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TOIMINTAKERTOMUS 2011
1. Vilkasta toimintaa
Kyläyhdistys toimi vuoden aikana vilkkaasti. Järjestimme perinteisiä hyväksi
havaittuja tapahtumia kuten talviuintia ja juhannusaaton juhlan. Uutuutena lisäsimme
kesäsaunan yhteyteen ohjattua liikuntaa. Sauna- ja myyjäistoiminta sekä ompeluseura
pois lukien kyläläisillä ja jäsenillä oli mahdollisuus osallistua jopa 16 tapahtumaan.
Näistä kahdeksassa ohjelma tai tarjoilu oli täysin maksutonta.
Saunatoiminta tarjosi mahdollisuuksia liikuntaan, virkistäytymiseen ja seurusteluun.
Talvisaunassa oli kaudella 2010 – 2011 uintikertoja 614 ja sauna lämpisi 29 kertaa.
Lauteilla istui lauantaisin keskimäärin 21 saunojaa. Kesäsauna lämpisi keskiviikkoisin
kesäkuun alusta elokuun loppuun, yhteensä 14 kertaa. Kesäsauna lisäsi suosiotaan
edelliseen kesään verrattuna. Kävijöitä oli keskimäärin 18 eli yhteensä 252 uintikertaa.
Heinäkuun aikana kesäsauna oli suosituin, mutta yhtäkään kertaa ei lämmitetty
turhaan. Kyläyhdistyksen vene oli lainattavissa kesäsaunan yhteydessä.
Kulttuuritoiminta toteutti Elotulet-kyläjuhlan ja tarjosi kaksi retkeä. Elotulet oli
vuoden suurin tapahtuma, jonka valmisteluihin osallistui suuri joukko kyläläisiä.
Jaana Joutsen kirjoitti kuvaelman, jonka Liisa Laitinen ohjasi. 14 näyttelijän lisäksi
juhlan valmisteluihin ja toteutukseen osallistui 24 kyläläistä. Lyömäsoitintaiteilija
Gildas Houessou harjoitutti 10 lapsen ryhmää kaksi kertaa ennen esitystä.
Pirjo Lehtinen järjesti kesäisen risteilyn Ukko-Pekka-höyrylaivalla Naantaliin
heinäkuussa. Jaana Joutsen tilasi liput Turun kaupunginteatteriin Vaarallista
harmonikkaa katsomaan marraskuussa.
Ompeluseura teki käsitöitä ja askarteli kananmunakennoista sytytyspaloja.
Ompeluseura kokoontui Pirjo Lehtisen johdolla 12 kertaa: 26.1. Kaverisilla, 8.6.
Parviaisilla, 17.6. Lehtisillä, 11.7. ja 21.7. Lainerannassa, 11.8. jälleen Kaverisilla,
17.8. Lainerannassa, 29.9. Päivi Nurmen luona, 20.10., 2.11., 16.11. ja 23.11.
Lainerannassa. Viimeisillä kerroilla valmistettiin joulukoristeita ja kransseja. Tuotteita
myytiin Kisko-päivillä 16.7., eläkeläisten tapahtumassa 24.8. Tanhumäellä ja Hyvän
Mielen torilla 27.11. sekä suoraan ostajille.
Kyläsuunnitelman päivitys aloitettiin 2009 syksyllä. Kyläsuunnittelutyöryhmä
työskenteli Irma Parviaisen johdolla. Vuonna 2011 ryhmä kokoontui kerran 29.1.
Kokouksessa keskusteltiin syksyllä 2010 valmistuneen kyläkyselyn tuloksista. Kokous
pohti kyläsuunnitelman tavoitteita. Työ jatkuu. Ryhmässä ovat: Piia Aarnio, Jaana
Joutsen, Kalevi Kaverinen, Maritta Korpela, Tuula Koskinen, Hannu Leskinen, Risto
Salmi ja Marika Tuomi.
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2. Tapahtumat
Päivä
8.1. –
30.4.
19.2.

26.3.

10.5.
13.5.
1.6. –
31.8.
8.6.
17.6.
24.6.

29.6.
8.7.
13.7.
16.7.
27.7.
5.8.
27.8.

22.9.
1.10. –
31.12.

7.10.
26.11.

