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Syksyn ja tulevan tal-

ven ohjelma 
 

Syksyn ja talven aikana keskitytään 

suunnittelemaan tulevaa toimintaa.  Kes-

keinen osa on kyläsuunnitelman päivit-

täminen.  Marraskuun syyskokoukseen 

mennessä tulisi hahmotella kyläyhdis-

tyksen toimintaa jatkossa.      

 

Syyskokouksessa päätetään uuden halli-

tuksen jäsenistä ja valitaan uusi halli-

tuksen puheenjohtaja, koska sääntöjen 

mukainen 5 vuoden jakso täyttyy nykyi-

sellä puheenjohtajalla.  

 

Uusi kyläsuunnitelma vireille 
 

Sattulan kylälle on omasta toimestamme 

laadittu kyläsuunnitelmat v. 2003 ja v. 

2008 (löytyvät myös nettisivuilta  

sattula.wordpress.com/sattulan-

kyla/kylasuunnitelma/ ).  Ajatuksia Sat-

tulan ongelmista ja kehittämistarpeista 

voi kertoa tulevan syksyn aikana milloin 

vain hallituksen jäsenille tai kirjoittaa 

nettisivun kommentteihin. 

 

Syyskokouksessa marraskuussa käydään 

läpi uuden kyläsuunnitelman lähtökohdat 

ja päätetään suunnitelman laatimisesta. 

 

 

Tule keskustelemaan ja kommentoimaan kylän asioita nettisivullemme 

sattula.wordpress.com/ 

Sattulan blogisivuilla voit seurata ja kommentoida kylän asioita 
 

Oma kyläravintola  

Sattulassa 
 
Meillä on oma kyläravintola.  Hatula - Golf 

on vaihtanut omistajaa .  Reijo Riihimäki 

on golfkentän uusi omistaja.  Myös kaikki 

ei-golfaajat ovat tervetulleita poikkea-

maan kahville, oluelle tai haukkaamaan 

pientä purtavaa  klubiravintolaan.  

 

Talvikaudella tilaa voi vuokrata erilaisiin 

omiin tilaisuuksiin.  Tiloissa on hyvä keittiö 

ja mahdollisuus saada tarvittaessa henki-

lökuntaa.  Talvella tilaisuuksissa voi myös 

tarjoilla tilaisuuksissa omia juomia. 

 

Varaukset ja tarkemmat tiedot suoraan 

Riihimäen Reijolta sähköpostitse   

retsi@rroy.fi tai puh. 0400 499388. 

 

 

http://sattula.wordpress.com/sattulan-kyla/kylasuunnitelma/
http://sattula.wordpress.com/sattulan-kyla/kylasuunnitelma/
http://sattula.wordpress.com/sattulan-kyla/kylasuunnitelma/
http://sattula.wordpress.com/
mailto:retsi@rroy.fi


 

2 

 

2 

 

 
 

Perustetaanko kyläläisten yh-

teisviljelmä? 
 

Kyläläisiltä on esitetty toivomus yhtei-

sen viljelypalstan toteuttamisesta esim. 

perunan ja vihannesten viljelyä varten.  

 

Oletko kiinnostunut?  Mieti syyskokouk-

seen mennessä tai ota yhteyttä.  

 

Löytyykö sopivaa peltoaluetta kylän tun-

tumasta?  

Jos tiedät ota yhteyttä Reijo Lehtiseen 

puh 0400 622009 tai kommentoi netti- 

sivuillamme. 

 

 

 

Sattulan ja 

Nihattulan kylien ympäristön ja 

maankäytön suunnittelu 
 

Alustavasti on keskusteltu kylien yh-

teistyönä laadittavan oman aluesuunni-

telman laatimisesta.  Tarvetta yhteiseen  

pohtimiseen antavat mm. mahdollinen 

golfkentän laajennus ja siihen liittyen 

Lehijärven tilaan oleellisesti vaikuttavan 

Myllyojan laskeutusaltaiden toteutta-

mismahdollisuus.    

 

Molempien kylien alueella on tulevaisuu-

dessa rakentamispaineita ja –tarpeita.  

Olisi hyvä koota realistinen yhteinen 

näkemys miten haluamme kehittää omaa 

elinympäristöämme  

 

 

 

Taidenavetta avautui ja menestyy 
Parin ensimmäisen viikon aikana jo yli 200 vierailijaa.  Ensi kesällekin on jo 

alustavia näyttelyvarauksia.  Onnea ja Menestystä!  


