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Hallituksen terveiset
Sydänmaa on ollut paljon esillä viimeisen vuoden aikana 
kaikenlaisissa medioissa. Suurimpana asiana tietenkin on 
ollut vanhan koulun purku ja uuden koulun saapuminen 
kylään. Iloksemme olemme saaneet huomata, että 
koulunkäynti on jatkunut entiseen hyvään malliin koulun 
mäellä. Toivottavasti koko kylä yhtyy riemuumme 
koulunkäynnin jatkumisesta kylässämme.

Yhdistyksen hallituksessa olemme panostaneet paljon 
siihen, että näkyisimme ja kuuluisimme myös Eurajoen ja 
Satakunnan mittakaavassa. Olemme halunneet panostaa 
tiedotukseen ja siihen, että näymme niissä medioissa, mitä
ihmiset käyttävät. Olemmekin aktiivisena facebookissa ja 
nyt uutena instagramissa. Viime syksynä niin 
kouluasioissa kuin yhdistyksen 90-vuotistaivalta 
juhlittaessa pääsimmekin mukavasti myös paikallislehtien 
sivuille.

Tänä vuonna meistä tuntui, että kylässämme on tehty niin 
paljon pitkäjänteisesti hyvää työtä, että otimme härkää 
sarvista ja osallistuimme Satakylien ja Satakuntaliiton 
järjestämään Vuoden maakuntakylä -kisaan. Kisan 
voittajakylä julkistetaan myöhemmin keväällä. Samassa 
kisassa yleisö saa myös äänestää suosikkikyläänsä, joten 
pysykää kuulolla. Vain yhdessä tekemällä ja toiset 
huomioimalla kylämme kyllä huomataan muuallakin.

Tämän kevään yhtenä isona projektina olemme työstäneet 
Leader-hakemusta Ravakalle tuliterän klapikoneen 
saamiseksi kylään. Myöhemmin keväällä selviää 
hyväksyvätkö he hakemuksemme.

Olettekin varmaan huomanneet, että muistelupiiri on 
aktiivisesti kokoontunut koko syksyn ja talven ajan. 
Kylämme historian taltioimisen eteen onkin tehty 
hartiavoimin työtä. Muistelupiirin satona on syntynyt 
useampi Satakunnan elävän kuvan keskuksen kanssa 



yhteistyössä toteutettu video kylästämme. Osa onkin jo 
julkaistu ja osa on vielä työn alla. Videot löytyvät 
nettisivuiltamme videoita-välilehdykältä. Lisäksi Ilkka 
Heikkilä työstää historiakirjasta kylästämme. Kiitämme 
lämpimästi tähän asti kaikkia muistelupiirin projekteihin 
osallistuneita yhteistyötahoja ja sekä tietenkin projektiin 
osallistuneita kyläläisiä.

Yhdistyksemme alla toimiva koulun vanhempaintoimi-
kunta voi hyvin. Tänä keväänä lapsille on järjestetty 
elokuvailta sekä toukokuussa koululaisten on tarkoitus 
mennä perheiden kanssa yhdessä tutustumaan Pinkjärven 
luontoon.

Yhteistyö Otsolan kansalaisopiston kanssa on ollut vireää 
koko syksyn ja talven. Esimerkiksi kylässämme pidetyt 
kylälaulu- ja soittoillat ovat sulattaneet niin vanhempien 
kuin nuorempienkin sydämet. Kesäkuun 8. päivä 
järjestettävässä Avoimet kylät -tapahtumassa on 
mahdollisuus päästä kokeilemaan ja ihastumaan 
kylälaulamiseen ja -soittamiseen. Samassa tilaisuudessa 
myymme vanhan koulun vintiltä pelastettua irtaimistoa ja 
pidämme kyläkahvilaa. Pistäthän päivämäärän muistiin.

