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Kantaa on otettu myös seuraaviin asioihin: 
 

 Vuonna 1997 otettiin kantaa Munkkaan kaatopaikalle tulevasta 
jätteenkäsittelylaitoksesta. 

 

 2001–2002 kylätoimikunnan jäseniä on osallistunut LAN:n eli Lohjan alueen 
eri kyläyhdistysten yhteisiin kokouksiin. 

 

 Elokuussa 2003 Immulan–Paunin kyläyhdistyksen säännöt vahvistettiin ja 
yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin. 

 

 2004 käynnistettiin kylien yhteisen erilaisiin ulkoilutoimintoihin soveltuvan 
metsätie/-polku verkoston suunnittelu. Tämä projektin suunnittelu jatkuu. 

 

 2005 otettu kantaa ympäristölupahakemukseen koskien Paunin kalliolle 
suunniteltua kantojen ja purkupuutavaran välivarastointia ja haketusta. 

 

 2005 ja 2006 osallistuttiin valtakunnalliseen lisäaikaliikunnalle–tapahtumaan, 
johon Lohjan liikuntakeskus haastoi Lohjalaiset asukasyhdistykset mukaan. 
Immulan–Paunin kylät voitti molempina vuosina. 

 

 Kyläyhdistys ja sen hallitus kokoontui Immulan koulun jälkeen Perttilän koulun 
nuorisotilassa. Koulun tilanahtaudesta johtuen siirryttiin 2006  Immulan 
työväentalolle. 

 

 2007 kyläyhdistys järjesti kuulemistilaisuuden Lemminkäinen Oy:n maa-
aineksen ottolupahakemuksesta. 

 

 2007 käynnistettiin jätevesiprojekti, jota edelleen selvitellään. 
 

 2008 kyläyhdistys liittyi mukaan Lohjan kylät ry:n toimintaan. 

 2008 syksyllä kyläyhdistys liittyi perustettuun Immulan 
työväentalotoimikuntaan. 

 

 2010 aloitettiin kyläkirjan kirjoittaminen Esa Vuoriston johdolla.  
 

 12.6.2011 toteutettiin ”RIEMUA RAITILLA, TYÖTÄ KYLÄLLÄ”-tapahtuma 
Peräkylän pihapiirissä. Tämä oli iso ja näyttävä tapahtuma, joka sai paljon 
näytteilleasettajia sekä runsaslukuisen yleisön. Oli erittäin hieno tapahtuma.  

 
 
 



2 
 

VIRKISTYSTOIMINTA KYLILLÄ 
 
Vuosittaisia tapahtumia ovat olleet ulkoilupäivät, kylätien siivoustalkoot ja 
kesäretket: 
Ensimmäinen kesäretki tehtiin Naantaliin. Retkiä on tehty myös Hämeenlinnaan, 
Somerniemelle, Lahteen, Turkuun, Tampereelle, Vääksyyn ja Heinolaan, Hankoon, 
Porvooseen ja Elimäelle, Helsinkiin, Sammattiin, Hiittisiin ja Rosalaan, Linnanmäelle, 
Brändööseen, Kotkaan, Lohjanjärven ympäri ja Tytyrin kaivokseen, Tammisaareen. 
Luontoaiheisia retkiä on tehty paljon erilaisia. Vuosien aikana on myös tehty 
teatteriretkiä. 
 
Mustosen ladolla kyläläiset tanssivat televisioon pakkashuurussa 23.11.1989. Silloin 
kuvattiin TV-elokuvaa ”Täysin syytön” latotanssikohtausta. Tämän elokuvan kirjoitti 
Marjut Komulainen ja ohjasi Timo Bergholm, jotka asuvat Immulan kylällä. Kuvaus 
vietiin läpi arktisista olosuhteista huolimatta kunnialla. 
 
Pikkujoulut ovat aina kuuluneet myös ohjelmaan vuosittain. Ensimmäinen 
pikkujoulu oli 27.11.1981. 
 
Kylätanssit ovat kuuluneet myös ohjelmaan perinteikkäästi vuosittain. 
Ensimmäiset latotanssit oli Lomanin ladossa 30.8.1983. Vuonna 1985 siirryttiin 
latotansseja pitämään Mustosen ladolla Paunin kylässä. Vuonna 2006 pidettiin 
ensimmäiset elotanssit Nurmen hallilla. Tanssittu on myös Immulan työväentalolla 
sekä Immulan koululla on ollut myös sukkatansseja. 
 
Toiminnan alussa pidettiin myös käsityökerhoa, jumppakerhoa. Vatsatanssiakin on 
harrastettu. Lasten näytelmäkerho kokoontui jonkin aikaa Marjut Komulaisen 
vetämänä.  
10 vuotisjuhlat vietettiin 21.4.1990 Immulan työväentalolla yksi vuosi liian aikaisin. 
Kun sitten kylätoiminta oli 20 vuotta vanha, niin yhteistä iltaa vietettiin Immulan 
koululla kyläkokouksen, 20-vuotis juhlan ja pikkujoulun merkeissä 17.11.2001. 
 
Myös naisten ja miesten pyöräretkiä on tehty useina vuosina. 
Olemme päässeet tutustumaan myös kaksi kertaa Orthexiin. 
Usean vuoden ajan kyläläisillä oli mahdollisuus käydä Mäntynummen koululla 
pelaamassa Sählyä. 
 
Voimme todeta tämän kertomuksen myötä, että 30 vuoden aikana on ollut kylillä 
paljon vireää toimintaa. 
 
Kiitos nykyiselle kyläyhdistyksen hallitukselle, jonka ansiosta toiminta jatkuu 
aktiivisena edelleen. 


