Tieksmäki-Metola kyläyhdistys: Toimintakertomus 2019
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Toiminta oli ahkeraa ja monipuolista
Vuodesta 2019 jäi mieleen ahkera ja monipuolinen toiminta, kuuma kesä ja
luontoretket. Poikkeuksellisesti ensimmäisen kerran juhannusjuhlassa kokkoa ei
poltettu metsäpalovaroituksen vuoksi. Se olkoon todiste kuumasta kesästä.
Luontoretket olivat onnistuneita osallistujien mielestä. Kesäkuussa kiersimme
Nairassuolla ja elokuussa Ämmämäellä ja Nimettömällä mäellä. Sää suosi meitä ja oli
hyvin avartavaa nähdä millaisia luontomaisemia meillä kylillä on.
Uusi tapahtuma oli äitienpäivän etkot. Tarjoilu oli tietysti tehty talkoilla. Siinä me
olimme todella hyviä koko vuonna. Osallistujia oli parikymmentä, mikä ilahdutti.
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 talvisaunaa talkoilla. Lauantain
lämmitysurakka vie vajaat viisi tuntia ja siihen päälle vielä mahdollinen kahvileivän
leipominen.Tästä suuret kiitokset lämmittäjille!
Talviuinnin kaudella 2018 – 2019 kävijämäärä 530, missä oli 50 kertaa enemmän kuin
aikaisempana kautena. Tämä oli hyvä uutinen! Kävijöitä oli keskimäärin noin 18.
Kausikortti maksoi 80 euroa ja niitä osti seitsemän kävijää. Kertamaksu oli edelleen
viisi euroa.
Kesäsaunassa oli kahdeksana kertana 158 kävijää. Tässäkin oli pientä nousua
edelliseen kesään. Keskimäärin kävijöitä oli peräti 23. Severi Santasaari lämmitti ja
siivosi kesäsaunan. Kesäsaunan maksut olivat ennallaan, vain kaksi euroa aikuisilta ja
euron lapsilta.
Kyläiltoja järjestettiin kolme: yksi miehille, yksi naisille ja ensimmäisen kerran
Unisex-ilta miehille ja naisille. Siellä saunoimme ja söimme yhdessä. Kokeilimme
kahdessa ryhmässä mölkyn pelaamista, mikä olikin mukava kokemus. Kesän lopuksi
oli kesäsaunan päätös, johon kaikilla oli vapaa pääsy syömään yhdessä.
Teimme pientä yhteistyötä Kosken aseman kyläyhdistyksen kanssa vierailemalla
toistemme luona. Noloa oli toki se, että hävisimme leikkimieliset kisat. Kosken
asemalla on iso urakka talon remontoinnissa. Tässä voimme olla tyytyväisiä:
kiinteistömme ja ranta ovat hyvässä iskussa, kiitos talkoolaisten ylläpidon.
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Talvisauna lauantaisin kello 15 – 18 huhtikuun loppuun.
27.1. pidettiin kylän tiekokouksia.
Miehet saunoivat ja söivät 9.2. Olli Turunen teki hirvikäristystä.
Osallistujia oli yhdeksän.
Osallistuimme Kosken aseman laskiaisriehaan 3.3. Hävisimme
monivaiheisen kisailun isännille ja emännille. Kisassa oli mm. yhdellä
suksella hiihtoa, saappaanheittokisa, kepparikisa, tietovisa ja laulukisa. Ei
ollut helppoa ei!
Pilkkikilpailut pidettiin 17.3. Osallistujia oli 64. Kisan suurin kala oli 601
gramman hauki ja suurin saalis oli yli kahdeksan kiloa.
23.3. oli naisten saunailta. Askartelimme tölkeistä tuikkukynttilöitä.
7.4. pidettiin kevätkokous. Timo Salokannel kertoi Länsi-Kiskon
metsästäjien toiminnasta.
Jääveikkauksen voitti Risto Salmi. Jäät lähtivät 13.4. 14 osallistui
jääveikkaukseen.
27.4. saunassa oli kauden päättäjäiset eli vapun etkot, pidennetty aukiolo
ja nyyttärit, joissa saimme maistaa mm. kotona tehtyjä ranskiksia.
4.5. rannan haravointia.
5.5. järjestimme äitienpäivän etkot eli kakkubrunssin. Tarjolla oli
pirtelöä, kreppejä ja kakkuja. Syöjiä oli peräti 21.
19.5. saimme kylään Kosken aseman kyläyhdistyksen edustajia.
Hävisimme Olli Turusen tietovisan, pussijuoksun, koripallon heiton ja
tikanheiton... jo toinen häviö.
28.5. Toijan koululaiset pyöräilivät perinteisesti Lainerantaan uimaan ja
saunomaan.
2.6. retkeilimme Nairassuolla. Veli Pohjola vie kierrokselle
sammalkuivikeosuuskunnan alueelle. Suomaisema, tarinat ja jäljellä
olevat todisteet aikoinaan tärkeästä toiminnasta olivat upeat! Osallistujia
oli kymmenkunta.
Kesäkauden avasi Avoimet kylät 8.6. Lämmitimme saunan, puhvetissa
paistettiin makkaraa ja lettuja. Erinomaisen kaunis kesäpäivä!
Juhannusjuhlassa 21.6. ei poikkeuksellisesti poltettu kokkoa
metsäpalovaroituksen vuoksi. Sen sijaan saimme nauttia Samu-Markus
Pyykön haitarinsoitosta. Väkeä oli noin sata.
28.6. kesäsauna oli kuumana.
Kesäsauna oli avoinna perjantaisin kello 17 – 20.
2.8. kesäsauna.
3.8. ensimmäinen koskaan Unisex-saunailta eli miehet ja naiset yhdessä
iltaa viettämässä. Saunoimme, söimme ja pelasimme mölkkyä.
9.8. kesäsaunan päätös, jossa söimme maa-artisokkakeittoa.
18.8. retkeilimme Ämmämäellä ja Nimettömällä mäellä. Tauolla
makkarat ja kahvit. Osallistujia oli kahdeksan.
27.9. kylillä järjestettiin iltarallit. Pidimme puhvettia Lampolan
takapihalla, mutta valitettavasti katsoja oli kovin vähän paikalla.
Kokeilimme uutuutena hodareiden valmistamista puhvettiin.
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Talviuintikausi alkoi 5.10., saunaan pääsi lauantaisin kello 15 – 18.
1.11. pyhäinpäivän aattona Halloween-sauna 18 – 21.
24.11. pidimme syyskokouksen. Olli Turunen kertoi keskiaikaan
sijoittuvasta sarjakuvakirjastaan.
Sunnuntaina 8.12. vuorossa oli perinteinen joulujuhla. Menussa maaartisokkakeittoa, haukipullia ja kylmää porsaanfilettä. Ohjelmassa
Kalevin joulupuhe, bingoa ja lopuksi kahvit. Joulujuhlaan osallistui 20
henkeä.

2. Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa: 11.2., 18.3., 23.4., 3.6., 29.7., 2.9., 21.10 ja
25.11. Kevätkokous pidettiin 7.4. ja syyskokous 24.11.
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.
Toiminnantarkastajina toimivat Kalevi Kaverinen ja Pentti Marjanen. Leena Manner
oli varatoiminnantarkastaja.
Kyläyhdistys teki sopimuksen kirjanpidosta perniöläisen Oikia Oy tilinpitotoimiston
kanssa. Kirjanpidon teki Sanna Niemi.
Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi 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 alijäämäinen 961,10 euroa. Varoja kerättiin 9921,49 euroa ja kulut ilman
poistoja olivat 10 838,38 euroa. Kaupungilta saimme 900 euron avustuksen
toimintaan. Kassassa oli rahaa vuoden lopussa 6043,03 euroa.
Rakennuksiin ja rantaan panostettiin monin hankinnoin. Saunaan ostettiin uusi kiuas
ja se vaihdettiin paikoilleen kesän lopussa. Hankinta oli 750 euroa. Grillikatoksen
ikkunoita lasitettiin lisää 570 eurolla. Rantaan asennettiin viisi poijua, joilla oli
tarkoitus merkitä talvinen avanto. Poijut maksoivat 500 euroa. Takakuistille
rakennettiin invaluiska, jonka kustannukset olivat vain 124 euroa.
Palkkakulut nousivat, koska kesäsaunaa ei lämmitetty talkoilla kuten edellisenä
kesänä. Hankinnat, suuremmat palkkakulut, pienemmät tulot ja suunnitelmien
mukaiset poistot selittävät alijäämää.
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4. Jäsenet, viestintä ja talkoot
Kyläyhdistyksessä oli maksaneita jäseniä 92. Jäsenmaksu oli 10 euroa. Jäsenmaksun
maksaneiden jäsenten määrä on valitettavasti edelleen pudonnut edellisestä vuodesta.
Jaana Joutsen päivitti kotisivuja www.laineranta.fi ja Facebook-sivuja
www.facebook.com/laineranta. Kotisivujen päivitys on käynyt työlääksi, ja tarkoitus
on keventää sivujen sisältöä. Facebook-sivulla on tykkääjiä 216.
Jaoimme kyläkirjeitä kyläläisille. Parillekymmenelle jäsenelle kirje lähetetään
sähköpostissa, mikä säästää kuluja. Kesäkuussa ripustimme kyläkirjeitä pyykkipojilla
muovipusseissa mökkiteiden varsille. Kyläkirje niitataan ilmoitustauluille. Kevät- ja
syyskokousilmoitukset ovat olleet Salon Seudun Sanomissa.
Talkooväkeä on vielä kyläläisistä löytynyt. Ylläpito tapahtui enimmäkseen talkoilla,
mistä erityinen kiitos Sinikka ja Risto Salmelle. Timo Nurmela ja Pekka Korpela
rakensivat invaluiskan. Markku Saloranta lahjoitti jälleen kerran pilkkikilpailun
palkinnot. Hallitus järjesti tapahtumia. Kalevi Kaverinen ja Olli Turunen kokkasivat
ruokaa tapahtumissa. Juhani Joutsen lahjoitti polttopuita.
Kyläyhdistyksen haasteena tulevina vuosina on varmistaa toiminnan jatkuvuus.
Aktiivisten jäsenien ja talkoolaisten määrä on merkittävästi laskenut, jos muistellaan
alkuvuosien rakentamistalkoita ja kuvaelmia. Ikäännymme vuosi vuodelta. Kylällä on
monia perheitä tai talouksia, jotka eivät juurikaan osallistu toimintaan. Jatkossa olisi
pohdittava sitä, miten teemme toiminnasta kiinnostavaa uusille jäsenille ja
osallistujille.
Vuoden aikana muistimme Jaakko Parkin merkkipäivää ja Tuula Leinon 15 vuoden
kirjanpitotyötä.

Salossa 9.3.2020

Jaana Joutsen, puheenjohtaja
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Maritta Korpela, varapuheenjohtaja

