Tieksmäki-Metola kyläyhdistys: Toimintakertomus 2018
TOIMINTAKERTOMUS 2018
Retket metsään uutta toimintaa
Vuosi 2018 oli täynnä toimintaa. Uuttakin kokeiltiin, entisten hyväksi havaittujen
tapahtumien lisäksi. Toisaalta muutamat kyläyhdistyksen harrastamat toiminnot ovat
nyt hiipuneet. Ompeluseura ei enää toimi. Aikoinaan ompeluseura oli aktiivinen ja
myyjäisten tuotot olivat tarpeellinen lisä yhdistyksen varainhankinnassa.
Kulttuuritoiminta, jossa aikoinaan innostuimme näyttelemään muisteludraamoissa, on
sekin hiipunut.
Kyseessä on ehkä sukupolvenvaihdos, ehkä yleinen väen vähentyminen tai
väsyminen. Tämä on ymmärrettävää: yhdistystoiminta on aaltoilevaa, joskus toiminta
on vähäisempää, joskus taas yksittäisten kyläläisten aktiivisuus voi luoda uutta
toimintaa. Tätä toivomme!
Uutta olivat lähiluontoretket. Teimme niitä peräti kolme viime vuonna. Luonto on
kyliemme vahvuus, miksi emme kävelisi metsään tutkimaan millaisia kohteita siellä
on. Nyt kohteina olivat Tanelinmäki, Karhumäki ja Pitkäniemen torpan suojelumetsä.
Pieni mutta kiinnostunut joukko osallistui retkille. Ehkä jatkossa retket saavat lisää
osallistujia.
Sauna lämpeni talvella, kesällä ja syksyllä yhteensä 37 kertaa. Talvisauna oli
lauantaisin kello 15 – 18 ja kesäsauna perjantaisin kello 17 – 20. Tuvassa myynnissä
oli kahvia, kahvileipää ja virvokkeita. Lämmitimme saunaa talkoilla. Lauantain
lämmitysurakka vie vajaat viisi tuntia ja siihen päälle vielä mahdollinen kahvileivän
leipominen.Tästä suuret kiitokset lämmittäjille!
Talviuinnin kaudella 2017 – 2018 kävijämäärä nousi 479 kävijään, missä on hienoista
nousua edellisestä kaudesta. Saunamaksuja kerättiin reippaasti enemmän kuin
edellisenä vuonna, lähes 3900 euroa. Saunamaksu oli nostettu syksyllä 2017 viiteen
euroon, mikä oli linjassa Salon seudun muiden talvisaunojen kanssa. Kävijämäärä ei
siis vähentynyt, vaan päinvastoin nousi hieman.
Kesäsauna lämpeni kahdeksan kertaa, talkoovoimin tietysti. Kesäsaunassa oli 149
kävijää, missä siinäkin on hienosti nousua edelliseen kesään. Kesäsauna ei ole mikään
rahasampo, vaan palvelu kyläläisille. Kesäsaunaan mahtuisi vielä enemmän kävijöitä.
Sää toki vaikuttaa, mutta saunahan lämmittäisi mieltä ja kehoa viileälläkin kelillä.
Kyläiltoja järjestettiin vuoden aikana kuusi. Kaksi miehille, kaksi naisille. Koko
kylälle tarjottiin mahdollisuutta opetella karjalanpiirakoiden leipomista. Kesän lopuksi
koko kylä kutsuttiin saunailtaan. Kyläillat ovat avoimia kaikille kyläläisille.
Ilmoittautumista toivotaan, jotta osaisimme varautua tarjoiluun.