Tapahtuma
Talvisauna lämpisi lauantaisin kello 15 – 18. Tuvassa myimme kahvia, limonadia ja kahvileipää.
Lämmityksestä vastasi talkoorinki.
Kuutamotapahtuma kello 15 – 21. Parinkymmenen asteen pakkasessa metsän ladulle uskaltautui
vain pari hiihtäjää. Lapset laskivat pulkkamäessä. Tuvassa sai osallistua leikkimieliseen
kuuaiheiseen tietokilpailuun.
Pilkkikilpailuissa oli 19 pilkkijää. Aamulla oli pakkasta jopa 10 astetta. Jään paksuus oli 60 cm.
Suurin kala oli 1.092 grammaa painava hauki ja suurin ahven painoi 318 grammaa. 7,4 kg oli
suurin kalansaalis.
Lintuillassa Pertti Andelmin kertoi lintuharrastuksestaan 17 kuulijalle.
Haravointitalkoissa kymmenen haravoijaa siisti uimarantaa kesäkuntoon.
Lämmitimme kesäsaunaa keskiviikkoisin kello 17 – 20. Tuvassa myimme jäätelöä, limonadia ja
mehua.
Kyläyhdistys oli mukana Salkkari kylässä – tapahtumassa Kiskolan pihalla.
Kylän miehet viettivät saunailtaa. Järjestelyistä ja tarjoilusta vastasi Kalevi Kaverinen. Lauteilla
saunoi kymmenkunta miestä.
Juhlistimme juhannusaattoa kerrankin suosiollisessa säässä. Aurinkoinen ja lämmin ilma
houkutteli rantaan yli 60 vierasta. Nostimme lipun salkoon ja poltimme juhannuskokon lautalla
järvellä. Marja Tyrni ja Paula Koivuniemi (eli Kasper Korpela) esiintyivät, harjoittelimme
yhteislaulua ja rohkeimmat vieraat lauloivat karaokea. Pirjo Lehtisen kääretorttu maistui makealta.
Katja Pirhonen veti kesäsaunan yhteydessä ranta-zumban. Parikymmentä naista sai hien pintaan
lämpimässä illassa.
Seilasimme Ukko-Pekalla Turusta Naantaliin ja takaisin. Päivä oli helteinen. Nautimme lounaan
laivalla. Tutustuimme Logomon Turku palaa! –näyttelyyn. Kuumaa oli sielläkin.
Katja Pirhosen zumba oli vauhdikas. Viitisentoista naista sai kunnon liikuntaa.
Osallistuimme Kisko-päiville entisen kunnantalon pihalla. Myimme teltassa käsitöitä ja
sytytyspaloja.
Jarmo Markkanen opasti lapsia ja aikuisia melomaan kanooteilla ja intiaanikajakeilla. Noin
kymmenen melojaa uskaltautui järvelle tyynessä illassa.
Kylän saunaillassa oli 14 osallistujaa: saunoimme ja nautimme iltapalaa.
Elotulet-kyläjuhlassa vietimme hämärän hyssyä kello 20 - 22. Esitimme kuvaelman Näin meil
enne – Hämärän aikaan.Vieraita oli noin 150. Ohjelmassa oli lisäksi Gildas Houessoun ja lasten
rumpuesitys, arvonta, onnenpyörä lapsille, Eila Kymäläisen satulaavu, tuikkujen tuunauskilpailu,
puhvetti ja lopuksi duo Henriika Steidel ja Aleksi Autere lauloivat. Juhlat juonsi tyylikkäästi
Markku Sarkki. Hämärässä kanaverkosta tehdyt lyhtylautat uivat tyynellä järvellä.
Haravoimme rannan talvikuntoon ja siivosimme tupaa ja saunaa.
Lämmitimme saunaa talviuimareille lauantaisin kello 15 – 18. Syksy oli leuto eikä järvi jäätynyt
kuin juuri ennen joulua. 10 päivän sähkökatko Tapanin myrskyn jälkeen ei haitannut saunan
lämmitystä: Pekka Korpela viritti aggregaatin ja valot, Risto Salmi lämmitti kattilassa vettä
rannassa. Saunassa oli tunnelmaa.
Naiset viettivät vuorostaan liikunnallista iltaa: Mira Kallio harjoitutti pilates-liikkeitä. Piia
Aarnion suklaakakku maistui kahvin kera.
Kävimme Turun kaupunginteatterissa katsomassa musiikkipitoisen näytelmän Vaarallinen
harmonikka. Meitä oli 21.
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Päivä
27.11.
18.12.

Tapahtuma
Myrskystä ja sateesta huolimatta osallistuimme Hyvän Mielen torille. Tuuli sai voiton
toriteltastamme ennen joulupukin tuloa! Onneksi se säilyi kuitenkin ehjänä.
Joululounaalle osallistui 31 vierasta. Olimme itse valmistaneet pöydän antimet. Tarjolla oli kalaa
eri muodoissa ja kalkkunarullaa. Kalevi Kaverisen paistamat Hannu Leskisen kalastamasta
hauesta tehdyt haukipullat olivat menestys. Pirjo Lehtinen veti perinteisen joulubingon, jossa lähes
kaikki voittivat jotain.

