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MISTÄ ON KYSE?
Tämän kokeiluluontoisen
kyläyhdistyksen uutiskirjeen
kautta on tarkoitus testata uutta
tapaa viestiä yhdistyksemme
toiminnasta.
Uutiskirje lähetetään yhdistyksen
jäsenrekisterissä olevien
sähköpostiosoitteiden mukaan.
Mikäli et ole jatkuvassa jakelussa,
liittymällä yhdistyksemme
jäseneksi varmistat uutiskirjeen
saannin. Uutiskirjeen lopusta
löydät yhteystiedot hallituksen
jäseniin, joilta saat ohjeet
jäseneksi liittymiseksi.
Saatuasi sähköpostisi
liitetiedostona tämän kirjeen, voit
samaan viestiin vastaamalla
kieltää jatkossa vastaavat
lähetykset.

Uutiskirjeen sisältö:








Tulevia tapahtumia
Järjestettyjä tapahtumia
Kaavalausunto
Jokelan palvelutalo
Jäsenrekisteri
Lohjan kylät ja kaupunginosat - kirja
Yhdistyksemme yhteystiedot

”Väänteenjoen alueen kyläyhdistyksen
tarkoituksena on kehittää yhteistyötä
toiminta-alueensa asukkaiden kesken sekä
Lohjan kaupungin päättäjien ja
viranhaltijoiden kanssa, vaalia toimintaalueensa kulttuuriperintöä ja edistää
kyläkulttuurin kehittymistä sekä säilyttää
maaseutu elinvoimaisena.”
TULEVIA TAPAHTUMIA
Yhdistyksemme kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.4. klo 15 alkaen
Kujanpään navetassa (os. Riihiniementie 28). Varsinaisen kokouksen
yhteydessä Juha-Pekka Vähe Hiidenveden suojeluhankkeesta kertoo
”meidän puolen” Hiidenveden suojelun tekemisestä ja veden laadusta.
Kevätkonsertti pidetään keskiviikkona 29.5. klo 19 alkaen Pullin koululla.
Esiintyjinä ovat tenori Aki Alamikkotervo, sopraano Leena Reiman ja Kimmo
Leppälän kvintetti. Lippuja (20 €) voi ostaa Pauli Syreniukselta (yhteustiedot
uutiskirjeen lopussa)
Frisbeegolf-radan rakentaminen. Kevään mittaan järjestetään talkoot.
Niistä kerrotaan yhdistyksen Facebook-sivuilla (Väänteenjoen seutu)
tarkemmin lumien sulettua.

JÄRJESTETTYJÄ TAPAHTUMIA
Laskiaistapahtuma:
Pullin koulun vanhempainyhdistys järjesti yhdessä
yhdistyksemme kanssa jo perinteeksi muodostuneen
laskiaistapahtuman. Kevättalviseen tapahtumaan osallistui 50 –
60 lasta ja aikuista. Perinteisen mäenlaskun, letun- ja
makkaranpaiston lisäksi ohjelmassa oli koiravaljakkoajoa ja
keppihevoskisa. Hankikantokeli siivitti sekä koiravaljakon että
keppihevoset huimaan lentoon.

Pilkkikisat:
Pate järjesti perinteiset kyläyhdistyksen pilkkikisat Mynterlässä
Hiidenveden jäällä. Jäätä oli riittävästi, reilut 30 cm ja lämpötila
oli niukasti plussan puolella. Osallistujia oli 26 pilkkijää alle
viisivuotiaista eläkeläisiin. Kilpailuaika oli kolme tuntia, mutta
monelle puolikin tuntia piisasi. Ajatuksena oli, että sen nollatuloksen saa vähemmälläkin. Ammattimaisemmat pilkkijät toki
käyttivät koko kisa-ajan ja kalaakin nousi. Sekä miesten että
naisten sarjan voittajat saivat yli 1 600 grammaa kalaa.
Naisten sarjan voitti Oili Nevalainen ja miesten sarjan Raimo
Uronen. Alle 7-vuotiaiden tyttöjen sarjan voitti Lilja Järvinen ja
alle 15-vuotiaat tytöt Linnea Helander. Pojat alle 15-vuotiaissa
voiton vei Romeo Virkkula.

KAAVALAUSUNTO
Seuraavan lausunnon kyläyhdistys toimitti Lohjan kaupungille 8.3.2019:
Lausunto Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan
valmisteluaineistosta
Väänteenjoen alueen kyläyhdistys ry kannattaa Lohjan kaupungin varautumista kaavoituksella tulevan ns. Tunnin junan
asemanseutuun. Pidämme tärkeänä, että tieyhteys tulevalle asemalle ohjataan myös Saukkolantieltä nykyisen
Vaanilantien paikkeilta samalla sujuva yhteys eli nykyinen Saukkolantie Lempolan kiertoliittymään säilyttäen.

