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Väärninsaaren ystävät ry 

 

1. Yleistä 

 

Kesällä 2020 aiheutti keskustelua eri tahoilla Väärninsaaren kohtalo, kun 

tietoon tuli SRK yhtymän aikomus realisoida saari. Juhani Isosaari kutsui 

Väärninsaareen 24.10.2020 asiasta kiinnostuneita kuntalaisia pohtimaan miten 

pelastetaan Väärninsaari lapinlahtelaisille, paikalla oli vajaa 20 henkilöä. 

Tapaamisessa päätettiin, että järjestetään ”Väärninsaaren ystävät” yhdistyksen 

perustamiskokous 30.10.2020, jonka tarkoituksena oli pelastaa Väärninsaari 

lapinlahtelaisten virkistys- ja harrastustoiminnan kohteeksi. 

Perustamiskokous pidetiin 30.10.2020 kunnantalolla, perustamiskirjan 

allekirjoitti 19 henkilöä. Rekisteröinti päätettiin tehdä vasta sitten, kun 

Väärninsaaren omistusjärjestelyt ovat selvät. 

Perustamiskokouksen jälkeen yhdistys on toiminutkin aktiivisesti tavoitteena 

saada Väärninsaari lapinlahtelaisten virkistys- ja harrastekäyttöön. Alkuvuosi 

2021 menikin lähinnä neuvotteluissa Ylä-Savon seurakuntayhtymän kanssa.  

Ylä-Savon yhteinen kirkkoneuvosto teki myönteisen päätöksen asiasta 

17.8.2021. Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa kymmenen (10) 

vuotta. Sopimus alkoi 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2031. SRK- yhtymä luovutti 

myös päärakennuksen irtaimiston yhdistykselle. 

Seurakuntayhtymä vastaa kiinteistön kiinteistöverosta, vakuutuksesta (jäljelle 

jäävät rakennukset ja tontti puustoineen), sähköstä, vesi- ja jätevedestä ja 

jätehuollosta 1.1.2022-31.12.2027 välisen ajan.  

Yhdistyksen on rekisteröity 13.09.2021 (Y-tunnus 3232175–7). 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää Väärninsaaren käyttöä 

lapinlahtelaisten virkistys- ja harrastustoiminnan kohteena sekä lisätä 

paikallista yhteisöllisyyttä toiminnallaan.  
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2. Hallinto 

   

 2.1 Hallitus 

Jarno Koski, Kalevi Kyyrönen, Hannu Niskanen (vpj.), Sanna 

Nissinen, Kari Surma-aho, Anita Tegelberg ja Antero Ylitalo (pj.)  

 

 2.2 Hallituksen varajäsenet 

Heikkilä Marjatta 

Kolehmainen Timo 

  

 2.3 Toiminnantarkastajat 

 Jorma Rannio 

Matti Karhunen (vara) 

 

  

 2.4 Yhdistyksen kokoukset 

 

 2.4.1 Hallitus 

Hallitus piti vuoden 2022 aikana 16 kokousta, joista yksi oli 

sähköpostikokous. 

 

2.4.2 Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.2.2022 Lapinlahden 

valtuustosalissa. Läsnä oli 11 henkilöä. 
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2.5 Jäsenistö 

Jäsenhankinta käynnistyi ylimäärisen yhdistyksen kokouksen 

jälkeen 30.11.2021, jolloin yhdistyksen jäsenlajeja lisättiin kentältä 

tulleiden toiveiden perusteella. Jäsenhakuilmoituksia oli tullut 2022 

vuoden loppuun mennessä 88. Varsinainen jäsenmaksulaskutus 

lähti käyntiin 2022 vuoden alusta lähtien. 

