toimintakertomus 2018

Soukaisten kyläyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2018
1. YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta on ollut monipuolista ja kohtuullisen aktiivista.
Tavoitteena on ollut saada yhä enemmän toimialueen asukkaita toimintaan mukaan, mutta
tässä asiassa on vielä paljon kehittämistarpeita.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.4.2018 Langjärven rantasaunalla
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Salmila.
Hallituksen ”kunniajäseneksi” valittiin Jukka Havala. Tehtävään ei liity velvollisuuksia tai
vastuita.
Hallituksen jäseniksi valittiin:
Aaltonen Liisa
Ruoho Ari
Haapaniemi Kirsi
Valtonen Jussi
Aerikkala Leena
Luotonen Nina
Ruusuranta Pauliina
Rantanen Timo
Vuorio Taija
Vuorio Tuomas
Rihtilä Johanna
Airola Markku
Sulo Ernesti
Mäki Sauli
Tuominen Martti
Raittinen Matti
Toiminnan tarkastajaksi valittiin Esa Uusikartano ja varahenkilöksi Kalle Airisto.
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Ari Ruoho ja rahastonhoitajana on toiminut Kirsi
Haapaniemi.
Kirjanpitäjä on toiminut Jaana Helkkula.
Perttelin Kirkon suntion tehtävää on hoitanut Irmeli Nieminen.
Ennen vuosikokousta hallitus kokoontui 3 kertaa ja vuosikokouksen jälkeen 6 kertaa eli
yhtensä 9 kertaa.

2. TOIMINTOJA
Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat:
Alkutalvena Soukaisten ”Jäästadion” saatiin talkoilla luistelukuntoon, mutta
keliolosuhteiden vuoksi kausi jäi lyhyeksi.
19.1 ”Viinitasting” Uudenkaupungin Golfklubilla sai runsaasti suosiota ja osallistujia oli 38
17.2. Bussimatkalle TPS- Lukko peliin osallistui 34 henkilöä
12.3 Kyläyhdistyksen Google-kalenterin käyttäjäkoulutus. Osallistujia oli 8 henkilöä.
14.4 ”Klapitus” – talkoot ja haravoinnit hoituivat hienosti rantasaunalla
2.5. Kevään haravointitalkoot Kirkkopuistossa ja E. Elon puistossa
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24.5 E Elon matematiikkakisan loppukilpailu järjestettiin E. Elon koululla.
Alkukilpailut käytiin Laitilan alakouluissa 26.4 ja tapahtuman matemaattisen puolen hoito
Aki Vaaraslahti
25- 27.6 Tervattiin talkoilla Perttelin Kirkon vesikatto, ja tehtiin samalla muitakin
kunnostustöitä. Talkoolaisten keski-ikä todettiin huomattavan korkeaksi.
28.6 Yhdistys oli osastollaan mukana Laitilan torilla Laitilan kylien ”torstaitori” -illassa.
30.6 Osallistuttiin Soukaisten Savemäen hoitotalkoisiin ja hoidettiin kahvitus perinteiseen
tapaan.
30.6 Järjestettiin lajissaan ensimmäiset ”Langjärven Soudut 2018” rantasaunalla.
Osallistujia eri kylistä ja Laitilalaisista yrityksistä oli runsaasti ja tapahtuma sai paljon
positiivista julkisuutta. Tapahtuman järjestelyissä oli ongelmia, joten parannettavaa tuleville
vuosille jäi paljon.
1.9 Yhdistys tarjosi kahvit Perttelin kirkossa järjestetyn E. Elon Jumalanpalvelukseen
osallistujille
4.9 Tehtiin rantasaunan nurmikot uusiksi ja laitettiin talven polttopuut sateensuojaan.
20.10 Syksyn haravointitalkoot Kirkkopuistossa ja E. Elon puistossa
30.11 Bussimatkalle TPS- Lukko peliin osallistui 25 henkilöä
Joulunaikana Perttelin kirkko pidettiin lämpimänä ja toimintoina olivat:
20.12 Kauneimmat Joululaulut
21.12 Soukaisten koulun oppilaiden Joululaulutilaisuus
25.12. Joulukirkko
3. LANGJÄRVEN RANTASAUNA
Kyläyhdistyksen omistaman Langjärven rantasaunan osoite on Kivirannantie 25.
Tontin omistaa Laitilan kaupunki, jolle yhdistys maksaa vuosittain vuokraa.
Rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu LähiTapiola yhtiössä.
Syksyllä 2018 rantasaunalle asennettiin ilmalämpöpumppu, jonka rahoituksesta noin
puolet saadaan Ravakka ry:n kautta Leader -rahoituksena.
Ulkopuolisille tahoille rantasaunaa on vuokrattu mitä erilaisimpia tilaisuuksia varten.
Vuokraustoimintaa varten on organisoitu varauspuhelinkäytäntö ja lisäksi Internetissä
toimiva Google-kalenteri. Keväällä teetettiin markkinointiesite rantasaunasta.
Polttopuita ostettiin ulkopuoliselta taholta 500 eurolla.
PuuCee:n pintakäsittelyillä saatiin viihtyisyyttä parannettua ja nurmialuetta kohennettiin
mullan hankinnalla ja nurmikon kylvöillä.
Tilaa vuokrataan ulkopuolisille lukuun ottamatta joulu-, tammi- ja helmikuuta.
Vuokrauksesta saatavat tulot ovat oleellinen osa yhdistyksen toiminnan rahoittamisessa.
Luottotappioita vuoden aikana ei ole ollut eikä myös ilkivallan tekoja tai muita vahinkoja.
4. PERTTELIN KIRKKO
Perttelin kirkon ylläpito on vuosien kuluessa ajautunut kyläyhdistyksen harteille.
Yhdistys ei omista kirkkoa, vaan se on erillisen manttaalikunnan maalla.
Kirkon käyttöaste on kohonnut vuosi vuodelta. Käyttäjiltä ei ole peritty maksuja.
Kirkon ainoa taloudellisen tuottona olivat kolehdit.
Kuluista suurimpana menoeränä ovat olleet sähkön siirtokulut.
Pistorasioiden turvallisuutta jouduttiin kevään aikana kohentamaan.
Katon tervaustalkoot onnistuivat tänä vuonna ja ympäristöä saatiin muutoinkin
kohennettua.
Kirkko on rakennettu 1800-luvun alkupuolella, joten kunnostamisen tarve on jatkuvaa.
Kirkon tietoja on lisätty yhdistyksen Internet-sivuille.
Suntiona on ansiokkaasti toiminut Irmeli Nieminen.
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5. LIIKUNTA-AKTIVITTEEJA
Alkutalvena Soukaisten ”jäästadionin” jäädytys hoidettiin, mutta kausi jäi lyhyeksi.
Syksyllä talkoiltiin kentän pohjaa tasaisemmaksi ja kunnostettiin laitoja turvallisemmiksi.
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa Laitilan kylien välisessä kisassa Soukaisten
menestys jäi vaatimattomaksi. Kirjauslaatikon on hoitanut Ernesti Sulo.
Tenniskenttää on pidetty kunnossa ja se on ollut aktiivisessa käytössä, mutta kentän
verkot ovat huonossa kunnossa.
Frisbee-golf korit ja katukoripallo-laitteet on pyritty pitämään kunnossa, mutta ne ovat
kärsineet ilkivaltaongelmasta niin paljon, että ne jouduttiin poistamaan käytöstä pääosin.
Kesällä kahtena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja
talvikaudella on ollut avantouinti lauantaisin.
Sivukylien kenttämäärärahaa haettiin Laitilan kaupungilta ja sitä saatiin 600 euroa, joka
kokonaisuudessaan käytettiin jäästadionin uusien letkujen hankintaan.

