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TOIMINTAKERTOMUS 2021 

Toimintaa koronarajoitusten varjossa 

Koronarajoitukset leimasivat vuotta ja toimintaa. Kesän alussa ei vielä järjestetty 
juhannusjuhlaa, mutta elokuussa jo vietettiin Elotulia. Toimintaa pystyttiin 
järjestämään, mutta koko ajan mielessä oli koronaan sairastumisen mahdollisuus.  

Kyläyhdistys pääsi kuitenkin jossain määrin toteuttamaan perinteistä toimintaansa. 
Saunaa pyrittiin pyörittämään mahdollisuuksien mukaan, joka yleisenä saunana tai 
vuokraamalla saunaa pienille porukoille. 

Sauna oli alkuvuoden pienten ryhmien käytössä. Lämmityskertoja oli 24 ja kävijöitä 
219. Maksuja kerättiin tilavuokrina tai saunamaksuina (viisi euroa). Saunaa kysyttiin 
ahkerasti, koska juurikaan muualla Salossa ei avantouintiin päässyt. Syksyllä 
talvisauna aloitti jo 18.9. ja saunaa lämmitettiin syksyllä 13 kertaa. Talviuinnin 
kaudella 2020–2021 kävijämäärä kipusi kuitenkin rajoituksista huolimatta 398:an. 
Lämmityskertoja oli monta, mutta keskimäärin uimareita oli vain 12. 

Kesäsaunaa lämmitettiin normaalisti kesällä. Kävijöitä oli seitsemänä iltana 119, kun 
edellisenä kesänä saunojia oli ollut 134. Elmeri Santasaari lämmitti ja siivosi 
kesäsaunan. Kesäsaunan saunamaksu korotettiin neljään euroon, lapsilta kahteen 
euroon. 

Kyläiltana järjestettiin vain kesän lopuksi kylän saunailta perjantaina 6.8. Samalla 
juhlistettiin uutta tiiligrilliä ja otettiin se käyttöön.  

Teimme sunnuntaina 8.8. retken Mathildedaliin katsomaan kesäteatteriesitystä 
Seiväsmatkat. Teatterin jälkeen illastimme yhdessä Matildan Marinassa.  

Juhannusjuhlaa ei järjestetty, mutta loppukesästä innostuttiin järjestämään pitkästä 
aikaa Elotulet lauantaina 28.8. Ohjelmassa oli Sami-Markus Pyykön haitarinsoittoa ja 
puhvetti. Juhannukseksi suunniteltu kokko poltettiin illan lopuksi.  

Kuten edellisenäkin vuonna, kyläyhdistys panosti rakennusten ylläpitoon. 
Maalasimme grillikatoksen ja purimme vanhan grillin pois. Tilalle muurattiin 
tiiligrilli. Vanha savupiippu säilytettiin. Grillikatoksesta tuli kuin uusi. 
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1.    Tapahtumat  

Kuukausi Tapahtuma 
Tammikuu • Yleistä saunaa ei keväällä voinut lämmittää. Saunaa vuokrattiin ahkerasti. 

• Kolmen tiekunnan tiekokoukset 31.1. 
Helmikuu • Saunaa vuokrattiin.  
Maaliskuu • Saunaa vuokrattiin. 
Huhtikuu • Saunaa vuokrattiin. 
Toukokuu • Toijan koululaiset pyöräilivät Lainerantaan. 

• Saunaa vuokrattiin. 
Kesäkuu • Avoimet Kylät ja kevätkokous 12.6. Sauna avoin kello 15–18.  

• 18.6. kesäsauna kello 17–20 
Heinäkuu • Kesäsauna perjantaisin kello 17–20  
Elokuu • Kesäsaunan päätös perjantaina 6.8. Lettujen ja makkaran paistoa 

maalatussa grillikatoksessa. Uusi tiiligrilli otettiin käyttöön. 
• Retki kesäteatteriin sunnuntaina 8.8. katsomaan Seiväsmatkat-esitystä. 
• Lauantaina 28.8. Elotulet kello 20–22. Haitarinsoittoa, puhvetti ja kokon 

polttaminen. Jari Haarala otti upeita valokuvia dronella. Jaoimme kuvat 
Facebookissa. 

Syyskuu • Lauantaina 11.9. maalaustöiden talkooväelle sauna ja Oktoberfest-
tarjoilua. 

