
Soukka-seura ry, 

Sökö-sällskapet rf 

Jäsentiedote 2/2016 
 

 
Soukka-seura on jatkuvasti kasvava poliittisiin puolueisiin sitoutumaton kotiseu-

tuyhdistys. Soukka-seura on jäsenmäärältään yksi Espoon suurimmista ja aktiivi-

simmista kotiseutuyhdistyksistä. Siitä huolimatta auta meitä jäsenhankinnassa; ker-

ro ystävillesi ja naapureillesi seuran toiminnasta ja suosittele heitä liittymään jäse-

neksi. Jäsenmaksu 15 € maksetaan Soukka-seura ry:n tilille Nordea FI 31 1411 

3000 0442 84. Viestikenttään tulee kirjoittaa selvästi nimi, osoite ja mielellään 

myös sähköpostiosoite, jotta voimme lisätä yhteystiedot jäsenrekisteriimme. Saatu-

amme maksun postitamme uudelle jäsenelle viimeisimmän jäsentiedotteemme. 

Tiedustelut puheenjohtaja Matti Viikari p. 040 7769 613 tai mat-

ti.viikari@gmail.com. 

 

Övergårdin kartanon aitta, kuvaaja Maija Jäppinen. 

 

mailto:matti.viikari@gmail.com
mailto:matti.viikari@gmail.com
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Puheenjohtajan palsta 

Seura on mukana valmistelemassa asukasfoorumeita. Syksyn aikana tapahtumisissa 

käsitellään Espoonlahden alueen kulttuuritilojen rakentamista tai 

rakentamattomuutta, hiilineutraalin yhteiskunnan tavoittelua ja miten siinä edetään 

sekä alueen yhdyskuntarakenteen vinoutumia ja miten niitä voitaisiin korjata.  

Aiemmat foorumitilaisuudet ovat olleet suosittuja ja ilmeisesti tarpeellisia, koska 

osallistujia on ajoittain ollut oikeastaan enemmän kuin mitä palvelutaloon mahtuisi.  

Tilaisuuksissa on aina kunnallispoliitikkoja ja tilaisuuksien raportit menevät 

valtuustoryhmille, joten asukkaiden sanoma mennee perille. 

 

Länsimetro on suorastaan farssi. Kaikissa vastuullisissa hyvin johdetuissa 

yrityksissä vähemmästäkin epäonnistumisesta vastuulliset olisivat jo aikoja sitten 

joutuneet jättämään tehtävänsä. Espoossa systeeminen korruptio lienee niin syvälle 

juurtunutta, että mitään muutosta ei tapahtune. Veronmaksajat joutuvat maksamaan 

lähes hamaan ikuisuuteen huonontuneista julkisen liikenteen palveluista vuosittain 

lähes 100 miljoonaa euroa nykyistä enemmän. Länsimetro ei edusta millään 

muotoa kestävää liikennejärjestelmää. 

 

Espoonlahden alueella on vireillä monia asemakaavan muutoksia ja lisää tullee, 

kun kunnan tavoitteena on yli kaksinkertaistaa alueen asukasmäärä. Kaikissa 

varsinaisena syynä on tulevan Länsimetron matkustajamäärän lisäämisen tavoittelu, 

vaikka kaavaselostuksissa muutoksia perustellaan tiivistämisellä ja sen tuomilla 

ekologisilla hyödyillä. Aalto yliopiston tutkijaryhmän tekemissä selvityksissä on 

mitattu, että Suomessa viime vuosina rakennettujen tiiviiden alueiden asukkaiden 

hiilijalanjälki on suurempi kuin muualla.  Hiilijalanjälki lienee paras käytettävissä 

oleva ekologisuuden mittari. Tiivistäminen aiheuttaa lisäksi väistämättä 

luontoarvojen ja muiden alueen nykyisten vetovoimatekijöiden huonontumista. 

Tiivistämisestä tulee veronmaksajille suuret pitkäaikaiset kulut; on maksettava 

koulut, sairaalat, kotiuttamiset ja elämiset, koska väestönkasvu perustuu jo nyt 

pääosin maahanmuuttoon. Joidenkin tällaisten väestöryhmien kohdalla vasta 

kolmas sukupolvi maksaa omat kulunsa. Rahat valuvat ulkomaisten sijoittajien 

taskuun, jotka suureksi osaksi tulevat omistamaan rakennettavat kerrostalot. 

Vetovoimatekijöiden ja hyvien arvojen puolustamiseksi tarvitaan kaikkien panosta.  

 

Seuran syyskokous on hyvä paikka vaikuttaa tulevien vuosien toimintaan. 

Kokouksessa valitaan toimihenkilöitä ja päätetään toiminnasta. Johtokunta on taas 

tehnyt parhaansa, jotta seura vastaisi ajan vaatimuksiin. Tästä suppeasta tiedotteesta 

saa valitettavasti vain kalpean kuvan toiminnan koko laajuudesta.  

