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Esipuhe

Sattulan kyläsuunnitelma on v. 2003 perustetun kyläyhdistyksen
laatima ensimmäinen kyläyhdistyksen toimintaa ja kylän
kehittämistä linjaava suunnitelma. Tarkoitus on, että
tulevaisuudessa kyläsuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa.
Kyläsuunnitelma perustuu kesäkuussa 2003 toteutettuun
kyläkyselyyn ja sen antamiin ajatuksiin ja ideoihin.

Kyläsuunnitelman on toteuttanut ja hyväksynyt 1.9.2003
kyläyhdistyksen johtokunta, johon v. 2003 ovat kuuluneet:
Reijo Lehtinen, puheenjohtaja
Mirja Henriksson, sihteeri
Anne-Maria Inkala
Kari Järvinen
Esa Kärkäs
Ulla Lindroos
Reijo Riihimäki
Wojtek Skalski
Hanna Viitalähde-Ahava

Kyläsuunnitelman on kirjoittanut työryhmä, johon ovat kuuluneet
Mirja Henriksson, Jaakko Salonen ja Reijo Lehtinen.

1. Johdanto

Sattulan kylä sijaitsee Hattulan kunnassa noin 10 kilometrin
etäisyydellä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta Lehijärven
etelärannalla. Matka kunnan keskustaajamaan Parolaan on noin 4
kilometriä ja Tiiriön liikekeskukseen Hämeenlinnassa 7 kilometriä.

Sattulalla on pitkät historialliset perinteet. Alueella on ollut asutusta
jo kivikaudella ja se esiintyy kylänä Hiidentien mutkassa jo
varhaisella keskiajalla. Se on ollut aikanaan myös Lehijärven
kunnan keskuskylä.

Sattulan kyläyhdistys on rekisteröity yhdistys, joka on aloittanut
toimintansa keväällä 2003. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin sata
henkilöjäsentä, yritystä ja yhteisöä. Johtokunnan lisäksi toimintaa
ovat vauhdittamassa työryhmät:
Vesiryhmä, tavoitteena edistää kunnallistekniikan saamista kylään.
Maankäyttöryhmä edistämässä kylän maankäytön kehittämistä.
Rantaryhmä kehittämässä kyläläisten yhteistä uimarantaa.
Huviryhmä järjestämässä yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia.
Matkaryhmä toteuttamassa yhteisiä matkoja yhteistyössä Nihattulan
kyläläisten kanssa.
Perinneryhmä vaalimassa kylän perinteitä.
Kylän nettisivut ovat käytössä ( www.linnaseutu.org/sattula ).

Kevään ja kesän 2003 aikana toiminta on käynnistynyt aktiivisena.
Maankäyttöön on otettu kantaa sekä maakuntakaavoituksen että
Lehijärven osayleiskaavan valmistelun yhteydessä. Kuntaan,
Tiehallintoon ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ön sekä
Kiertokapula Oy:ön on oltu yhteydessä maankäytön, Sattulantien
turvallisuuden ja kunnallistekniikan kehittämisen tiimoilta.
Yhteisten alueiden omistusta on selvitetty ja kylän rannan
parantaminen on aloitettu. Toiminnan aloittamiseen liittyvissä
kokouksissa on ollut keskimäärin 50 henkeä, kesäkuun Sattulassa
tapahtuu - tilaisuudessa noin 40, heinäkuun teatterimatkalla
Hauholle 51, heinäkuun kyläkierroksella 36, elokuun kirpparilla
noin 50 ja rantatalkoissa yli 60 henkeä.
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2. Sattulan kylä ja sen asukkaat

Vuoden 2002 lopulla Sattulassa oli 159 vakituista asukasta, joista 80
miehiä ja 79 naisia. Työikäisiä näistä oli 87 henkilöä. Vakituinen
asutus (yhteensä 93 asuinkiinteistöä) keskittyy kylän vanhan
keskustan läheisyyteen ja Sattulantien varteen.

Asukkaista noin 40 % on yli 50 vuotiaita. Opiskeluikäisten nuorten
määrä on vähäinen. Kouluikäisiä on noin 20 % ja alle kouluikäisiä
vain muutamia:

Loma-asuntoja kylän alueella on 56 kappaletta, joista Lehijärven
rannalla 23. Loma-asukkaiden määrää ei tarkasti tiedetä, mutta
kyläkyselyn ja lomakiinteistöjen määrän perusteella voidaan heitä
arvioida olevan noin 150…200 henkeä.

Kylän kokonaisasukasmääräksi kesällä parhaimpaan loma-aikaan on
arvioitu noin 300 henkeä.

