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Johtokunta v 2014 
 
Kyläyhdistyksen johtokuntaan vuodelle 2014 
valittiin syyskokouksessa 2013:   
Ari Karjalainen, puheenjohtaja 
Taneli Hyytinen 
Karimatti Tehikoski 
Kai Vesterinen 
Tapani Rantala  
Reijo Riihimäki  
Reijo Lehtinen, varapuheenjohtaja  
Inari Henriksson rahastonhoitaja 
Leena Heikkilä sihteeri 
. 
Uusi kyläsuunnitelma 
 
Vuonna 2008 laadittu Sattulan toinen 
kyläsuunnitelma on uusimisen tarpeessa. 
Kyläsuunnitelmaa ja sen taustaksi laadittavaa   
Maankäyttö- ja ympäristösuunnitelmaa 
Sattulaan ja  Nihattulaan on ryhdytty 
valmistelemaan. 
 
Alustava eteneminen:  

- Aloitus syyskokouksessa 2013 
- tausta-aineistot kevät ja kesä 2014 
- Kyselyt ja haastattelut kesällä 2014 
- Maankäytön ja ympäristön suunnittelu 

talven 2014 – 2015 aikana 
- Kyläsuunnitelma keväällä 2015 
- Suunnitelmaluonnokset  

kevätkokouksessa 2015 
- Suunnitelmien hyväksyminen 

syyskokous 2015 
 
Kesän aikana kootaan kyläläisten näkemyksiä 
kylän ja sen maankäytön kehittämisestä 
haastattelun ja kyselyn avulla.  Kysely tulee 
myös nettiin.  Tarkemmat tiedot jatkossa.  

Johtokunnan jäsenet v. 2014 
Kyläsuunnitelman päivitys 
Kesäkuun tapahtumat 2014 
Kevätkokous 2014  
Ravintoa ja yhdessäoloa 
Kulttuuria ja historiaa KESÄKUUN 2014 TAPAHTUMAT 

 

 

HATTULA – SATTULA PÄIVÄ LAUANTAI 
7.6.2014 KLO 10 -15 

o Mäkelän talon historiaa – näyttely 
Mäkelän taidenavetassa  

o Sepän pirtin esittely  
o Sattula kirppis Golf-klubin vintillä 

pöydän vuokra 5 € 
o golfin esittelyä kiinnostuneille  
o Golf –kirppis klubilla   
o Hattula Open –golfkilpailut kentällä 

alkaen klo 9 
o LOUNAS klubin ravintolassa klo 11 

alkaen (aikuiset 10 € lapset 5 €) 
 
AVOIMET KYLÄT HÄMEESSÄ - SATTULA 
LAUANTAINA 14.6.20 klo 10-15 

o Mäkelän talon historiaa – näyttely 
Mäkelän taidenavetassa  

o Sepän pirtin esittely 
o Golfin esittelyä kiinnostuneille  
o Avoin kylä – golfkilpailut kentällä 

alkaen klo 9 
o LOUNAS klubin ravintolassa klo 11 

alkaen (aikuiset 10 € lapset 5 €) 
o Sattula – opastettu kävelykierros 

lähtö klo 14 Sepän pirtiltä    
o Latotanssit ja iltaviihdettä Golf –

klubin vintillä klo 19 - 22 
 
 
JUHANNUSAATTO 20.6  
 
Perinteinen sattulalaisten oma Juhannus 
Kylänrannassa.  Kokko sytytetään klo 21.  

Ohjelma ja eväät omasta takaa!!!!!! 
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KUTSU SATTULAN KYLÄYHDISTYKSEN  
KEVÄTKOKOUKSEEN 
 

Kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2014  pidetään Kylänrannassa 
talkoiden (klo 18 - 20) jälkeen keskiviikkona 28.05.2014.   
 

Ennen virallisen kokouksen alkua on parin tunnin talkoot, joissa kunnostetaan ranta 
kesäkuntoon. 
 
ESITYSLISTA klo 20 alkavalle kevätkokoukselle  

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat  
3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
5. Kuullaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 
6. Kuullaan tilintarkastajan lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä 
7. Muut  asiat 

      9.  Kokouksen päätös 
 

 

 

Sattulan oma ravintola 
GOLF – klubilla tavataan vaikka ei pelattaisikaan 
Poikkea kahville, oluelle tai lounaalle 
 
Kuten ohi ajaessanne olette huomanneetkin on Golf – klubin liittymään on ilmestynyt 
mainostaulu 2 € kahvi ja munkki.  Sinne voi poiketa aina ravintolan auki ollessa.  Nyt 
ravintolassa on myös tarjolla ruokaa.  Edullinen lounas klo 11 -14 ja lisäksi torstaista 
sunnuntaihin a’la carte ruokailumahdollisuus.  Vie kesävieraasikin syömään!!!!! 
  
MÄKELÄN TAIDENAVETTA – NÄYTTELY HEINÄKUUSSA 
 
Odottelemme mielenkiinnolla tämän kesän näyttelyä, joka aukeaa heinäkuussa.   
 

SATTULANTIE JA MUUT TIEALUEET SIISTIKSI 
 
Talven aikana tienvarteen kertyneet roskat paljastuvat taas lumien lähtiessä.  Kyläyhdistys 
ei järjestää roskienkeruutalkoita MUTTA TOIVOMME, ETTÄ JOKAINEN 
KIINTEISTÖNOMISTAJA SIIVOAISI TIEALUEET OMAN KIINTEISTÖNSÄ SEUTUVILTA 
 
KYLÄYHDISTYKSEN HENKILÖKOHTAINEN JÄSENMAKSU ON EDELLEEN 2 €.  
Sen voit maksaa kenelle tahansa johtokunnan jäsenistä.  Samalla kerralla voi maksaa 
kolmen vuoden jäsenmaksut.  


