
Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2012 
 
 
Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n toiminta on ollut aktiivista ja uusia osallistujia on 
mukaan tullut kiitettävästi.  
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2012 seitsemän kertaa ja lisäksi yksi ”palaveri”, 
joka ei ollut päätösvaltainen vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Taija Vuorio, varapuheenjohtajana Jussi 
Valtonen, sihteerinä Ari Ruoho ja rahastonhoitaja Kirsi Haapaniemi. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.huhtikuuta 2012 Soluarinat Oy 
tiloissa ja sääntömääräinen syyskokous 15. marraskuuta 2012 Laitilan ABC 
liikenneasemalla. 
 
Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat. 
3.3.2012 Soukaisten ”Jäästadionin” vihkijäiset 
17.3.2012 Laskettelumatka Himokselle 
19.5.2012 Kevättapahtuma E. Elon koululla. Teemana olivat eläimet 
21.7.2012 Kesäjuhlat Langjärven rantasaunalla 
11.8.2012 Matka Samppalinnan kesäteatterin ”Housut pois” -näytelmään 
10.11.2012 ”SyyPiknik” Rauman Lapin kylään 
 
Kyläläisten yhteisiä talkoita on ollut runsaasti: 
E. Elon puiston hoitotalkoot keväällä. 
Kirkkopuiston siivous. 
Rantasaunan polttopuutalkoita 
Jäästadionin hoitotalkoita useita  
 
Toteutuneita liikunta-aktiviteettejä olivat: 
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa Laitilan kylien välisen kisan voitto tuli Soukaisiin 
toistamiseen. 
Perjantaisin on ollut koululta salivuoro lasten ja aikuisten liikuntaa varten. 
Koululle lahjoitettiin pelipaitasarja, jossa selkämyksessä teksti: SOUKAINEN. 
Sählynpelaajille hankittiin 10 kpl suojalaseja.. 
Tenniskenttä on pidetty kunnossa ja on ollut aktiivisessa käytössä 
Jääkentän jäädytys on hoidettu ilmojen sen salliessa ja syksyllä kenttä saatiin 
käyttökuntoon jo joulukuun alussa. 
Kesällä kolmena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja 
talvikaudella on ollut avantouinti joka lauantai. 
 
 
Muuta toimintaa olivat: 
Ravakka ry:n koordinoimaan ”Kaik  Polu viä peril” –hanke on edelleen kesken. 
 
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 kehittämisraha 400 €.  Raha käytettiin Kirkkopuiston yli-ikäisten 
ongelmapuiden poistamiseen. Kehittämisrahan pienuuden vuoksi yhdistys joutui 
käyttämään myös omaa rahaa ja järjestämään useita hoitotalkoita. 
Laitilan kaupungin sivukylien kenttämääräraha 400 € käytettiin Frisbee-Golf varusteiden 
hankkimiseen koulun ympäristöön.  
Haastepyöräilykisan voiton ansiosta Laitilan kaupungilta saatiin 200 € stipendi, joka on 
käytetty liikuntasalin maksuihin. 
 
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. 
 
Soukaisten koulun stipendirahastoon lahjoitettiin 120 €. 
 
Laitilaan perustetun kylien neuvottelukunnan ovat osallistuneet Ari Ruoho tai Taija Vuorio. 
 
Palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei ole maksettu kenellekään. 
 
Yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä, jäsenrekisterin 
mukaisia sähköpostiosoitteita ja vuoden aikana kahdesti alueen postilaatikkoihin jaettua 
tiedotetta. 
Yhdistyksen Internet-sivut eivät vieläkään ole toiminnassa. 
 
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksessä on 101 jäsentä. 


