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 Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n vuosikert omus 2017 
 
1. YLEISTÄ 
Soukaisten kyläyhdistys ry:llä on toimintaa ollut kohtuullisesti, mutta kehitettävää on vielä 
hyvin paljon. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2017 kymmenen kertaa. 
Yhdistyksen puheenjohtajan on toiminut Matti Salmila. 
Hallituksen jäseninä ovat olleet: 
Jussi Valtonen varapuheenjohtaja, Ari Ruoho sihteeri, Kirsi Haapaniemi rahastonhoitajana 
ja jäseninä: 
Liisa Aaltonen, Leena Aerikkala, Kalle Airisto, Markku Airola, Jukka Havala, Nina 
Luotonen, Timo Rantanen, Johanna Rihtilä, Taija Vuorio, Tuomas Vuorio ja Ernesti Sulo, 
Pauliina Ruusuranta 
Jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Taija Vuorio. 
Kirjanpitäjänä on toiminut Jaana Helkkula. 
Perttelin Kirkon suntiona on toiminut Irmeli Nieminen 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20. toukokuuta 2017 E. Elon koululla. 
Kokouksessa päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi, ottaa käyttöön yhden vuosikokouksen 
käytäntö sekä tehdä muutamia pienempiä sääntömuutoksia. Sääntömuutos on rekisteröity 
yhdistysrekisteriin 15.8.2017 
 
2. TOIMINTOJA 
Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat: 
Alkuvuonna Soukaisten ”Jäästadion” saatiin luistelukuntoon. 
28.1. bussimatka TPS- Lukko peliin 
Osallistumisesta ”Matkaillen Kylillä” – hankkeesta päätettiin vetäytyä 
15.5. Kevätsiivous Kirkkopuistossa ja E. Elon puistossa 
20.5 ”KEVÄT TAPAHTUMA” E. Elon koululla. 
- Valokuvanäyttely: ”Suomi 100 vuotta, kuvia Soukaisista 100 vuoden ajalta 
- E. Elon matematiikkakisan loppukilpailu, jonka matemaattisen osan hoiti Aki Vaaraslahti.  
22.6 Perttelin Kirkossa ”Pieni Suvisoitto” Johanna ja Mika Kaarron soittaessa. 
29.6 Yhdistys osastollaan mukana Laitilan torilla Laitilan kylien torstaitori-illassa.  
1.7 Osallistuttiin Savemäen hoitotalkoisiin ja tehtiin teatterimatka Rauman kesäteatterin 
”Reinikainen” –esitykseen  
22.8 hoidettiin kirkon ympäristöä ja sponsoroitiin 100 eurolla 4-H yhdistyksen 
organisoiman juhlakuusen ja plakaatin hankintaa. 
9.9 järjestettiin ”Lyhtyjen yö Savemäessä” – yhteislaulutilaisuus, jossa laulattajina olivat 
Johanna Ja Mika Kaarto 
28.10 haravointitalkoilla hoidettiin Elon puistoa 
Joulunaikana Perttelin kirkko pidettiin lämpimänä ja toimintoina olivat: 
20.12 Kauneimmat Joululaulut  
21.12 Soukaisten koulun oppilaiden Joululaulutilaisuus  
22.12. ”Keskiaikaiset”- konsertti Johanna ja Mika Kaarron esittäminä  
25.12. Joulukirkko  
 
3. LANGJÄRVEN RANTASAUNA 
Kyläyhdistyksen omistaman Langjärven rantasaunan osoite on Kivirannantie 25. 
Tontin omistaa Laitilan kaupunki, jolle yhdistys maksoi tonttivuokraa 111,70 euroa. 
Rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu Lähi-Tapiola yhtiössä. 
Rantasaunan kunnostushanke valmistui vuoden 2017 aikana. 
Kunnostushankkeeseen julkista tukea Ravakka ry:n kautta saatiin 12903 €. 
Hankkeen menot koko projektin ajalta olivat 17147 €. 
Kunnostuksen jälkeen rantasauna on ollut hyvin aktiivisessa käytössä. 
Yhdistyksen järjestämiä toimintoja ovat omat kokoukset, hoitotalkoot, kesän saunavuorot 
ja talvikauden avantouinnit. 
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Ulkopuolisille tahoille rantasaunaa on vuokrattu mitä erilaisimpia tilaisuuksia varten. 
Vuokraustoimintaa varten on organisoitu varauspuhelinkäytäntö ja lisäksi Internetissä 
toimiva Google-kalenteri. 
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 jakokunnan maalla. 
Mitään vakuutuksia kirkkorakennuksella ei ole. 
Vuodelle 2017 suunniteltu paanukaton tervaus ei toteutunut talkoolaisten vähyyden vuoksi. 
Kirkon käyttöaste on kohonnut viime vuosina. Käyttäjiltä ei ole peritty maksuja. 
Kirkon ainoana taloudellisen tuottona oli Joulukirkon kolehti 254,16 €. 
Kulut olivat 644,52 €, joista isoin osa muodostuu sähkön siirtokulusta. 
Kirkon tietoja on lisätty yhdistyksen Internet-sivuille. 
Suntiona on ansiokkaasti toiminut Irmeli Nieminen. 
 
5. LIIKUNTA AKTIVITTEEJA 
Alkutalvena Soukaisten ”jäästadionin” jäädytys hoidettiin, mutta kausi jäi lyhyeksi. Syksyllä 
talkoiltiin kentän pohjaa tasaisemmaksi. 
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.  
Frisbee-golf korit ja katukoripallo-laitteet on pyritty pitämään kunnossa, mutta ne ovat 
kärsineet ilkivaltaongelmasta.. 
Kesällä kahtena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja 
talvikaudella on ollut avantouinti lauantaisin. 
Päätettiin olla hakematta tällä kertaa Laitilan kaupungin sivukylien kenttämäärärahaa. 
 
6. SAADUT TUET 
Laitilan kaupungilta saatu 300 euron kylien kehittämisraha käytettiin rantasaunan keittiöön 
keittovälineiden uusimisiin. 
Teemalla ”Suomi 100 vuotta” saatiin Laitilan kaupungin 500 euron kohdeavustus 
kevättapahtuman valokuvanäyttelyn kustannuksiin. 
Hiekan säätiö myönsi 700 euron tukiraha, kuten Laitilan muillekin kyläyhdistyksille. 
E. Elon matematiikkakisan palkintointa Hiekan säätiö 600 euroa ja LionsClub Laitila 180 
euroa, LionsClub Untamoinen 180 euroa. 
Museovirastolta 54,53 euron tuki Savemäen hoitotöiden talkoolaisten muonitukseen. 
Tilausliikenne Matti Raittinen sponsoroi 1.7 teatterimatkan bussikyydityksen. 
 
7. MUUTA 
Palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei ole maksettu yhdistyksen toimijoille. 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa vaikkakin tappiota kertyi 1581,73 €. 
Laitilan ”kylien neuvottelutoimikunnan” kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio 
Soukaisten koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on ollut yhteistyötä ja ko. yhdistyksen 
edustaja on ollut mukana hallituksen kokouksissa. 
Kyläyhdistys on Ravakka ry:n jäsen. 
Toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä, jäsenrekisterin mukaisia 
sähköpostiosoitteita ja vuoden aikana kolmesti alueen postilaatikkoihin jaettua tiedotetta.  
Ja myös alueen ilmoitustauluja on käytetty. 
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi toimivat jotenkin ja facebook on aktiivisessa 
käytössä. 
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 130 jäsentä. 


