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Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2016
Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys ry:n toiminta on ollut kohtuullisen aktiivista, joskin
kehittämistä on hyvin paljon.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2016 seitsemän 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, Jukka Havala, Nina Luotonen,
Antero Hurme, 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 21. toukokuuta 2016 E. Elon koululla
ja syyskokous E. Elon koululla 24. marraskuuta 2016.
Kyläläisten yhteisiä rientoja ovat olleet mm. seuraavat tapahtumat:
Tammikuussa oli useita jäästadionin jäädytystalkoita, mutta keliolosuhteista johtuen kenttä
oli luistelukunnossa vain noin yhden kuukauden ajan.
19.4. ”Sankarikoulutus”. LähiTapiola yhtiöiden organisoima alkusammutuskurssi oli
Soukaisten koululla. Alkusammutuspassin sai noin 20 kyläläistä.
16.5. Kevätsiivous Kirkkopuistossa ja E. Elon puistossa
Keväällä organisoitiin E. Elon matematiikkakisa Laitilan alakoulujen 5-6 luokkien oppilaille.
Alkukilpailut kaikilla Laitilan alakouluilla olivat 22.4.2016 ja loppukilpailu E. Elon koululla
21.5.2016. Kilpailun matemaattisen puolen hoiti Aki Vaaraslahti ja voittajille 600 euron
palkintorahat saatiin Kustaa Hiekan säätiöltä sekä 200 euroa Lions Club Untamoiselta.
21.5 Kevättapahtumassa E. Elon koululla teemana oli ”Piha ja Puutarha”.
22.5 Perttelin Kirkossa ”Kyläkirkko” Jumalanpalvelus yhteistyössä Laitilan Seurakunnan
kanssa.
23.6 Perttelin Kirkossa ”Pieni Suvisoitto” Johanna ja Mika Kaarron soittaessa.
30.6 Yhdistys osastollaan mukana Laitilan torilla Laitilan kylien torstaitori-illassa.
2.7 Osallistuttiin Savemäen hoitotalkoisiin.
10.7 Teatterimatka Pyhämaan kesäteatterin ”DIIVAT” – näytelmään, jonka jälkeen illallinen
Uudenkaupungin Vallilassa.
4.12. Laulettiin ”Kauneimmat Joululaulut” Pietilän talossa, johon kyläyhdistys osallistui
ainoastaan aktiivisella tiedottamisesta tapahtumasta.
Joulunaikana Perttelin kirkko pidettiin lämpimänä ja toimintoina olivat Soukaisten koulun
joululaulutilaisuus sekä Jouluaamun Jumalanpalvelus.
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Laitilan kaupungilta saatu 100 euron kylien kehittämisraha käytettiin rantasaunan
pölynimurin uusimiseen.
Laitilan kaupungilta saatu 500 euron haja-asutusalueen kenttämääräraha käytettiin uuden
katukoripallon korin ja telineen hankintaan sekä muihin kenttien kunnossapitotarvikkeisiin.
Teetettiin ja myös myytiin 200 rasian erä kyläaiheisilla kuvilla varustettu ”SOUKAINEN” –
lakritsia.
Yhdistyksen suurin aktiviteetti on ollut Langjärven rantasaunan kunnostusprojekti.
Työ alkoi keväällä keittiön täysremontilla ja jatkui syksyllä tuvan, pukuhuoneiden ja saunan
kunnostuksella. Talkoolaisia on ollut 20 henkilöä. Hanke on Leader-rahoitteinen, jossa
yhteistyötaho on Ravakka ry. Maksatushakemusta ei vuoden aikana ole tehty, vaan
ensimmäinen hakemus ajoittuu keväälle 2017.
Toteutuneita liikunta-aktiviteettejä olivat:
Alkutalven jäästadionin jäädytys hoidettiin, mutta kausi jäi lyhyeksi.
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa Laitilan kylien välisessä kisassa Soukaisiin jäi
viidenneksi toistamiseen. Kirjauslaatikon on hoitanut Ernesti Sulo.
Tenniskenttä on pidetty kunnossa ja se on ollut aktiivisessa käytössä. Frisbee-golf korit on
pidetty kunnossa ja hankittu yksi uusi kori rikotun tilalle.
Kesällä kolmena arki-iltana viikossa on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja
talvikaudella on ollut avantouinti lauantaisin.
Perttelin kirkon ylläpitokustannukset on yhdistys hoitanut. Tarvittavat varat on pääosin
saatu Joulukirkon kolehdin keräyksellä. Kirkkoon hankittiin uusi jauhesammutin ja
sammutinkaappi, joiden hankinnan pääosin sponsoroi Lähi-Tapiola.
Kirkon käyttöaste on vuosi vuodelta noussut Irmeli Niemisen toimiessa suntiona.
Langjärven rantasaunan tontista maksetaan vuokraa Laitilan kaupungille. Rantasaunaa on
vuokrattu ulkopuolisille käyttäjille ja näin saaduilla tuloilla on saunamökistä aiheutuvat
menot saatu katettua. ”Luottotappiota” saamattomasta vuokrauksesta jäi 50 euroa.
Rantasauna ja sen irtaimisto on palovakuutettu ja samoin yhdistyksen järjestämien
talkoiden työntekijöillä on talkoovakuutus LähiTapiola -yhtiössä.
Rantasaunan vuokraustoiminta on hoitunut kiertävän päivystyspuhelimen avulla. Julkisen
kalenterin tarve on ilmeinen ja sellaisen käyttöönottoa kehitellään.
Soukaisten koulun stipendirahastoon lahjoitettiin 150 €.
Laitilaan kylien neuvottelukunnan kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio.

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 kolmesti alueen postilaatikkoihin jaettua tiedotetta.
Ja myös alueen ilmoitustauluja on käytetty.
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi toimivat kohtuullisesti. Samoin facebook on
aktiivisessa käytössä.
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksessä oli vuoden 2016 lopussa 128 jäsentä.