  

Jäsenmaksut 2022 
lukumäärä 

kpl 
€/ 
yksikkö 

Yhteensä 
€ 

Henkilöjäsen 57 10 570 

Ainaisjäsen 22 100 2200 

Kannatusjäsenmaksu 
(yksityiset hlöt) 6 30 180 

Kannatusjäsenmaksu 
(yritykset) 1 100 100 

Kannatusjäsenmaksu 
(yhdistykset, 
vuosittain) 2 50 100 

Yhteensä € 88   3150 

 
   

 
 
 
 

3. Yhdistyksen toiminta 

 

Vuoden 2022 alusta yhdistyksellä alkoi ensimmäinen toimintavuosi 

Väärninsaaren 10- vuotisen vuokrasopimuksen (hallinta- ja käyttöoikeus) 

puitteissa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 

24.2.2022. Se toteutettiin päälinjoittain, tietenkin säätöä tuli matkanvarrella.  

Talkootyön osuus on ollut tärkeä rooli toiminnassamme. Lapinlahden kunta 

myönsi WSY:lle nuoren kesätyöllistämistukea, jolla palkkasimme nuoren 

Väärninsaaressa pidettävien tapahtumien valmistelutehtäviin ja ulkoalueiden 

kunnossapitoon sekä luontopolun suunnitteluun ja toteutukseen. 

Merkittävänä lisäyksenä tuli Väärninsaaren virkistyspolkuhanke, jonka 

suunnittelu ja rahoituksen haku toteutettiin loppuvuoden aikana. 

 

Wsy: n hallitus otti käytäntöön uuden tavan palkita henkilön vuosittain 

”Väärninsaaren ystävä”- kunniakirjalla, joka on huomattavasti edistänyt ja 

tukenut yhdistyksen toimintaa. 
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3.1 Projektit 

 

3.1.1 Matkaparkkiprojekti 

 

  

 

  

 
Merkittävin hanke kaudella oli matkaparkin toteutus. Tarkemmat 

toteutussuunnitelmat tehtiin kevätkaudella ja toteutus alkukesästä. 

Matkaparkki otettiin käyttöön kesäkuun puolessa välissä, ensimmäiset 

käyttäjät 20.6.2022 olivat lomamatkalla Lappiin Etelä- Suomesta olleet entiset 

lapinlahtelaiset. Matkaparkki.com valittiin yhteistyökumppaniksi 

matkaparkkitoiminnan toteuttajaksi.  Matkaparkkiin tehtiin kauden aikana 

varauksia kaikkiaan 32 kpl:tta, toimintasuunnitelmassa oleva tavoite oli 30 

varausta/ kausi. Yhdistys määritteli yhden vuorokauden hinnaksi 30 €, mikä 

palautteen perusteella muutettiin 25 €:oon. Yhdistykselle matkaparkki.com 

tilittää eli 85 % yöpymisen hinnasta. 
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Projektin sisältö:  

1. Matkaparkkipaikat kuudelle matkailuautolle, sisältäen sähköistyksen 

2. Puhtaan veden ottopisteet joko suoraan letkulla autoon tai astiaan 

3. Kemiallisen WC: n tyhjennyspiste huuhtelumahdollisuudella 

4. Harmaiden vesien tyhjennyspiste huuhtelumahdollisuudella 

 

Projektin kustannusarvio 4374 € ja rahoitussuunnitelma hyväksyttiin 

hallituksen kokouksessa 12.5.2022. Yhdistyksen osuus kustannusarviosta oli 

1874 €. Alkuperäinen vuosikokouksessa hyväksytty kustannusarvio oli 3500 € 

Jälkeenpäin laskettu toteutuneen projektin todellinen hinta olisi ollut 9000 € 

suuruinen, jos se olisi ostettu vapailta markkinoilta. Tähän ei ole laskettu 

oman talkootyön osuutta.  

Yhdistyksen rahoja käytettiin projektiin 1244,71 €. 

Paikallisten yritysten sponsorointi materiaaleista talkootöineen mahdollisti 

täydellisen matkaparkkiprojektin toteutuksen. Väärninsaaren ystävät 

osallistuivat myös merkittävästi myös hankeen toteutukseen talkoissa. 

Seuraavat yritykset sponsoroivat materiaaleilla, kone- ja talkootyöllä omien 

joukkojen lisäksi:  

- Maarakennus Paldanius Oy  

- Murtola Oy 

- LähiTaiola Itä 

- Matin ja Liisan asema Oy 

 

3.1.2 Savusaunan remontti 
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Loppukesästä aloitettiin savusaunan kunnostus. Vuosien varrella tiloja oli 

käytetty erilaisten tavaroiden varastointipaikkana. Työ aloitettiin tilojen 

tyhjentämisestä kaikenlaisesta romusta sekä siivouksella. Huopakatto oli osin 

vuotanut ja jo joitakin aikoja aiheuttanut aluspuiden lahoamista. Epäterveet 

puuosat uusittiin ja kirpputorituloilla 2021 hankittu peltikate ja ruoteet 

asennettiin huopakatteen päälle.  

