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Soukaisten kyläyhdistys ry:n toimintakertomus vuode lta 2021 
 
1. YLEISTÄ 
Covid 19 -viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi yhdistyksen toiminta on ollut hyvin 
vaatimatonta tänäkin vuonna, mutta toimintaa on pyritty ylläpitämään kulloistenkin 
rajoitusta sallimissa puitteissa toki melko hyvällä menestyksellä. 
Kevään vuosikokous pidettiin 17.4.2021 Langjärven rantasaunalla. Hallituksen 
kokoonpanoon tehtiin pari muutosta. 
Puheenjohtajan jatkaa Taija Vuorio. 
Toiminnan tarkastajaksi valittiin Esa Uusikartano ja varahenkilöksi Kalle Airisto. 
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Ari Ruoho, ja rahastonhoitajana jatkaa Kirsi 
Haapaniemi. 
Ennen vuosikokousta hallitus kokoontui 2 kertaa ja vuosikokouksen jälkeen 3 kertaa. 
 
2. TOIMINTOJA 
Talvilauantaisten avantouintien kausi ja kesän saunavuorot hoidettiin poikkeavin 
järjestelyin kulloisetkin rajoitukset huomioiden. 
Vuokrakaluston uusimiseksi hankittiin 100 kpl katsomotuoleja 500 euron hintaan. 
Langjärven Soudut 2021 -tapahtuma jouduttiin perumaan kuten lähes kaikki muu toiminta. 
Perinteistä E. Elon matematiikkakilpailua ei myöskään järjestetty koronaviruksen 
aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 
3.7.2021 Osallistuttiin Soukaisten Savemäen hoitotalkoisiin. 
Teatteri-, pelimatkoja tms. ei järjestetty. 
Lukukauden ensimmäisenä koulupäivänä hoidettu ”Suojateiden Sankarit” -tempaus sai 
positiivista palautetta kuten myös syksyinen ”Heijastinpuu” -kampanja. 
 
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. 
Tilaa vuokrataan ulkopuolisille lukuun ottamatta joulu-, tammi- ja helmikuuta. 
Vuokraustoiminta oli erittäin aktiivista. Omaisuusvahinkoja ei tullut ja häiriökäyttäytyminen 
oli erittäin vähäistä. 
Vuokrauksesta saatavat tulot ovat oleellinen osa yhdistyksen toiminnan rahoittamisessa. 
Luottotappioita vuoden aikana ei ole ollut. 
Avantoa auki pitävä uppopumppu jouduttiin uusimaan. 
Rantasaunalle hankittiin vuoden aikana kaasugrilli varusteineen, johon Ravakka ry:n 
koordinoiman ”Tilpehööri” hankkeen avulla saatiin lähes 50% avustus. 
Hankittiin ja asennettiin uusi harmaavesisuodatin mökin jätevesien käsittelyyn. Samalla 
tehtiin pohjatyöt kahdelle parkkipaikalle. Näihin töihin ei ulkopuolista rahoitusta saatu. 
Kesäkautena lämmitettiin sauna keskiviikkoisin yleisövuorona ja talvikautena on 
avantouintikausi jatkunut lauantaisin kulloisetkin rajoitukset huomioiden. 
3 kpl ”Valasveneitä” ei ollut vuoden aikana mitään käyttöä, vaan ne olivat varastoituna 
trailerien päällä. Trailerien liikennevakuutukset lopetettiin tarpeettomina. 
 
4. PERTTELIN KIRKKO 
Perttelin kirkon käyttö jäi poikkeavan vähäiseksi kokoontumiskieltojen vuoksi. 
Vuotavalle katolle ei väliaikaisen korjauksen jälkeen ole tehty mitään, mutta valmiiksi 
hankittuna on 100 kpl uusia paanuja ja 200 litraa tervaa. Suntiona on ansiokkaasti toiminut 
Irmeli Nieminen. 
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Syksyllä ja keväällä järjestettiin perinteiset haravointitalkoot kirkkopuistossa 
kokoontumismääräykset huomioiden. Lisäksi kirkkopuistosta poistettiin vaaraa aiheuttanut 
pihlajapuu. 
 
