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TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Rantahanke valmis - varoja kerättiin monin tavoin  

Olimme asettaneet vuoden tavoitteeksi rantahankkeen valmistumisen ja varojen  
keräämisen. Ranta on nyt valmis. Varoja keräsimme mukavasti ja käytimme varoja 
nuukemmin kuin edellisenä vuonna. 

Rantahanke oli kahden vuoden ponnistus, joka on nyt valmis. Meillä on uusi laituri ja 
puhtaampi rantahiekka. Uusi laituri otettiin virallisesti käyttöön Avoimet kylät –
päivänä10.6. Laiturin kustannukset olivat talkootyön arvo mukaan lukien 15 000 
euroa. Siitä puolet, 7500 euroa, saamme Leader-tukea takaisin. Tuki maksetaan 
keväällä 2018. Tuella kuittaamme pankkilainan, jota käytimme väliaikaisrahoitukseen. 
Uusi laituri tuli tarpeeseen ja nyt on jo vaikea kuvitella, kuinka pärjäsimme entisellä 
laiturilla niinkin pitkään. 

Sauna  lämpeni talvella, kesällä ja syksyllä yhteensä 36 kertaa.  Talvisauna oli 
lauantaisin kello 15 – 18 ja kesäsauna perjantaisin kello 17 – 20. Tuvassa myynnissä 
oli kahvia, kahvileipää ja virvokkeita. Lämmitimme saunaa talkoilla. Talviuinnin 
kaudella 2016 – 2017 kävijämäärä notkahti 450 kävijään. Kävijöitä oli keskimäärin 
vain 16, mikä vaikutti heti tuottoihin. Syyskaudella korotimme saunamaksun neljästä 
eurosta viiteen euroon, koska maksumme olivat seudun alhaisimmat. Nähtäväksi jää, 
mikä on korotuksen vaikutus kävijämäärään kaudella 2017 – 2018.  

Kesäsauna lämpeni vain seitsemän kertaa, mutta kävijämäärä oli sama kuin edellisenä 
kesänä: 120 saunojaa. Kesäsaunan tuotto jäi vaatimattomaan reiluun 500 euroon. 
Talkooväki lämmitti myös kesäsaunan. Yhteensä saunatoiminta tuotti vain 2700 
euroa, mikä oli neljänneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uimarit sekä talvi- 
että kesäsaunaan tulevat pääosin muualta kuin omalta kylältä. Tässä olisi 
parantamisen varaa. Olemme rakentaneet saunan ja rannan kaikille kyläläisille, 
miksemme kaikki käyttäisi sitä. Laineranta tarjoaa mahdollisuuden virkistymiseen 
järvimaisemassa niille kyläläisille, joilla ei ole omaa rantaa. 

Kulttuuritoiminta piti välivuotta. Juhannusjuhla oli vuoden päätapahtuma. 
Kävijämäärä tuntui kasvavan ilahduttavasti vielä edellisestä kesästäkin. 

Kyläiltoja järjestimme neljä, kaksi miesten saunailtaa ja kaksi naisten iltaa. 
Kutsuimme kyläläiset kesän päätössaunaan ja joulujuhlaan.  

Ompeluseura ei kokoontunut, mutta käsitöitä myytiin Kisko-päivässä sekä Toijan 
kivimakasiinin joulumyyjäisissä.   
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1.    Tapahtumat  

Kuukausi Tapahtuma 
Tammikuu • Talviuinti jatkui lauantaisin klo 15 – 18 huhtikuun loppuun asti. 

 
Helmikuu • Miehet saunoivat ja söivät 18.2. Miehiä oli 14. 

 
Maaliskuu • Pilkkikilpailut pidettiin 19.3. Osallistujia oli 69. Sää oli paras koskaan, 

aurinkoinen ja tyyni. Suurin kala oli 1,5 kilon hauki.Jarmo Saloranta 
voitti miesten sarjan 8,6 kilon saaliilla. Kilpailun tuotto oli yli 800 euroa. 

Huhtikuu • Kevätkokouksessa Pitkäniemen kesäasukas Kalle Virtanen kertoi Salon 
Vedestä. Jäseniä oli kymmenen paikalla. 

• 8.4. naisten kyläillassa teemana olivat kuohuviinit. Olipa mukana kaksi 
shamppanjaakin. 14 naista maisteli eri laatuja.  

