Antskogin kyläseura ry (hyväksytty pvm 2021)

Toimintakertomus 2020
Vuosi 2020 oli täysin poikkeuksellinen koko Suomessa. Korona-pandemia ensi rajoitti, sitten sulki
ja taas rajoitti tapahtumien järjestämistä. Tämä näkyi vahvasti kyläseuran toiminnassa, jossa
jouduimme joko siirtämään tai peruuttamaan tapahtumia. Pyrimme pitämään tapahtumia
mahdollisimman paljon ulkona.

Jäsenistö
Vuoden aikana saatiin 8 uutta jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmäärä oli 144.

Hallinto ja sen toiminta
Kyläseuran hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallitukseen kuuluivat Marja Salenius puheenjohtajana,
Ulla Korhonen varapuheenjohtajana, Kirsti Wilde sihteerinä, Kalle Dönsberg, Sami Virta, Anne
Ollila, Terhi Joensuu ja Åse Hensbo. Marjatta Munter toimi rahastonhoitajana hallituksen
ulkopuolella vuoden helmikuuhun 2021 asti, jonka jälkeen rahastonhoitajana jatkaa Barbro Sainio.

Kyläsuunnitelma
Helmikuussa jatkoimme edellisenä vuonna aloitettua kyläsuunnitelman kokoamista käsittelemällä
työpajassa kyläläisille tehdyn kyselyn tuloksia. Toiveiden mukaisesti yleistavoitteeksi sovittiin
elinvoimainen kyläyhteisö ja keskeisiksi kehittämiskokonaisuuksiksi viihtyisä elinympäristö ja
monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Niiden edistämiseksi tehdään vuosittain
toimintasuunnitelmat. Vuoden 2020 toiminnoiksi sovittiin urheilukentän kunnostaminen,
kuntovihkopaikoista ja reiteistä tiedottaminen sekä ympäristönhoitotalkoot ja niittykasvien
lisääminen. Erityistavoitteeksi sovittiin vieraslajiton Antskog.

Viestintä
Kyläseura tiedotti tapahtumista kotisivuillaan (www.antskoginkylaseura.com) ja Facebookissa
omilla sivuilla. Lisäksi tiedotettiin kyläraitilla olevilla viidellä ilmoitustaululla.
Jäsenille lähetettiin sähköpostitiedotteita kylän asioista ja tapahtumista.
Kyläsuunnitelma ja kartta kuntovihkojen sijainnista sekä tiedotteet espanjan siruetanan ja
vieraslajien torujumisesta jaettiin lisäksi kaikkiin kylän postilaatikoihin keväällä.
Käytössä on myös yhteinen sähköpostitili (antskoginkylaseura@gmail.com), jonka avulla kyläläiset
voivat ottaa hallitukseen yhteyttä.

Yhteistyötahot
Kyläseura sai sekä kaupungilta että Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä avustusta nuorten ja
lasten toimintaan. Säästöpankkisäätiön varat kohdennetaan lasten ja nuorten kiinnostuksen ja
oppimisen tukemiseen ja vahvistamiseen luonnon monimuotoisuuden tarpeellisuudesta, eläin- ja
kasvilajien tunnistamiseen sekä vieraslajien poistoon, urheilukentän hoitoon ja hiihtolatujen
tekemiseen sekä kylien välisiin yhteisiin tapahtumiin.
Uudenmaan kylien Kehittyvät kylätalot-hanke siirtyi verkkoon. Marja Salenius ja Ulla Korhonen
osallistuivat verkkotapaamisiin.

