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Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2014
Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n toiminta on ollut kohtuullisen aktiivista ja useita
uusia osallistujia on mukaan tullut.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2014 seitsemän 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 Ernesti Sulo
Kirjanpitäjänä on toiminut Jaana Helkkula.
Kirkkovastaavana on toiminut Irmeli Nieminen
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 8.toukokuuta 2014 Langjärven
rantasaunalla ja Syyskokous Kaukolan kartanossa 21. marraskuuta 2014 ja ylimääräinen
yhdistyskokous 10. joulukuuta E. Elon koululla..

Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat.
30.1.2014 Valonia järjesti ”Jätevesi-illan”, johon osallistui n. 50 kyläläistä.
26.4.2014 Kevättapahtuma, joka teemana oli ”KKI” eli ”Kunnossa kaiken ikää”
19.6.2014 Johanna ja Mika Kaarto järjestivät idyllisen ”Pieni suvisoitto” konsertin Perttelin
Kirkossa.
5.7.2014 Teatterimatka Samppalinnan kesäteatterin ”Matti ja Teppo” – näytelmään
”Kaik Polu viä Perill” – hanke saatiin lopultakin valmiiksi, ja siitä pysyväksi merkiksi jäi
ainakin 9 muhkeaa ilmoitustaulua ja alueen kartta. Talkoita talven ja kevään aikana oli
useita.
6.9.2014 hoidettiin ”Pyöräilykirkko” – tapahtuman järjestelyt Perttelin kirkossa ja E. Elon
koululla.
Samana päivänä hoidettiin ”bufetti” Uusikaupunkirallin – rallin pikataipaleen varrella
Valvosten kylässä.
Joulun ajalla kyläyhdistys hoiti kirkon Perttelin Kirkon lämmityksen ja koristelut samoin
myös keväällä.

Kyläläisten yhteisiä talkoita on ollut runsaasti:
Kirkkopuiston ja E. Elon puiston raivaus- ja siivoustalkoot keväällä
Rantasaunan polttopuu- ja siivoustalkoot hoituivat.
Savemäen hoitotalkoot pidettiin 28.6. Toimijana oli esihistoriallinen matkailuyhdistys Muina
ry.
Soukaisten koulun ympäristöä ja liikuntapaikkoja siistittiin isolla porukalla 4.10.2014
Laitilan kaupungilta saatu 500 euron kylien kehittämisraha käytettiin rantasaunan
salaojitusten kunnostukseen ja keittiön routineiden perustusten oikaisuun. Työt hoidettiin
talkoilla la. 11.10.2014
Jäästadionin hoitotalkoita oli lukuisia.
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Toteutuneita liikunta-aktiviteettejä olivat:
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa Laitilan kylien välisessä kisassa Soukaisiin jäi
toistamiseen kolmannelle sijalle vaikka suorituksia kertyi huikeat 2410 kpl. Kylän
sisäisessä haastekisassa arvonnan voitti Aulis Tikka.

Perjantaisin on ollut koululta salivuoro lasten liikuntaa varten.
Tenniskenttä on pidetty kunnossa ja se on ollut aktiivisessa käytössä. Frisbee-golf korit on
pidetty kunnossa.
Kesällä kolmena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja
talvikaudella on ollut avantouinti joka lauantai.
Kaupungin myöntämää sivukylien kenttämäärärahaa saatiin 400 € ja se käytettiin
jäästadionin jääkiekkomaalien hiekkapuhallukseen ja maalaukseen sekä uusien
maaliverkkojen hankkimiseen jääkiekko- ja jalkapallomaaleihin.
Jäänhoitokone ”Mörkö”- sai uuden turvallisemman nivelakselin.
Muuta toimintaa olivat:
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 kaupunki sivukylien kenttämääräraha 400 €
Laitilan kaupunki kylien kehittämisrahaa 500 €
Päätös ”Kaik polu viä perill”- hankkeen maksatusasiasta siirtyy vuodelle 2015.

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 LähiTapiola -yhtiössä.
Rantasaunan vuokraustoimintaa on edelleen kehitelty ja vastuuhenkilövuorot toimivat
välttävästi. Mainittavia vahinkoja ei ole vuoden aikana tapahtunut johtuen tiukemmista
ennakkokyselyistä vuokrauksen käyttötarkoituksesta. Käytössä on oma puhelin
rantasaunan asioiden hoitoa varten.
Soukaisten koulun stipendirahastoon lahjoitettiin 150 €.
Koulun joulujuhlaan hankittiin karkit.
Kudontapiirin kutojien aikaansaatu Perttelin kirkon ”Vihkiryijy” valmistui ja ripustettiin kirkon
seinälle.
Toimintanansa lopettanut Perttelin seudun pienviljelijäyhdistys ry antoi kyläyhdistykselle
800 euroa hankitun vihkiryijyn materiaalien kustannuksiin, ja lisäksi kylän yhteisten tilojen
kunnossapitämiseen 2041,60 euroa.
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Yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi hankittiin kaksi banderollia ja yhdistystoimijoille
yhtenäiset lippalakit www.soukainen – tekstauksella.
Laitilaan kylien neuvottelukunnan kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio toimien myös sen
puheenjohtajana.
Osallistuttiin Varsinais-Suomet kylät ry:n organisoimaan ”Laatua”- hankkeeseen. Sen
tiimoilta pidettiin kyläläisten kesken neljä kehityskeskustelutilaisuutta ja muiden samaan
hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen tutustumisvierailu yhdistyksemme toimintaan
tapahtui 11.10.2014.
Puheenjohtaja tai sihteeri osallistui muutamiin samaan hankkeeseen liittyviin
koulutustilaisuuksiin muilla paikkakunnilla.
Palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei ole maksettu yhdistyksen toimijoille.
Yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä, jäsenrekisterin
mukaisia sähköpostiosoitteita ja vuoden aikana kahdesti alueen postilaatikkoihin jaettua
tiedotetta.
Myös uusia ilmoitustauluja on käytetty.
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi on saatu kohtuulliseen kuntoon. Samoin
facebook on käytössä.
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksessä oli vuoden 2014 lopussa 120 jäsentä.