Savusaunaan asennettiin sadevesijärjestelmää, jota aikaisemmin ei ole ollut. 

Siinä hyödynnettiin päärakennuksesta jääneitä sadevesikouruja ja 

juoksuputkia. Kiinnitystarvikkeet hankittiin uudet. 

Kulun helpottamiseksi savusaunaan, rakensimme rantaan menevien portaiden 

ja savusaunan väliin terassin. Vajaa 1000 €: terassilauta ja kiinnitystarvikkeet 

saimme lahjoituksena. 

Paloviranomaisen vaatiman suojamuurin korotuksen teki muurari Jari Auhtola. 

Omana työnä asennettiin kattoon kahdet palonsuojalevyt. Sauna sisätiloja 

fiksattiin, hiomalla lauteet ja käsittelemällä ne saunasuojalla. Pukuhuoneen 

puolelle asennettiin valoa tilaan tuova ikkuna, mikä oli talteen otettu 

päärakennuksesta. Turvallisen kulun parantamiseksi lauteille, alimmaiseksi 

asennettiin yksi lisäporras. 

Savusaunan ulkomaalaus uusittiin, maalina käytettiin punamultaa. Kesän 

aikana suoritettiin rannan raivausta ja siivousta. 

Talkootöihin osallistui useita henkilöitä. Yhdistyksen rahoja käytettiin 

savusaunan kunnostukseen 811,78 €. 
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Savusaunaa testattiin kolme kertaa ja se todettiin toimivaksi. Savusaunan 

myöhäisen valmistumisen vuoksi, asiakkaita ehti olla vain yksi varaus.  

Savusaunaa voi varata 15.4–15.10 välisenä aikana.  

Savusaunan voi varata yhdistyksen kotisivulta ja yhden varauksen hinta on 

250 €, johon kuuluu savusaunan lisäksi varsinainen saunarakennus. Lämmitys 

hoidetaan WSY: n toimesta. 

3.1.3 Virkistyspolkuprojekti 

Väärninsaaren ystävät ry haki OLVI- säätiöltä keväthaussa apurahaa 

(avustusta) vanhusten liikunnan ja virkistystoiminnan edistämiseen (3000 €), 

lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseen (6850 €) sekä savusaunan 

kunnostukseen (2750 €).  

OLVI-säätiön hallitus päätti 1.6. 2022 kokouksessaan apurahan 

myöntämisestä Väärninsaaren ystävät ry:lle 3000 euroa ”Vanhusten 

hyvinvoinnin edistämiseen” 

Kesän aikana ideoitiin OLVI- säätiön apurahan hyödyntäminen 

mahdollisimman tehokkaasti ja siitä kehittyi ”Väärninsaaren 

virkistyspolkuhanke”.  

OLVI- säätiöltä varmistettiin, että heidän myöntämä apuraha voidaan käyttää 

Väärninsaaren virkistyspolkuhankkeessa Ylä-Savon Veturin Leader- 

kehittämishankerahoituksen omarahoitusosuutena talkootyön rinnalla. 

Mahdollinen tuki Ylä- Savon Veturilta on max. 60 % kokonaiskustannuksista. 

Suunnittelussa hyödynnettiin kentän ääntä sekä toiveita. Laitteistoon ja 

sisältöön saimme apua neuvoa antavalta ohjausryhmältä, jossa oli mukana 

kunnan eri toimialan edustajia ( fysioterapeutit Lapinlahden vanhuspalveluista, 

nuoriso- ja liikuntatoimen asiantuntijat). 

Suunnitelmat laadittiin syksyllä 2022 ja Väärninsaaren virkistyspolkuhankkeen 

kustannusarvioksi tuli 26 187 €. Hakemus tehtiin Ylä-Savon Veturille 

12.9.2022. 

