Tieksmäki-Metola kyläyhdistys: Toimintakertomus 2014
TOIMINTAKERTOMUS 2014
1. Vuoden kohokohta Elotulet ja Hongiston sahan tarina
Kyläyhdistys järjesti toimintaa Lainerannassa ja muuallakin joka kuukausi. Toiminnan
runkona oli saunatoiminta, joka avasi ovet Lainerantaan säännöllisesti. Vaikka
saunominen tai uiminen ei kiinnostaisikaan, kyläläiset pystyivät piipahtamaan
Lainerantaan tapaamaan muita kyläläisiä vain kahville. Vuoden kohokohta ja suurin
ponnistus oli Elotulet-kyläjuhla. Valmistelut, kuvaelman harjoitukset ja itse juhla
työllistivät parikymmentä talkoolaista.
Sauna lämpisi Lainerannassa ensin talvikaudella lokakuusta 2013 toukokuun
puoleenväliin 2014 ja kesäsaunassa kesä-elokuussa peräti 43 kertaa. Uintikertoja oli
talvisaunan pidentyneestä aukiolosta huolimatta hieman vähemmän kuin edellisenä
kautena, 562. Uimareita oli keskimäärin 18 illassa. Tuvassa myimme kahvia ja
kahvileipää. Kesäsauna siirtyi keskiviikosta perjantai-iltaan, minkä toivoimme
houkuttelevan enemmän kävijöitä. Tavoite toteutui: saunojia oli keskimäärin 16
illassa, yhteensä 194. Se oli hyvä tulos, koska alkukesä oli erittäin kolea. Kahvi ja
jäätelö myivät hyvin. Kesäsaunaan palkkasimme lämmittäjäksi Johanna Joutsenen
Salon Osuuspankin avustuksen turvin. Kesäsaunan tuotot kattoivat kulut suuremman
kävijämäärän ansiosta.
Kulttuuritoiminta järjesti elokuussa kaksi tilaisuutta, Elotulet-kyläjuhlan 2.8. ja
Elonleikkuutapahtuman. Elotulet olivat lähikulttuuria parhaimmillaan: kaikki
esiintyjät olivat kyläläisiä ja kuvaelman aihe sekin läheinen, Hongiston saha. Juhlissa
esiintyivät laulajana Henna Rajaniemi, naurujoogan opettajana Mira Sinerkari,
juontajana Jaana Joutsen ja kuvaelmassa 11 näyttelijää. Hongiston sahasta kerrottiin
lisäksi lehtileikkeissä ja valokuvissa. Kauraa leikattiin ja lapotettiin jo toisen kerran
Kivirinteen pellolla Metolassa 30.8. Työtä tehtiin vanhoilla traktoreilla ja työkoneilla.
Ladossa oli puhvetti ja puimakone.
Kyläiltoja järjestimme viisi. Aiheina olivat ystävyys, kulttuuri, kauneudenhoito ja
lepakot. Lisäksi kutsuimme kyläläiset kesäsaunaan ja joulujuhlaan.
Ompeluseura kokoontui 9 kertaa: 11.6 , 25.6 , 2.7 , 7.7 , 13.10 , 27.10 , 10.11 , 24.11
ja 27.11. Käsitöitä meni kaupaksi parhaiten Hyvän Mielen torilla.
Lainerannassa oli pientä korjattavaa ja kohennettavaa. Suurin projekti oli
lämpömattojen rakentaminen talviuintia varten. Voitto Hassi ja Pekka Korpela
rakensivat, Markku Pääkkönen ja Juhani Joutsen ostivat tavaraa. Risto Salmi hakkasi
lattian puuvajan takaosaan. Seppo Vuori teki grillikatoksen grilliin uuden pohjalevyn.
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Tapahtuma
• Talviuinti jatkui lauantaisin klo 15 – 19 tammikuusta toukokuun
puoliväliin.
• 14.2. ystävänpäivänä 19 miestä vietti yhdessä saunailtaa. Pertti
Vallittu alusti ystävyydestä. Ohjelmassa oli saunomista, uintia ja
syömistä. Kotiinviemisinä miehillä oli kukkanen ja itse tehty
ystävänpäiväkortti.
• Kalevalan päivänä 28.2. kokoonnuimme kulttuurin merkeissä.
Ohjaaja Sarika Lipasti kertoi ohjaamistaan kesänäytelmistä
Muurlassa. Katsoimme kesän 2013 Elotulet-kuvaelman ja
ideoimme tulevan kesän kuvaelman aiheita. Osallistujia illassa oli
16.
• Pilkkikilpailut pidettiin etuajassa jo 8.3. surkean jäätilanteen
vuoksi. Pilkkijöitä oli 47. Suurin kalansaalis oli Leena
Fagerströmin 9375 grammaa. Miesten sarjan voittivat samalla
tuloksella 8295 g Pasi Timonen ja Pekka Timonen.
• Kevätkokouksessa 16.3. vieraanamme oli kyläasiamies Henrik
Hausen, joka kertoi Kylien Salo –hankkeesta. Osallistujia oli 14.
• Naisten kyläillassa 11.4. teemana olivat kädet. Kosmetologi Virve
Leikko –Saarinen kertoi kuinka hoitaa käsiä ja kynsiä