Sattulan vakituiset asukkaat
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3. Perinteet ja historia

Vanhimmat tiedot Sattulan kylästä

Ensimmäiset toistaiseksi löydetyt tiedot Sattulan kylästä ovat
peräisin jo keskiajalta 1400-luvulta. Jotain kiistaa oli ollut Kosken
myllyoikeuksista Lehijärven käräjillä sen verran, että merkintöjä
asiakirjoihin jäi jälkipolvillekin. Sattula lähikylineen kuului tuolloin
Lehijärven pitäjään Sattulan neljänneksenä, muita neljänneksiä
olivat Leiniälä, Mervi ja Teuro.

Sattulan kylä kuului 1400-luvun alussa perustettuun Lehijärven
pitäjään. Hattulan ensimmäisessä säilyneessä maakirjassa vuodelta
1539 Hattulan ja Lehijärven pitäjien rakenne perustui
neljänneskuntiin. Hattulan hallintopitäjän neljännekset olivat :

• Hurttalan neljännes,
• Katinalan neljännes ja
• Rahkoilan neljännes

Lehijärven hallintopitäjän neljännekset olivat:
• Leiniälän neljännes,
• Merven neljännes,
• Sattulan neljännes ja
• Teuron neljännes Tammelasta.

Sattulan neljännekseen kuuluivat seuraavat kylät:
• Hyrvälä,
• Koski,
• Nihattula,
• Sattula (Hakimäki),
• Pelkola ja
• Takajärvi (Halkorpi).
• 

Nämä neljänneskunnat olivat sen ajan verotusyksiköitä.
Neljänneskuntalaitos hävisi 1700-luvun alussa.

Pitäjien kylät ryhmiteltiin myös jakokunnittain, mikä jako hiukan
poikkesi neljänneskunnista. Jakokunnat syntyivät, kun
uudisasutuksen myötä kylät laajentuivat ja uusista alueista syntyi
emäkylän tytärkyliä. Näin emäkylät ja tytärkylät ovat yhteisesti
kuuluneet samaan jakokuntaan. On päätelty, että Hattulan
vanhimmat jakokunnat ovat olleet :

• Hurttalan, Nummen (Luolajan),
• Sattulan ja
• Vesunnan jakokunnat.

Sattulan kylä kuuluu siis nykyisen Hattulan kunnan - silloisen
Lehijärven pitäjän - kaikkein vanhimpiin kyliin. Vielä
isojakoasiakirjoissa 1800-luvun alussa Sattula, Koski, Takajärvi ja
Vuohiniemi olivat samaa jakokuntaa. Nihattula ja Hyrvälä
muodostivat jo oman jakokunnan.

Yllä kuvatut tiedot pohjautuvat vuonna 1975 ilmestyneeseen Eero
Mäntylän Hattulan historiaan.
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Oman kylähistorian teko

Sattulan kylän osalta historiallista tutkimusta on jatkettu vuonna
1999 ilmestyneessä Sattulan kylähistoriassa keskittyen lähinnä
aikavälille 1700-1950. Siinä tarkastelun kohteena olivat kylän eri
talojen Kukkolan, Jaakkolan, Nikkilän, Arvolan, Rekola-Mäkelän,
Naskilan ja Lampolan asukashistoria. Tarkastelu perustui 1700-1800
luvuilla lähinnä kirkollisiin rippikirjoihin. Kaikki talot Nikkilää ja
Naskilaa lukuunottamatta jakaantuivat kahtia tarkastelujaksolla.
Taloista Nikkilä oli kartano. Kukkola sekä Arvola olivat ratsutiloja.
Muut tilat olivat kooltaan pienempiä.

1900-luvun osalta on lähemmin tarkasteltu kunkin talon
palstoittumista 1950-luvulle saakka maanmittaisasiakirjojen avulla.
Talojen asukkaat on kartoitettu Hämeen maakunta-arkistossa
olleiden kirkollisten asiakirjojen ja henkikirjojen avulla. Kirjassa on
kuvattu myös kylän elinoloja vuosina 1900-1950 haastattelemalla
kylässä siihen aikaan eläneitä tai niistä asioista tietäviä henkilöitä
(aineisto tallennettu C-kasetille).

Kylähistoriaa työstivät ja kustansivat Jaakko Salonen ja Mirja
Henriksson vuosina 1996-1999. Teos julkaistiin omakustanteisena
Karisto Oy:n toimesta v. 1999.

Ominaispiirteitä Sattulan kylästä

Kylä sijaitsee vanhan Hiidentien, Vanajaveden eteläpuolitse
kulkevan maantien varrella Lehijärven lounaispuolella. Kylän vanhat
metsäpalstat ulottuivat kauas Renkajärven eteläpuolelle
naapurikylien tavoin. Kylän läpi kulkeva tiekin on aikain saatossa
vaihtanut nimeään Hiidentiestä moneen kertaan, mutta Sattulan
vanha mäki ja mutka sekä Lainion kallio on kestänyt vuosien kolhut.

