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VUOSIKERTOMUS 2021
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. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana mukavasti. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 61 uutta jäsentä, kun
edellisvuonna vastaava luku oli 31. Jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 186 joko osa-aikaista tai vakinaista
asukasta.
Vuoden suurin ponnistus oli Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa yhdessä järjestetty taidetapahtuma
ja Pullin koulun 120-vuotisjuhla, jotka järjestettiin elokuussa 2021 yhdistettynä kolmen päivän
tapahtumakokonaisuutena. Kyläyhdistys vastasi erityisesti lauantai-illan blueskonsertista Isotalon navetan
ylisillä. Koronavirus vaikutti toimintaan edelleen, mutta uudet toimintamuodot etä- ja hybridikokouksineen
olivat jo ehtineet vakiintua osaksi normaaleja toimintatapoja.
Vuosien työ Pullin koulun jatkon puolustamiseksi sai eräänlaisen päätöksen, kun Lohjan kaupunginvaltuusto
päätti huhtikuussa 2021 Pullin koulun hallinnollisesta lakkauttamisesta. Toiminta Pullin koululla kuitenkin
jatkuu edelleen osana Mäntynummen yhtenäiskoulua.
YHDISTYKSEN HALLITUS JA KOKOUKSET
Hallituksen kokoonpano oli vuonna 2021:
Juha Helander
Sami Immonen
Johanna Lindgren
Juhani Järvinen
Jukka Kaario
Jouko Kirves
Petteri Kokkarinen
Sirkka-Liisa Sourama
Pauli Syrenius
Taija Turkia
Anne Vainio

puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen, sihteeri
jäsen, taloudenhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hallituksen ulkopuolinen, vanhempainyhdistyksen edustaja: Katriina Nousiainen
Yhdistyksen toiminnantarkastajana 2021 olivat Jari Raninen ja varatoiminnantarkastajana Jan Södersved.

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.
Hallitus kokoontui vuonna 2021 kuusi kertaa. Kokoukset pidettiin:
28.1. Teams-etäkokouksena (osallistujia 11 (+ vanhempainyhdistyksen edustaja)
23.3. Teams-etäkokouksena, (osallistujia 9)
25.5. Pullin koululla + etänä (osallistujia 10 (+ vanhempainyhdistyksen edustaja))
4.8. Pullin koululla + etänä (osallistujia 9 (+ vanhempainyhdistyksen edustaja))
16.9. Pullin koululla + etänä (osallistujia 8 (+ vanhempainyhdistyksen edustaja)
19.10. Pullin koululla + etänä (osallistujia 8 (+ vanhempainyhdistyksen jäsen))
Kokouksista on omat pöytäkirjansa.
Kevätkokous järjestettiin 24.4.2021 Kujanpään navetalla, Riihiniementie 28, 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 10 yhdistyksen jäsentä. Yksi osallistui etäyhteydellä
ja muut paikan päällä. Kevätkokouksessa esiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä
vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa
myös kutsuttiin yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi Pekka Oura.
Syyskokous tulee yhdistyksen sääntöjen mukaan pitää joulukuun loppuun mennessä. Syyskokous järjestettiin
28.11. Pullin koulun liikuntasalissa. Yhteensä kokoukseen osallistui 30 henkilöä. Kokouksessa hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä valittiin vuoden 2022 puheenjohtajaksi Juha Helander
ja hallituksen jäseniksi Sanna Hyytiäinen, Sami Immonen, Juhani Järvinen, Jukka Kaario, Petteri
Kokkarinen, Jukka Maunuksela, Katriina Nousiainen, Hannu Torkkel, Taija Turkia ja Anne Vainio.
Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Jari Raninen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jan Södersved.
TOIMINTA
Vaikuttamistyö
Yhdistys ei antanut vuonna 2021 virallisia lausuntoja. Helmikuussa 2021 kaupunki järjesti asukkaille
kuulemistilaisuuden Pullin koulun hallinnollisen lakkauttamisen tiimoilta. Tilaisuuteen osallistui koululaisten
vanhempien lisäksi lukuisia kyläläisiä ja kyläaktiiveja, jotka esittivät aktiivisesti kysymyksiä ja nostivat
huolenaiheitaan liittyen lakkauttamiseen.
Huhtikuussa 2021 kyläyhdistys lähetti yhdessä Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa kannanoton
Lohjan kaupunginvaltuutetuille liittyen hallinnolliseen lakkauttamiseen. Kannanoton pääviestinä oli, että
lakkauttamiselle ei ole perusteita tilanteessa jossa Mäntynummen yhtenäiskoulun tulevaisuus on epäselvä ja
koronapandemia vaikuttaa koulunkäyntiin. Ennen kokousta sekä kyläyhdistyksen että
vanhempainyhdistyksen aktiivit soittivat valtuutetuille ja nostivat keskusteluissa esiin kannanoton
näkökulmia.
Kuntavaaleissa 2021 alueelta oli ehdolla kaupunginvaltuustoon lukuisia henkilöitä. Lopputuloksena alueelta
pääsi läpi valtuustoon kaksi henkilöä, Juhani Järvinen (SDP) ja Katriina Nousiainen (Meidän Lohja). Lisäksi
varavaltuutettuina toimivat Sanna Laaksonen (SDP) ja Johanna Lindgren (PS). Mika Eskola (Meidän Lohja)
valittiin lisäksi Lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan. Alueen valtuutettujen myötävaikutuksella syksyllä
2021 tehtiin valtuustoaloite Pullin koulun toiminnan jatkumisen puolesta. Valtuustoaloitteen allekirjoitti 22
valtuutettua.