3. Hallitus ja kokoukset
Kyläyhdistyksen hallitus vaihtui vuosikokouksessa 20.3.: hallituksen uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Jaana Joutsen. Hallituksessa jatkoivat Jaakko Parkki ja Risto
Salmi. Uusina jäseninä valittiin Piia Aarnio, Maritta Korpela ja Markku Pääkkönen.
Piia Aarnio toimi sihteerinä ja Markku Pääkkönen rahastonhoitajana.
Varapuheenjohtajana toiminut Jaakko Parkki erosi hallituksesta 3.6.
Kun vuosikokouksessa 2010 päätetty sääntömuutos oli hyväksytty Patentti- ja
rekisterihallituksessa 25.5.2011, yhdistys piti syyskokouksen 20.11. Kokouksessa
Kiskon lääkäri, Mustojantielle muuttanut Lauri Rantala piti esitelmän terveydestä.
Uusien sääntöjen mukaisesti henkilövalinnat olivat jälleen esityslistalla: puheenjohtaja
ja muut jäsenet valittiin uudelleen. Lisäksi hallitukseen valittiin uutena jäsenenä
Markku Lehtinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen kokouksessa 1.12.
Maritta Korpela. Piia Aarnio jatkoi sihteerinä ja Markku Pääkkönen
rahastonhoitajana.
Tilinpäätöksen vuodelta 2011 laati Tuula Leino. Tilintarkastajina toimivat Raimo
Laaksonen ja Harri Takatalo. Heidän varallaan olivat Matti Parviainen ja Tuula
Koskinen. Lainerannan emännän tehtäviä hoiti Pirjo Lehtinen, joka myös veti
ompeluseuraa. Taloushankintoja tekivät Maritta Korpela ja Piia Aarnio. Lainerannan
siivouksesta huolehtivat Leena Parkki, Sinikka Salmi ja Tiina Isomäki.
Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa: 25.1., 23.2.16.3., 6.4., 6.5., 3.6., 6. ja 8.8., 10.9.
30.9., 29.10. ja 1.12. 23.10. hallitus kutsui koolle kaikki hallituksessa toimineet
kyläläiset ja edellisen puheenjohtajan Hannu Leskisen. Hannulle luovutettiin
fileerausveitsi tunnustuksena kahdeksan vuoden puheenjohtajuudesta.

4. Talous
Kyläyhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Saimme tuottoja saunatoiminnasta vajaat
3.500 euroa, tilavuokrauksesta 1.750 euroa ja myyjäisistä noin 1.400 euroa. Kaupunki
avusti meitä 3.000 eurolla. Avustusta käytettiin Elotuliin, retkiin ja hankintoihin.
Kyläyhdistyksen tärkeimmät hankinnat olivat keittiökaapisto, televisio, DVD-laite,
sälekaihtimet, saunan kiukaan runko ja pihapöydät ja -penkit. Kaapisto toimii
tarjoilutasona ja säilytystilana. Televisio ja DVD-soitin helpottavat videoiden ja
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valokuvien esittämistä kokouksissaja tapahtumissa. 11 kahden metrin pituista
pihapöytriti ja yli 20 penkkiä hankittiin edullisesti käytettyinä. Nyt voimme saada
istumapaikkoja omiin tilaisuuksiimme ja vuokata pö1'tiä ja penkkejä kyläläisten
kesäjuhliin. Penkeistii saa myös helposti katsomon.

/

I
lisä

24.8. rannassa ahersi kaislaleikkuri.Toivomme, että kaisloien leikkuu hillitsisi hieman

kaislojen kasvua.
Hallitus piiåtti 4.000 euron talletuksesta kahden r.uoden miiiiriiaikaiselle tilille.
Talletus on tehty 19.12.2011ja se palauluu korkoineen 2013.

5.

Jäsenet

ja talkoohenki

Kyläyhdistyksessä on jiiseniä 101. Muistimme uusia asukkaita viemällä heille
ruisleipiiä ja suolaa. Lähetimme addressin Helena Ruokomäen omaisille-

l0 euron alennuksen osallistuessaan retkiin.
josta
he saivat myös 10 euron alennuksen.
Muutama jäsen t uokrasi Lainerantaa,

Jäsenmaksu

oli

10 euroa. Jäsenet saivat

Kyläkirjeitä jaettiin kaikille kyl:iläisille tai postitettiin jäsenille kaksi: toinen kesäkuun
alussa ja toinen slryskuun alussa. Lisiiksi tapahtumista tiedotettiin kylien
ilmoitustauluilla. Risto Salmi hoiti ilmoitusten jakelun.

ja kyläläiset osallistuivat kiitettäviisti toimintaan ja tapahtumiin. Hallitus
kiittä heita arvokkaasta panoksesta kyläyhteisöfiIrne hyväksi. Erityisesti Elotulien
valmistelut olivat suuri ponnistus, josta kuuluu liimmin kiitos osallistuneille. Samoin
saunan lZimmittäjät ovat tehneet loistavaa talkootyötä.
Jäsenet

Muista talkoolaisista mainitsemme: Pirjo Tuomi virkkasi tuvan tuoleihin kauniit
päälliset isoäidin neliöistä. Rauno Laitinen lahjoiUi Perfii Ardelminille kaurasiikin
kiitokseksi lintuluemosta. Antti Nummi toi klapikoneensa puusouviin. Aurausviittoja
pystyttivät Juhani Aitio, Raimo Laaksonen, Markku Piiiikkönen, Risto Salmi ja Antero
Tuomi. Pekka Korpela nikkaroi askeimat puuvajan ja WC:n eteen. Jouluruokia
laittoivat Piia Aamio, Jaana Joutsen, Kalevi Kaverinen, Maritta Korpela, Pirjo
Lehtinen ia Sinikka Salmi. Palkintoja lahjoittivat Markku Saloranta ja monet muut.

Salossa 3.3.2012

ilicr^l;4u /ry,/r"
Maritta Korpela. varapuheenjohtaja
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