Väkimäärä kylässä on vaihdellut olosuhteiden mukaan 1500-luvun
liki sadasta 1900-luvulla jo yli kahteen sataan. Kesäasukkaiden
määrä on koko ajan nousussa.

Talvi- ja jatkosodan jälkeen maatalous sai Sattulassakin antaa sijaa
muille elinkeinoille. Sattulassa on osattu myös muuntua
olosuhteiden mukaan. Nikkilän kartanon pellot ja kettutarhan mäki
palvelevat nykypäivänä golfin harrastajia ja navetta on viehättävä
ravintola Patruuna. Jotain vanhaakin on sentään säilynyt - tukkien
sahaus ja veneentekotaito ovat säilyneet, mutta useimmat kyläläisistä
joutuvat etsimään leipänsä kylän ulkopuolelta.

Kyläkauppojen tappokehitystä ei ole nähty Sattulassakaan
kehityksenä, mutta siihen on jo onneksi totuttu. Varsinkin kun
Hämeenlinnan Tiiriön kauppakeskus on autolla alle 10 minuutin
päässä.

Omaa kylää ja maata on osattu puolustaa. Parolannummen
varuskunnan läheisyys on pitänyt siitä huolen. Aika näyttää mihin
suuntaan kylä kehittyy - avarakatseista väkeä kun on onneksi aina
kylään siunaantunut - toivottavasti niin vastakin.

Sjömanin Saha, Veneveistämöt, Huhdan taimitarha ja viljellyt pellot
antavat kuitenkin edelleen leimansa kylämiljööseen uuden Golf-
kentän ohella. Kylään on viime talvena perustettu kyläyhdistys, joka
lähti liikkeelle mm. kunnallisen vesihuollon laajentamiseksi kylään
sekä järjestämään uusia asuintontteja niitä haluaville.

Muutamia vanhoja historiallisesti arvokkaita kiinteistöjä ja
rakennuksia kylästä vielä löytyy. Osaan kiinnitettiin huomiota myös
Lauri Putkosen vastikään julkaisemassa Hämeen kylien
rakennuskulttuuriselvityksessä. Se kuinka vanhat kiinteistöt voidaan
sekä taloudellisesti että kultturihistoriallisesti järkevästi säilyttää
muistona jälkipolville onkin jo sitten vaikeampi asia. Viimeaikainen
kylän kehitys huomioiden sekin asia varmaan onnistuu.
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4. Kyläläisten elinkeinot

Perinteisten elinkeinojen merkitys on vähentynyt. Kuitenkin
Sattulassa edelleen viljellään maata, Huhdan taimitarha hyödyntää
kylän peltoalueita taimikasvatuksessa ja Sjömannin veneveistämö
tekee maankuuluja laadukkaita puuveneitä. Sahalla syntyy kylän ja
lähialueidenkin tarpeisiin lautaa ja lankkua. Pääosa kyläläisistä
hankkii kuitenkin elantonsa työssä kylän ulkopuolelle. Läheinen
Hämeenlinna on tärkein työssä käyntipaikkakunta. Kauimmaiset
työpaikat ovat Helsingissä ja jopa Turussa.

Kylän omat yritykset työllistävät myös seudun asukkaita. Myös
välittömässä läheisyydessä sijaitseva Parolan varuskunta tuo
työmahdollisuuksia ja toisaalta asukkaita kylään. Vaikka kylän
työpaikkaomavaraisuus ei ole korkea tulevaisuudessa sen sijainta
mahdollistaa myös omalla alueella sijaitsevien työpaikkojen
lisäämisen.

Kyläläisten ammattijakautuma kattaa hyvin vaihtelevan
osaamisalueen kauppiaasta rakennusalan ammattimiehiin.

Ravintola Patruuna

Veneveistämöt ovat
olleet kylän merkittävä
elinkeino.
Maankuuluja
puuveneitä valmistaa
edelleen Sjömannin
veneveistämö.

Perinteisen
maatalouden
merkitys on
vähentynyt, mutta
mm. luomuviljelyä
kehitellään.

Kylässä on Mattilan Liikenne Oy:n tallit ja sieltä
lähtevät myös Pitkäsen liikenne Oy:n bussit. Kylästä
ohjaillaan myös Mikkolan liikenne Oy:tä. Kylästä
löytyy myös Taksi Ari Uusitalo, ratsastustalli, ja sieltä
toimivat myös lukuisat muut yritykset esim. Metritiski
Oy ja Lastu-tuote Oy .

Sjömannin sahalta
syntyvät venelaudat
ja rakennustarpeet.