5. E. ELON KOULUN PIHARAKENNUSTEN YLLÄPITO 
Laitilan kaupungin kanssa allekirjoitettiin edellisenä vuonna 10-vuotinen sopimus, jolla E. 
Elon koulun piharakennukset ovat kyläyhdistyksen käytössä, mutta yhdistys sitoutuu 
pitämään rakennukset kunnossa. 
Kuluneena vuoden keväällä päästiin vihdoin konkreettisiin toimiin ja talkoiltiin vanha 
keittolarakennus varastointikäyttöön ja kunnostettiin piharakennuksen sisätiloja. 
Työt on hoidettu talkootöinä ja materiaalikustannuksia yhdistykselle on kertynyt 
melkoisesti. Mitään julkisia avustuksia ei tähän hankkeeseen ole haettu tai saatu. Työt on 
pyritty tekemään vanhoja rakennusperinteitä kunnioittaen ja pitkää tulevaisuutta ajatellen. 
Kunnostustalkoita on vielä pitkään tulossa. 
Kevään ja syksyn perinteiset haravointitalkoot hoidettiin rutiinilla. 
 
6. LIIKUNTA-AKTIVITEETIT ”Vierivä kivi ei sammaloidu” 
 
Keväinen haastepyöräilykampanja, jossa Soukainen on perinteisesti menestynyt ei tällä 
kertaa tuottanut toivottua tulosta ja aktiviteetin lisäystä valitettavasti. 
Tenniskenttää pidettiin kunnossa ja käyttäjiä oli runsaasti, mutta kenttä on huonossa 
kunnossa ja tarvitsee peruskorjauksen lähivuosina. 
Jäästadionin jäädytys hoitui alkuvuonna melko hyvin ja loppuvuonna kenttä saatiin 
luistelukuntoon poikkeavan aikaisin eli jo joulukuun alussa. Käyttöä jäällä on ollut paljon. 
Syksyllä kentälle tehtiin monenlaisia huolto- ja korjaustöitä. 
Jäänhoitokone ”Jää-Matti” modifioitiin traktorikäyttöiseksi ja konetta on vedetty Marko 
Valliluodon pikkutraktorin avulla. Talviliikuntavälineiden kierrätystapahtuma järjestettiin 
11.12.2021. 
Langjärvellä yleiset saunavuorot kesäisin keskiviikkoisin ja talvikautena avantouinnit ovat 
olleet suosittuja tapahtumia ja hiihtolatu Langjärven jäällä on pyritty ylläpitämään 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
7. MUUTA 
Helsingistä noudettujen tuolien ajosta Ari Ruoholle maksettiin 100,05 euron 
kilometrikorvaus. (=bensaraha) Muita palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei 
ole maksettu yhdistyksen toimijoille. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa, 
Laitilan ”kylien neuvottelutoimikunnan” kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio, kuten myös 
Varsinais-Suomen kylät ry:n toimintaan, jossa Taija on hallituksen varajäsen. 
Soukaisten koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on ollut yhteistyötä ja ko. yhdistyksen 
edustaja on ollut mukana hallituksen kokouksissa.  
Soukaisten koulun stipendeihin yhdistys lahjoitti 150 euroa. 
Kyläyhdistys on Ravakka ry:n jäsen  
Toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä ja 
 jäsenrekisterin mukaisia sähköpostiosoitteita.  
Tietoturvadirektiivin vaatimusten mukaisia toimia varten on käytössä erillinen 
toimintasuunnitelma. 
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi toimivat ja myös Facebook ja Instagram ovat 
aktiivisessa käytössä. 
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 148 jäsentä.  