• Jääveikkaus ratkottiin: jäät lähtivät 11.4., mutta kukaan ei ollut veikannut 
tätä päivää. Lähimmäksi osuivat Maritta Korpela, Marko Mäkinen ja 
Sinikka Salmi, jotka palkittiin. 

Toukokuu • 6.5. pidimme pihatalkoot rannassa. Vieraaksemme saapui ProAgriasta 
Katri Salminen, joka neuvoi puuston harventamisessa. 10 talkoolaista 
siivosi rannnan. 

• 13.5. Teijo Talon rallit kaasuttelivat taas Tieksmäellä. Pystytimme 
kahvilateltan Lampolan luokse. Saimme munkeista, kahvista ja 
makkarasta hienosti tuloja yli 500 euroa. 

• 30.5. Toijan koululaiset pyöräilivät perinteisesti Lainerantaan uimaan ja 
saunomaan.  

Kesäkuu • 10.6. lämmitimme saunan Avoimet kylät –tapahtumana. Otimme uuden 
laiturin epävirallisesti käyttöön, istutimme Suomen 100-vuotisvuoden 
kunniaksi tulevaisuuden kuusen pihalle ja paistoimme lettuja ja 
makkaraa. 

• 23.6. juhannusjuhlaa vietettiin kello 18 - 20. Oli puhvettia, arpojen 
myyntiä ja naulanlyöntiä. Risto Salmen kokoama kokko paloi reippaasti. 
Väkeä oli ennätysmäärä arviolta, noin 200. 

• 30.6. kesäsauna  kello 17 – 20. 
Heinäkuu • Perjantaisin kesäsauna kello 17 – 20. 

• 8.7.  ompeluseura myi käsitöitä Kisko-päivässä. 
Elokuu • 4.8. kesän päätös ja kyläsauna. Saimme ohjausta sirkustempuissa. 

Paistoimme taas lettuja ja makkaraa. 
• 11.8. naiset perehtyivät sushien valmistamiseen. 11 naista oli mukana. 

Saunakin lämmitettiin. 
• Ja viikon päästä 18.8. oli miesten vuoro. 13 miestä söi ja saunoi. Kalevi 

Kaverinen loimutti ja savusti lohta. 
Syyskuu • 9.9. Voitto Hassi ja Pekka Korpela organisoivat pönttö päivän eli 

linnunpönttötalkoot. Saimme nikkaroitua 48 linnunpönttöä. Siitä riitti 
pönttöjä kotipihalle saunavieraille. Ja taas paistettiin makkaraa ja lettuja. 
Harjoitus tekee mestarin! 

• 30.9. lauantaina aloitimme talviuinnin kauden.  
Lokakuu • Talviuintia lauantaisin kello 15 – 18. 

• 21.10. aloitimme uuden perinteen: kylän yhteiset aurauskeppitalkoot. 
Jaoimme porukat eri teille. 12 maissa Lainerannassa sai keittoa ja kahvia. 
Kepin lyöjiä oli 16 ja jauhelihakeitto kelpasi parillekymmelle. Urakat 
tulivat valmiiksi! 
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Kuukausi Tapahtuma 
Marraskuu • 26.11. pidimme syyskokouksen. Lehtiläntielle muuttanut Tanja Salow oli 

vieraana. Osallistujia oli 14. 
Joulukuu • Sunnuntaina 10.12. tarjosimme kyläläisille joululounaan ja vietimme 

joulujuhlaa.  25 syöjää sai nauttia metsästäjien lahjoittamasta 
peuranpalvista, sushista, salaatista, Heli Santasaaren saaristolaisleivästä 
ja täytekakusta kahvin kera. Joulubingoakin pelattiin. 

 
2. Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt 

Hallitus kokoontui 11 kertaa: 13.1., 10.2., 24.2., 7.4., 5.5., 14.6., 26.8., 29.9., 3.11., 
1.12. ja 29.12. Kevätkokous pidettiin 2.4. ja syyskokous 26.11.  

Puheenjohtajana, rahastonhoitajana ja tilavuokrauksesta vastaavana toimi Jaana 
Joutsen, varapuheenjohtajana Maritta Korpela ja sihteerinä Minna Pohjola. Timo 
Nurmela, Risto Salmi ja Olli Salomaa olivat hallituksen jäseniä. Syyskokouksessa 
Ollin tilalle valittiin toinen Olli, Olli Turunen. 