Huhdan taimitarha
työllistää ja sieltä
löytyy myös taimet
kyläläisten tarpeisiin.
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5. Kylän voimavarat

Asukkaat ovat kylän tärkein voimavara ja sen olemassaolon
oikeutus. Vakituisten asukkaiden ohella vapaa-ajan asutus antaa
kylälle voimaa ja elämää. Lyhyet etäisyydet mahdollistavat loma-
asuntojen ympärivuotisen käytön ja jopa jatkuvan asumisen loma-
asunnolla. Osa vapaa-ajankäytössä olleista kiinteistöistä onkin
muutettu vakituiseen asuinkäyttöön.

Kylän yritykset antavat leivän monille kyläläisille. Mutta myös
palveluja ja virkistysmahdollisuuksia kyläläisille. Lähtökohdat ovat
hyvät, mutta myös tulevaisuudessa kylään sopivien ja tarvittavien
yritysten kehittämistä onkin pyrittävä aktiivisesti edistämään. Uudet
yritystoiminnat voivat rakentua myös kylän hyvän sijainnin varaan.

Ympäristö ja luonto ovat kylän vahva lähtökohta. Harvinaiset
luontokohteet ja laaja, rauhallinen luontoympäristö ovat vetäneet
uusia asukkaita kylään. Lehijärven läheisyys ja sen veden laadun
paraneminen viime vuosina on myös kylälle merkittävä asia.

Sijainti ja yhteydet sekä Hämeenlinnan seudun että koko Suomen
kannalta ovat erinomaiset. Helsinki – Tampere moottoritie sijaitsee
heti Lehijärven takana ja lähimpään liittymään on vain neljä
kilometriä . Runsaan tunnin matkaetäisyydellä on puolet Suomen
väestöstä sekä tärkeimmät lentokentät ja satamat. Mikä parasta, kylä
on myös nopeiden tietoliikenneyhteyksien piirissä syrjäisimpiä
reuna-alueita lukuunottamatta..

Rauhallisuus ja turvallisuus ovat monille asuinympäristön
tärkeimpiä ominaisuuksia. Sattula tarjoaa rauhallisen ympäristön,
jossa luontevasti yhdistyvät luonto ja pitkät kyläperinteet. Pienessä
kylässä tapahtumat huomataan ja ihmiset tunnetaan, joka lisää
turvallisuutta.
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6. Kyläläisten näkemykset (kyläkysely 2003)

Kyläläiset näkevät Sattulan tulevaisuuden hyvin myönteisenä
erityisesti hyvän sijainnin, ympäristön ja sopivan koon vuoksi.
Merkittävänä ongelmana nähdään kuitenkin kunnallistekniikan
puuttuminen kylästä. Vesihuollon edistäminen onkin yksi
kyläyhdistyksen keskeinen tehtävä.

Eniten haluttaisiin panostaa (yli 50 %vastaajista) sekä vakituisten
että vapaa-ajan asukkaiden näkemysten mukaan:

• Satttulantien liikenneturvallisuuteen,
• kyläläisten yhteistyöhön,
• maiseman ja ympäristön hoitoon,
• joukkoliikenneyhteyksiin (Parolaan)
• tiedonkulkuun ja
• talviharrastusmahdollisuuksiin:

Kehittämiskohteissa korostuvat edellä mainittujen lisäksi tärkeäksi
kunnallistekniikka ja rannan kunnostus. Lapset odottavat
harrastusmahdollisuuksien ja -tilojen parantamista:

Kehittämiskohteet -aikuiset
1. 2. 3. 4.

Kunnallistekniikka Liikenneturvall. Harrastusmahdoll.
Sattulantien turvall. Yht.kok.tilat posti-ja kioskipalv.
Sattulantien turvall. Lasten hoitop.
Sattulantien turvall.Nuorten harrast.
Rannan kunnostus Hiihtolatu Perinnemais.suojel.
Kaavoitus liikjenneturvall. Lasten palvelut yhteistyö
vesi-ja viemäriverk. Lehijärven tilan parant.
Kulkuyhteys Parolaan Vanhusten palvelut Hengellinen toimin. maisema,ymp.
Kulkuyhteys Parolaan Vanhusten palvelut Hengellinen toimin.maisema, ymp
Harrastusmahdollisuud.Sattulantien turvallisuus
Ranta.alue Pelikenttä rantaan Sattulantien turvall. Jätteiden keräysp.
Liikenneturvallisuus Vesihuolto Raskas kalusto pois Syht.al.kehittäminen
vesi-ja viemäriverk. Urheilu-liikuntakenttä Rannat, aina humuspitoiset pois vedestä
Kunnallistekniikka tiestön hoito ja valaistus
Maisem.jaymp.säilym. Sattulantien turvallisuus Kunnallistekniikka Jätepisteet
Rannan kunnostus pienmetall, lasin ,paperinker.
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuus harrastusmahdoll.talvi harrastusmahdollisuuYht. kokoontumistilat
Järven rehevöit.esto Jätevedet, valumat maalaismaiseman säbaari
Ulkoilureitit Lisää tonttimaata kokoontumistilojen keasfaltti Hyrväläntielle
Kunnallistekniikka joukkol.jatkuvuus päivähoidon/terveydetietoliikenneyhteydet
Luettelo Sattulan yrittäj.
Kauppa julkinen liikenne liikennevalvonta järven hoito

