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Antskogin kyläseura ry (hyväksytty pvm 2020) 

Toimintakertomus 2019 
 

Vuoden aikana järjestettiin tapahtumia, joista osa on jo muodostunut perinteeksi, osa oli aivan 
uusia. Tapahtumiin olivat tervetulleita kylän asukkaat ystävineen ja vieraineen.   

Jäsenistö 
Vuoden aikana saatiin 7 uutta jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmäärä oli 135. 

Hallinto ja sen toiminta 

Kyläseuran hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallitukseen kuuluivat Marja Salenius puheenjohtajana, 
Ulla Korhonen varapuheenjohtajana, Kirsti Wilde sihteerinä, Kalle Dönsberg, Sami Virta, Anne 
Ollila ja Milja Nitovuori. Marjatta Munter toimi rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolella. 

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. 

Kyläseura jatkoi yhteistyötään Radio Fiskarsin kanssa, jonne tehtiin radio-ohjelmia Antskogin 
tilaisuuksista ja henkilöistä. Kesällä haastateltiin yli 90-vuotiasta Hjördis Nässlingiä, joka kertoi 
muistojaan kylästä ja urheiluseura Yrityksestä.  Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa osoitteessa 
www.radiofiskars.fi , jonne on linkit Antskogin kyläseuran kotisivuilta. 
 

Yhteistyötahot 

Kyläseura sai sekä kaupungilta että Karjaa-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä avustusta nuorten ja 
lasten toimintaan. Varoja kohdennettiin mm. urheilukentän hoitoon ja hiihtolatujen tekemiseen sekä 
kylien välisiin yhteisiin tapahtumiin. 

8.4.2020 järjestimme tapaamisen Pohjan ja Fiskarsin kyläseurojen edustajien kanssa tavoitteena 
järjestää lapsille yhteisiä tapahtumia. Saimmekin samana vuonna jo tapahtumia koulun 
päättäjäisiin 16.8 Pohjan Gumnäsiin ja 25.5 kylien yhteisen nuokkarin Fiskarsin skeittipuistoon. 

Marja ja Kirsti osallistuivat 28.10.2029 Pohjan Stämbackenissa kyläreffeille, jossa oli mukana n. 6-

7 Raaseporin kylän edustajaa kuulemassa esitystä kyläsuunnitelman tekemisestä. Paikalla oli 

myös kaupungin edustaja, joka painotti kyläsuunnitelmaa hyvänä työkaluna kylien ja kaupungin 

välisessä yhteistyössä. Kylämme lisäksi vain Skogbyn kylä on aloittanut jo suunnitelman teon. 

Kyläseurasta Marja edusti Työväenyhdistystä Uudenmaan kylien hankkeessa Kehittyvät kylätalot. 
Tarkoituksena on varmistaa ja vahvistaa kylätalojen tulevaisuus huolehtimalla mm. niiden 
kunnosta. 

Marja kertoi kyläseuramme toiminnasta Uudenmaan kylien kutsusta Klaukkalassa 12.9.2020 

http://www.radiofiskars.fi/
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Hankinnat ja toimenpiteet 
Kyläseura hankki ulkokatoksen kahvilatoimintaa varten, kengurupallon urheilutoimintaan, lyhtyjä 
torin jouluvalaistusta varten sekä uuden termoskannun kadonneen tilalle. Kyläseura toivoo, ettei 
sen omaisuutta oteta käyttöön ilman lupaa. 

Uimarannan ohjeet uudistettiin ja rannalle tehtiin korit, joihin voi palauttaa tyhjät pullot ja tölkit sen 
sijaan, että menisivät jätekeräykseen. 

Kyläseuran kotisivut uudistettiin. 

Linja-autopysäkille istutettiin narsisseja. Tavoitteena on muutenkin elvyttää keto- ja niittykukkia, 
sillä pölyttäjien määrä on huolestuttavasti pudonnut elinympäristön muutoksen ja 
ympäristömyrkkyjen vuoksi. 
 

Antskogin työväenyhdistyksen aloitteesta saimme Raasepori-kyltin Karjalohjan rajalle. Samalla 
Raaseporin pienin kylä, Antskog, sai julkisuutta Ylen ohjelmassa. 
 

Kylän läpi kulkeva liikenne on ollut vuosittain kasvussa mm. Fiskarsin viikonlopputapahtumien ja 

Fiskarsin pyöräilyreittien vuoksi sekä raskaan liikenteen puu- ja sorakuljetusten vuoksi. Kovin moni 

autoilija ei kunnioita kylän nopeusrajoitusta. Marja lähetti 10.10 poliisille toivomuksen toteuttaa 

jossain vaiheessa nopeusvalvontaa mutta toimintakertomusta kirjoitettaessa mitään ei ollut vielä 

tapahtunut.   

Lahjoitukset  
Kyläseura sai lahjoituksena kaksi A-mainosstandia ja lentopallo-/ sulkapalloverkon. 

Tapahtumat 

Talkoot  

 

Vuoden aikana järjestettiin erilaisia talkootapahtumia. Siivottiin torialuetta ja Mikkolan rantaa ja 

jatkettiin entisen kaupan alueen risujen karsimista. 