Hankkeen kuvaus:  

Rakennetaan virkistyspolku Väärninsaareen kaikenikäisille. Väärninsaari sijaitsee 2,5 km 

Lapinlahden keskustasta ja sinne on autotie perille asti. Väärninsaaren ystävät ry 

tarkoituksena on säilyttää Väärninsaari lapinlahtelaisten virkistys- ja harrastustoiminnan 

käytössä sekä vaalia saarta hienona luontokohteena. Väärninsaari on houkutteleva vapaa-

ajanviettokohde paikallisille ja matkailijoille. Teemme yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja 

yhteisöjen kanssa. Talkootyö näyttää pääosaa meidän toiminnassamme niin tapahtumien 

järjestelyssä, kun erilaisten projektien toteutuksessa. Väärninsaaren ystävät ovat paikallisia 

hyväntekijöitä, jotka kantavat vastuuta lähiyhteisöstään. Olemme luotettavia ja näkyviä 

tekijöitä. Aktiiviseen toimintaamme ovat kaikki tervetulleita mukaan ikään ja sukupuoleen 

katsomatta. Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen 
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Ylä-Savon Veturi Oy: n hallitus teki myönteisen päätöksen kokouksessaan 

13.10.2022. 

 

 
Hallitus perusteli hankkeen rahoittamista seuraavasti:  

”Hanke on jatkumoa Väärninsaaren ystävien aiemmille ja tuleville kehittämistoimenpiteille 

saaren yleishyödyllistä virkistyskäyttöä sekä matkailua ajatellen.  

Hanke lisää alueen houkuttelevuutta ja kannustaa asukkaita liikkumaan. Yhdistys toteuttaa 

hienosti myös Lapinlahden uutta kuntastrategiaa yhteisöllisyyden edistämisessä.  

Yhdistys toimii esimerkillisesti yhteistyössä laajasti eri yhteistyökumppaneiden kanssa.” 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus teki päätöksen tuesta yleishyödylliseen investointi hankkeeseen 

25.10. 2022. 

Väärninsaaren virkistyspolkuhanke toteutetaan 2023. Toimittajilta tulleen ennakkotiedon 

mukaan laitteiden hinnoille on tulossa 12 %: n nousu vuoden 2023. Edellä mainitun 

hinnannousun vuoksi laitteet tilattiin vuoden 2022 vuoden puolella ja toimitus vuoden 2023 

alusta. Rahoitusjärjestelyt tehtiin laitehankintoihin hakemalla Lapinlahden kunnalta 

välirahoituslaina 15700 € ja käyttämällä OLVI- säätiön 3000 € laitteiden hankintaan. 

Lopullinen tuki saadaan projektin valmistumisen jälkeen esittämällä projektiin käytettyjen 

hankintojen kuitit sekä dokumentti talkootyön tuntimääristä. Saaduilla tukirahoilla 

maksamme Lapinlahden kunnalle välirahoituslainan. 

3.1.4 Luontopolku 
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Kesätyön tekijän yhtensä tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa luontopolku Väärninsaareen.  

Luontopolku valmistui 22.6.2022. Luontopolkuun kuuluu 8 kohdetta ja lopusta löytyy myös 

oikeat vastaukset kysymyksiin. Tervetuloa kiertämään ja yllättymään kysymysten vastauksiin. 

3.2 Polttopuutalkoot 

 

3.2.1 Lapinlahden sataman lepät polttopuiksi Väärninsaaren 

savusaunaan 
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Lapinlahden kunta teki satamassa perusparannustyötä ja kaatoivat leppiä satamalaiturin 

alueelta. Saimme kaadetut leppäpuut Väärninsaaren savusaunan polttopuiksi, mitkä 

olivatkin erittäin tarpeellisia savusaunan lämmityksessä. Puut kaadettiin keväällä ja ne 

ehtivät kuivua sen verran, että niitä voitiin käyttää savusaunan lämmityksessä syys-

lokakuussa. Puiden karsinta ja katkonta tehtiin talkoilla sataman ranta-alueella. Pöllit 

siirrettiin henkilöauton peräkärryillä Väärninsaareen, jossa ne pilkottiin ja laitettiin pinoon. 

Talkoisiin osallistui useampi henkilö ja pilkontaa tehtiin pitemmällä ajalla. 

3.2.2 Ladon purku, siirto ja pilkkominen polttopuiksi Väärninsaareen 

 

 

  

 

 

 

 

 

Puustijärven Marjatila lahjoitti vanhan ladon polttopuiksi Väärninsaareen. Lato purettiin ja 

hirret, joita tulikin 5 kuormallista, siirrettiin henkilöauton peräkärryillä talkoovoimin 

Väärninsaareen. Ladon peltejä käytettiin polttopuiden suojana Väärninsaaressa. Hirret 

katkottiin ja pilkottiin traktorin yhteydessä olevalla pilkekoneella. Ladon purkuun ja siirtoon 
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osallistui kahtena päivänä 3 henkilöä yhteensä, talkootunteja kertyi yhteensä 30 h. Hirsien 

katkaisuun ja pilkkomiseen osallistui 6 henkilöä, talkootunteja kertyi 45 h. 

 3.2.3 Leppäpuutalkoot Lahdenperällä 

 

 

 

Loppusyksystä saimme lahjoituksena n. 1 ha alueen tiheän leppäpuumetsän 

harventamiseksi. Kaadetut puut tullaan siirtämään Väärninsaaren pilkottavaksi polttopuuksi 

savusaunan lämmitystä varten.  Talkoita on pidetty 17 kertaa, yhteensä 223,5 h. Osallistujia 

on ollut 1–8 henkilöä kerta. WSY tuki savottaan hankkimalla moottorisahan bensaa ja 

teräketju öljyä sekä talkooevästä. Työ jatkuu vuoden 2023 alkupuolella. 
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3.3 Tapahtumat/ vierailut: 

3.3.1 Lasten leijonahiihdot 

LC Lapinlahti Viertäjät järjesti yhteistyössä Lapinlahden Vedon kanssa Lasten 

leijonahiihdot. Tämä tapahtuma on Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton 

yhteinen kampanja  Suomen Hiihtoliitto – Suomen Lions-liitto ry . 

Väärninsaaren ystävät osallistui tapahtumaan rakentamalla napakelkan ja 

pulkkamäen, mitkä olivat hyvin käytössä tapahtuman ajan. 

Tapahtumassa oli kävijöitä vajaa 200 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lions.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/
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3.3.2 Väärnin kesän avaus  

Yhteistyössä Väärninsaaren pursiseuran kanssa järjestetty ”Väärnin kesän avaus” 

onnistui hyvin. Kävijöitä oli arvioilta n. 250 henkilöä. Toimintaa oli satamassa ja 

Väärninsaaressa. 

  

Ylä-Savon SRK Yhtymän pomppulinna 
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3.3.4 Juhannuskokko 

Väärninsaaren ystävien järjestämä juhannuskokko aattoiltana keräsi hyvin kansaa 

liikkeelle. Väkeä oli arviolta vajaa 150 henkilöä. 
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3.3.5 Lettukirkko 

 

Lapinlahden seurakunnan Juhannuspäivän lettukirkko pidettiin ihanneolosuhteissa 

Väärninsaaressa, tilaisuuteen osallistui 63 henkilöä! 

 

3.3.6 Lapinlahden Marttojen järjestämät tilaisuudet keväällä ja syksyllä  

Jussinpihan päiväkodin lapset ja ohjaajat, 6.6.2022 kevään tulo, 10 lasta ja 4 ohjaajaa. Anita ja 8 

Marttaa ja muut mukana olleet 3. Yhteensä 26 henkilöä. 

Jussinpihan lapset ja ohjaajat, 28.9.2022. Kun syksy saapuu, 19 lasta ja 6 ohjaajaa, Anita ja 5 

Marttaa. Anita ja 8 Marttaa ja muut mukana olleet 3. Yhteensä 30 henkilöä. 

Talkootyötunteja yhteensä Martoilla 44 h sisältäen suunnittelun ja toteutuksen. 

 

Kevään tilaisuus 
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Syksyn tilaisuus 

 

 

3.3.7 Yhteislauluilta Väärninsaaressa 

 

   

Väärninsaaren ystävien ensimmäinen yhteislauluilta pidettiin 29.6.2022 hienoissa 

olosuhteissa. 

Lauluillan luotsasi Juha-Pekka Rusanen, yleisöä oli paikalla viitisenkymmentä. 