Mihin kyläläiset haluaisisivat panostaa
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Kehittämiskohteet -lapset
1. 2. 3. 4.

Leikkipuisto jalkapallok. kerhohuone luistelupaikka
Rannan kunnostus Kioski sketeramppi
Isompi urheilukenttä
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7. Kylän kehittämisen lähtökohdat (kyläkysely 2003)

Kyläläiset näkevät kylän tulevaisuuden hyvin myönteisenä.
Mahdollisuudet ja kylän vahvuudet korostuvat tehdyssä
kyläkyselyssä.

Kyläyhdistyksen toiminnan sisältöä on hahmoteltu kyläkyselyyn
perustuvaa swot-analyysin pohjalta. Tämä toimintastrategia suuntaa
lähivuosien työtä ja toimenpiteitä.

Strategian luonti Swot-kenttien painotuksen kautta:

Vaihe lähtökohdat paino keskeinen sisältö
I 1 + 3 30 % � Asumisen lisääminen, omakotitalotontteja lisäämällä

liikenneturvallisuuden parantaminen,
yhteistoiminnan aktivointi

II 3 + 2 45 % � lähiongelmien ja puutteiden korjaaminen
(uimaranta, Sattulantie, kunnallistekniikka, jätehuolto

III 4 + 1 15 % � Rauhallisuuden, maiseman ja ympäristön säilymisen
edistäminen,

Lehijärven suojelun
IV 4 + 2 10 % � Liikenneyhteyksien ja kotipalvelujen käytön

mahdollistaminen

Kylähdistyksen toimintastrategian keskeinen
sisältö kyläkyselyn swot-analyysin perusteella:

SATTULAN SWOT-ANALYYSI 2003

1. VAHVUUDET 2. HEIKKOUDET
1. Rauhallinen asuinpaikka, lähellä kaupunkia
2. Maisema, luonnonläheisyys,
3. Sopiva koko
4. Lehijärvi
5. Perinne
6. Hyvät liikenneyhteydet,
7. kauppakeskus lähellä
8. Golf-kenttä, ravintola, saha, taimitarha

Väestön ikärakenne
Kehittämismahdollisuudet
Väljä asumismuoto
Tonttimaata olemassa
Kylän yhteinen ranta
Turvallisuus, mielekkyys
Perinnemiljöö
Aktiiviset yhteistyökykyiset kyläläiset
Pienillä lapsilla on mahdollisuus käydä pientä
kyläkoulua Pelkolassa (tai Nihattulassa) koulunkäyn-
nin alkuvaiheessa

Kunnallistekniikan puute
Sattulantien liikenneturvallisuus
Kioski/kauppapalvelujen puute
Yhteisrannan surkea kunto
Kulkuyhteyden puute Parolaan
Jätteiden keräyspisteiden puute
Harrastusmahdollisuuksien puute
Lasten hoitopaikkojen ja vanhusten palvelujen
puuttuminen
Puolustuslaitoksen rakentamisrajoitteet osittain

3. MAHDOLLISUUDET 4. UHAT
Hyvät liikenneyhteydet,
Tiiriön kauppakeskus lähellä
Hyvä sijainti valtakunnallisesti antaa mahdollisuuksia
yritystoiminnalle ja työssäkäynnille kauempanakin
Väljä rauhallinen ympäristö Lehijärven tuntumassa
Päätiet asfaltoitu, kylänraitti valaistu
Maaseutumiljöö, jota monet haluavat
Tonttimaata olemassa
Väestön ikärakenne hyvä
Kyläläiset itsekin näkevät kehittymismahdollisuudet
Golf-kenttä ja ravintola kylässä, saha, taimitarha

Puolustuslaitoksen ammusvarasto Ilveskalliossa
Hallitsematon kehitys saattaa kadottaa perinne
maiseman
Hallitsematon kehitys saattaa kadottaa rau-
hallisuuden
Ikääntyvän väestön palvelujen puute ja
liikkumismahdollisuuksien heikkeneminen
Lehijärven laatu
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8. Päämäärät ja tulevaisuus