Pikku-Simin luistelurataa ylläpidettiin talkoovoimin lumi- ja jäätilanteen sen salliessa. Myös ladut 
mukaan lukien Soilan hiihtolatu saatiin hiihtokuntoon.   

Urheilukentän nurmikkoa leikattiin edelleen talkoovoimin ja työhön osallistui 2-3 kyläläistä.      

Talkoissa ja eri tapahtumien järjestelyissä oli töitä tekemässä noin 30-40 ihmistä, joista 
aktiivisimmat olivat mukana useassa tapahtumassa. Talkoot kestivät yleensä pari tuntia, joten 
talkootunteja tehtiin taas roimasti. Kiitos kaikille osallistujille! 

Muut tilaisuudet 

Kyläiltapäivä luontokuvien merkeissä 2.2.2019 

Nils Sundberg Pohjankurusta esitti luontokuviaan, joiden teemana oli ” Läheltä ja kaukaa, 
Patagonia ja saariston linnustoa”. Saimme nähdä vaikuttavia valokuvia kaukaisen Chilen 
luontomaisemista ja kotoisista linnuistamme. Katsomassa oli 21 kyläläistä. Kahvila oli myös 
avoinna ja saatiin kartutettua kyläseuran kassaa 
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KYLÄSUUNNITELMA 
 

Kyläseuran toimesta työstettiin kyläsuunnitelmaa, johon kirjataan lähivuosien kehittämiskohteet ja 
toivottu toiminta. Kyläsuunnitelma toimii työvälineenä hallitukselle sekä apuna rahoitusten 
hakemisessa ja kylän viestinnässä. Ensimmäisessä kokoontumisessa 9.2. suunnitelman teosta oli 
kertomassa Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Anu Nilsson ja paikalla oli myös Pomovästin 
edustaja, joka kertoi hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Osallistujia 1. kokouksessa oli 10 
henkilöä. 

Kyläsuunnitelman pohjana ovat asukkaiden toiveet ja näkemykset kylän kehittämiseen. Niitä 
kartoitettiin ensin lasten unelmapajassa 17.3. (n.10 osallistujaa), josta tuloksena syntyi 
piirustuksien ja lappusien täyttämä toiveiden puu. Aikuisten toiveet kerättiin 8 osallistujan voimin 
10.6. kyläsuunnitelmaillassa, jossa Anu Nilsson oli ohjaamassa työskentelyä.  

Työpajoissa kerättyjen toiveiden ja ideoiden perusteella valmistettiin kyläläisille suunnattu kysely, 
jossa kysyttiin mielipiteitä työpajoissa esitettyihin asiakokonaisuuksiin. Lisäksi oli mahdollista 
avovastauksilla nostaa esiin uusia toiveita. Kyselyyn vastasi 35 kyläläistä. Vastaukset koottiin 
yhteenvedoksi, joka julkaistiin kaikissa kylän viestintäkanavissa ja on luettavissa kyläseuran 
kotisivuilla. Kyläsuunnitelman tekoa jatketaan vuonna 2020.          
 

Talvirieha 24.2.2019 

Dönsbergin tilalla järjestettiin luontopolku, hevosajelua, pulkkailua sekä perinteinen laskiaispulla- ja 
ja makkaratarjoilu nokipannukahveineen. Talviriehaan osallistui n. 40 ulkoilijaa pääasiassa omalta 
kylältä. 

Vaalikahvila 6.4.2019 
Äänestysbussin tultua taas kylälle oli kyläseuran kahvila avoinna. Paikalla poikkesi 12 kävijää ja 
muutama roponen saatiin kyläseuran kassaan.  
 
Vuosikokous 6.4.2019 
Vuosikokouksessa oli 7 osallistujaa. Kokouksen alussa oli vieraana Uudenmaan Kylien Anu 
Nilsson, joka kertoi omassa kylässään toteutettujen luontopolkujen rakentamisesta ja niiden 
hoitamisesta.     

Mikkolan siivoustalkoot 4.5.2019  
Uimakauden lähestyessä haravoitiin ja siistittiin koko uimaranta-alue. Rantaa siistimässä oli 14 
talkoolaista. Voimia työhön kerättiin nauttimalla nuotiopaikalla käristettyä makkaraa. ja kahvia. 
Samalla ennakoitiin jo juhannuskokon rakentamista keräämällä sitä varten risuja. 

Kaupan ympäristön risutalkoot 13.5.2019  
Paikalla oli 2 ahkeroijaa. Talkoissa jatkettiin viime kesänä aloitettua työtä raivaamalla paksumpia 
puita.    