Tilinpäätöksen vuodelta 2017 laati Tuula Leino. Toiminnantarkastajina toimivat 
Kalevi Kaverinen ja Pentti Marjanen. Varatoiminnantarkastaja on Leena Manner.  

Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi ja keväällä Tiina Isomäki. Apuna 
oli kesällä Nestori Santasaari ja syksyllä Kaapo Kallio. Risto Salmi huolehti 
kunnossapidosta. Taloushankintoja teki Maritta Korpela. Juhani ja Jaana Joutsen 
järjestivät talviuintia. Pirjo Lehtinen veti ompeluseuran toimintaa. Minna Pohjola 
istutti kesäkukat. Sisäsiivouksen lisäksi Sinikka Salmi ahkeroi ulkona haravoimalla ja 
kukkia hoitamalla. Jaana Joutsen vastasi rantahankkeen hallinnosta ja maksun 
hakemisesta. 

3. Talous ja investoinnit 

Tilikausi oli ylijäämäinen: tilikauden ylijäämä oli 1324,24 euroa. Henkilöstökulut eli 
siivouksen palkat olivat 1257,31 euroa ja toiminnan kulut 6791,83 euroa. Saimme 
jäsenmaksuja 1040 euroa. Saunamaksuista tuloja tuli 2693 euroa, mikä oli 25 
prosenttiä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toisaalta mökkivuokrat nousivat 
hieman 2710 euroon.  Salon kaupungilta saimme edelleen 1000 euroa avustusta.  

Muut kulut laskivat edellisestä vuodesta huomattavasti. Tapahtumien kulut olivat 
kohtuulliset. Suurin yksittäinen kulu oli sähkölasku: 1638 euroa. 

Rantahankkeen investoinnit olivat vuonna 2017 8044 euroa. Suurin lasku oli 6500 
euroa laiturista. Rantahankkesta saamme tukea takaisin 7501 euroa keväällä 2018. 

Hallitus pyrki selvittämään venepaikkojen vuokraajia, mutta köyhin tuloksin. 
Kuulutamme edelleen veneiden omistajia, jotta voimme laskuttaa 10 euron 
vuosivuokran oikein. 

Kassassa oli rahaa vuoden lopussa 4517,45 euroa.  
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4. Jäsenet, viestintä ja talkoot 

Kyläyhdistyksessä oli maksaneita jäseniä 104, tismalleen saman verran kuin edellisnä 
vuonna. Jäsenmäärä on vaihdellut 100 – 140 jäsenen välillä, nyt jäsenet ovat 
vähentyneet. Jäsenmaksu oli 10 euroa.  

Kotisivuja www.laineranta.fi ja uusia Facebook-sivuja www.facebook.com/laineranta 
päivitti Jaana Joutsen. Kotisivujen kävijämäärät ovat noin 150 kävijää päivässä, 
huippupäivinä yli 200. Facebook-sivusta tykkää 168. 

Jaoimme kyläkirjeitä kyläläisille tai postitimme jäsenille kolme kertaa. Kesäkuussa 
ripustimme kyläkirjeitä pyykkipojilla muovipusseissa mökkiteiden varsille. Kylien 
ilmoitustauluille niittasimme muutamia ilmoituksia, koska kyläkirjeessä ja netissä on 
tietoa tapahtumista tarkemmin.  

Lopuksi kiitos niille, jotka ovat osallistuneet kyläyhdistyksen toimintaan tavalla tai 
toisella. Meitä on monta, mutta enemmänkin voisi olla. Erityiset kiitokset Risto 
Salmelle, joka on hoitanut ja huoltanut rantaa mallikelpoisesti tänäkin vuonna. Risto 
teki meille lettupannulle hienon telineen ja lahjoitti polttimen. Kiitos myös niille, jotka 
ovat lahjoittaneet pilkkikisoihin ja joulubingoon palkintoja. 

 

Salossa 17.3.2018 

 

_______________________________ ________________________________ 

Jaana Joutsen, puheenjohtaja Maritta Korpela, varapuheenjohtaja 

http://www.laineranta.fi/�
http://www.facebook.com/laineranta�

