
Väänteenjoen alueen kyläyhdistys ry                     
 
VUOSIKERTOMUS 2019 

 
YLEISTÄ 
 
Yhdistyksen 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. 
 
Väänteenjoen alueen kyläyhdistys ry:n yhdistysrekisterinumero on 168.476 ja y-tunnus 1016451-9. Yhdistys 
jatkaa 17.5.1995 rekisteröidyn Pohjoislohjalaiset ry:n toimintaa. Nimenmuutos tuli ajankohtaiseksi 
kuntaliitosten seurauksena, koska toimialue ei maantieteellisesti sijaitse enää Pohjois-Lohjalla. Toimialueena 
ovat kylät: Maikkala, Koski, Hietainen, Suittila, Kutsila, Vasarla, Pulli, Kouvola ja Mynterlä sekä Santojan 
alue. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 38 uutta jäsentä. Jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 92 joko osa-
aikaista tai vakinaista asukasta. 
 
KOKOUKSET 
   
Yhdistyksen säännöissä määriteltyjä varsinaisia kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous, 
jossa esitellään edellisen toimintakauden tilinpäätös ja vuosikertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös ja 
myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille, pidettiin 28.4. Kujanpään navetalla, 
Mynterlässä Riihiniementie 28. Paikalla oli 22 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen jälkeen tutkija Juha-Pekka 
Vähä Hiidenveden kunnostushankkeesta kertoi järven vedenlaadusta ja kunnostustoimenpiteistä 
Väänteenjoen alueella. 
 
Syyskokouksessa Palvelukoti Jokelassa 1.12. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 
sekä valittiin vuoden 2019 puheenjohtajaksi Juha Helander ja hallituksen jäseniksi Pia Hoffren, Jaakko 
Hyypiä, Sami Immonen, Jukka Kaario, Jouko Kirves, Petteri Kokkarinen, Pekka Oura, Sirkka-Liisa Sourama, 
Pauli Syrenius ja Anne Vainio. Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Jari Raninen ja 
varatoiminnantarkastajana Eerik Maaheimo. Osallistujia oli 13 henkilöä. Ennen kokousta Lotta Paakkunainen 
Lohjan Kylät ry:stä ja Mira Peräkylä Palvelukoti Jokelasta kertoivat ajankohtaisista asioista ja 
yhteistyökuvioista kyläyhdistyksemme kanssa. 
 

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 
 
Petteri Kokkarinen puheenjohtaja 
Katriina Nousiainen  jäsen, varapuheenjohtaja 
Juha Helander   jäsen, sihteeri 
Jan Södersved              jäsen, taloudenhoitaja 
Jukka Kaario                 jäsen 
Jouko Kirves  jäsen 
Pekka Oura  jäsen 
Sirkka-Liisa Sourama jäsen 
Pauli Syrenius  jäsen 
 
Hallitus kokoontui vuonna 2019 viisi kertaa. Kokoukset on pidetty:  
 21.2.     Palvelukoti Jokelassa (osallistujia 8) 
 21.3. Kujanpään navetalla, (osallistujia 8) 
 30.6. Pullin koululla (osallistujia 9) 
 21.8. Pullin koululla (osallistujia 9) 
 3.11.     Pullin koululla (osallistujia 7) 
 
Kokouksista on omat pöytäkirjansa. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana 2019 oli Jari Raninen ja varalla Eerik Maaheimo.  
  
TOIMINTA 
 
Kannanotot 



 
Maaliskuussa 2019 yhdistyksen nimissä toimitettiin Lohjan kaupungille pyydetty lausunto Lohjansolmun 
asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan valmisteluaineistosta. 
 
Tiedottaminen 
 
Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje, joka lähetetään jäsenrekisterin sähköpostiosoitteiden 
perusteella. Uutiskirje korvaa toimintasuunnitelmassa mainitun kylälehden teon. Vuoden 2019 aikana 
uutiskirjeitä lähetettiin 4 kpl: ensimmäinen maaliskuussa, toinen kesäkuussa, kolmas syyskuussa ja neljäs 
joulukuussa. Aiheina uutiskirjeissä olivat järjestetyt tapahtumat, tulevat tapahtumat, kokoukset ja pari aihetta 
per uutiskirje, jotka kuvattiin hieman tarkemmin. Jäsenrekisteritietojen täydentymisen myötä uutiskirjeen 
jakelu parani vuoden mittaan; joulukuun uutiskirje meni jo 79 sähköpostiosoitteeseen, kun vuoden 
ensimmäisen jakelu oli vain 43 kpl. 
 
