Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2011
Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n toiminta on ollut aktiivista ja uusia osallistujia on
mukaan tullut kiitettävästi.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2011 kahdeksan kertaa.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Taija Vuorio, varapuheenjohtajana Jussi
Valtonen, sihteerinä Ari Ruoho ja rahastonhoitaja Kirsi Haapaniemi.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevät kokous pidettiin 14.huhtikuuta 2011 E. Elon koululla
ja syyskokous 3. marraskuuta 2011 Laitilan Puhelin Osk tiloissa..
Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat.
15.1.2011
Matka Poriin jääkiekko-otteluun Ässän- Lukko
14.5.2011
”Vanhoi vehkei ja romppei” kevättapahtuma E. Elon koululla
21.5.2011
Värikuulasota kylän nuorisolle
21.5.2011
”Uusikaupunki Rallin” rallibuffetti
23.7.2011
Kesäjuhlat Rantasaunalla
13.8.2011
Teatterimatka Naantaliin Vares ja nuoruustango – näytelmään
29.10.2011 Matka Turkuun jääkiekko-otteluun TPS- Lukko
Kyläläisten yhteisiä talkoita on ollut runsaasti:
20.4.2011
Rantasaunan puutalkoot
9.5.2011
E. Elon puiston ja Kirkkopuiston kevättalkoot
23.5.2011
Rantasaunan siivoustalkoot
6.7- 21.7.
Rantasaunan maalaustalkoot
1.10.2011
E. Elon puisto ja Kirkkopuiston syystalkoot
22.10–29.10 Koulun kentän rakentamis- ja ympäristönhoitotalkoot

Toteutuneita liikunta-aktiviteettejä olivat:
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa Laitilan kylien välisen kisan voitto tuli Soukaisiin.
Perjantaisin on ollut koululta salivuoro lasten ja aikuisten liikuntaa varten
Tenniskenttä on pidetty kunnossa ja on ollut aktiivisessa käytössä
Koululle rakennettiin uusi pituushyppypaikka.
Koulun jääkentän pohja tasoitettiin ja talkoilla asennettiin Laitilan jäähallista puretut laidat.
Kentänhoitovälineitä kunnostettiin ja tuotiin lämmitettävä parakki kalustovarastoksi ja
pukuhuonetilaksi. Kentän jäädytys on hoidettu ilmojen sen salliessa.
Curling joukkue on osallistunut Uudenkaupungin puulaakisarjaan
Kesällä kolmena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja
talvikaudella on ollut avantouinti joka lauantai.

Muuta toimintaa olivat:
Päätettiin osallistua Ravakka ry:n koordinoimaan ”Kaik Polu viä peril” –hankkeeseen,
jossa suurimmat työt ajoittuvat vuosille 2012-2013.
E. Elon puiston ja kirkkopuiston hoidossa on noudatettu ”Vakka-Suomen arvokkaat
maisemat ja muinaisjäännökset” – hankkeen mukaista hoitosuunnitelmaa.

E. Elon koululla tapahtuneen ilkivallan vuoksi koulun lukitusta muutettiin ja avaimia jaettiin
tarvitseville. Kirkon avain on edelleen kaikkien saatavilla.

Julkisia avustuksia yhdistys on saanut seuraavasti:
Maaseutuvirasto 180 € (Perinnemaiseman hoito-projekti)
Laitilan kaupungin kylien kehittämisraha 450 €. Raha on käytetty Langjärven rantasaunan
rakennusten pintakäsittelymateriaalien hankintaan..
Laitilan kaupungin sivukylien kenttämääräraha 500 € ja lisämääräraha 450 €. Avustukset
on käytetty koulun kentän pituushyppypaikan rakentamiseen, jääkentän pohjatöihin ja
kentän laitojen rakentamiseen.
Haastepyöräilykisan voiton ansiosta Laitilan kaupungilta saatiin 200 € stipendi, joka on
käytetty liikuntasali maksuihin.
Langjärven rantasaunan tontista maksetaan vuokraa Laitilan kaupungille. Rantasaunaa on
vuokrattu myös ulkopuolisille käyttäjille ja näin saaduilla tuloilla on saunamökistä
aiheutuvat menot saatu katettua.
Rantasaunalla tapahtui vuoden aikana yksi rikosilmoitukseen johtanut ilkivallanteko, josta
aiheutuneet taloudelliset vahingot maksoi niiden aiheuttaja joten yhdistykselle ei
aiheutunut välitöntä taloudellista vahinkoa.
Rantasauna on palovakuutettu ja samoin yhdistyksen järjestämien talkoiden työntekijöillä
on talkoovakuutus Lähivakuutus-yhtiössä.
Soukaisten koulun stipendirahastoon lahjoitettiin 120 €.
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 80 jäsentä.

