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 Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n vuosikert omus 2015 
 
 
Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n toiminta on ollut kohtuullisen aktiivista, joskin 
kehitettävää on vielä hyvin paljon.  
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2015 kymmenen kertaa. 
Yhdistyksen puheenjohtajan on toiminut Jussi Valtonen. 
Hallituksen jäseninä ovat olleet: 
Liisa Aaltonen varapuheenjohtaja, Ari Ruoho sihteeri, Kirsi Haapaniemi rahastonhoitajana 
ja jäseninä: 
Matti Salmila, Leena Aerikkala, Kalle Airisto, Markku Airola, Mia Grönroos, Jukka Havala, 
Nina Luotonen, Antero Hurme, Timo Rantanen, Johanna Rihtilä, Taija Vuorio, Tuomas 
Vuorio ja Ernesti Sulo 
Kirjanpitäjänä on toiminut Jaana Helkkula. 
Kirkkovastaavana on toiminut Irmeli Nieminen 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.toukokuuta 2015 E. Elon koululla ja 
syyskokous Walon talolla 25. marraskuuta 2015. 
 
Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat: 
Tammikuussa useita jäästadionin jäädytystalkoita, mutta ”jääkausi” jäi vain kahden viikon 
pituiseksi 
23.1 Lätkämatka Poriin Ässät-Lukko peliin 
21.3 Rantasaunan klapitalkoot ja samana päivänä Stand-up keikka Turussa 
20.4 Rantasaunalla kevätsiivous, rännien asennus yms. 
27.4 Kevätsiivous Kirkkopuistossa ja E. Elon puistossa 
Keväällä organisoitiin E. Elon matematiikkakisa Laitilan alakouluille 
6.6 Kevättapahtumassa teemana oli Elon laskuoppi 100 vuotta, Elon matematiikkakilpailu 
ja vanhojen valokuvien näyttely. Tapahtuma oli ilmeisen onnistunut. 
14.6 Kevättapahtuman valokuvanäyttelyn ”ylimääräinen” näyttö 
18.6 Perttelin Kirkossa ”Pieni Suvisoitto” Johanna ja Mika Kaarron toimesta 
25.6 Mukana Laitilan torilla Laitilan kylien torstaitori-illassa 
27.6 Osallistuttiin Savemäen hoitotalkoisiin 
9.9 Rantasaunan puu- yms. talkoot 
12.9 Uusikaupunki rallin buffetti 
26.9 Talkoiltiin koulun ympäristön liikuntapaikkoja kuntoon 
24.10 Rantasaunan syyshoitotalkoot 
7.11 E. Elon puiston hoitotalkoot, jotka olivat samalla viimeiset talkoot vuosina 2010–2015 
jatkuneen ”Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset hankkeessa”. 
 
Ulkopuolisilta tahoilta yhdistys on saanut seuraavia tuloja tai lahjoituksia: 
Kaik Polu viä perill – hankkeen vuodelta 2014 siirtynyt loppumaksatuksena saatiin 1027,16 
euron maksusuoritus. 
Laitilan kaupungilta saatu 500 euron kylien kehittämisraha käytettiin rantasaunalla 
isokokoisen näyttöruudun hankintaan. 
Laitilan kaupungilta saatu 500 euron haja-asutusalueen kenttämääräraha käytettiin 
useisiin kenttien kunnossapitotarvikkeisiin. 
E. Elon matematiikkakilpailun palkintoihin saatiin ja myös käytettiin Kustaa Hiekan 
säätiöltä 500 euron palkintoraha samoin kuin LionsClub Laitilalta 100 euron palkintoraha 
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Toteutuneita liikunta-aktiviteettejä olivat: 
Alkutalven jäästadionin kausi jäi lyhyeksi. 
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa Laitilan kylien välisessä kisassa Soukaisiin jäi 
viidenneksi tällä kertaa.  
 
Kevätkaudella perjantaisin on ollut koululta salivuoro lasten sählyvuoroa varten. 
Tenniskenttä on pidetty kunnossa ja se on ollut aktiivisessa käytössä. Frisbee-golf korit on 
pidetty kunnossa. 
Syksyllä talkoiltiin liikuntapaikkoja kuntoon. 
Kesällä kolmena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja 
talvikaudella on ollut avantouinti joka lauantai. 
 
Muuta toimintaa olivat: 
E. Elon puiston hoidossa on noudatettu ”Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja 
muinaisjäännökset” – hankkeen mukaista hoitosuunnitelmaa.  
 
Rantasaunan kunnostamiseksi käynnistettiin hanke, joka on tarkoitus saada valmiiksi 2017 
syksyllä. Käytännön työt alkavat keväällä 2016. 
 
 
 
Langjärven rantasaunan tontista maksetaan vuokraa Laitilan kaupungille. Rantasaunaa on 
vuokrattu myös ulkopuolisille käyttäjille ja näin saaduilla tuloilla on saunamökistä 
aiheutuvat menot saatu katettua. 
Rantasauna ja irtaimisto on palovakuutettu ja samoin yhdistyksen järjestämien talkoiden 
työntekijöillä on talkoovakuutus LähiTapiola -yhtiössä. 
Rantasaunan vuokraustoimintaa on edelleen kehitelty ja vastuuhenkilövuorot toimivat 
välttävästi. Käytössä on oma puhelin rantasaunan asioiden hoitoa varten.  
 
Soukaisten koulun stipendirahastoon lahjoitettiin 150 €. 
Perusteilla olevan Soukaisten koulun vanhempainringin alkupääomaksi lahjoitettiin 100 €. 
 
Laitilaan kylien neuvottelukunnan kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio toimien myös sen 
puheenjohtajana kevääseen 2015 asti. 
 
 
Palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei ole maksettu yhdistyksen toimijoille. 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. 
 
Toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä, jäsenrekisterin mukaisia 
sähköpostiosoitteita ja vuoden aikana kahdesti alueen postilaatikkoihin jaettua tiedotetta.  
Ja myös uusia ilmoitustauluja on käytetty. 
 
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi on saatu kohtuulliseen kuntoon. Samoin 
facebook on käytössä. 
 
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksessä oli vuoden 2015 lopussa 124 jäsentä. 