Tästäkin voisi tulla perinne? 
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3.3.8 Vanhustenviikon tapahtuma Väärninsaaressa 7.10.2022 

Valtakunnallisen vanhusten viikon tapahtuman järjestäjänä toimi Lapinlahden kunta 

viikolla 40. Väärninsaari oli valittu yhdeksi kohteeksi perjantaiksi 7.10.2022, 

tapahtumaan suunnitteluun osallistui myös Väärninsaaren ystävien edustajia. 

Anitalla oli piste, jossa oli esillä erilaisia sieniä. Samalla sai opastusta mitkä sienet 

ovat syötäviä. 
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3.3.8 WSY: n ystävien järjestämät tilaisuudet talkoolaisille sekä 

yhteistyökumppaneille 

3.3.8.1 Ystävänpäivän kahvitilaisuus Väärnin Pappilassa 14.2.2022 

 

   

 

 

 

 

Tilaisuudessa Väärninsaaren ystävät ry hallituksen puheenjohtaja Antero Ylitalo kävi läpi 

yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden toimintaa ja avasi toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. 

Kunnan tervehdyksen ystävänpäivään toi kulttuurikoordinaattori Ilona Tuomi ja hän lausui kaksi 

päivän teemaan liittyvää runoa. 

Lauluyhtye Solino (Susanna Kauppinen, Päivi Kasurinen, ja Merja Visuri) 

esitti tilaisuudessa kolme laulua. Hallituksen jäsen Kalevi Kyyrönen esitti mietteitä yhdistyksen 

alkutaipaleelta. Lopuksi nautittiin viihtyisässä ympäristössä ystävänpäivän kahvit ja keskustelu eri 

pöydissä oli vilkasta. 

Tilaisuuden yhteydessä otettiin käyttöön ”Wäärnin saaren ystävien vieraskirja”. Kari Surma-aho oli 

tehnyt vieraskirjaan hienot puukannet, jotka oli valmistettu Leirikeskuksen purkupuista. 

Ystävänpäivän kahvitilaisuuden Väärnin Pappilassa toivottiin tulevan perinteeksi Väärninsaaren 

ystäville! 
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3.3.8.2 Naistenpäivätilaisuus Väärnin Pappilassa 8.3.2022 
Väärnin Pappilassa pidettiin naistenpäivän kahvitilaisuus, johon osallistui 30 henkilöä. 

Tilaisuudessa lauluyhtye Solino (Susanna Kauppinen, Päivi Kasurinen, Anja Raipoaho ja Merja 

Visuri) esitti tilaisuudessa kolme laulua. Kulttuurikoordinaattori Ilona Tuomi lausui runoja.  kaksi 

päivän teemaan liittyvää runoa. 
Päätössanat esitti kirkkoherra Lauri Jäntti. 

 

 

 
 

 

3.3.8.3 Savusaunan käyttöönottotilaisuus 6.10.2022 

Savusaunan kunnostustalkoot aloitettiin elokuussa 2022 ja ensimmäiset kylpemiset suoritettiin omalla 
porukalla 24.9.2022. Virallisen koekylpemisen suorittivat kunnanjohtaja Janne Airaksinen, kirkkoherra 
Lauri Jäntti sekä palomestari Risto-Matti Raatikainen. 
Hyviä löylyjä kehuttiin vuolaasti. 
Nyt on virallinen käyttölupa saatu. Myös talkoolaisia ja 
yhteistyökumppaneita kävi saunomassa. Uskaliaimmat pulahtivat useamman 
kerran järvessä. Palaute oli kaikin puolin hyvää. 
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3.3.8.4 Pikkujoulu Väärnin pappilassa 13.12.2022 

Väärnin Pappilassa pidettiin pienimuotoinen pikkujoulutapahtuma talkoolaisille ja 

yhteistyökumppaneille. Paikalla oli 28 henkilöä. Tilaisuudessa Portaanpään opistossa opiskeleva 

ukrainalainen Olha Dsyvulska esitti pianolla kaksi kappaletta.  

Tilaisuudessa käytiin läpi WSY: n 2022 vuoden toimintaa ja esiteltiin tulevan kauden toimintaa. 

