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Antskogin kyläseura ry:n Toimintakertomus 2021
Jäsenistö
Vuoden aikana saatiin 2 uutta jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmäärä oli 146.

Hallinto ja sen toiminta
Kyläseuran hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallitukseen kuuluivat Marja Salenius puheenjohtajana,
Ulla Korhonen varapuheenjohtajana, Kirsti Wilde sihteerinä, Kalle Dönsberg, Sami Virta, Anne
Ollila, Terhi Joensuu ja Åse Hensbo. Barbro Sainio jatkoi rahastonhoitajana hallituksen
ulkopuolella.

Kyläsuunnitelma
Antskogin kyläseura on tehnyt vuonna 2020 kyläsuunnitelman, jonka mukaisesti toimintaa
toteutettiin myös vuonna 2021. Keskeisiä tavoitteita suunnitelmassa ovat viihtyisä elinympäristö ja
monipuoliset liikuntamahdollisuudet, joiden edistämiseksi tehdään vuosittain
toimintasuunnitelmat. (Lue lisää: https://www.antskoginkylaseura.com/antskoginkyla/kylasuunnitelma/).

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.
Käytössä on myös yhteinen sähköpostitili (antskoginkylaseura@gmail.com), jonka avulla kyläläiset
voivat ottaa hallitukseen yhteyttä.

Yhteistyötahot
Kyläseura sai sekä kaupungilta että Fiskarsin MLL:lta avustusta nuorten ja lasten toimintaan.
Uudenmaan kylät järjesti vuosikokouksensa 21.4 etäyhteydellä Antskogin työväentalolla.
Kokoukseen osallistuivat Marja Salenius ja Ulla Korhonen sekä Ismo Sjöblom työväenyhdistyksen
edustajana. Ismo kertoi osanottajille työväentalon historiaa ja Ulla esitteli kyläämme.
Kyläseura vastaanotti saamansa kunniakirjan Vuoden uusmaalainen kylä- kilpailusta. Kunniakirja
ripustettiin työväentalon kahvilan seinälle.
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Raaseporin Luonnon vieraslajien torjuntahanke
Raaseporin luonto sai vieraslajien poistohankkeelle rahoituksen ja pyysi alueen kyliä osallistumaan
talkoisiin. Vieraslajien poistoprojektissa tuli kylämme osuudeksi järjestää talkoot kesä-heinäkuussa:
yhdet jättipalsamille ja kolmet lupiinille. Yhteensä vieraslajitalkoita tehtiin 48 tuntia. Vieraslajien
poiston merkitys luonnon monimuotoisuudelle ei ole ikävä kyllä vielä suuren yleisön tiedossa, joten
sen eteen on vielä tehtävä töitä.

Radio Fiskars
Korona esti suunniteltujen henkilöhaastattelujen tekemisen.
2015 kesänäyttelyn yhteydessä toteutetusta muisteluiltapäivästä “Näin minä sen muistan” tehty
nauhoitus talletettiin radion ohjelmistoon.
Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa osoitteessa www.radiofiskars.fi, jonne on linkit Antskogin
kyläseuran kotisivuilta.

Hankinnat ja toimenpiteet
Kyläseura hankki
•
•
•
•
•

2 kiikaria luontoretkillä käytettäviksi
myyntituotteina putkihuivit Antskog-logolla ja pefletit
lasten liikuntakerhoa varten 2 sulkapallosettiä, 2 jalkapalloa sekä pesäpallotarvikkeita
uuden jäteastian Mikkolaan
maitolaiturin, joka kunnostuksen jälkeen pystytetään työväentalon risteykseen toimimaan
kirjalainaamona, josta kyläläiset voivat hakea lukemista.

Kyläseura lähetti kirjelmiä Raaseporin kaupungille ja ELY-keskukseen ja Karjalohja- Fiskars -tien
huonon kunnon vuoksi sekä kylän läpi kulkevalla tiellä käytettävien ylinopeuksien vuoksi.
Muutoksia odotellaan edelleen.
Kyläseura on myös aktiivisesti ottanut yhteyttä Rosk´n´Roll jäteyhtiöön jäteastioiden ympäristön
siivottomuuden vuoksi. Alueelle astioiden ulkopuolelle jätetään säännöllisesti sinne kuulumatonta
ainesta.
Lisäksi kyläseura otti yhteyttä Raaseporin kaupunkiin bussivuorojen supistamisen vuoksi.
Kaupungin uudella päätöksellä palautettiin päivävuoro.
Ilkivallalta ei kylällä säästytty tänäkään vuonna. Mikkolan venerannassa vahingoitettiin yhtä venettä
ja yksi vene varastettiin, mutta se onnistuttiin löytämään toisesta rannasta ja palautui omistajalle
lähes vahingoittumattomana.