Sokerina pohjalla, kylään pitkään työstetty pyörätie-
projekti on saanut kunnalta suunnittelu- ja toteutus-
hyväksynnän ja kunta on varannut budjettiinsa hanketta 
koskevat rahoitukset. Kylämme asiat näyttävät kaikin 
puolin hyvältä ja voimmekin hyvillä mielin ja ylpeinä 
kaikki kertoa asuvamme elävässä ja valoisassa kylässä.

Kyläterveisin,

Riina Arvela Sini Sundholm
Hanna Kujanpää Heikki Nikula
Anne Uotila Seppo Uusi-Uola
Suvi Katila Heimo Nikula
Anu Jokinen Tuomo Pursiheimo



Kylämme arvot
Maakuntakylä -kisaa varten yhdistyksemme hallitus mietti
kylällemme arvot (neljä yytä), joita haluamme vaalia ja 
joita kohti toivomme koko kylän ponnistelevan. 

1.  Yhteiset tavoitteet

• Kyläkoulun pitäminen kylässä
• Koulun oppilasmäärän pitäminen tarpeeksi suurena, 

jotta koulunkäynti omassa kylässä on turvattu
• Lapsiperheiden saaminen kylään / kylän 

asukasluvun kasvattaminen
• Kylänraitin elävänä pitäminen
• Pyörätien saaminen kylän päästä päähän
• Turajärven mökin ylläpitäminen
• Yhteen hiileen puhaltamisen kulttuurin 

voimistaminen

2.  Yhteisöllisyys

3.  Yhdessä tekeminen ja avunanto

4.  Yksin ei jätetä

Vanha sydänmaalainen sananlasku
Samaista maakuntakylä -kisaa varten loimme ”Vanhan 
sydänmaalaisen sananlaskun”. Näitä uusia-vanhoja 
sananlaskuja toivoisimme kylästämme lisää. Jos 
sananlaskusuonesi sykkii, lähetäthän niitä meille 
sähköpostiimme sydanmaanpky@gmail.com 

”Kon toise syränt kuuntele, ni ei sillon
pahast mettä voi men.”



Tulevat kevään tapahtumat
Tienvarsien siivoustalkoot 27.-28.4.
Siivotaan kylän tienvarret yhdessä viime vuoden tapaan 
eli kukin voi siivota haluamansa tienosuuden viikonlopun 
aikana. Suljetut roskasäkit kerätään yhdistyksen toimesta 
pois sunnuntaina 28.4. klo 18 alkaen. Keräysalue tuttuun 
tapaan Sydänmaantien varrella välillä Suorannantie – 
Pännentie sekä Kaukomäentien varrella Sydänmaantien 
risteys – Sepäntanhua. Sivuteiltä pitää säkit tuoda 
Sydänmaantien tai Kaukomäentien varteen. Ei omia 
roskia!

Vappujuhlat 1.5.
Perinteiset vappujuhlat pidetään Sydänmaan koululla klo 
12-16. Ohjelmaa sekä aikuisille että lapsille. Tarkemmat 
tiedot julkistetaan myöhemmin.

Mökin varauskirjan aukeaminen
Mökin varauskirja avataan yhdistyksen jäsenille 
keskiviikkona 8.5. klo 9.00 ja muille torstaina 9.5. klo 
9.00. Varaukset Heikki Nikula.

Kylvöjen siunaus
Kylvöjen siunaus Manu ja Teija Vanha-Rauvolan 
pihapiirissä. Ajankohta ja tarkemmat tiedot ilmoitetaan 
myöhemmin.

Avoimet kylät -tapahtuma 8.6.
Avoimet kylät -tapahtuma Sydänmaan koululla klo 10-14. 
Tervetuloa  huutamaan itsellesi aarteita koulun pihalla 
järjestettävään huutokauppaan klo 10 alkaen, laulamaan ja 
soittamaan kylälaulu- ja soittotapahtumaan klo 12-14 sekä 
nauttimaan kahvila Sydänkävyn antimista klo 10 alkaen. 
Kyläyhdistys myy viime kesänä puretun kyläkoulun 
vintiltä pelastettua vanhaa irtaimistoa huutokauppaamalla. 
Kahvilan yhteydessä laulu- ja soitto-ohjelmasta vastaa FM
Sari Kalli.