oikeaoppisesti. Onneksi sauna ja uinti oli jo hoitanut käsiämme!
Osallistujia illassa oli 15.
• Lauantaina 26.4. osallistuimme Varsinais-Suomen Avoimet kylät –
tapahtumaan. Sauna oli lämmin, tuvassa oli kahvia, grillikatoksessa
sai paistaa makkaraa ja terassilla oli esillä ompeluseuran töitä.
• Talviuinti jatkui vielä uimareiden pyynnöstä 3. ja 10.5.
• 17.5. kylillä ajettiin taas rallit. Kyläyhdistys pystytti teltan
Ylipakalle ja myi kahvia ja makkaraa. Rallit saivat ikävän
käänteen, kun tuskin puolenvälin jälkeen ralliauto törmäsi mäntyyn
Pommitiellä ja loput autot jättivät erikoiskokeen väliin.
• Kesäsauna siirtyi perjantaihin ja lämpisi klo 17 – 20 alkaen 6.6.
Johanna Joutsen hoiti saunan lämmityksen ja kahvin myynnin.
• Juhannnussaattoa juhlistimme 20.6. perinteisellä lipunnostolla
kello 18. Sää oli mitä kolein, kylmin ja sateisin, mutta silti juhlissa
piipahti 90 vierasta. Kokkokin syttyi, kaikesta huolimatta. Tuvassa
katselimme Elotulet-videota ja valokuvia kyläyhdistyksen
tapahtumista.
• 27.6. paistoimme kesäsaunan yhteydessä makkaraa grillikodassa.
• Kisko-päivänä 12.7. ompeluseura myi käsitöitä Kiskolan pihalla.
• Sunnuntaina 13.7. Helin herkut – pop-up –kahvila tarjosi sen
seitsemää sorttia suolaista ja makeaa. Leivonnaisia sai ostaa
mukaan. Kaikkea eivät noin 15 osallistujaa jaksaneet syödä.
• Miesten kyläillassa 16.7. saunottiin ja syötiin jälleen kerran Kalevi
Kaverisen valmistamaa ruokaa. Ensin tosin maisteltiin viskejä
Urpo Rautiaisen johdolla. Osallistujia oli 20.
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Elotulet-kyläjuhla lauantaina 2.8. houkutteli Lainerantaan lähes
190 vierasta. Ohjelmassa oli aluksi laulua: Henna Rajaniemi lauloi
säestäjänään Arto Tinell. Seuraavaksi Mira Sinerkari opasti
naurujoogaan – ja yleisö nauroi ja hytkyi. Väliajalla puhvetti myi
kahvia, makkaraa ja leivonnaisia. Esillä oli valokuvia ja tietoa
Hongiston sahasta, joka oli tämänkesäisen kuvaelman aihe. ”Näin
meil enne – Hongisto saha” kertoi Hongiston sahasta ja ihmisistä
työn touhussa. Jaana Joutsen oli haastatellut Pirjo ja Markku
Lehtistä ja Kirsi Hietasta sekä muutamia sahan työntekijöitä ja
kirjoittanut kuvaelman niiden perusteella. Näyttelijöitä oli 11.
29.8. kesäsauna lämpisi viimeisen kerran. Tarjosimme saunan
kyläläisille. Olli Salomaa opasti SUP-lautailuun. Muutama uskalias
sitä kokeili ja ihastuikin. Osallistujia oli parikymmentä.
30.8. Elonleikkuu keräsi kolmannen kerran vajaat viisikymmentä
osallistujaa Kivirinteen kaurapellolle Metolaan. Osallistujia oli
viitisenkymmentä. Paikalla oli vanhoja traktoreita, työkoneita ja
puimakone. Puhvetista sai kaffetta ja korvapuusteja.
3.9. Lainerannassa kokoontui Kiskontien Kimppa. 9 osallistujaa
keskusteli Kiskon ja Muurlan lähipalveluista.
Talviuinti alkoi lauantaina 4.10. Aukiolo palasi vanhaan totuttuun
kello 15 – 18. Järvivesi oli vielä 13-asteista ja ilma lauha ja tyyni.
24.10. Jarmo Markkanen kertoi kyläillassa lepakoista. Maailman
ainoan lentävän nisäkkään elämä on mielenkiintoinen. Osallistujia
oli 15.
Syyskokouksessa 23.11. katselimme Elotulet-kuvaelman
ensimmäistä kertaa videona. Hyväksyimme vuoden 2015
toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouksessa oli kymmenen
osanottajaa.
30.11. ompeluseura osallistui Hyvän Mielen torille Salossa.
Myynnistä oli sukkia, lapasia, poppanaliinoja, kransseja,
keppihevosia ja jouluisia pöytäpuita. Myynti sujui mukavasti
sopivassa säässä.
Joulujuhlassa 14.12. nautimme aluksi kuumaa glögiä. Menussa oli
kaikenlaista pikkusuolaista suupalaa. Katselimme kuvia vuoden
varrelta ja pelasimme bingoa. Lopuksi joimme kahvit ja Heli
Santasaaren leipomaa puolukkatäytekakkua.

