Tieksmäki-Metola kyläyhdistys: Toimintakertomus 2020
TOIMINTAKERTOMUS 2020
Korona rajoitti kyläyhdistyksen toimintaa ja heikensi taloudellista tilannetta
Vuosi muistetaan kyläyhdistyksessäkin koronavuotena – ensimmäisenä sellaisena.
Koronan vaikutukset olivat moninaiset: toimintaa ei voinut järjestää rajoitusten
vuoksi, ja tämä vaikutti suoraan yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen. Talvisauna
loppui maaliskuun puolivälissä ja sama oli edessä vuoden lopulla. Moni suunniteltu
tapahtuma jouduttiin jättämään väliin.
Koronasta huolimatta kesä oli melko normaali, samoin syksy. Muutamia tilaisuuksia
pääsimme järjestämään, vaikka isot tapahtumat kuten juhannusjuhla peruttiinkin.
Pilkkikisat peruttiin jään puutten vuoksi ja ehkäpä ne olisi peruttu koronankin vuoksi.
Sauna lämpeni talvella, kesällä ja syksyllä yhteensä vain 25 kertaa. Talvisauna oli
kuumana lauantaisin kello 15 – 18 ja kesäsauna perjantaisin kello 17 – 20. Tuvassa
myynnissä oli kahvia, kahvileipää ja virvokkeita.
Talviuinnin kaudella 2019 – 2020 kävijämäärä oli 467. Talvisaunan kausi jäi talvella
puolitiehen koronarajoitusten vuoksi. Samalla jäi tuloja saamatta. Kävijöitä oli
keskimäärin noin 20. Kausikortti maksoi 80 euroa ja niitä osti seitsemän kävijää.
Kertamaksu oli edelleen viisi euroa. Talkoorinki huolehti saunan lämmityksestä ja
kahvinkeitosta.14.11. koettiin talvisaunan ennätys, kun saunaan tuli 38 kävijää.
Syksyllä saunassa kävi paljon uusia kasvoja.
Kesäsaunassa oli seitsemänä kertana 134 kävijää. Harmillisesti kävijämäärä hiipui
edellisestä kesästä. Keskimäärin kävijöitä oli 19. Severi Santasaari lämmitti ja siivosi
kesäsaunan. Kesäsaunan maksut olivat ennallaan, vain kaksi euroa aikuisilta ja euron
lapsilta.
Kyläiltoja järjestettiin vain kaksi. Miehet ehtivät saunoa helmikuussa. Kesän lopuksi
oli kesäsaunan päätös, johon kaikki halukkaat olivat tervetulleita. Tarjolla oli
makkaraa ja salaattia ja jälkiruoaksi lettuja ja kahvia.
Talvea ei vuonna 2020 nähty: Naarjärvi ei jäätynyt, lunta ei juurikaan jäänyt maahan
eikä pakkasia pidelty. Jääveikkaus jäi pilkkikisojen ohella väliin.
Vuodesta 2020 jäi koronasta huolimatta hyviäkin muistoja mieleen. On ilo ihailla
vastamaalattua tupaa ja puuvajaa. Kesällä Lainerantaa vuokrattiin ahkerasti, mikä toi
kaivattuja tuloja toimintaan. Vuosi olisi voinut tuoda mukanaan pahempaakin.
Koronan kanssa ei tietääksemme ole tehty lähempää tuttavuutta kylällä!
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Talviuintia lauantaisin klo 15 – 18
Kolmen tiekunnan tiekokoukset 26.1.
2.2. bingoiltaa veti Jenna Vikman, osallistujia oli 7
14.2. ystävänpäivän miesten saunailta
Viimeinen talvisauna 7.3. – koronan vuoksi loput talvisaunat peruttiin
Pilkkikisoja ei pidetty – Naarjärvi ei jäätynyt.
Ei toimintaa.
Tuvan maalausurakka alkoi.
27.5. Toijan koululaiset pyöräilivät Lainerantaan
Avoimet Kylät ja kevätkokous 13.6., jossa Juhani Suni Salometsästä
kertoi metsänhoidosta. 12 osallistujaa.
Kesäsauna aloitti 26.6. Severi Santasaari lämmitti saunaa perjantaisin
kello 17 – 20.
Kesäsauna viisi kertaa
31.7. kesäsaunassa paistettiin makkaraa grillikatoksessa.
2.8. retki Äijämäelle Nairassuota katsomaan. 7 osallistujaa.
Kesäsaunan päätös 7.8. Lettujen ja makkaran paistoa terassilla. Terassi
täynnä osallistujia!
27.9. sieniretkellä Karhumäen suunnalla. Jällleen 7 osallistujaa.
Talvisauna aloitti 3.10.
Syyskokous 22.11. Hanna-Maija Saarimaa kertoi oikeushammaslääkärin
työstä.
28.11. talvisaunan kausi päättyi koronarajoituksiin.
Ei toimintaa. Joulujuhla peruttiin.

2. Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt
Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa: 7.1., 10.2., 9.3., 3.5. 1.6., 31.7., 7.9., 19.10. ja
30.11. Kevätkokous pidettiin koronan vuoksi vasta 13.6. Syyskokous onnistuttiin
pitämään ajallaan 22.11.
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 Maarit Hassi ja Leena Manner. Varalle on valittu
Hannu Virtomaa. Kirjanpidon teki Sanna Niemi Oikia Oy:stä Perniöstä.
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. Siivouksen lisäksi
Sinikka Salmi ahkeroi ulkona haravoimalla ja kukkia hoitamalla.
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3. Talous ja investoinnit
Tilikausi oli alijäämäinen 913,50 euroa. Varoja kerättiin 6473,32 euroa ja kulut ilman
poistoja olivat 8286,56 euroa. Kaupungilta saimme 900 euron avustuksen toimintaan.
Kesäsaunanhoitajan palkkaan saimme 400 euron kesäduuniavustuksen Lounaismaan
osuuspankilta. Kassassa oli rahaa vuoden lopussa 5084,63 euroa, mikä on noin tuhat
euroa vähemmän kuin 2019.
Koronan vuoksi kyläyhdistyksen taloudellinen tilanne on heikentynyt. Saunamaksuja
kertyi kolmannes vähemmän kuin 2019. Tapahtumien tuottoja ei ollut.
Koronasta huolimatta hallitus päätti panostaa: tupaan ostettiin uusi tilava jääkaappi ja
päärakennus ja puuvaja maalattiin. Nämä panostukset maksoivat yhteensä 1060 euroa.
Piha-alueelta kaadetun puun juurakko poistettiin ja tilalle ajettiin mursketta 291
eurolla.

4. Jäsenet, viestintä ja talkoot
Kyläyhdistyksessä oli maksaneita jäseniä 90. Jäsenmaksu oli 10 euroa. Jäsenmaksuja
kertyi taas muutama vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suunta on väärä. Uusien
jäsenien hankinta ja saaminen toimintaan mukaan on kyläyhdistyksen tulevaisuuden
kannalta ratkaisevaa.
Muistimme Esko Virtasta, joka täytti heinäkuussa 90 vuotta. Muistimme
kyläyhdistyksen hallituksessa toiminutta Markku Pääkköstä, joka nukkui pois.
Jaana Joutsen päivitti kotisivuja www.laineranta.fi ja Facebook-sivuja
www.facebook.com/laineranta. Suunnitelmissa on kotisivujen uudistaminen
kevyemmiksi. Facebook-sivulla on tykkääjiä 275.
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.
Talkoita tehtiin vuoden aikana runsaasti. Pekka Korpela rakensi pukuhuoneisiin hienot
hyllyt, jotka tuovat lisää säilytystilaa saunojille. Tuvan maalausurakkaa mestaroivat
Timo Nurmela ja Voitto Hassi, mukana olivat Maritta ja Pekka Korpela, Olli Turunen,
Minna Pohjola ja Jaana Joutsen sekä Sinikka Salmi väsymättömänä siistijänä. Leena
Parkki raivasi pihan puustoa. Monet kyläläiset osallistuivat aurauskeppitalkoisiin.
Kyläyhdistys kiittää kaikkia talkoisiin, toimintaan ja tapahtumiin osallistuneita!

3 (3)

