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Yhdistyksen tarkoitus: 
Väänteenjoen alueen kyläyhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa asukkaiden 
kesken sekä Lohjan kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa, vaalia toiminta-alueensa 
kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä sekä säilyttää maaseutu elinvoimaisena. Tarkoitus on 
myös pyrkiä edistämään toiminta-alueen vakinaisten asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä 
edellytyksiä sekä vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. 
 
Kokoukset: 
Pidetään sääntömääräinen kevätkokous, sääntömääräinen syyskokous ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. 
Kokouksiin järjestetään etäosallistumismahdollisuus. Kokousten yhteydessä on esityksiä mielenkiintoisista ja 
ajankohtaisista aiheista.  
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu sopivin väliajoin. Etäkokousmahdollisuutta hyödynnetään. Hallitus valitsee 
tarpeellisen määrän työryhmiä/vastuuhenkilöitä eri toimintojen toimeenpanoon.  
 
Jäsenet: 
Kyläyhdistyksen toimintaan tarvitaan uusia, toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Jäsenhankintaa jatketaan. 
Samalla tarkistetaan nykyisten jäsenten tietojen oikeellisuutta. Tavoitteena on saada jäsen määrä nostettua 
yli 185:n (nyt jäsenmäärä on 177 ja jäsenmaksun maksaneita talouksia on 99 kpl). Kootaan luettelo 
tarvittavista vapaaehtoistehtävistä, joihin peräänkuulutetaan tekijöitä mm. uutiskirjeen avulla. 
 
Viestintä: 
Ylläpidetään ja kehitetään kotisivuja (www.vaanteenkylat.fi) ja siellä olevaa palveluhakemistoa. Lisäksi 
tiedotuskanavana ja kyläläisten yhteisenä keskustelufoorumina käytetään Väänteenjoen seutu Facebook -
ryhmää ja tiedotukseen myös alueen sanomalehteä. Kyläyhdistyksen uutiskirje julkaistaan 3 – 5 kertaa 
vuoden aikana ja lähetetään jäsenille.  
 
Verkostovaikuttaminen: 
Tuetaan Pullin koulun toimintaa ja pidetään kaikin tavoin huoli siitä, että koulu säilyy jatkossakin 
mahdollisimman pitkään omalla alueella.  
 
Seurataan aktiivisesti Pulli-Lehmijärvi-osayleiskaavan edistymistä ja osallistutaan sen valmisteluun. 
Seisemän vuotta sitten valmistunut oma kyläsuunnitelmamme päivitetään käyttäen hyväksi mm. koronan 
vahvistaman etätyöskentelyn vaikutuksia ja syksyn 2021 kyläkyselyn tuloksia. 
 
Osallistutaan lähidemokratiatoimintaan, jonka tilaisuudet mm. aluetoimikunnan ja alueiden johtokunnan 
kokoukset ovat avoimia kaikille. Huolehditaan, että yhdistyksestä on edustaja Valtaväylien 
aluetoimikunnassa ja Lohjan Kylät ry:ssä sekä muissakin maaseutua ja kylätoimintaa kehittävissä 
organisaatioissa. Osallistutaan kylätoimintaa koskeviin tilaisuuksiin. 
 
 
Ympäristöstä huolehtiminen: 
Pienhankerahoitusta haetaan hyvin perusteltuun toimenpiteeseen, mikäli Lohjan kaupungin budjetista 
edelleen tuollainen rahoitusmahdollisuus löytyy. 
 
Huolehditaan Väänteenjoen uimapaikan ja veneennostopaikan siisteydestä sekä WC:n, laiturin ja 



pallokentän käytettävyydestä. Jatketaan keväistä tienvarsien siivousta. Kehitetään koulun ympäristöä 
kyläläisten yhteiseksi liikuntapaikaksi hyödyntämällä rakennettua frisbeegolf- rataa. Selvitetään toisen 
koripallon heittopaikan tekoa urheilukentän laitaan. Tehdään suunnitelma vieraslajien hallitsemiseksi ja 
hävittämiseksi. 
 
Liikunta: 
Edistetään koulun liikuntasalin hyödyntämistä. Käytetään Liikuntakeskuksen kautta varattavia vuoroja. 
Osallistutaan kyläalueella järjestettäviin liikunta-aktiviteetteihin, kuten polkujuoksuun ja muihin 
tapahtumiin. Lumitilanteen salliessa toistetaan Pullin kansanhiihto. 
 
 
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat: 
Tapahtumat järjestetään korona- epidemian ja sääolosuhteiden niin salliessa ja mahdollisimman 
turvallisessa muodossa. 
 

- laskiaisrieha / ystävänpäivätapahtuma yhteistyössä koulun vanhempainyhdistyksen kanssa 
 

- pilkkikisat jäätilanteen sallimana ajankohtana  
 

- kevätkonsertti ja/tai venetsialaiset elokuun lopulla 
 

- yleisötilaisuus / koulutus vieraslajien hävittämiseksi  
 

- vanhojen ajoneuvojen kulkue Mynterlän navettakahvilapäivän yhteydessä keskikesällä 
 

- frisbeegolf- tapahtuma radan käytön edistämiseksi 
 

- taskulamppuretki lähimaastoon myöhäissyksyn aikana 
 
 
Talous: 
Toimintaa rahoitetaan Valtaväylien aluetoimikunnan kautta haettavilla pieninvestointiavustuksilla, 
lipputuloilla, jäsen- ja kannatusjäsenmaksuilla sekä kaupungilta anottavalla toiminta-avustuksella. 
Kehitetään yhdistykselle uusia varainhankintamuotoja. 