Kylän kehittämisen päämääränä on edistää kylän asukkaiden
yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta. Kyläyhdistys
toimii kyläläisten edunvalvojana ja edistää kylän asukkaiden
toimeentulomahdollisuuksia sekä kylän vakituisten ja loma-
asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Pitkän aikavälin tavoite on asukasmäärän tasainen ja hallittu kasvu
siten, että kylän luonne ja rauhallisuus säilyy. Kylän ominaispiirteitä
pyritään säilyttämään ja vaalimaan arvokkaita perinteitä, ympäristöä
ja maisemia. Samalla huolehditaan yleisen turvallisuuden
säilymisestä ja myös liikenneturvallisuudesta. Kylän kannalta
tärkeän Lehijärven suojeluun panostetaan yhteistyössä Lehijärven
suojeluyhdistyksen kanssa.

Lähivuosien aikana pyritään poistamaan esille tulleita ongelmia ja
puutteita kyläläisten yhteisin toimin:

- kylän yhteisen rannan käyttömahdollisuuksia kehitetään
- kunnallistekniikka pyritään saamaan kuntoon
- toteutetaan jätehuollon hyötyjätepiste ja keräyksiä
- parannetaan Sattulantien turvallisuutta
- kehitetään harrastusmahdollisuuksia

Kyläläisten yhteistä toimintaa aktivoidaan erilaisten yhteisten
tapahtumien ja tilaisuuksien avulla ja luomalla vielä nykyistäkin
tiiviimpää yhteistoimintaa eri ikäryhmien harrastusten puitteissa.
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9. Toimintasuunnitelma

Toimintalinjat

Yhteinen ranta ja Lehijärvi/Rantaryhmä:
• Kylän rannan kunnostus v 2004 (suunnitelma liite 4)
• rannan hoito ja kehittäminen 2004…
• Talkoiden järjestäminen ja hankintojen rahoitus

Kunnallistekniikka/Vesiryhmä:
• Vesijohdon ja viemärin saaminen kylän keskustaan v 2004
• vesihuoltoverkon laajentaminen kattamaan koko kylän alue
• vaikuttaminen Hämeenlinnan seudun vei Oy:ön ja kuntaan

Asuminen ja maankäyttö/Maankäyttöryhmä:
• tonttitarjonnan edistäminen
• kehityksen esteiden ja asumisen ongelmien poistaminen
• vaikuttaminen maanomistajiin, kuntaan ja maakuntaliittoon

Tapahtumat ja tilaisuudet/Huviryhmä:
• yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen
• tavoitteena on 4 – 6 tilaisuutta/vuosi

Yhteiset kulttuuri- ja harrastusmatkat/Matkaryhmä:
• yhteisten matkojen järjestäminen yhteistyössä Nihattulan

kylän kanssa
• tavoitteena on 2 – 4 yhteistä matkaa/vuosi

Kylän perinteet ja historia/Perinneryhmä:
• historian ja perimätiedon kokoaminen ja tallettaminen
• historian ja perinteiden kertominen kyläläisille

Tiedottaminen ja talkoiden järjestäminen/Johtokunta, ryhmät:
• tiedonkulun parantaminen kylässä
• talkoiden organisointi tarpeen mukaan

Kyläyhdistyksen tilat ja rakennukset/Johtokunta:
• tarpeen mukaan

Yhteiset hankinnat/Hankintaryhmä:
• kartoitetaan ja toteutetaan tarpeen mukaan kyläläisiä

kiinnostavien hyödykkeiden yhteishankintoja kilpailuttamalla
niitä toimittajien kesken

• kylän omat palvelut ja tuotteet – asukkaille

Kylän miljöön ja ympäristön kehittäminen
• toimenpiteet säilyttävälle kehittämiselle

Toiminnan organisointi

Toiminta organisoidaan kyläyhdistyksen sääntöjä noudattaen
valitsemalla vuosittain johtokunta, jonka ohjauksessa työryhmät
toimivat oma - aloitteisesti ja itsenäisesti. Työryhmien toimintaan
voivat osallistua kaikki kyläläiset ilmoittamalla kiinnostuksensa
työryhmien vetäjille. Erikseen nimettäville hankkeille johtokunta
valitsee tarvittaessa erilliset työryhmät.

Toimintaa toteutetaan talkoilla niiltä osin kuin se on mahdollista.

Vuosittaiset toimintasuunnitelmat hyväksytään kyläyhdistyksen
syyskokouksessa loka – joulukuussa seuraavalle vuodelle.

Talous, kustannukset ja rahoitus

Taloutta hoidetaan kyläyhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Erityisiä
kustannuksia aiheuttavien hankkeiden kustannukset arvioidaan
ennalta ja niihin pyritään hakemaan mahdollisuuksien mukaan
avustuksia.