Marraskuussa kyläseuran hallitus päätti ilmoittaa kylämme mukaan kisaamaan Vuoden
uusmaalainen kylä 2021 -tittelistä. Kisan järjestää vuosittain Uudenmaan kylät ry. Voittoon saakka
emme yltäneet, mutta pääsimme kuuden loppukilpailuun selviytyneen kylän joukkoon, jotka kaikki
olivat merkittävästi isompia niiden väkiluvun liikkuessa 900 ja 2000 asukkaan välimailla.
Voiton veroiselta maistui kuitenkin kylän saama kunniamaininta raadin todetessa kyläläisten
tekevän mm erityisen hyvää toimintaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. ”Kuten he
itsekin ovat todenneet, he tekevät niin pieneksi kyläksi valtavasti omin avuin” valintaraati kiitteli.
Tuore kyläsuunnitelmamme oli myös yhtenä valinnan perusteena. Valintamme sai myös näkyvästi
palstatilaa paikallislehdissä.
Raaseporin Luonnon vieraslajien torjuntahanke
Päätettiin ilmoittautua mukaan hankkeeseen, jossa mukana ovat myös Fiskarsin, Pohjan, Mustion
ja Snappertunan kyläyhdistykset. Hanke jäi odottamaan rahoituksen varmistumista.
Back to School 14.8
Pohjan kyläseura järjesti yhteistyössä Antskogin ja Fiskarsin kyläseurojen kanssa koululaisille
tarkoitetun koulun alkajaisiin liittyvän tapahtuman Pohjan Uncalla.
Radio Fiskars
Kyläseura jatkoi yhteistyötään Radio Fiskarsin kanssa, jonne tehtiin useampi radio-ohjelma
Antskogin elämästä ja henkilöistä.
Haastateltavina olivat Karl From, joka on viettänyt kesiään vuosikymmenten ajan kylässä olevalla
mökillään. Sodan aikana hän myös asui jonkin aikaa kylässä ja kävi täällä koulua.
Syyskuussa muisteltiin Antskogin verkatehtaan 1959 tapahtunutta konkurssia ja kylän elämää sen
jälkeen. Muistelijoina olivat Tauno Johansson, Eija Kallio, Olli ja Raimo Saarinen ja Ismo Sjöblom,
joista Olli ja Ismo ehtivät nuorina miehinä olla hetken aikaa tehtaan palveluksessa. Lisäksi
julkaistiin Hilkka Munterin vuonna 1993 tehty haastattelu.
Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa osoitteessa www.radiofiskars.fi , jonne on linkit Antskogin
kyläseuran kotisivuilta.

Hankinnat ja toimenpiteet
Kyläseuran hankkimat kengurupallo, lyhdyt ja valonauhat torin jouluvalaistusta varten joutuivat
ilkivallan kohteeksi. Ilkivallasta tehtiin rikosilmoitus. Tämän kaltainen järjetön toiminta harmitti ja
suututti kyläläisiä suuresti.
postikorttikilpailu
Varojen hankintaa varten järjestettiin kyläaiheinen valokuvakilpailu. Kisaan saatiin 12 valokuvaa
viideltä osallistujalta ja voittajat valittiin äänestyksellä. Ääniä saatiin 45 ja kolmesta eniten ääniä
saaneista painatettiin postikortit. Voittajat palkittiin Linda Sainion kondiittorin leipomilla kesäisillä
täytekakuilla ja kakun sai myös äänestäjien keskuudesta arvottu voittaja.
kirjalainaamo ja -vaihtamo
Työväentalolle avattiin maaliskuussa oma “kirjasto”, jonne sai tuoda omia kirjojaan ja lainata
muiden tuomia. Lainaamo oli avoinna erikseen sovitusti. Lainauksissa otettiin koronaturvallisuus
huomioon.
lukupiiri
Oman jäsenemme Marja Vuorisen aloitteesta perustettiin lokakuussa lukupiiri, jolle näkyikin olleen
selvä tilaus. Ensimmäiseen tapaamiseen saapui 6 kyläläistä ja yhdessä sovittiin toimintatavoista.

Ennen kuin koronarajoitukset pakottivat siirtämään tapaamiset vuoden 2021 puolelle, lukupiiri ehti
kokoontua 2 kertaa ja kiinnostuneita oli mukana yhteensä 9.

Lahjoitukset
Kyläseura sai lahjoituksena Arto Tuomiselta kirjoja ja valokuvia. Håkan Westerholmilta saatiin
rahalahjoitus, Verkatehtaan postittamia kirjekuoria ja vanhoja postikortteja kylästä ja kirkosta.
Lahjoitukset ovat arvokas osa kylän historiaa ja materiaalit on talletettu kyläseuran kokoamaan
historiamappiin. Kiitämme lahjoittajia.

