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Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2013
Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n toiminta on ollut aktiivista ja uusia osallistujia on
mukaan tullut kiitettävästi.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2013 kahdeksan kertaa.
Yhdistyksen puheenjohtajan on toiminut Taija Vuorio.
Hallituksen jäseninä ovat olleet:
Matti Salmila varapuheenjohtaja, Ari Ruoho sihteeri, Kirsi Haapaniemi rahastonhoitajana ja
jäseninä:
Liisa Aaltonen, Leena Aerikkala, Kalle Airisto, Markku Airola, Mia Grönroos, Jukka Havala,
Luotonen Nina, Antero Hurme, Timo Rantanen, Johanna Rihtilä, Jussi Valtonen, Tuomas
Vuorio ja Juha Raittinen (26.9.2013 asti)
Kirjanpitäjänä on toiminut Jaana Helkkula.
Kirkkovastaavana on toiminut Irmeli Nieminen
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.huhtikuuta 2013 Langjärven
rantasaunalla ja Syyskokous Kaukolan kartanossa 8. marraskuuta 2013.

Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat.
19.1.2013 matka Turkuun TPS- Lukko jääkiekko-otteluun
14.4.2013 järjestettiin lapsille matka Turkuun Hop-Lop liikuntaseikkailupuistoon
26.4.2013 Järjestettiin koululla lapsille ”Vappu-Disko”, jossa pääesiintyjä oli taikuri Marcus
Alexander
4.5.2013 kylän joukkue osallistui Jyskeen yu-jaoston organisoimaan sukkulaviestiin
18.5.2013 Kevättapahtuma, joka teemana oli ”Huutokauppa”
20.6.2013 Johanna ja Mika Kaarto järjestivät idyllisen ”Pieni suvisoitto” konsertin Perttelin
Kirkossa.
6.7.2013 Teatterimatka Raumalle ”Tankki täyteen” -näytelmään
18.8.2013 järjestettiin Pop-Up ravintolapäivä Hurmeen tilamyymälän yhteydessä
7.9.2013 Uusikaupunki-rallin aikana järjestettiin bufetti Valkontien pikataipaleen varrella
21.9.2013 järjestettiin Savemäessä ”Lyhtyjen yö” -yhteislaulutilaisuus
30.11.2013 järjestettiin jääkiekkomatka Turkuhalliin
Joulukuussa Perttelin kirkossa laulettiin kauneimmat joululaulut ja pidettiin joulukirkko.
Kyläyhdistys hoiti kirkon lämmityksen ja koristelut.

Kyläläisten yhteisiä talkoita on ollut runsaasti:
Kirkkopuiston ja E. Elon puiston raivaus- ja siivoustalkoot keväällä
Kirkon maalaustalkoot loppukesällä.
Rantasaunan polttopuu- ja siivoustalkoita
Jäästadionin hoitotalkoita useita ja syksyllä uusien päätyverkkojen asennus
Toteutuneita liikunta-aktiviteettejä olivat:
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa Laitilan kylien välisessä kisassa Soukaisiin tuli
kolmas sija
Perjantaisin on ollut koululta salivuoro lasten liikuntaa varten.
Tenniskenttä on pidetty kunnossa ja se on ollut aktiivisessa käytössä. Frisbee-golf koreja
on jouduttu kunnostamaan useita kertoja.
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Jäästadionin hoitoa varten hankittu ”Mörkö” laitettiin priimakuntoon syksyllä
Kesällä kolmena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja
talvikaudella on ollut avantouinti joka lauantai.
Kaupungin myöntämää sivukylien kenttämäärärahaa saatiin 500 € ja se käytettiin
jäästadionin uusien päätyverkkojen hankintaan ja pukuhuonetilojen kunnostukseen
Muuta toimintaa olivat:
Ravakka ry:n koordinoima ”Kaik Polu viä peril” –hanke ei ole edennyt suunnitellusti
E. Elon puiston hoidossa on noudatettu ”Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja
muinaisjäännökset” – hankkeen mukaista hoitosuunnitelmaa.

Julkisia avustuksia yhdistys on saanut seuraavasti:
Maaseutuvirasto 180 € (Perinnemaiseman hoito-projekti)
Laitilan kaupungin kylien kehittämisrahaa saatiin 300 € ja se käytettiin rantasaunan laiturin
oikaisuun.
Langjärven rantasaunan tontista maksetaan vuokraa Laitilan kaupungille. Rantasaunaa on
vuokrattu myös ulkopuolisille käyttäjille ja näin saaduilla tuloilla on saunamökistä
aiheutuvat menot saatu katettua.
Rantasauna on palovakuutettu ja samoin yhdistyksen järjestämien talkoiden työntekijöillä
on talkoovakuutus Lähivakuutus-yhtiössä.
Rantasaunan vuokraustoimintaa on kehitelty ja käytössä on oma puhelin rantasaunan
asioiden hoitoa varten.
Yhdistys teki Laitilan kaupungille ostotarjouksen E. Elon koulusta ja Langjärven
rantasaunan tontista. Tarjous ei johtanut kauppaan.
Soukaisten koulun stipendirahastoon lahjoitettiin 150 €.
Koulun joulujuhlaan hankittiin karkit ja kaikille oppilaille lahjoitettiin heijastimet.
Perttelin kirkkoon hankittiin materiaalit ”Vihkiryijyä” varten. Kudontapiirin naiset lupautuivat
valmistamaan ryijyn.
Laitilaan perustetun kylien neuvottelukunnan kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio.
Neuvottelukunnan yksi kokous pidettiin rantasaunalla 23.4.2013
Palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei ole maksettu yhdistyksen toimijoille.
Yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä, jäsenrekisterin
mukaisia sähköpostiosoitteita ja vuoden aikana kolmasti alueen postilaatikkoihin jaettua
tiedotetta.
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi saatiin vihdoinkin toiminaan keväällä 2013
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksessä oli vuoden 2013 lopussa 109 jäsentä.