Alueella asuvien käytössä on Facebook-ryhmä, Väänteenjoen seutu, jossa tapahtumista ja kylien asioista 
tiedotetaan, ja jota jäsenet käyttävät. Yhdistyksen kotisivujen tiedot osoitteessa www.vaanteenkylat.fi, tiedot 
ovat osin vanhentuneet.  Maksetut kevät- ja syyskokousilmoitukset on julkaistu Länsi-Uusimaa-lehdessä ja 
lehden ilmaista järjestöpalstaa on hyödynnetty näiden kokousten ilmoittamisessa. Myös koulun kautta 
Wilma-ohjelmalla on voitu välittää tietoa koteihin tapahtumista.  
 
Yksittäisten tilaisuuksien mainonnasta mainittakoon, että pilkkikisoista, kevätkonsertista ja Pullin kylän 
kesätapahtumasta ilmoitettiin julisteella, jota kiinnitettiin postilaatikkorivien yhteyteen ja kauppojen 
ilmoitustauluille sekä muihinkin sopiviin paikkoihin. Näyttävimmät julkaisut alueen sanomalehdessä olivat 
frisfeegolf- radan valmistumisesta ja Väänteenjoen veneenlaskupaikasta tehdyt jutut. 
 
Yhteistyö ja verkostoituminen 
 
Kyläyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Vuoden 2019 
merkittävimpiä yhteishankkeita olivat laskiaisrieha, kevätkonsertti ja Pullin kesätapahtuma. Toimintavuonna 
lisääntyi myös yhteistyö Palvelukoti Jokelan kanssa. Mm. Avoimia kyliä vietettiin 8.6. yhteistyössä Palvelukoti 
Jokelan, Lohjan maatalousnaisten ja Hevospalvelut Sanna Toivanen tmi kanssa.  
 
Vuoden lopulla saatiin loppuraportti Avaimet maisemaan yhteistyöhankkeesta alueemme osalta. Hanke oli 
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Etelä-Suomen hallinnoima. Yhdistyksemme hankeessa 
tekemistä töistä on tarkempaa kuvausta vuosien 2016 ja 2017 vuosikertomuksissa.   
 

Kauttamme sai ostaa Lohjan Kylät ry:n julkaisemaa Lohjan kylät ja kaupunginosat-kirjaa.Yhdistyksemme on 
Lohjan Kylät ry:n jäsen. Maaseudun kehittämisrahoitusta kanavoivan Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli ry:n 
hallituksessa ja lähidemokratiaelin Valtaväylien aluetoimikunnassa on jäseniä yhdistyksestämme. 
Aluetoimikunnan ja eri aluetoimikunnat kokoavan alueiden johtokunnan kokoukset ovat myös yleisölle 
avoimia. Kokousilmoituksia julkaistaan esim. Länsi-Uusimaan järjestöpalstalla ja kaupungin verkkosivuilla. 
Jotkut hallituksemme jäsenet ovatkin osallistuneet ahkerasti kokouksiin. 
 
 
Tilaisuudet ja tapahtumat  
 

Laskiaisrieha oli Pullin koululla vanhempainyhdistyksen organisoimana 3.3.. Osallistujia oli 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 pidettiin 10.3. Mynterlässä, Mynterläntie 555 Pauli Syreniuksen vetämänä. Osanottajat (26 
henkilöä) kilpailivat useissa sarjoissa. Palkinnon saivat tytöt ja pojat kahdessa sarjassa sekä aikuiset, 
erikseen naiset ja miehet. Jaossa oli myös suurimman ja pienimmän kalan palkinto. 
 

Kevätkonsertti järjestettiin Pullin koulun liikuntasalissa 29.5.. Kimmo Leppälän kvintetti solisteinaan tenori Aki 
Alamikkotervo Suomen kansallisoopperan solistikunnasta ja sopraano Leena Reinman saivat yli 60 
innokkaasti aplodeerannutta kuulijaa. Esitykset vaihtelivat opereteista ja laulelmista jatsahtavaan musiikkiin, 
tangoihin ja rock´n rolliin. Väliaikatarjoilusta huolehti Pullin koulun vanhempainyhdistys monipuolisine 
leipomuksineen. Konsertin mahdollisti Lohjan kaupungin orkesteri, jonka kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena 
tilaisuus toteutui. 

 
Wanhojen ajoneuvojen kokoontumisajo toteutettiin 13.7. alkaen klo 11 Pullin koulun kentältä. Kulkueessa oli 
5 traktoria, 2 autoa ja 5 mopoa. Kaikki ajoneuvot selviytyivät matkasta Isotalon navetalle, jossa ohjelmassa 

http://www.vaanteenkylat.fi/


oli Jukka Kaario- bändin musisointia ja Elina Koskenpään tarjoiluja. Kaikkiaan tapahtumassa laskettiin 
mukana olevan noin 120 henkilöä. 
 
Pullin kylän kesätapahtumaan 20.7. kokoontui Pullin koulun mäelle mukavankokoinen joukko nauttimaan 
monipuolisesta ohjelmasta. Puheenvuoroja pitivät Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden 
lautakunnan puheenjohtaja Jani Méling, kyläasiamies Lotta Paakkunainen ja kyläyhdistyksen edustajat. 
Musisoinnista vastasi  tuore artistilupaus Samuel Daayata. Muuna ohjelmana  oli poniratsastusta, kirpputoria 
ja tietenkin frisbeegolf- radan virallinen avaus. Avausheitosta vastasi Jani Méling. 
 