Toiminnan rahoitus katetaan jäsenmaksuilla, avustuksilla ja
tilaisuuksien tuloilla. Vuosittainen talousarvio hyväksytään
toimintasuunnitelman yhteydessä syyskokouksessa.
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Ulkopuolista rahoitusta edellyttävä toiminta

Huomattava osa toiminnasta voidaan hoitaa omana työnä ilman
rahoitusta. Esimerkiksi erilaiset tilaisuudet hoidetaan pääosin niiden
omilla tuotoilla. Toisaalta osa tavoitteista toteutetaan vaikuttamalla
muiden osapuolten kuten kunnan, Tiehallinnon tai Hämeenlinnan
vesi Oy:n toimintaan. Kuitenkin osa suunnitelluista toimenpiteistä
on sellaisia, jotka edellyttävät oman talkootyön ja omien
rahoitusresurssien lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta
haetaan mahdollisuuksien mukaan esim. POMO + - projektista.

Yhteinen ranta aiheuttaa kustannuksia jo yhteisomistuksen selvitys
ja järjestelyvaiheessa, joka on menossa. Rantaa on raivattu ja sinne
on suunniteltu (liite) käyttömahdollisuuksia lisääviä muutoksia esim.
kunnollinen laituri, pieni kenttä (lentopallo ym.), pukuhuone,
harrastusten vaatimia säilytystiloja ja mahdollisesti yhteinen vene
(pelastusvene).

Perinnerakennusten kunnostus kylässä on monia perinteikkäitä
rakennuksia, joista osaa omistajat eivät kykene pitämään kunnossa.
Näiden osalta pyritään ainakin säilyttävään kunnostukseen (katot
pidetään kunnossa).

Yhteistoiminta ja tiedottaminen edellyttää talkootyönä tehtävien
tiedotteiden ja jakelun lisäksi niiden painatukseen/monistukseen ja
postitukseen rahaa sekä kokousten pitopaikkoja sekä mahdollisesti
yhteisen toimintatilan saamista.

Sattula - polut ja kohdevitriinit voidaan toteuttaa osin Nihattulan
luontopolkujen jatkoksi, siten että niitä voidaan käyttää sekä
kyläläisten liikunta- ja ulkoilureitteinä että kylää esittelevinä
kierroksina, joissa luontokohteiden lisäksi on kylän historiaan
liittyvien rakennusten ja kohteiden kohdalla niistä kertovat
esittelyvitriinit.

Kylän reittikartta (esite) palvelisi sekä satunnaisia käyttäjiä että
asukkaita edelliseen liittyen sisältäen sekä talviset ladut että em.
Sattula-polut.

Postilaatikot ovat nykyisin varsin kirjavia. Yhtenäisillä ja
omaleimaisilla postilaatikoilla tai niiden asennustavalla voitaisiin
kylälle luoda persoonallista ilmettä.

Kylän portit Sattulantien molemmissa päissä rajaisivat luontevasti
kyläalueen ja vahvistaisivat Sattulantien imagoa
taajaväylätyyppisenä varovaisesti ajettavana väylänä.

Sattulan tunnus, jota voitaisiin käyttää sekä pienimuotoisena
(logo) että suuremmissa kohteissa (postilaatikot, portit), yritetään
löytää ideakilpailun kautta. Ideakilpailun järjestäminen avoimena
edellyttää valmistelu-, ilmoitus-, arvostelu- ja palkintokustannukset
kattavaa rahoitusta.

Yhteisen rannan
kunnostaminen on
aloitettu pusikkojen
raivauksella. Vene-,
uimarannan ja
harrastustilojen
toteuttaminen vaatii
myös muuta panostusta.
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3. Kyläyhdistyksen toiminnasta v 2003
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Sattulan kyläkysely 2003

Kyselylomake, johon on merkitty osa tuloksista oheisena.
Osa tuloksista on sisällytetty tekstiin ja joiltakin osin mm.
hankintayhteistyön osalta hyödynnetty toiminnassa.

Vastausprosentti ikäryhmittäin (vakit.as)
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LIITE 1
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Kylän yhteinen ranta

Kylän keskustan kohdalla Lehijärven rannassa olevan yhteisen ranta-
alueen osakkaat päättivät osakaskokouksessa 3.9.2003 uimaranta- ja
venevalkama-alueen antamisesta kyläläisten yhteiseen käyttöön:

”Yhteisen venevalkaman ja uimarannan hoito, hallinta ja
käyttöoikeus päätettiin antaa Sattulan kyläyhdistykselle tämän
sopimuksen liitteeksi tehtävällä 30 vuoden sopimuksella, jonka
kumpikin osapuoli voi laillisella päätöksellään irtisanoa yhden
vuoden irtisanomisajalla. Omistusoikeus jää osakaskunnalle.
Osakaskunta ei peri vuokraa, mutta edellyttää että kyläyhdistys
pitää alueen ja siellä olevat rakenteet kunnossa. ”

Kyläyhdistyksen johtokunta päätti hakea tukea kylän yhteisten
hankkeiden toteuttamiseen POMO + - rahoituksesta painottaen
erityisesti kylän rannan kehittämistä yhteiseksi kesäajan harrastusten
keskipisteeksi.