3. Hallitus, kokoukset ja toimihenkilöt
Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa: 4.1., 8.2., 26.2., 5.4., 3.5., 6.6., 6.9., 4.10., ja 8.11.
Kevätkokous pidettiin 16.3. ja syyskokous 23.11.
Puheenjohtajana toimi Jaana Joutsen, varapuheenjohtajana Maritta Korpela, sihteerinä
Piia Aarnio ja rahastonhoitajana Markku Pääkkönen. Timo Nurmela ja Risto Salmi
olivat hallituksen jäseniä. Syyskokouksessa Piia Aarnio ja Markku Pääkkönen erosivat
hallituksesta ja heidän tilalleen valittiin Minna Pohjola ja Olli Salomaa.
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Tilinpäätöksen vuodelta}?l{laati Tuula Leino. Toiminnantarkastajina toimivat
Raimo Laaksonen ia Harri Takatalo. Heidän varallaan olivat Matti Parviainen ia Tuula

Koskinen.
Lainerannan emännän tehtäviä hoiti Pirjo Lehtinen, joka veti myös ompeluseuran
toimintaa. Juhani Joutsen järjesti talviuintia. Taloushankintoja tekivät Maritta Korpela

ja Piia Aarnio. Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi ja Tiina Isomäki.

4. Talous ja investoinnit
Tilikauden ylijriämä oli 128,26 euroa? saman veffan kuin edellisenä l.uonna.
Suurimmat tuloliihteet olivat saunamaksu 3758,60 ellroa, mökkir,rrokrat 3000 euroa,
myyjäistuotot 868 euroa ja tietysti jäsenmaksut 1320 erroa. Suurimmat kuluerät olivat
siivouskulut 3340,56 euroa, tapahtumien kulut 2875,90 euroa ja sähkö 1207,70 euroa.
Salon kaupungilta saimme 800 euroa avustusta.
Tärkeimmät hankinnat olivat laiturin liimpömatot (vajaat 500 euroa) ja käytetyn
telttakatoksen ostaminen Voitto Hassilta (200 euroa). Rantaan ajettiin yksi kuorma
hiekkaa (100 euroa).
Kyläyhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Kassassa oli rahaa vuoden lopussa
9623,I2 euroa.

5. Jäsenet, viestintä ja talkoot
Kyläyhdistyksessä oli jäseniä 132. Jiisenmaksu oli 10 euroa. Veimme surunvalittelut

Aulis Laineen omaisille.
Jaoimme kyläkirjeitä kyläläisille tai postitimme jåisenille kolme kertaa: tammikuussa,
kes?ikuussa ja syyskuussa. Kesäkuussa ripustimme kyläkirjeitä pyykkipojilla
muovipusseissa mökkiteiden varsille. Kylien ilmoitustauluille niiuasimme seitsemän

ilmoitusta. Jaana Joutsen päivitti kotisiruja
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Kiitlimme kyläläisiä ja muita jäseniä osallistumisesta erilaisiin tapahtumiin ja
talkoisiin. Kiitämme ompeluseuraa myyjäistuotteiden ahkerasta valmistamisesta.
Kyläyhdistys sai lahjoituksina runsaasti palkintoja pilkkikilpailuihin, arpajaisiin ja
joulubingoon. Erityisesti kiitämme Markku Salorantaa pilkkikilpailujen palkinnoista.

Salossa 73.2415
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Maritta Korpela, varapuheenjohtaj a