EU-vaalikahvila 18.5.2019 

Kahvila oli avoinna äänestyksen ajan ja paikalla poikkesi 10 kyläläistä 

nuokkaritapahtuma 25.5.19  

Tapahtumapaikkana oli Fiskarsin skeittirata ja ohjelmassa ohjattuja leikkejä, vapaata olemista ja 

lettutarjoilu. Kylästä oli mukana 4 lasta. 

luontoretki Pohjolan luonnonkukkien päivänä 16.6.2019  

Seitsemän hengen voimin kierrettiin Mörkbäckin pääosin luonnontilainen puronotko. Finnsjön 

rannalla pidettiin evästauko, jonka jälkeen palattiin jokivartta pitkin tehtaan piiriin. Antskogin 
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jokivarren varttuneessa kuusikossa katseltiin muinaisesta pellonraivauksesta kertovia, jo 

sammaloituneita pronssikautisia hautoja muistuttavia kivikasoja. Myös kasvillisuudessa havaittiin 

lajeja, jotka kertovat alueen olleen avointa vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Mm. yksittäisiä 

nurmitädykkeitä ja ahomataraa kasvoi siellä täällä muistona jokivarren aiemmasta viljely- ja 

laidunkäytöstä.  

Mikkolan rannan perhepiknik ma 17.6.2019  

Rantatapahtumassa mukana 7 perhettä. Ohjelma vapaamuotoinen ja yhteinen grillaushetki 

nyyttärihengellä oli pääosassa sekä vapaa leikki ja jutustelu. 

juhannukokko 21.6.2019  

Kokko rakennettiin 5 henkilön toimesta. Paikalla oli väkeä 40-50 kpl. Ohjelmatarjontana oli 

seurustelua ja musiikkia. Kokkoa ei pystytty polttamaan kuivuuden vuoksi.   

Kokko poltettiin kesätapahtumien päättäjäisiksi 21.7 ja tapahtumaa oli seuraamassa parikymmentä 

kyläläistä. 

kesäjuhlat 6.7.2019  

Päivää viettämässä oli n. 100 ihmistä ja se kului perinteisesti seurustellen ja musiikkiesityksiä ja 

Kalle Fromin puhetta kuunnellen. Tunniksi juhlaa ennen avattu kahvila veti tilan täyteen 

kahvittelijoita. Myynnissä oli 12 kyläleipurin maittavia leivonnaisia.   

kesänäyttely 12–14.7 ja 19–21.7.2019  

Kesänäyttely hoitui tänä vuonna kokonaan kylän omien taiteilijoiden toimesta. Esillä oli Sarita 

Vahteran silkkityömaalauksia, Teemu Ritasen paikallisia luontokuvia, Ulla-Maija Alasen valokuvia ja 

Åse Hensbon maalauksia. Heidän lisäkseen mukaan tulivat vielä Kirsi-Teresa Kivelä kivikoruineen 

sekä Carina Åstrand kortteineen ja maalauksineen.   

Näyttelyn ajan kyläseuran kahvila oli avoinna ja keräsi paikalle taas kyläläisiä ja ohikulkijoita. 

Ensimmäisenä viikonloppuna pidettiin kirpputori, johon osallistui 5 myyjää. Mukaan saatiin 

paikallinen hunajantuottaja ja matkailuyrittäjä edustamineen kosmetiikkatuotteineen. 

lasten tapahtuma Back to School Gumnäsissä 16.8.201919   

Tapahtuma oli Pohjan ja Fiskarsin kyläseurojen ideoima tapahtuma lapsille, jonne kyläseurat 

järjestivät bussikuljetukset. Tapahtumassa paljon ohjattua toimintaa ja hampurilaistarjoilu, 

pomppulinna ja kylän maskotti panda. Tapahtuma veti paikalle noin 150 osallistujaa ja meidän 

kylästä mukana oli 6 lasta. 

torikedon talkoot 19.8.2019 

Alueelta on poistettu kesän aikana vieraslajeja ja se niitettiin talvikuntoon. Paikalla oli 6 

talkoolaista. 

Halloween pe 1.11.2019 

Askartelutapahtumassa oli mukana 10 lasta ja 4 aikuista, tehtiin uusia halloween koristeita 

tapahtuman koristeluun ja halloween aiheisia keksejä mm. hillosormia.  

Juhlaa järjestämässä oli 6 henkilöä ja lapsia osallistui 16.  Pääpaino tänä vuonna oli juhlien 

järjestäminen kylän omille lapsiperheille. Perinteisen Halloween buffetin ohella Halloween teemaan 

koristellussa työväentalossa oli ohjattuja pelejä ja leikkejä mm. räkäboksi, silmämunalusikassa-rata 

ja haamuhyppely, sekä ulos rakennettu aarreseikkailu, joka päättyi ongintaan. 
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joululaululauantai 30.11.2019 

Talven hiljaisuudessa vietettiin ensimmäistä kertaa joululaulujen lauantaita. Säestäjäksi oli saatu 

nurmijärveläinen Quartetto Troppo ja laulajia oli paikalla n. 30. Kyläseuran kahvila oli avoinna ja 

tarjolla oli jouluisia herkkuja glögistä torttuihin. 

Jouluaaton tilaisuus Kirkkopaikalla 24.12.2019 
Kirkkopaikka oli taas valaistu kynttilöin ja paikalle kerääntyi 40 ihmistä.   
Kyläraitin varrella kasvava kuusi sai taas ylleen kauniit jouluvalot. ja torin puihin ripustettiin lyhdyt ja 
valonauhat kyläläisten iloksi. 
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