuus on tärkeää. 
Se rakentaa yhteisöllisyyttä ja parantaa elämänlaa-
tua ja usein myös edistää asuin- ja elinympäristöm-
me viihtyisyyttä. Kiitos työstänne Säkylän ja säky-
läläisten hyväksi !

Länsi-Säkylän teollisuusalueelle toivottavasti saam-
me tulevaisuudessa lisää yrityksiä, joiden työpaikat 
ja verotulot edistävät positiivisen elinvoimamme 
säilymistä. Pääosin tavoittelemme alueelle yrityk-
siä, jotka linkittyisivät elintarviketuotannon ja 
biotalouden ketjuun ja loisivat synergiaa ja verkot-
tumista olemassa olevien yritystemme ja alkutuo-
tannon kanssa. Menestyvät yritykset ja aktiiviset 
asukkaat ovat se pohja, jonka varassa seutumme ja 
Säkylä elää. Ilman työpaikkoja seutumme kuihtuu. 

Me jokainen voimme omallakin panoksellamme 
edistää Säkylän tunnettuutta ja positiivista imagoa 
sekä edesauttaa sitä, että uusia yrityksiä ja asukkaita 
siirtyisi Säkylään. Meidän kannattaa kertoa muille-
kin, kuinka hienossa kunnassa asumme. Ja toki 
ostokset ja hankinnat kannattaa tehdä oman kunnan 
alueelta.

Toivotan teille kaikille lämmintä ja aktiivista 
kesäkauden alkua !

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

http://www.partio.fi/lippukunta/vesipeikot-ry/


27.7.2022
Luvalahti – muutakin kuin matonpesupaikka

Nelisen vuotta sitten otti Lännen kyläyhdistys 
siipiensä alle osan Karhusuon kylästä sekä 
Luvalahden. Yhdistyksen kolme kylää ovat 
identiteetiltään kovin erilaiset.

Karhusuo on lähinnä maatalousyhteisöä, jossa osa-
aikaisia viljelijöitä on hyvinkin monta. Paikallisten, 
yhä kylässä elävien sukujen juuret yltävät vuosi-
kymmenten jopa -satojen taakse.

Iso-Vimman kylä syntyi 1950-luvun puolivälin 
jälkeen kiinteästi Lännen Tehtaiden ympärille. 
Alueelle on muuttanut Säkylän ulkopuolelta 
asukkaita työpaikkojen myötä, toki paikallinenkin 
väki on saanut elantoansa ”Sokerilta”

Luvalahti on vanhaa asutusta. Osa asutuksen 
katkeamatonta nauhaa, joka polveilee Pyhäjärven 
itärannalla järven päästä päähän. Luvalahdella ei 
arkisessa elämässä tunneta kuntarajoja. Samaa 
ollaan, ollaan sitten  Euran tai Säkylän puolelta. 

Rakkaan Pyhäjärven samanniminen lahti sitoo 
yhtenäisen kylän rannoilleen. Takavuosina, kun 
paperiteollisuus Kauttualla oli voimissaan voi 
Luvalahden keskelle pistää kuvitteellisen harpin 
kärjen ja piirtää kolmen kilometrin säteellä ympy-
rän. Sisälle jäi lähes tuhat teollista työpaikkaa 
Kauttuan tehtailla ja Lännellä.

Tänään Luvalahti on eläköityneiden omakotiasujien 
kylä. Toki kouluautoakin vielä tarvitaan, mutta 
sukupolvien vaihtuminen on hiljalleen menossa. 
Mökkiläiset rannoilla elävöittävät kylää ympäri 
vuoden. Yhä useampi omakotitalo päätyy vapaa-
ajan asunnoksi. Kylässä on asutettuina yli sata-
vuotiaita hirsirakennuksia kun samanaikaisesti 
nousee uusia omakotitaloja. Merkittävä osa kodeis-
ta on rakennettu 1970-80 luvulla. 

Yhdessä tekeminen on luvalahtelaisten ilo ja 
voimavara. Paikat pidetään talkoilla kunnossa niin 
Tiilitehtaan yhteisessä rannassa - kyläläisten 
olohuoneessa - kuin urheilukentällä/ jääkiekko-
kaukalossa. Teiden risteyksessä rehottaa värikäs 
kukkamaa kulkijoiden iloksi. Samasta risteyksestä 
löytyy suosittu vaihtopenkki puutarhatuotteiden 
ottamiselle ja jättämiselle. 

Naisväki lenkkeilee useasti viikossa porukalla. 
Kaikki mahtuvat metsän kuntopoluille tulivatpa 
mistä tahansa. Kylän miehet hoitelevat isompaa ja 
pienempää remppaa yhteiseksi hyväksi.

He huoltavat laiturin vuodenaikojen mukaan ja 
huolehtivat rannan pysymisestä turvallisena käyttä-
jilleen. Talvisella jäällä risteilee latuja ja kyläläisten 
moottorikelkoillaan auraamia uria. Kelkkailijat ja 
pilkkijät kiittävät kauniisti. Yhteiset rantakaffeet 
juotiin kylässä tänä vuonna suven ja Eino Leinon 
päivän kunniaksi. (Sieltä ohessa kuvia)

Kirsti Alén/ Luvalahden Liikkujat