Rannan kehittämistä ja kunnossapitoa hoitaa käytännössä
yhdistyksen rantaryhmä pääasiallisesti talkootyönä sekä tehden
hankintoja käytettävissä olevien resurssien puitteissa

LIITE 2
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TAPAHTUNUTTA VUONNA 2003

Yhteiset tilaisuudet

Ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa 30.1 keskusteltiin
vesihuollosta ja osayleiskaavasta Hattulan kunnan valtuustosalilla.
Paikalla oli kuutisenkymmentä kyläläistä. Kokouksessa päätettiin
pitää kyläyhdistyksen perusava kokous.

Kyläyhdistyksen perustamiskokouksessa 26.2 oli paikalla 56
kyläläistä. Päätettiin perustaa yhdistys ja valittiin johtokunta ja
työryhmät valmistelemaan toimintaa ja hoitamaan yhdistyksen
perustamista.

Kyläyhdistyksen perustavassa kokouksessa 14.4 hyväksyttiin
säännöt.

Sattulan kyläkekkereissä 14.6 oli kohtalaisesti väkeä (yli 30
henkeä) ja melkoisen mukavaa.

Rantatalkoissa 18.6 oli mukana 44 kyläläistä ja siistiä tuli varsinkin
kun jatkotalkoissakin 25.6 oli mukana lähes kaksikymmentä henkeä.
Talkoiden tuloksista juhannusaaton kokolla nautiskeli yli 30
kyläläistä.

Teatterimatkalla 1.7 Puntilan isäntää katsomassa Hauholla käytiin
51 sattulalaisen ja nihattulalaisen kanssa Mattilan bussilla.

Sattulan kyläkierros 14.7 kokosi 36 asukasta lapsista eläkeläisiin
Jaakon ja Elman
opastuksella tutustumaan kylän paikkoihin ja niiden historiaan. Se
avasi Sattulan historian lukijoille asiat aivan uudella tavalla

Sattulan kirppikselle 16.8 tarjontaa oli runsaasti ja sinne
poikkesivat monet. Ja tavara vaihtoi omistajaa.

.

Muu toiminta

Rautaromua kerättiin kesäkuun aikana melkoinen kuorma, niin että
keräysaitaus kävi ahtaaksi. Taisi tulla romua hieman muualtakin
kuin Sattulasta.

Kyläsuunnitelman laatiminen käynnistyi toukokuussa. Siihen
liittyvään kesäkuun aikana toteutettuun kyläkyselyyn tuli hyvin
vastauksia. Vastaukset edustivat 57 vakituista asukasta ja 46
kesäasukasta. Eli yhteensä noin kolmasosaa kylän arvioidusta
kokonaisasukasmäärästä (vakituiset ja loma-asukkaat yhteensä)

Nettisivujen 1. versio saatiin valmiiksi heinäkuuna alussa ja sivut
löytyvät www.linnaseutu.org/sattula .

Kannanottoja on lähetetty neljä (kunnalle, Hämeenlinna seudun
vesi Oy:lle ja Hämeen tiepiirille) koskien maankäyttöä Sattulantien
varressa, vesijohdon tarpeellisuutta sekä Sattulantien turvallisuuden
parantamista ja Lehijärven osayleiskaavaa. Hämeen tiepiiri ilmoitti
päätöksestä alentaa Sattulantien nopeusrajoitus 50 km/h elokuun
lopulla.

Hyötyjätepisteestä on sovittu Kiertokapula Oy:n ja Ulla Lindroosin
kanssa ja se valmistuu Sattulankaarteeseen Sepän pirtin viereen.

Kylän rannan ja yhteisen soranottoalueen osalta selvitettiin
omistajat ja osakasluettelot. Osakaskokouksessa 3.9. päätettiin
tehdä 30 v sopimus kyläyhdistyksen kanssa rannan hallinnasta.

Kaikki ryhmät ja johtokunta toimivat aktiivisesti kokoontuen
tarvittaessa virallisesti ja epävirallisesti valmistelemaan asioita ja
tapahtumia. Johtokunta piti yhteensä seitsemän virallista kokousta
maalis- syyskuussa.

Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin kesäkuussa 2003
Kokonaisjäsenmäärä oli syyskuun alussa 92 jäsentä

LIITE 3
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Sattulan kyläsuunnitelma 2003
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