6. SAADUT TUET
E. Elon matematiikkakisan rahapalkintoihin saatiin avustusta seuraavasti:
Hiekan säätiöltä 600 euroa ja LionsClub Laitila 180 euroa, LionsClub Untamoinen 180
euroa.
Laitilan kaupungilta saatiin 300 euron kulttuuriavustus, joka jaettiin edelleen Irmeli
Niemiselle 150 euroa sekä Johanna Ja Mika Kaarrolle 150 euroa.
Sivukylien kenttämääräraha 600 euroa käytettiin kokonaisuudessa jäästadionin uusien
vesiletkujen hankintaan.
7. MUUTA
Palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei ole maksettu yhdistyksen toimijoille.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa vaikkakin tappiota kertyi jonkin verran.
Laitilan ”kylien neuvottelutoimikunnan” kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio
Soukaisten koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on ollut yhteistyötä ja ko. yhdistyksen
edustaja on ollut mukana hallituksen kokouksissa. Vanhempain yhdistys hoiti ”Langjärven
soudut 2019” – tapahtuman buffetin.
Soukaisten koulun stipendeihin yhdistys lahjoitti 120 euroa.
Kyläyhdistys on Ravakka ry:n jäsen.
Toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä, jäsenrekisterin mukaisia
sähköpostiosoitteita ja vuoden aikana kahdesti alueen postilaatikkoihin jaettua tiedotetta.
Ja myös alueen ilmoitustauluja on käytetty.
Tietoturvadirektiivin muutos koskee myös kyläyhdistyksen toimintaa ja tietoturva-asioiden
hallintaa varten on tehty erillinen toimintasuunnitelma.
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi toimivat kohtuullisesti, joskin niiden
kehittämisestä on keskusteltu. Myös Facebook on aktiivisessa käytössä.
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä oli vuoden 2018 lopussa 142 jäsentä.

