toimintakertomus 2020

Soukaisten kyläyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

1. YLEISTÄ
Covid 19 -viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi yhdistyksen toiminta on ollut hyvin
vaatimatonta vuonna 2020.
Kevään vuosikokous siirrettiin pidettäväksi 5. elokuuta 2020, jolloin pidetyssä kokouksessa
ei tehty muutoksia hallituksen jäsenistöön.
Toiminnan tarkastajaksi valittiin Esa Uusikartano ja varahenkilöksi Kalle Airisto.
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Ari Ruoho, ja rahastonhoitajana on toiminut Kirsi
Haapaniemi.
Ennen vuosikokousta hallitus kokoontui 2 kertaa ja vuosikokouksen jälkeen 4 kertaa, joista
yksi hoidettiin ”etäkokouksena”.

2. TOIMINTOJA
Talvilauantaisten avantouintien kausi päättyi ennen aikojaan ´maaliskuun puolivälissä
kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Langjärven Soudut 2020 -tapahtuma jouduttiin perumaan kuten lähes kaikki muu toiminta.
4.7.2020 Osallistuttiin Soukaisten Savemäen hoitotalkoisiin ja hoidettiin kahvitus
perinteiseen tapaan
Jäästadionin jäädytys ei onnistunut keliolosuhteitten takia koko vuonna, mutta syksyllä
kenttä ympäristöineen talkoiltiin talvikuntoon.
Syksyllä ja keväällä järjestettiin perinteiset haravointitalkoot kirkkopuistossa ja Elon koulun
puistossa kokoontumismääräykset huomioiden.

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.
Edellisen vuonna hankitus ilmalämpöpumpun ohjaus saatiin toimimaan ja WI-FI -verkko
toimii hyvin.
Tilaa vuokrataan ulkopuolisille lukuun ottamatta joulu-, tammi- ja helmikuuta.
Keväällä ja alkukesästä vuokraustoiminta oli keskeytyksissä pandemian vuoksi.
Kesän jälkeen vuokraustoiminta oli erittäin aktiivista.
Vuokrauksesta saatavat tulot ovat oleellinen osa yhdistyksen toiminnan rahoittamisessa.
Luottotappioita vuoden aikana ei ole ollut eikä myös ilkivallan tekoja, mutta ongelmia
aiheuttavat muutamat vuokralaisten tai ulkopuolisten häiriökäyttäytymiset.
Kesäkautena lämmitettiin sauna keskiviikkoisin yleisövuorona ja talvikautena on ollut
avantouinti lauantaisin.
3 kpl ”Valasveneitä” ei ollut vuoden aikana mitään käyttöä, vaan ne olivat varastoituna
trailerien päällä.
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4. PERTTELIN KIRKKO
Perttelin kirkon käyttö jäi poikkeavan vähäiseksi kokoontumiskieltojen vuoksi.
Vuotavalle katolle tehtiin väliaikainen korjaus peltilevyjen avulla.
Lopullista korjausta varten teetettiin 100 kpl uusia paanuja, jotka on tarkoitus asentaa
vuonna 2021. Lisäksi tehtiin tilaus 200 litran hautatervaerän hankinnasta. Tervan toimitus
on vuoden 2021 aikana.
Paanujen hankintahinta oli 1240 euroa.
Perttelin kirkon korjausrahasto lopetettiin ja tilillä olleet 1229,15 euroa siirrettiin
kyläyhdistyksen tilille.
Suntiona on ansiokkaasti toiminut Irmeli Nieminen.

5. LIIKUNTA-AKTIVITTEEJA
Soukaisten ”jäästadionin” jäädytys ei koko vuonna onnistunut sääolosuhteiden vuoksi.
Keväisessä haastepyöräilykampanjassa pyrittiin aktiivisuutta nostamaan suorittamalla
rantasaunan kahden käyttövuoron arvonta osallistujien kesken. Menestys jäi kuitenkin
vaatimattomaksi.
Tenniskenttää on pidetty kunnossa ja se on ollut aktiivisessa käytössä, mutta kentän
verkot ja pinnoite ovat huonossa kunnossa.
Kesällä keskiviikkoisin on lämmitetty rantasauna uimareita varten, ja talvikaudella on ollut
avantouinti lauantaisin.
6. E. ELON KOULUN PIHARAKENNUSTEN YLLÄPITO
Laitilan kaupungin kanssa allekirjoitettiin 10-vuotinen sopimus, jolla E. Elon koulun
piharakennukset ovat kyläyhdistyksen käytössä, mutta yhdistys sitoutuu pitämään
rakennukset kunnossa.
Epidemian vuoksi tilojen kunnostus jäi toistaiseksi suunnitteluasteelle. Ainoa konkreettinen
toimenpide oli muutaman ongelmapuun poistamainen.
Tarkoitus on jatkaa tilojen kunnostustalkoita, kunhan kokoontumisrajoitukset poistuvat.
Laitilan kaupungilta saatu 250 euron kylien kehittämisraha käytettiin ongelmapuiden
poiston henkilönostimen vuokraan.

7. MUUTA
Palkkoja, palkkioita, matkakuluja tms. korvauksia ei ole maksettu yhdistyksen toimijoille.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa,
Laitilan ”kylien neuvottelutoimikunnan” kokouksiin on osallistunut Taija Vuorio
Soukaisten koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on ollut yhteistyötä ja ko. yhdistyksen
edustaja on ollut mukana yhdessä hallituksen kokouksessa.
Soukaisten koulun stipendeihin yhdistys lahjoitti 150 euroa.
Kyläyhdistys on Ravakka ry:n jäsen.
Ravakka ry:n koordinoiman ”Tilpehööri” teemahankkeen kautta saadaan 540 euron tuki
rantasaunan grillin hankintaa. Toteutus on vuoden 2021 keväällä.
Toiminnasta tiedottamiseen on käytetty paikallislehteä ja
jäsenrekisterin mukaisia sähköpostiosoitteita.
Tietoturvadirektiivin vaatimusten mukaisia toimia varten on käytössä erillinen
toimintasuunnitelma.
Yhdistyksen Internet-sivut www.soukainen.fi uusittiin alkuvuonna.
Myös Facebook ja Instargam ovat aktiivisessa käytössä.
Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä oli vuoden 2020 lopussa 148 jäsentä.