Frisbeegolf- tapahtuma järjestettiin 14.9. Kesän mittaan Pullin koulun pihapiiriin pystytetty frisbeegolfrata 
saatiin talkootyöllä hyvään kuntoon. Sen juhlistamiseksi järjestettiin lauantain 14.9. tapahtuma, jossa saattoi 
harjoitella oikeaoppista kisaamista radalla. Leikkimielisen kisan järjesti Matias Södersved. Rata on jatkuvasti 
kaikkien kyläläisten ja koululaisten käytössä.  

 
Taskulamppuretki 12.11. toteutettiin Mynterlän maastossa. Reittivaihtoehtoja oli kaksi: Tapio Helander 
johdatti parempikuntoista joukkoa Kujanpään tilalta neljän kilometrin reittiä Väänteenjoen rantaan nuotion 
ääreen. Toinen reitti soveltui perheen pienimmille. Makkaranpaiston jälkeen palattiin lähtöpaikkaan, jossa oli 
vielä mehutarjoilu navetassa. Kaikkiaan retkelle osallistui 35 henkeä. 
 
Vuoden merkittävin talkootapahtuma oli veneenlaskupaikan rakentaminen. Se toteutettiin 
pienhankerahoituksen turvin ja talkoovoimin Väänteen uimarannan läheisyyteen. Henkilötalkootunteja tehtiin 
kokonaisuudessaan reippaasti yli sata. Uusi veneenlaskupaikka mahdollistaa sujuvan veneenlaskun 
Väänteenjokeen. Veneenlaskupaikan rakentamisen yhteydessä tehtiin jalkapallokentän yhteyteen lisätilaa 
autojen ja venetrailereiden pysäköintiä varten. 
 

Ainoa toimintasuunnitelmaan kirjattu tapahtuma, jota ei toteutettu, oli traktorimuseoretki. Se päätettiin jättää 
toteuttamatta muun runsaan tapahtumatarjonnan vuoksi. 
 

Liikunta  
 
Hiihtoladuista Hannu Torkkel on moottorikelkallaan pitänyt huolta kyläläisten iloksi. Reitti kulki useamman 
kylän kautta, joten ladulle oli helppo päästä.  
 
Asukkaat ovat käyttäneet Suittilassa sijaitsevaa Väänteenjoen uimapaikkaa ja myös hoitaneet rantaa muun 
muassa leikkaamalla nurmikon ja huolehtimalla roskista. Rannassa on venevaja ja laituri. Lisäksi 
kyläyhdistyksen pystyttämä kompostoiva huussi auttaa omalta osaltaan pitämään rantaa siistinä.  
 

Jalkapalloa on perinteisesti pelattu keskiviikko-iltaisin uimapaikan läheisyydessä kyläläisten nurmettamalla ja 
hoitamalla kentällä.  Talvikautena nuoret ovat pelanneet sählyä  ja muita pelejä Pullin koulun liikuntasalissa 
kerran viikossa.  
 
Pullin koulun liikuntasalia ovat kyläläiset hyödyntäneet mm. Hiiden opiston jooga- ryhmässä ja Mynterlän 
TriatlonKlupin kuntopiirissä. Kummassakin näistä on osanottajia ollut kymmenkunta per viikko. 
 
Kesän polkujuoksutapahtuma järjestettiin 20.7. Pullin kylän kesätapahtuman yhteydessä. Matkavaihtoehtoja 
oli kolme ja niihin osallistui yhteensä 25 juoksijaa. Kyläläisten juoksuporukka on jatkanut yhteislenkkeilyä 
myös pimeämpinä vuodenaikoina. 
 
TALOUS  
 
Kaupungin budjetissa oli aluetoimikuntia varten 25 000 euron määräraha. Alueiden johtokunta päättää 
määrärahan käytöstä aluetoimikuntien esityksestä. Tätä pienhankeavustusta haimme ja saimme 2 700 € 
veneenlaskupaikan rakentamista varten. Kaupungilta saimme myös yhdistysten toimintaan tarkoitettua 
yleisavustusta 200 euroa. Kannatusjäsenmaksuja olemme saaneet kahdelta taholta. 
 
Merkittävin itse hankittu tulolähde oli kevätkonsertin 660 euron pääsylipputulot.  
 
Merkittävin kustannuksia aiheuttanut toiminta oli veneenlaskupaikan rakentaminen. Se saatiin kuitenkin 
lähes täysin katettua pienhankeavustuksella. 
 
Tilikauden tulos oli + 85,08 euroa . 
 
Vuosikertomuksen täydentävät tuloslaskelma liitteineen. 



 