Uimaranta ja venepaikkojen vuokraus
Kyläseura on vuokrannut Fiskars Oy:ltä Mikkolan rannan kyläläisten yhteiseksi virkistysalueeksi.
Rannalle on merkitty 37 venepaikkaa, joita kyläseura ylläpitää ja vuokraa.
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SAPE-hanke
Pellervon taloustutkimus käynnistämän hankkeen ”Sujuva arki, parempi elämä” tavoitteena on
löytää kestävän kehityksen toimenpiteitä, joilla maaseudun arjen rakenteita voidaan sujuvoittaa ja
parantaa maaseudun elämänlaatua.
Hankkeeseen valittiin neljän maakunnan alueelta 7-9 kylää. Uudenmaan kylien kyläasiamies Anu
Nilssonin ehdotuksesta myös Antskog pääsi mukaan tutkimukseen.
Tutkijoille toimitettiin pohja-aineistoksi toimintakertomukset ja -suunnitelmat viideltä vuodelta sekä
kyläsuunnitelma. Sen jälkeen tutkijat haastattelivat 18.5.21 kylän edustajia. Meiltä osallistuivat
Marja Salenius, Ulla Korhonen ja Kirsti Wilde. Hankkeen lopputuloksen piti valmistua vuoden 2022
loppuun mennessä.

Palkintojen arvonta kuntoreiteillä kulkijoiden kesken
Kaikki kylän ympäristössä olevat kolme kuntoreittiä olivat koko vuoden ahkerassa käytössä.
Suorituksia kertyi Vanhan Antskogintien reitille 1263, Rahnolaan 435 ja Iilammelle 391. Jokaisen
reitin kulkijoiden kesken arvottiin otsalamput.

Lahjoitukset
Kyläseura sai lahjoituksena laiturin, joka kunnostettiin ja kiinnitettiin talkoilla Mikkolan rantakallioon.
Kyläseura sai vuoden 2015 valokuvanäyttelyn yhteydessä ja vielä sen jälkeenkin kyläläisiltä
alkuperäisiä valokuvia kylän menneisyydestä. Kuvat, joita oli 40 kpl, lahjoitettiin Fiskarsin
museoon.

Tapahtumat
Talkoot
Urheilukentän nurmikkoa leikattiin edelleen talkoovoimin. Tänä vuonna talkoolaisina toimivat kylän
nuoret, joita muistettiin vuoden lopulla pienellä aktiivisuus-stipendillä. Talkoissa oli mukana runsaat
50 henkilöä ja kaiken kaikkiaan tunteja kertyi satoja. Olemme äärettömän kiitollisia kaikesta
talkootyöstä.

Hiihtolatujen ylläpito
Aktiivisten hiihtolatujen ylläpitäjien toimesta saatiin kyläläisten käyttöön hiihtoladut Manibackan
kuntoradalle, Soilaan, Pikku-Soilan tielle ja Iilammelle. Lunta satoi poikkeuksellisen paljon, joten
Pikku-Simin luistelurataa ei voinut ylläpitää.
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Mikkolan talkoot
Vuoden tauon jälkeen järjestettiin talkoot uimaranta-alue kesäkuntoon laittamiseksi. Alue
haravoitiin, pukukoppi ja wc siistittiin. Nuotiopaikalle ostettiin uusi kaivonrengas. Talkoolaisissa oli
mukana niin vakituisia kuin vapaa-ajan asukkaita. Mukana ahertamassa oli 18 aikuista ja 8 lasta.
Kesän aikana pukukoppi sai ylleen myös uuden maalikerroksen.
Koronatauon aikana rannan tuntumassa kasvaneet pensaat ja pusikot olivat rehevöityneet.
Kasvillisuus oli myös vallannut 2016 rannalle levitetyn hiekka-alueen, joka puhdistettiin ruohoista ja
puun taimista. Hiekka-alueen kokoa saatiin näin kasvatettua merkittävästi. Talkoissa oli mukana 8
kyläläistä.
Laituri kunnostettiin ja nostettiin syksyllä ylös talkoovoimin.

Tori- ja perhosniityn talkoot
Toriniityn ja perhosniityn pitkät heinät niitettiin ja haravoitiin talkoissa. Mukana oli yhteensä 14
talkoolaista.
Keväällä saatiin myös nauttia syksyllä istutettujen narsissien kukinnasta

Kukkasipulien istuttaminen
Kylän raitteja kaunistamaan ostettiin lisää kevätkukkien sipuleita. Torille ja bussipysäkille istutettiin
60 narsissia ja 70 krookusta.

Talvi- ja jouluvalot
Kylän torille laitettiin talvivalot marraskuun alussa ja isoon kuusen jouluvalot joulun aikaan
ilahduttamaan ohikulkijoita.

Äijä-kävelyryhmä
Vuoden alussa perustettiin liikuntaryhmä, jonka tarkoituksena oli saada kylän miesväkeä liikkeelle.
Mukaan saatiin niin vanhempaa kuin nuorempaakin liikkujaa ja kävelylenkit suuntautuvat eri
puolille kylän ympäristöä. Reippaan liikunnan lisäksi lenkit tarjoavat myös hengen ravintoa
tarinoinnin muodossa. Viikoittaisilla lenkeillä oli mukana keskimäärin 4-5 ihmistä.

