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Yleistä 

 

Kultelan kyläyhdistyksen kehitys on jatkunut myönteisenä ja useat toimintamuodot ovat 

vakiintuneet jo perinteiksi. Yhdistyksen jäsenille ja muille kyläläisille asioista ja tapahtumista on 

vuoden aikana tiedotettu kotiin jaettavalla Kultelan kuriiri– lehtisellä, kyläyhdistyksen 

ilmoitustaululla, Facebook sivuilla sekä yhteisissä kokoontumisissa. Vuoden aikana kyläyhdistys on 

aktiivisesti pitänyt yhteyttä Someron päättäjiin.  

 

Johtokunta 

 

Kyläyhdistyksen johtokunta kokoontui vuonna 2018 yksitoista kertaa. Johtokunnan kokoonpano 

vuodella 2018 oli seuraava: 

 

Katja Grönholm, puheenjohtaja 

Tuomas Okker, varapuheenjohtaja 

Sarita Kankare, sihteeri 

Ari Joro, rahastonhoitaja  

Eeva Syrjälä 

Paula Tamminen 

Keijo Lindberg 

Sami Halla-aho 

Minna Kannisto 

 

Loppiaistulet 6.1. 

 

Toimintavuosi alkoi loppiaistulilla. Jälleen kerran Kultelassa olivat asukkaat tehneet näyttäviä 

asetelmia lumesta ja jäästä. Tulia oli runsaasti ja katsojia ruuhkaksi asti. 

 

Hiihtoladut 

 

Tänä talvena Kultelassa päästiin nauttimaan jälleen hiihtoladuista lumisen talven ansioista. 

 

Internetsivut 

 

Sami Halla-aho on päivittänyt nettisivuja. 

 

Savipuisto 

 

Savipuistossa tapahtui kevään ja kesän aikana paljon. Puiston poikki menevää puron pohjaa ja 

reunoja siistittiin kaivinkoneen avulla ja maisemoitiin kivetyksellä. Tähän projektiin käytimme 

meille annettua kylärahaa. Puiston ilme koheni jälleen todella paljon ja lisäsi viihtyvyyttä. Muitakin 

istutuksia siistittiin. Puistoon hankittiin myös kunnon penkit Eko-Tekolasta. Puisto osallistuikin 1.7. 

”Avoimet puutarhat”-tapahtumaan.   

 

 



Puistossa järjestettiin vapunpäivänä ”Vappuhortoilu”, joka saa jatkoa myös vuonna 2019. Paikalla 

puistossa oli villiyrttiasiantuntija, jonka opastuksella tutustuttiin ja tunnistettiin yrttejä. Puistossa 

myös paistettiin yrteillä höystettyjä lettuja. 

 

Somerolla järjestettävään Nostalgiaviikkoon kyläyhdistys osallistui kokoamalla puistoon 

tiilitaideteoksen. Teoksen nimeämistä varten järjestettiin nimikilpailu, jonka tuloksena teos sai 

nimen ”Törmäpääskyn seinä”. 

 

Savenvalajamuseo 

 

Somero-seura hoitaa Savenvalajamuseota ja ovia pidetään auki vain pyynnöstä.  

 

Kultelan kuvakirja 

 

Kultelan kuvakirja on myynnissä Pellavakeskuksessa 

 

Retki Korkeasaareen 9.6. 

 

Retkeen osallistui mukavasti 46 retkeläistä. Retki oli avoin ja mukaan tulikin 19 ei kultelalaista. 

 

Antaa-palaa tapahtuma 

 

Muutaman välivuoden jälkeen pidettiin puistossa vanhaa Savi Palaa -tapahtumaa myötäilevä 

tapahtuma, eri nimellä kylläkin. Tulikansa viihdytti katsojia 20-vuotisjuhlakiertueellaan. 

Tapahtuman aluksi oli V-8 sinfonia (Amerikan autojen moottorien jylinää). Lavalla esiintyi Grazy 

Wavers ja kellomekkoiset tanssijat viihdyttivät katsojia. Illan hämärtyessä aloitti Tulikansa. 

 

Puistokirppis 9.9. 

 

Tänä vuonna paikalle saapui 12 myyjää ja mukavasti ostajia. Kahviossa myytiin keittoa, pullaa ja 

lettuja.  

 

Joulumyyjäiset ja puurotarjoilu 9.12. 

 

Perinteiset Kokinpuntti - Pukinkontti -joulumyyjäiset pidettiin Kankareen tiilitehtaan yläkerrassa. 

Kyläyhdistys tarjosi puuroa ja mehua. Myynnissä oli kyläläisten tekemiä käsitöitä ja joulupukki 

vieraili tapahtumassa.  

 

Puistokirkko 17.12. 

Jo lähes perinteeksi tullutta puistokirkkoa vietettiin nyt neljännen kerran. Tilaisuudessa puhui Lilli-

Irmeli Hintsa seurakunnalta ja Kirkonmäen kuoro lauloi jouluisia lauluja. Myös Kultelan oman 

perhepyhäkoulun lapset esiintyivät. Tarjolla oli mehua sekä lapsien leipomia joulupipareita. 

Pipareiden yhteisleipominen keräsikin osallistujia runsaasti. Puisto oli valaistu lukuisin ulkotulin ja 

tiiliuunissa paloi tuli. Keli oli jälleen talvinen ja tilaisuus keräsi paikalle satakunta osallistujaa. 

Rippikoululaisia oli tullut paikalle myös mukavasti. 

 