Yhteystietomme
Kaikki kylää koskeva tieto löytyy kootusti nettisivuiltamme ja 
meihin saa yhteyden helposti sähköpostin kautta:

sydanmaankyla.wordpress.com

sydanmaanpky@gmail.com

Seuraa meitä myös:
facebook.com/sydanmaanpky

instagram: sydanmaankyla

yhdistyksen youtube-kanava: Sydänmaan 
pienviljelijä- ja kyläyhdistys

Turajärven mökki
Mökin varauskirja aukeaa tänä vuonna yhdistyksen 
jäsenille keskiviikkona 8.5. klo 9.00 ja muille torstaina 
9.5. klo 9.00.

Tarkistimme myös mökin vuokrahintoja. Nyt jos koskaan 
kannattaa olla yhdistyksemme jäsen.

Lisätietoja mökistä: 

https://sydanmaankyla.wordpress.com/turajarven-mokki/

https://www.facebook.com/sydanmaanpky


Turajärven mökin hinnasto 1.4.2019 
alkaen

Vuokrassa tarkoitettu vuokravuorokausi alkaa 
maanantaista torstaihin klo 16.00 ja päättyy seuraavana 
päivänä klo 14.00. Viikonloppu alkaa perjantaina klo 
16.00 ja päättyy sunnuntaina klo 14.00. Viikko alkaa 
sunnuntaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana sunnuntaina 
klo 14.00.

Kesän vuokrakirja aukeaa poikkeuksellisesti tänä vuonna 
helatorstain sijaan yhdistyksen jäsenille keskiviikkona 8.5.
klo 9.00 ja muille torstaina 9.5. klo 9.00.

Yhteystiedot ja varaukset
Nikula Heikki  050 505 5630

Yhdistyksen mökkitilinumero: 
Eurajoen Säästöpankki FI15 4450 1440 0005 40

Vuokra tulee maksaa yhdistyksen tilille viimeistään viikon
sisällä vuokra-ajan päättymisestä. Maksaessasi kirjoita 
viestikenttään Turajärven mökki, nimesi ja vuokra-
aika. Kiitos yhteistyöstä!

VUOROKAUSI 35 € 45 €

VIIKONLOPPU 55 € 80 €

VIIKKO 90 € 120 €

VUOKRA 
JÄSENILLE

VUOKRA 
MUILLE



Tilinumeromme
Länsi-Suomen Osuuspankki FI82 5022 0650 0012 69 
Eurajoen Säästöpankki  FI85 4450 1450 0001 74 
Mökkitili FI15 4450 1440 0005 40

Sydänmaa räppi: Paras sydänmaa
Kirjoittanut Roni Keskilä, 4 lk.

Me ollaan Sydänmaist
me välitetään laist.
On täällä ollut pari elokuvailtaa
muttei silti ole ollut yhtään siltaa.

KERTOSÄE:
Sydänmaa on meille kaikille rakas
tulkaa kaikki täältä pois muuttaneet takas.
Kyllä muitakin uusia tulla saa,
ei täällä hajoa maa.

Täällä on kaikki iloisia joka päivä,
kun täällä asuu ei paina huolen häivä.
Meidän koulusta kaikki tykkää,
eikä kukaan läksyjä syrjään lykkää.
Täällä ei ole kenenkään mielestä iso maha,
ei täällä voi tulla kellään meilipaha.

Yhdistyksemme hallitus toivottaa
sinulle aurinkoista ja sydänlämpöistä
kevään jatkoa ja toivottaa sinut tervetulleeksi
kaikkiin tapahtumiimme!


