
Väänteenjoen alueen kyläyhdistys ry    23.3.2021 

VUOSIKERTOMUS 2020 

YLEISTÄ 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä 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 31 uutta jäsentä. Jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 125 joko osa-

aikaista tai vakinaista asukasta. 

Yhdistyksen toimintaan vaikutti merkittävästi alkuvuodesta lähtien edennyt uusi, ihmisiin tarttuva 

koronavirus ja sen leviämisen estämiseksi annetut viranomaismääräykset ja ohjeet. Vaikka tautipaine hieman 

hellitti kesällä, toiminnan käytännön suunnittelu oli vaikeaa tulevaisuuden ollessa epävarma. 

Koronavirustilanne paheni uudestaan syksyllä eikä totutun laisia tapahtumia ja toimintaa voitu järjestää eikä 

myöskään toimintasuunnitelmaa sellaisenaan toteuttaa. Pienen opettelun myötä hallitus pystyi kuitenkin 

kokoontumaan turvallisesti etäyhteyksin ja etäosallistuminen mahdollistettiin myös yleisissä kokouksissa.  

Eniten voimavaroja vievää oli Pullin koulun jatkon puolustaminen yhteistyössä vanhempainyhdistyksen 

kanssa. 

KOKOUKSET 

Yhdistyksen säännöissä määriteltyjä varsinaisia kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sääntöjen 

mukaan yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Kevätkokous tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä.  

Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 9.4. päätettiin siirtää kevätkokous säännöissä määrätyn ajan jälkeiselle 

ajalle, koska koronaviruksen rajoittamiseksi aluehallintovirasto oli määrännyt, että julkiset kokoontumiset 

rajoitetaan 10 henkilöön ja hallitus oli suositellut yli 70-vuotiaita ja kaikkia muitakin välttämään kontakteja 

muihin ihmisiin.  

Kevätkokous pidettiin epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen hieman helpotuttua 7.6. Pullin koululla, 

Mynterläntie 228, jossa oli mahdollista pitää fyysistä etäisyyttä ja johon oli mahdollista osallistua 

etäyhteyden avulla. Kokous katsottiin kutsutuksi koolle niin pitkälle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kuin 

koronatilanteessa oli mahdollista, ja kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhteensä kokouksessa 

oli 9 yhdistyksen jäsentä ja kaksi muuta kyläläistä. Yksi osallistui etäyhteydellä ja muut paikan päällä Pullin 

koululla. Kevätkokouksessa esiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä vahvistettiin tilinpäätös 

ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Syyskokous tulee yhdistyksen sääntöjen mukaan pitää joulukuun loppuun mennessä. Syyskokoukseen 21.11. 

oli mahdollisuus osallistua etäyhteydellä tai Pullin koululla. Yhteensä kokoukseen osallistui 12 jäsentä, joista 

8 koululla ja 4 etäyhteyden avulla. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2021 sekä valittiin vuoden 2021 puheenjohtajaksi Juha Helander ja hallituksen jäseniksi Sami Immonen, 



Juhani Järvinen, Jukka Kaario, Jouko Kirves, Petteri Kokkarinen, Johanna Lindgren, Sirkka-Liisa Sourama, 

Pauli Syrenius, Taija Turkia ja Anne Vainio. Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Jari Raninen ja 

varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jan Södersved.  

Hallituksen kokoonpano oli: 

Juha Helander  puheenjohtaja 

Sami Immonen  jäsen, varapuheenjohtaja 

Anne Vainio   jäsen, sihteeri 

Pia Hoffren   jäsen, taloudenhoitaja 

Jaakko Hyypiä jäsen 

Jukka Kaario   jäsen 

Jouko Kirves   jäsen 

Petteri Kokkarinen jäsen 

Pekka Oura   jäsen 

Sirkka-Liisa Sourama  jäsen 

Pauli Syrenius  jäsen 

Hallituksen ulkopuolinen, vanhempainyhdistyksen edustaja: Katriina Nousiainen 

Hallitus kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa. Kokoukset pidettiin: 

28.1. Pullin koululla (osallistujia 10 (+ vanhempainyhdistyksen edustaja) 

11.3. Puheenjohtajan luona, (osallistujia 11 (+ vanhempainyhdistyksen edustaja + palvelukoti 

Jokelan edustaja)) 

9.4. Teams-etäkokouksena (osallistujia 6) ja 13. -17.4. tähän liittyvänä sähköpostikokouksena 

(osallistujia 3) 

15.5. Teams-etäkokouksena (osallistujia 8 (+ vanhempainyhdistyksen edustaja))  

24.8. Kujanpään navetalla/Teams-etäkokouksena (osallistujia 8 (+ vanhempainyhdistyksen 

edustaja)) 

12.10. Pullin koululla/Teams-etäkokouksena (osallistujia 10 (+ vanhempainyhdistyksen jäsen 

ja koululaisten vanhempi)) 

Kokouksista on omat pöytäkirjansa. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajana 2020 olivat Jari Raninen ja varatoiminnantarkastajana Eerik Maaheimo. 