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Ompeluseuran toiminta on käytännössä loppunut. Loppuja käsitöitä myytiin Kiskopäivänä ja käytettiin palkintoina mm. juhannuksena ja joulujuhlassa. Loput käsityöt ja
kankaat on tarkoitus lahjoittaa eteenpäin.
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5.1. perjantaina oli poikkeuksellinen loppiaisaaton sauna. Talviuinti
jatkui lauantaisin klo 15 – 18 huhtikuun loppuun asti.
28.1. pidettiin tiekokouksia.
Miehet saunoivat ja söivät 9.2. Urpo Rautiainen kertoi lääketehtaan
toiminnasta. 12 miestä osallistui. Menussa oli Wallenbergin pihvit ja
kermaperunoita.
Naisten kyläillassa 16.3. 12 naista maisteli jälkiruokia ja niihin sopivia
viinejä. Olli Turunen kertoi viineistä.
Pilkkikilpailut pidettiin 18.3. Osallistujia oli mainiosti 69. Jään kerrottiin
olevan 60 senttiä paksu.
24.3. talvisaunassa pidettiin nyyttärit.
8.4. pidettiin kevätkokous. Minna Pohjola kertoi mansikanviljelystä.
21.4. opettelimme tekemään karjalanpiirakoita. Olli Turunen opetti,
naisia oli 7. Palovaroitin innostui paistamisesta niin, että huusi joka kerta
kun kuuman uunin luukku avattiin. Toimi siis!
Jääveikkauksen voitti Pekka Salomaa. Muut 22 veikkasivat väärin. Jäät
lähtivät 21.4.
5.5. talkoiltiin haravoimalla rantaa.
29.5. Toijan koululaiset pyöräilivät perinteisesti Lainerantaan uimaan ja
saunomaan.
Kesäkauden avasi Avoimet kylät 9.6. Lämmitimme saunan, puhvetissa
paistettiin makkaraa ja lettuja.
Juhannusjuhlassa 22.6. poltettiin kokko, heiteltiin korista ja pidettiin
arpajaiset. Puhvetista sai kahvia ja makkaraa. Rannassa kävi mukavasti
väkeä.
29.6. kesäsauna perjantaina kello 17- 20.
30.6. oli jälleen miesten saunavuoro. 17 miestä saunoi ja söi, tällä kertaa
menussa oli palvattua peuranpyllyä.
6., 13., 20. ja 27.7. kesäsauna oli kuumana kello 17- 20.
7.7. lauantaina myytiin viimeisiä käsitöitä Kisko-päivässä.
20.7. teimme retken Tanelintielle. Eksyimme matkalla, mutta perillä
Hanna-Maija Saarimaa ja Pekka Salomaa kertoivat miilunpolttaja Tanelin
tarinan. Takaisin Lainerantaan seilasimme Pekka Korpelan lautalla.
3. ja10.8. kesäsauna. Viimeinen kesäsauna oli samalla kylän saunailta.
Kuuntelimme musiikkia: nuori Samu-Markus Pyykkö soitti haitaria.
Iltaan osallistui 19.
25.8. lauantaina vierailimme Pitkäniemen torpan suojelumetsässä. Sen
jälkeen Olli Turunen paistoi lettuja grillikatoksessa ja joimme kahvit.
29.9. lauantaina oli naisten saunavuoro. Saunoimme, söimme ja
maistelimme Cabernet Sauvignon –rypäleestä valmistettuja viinejä.
Osallistujia oli 9.
Talviuintikausi alkoi 6.10., saunaan pääsi lauantaisin kello 15 – 18.
13.10. lauantaina teimme retken Karhumäelle ja Haikassuolle.
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Kuukausi