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 Wilmaohjelmalla voitiin välittää tietoa koteihin tapahtumista.
Yhteistyö ja verkostoituminen
Kyläyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Pullin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Yhdistys on Lohjan
Kylät ry:n jäsen. Yhdistys on osallistunut maaseudun kehittämisrahoitusta kanavoivan Leader-toimintaryhmä
Ykkösakseli ry:n yleisiin kokouksiin. Yhdistyksen jäsen oli Ykkösakseli ry:n varapuheenjohtaja vuoden
2021 loppuun saakka. Yhdistys osallistuu aktiivisesti Lähidemokratiaelin Valtaväylien aluetoimikunnan
toimintaan. 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
Tapahtumien osalta vuonna 2021 vaikutti edelleen koronapandemia, mutta myös hankalat sääolosuhteet
vaikeuttivat talvisten tapahtumien järjestämistä. Laskiaisrieha ja pilkkikisat jäivät siten jo toistamiseen
välistä. Sen sijaan lanseerattiin 6.2.2021 koronaturvallinen Pullin Kansanhiihto, jonka tarkoituksena oli
innostaa kyläläisiä hyödyntämään alueen upeaa latuverkostoa sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä keskinäisen
kannustuksen ja leikkimielisen kilpailun myötä. Latureiteille valmistettiin opastekylttejä ja reittikarttoja, ja
lähtöpaikoilla oli vihkoja, joihin voi merkata hiihtonsa. Myös koululaiset hyödynsivät latuja aktiivisesti.
Keväällä lumien sulettua kuitenkin alettiin jo valmistautua Pullin taidetapahtuman ja Pullin koulun 120vuotisjuhlien järjestämiseen 20.-22.2.2021. Kylän miesten juoksuporukka kokoontui raivaamaan ja
hakettamaan taidepolun väyliä, lapset ja vanhemmat valmistivat useissa erilaisissa työpajoissa esiteltävää
taidepolun varrelle: savesta eläimiä, kierrätyspleksistä mobileja, pajutöitä, betonitöitä, kierrätystavaroista
tuulikelloja. Lisäksi tapahtuman suunnittelua varten työryhmä kokoontui lukuisia kertoja vuoden aikana
käymään läpi tehtäviä ja työnjakoa. Koronaturvallisuus aiheutti erityistä päänvaivaa ja epävarmuutta
tapahtuman suunnitteluun. Lopulta todettiin, että tapahtuma oli turvallista toteuttaa koronaturvallisuus
huomioiden, koska toimintaa olisi pääasiassa ulkotiloissa.
Kyläyhdistyksen vastuulla oli erityisesti Isotalon navetan ylisillä järjestetty Blues-ilta. Ohjelmassa oli
J.Kaario Blues Bandin keikka sekä lämmittelyohjelmaa, mm. visailua ja stand-upia. Kyläyhdistys myi
puffetista virvokkeita ja makkaraa. Tapahtumakokonaisuus oli kokonaisuutena hyvin onnistunut ja
osallistujia oli kaikkiaan useita satoja. Koululla kävi viikonlopun aikana vajaat 300 henkilöä ja Blues-illassa
80 henkilöä. Palaute osallistujilta oli hyvin positiivista ja sitä koottiin myös kyläyhdistyksen uutiskirjeeseen
syksyllä 2021.
Perinteinen taskulamppuretki 8.11. Mynterlässä keräsi yhteen reilut 35 osallistujaa. Retki tehtiin lähes
talvisessa kelissä. Tarjolla oli kaksi reittiä nuotiolle: lyhyempi (n. 1km sopii pienimmille ja
huonojalkaisemmille) ja pidempi (n. 3 km vaativammassa maastossa). Perillä järven rannassa nuotiolla
kelpasi käristellä mukana tuotuja eväitä.

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. Kaupunki
lupautui maksamaan 100 euron vuosittaisen korvauksen kyläaktiivien työstä.
Pullin koulun liikuntasalia kyläläiset ovat hyödyntäneet mm. Hiiden opiston jooga- ryhmässä sekä
varaamalla yksityisvuoroja perheliikuntaa varten.
Pullin polkujuoksutapahtuma järjestettiin 17.7.2021. Merkatut reitit olivat 3, 7, 10, 13 ja 16km. Reittien
kiertäjiä oli ennätysmäiset 43 reippailijaa. Samana päivänä Mynterlän Navettakahvila oli avoinna ja houkutti
niin polkujuoksijoita ja –kävelijöitä kuin muutakin väkeä.
Frisbeegolf-kisat järjestettiin syksyllä kylän nuorten toimesta. He olivat myös hankkineet lahjoituksena
palkintoja osallistujille.
Kyläläisten juoksuporukka jatkoi aktiivista toimintaansa vuonna 2021 ja kokoontui parhaimmillaan kolmasti
viikossa. Silti tarkan Excel-tilastoinnin mukaan, jäivät kilometrimäärät tuntuvasti ennätyksiä murskanneesta
kaudesta 2020.
TALOUS
Yhdistys haki entiseen tapaan yhdistysten toimintaan tarkoitettua kaupungin yleisavustusta 200 euroa, ja se
yhdistykselle myönnettiin. Jostain syystä avustus kuitenkin jäi maksamatta yhdistykselle.
Kannatusjäsenmaksuja yhdistys on saanut kahdelta yhteisöltä.
Yhdistyksen tuloihin suurimman muutoksen aiheutti syksyn 2020 syyskokouksessa käyttöönotettu
jäsenmaksu. Jäsenten määrän kasvaessa jäsenmaksuista on muodostunut merkittävä tulonlähde ja
mahdollistaa toiminnan kehittämisen.
Tilikauden tulos oli 945,92 euroa ylijäämäinen.
Vuosikertomuksen täydentävät tuloslaskelma liitteineen.