Tapahtumat
Talkoot
Vuoden aikana talkoita ei voitu totuttuun tapaan järjestää koronan vuoksi.
Urheilukentän nurmikkoa leikattiin edelleen talkoovoimin. Talkootyön merkitystä pienessä
kyläseurassa ei voi liikaa korostaa. Talkoisiin osallistui 35 henkilöä ja kaiken kaikkiaan tunteja
kertyi satoja. Olemme äärettömän kiitollisia kaikesta talkootyöstä.
Slussin talkoot 14.4.2020
9 ihmisen talkoovoimin kaadettiin venevajan päädystä lahopuita, jotka olivat huonon kuntonsa
vuoksi vaaraksi vieressä oleville venepaikan haltijoille. Risut ja oksat hyödynnettiin juhannuskokon
aineeksi ajamalla ne Mikkolaan. Talkootarjoiluna nautittiin pitsoista.
perhosniityn talkoot 26.3 ja 19.9.20
Maaliskuun talkoissa aloitettiin niityn pohjatyöt katkomalla ja haravoimalla alueelle kasvaneita
leppiä ja pajuja. Töitä oli tekemässä 3 kyläläistä.
Kaunis ja lämmin syksyinen sää keräsi syyskuun talkoihin peräti 17 talkoolaista. Mukana oli niin
lapsia kuin aikuisia. Perhosniityltä kaivettiin puiden juuria, niitettiin, haravoitiin ja lopuksi heiteltiin
maahan kesäkukkien siemeniä.
Keväällä raivatut risut poltettiin ja hiilloksella paistettiin talkoopalkaksi makkaraa ja maissia.
Torialueen niityn hoito jatkui neljättä kesää. Pitkät ruohot niitettiin ja haravoitiin. Kesällä voitiin jo
todeta, että erilaiset kesäkukkaset alkavat nousta ruohojen seasta.
Manibackan kuntorata
Rataa kunnostettiin pienellä talkoojoukolla mm. tasaamalla kuoppia sahanpurulla. Radalle
hankittiin laatikko ja osallistumisvihko. Nyt kaikilla kolmella kylän ulkoilureitillä voidaan
liikuntasuoritukset kirjata muistiin. Vuoden vaihteen 2021 jälkeen arvottiin kunkin
osallistumisvihkon kävijöiden kesken otsalamput. Merkintöjä Rahnolantien laatikolla oli 435,
voittaja Paula Holmila, Iilammmen laatikolla 391, voittaja Auli Nuolivirta ja Vanhan Antskogintien
laatikolla 1263, voittaja Marko Salenius.
urheilupaviljongin kunnostustalkoot 4, 15 ja 22.6.20
Paviljonkia kunnostettiin kesäkuussa. Vanhat maalit raavittiin pois ja talo sai ylleen kauniin,
vaaleankellertävän maalipeitteen. Myös terassin lattia ja rappuset uusittiin ja ikkunoita korjattiin.
Mako Oy lahjoitti maalit ja kunnosti ikkunat. Talkoolaisia oli mukana kymmenen ja talkooeväiksi
tarjottiin kahvia, pitsaa ja voileipiä.
kukkasipulien istutustalkoot 15.11
Torille istutettiin narsisseja ja helmililjoja n. 80 kpl. Sipuleita oli istuttamassa niin aikuisia kuin
lapsia, yhteensä 6 kyläläistä. Tavoitteena on muutenkin elvyttää keto- ja niittykukkia, sillä
pölyttäjien määrä on huolestuttavasti pudonnut elinympäristön muutoksen ja ympäristömyrkkyjen