• Talviuinti aloitti jo 18.9. ja 25.9. kello 15–18. 
Lokakuu • Talvisauna lauantaisin kello 15–18. 

• 30.10. talvisaunan yhteydessä tarjottiin kahvit talkoolaisille.  
Marraskuu • Syyskokous 28.11.  

• Talvisauna lauantaisin kello 15–18. 
Joulukuu • Talvisauna lauantaisin kello 15–18 

• Karjalanpiirakkatalkoot 10.12. kello 17 alkaen. 
• Joulujuhla sunnuntaina 12.12. 17 osallistujaa. Listalla maa-

artisokkakeittoa, kalkkunaa, graavilohta, silakkaa, juustokakkuja…ja 
tietysti bingo. 

 
2. Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt 

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa: 11.1., 1.3., 29.3., 3.5., 7.6., 4.8., 3.9., 8.10. ja 
19.11. Kevätkokous järjestettiin kesäkuussa 12.6. Syyskokous pidettiin 28.11.  

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 Elmeri Santasaari. 
Suursiivoukset ostettiin Tiina Isomäeltä. Risto Salmi huolehti kunnossapidosta. 
Taloushankintoja teki Maritta Korpela. Juhani ja Jaana Joutsen järjestivät talviuintia. 



Tieksmäki-Metola kyläyhdistys: Toimintakertomus 2021 
 

3  (3) 
 

Minna Pohjola istutti kesäkukat. Siivouksen lisäksi Sinikka Salmi huolehti monella 
muulla tavallakin Lainerannasta.  

3. Talous ja investoinnit 

Tilikausi oli hieman ylijäämäinen 185,05 euroa. Varoja kerättiin 10 412,99 euroa. 
Saunamaksuja ja tilavuokria kertyi edellistä vuotta enemmän, yhteensä peräti 8150 
euroa. 

Kulut ja henkilöstökulut ilman poistoja olivat 10 412,89 euroa. Kaupungilta saimme 
900 euron avustuksen toimintaan. Kesäsaunanhoitajan palkkaan saimme 400 euron 
kesäduuniavustuksen Lounaismaan osuuspankilta. Kassassa oli rahaa vuoden lopussa 
5685,38 euroa.  

Vuoden suurin panostus oli uusi tiiligrilli ja grillikatoksen maalaus. Grilli ja sen 
muuraus maksoivat 1088 euroa. Grillikatoksen hankittiin myös kaksi uutta 
metallipöytää. 

Kyläyhdistys on kiitollinen 200 euron lahjoituksesta, jonka teki vapaa-ajan asukas. 
Kyläyhdistys puolestaan muisti 100 eurolla Kiskon Kiskojia, joka täytti 100 vuotta. 
Severi Santasaarta muistettiin 50 euron lippul.fi-lahjakortilla, koska hän oli 
kyläyhdistyksen työntekijänä kesästä 2018 talveen 2021.  

4. Jäsenet, viestintä ja talkoot 

Kyläyhdistyksessä oli maksaneita jäseniä 104. Jäsenmaksu oli 10 euroa. Jäsenmaksuja 
kertyi mukavasti hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Edelleen haasteena on 
uusien jäsenien hankinta ja saaminen toimintaan mukaan. 

Esko Virtanen, kyläyhdistyksen kunniajäsen, nukkui pois loppuvuodesta. Jaana 
Joutsen osallistui Eskon hautajaisiin ja piti muistotilaisuudessa puheen. 

Jaana Joutsen päivitti kotisivuja www.laineranta.fi ja Facebook-sivuja 
www.facebook.com/laineranta. Facebook-sivulla on 366 seuraajaa. 

Jaoimme kyläläisille kyläkirjeen kolme kertaa. Kyläkirje laitettiin myös 
ilmoitustauluille. Sinikka ja Risto Salmi ripustivat kesäkirjeen mökkiteille. Kevät- ja 
syyskokousilmoitukset ovat olleet Salon Seudun Sanomissa. 

Talkoita tehtiin taas kerran kiitettävästi. Grillikatoksen maalasivat Voitto Hassi, Pekka 
ja Maritta Korpela sekä Timo Nurmela. Timo Nurmela lahjoitti uuden rullan 
venetelineeseen. Voitto Hassi lahjoitti uuden mikroaaltouunin. Monet kyläläiset 
osallistuivat aurauskeppitalkoisiin. 

Kyläyhdistys kiittää kaikkia talkoisiin, toimintaan ja tapahtumiin osallistuneita! 

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