Pikkujoulutapahtumassa luovutimme WSY: n ensimmäisen ”Väärninsaaren ystävä” kunniakirjan 

Jukka Paldaniukselle. Samalla hänelle myönnettiin WSY: n ainaisjäsenyys. 
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4. Viestintä  

 

Yhdistykselle perustettiin Facebook- sivut 30.8.2021, jota käytettiin ahkerasti 

tiedottamiseen.  

https://www.facebook.com/VaarninsaarenYstavat  

 

Yhdistykselle perustettiin kotisivut- sivut 22.11.2021, jota käytettiin myös 

ahkerasti tiedottamiseen.  

https://www.vaarninsaarenystavat.fi  

 

Matti ja Liisa lehti on ollut aktiivisesti mukana alusta lähtien Väärninsaari 

tiedotuksessa. Lehdessä on ollut useampia juttuja Väärninsaaren ystävien 

tapahtumista ja toiminnasta. Isot kiitokset lehdelle myönteisestä 

suhtautumisesta toimintaamme. 

 

 

5. Talous 

Alkupääomaksi meille jäi edellisen vuoden kirpputorimyynnistä 3045,66 €. 

Vuoden 2022 alusta aloitettiin jäsenmaksulaskutus, joista tuloja syntyi 

3020,00 €. Muita tuloja saimme saunan – ja kokoustilojen käytöstä 1392,00 €. 

matkaparkkitoiminnasta 632,40 € sekä tapahtumatulot 711,30 €. Tulot 

yhteensä 8755,70 €. 

Merkittävä tuki toimintaan ja projekteihin saatiin omalla ja eri yritysten 

talkootyöllä sekä yritysten materiaalilahjoituksilla.  

Kulut Määrä € 

Henkilöstökulut 77,00 

toimisto- hallintokulut 1102,49 

Palvelumaksut 209,60 

Kahvi-, ruokatarv. 
moottoris. bensa/ talkoot         

681,89 

Ulkoalueiden hoito 
(nuoren työll. kulut) 

1007,88 

Kiinteistön korjauskulut 554,87 

Matkaparkkiprojektin 

hankinnat  

1244,71 

Savusaunaprojektin 

hankinnat 

811,78 

 

Kulut yhteensä 5690,22 €. Tilikauden tulos 65,48 €.Tarkemmat tiedot löytyvät 

tilinpäätösaineistosta. 

https://www.facebook.com/VaarninsaarenYstavat
https://www.vaarninsaarenystavat.fi/
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6. Tulevaisuus 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edelleen vaalia ja edistää Väärninsaaren käyttöä 

lapinlahtelaisten virkistys- ja harrastustoiminnan kohteena sekä lisätä 

toiminnallaan paikallista yhteisöllisyyttä.  

Kaikki tapahtumat eivät ole Väärninsaaren ystävien järjestämiä tilaisuuksia 

vaan eri yhdistykset ja yhteisöt ovat osin päävastuullisia osasta. 

Väärninsaaren ystävät haluavat toiminnallaan lisätä yhteisöllisyyttä.  

Saaren yleishyödyllinen virkistyskäyttö sekä matkailu näyttelee tärkeää osaa 

toiminnassamme.  

Keväällä toteutettava Väärninsaaren virkistyspolkuhankkeen tavoitteena on 

lisätä alueen houkuttelevuutta ja kannustaa asukkaita liikkumaan. Yhdistys 

toteuttaa samalla hienosti myös Lapinlahden uutta kuntastrategiaa 

yhteisöllisyyden edistämisessä.  

Yhdistys toimii esimerkillisesti yhteistyössä laajasti eri yhteistyökumppaneiden 

kanssa.  Vuoden 2023 toimintasuunnitelmapohjassa on useita tapahtumia 

edelliseltä vuodelta, joista näyttää tulevan jokavuotisia. 

Väärninsaaren ystävien palvelut matkaparkkitoiminnasta, saunasta, 

kokoustilasta sekä savusaunasta tuovat pientä tuloa jäsenmaksujen lisäksi. 

näillä mahdollistetaan yhdistyksen yleiskustannusten hoito (vakuutukset, 

yhdistysrekisteri, kotisivut, talkootarjoilut yms.)  

Talkootyön osuus näyttelee jatkossakin suurta roolia toiminnassamme.  