vuoksi

Muut tilaisuudet
jälki-/luontoretki 23.2.20
Lumipeitteen puuttumisen vuoksi retki muuttui luontoretkeksi. Osallistujia oli 6. Retki aloitettiin
Slussista, josta kierrettiin Rahnolan tielle ja se päättyi jokilaaksoon. Maailma oli vielä varsin
hiljainen muutamaa linnun laulua lukuun ottamatta.
kyläpäivä 29.2.2020
Käytiin läpi kyläkyselyn yhteenvetoa. Päivän teemaksi valittiin urheilukentän
liikuntamahdollisuuksien lisääminen, paviljongin kunnostaminen ja vieraslajien poistaminen kylän
alueelta.
maalisrieha 7.3.2020
Talvirieha siirrettiin huonojen kelien vuoksi maaliskuulle. Tilaisuus oli avoin kaikille Antskogin,
Pohjan ja Fiskarsin perheille. Riehassa oli luontopolku, hevosella ratsastusta, siementen istutusta,
sekä perinteinen laskiaispulla- ja makkaratarjoilu nokipannukahveineen. Talviriehaan osallistui n.
50 ulkoilijaa.
Mikkolan siivoustalkoot
Yhteisiä siivoustalkoita ei järjestetty tänä vuonna. Kyläseura esitti kyläläisille toivomuksen, että
rantaa käytäisiin haravoimassa ja siistimässä pienemmällä väkimäärällä ja oman aikataulun
mukaan. Uimakauden alkaessa ranta oli siistinä valmis ottamaan vastaan uimarit ja rannalla olijat.
kesäjuhlat 1.8.20
Perinteinen juhlapäivä 1.7 vaihtui tänä vuonna koronan takia. Juhlaa päästiin viettämään kuukautta
myöhemmin ja kaunis sää salli juhlan vieton pihalla. Paikalla oli 70-80 osallistujaa, jotka kiittelivät
rennosta ja mukavasta juhlasta. Kahvilan tarjoilu oli runsas ja leipomuksia saatiin 8 leipurilta.
Juhlan kunniavieraana oli 92-vuotias Leo Skurnik, joka asui kylässä 1948-1950. Hän kertoi
muistojaan Verkatehtaan ajoilta, perustamastaan laulukuorosta ja toiminnastaan urheiluseura
Yrityksessä.
Hän lahjoitti kyläseuralle käsipallojoukkueen 1948-1951 valokuvan, sanat Verkatehtaan
joulujuhlaan 1949 kirjoitettuun kuplettiin, Yrityksen pinssin, pari lehtileikettä sekä Yrityksen hänelle
pöytätenniksestä 20.11.1949 antaman kunniakirjan.
Juhliin osallistui myös Jacques Grönlund, Verkatehtaan viimeisen isännöitsijän (johtajan) kuopus ja
saimme kuulla myös hänen muistojaan.
Päivän musiikin tarjosivat kylän omat trubaduurit Marko Salenius ja Kalle Dönsberg, jotka saivat
Antskog-kappaleeseensa mukaan ex tempore syntyneen ”tyttötanssiryhmän”.
Illan päätteeksi sytytettiin Mikkolan kokko, joka jäi kuivan ja helteisen sään vuoksi polttamatta
juhannuksena. Liekkien loimotusta oli seuraamassa runsaat 20 ihmistä.
kesänäyttely 1 – 2.8.20
Markku Relanderin näyttely Nothern Lights oli avoinna vain viikonlopun. Näyttelyn teokset olivat
mäntylaudalle tehtyjä ”maalauksia”, joissa oli hyödynnetty puun pintoja, syitä ja oksan paikkoja.
kesäkahvila 2.8.20
Koronan rajoitettua tilaisuuksien järjestämistä ja kokoontumisia, ei tänä vuonna järjestetty

kesäkahvilatoimintaa. Vain näyttelyn ja kesäjuhlan yhteydessä kahvila oli avoinna. Kyläläisiä
poikkesi paikalla kunnioitettava määrä.
Vuosikokous 22.8.2020
Koronan vuoksi yhdistyksille annettiin mahdollisuus lykätä vuosikokoustaan. Vuosikokouksessa oli
10 osallistujaa. Kokouksen alussa kuulimme Anne Ollilan esityksen villiyrttien säilönnästä ja
käytöstä.
kynttilät syttyvät kirkkopaikalla -tapahtuma 24.12
Myös jo perinteeksi muodostunut yhteistilaisuus sai väistyä koronan tieltä. Kyläseura ja kyläläiset
kävivät kuitenkin omia aikojaan sytyttämässä paikalle kynttilöitä, joita kertyi 29 kpl.

