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Puheenjohtajan mietteitä vuoden 2020 alussa

Toivotan kaikille oikein Hyvää ja Menestyksekästä kuluvaa 
vuotta. Toivotaan, että tästä tulee vielä parempi kuin 
mennyt.

Yhdistyksen toiminta jatkuu pääosin vanhoja latuja. Uuden 
ladun aukaisijoita tarvittaisiin toimintaan. Jos vaan tunnet 
mielenkiintoa kyläyhteisön toimintaan, tule rohkeasti 
mukaan.

Syyskokouksen päätöksiä:

Sähkö on Arenan suurin kuluerä. Niin kuin kukin tietää 
omalla kohdallaan, sähkön hinta on noussut, siirtomak-
suista puhumattakaan. Olemme tehneet uuden sähkösopi-
muksenkin, jotta saisimme hiukan hillittyä sähkökuluja. 
Onneksi tähänastinen talvi ei ole paukutellut pakkasilla. 

Vuokraushintoja jouduttiin kuitenkin tarkistamaan, jotta 
saadaan kulut peitettyä. Jäsenhintaa, jota ei ole tarkistettu 
vuosiin, korotettiin. Uudet vuokraushinnat ovat seuraavat:

Arena arki-sekä viikonloppuvuorokausi:
hinta on 190 € yhdistyksen jäsen

vuorokausi hinta on 210 € ulkopuolisille,
molempiin tulee lisäksi 5 € laskutuslisä

Kylpytynnyri on 100 €

Jäsenmaksu on 5 €/talous, jäsenmaksulappu on 
Kyläsanomiin niitattuna

Arenan kokoushinta on, arkisin klo 12-16 (maanantai-
torstai) ilman saunaa, 60 €

Heurekan kokoushinta on 50 €,
kaikkiin hintoihin tulee 5€ laskutuslisä

Venepaikka 5 €/kausi, tarra lunastetaan Heurekalta ensi 
keväänä (ei portilta)

Saunamaksut: maanantai- ja keskiviikkosaunat 30 €/vuosi. 
Jos kuuluu keskiviikon isäntävuoroon, silloin ei tule 
saunamaksua.

Ulkopuoliset maksavat 6€/kerta

Pikkumökkien vuokraushinnat kaudelle 1.5.-30.9.2020

2. mökki 3100 € ja 3. mökki 2800 €. Mökit vuokrattavissa, 
kyselyihin vastaa Aila Koivuniemi puh.050-5379843.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aila Koivuniemi ja 
hallituksessa varsinaisina jäseninä: Seppo Henriksson, Teija 
Rekola-Kuusisto, Tarja Toivonen, Päivi Huhtanen, Raija-
Riitta Koskinen ja Tarja Numminen.

Varajäseninä Marianne Vainio-Ketola, Tapio Henttinen, 
Matti Numminen ja Leena Vanne.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tehtiin seuraavat 
päätökset:

Seppo Henriksson on toiminut yhdistyksen varapuheen-
johtajana monet vuodet, hän halusi luopua tehtävästä, 
seuraajaksi valittiin Tapio Henttinen. Kiitokset Sepolle 
menneistä kausista.

Sihteerinä jatkaa Tarja Numminen sekä pyörittää Sukkulan 
toimintaa, rahastonhoitajana sekä Arenan varaukset 
Marianne Vainio-Ketola.

Venepaikka vastaava Päivi Huhtanen

Kotisivuilta löytyy hallituksen jäsenten yhteystiedot

Tulevaa toimintaa:

Jääkiekko-ottelu Raumalla la 1.2.2020 Lukko-TPS 
(mainossivu erikseen Kyläsanomissa)

Avoimet kylät la 13.6. Arenan alue

Tarton matka 25.-26.6.2020 (mainossivu erikseen 
Kyläsanomissa)

Kesäteatteri Raumalla la 8.8.2020 klo 14 ”Mitä kuuluu 
Marja-Liisa”(yhdistys maksaa bussikyydin)

Laittakaa päivämäärät kalenteriin! Tulkaa joukolla 
mukaan, jäsenmaksulle tulee vastinetta.

Jos Sinulla on ajatuksia ja ehdotuksia mitä voitaisiin tehdä 
yhdessä tai minne mentäisiin joukolla, ota reippaasti 
yhteyttä hallituksen jäseniin puhelimitse, sähköpostilla tai 
nenätysten. Päiväkävelyllä voit käydä jättämässä 
ehdotuksesi Heurekalla (ma klo 16-20, ti-to klo 10-14).

Käsityöpiiri kokoontuu maanantaisin Heurekalla klo 16-18. 
Kudotaan joko johonkin projektiin tai sitten ihan omaksi 
iloksi. Olemme osallistuneet Säkylä 150 v-sukkaprojektiin 
71 paria. Poriin, Sata Sairaalan naisten ja lasten osastolle, 
on viety turvalonkeroita 70 kpl ja sukkia 60 paria äideille ja 
lapsille. Seurakunnan lohtuhuiviprojektiin olemme osallis-
tuneet 50 huivilla. Projektit jatkuvat, paitsi Säkylä 150 v- 
sukkaprojekti, joka päättyi sukkien jakoon 150-
vuotisjuhlien päätteeksi mukana olleille juhlijoille.

Tule mukaan, ei tarvitse kutoa, voit tulla rupattelemaan ja 
kahvittelemaan, yhdistys tarjoaa kahvit ja osallistujat 
vuorollaan kahvileivän. Kerätään vapaaehtoista 
kahvirahaa, jolla sitten tehdään jotain mukavaa.  



Jääkiekkopelimatka 
lauantaina 1.2.2020.

LUKKO-TPS otteluun.

Liput Aikuiset 20€, 
anniskelukatsomo joka k-18 30€, 

lapset 5-16v 6€. 

Yhdistys maksaa bussikyydin.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian 

Mariannelle numeroon

050 323 0106. 



Lännen Kyläyhdistys järjestää matkan Viroon, Tarttoon.
Matkan ajankohta on 25–28.6.2020.

Aikataulu matkalle on seuraava:

- Lähtö Säkylästä torstaina 25.6.2020 noin klo 6.00
- 10.30–12.30 laivalla Tallinnaan
- Ajo Tarttoon n. 2 h.
–Majoittuminen kylpylähotelli V-Spa, www.vspahotel.ee/fi
- Kylpylän vapaa käyttö sisältyy hintaan
- Perjantaina kiertoajelu
- Sunnuntaina 11.00 huoneiden luovutus ja ajo Tallinnaan
- Tallinnassa aikaa ostoksille.
- Paluulaiva Helsinkiin 16.30–18.30 

Yhdistyksen jäsenen hinta matkalle on 320 €/henkilö,
ja ei jäsenen hinta 450 €/henkilö

Ilmoittautuminen 15.4.2020 mennessä tarja.numminen2@gmail.com
tai 044 095 0037 (iltaisin). Ilmoittautumisessa henkilöiden nimi ja syntymäaika. 
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