Marraskuu

Tapahtuma

•
•
•

Joulukuu

•

Keräsimme sieniä, paistoimme makkaraa ja kiersimme metsän kautta
takaisin Lainerantaan. Tällä kertaa emme eksyneet, vaikka patikoimme
kahdeksan kilometriä.
10.11. lauantaina tarjosimme keittoa ja kahvit kylän aurauskeppitalkoisiin
osallistuneille.
18.11. pidimme syyskokouksen. Leena Manner kertoi
lääkeannostelurobotista.
24.11. lauantaina teimme pikkujouluretken Fiskarsiin. Matkan varrella
vierailimme Kärkelän vaunumuseossa. Söimme lounaan Kuparipajassa.
Retkellä oli 11 osallistujaa.
Sunnuntaina 9.12. vuorossa oli perinteinen joulujuhla. Puhe,
karjalanpaistia, bingoa, jouluvisa, lopuksi joimme kahvit. Joulujuhlaan
osallistui 23 henkeä.

2. Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa: 17.2., 17.3., 18.5., 3.8., 6.10., 2.11. ja 3.12.
Kevätkokous pidettiin 8.4. ja syyskokous 18.11.
Puheenjohtajana, rahastonhoitajana ja tilavuokrauksesta vastaavana toimi Jaana
Joutsen, varapuheenjohtajana Maritta Korpela ja sihteerinä Minna Pohjola. Timo
Nurmela, Risto Salmi ja Olli Turunen olivat hallituksen jäseniä. Tuula Leino laati
viimeisen kerran tilinpäätöksen kyläyhdistykselle. Hän aloitti vuonna 2004 ja laati 15
kyläyhdistyksen tilinpäätöstä talkootyönä. Hallitus muisti Tuula Leinoa lippu.filahjakortilla kiitokseksi arvokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä kyläyhdistyksen hyväksi.
Toiminnantarkastajina toimivat Kalevi Kaverinen ja Pentti Marjanen. Leena Manner
oli varatoiminnantarkastaja.
Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi ja nuoret Kaapo Kallio ja Severi
Santasaari. Risto Salmi huolehti kunnossapidosta. Taloushankintoja teki Maritta
Korpela. Juhani ja Jaana Joutsen järjestivät talviuintia. Minna Pohjola istutti
kesäkukat. Sisäsiivouksen lisäksi Sinikka Salmi ahkeroi ulkona haravoimalla ja
kukkia hoitamalla.

3. Talous ja investoinnit
Tilikausi oli niukalti ylijäämäinen 149,50 euroa. Varoja kerättiin 10 172 euroa ja kulut
ilman poistoja olivat 9797 euroa. Kaupungilta saimme 1000 euron avustuksen
toimintaan. Kassassa oli rahaa vuoden lopussa 5485,51 euroa.
Suuria investointeja ei tehty. Laiturille asennettiin 100 euron pylväsvalo valaisemaan
uimaportaita talven pimeillä. Rannan kaislan niittoon käytettiin kesällä 600 euroa.
Nämä olivat vuoden suurimmat hankinnat.
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Kyläyhdistys sai lahjoituksena Pitkäniemen torpasta trampoliinin rantaan. Nyt
rannassa on lapsille paljon tekemistä: tramppa, koriskori, keinut ja kiikkulauta.

4. Jäsenet, viestintä ja talkoot
Kyläyhdistyksessä oli maksaneita jäseniä 99. Jäsenmaksu oli 10 euroa. Jäsenmaksun
maksaneiden jäsenten määrä on valitettavasti pudonnut edellisestä vuodesta.
Jaana Joutsen päivitti kotisivuja www.laineranta.fi ja Facebook-sivuja
www.facebook.com/laineranta. Kotisivujen kävijämäärät pyörivät noin 100 – 200
päivittäin, Facebook-sivusta tykkää 193.
Jaoimme kyläkirjeitä kyläläisille. Parillekymmenelle jäsenelle kirje lähetetään
sähköpostissa, mikä säästää kuluja. Kesäkuussa ripustimme kyläkirjeitä pyykkipojilla
muovipusseissa mökkiteiden varsille. Ilmoitustaulut ovat vielä käytössä muutaman
kerran vuodessa.
Talkoohenkeä löytyi vielä kiitettävästi. Ylläpito tapahtui enimmäkseen talkoilla, mistä
erityinen kiitos Sinikka ja Risto Salmelle. Maritta ja Pekka Korpela asensivat
pylväsvalon laiturille. Markku Saloranta lahjoitti jälleen kerran pilkkikilpailun
palkinnot.
Hallitus järjesti tapahtumia. Kalevi Kaverinen ja Olli Turunen kokkasivat ruokaa
miesten kyläilloissa. Olli Turunen on lisäksi opastanut viininmaistiaisissa. Tässä vain
muutamia esimerkkejä. Hallitus näkisi mielellään uusia talkoolaisia pienissäkin
tehtävissä.
Kyläyhdistys laski kukat Raimo Laaksosen muistolle ja muisti Irma Laineen omaisia.
Risto Salmea muistettiin 75-vuotispäivänä.

Salossa 18.3.2019

_______________________________

________________________________

Jaana Joutsen, puheenjohtaja

Maritta Korpela, varapuheenjohtaja
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