Perhejooga
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Fiskarsin jaoston tukemana pidettiin perhejoogaa kaksi kertaa
marras-joulukuussa. Koronatilanteen huonontumisen takia loput joogakerrat siirrettiin keväälle
2022. Joulujoogan yhteydessä oli lapsille pieni joululahja ja pipareita sekä glögiä myös aikuisille.
Joogaan osallistui n. 5 hlö/ kerta.
Vetäjänä toimi Virpi Saari.

Liikuntakerho
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Fiskarsin jaoston tukemana järjestettiin kesällä liikuntakerho
lapsille ja nuorille Antskogin urheilukentällä. Liikuntakerhossa oli mm. jalkapalloa sekä muita
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ohjattuja ryhmälajeja ja -pelejä. Pesäpallo sai myös kylän vanhempia innostumaan osallistumaan
toimintaan.
Toimintaan osallistui lapsia Antskogista ja lähikylistä n. 5-12 lasta/ kerta. Ohjaajana toimi Sampo
Daniel Fiskarsista.

Muut tilaisuudet
Lukupiiri
Lukupiiri on kokoontunut kesätaukoa lukuun ottamatta kerran kuukaudessa Työväentalolla tai
koronarajoitusten vuoksi osittain etäyhteyksillä. Yhteisesti valittujen kirjojen lukukokemuksista on
kokoontunut keskustelemaan 5-8 osallistujaa / kerta.

Eläinten jälkiä lumessa -retki
Retkelle kutsuttiin kylän lapsiperheet ja ohjeistettiin vanhempia pitämään huoli turvaväleistä.
Retken ohjaajana toimi Terhi Joensuu. Retkelle osallistui 16 henkilöä, joista 10 lasta 4 vanhempia
ja 2 ohjaajaa/ avustajaa (Ulla Korhonen ja Terhi Joensuu). Retki toteutettiin pienryhmissä.
Retken aikana tutustuttiin erilaisiin eläintenjälkiin, mukana mm. suden, ilveksen, karhun, hirven,
peuraeläinten, villisian, kärpän jälkiä, jotka ohjaajat tekivät maastoon jäljitellen eläinten oikeaa
askelmittaa ja tassunkuviota. Kaikkien iloksi saukon aidot jäljet löytyivät joen luota.
Lintuja bongattiin ja lisäksi opeteltiin suomen yleisimmät talvehtivat linnut. Perheet saivat
mukaansa hienot A3- laminoidut julisteet. Yksi innokas lapsi sai mukaansa eläinten jäljistä tehdyt
laminoidut A4 infomonisteet, sillä hän aikoi pitää esitelmän koululla aiheesta.
Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua lumikenkien käyttöön. Retken päätteeksi paistettiin makkarat
Mikkolanrannan nuotiopaikalla.

Vuosikokous 16.5
Vuosikokouksessa oli 13 osallistujaa.

Vaalikahvila 29.5
Kuntavaaleissa oli taas mahdollista äänestää ennakkoon työväentalon luo saapuneessa
vaalibussissa. Kyläseuran kesäkahvila oli avoinna äänestyksen ajan ja kävijöitä oli kymmenkunta.

Kesäjuhlat 31.7
Koronatilanne vaikutti vielä tänä vuonnakin juhlan ajankohtaan ja ne siirrettiin heinäkuun loppuun.
Juhlat vietettiin ulkosalla, jonne myös kahvila pystytettiin. Väkeä oli paikalla normaalia vähemmän
mutta kuitenkin n. 60-70 henkilöä ja juhlaväeltä saatiin kiitosta rennosta tunnelmasta.
Nostettiin maljat kylän aktiivisuudestaan saamasta kunniamaininnasta.
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Ohjelmassa oli perinteistä seurustelua, kahvilassa oli tarjolla 7 kyläleipurin herkullisia leivonnaisia
ja juhlaväkeä viihdytti oman kylän orkesteri (Kalle Dönsberg, Marko Salenius, Tuomas Tuominen,
Patrik Jönsson) solistinaan Kati Syrjänen.
Raaseporin luonnon Kaisa Kauranen kertoi vieraslajihankkeesta. Myös perinteiset arpajaiset
pidettiin ja tällä kertaa pääpalkintona Linda Sainion leipoma mansikkakakku.

Jouluillallinen yhdessä työväen yhdistyksen kanssa 5.12
Yhdessä Antskogin Työväenyhdistyksen kanssa päätettiin kiittää aktiivisia talkoolaisia
jouluruokailun merkeissä. Tapahtumaan osallistui 35 henkilöä.
Maistuvasta jouluruokailusta vastasi Marina Usvalahti.

Kynttilät syttyvät kirkkopaikalla -tapahtuma 24.12
Joulupukki oli laulattamassa joululauluja ja puhujavieras Tomi Hietapakka luki evankeliumin.
Kyläseura ja kyläläiset sytyttivät paikalle kynttilöitä, joita kertyi kolmekymmentä.
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