TOIMINTA 

Kannanotot 

Tammikuussa yhdistyksen nimissä toimitettiin Lohjan kaupungille pyydetty lausunto Lohjansolmun 

asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan valmisteluaineistosta. Toukokuussa 

yhdistys otti yhdessä muun muassa Lohjan lähikoulutyöryhmän kanssa kantaa alueen kouluverkostoon. 

Kannanotto toimitettiin Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan sekä Länsi-Uusimaa -

lehteen. Elokuussa yhdistys teki yhdessä Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa kannanoton Lohjan 

kaupunginhallitukselle koskien Pullin koulun säilyttämistä. Lokakuussa yhdistys teki yhdessä Pullin koulun 

vanhempainyhdistyksen kanssa kannanoton Lohjan kaupunginvaltuustolle koskien Pullin koulun 

säilyttämistä. Marraskuussa yhdistys teki yhdessä Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa kannanoton 

Lohjan kaupunginhallitukselle talousarviokäsittelyyn Pullin koulun säilyttämisestä. Joulukuussa yhdistys teki 

yhdessä Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa kannanoton Länsi-Uusimaa-lehteen koskien Pullin 

koulun lakkauttamisen kiirehtimistä, joka on vastoin perusopetuslakia. 

 



Tiedottaminen 

Edellisenä vuonna aloitettua sähköisen uutiskirjeen lähettämistä jatkettiin. Uutiskirje lähetettiin 

jäsenrekisterin sähköpostiosoitteiden perusteella. Kirjeitä lähetettiin 4 kpl: ensimmäinen huhtikuussa, toinen 

toukokuussa, kolmas marraskuussa ja neljäs joulukuussa. Uutiskirjeissä kerrottiin yleisistä kokouksista ja 

niiden päätöksistä, annetuista lausunnoista, tulevista ja menneistä tapahtumista, koronatilanteen vaikutuksista 

toimintaan, koulun tilanteesta sekä esiteltiin kiinnostavia kohteita kylien alueelta.  

Alueella asuvien käytössä on Facebook-ryhmä, Väänteenjoen seutu, jossa tapahtumista ja kylien asioista 

tiedotetaan ja keskustellaan. Viestintään käytettiin myös yhdistyksen kotisivuja osoitteessa 

www.vaanteenkylat.fi. Maksetut kevät- ja syyskokousilmoitukset julkaistiin Länsi-Uusimaa -lehdessä ja 

lehden ilmaista järjestöpalstaa hyödynnettiin näiden kokousten ilmoittamisessa. Myös koulun kautta Wilma-

ohjelmalla voitiin välittää tietoa koteihin tapahtumista. 

Yhteistyö ja verkostoituminen 

Kyläyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Useammalle päivälle 

ajoittuvaa taidetapahtumaa toukokuulle valmisteltiin yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa. Syksyllä 

aloitti toimintansa Pullin koulun bändikerho ja koulutoimintaa avusti kylän oma lukumummo. Yhdistyksessä 

ideoitiin sisältöjä toteutuksineen koulun kotiseutu tutuksi -oppimiskokonaisuuteen. Pop up -

nuorisotoimintaan löytyi myös apuohjaaja kylältä. Kylän yhteistä joulujuhlaa vietettiin ulkosalla. Yhdistys 

hankki grillin yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Yhteistyötä kyläkoulujen säilyttämiseksi tehtiin muun 

muassa lähikoulutyöryhmässä ja eri koulujen vanhempainyhdistysten sekä Lohjan kaupungin eri 

organisaatioiden kanssa.  

Palvelukoti Jokelan kanssa suunniteltiin erilaisia yhteistyömuotoja, mutta koronatilanteen takia hankkeita ei 

voitu käytännössä edistää.  

Yhdistys on ollut yhteydessä Lohjan kaupunkiin myös Väänteenjoen uimarannan sekä Hiidenveden 

turvallisuuden parantamiseksi. Uimaranta-alueen turvaaminen ulkopuolisilta leiriytyjiltä edellytti myös 

yhteydenottoja kaupunkiin. Kaupunginpuutarhuriin oltiin yhteydessä koulun ns. alametsän käytöstä 

taidetapahtuman tapahtumapaikkana. Polkujen päällystämiseksi saatiin kaupungilta hakekuorma. 

Yhdistys on Lohjan Kylät ry:n jäsen. Yhdistyksen kautta on voinut ostaa Lohjan Kylät ry:n julkaisemaa 

Lohjan kylät ja kaupunginosat-kirjaa. Yhdistys on osallistunut maaseudun kehittämisrahoitusta kanavoivan 

Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli ry:n yleisiin kokouksiin. Yhdistyksen jäsen on Ykkösakseli ry:n 

varapuheenjohtaja. Yhdistyksellä on jäsen Lähidemokratiaelin Valtaväylien aluetoimikunnassa. 