Toivomme maaseutualuiden asukasmäärän kasvua mm. Pullin sisäilmaltaan
terveen koulun säilymisen vuoksi ainakin siihen saakka kunnes Lohjansolmun
asemanseudun asukasmäärä edellyttää uuden koulun rakentamista. Samalla
säilyvät kyläyhdistyksen toimintaedellytykset.
On hyvä, että kunta voi päättää rakennusluvasta suoraan kaavan pohjalta,
mutta tätä ajatellen suunnittelualue Kouvola-Pulli-Vasarla alueella on liian
pieni käsittäen vain jo suhteellisen paljon rakennetun alueen. Kyläyhdistys on
jo aikaisemmin kannattanut laajempaa suunnittelualuetta, joka vastaisi koko
Pullin koulun nykyistä oppilaaksiottoaluetta tai ainakin pidemmälle Saukkolan suuntaan Väänteenjoelle ulottuvaa aluetta.
Nyt valmistelussa olevan osayleiskaavan aluerajaus ei myöskään noudata täysin tilojen rajoja, jolloin emätilatarkastelu ei
ole oikea tapa määritellä rakennuspaikkoja. Emme myöskään hyväksy, että nykyinen vesihuoltosuunnitelma tai
maankäytön strategia estävät kyliemme kehittämistä. Kaavoituksen pitäisi tähdätä pidemmälle tulevaisuuteen.
Oletamme, että mahdollinen tuleva asema lisää tonttien kysyntää alueeltamme. Toivomme, että rakentamista ei
tarkoituksellisesti jarruteta siellä missä on jo valmiiksi lohkottuja tontteja ja edellytykset muuten ovat olemassa.
Haluamme, että kulttuurimaisema säilyy ja luontoarvot sekä maatilatalouden tarpeet otetaan huomioon, mutta myös
maaseutualueiden virkistysmahdollisuuksiin ja turvalliseen liikkumiseen kevyen liikenteen väylineen varaudutaan.

PALVELUKOTI JOKELA
Väänteenjoen varrella sijaitseva palvelukoti Jokela (osoite Saukkolantie 872) on
yhdistyksemme kannattajajäsen. Palvelutalo kuuluu Betesda-säätiöön, joka on
perustettu 1970-luvun alussa. Asiakaspaikkoja on tällä hetkellä noin 90 ja
työntekijöitä 60. Lisätietoa löytyy nettisivuilta:
https://www.betesda.fi/fin/yhteystiedot/hallinto/toimisto/palvelukoti-jokela/
Palvelutalon ravintolassa voi kahvitella ja syödä lounasta muutkin kuin
varsinaiset hoitoasiakkaat. Ravintola Jokiranta on auki päivittäin klo 8 – 16 ja
lounasta voi nauttia klo 11.30 – 13.00 välillä. Lisäksi paikan kanttiini on auki
aikoina, joista ajoittain kerrotaan mm. yhdistyksemme Facebook-sivuilla.

YHDISTYKSEMME JÄSENREKISTERI
Tällä hetkellä yhdistykseemme kuuluu 60 jäsentä. Näistä suurimmalle osalle on sähköpostiosoite. Tällä jakelulla on
tarkoitus jakaa tätä uutiskirjettä aika ajoin. Mikäli haluat päivittää sähköpostiosoitettasi tai ehdottaa uusia jäseniä, ota
yhteyttä sähköpostilla yhdistyksemme sihteeriin tai muihin hallituksen jäseniin. Yhteystiedot löytyvät tämän uutiskirjeen
lopusta. Jäsenmaksua ei yhdistyksellämme ei ainakaan toistaiseksi ole

Liity kyläyhdistyksen jäseneksi! Siten saat jatkossakin tämän
uutiskirjeen sähköpostiisi.

LOHJAN KYLÄT JA KAUPUNGINOSAT - KIRJA
Yhdistyksemme kautta on saatavissa Lohjan kylät ja kaupunginosat - kirjaa. Hankkimalla kirjan meidän kautta tuet
yhdistyksen toimintaa. Kirjan hinta on 28 €. Kysele lisää kirjasta Sirkka-Liisa Souramalta tai Pauli Syreniukselta.

YHDISTYKSEMME HALLITUS 2019
Petteri Kokkarinen (pj)
Puh: 041 702 2476
Sähköposti: pkokkarinen(at)hotmail.com
Juha Helander (sihteeri)
Puh: 040 722 6195
Sähköposti: mja.helander(at)gmail.com
Jukka Kaario
Puh: 040 746 0748
Sähköposti: jukka.kaario(at)gmail.com
Jouko Kirves
Puh: 0400 203 541
Sähköposti: jouko.kirves(at)outlook.com
Katriina Nousiainen (vpj)
Puh: 040 518 7173

MUITA YHTEYSTIETOJAMME
Kotisivut:

http://www.vaanteenkylat.fi/

Facebook:

Väänteenjoen seutu
Kierrätän Pohjois-Lohjalla

Sähköposti: katriina.sofia.nousiainen(at)gmail.com
Pekka Oura
Puh:
Sähköposti: pekka.oura(at)hotmail.com
Sirkka-Liisa Sourama
Puh: 050 527 0871
Sähköposti: sirkkaliisa.sourama(at)gmail.com
Pauli Syrenius
Puh: 0400 960 814
Sähköposti: pauli.syrenius(at)dnainternet.net
Jan Södersved (taloudenhoitaja)
Puh: 040 555 5393
Sähköposti: jan.sodersved(at)dnainternet.net

