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Juhannusaatto 21.6  

aloitetaan lipunnostolla klo 18.00 ja 

kokko sytytetään klo 21.00.  

Erityistä ohjelmaa ei ole järjestetty, 

mutta eiköhän porukalla tekemistä löydy 

ja aika kulu.  Omat eväät ja grillikatos 

parantavat jaksamista.   

 

Kesäteatteriin Pirttikoskelle 

mennään heinäkuun 16.7 katsomaan  

ajankohtaista kantaaottavaa 

kaivoskomediaa ”Kenen kultaa kaivelet”.   

 
”Varsinais-Hämeessä, Tuonpuoleisen 

kunnassa, Ylösnousemuksen kylässä on jo 

jonkin aikaa toiminut kultakaivos 

kullankäsittelylaitoksineen. Kaivostoiminta 

seudulla ei kuitenkaan ole saavuttanut 

kaikkien paikkakuntalaisten varauksetonta 

hyväksyntää.  GTK:n tarmokkaan 

porauskoplan naapuripitäjästä löytämä 

uraaniesiintymä saakin monen kyläläisen 

kupin kiehumaan lopullisesti yli. 

 

Tarina on faktan ja fiktion tietoista 

sekoittamista. Pirttikosken kesäteatterikin 

sijaitsee kaivostoiminnan kannalta ns. 

kuumalla vyöhykkeellä ja laajamittainen 

kaivostoiminta ja varsinkin sen soveltuvuus 

Suomen kaltaiseen vesistöjen sekä soiden 

pirstomaan maahan saa minut melko 

epäileväksi koko asian suhteen. Luonto 

sellaisena millaiseksi se aikojen saatossa on 

muovautunut on viisas. Siellä on kaikki 

paikallaan. Luontoa voisi hyvin verrata 

taiteilijaan, jonka jokaisella siveltimen 

vedolla on oma tarkoituksensa. Luonnon 

viisautta ei yksikään ihminen, ei edes fiksuin 

kaivosinsinöörikään pysty koskaan 

ylittämään..” 

Sattulan Juhannus 
vietetään perinteiseen tapaan 

Kylän rannassa 

vapaasti omaan tahtiin 

ja omin eväin.   

Juhannusaattona 

Klo 18.00 Nostetaan lippu 

salkoon - Kokko sytytetään 

klo 21.00 lasten ja 

aikuisten iloksi.    

Kesäteatteriin 

Pirttikoskelle  

tiistaina 16.7.2013 
” 

Kenen kultaa kaivelet 
” 
Lähtö klo 17.45 Nihattulan 

koululta ja mukaan tulijat 

poimitaan Armijärventien ja 

Sattulantien varrelta. 

Hinta matkoineen 25 €.  

Ilmoittaudu HETI 

(viimeistään 1.7.): 

Anneli Tanttu puh 

0400438543 tai 

anneli.tanttu@gmail.com 
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Miten Sattulaa tulisi 

kehittää? 
Sattulan kylälle on omasta toimestamme 

laadittu kyläsuunnitelmat v. 2003 ja v. 

2008.  Ajatus on, että noin viiden 

vuoden välein laaditaan uusi 

kyläsuunnitelma kylämme kehittämisen 

suuntaamiseksi.  Aikaisemmat 

kyläsuunnitelmat löytyvät kylän 

blogisivustolta 

http://sattula.wordpress.com/  

(Tälle sivustolle voit kommentoida tai 

vaikkapa kirjoittaa laajempaakin juttua 

kylää koskevista aineistoa.) 

 

Ajatuksia Sattulan ongelmista ja 

kehittämisestä voit kirjoittaa paperille 

ja jättää Kyläyhdistyksen 

postilaatikkoon, joka on Sattulantien ja 

Sattulankaarteen yläristeyksen 

postilaatikkoryhmässä tai lähettää 

sähköpostilla reijo.lehtinen@aina.com 

tai kertoa jollekin johtokunnan 

jäsenelle.   

 

Kylänranta on meidän kaikkien 

yhteinen uima- ja veneranta.  Se on 

kyläyhdistyksen ja siis kyläläisten oma 

ranta, jota kaikki kyläläiset voivat 

käyttää.  Venerantaan voivat kyläläiset  

sijoittaa veneensä ilmaiseksi, mahdol-

liset vapaat paikat voidaan vuokrata 

myös ulkopuolisille (50 €/vuosi). 

 

Yritetään yhdessä pitää paikat 

kunnossa.  Jos ongelmia tai toiveita 

tulee ilmoita Rantalan Tapanille  puh 

0400580740 

tai Karjalaisen Arille puh 

0405109022. 

 

Sattulan ajankohtaista 
 

Valokuitu saatiin Nihattulaan – ehkä 

Sattulaankin joskus.  Alkuvuoden yritys 

tuotti sikäli tulosta, että Nihattula 

saadaan pääosin AinCom Oy:n tarjonnan 

piiriin.  Sattulan osalta ELY-Keskuksen 

tuen haku ei olisi tuottanut tulosta, 

koska kiinnostuneita oli liian vähän ja 

ehkä aikataulukin oli liian tiukka.  

Yritetään jatkossa herättää 

kiinnostusta Hattulan kunnan saamiseksi 

mukaan.   

 

Kerättyä tietoa yritetään käyttää hy-

väksi ja valmistaudutaan  tulevaisuudes-

sa avautuviin mahdollisuuksiin.   

 

Siirtoviemäri rakentuu mt 130 

varteen syksyn vuosikokouksen 

yhteydessä HS-Vesi Oy:n kehitys-

päällikkö Jukka Sandelin esittelimältä 

pohjalta kuten edellisessä tiedotteessa 

kerrottiin.  Yritetään saada viemärilinja 

työn jälkeen siten viimeistellyksi, että 

sitä voidaan käyttää ulkoiluun ja 

latupohjana jatkossa.   

 

 
http://sattula.wordpress.com/  

Sattulan blogisivuilla voit seurata ja 

kommentoida kylän asioita  
 

http://sattula.wordpress.com/
mailto:reijo.lehtinen@aina.com
http://sattula.wordpress.com/