Aluetoimikunnan ja eri aluetoimikunnat kokoavan alueiden johtokunnan kokoukset ovat yleisölle avoimia. 

Kokousilmoituksia julkaistaan esim. Länsi-Uusimaa lehden järjestöpalstalla ja kaupungin verkkosivuilla. 

Jotkut hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin. Yhdistys pitää yhteyttä myös Maamiesseuraan ja 

Tuottajayhdistykseen.  

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Tammikuussa työryhmä ehti kokoontua kerran miettimään toimintavuoden kohokohdaksi tarkoitettua 

taidetapahtumaa, mutta koronatilanne sotki suunnitelmat. Samoin muut kesäksi suunnitellut tapahtumat 

peruuntuivat. Vuotta 2020 leimasi myös leuto talvi. Pilkkikisoja ei pystytty järjestämään heikon jäätilanteen 

vuoksi, eikä perinteisiä latujakaan saatu ajettua. 

Aktiivit kyläläiset järjestivät kuitenkin pienimuotoisia avoimia tapahtumia varojärjestelyin: kesäkuussa 

triathlonkisoja, heinäkuussa polkujuoksua ja lokakuussa frisbeegolf-kisan Kujanpään radan avajaisissa.  

Myös yhdistys järjesti Pullin koulun radalla 19.9. frisbeegolf-tapahtuman, johon otti osaa 10 henkeä. 

Taskulamppuretki 16.11. Kouvolan hiidenkivelle ja metsästysseuran kodalle keräsi yhteen reilut 30 



osallistujaa. Koronaetäisyyksien varmistamiseksi oli kotaan sytytetyn nuotion lisäksi toinen nuotio kodan 

pihamaalle. 

Avoimet kylät –tapahtumaa suunniteltiin yhdessä Palvelukoti Jokelan kanssa, mutta koronatilanteessa se 

toteutettiin verkkotapahtumana. Kylän nuoret tuottivat nettiin Youtube-haastatteluvideon kyläläisistä ja 

tapahtuman yhteydessä julkaistiin myös kirjoitus Virkkulan perheestä Pullin maaseudulla. 

Väänteenjoen veneenlaskupaikan ja uimarannan kunnostamista jatkettiin. Venerampille rakennettiin talkoilla 

apulaituri veneiden laskua ja nostoa helpottamaan. Kaupungin pienhankeavustuksen turvin 

veneenlaskupaikalle rakennettiin betoniset ajoliuskat ja alueelle johtavaa tietä parannettiin. 

Lokakuussa istutettiin koulun alametsään yli 400 kukkasipulia siinä toivossa, että keväällä 2021 

onnistuisimme pitämään koulun 120-vuotijuhlan ja kertaalleen peruuntuneen taidetapahtuman yhteistyössä 

vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Liikunta 

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. 

Talvikautena nuoret ovat pelanneet sählyä ja futsalia Pullin koulun liikuntasalissa kerran viikossa koronan 

sallimissa rajoissa. 

Pullin koulun liikuntasalia kyläläiset ovat hyödyntäneet mm. Hiiden opiston jooga- ryhmässä ja Mynterlän 

TriatlonKlupin kuntopiirissä. Kummassakin näistä on osanottajia ollut kymmenkunta viikossa. 

Kesän polkujuoksutapahtuma järjestettiin 18.7. nyt ”kisakeskuksena” Isotalon talouskeskus Mynterlässä. 

Ajatuksena oli navettakahvilan hyödyntäminen, mutta koronan vuoksi kahvilaa ei uskallettu avata. 

Matkavaihtoehtoja oli viisi ja niihin osallistui yhteensä 34 juoksijaa.  

Kyläläisten juoksuporukka on jatkanut yhteislenkkeilyä myös pimeämpinä vuodenaikoina. Leuto talvi on 

puolestaan parantanut juoksuolosuhteita. Tästä syystä juoksuporukka on tehnyt uusia loistavia 

kilometriennätyksiä.  

TALOUS  

Lohjan kaupunki tukee alueiden toimintaa erillisellä määrärahalla. Tätä pienhankeavustusta yhdistys sai 

1250 euroa veneenlaskupaikan tien rakentamista ja parantamista varten. Yhdistys sai myös yhdistysten 

toimintaan tarkoitettua kaupungin yleisavustusta 200 euroa. Kannatusjäsenmaksuja yhdistys on saanut 

kahdelta yhteisöltä. 

Tulonhankinnan puolella merkittävin poikkeama oli koronan vuoksi toteuttamatta jäänyt taidetapahtuma. 

Sille oli budjetoitu 700 euron tuotto. 

Merkittävin kustannuksia aiheuttanut toiminta oli veneenlaskupaikan tien parantaminen. Se saatiin kuitenkin 

lähes täysin katettua pienhankeavustuksella. 

Tilikauden tulos oli - 364,40 euroa. 

Vuosikertomuksen täydentävät tuloslaskelma liitteineen. 

 