 

Tavataan tilaisuuksissa ja tapahtumissa! 

 

Matti Viikari 
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Poimintoja menneistä tapahtumista 

Pohjoismaisessa kulttuuriperinteessä Nuutinpäivä on ollut vuosisatojen ajan merkit-

tävä päivä; siihen loppui joulunaika ja alkoi arki. Perinteitä mukailevassa seuran 

tapahtumassa noin 100 henkeä Soukan palvelutalossa nautti Nuutti-pukin vierailus-

ta, tarjoilusta ja tanssiesityksistä sekä tanssimusiikista tansseineen. 

Laskiaistiistaita vietettiin vesisateessa eikä silloin lumesta ollut tietoakaan. Ponirat-

sastus ja hernekeitto kuuluivat kuten aina ohjelmaan. Espoonlahden Martat tarjosi 

halukkaille pannukakkua ja laskiaispullia.  

Marian ilmestyspäivä on ollut jo vuosien ajan puutarhaihmisten kokoontumisaika 

seurantaloon kuulemaan puutarhaan liittyviä juttuja. Tänä vuonna ornitologi Jyrki 

Helevaara kertoi puutarhan linnusta ja ötököistä. Seuran kevätkokous pidettiin pal-

velutalossa. Varsinaisten asioiden käsittelyn jälkeen Citycon Oy:n hankekehitys-

päällikkö Heikki Alén esitteli hanketta Uudistuva Lippulaiva. 

Huhtikuussa Soukan palvelutalossa pidettyyn konserttitanssiaisiin osallistui n. 80 

henkeä. Tapiolan Viihdeorkesteri musisoi, maa-artisokkakeitto maistui ja lasten 

sekä kansantanssijoiden esitykset sävähdyttivät. Kuun lopussa on jo vuosikymme-

nien ajan pidetty yleisten alueiden siivoustalkoita. Roskasäkkejä kertyi entistä pie-

nempi määrä, paljolti sen takia että alueita oli jo siivottu aikaisen kevään takia en-

nen talkoita. Talkoiden yhteydessä oli taas Marttojen järjestämä kierrätyskeräys. 

Luonnonkukkien päivän retki suuntautui tänä vuonna Hanikan kallioille ja Kimlah-

den rannalle. Kasviasiantuntijana oli tietokirjailija, biologi Mattias Tolvanen. Ret-

kellä perehdyttiin erityisesti villivihanneksiin ja niiden käyttöön.  Puutarhapalsta-

alueiden ympäriltä ja muualtakin on syksyn ja kevään aikana talkoilla kaadettu pui-

ta ja silputtu risuja. Puista on tehty Hanikan virkistyskeskuksessa polttopuita kesän 

aikana yhteensä yli 13 m3 talkootapahtumassa viikkoa ennen juhannusta ja sen 

jälkeen tiistai-iltaisin ennen lavatanssien alkamista rantasaunaa lämmitettäessä.  

Seura on tarjonnut koko kevätkauden mahdollisuuden edulliseen mutta laadukkaa-

seen tanssilliseen liikuntaan. Tiistaisin on ollut kaksi tuntia kansantanssien opetusta 

yhteistyössä Soukan Kansantanssijat ry:n kanssa. Keskiviikkoisin on ollut tunti 

kuntotanssia, joko Zumbaa tai latinomixia. Sunnuntaisin noin kahden viikon välein 

on ollut tasokasta paritanssien opetusta ”tanssii tähtien kanssa” tyyliin. 

Vuokrattavaa ja myytävää 

Tarinoita Soukasta, uusi laajennettu painos 

Benita Åkerlundin kirja sisältää paljon valokuvia ja valloittavia tarinoita Soukasta 

monelta eri vuosikymmeneltä. Kirjaa saa ostaa seuran tilaisuuksissa sekä Benita 

Åkerlundilta kotoa hintaan 20 €. 
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Soukka, kylä meren rannalla - video 

Seuran väen laatima Soukan historiasta kertova video on saatavana DVD muodos-

sa, nyt myös ruotsinkielisenä. Hinta: 20 €. Hanki kotiisi ja vie ystävillesi lahjaksi. 

Tied. Benita Åkerlund. 

Seurantalo  

Espoon kaupunki on vuokrannut seuran käyttöön alkuaan ompeluseuran noin sata 

vuotta sitten rakentaman entisen kansakoulukiinteistön osoitteessa Soukan rantatie 

74. Seura vuokraa taloa kokous- ja juhlienpitopaikaksi. Sisätiloihin mahtuu pöytiin 

istumaan viitisenkymmentä vierasta. Talon vuokra on 150 €/vrk ja jäsenille 120 

€/vrk. Talon vuokrausasioissa yhteyshenkilö on Benita Åkerlund  040 557 5213 (ja 

varalla Kaisa Kivi 040 574 9577). 

Kaasugrilli, muurinpohjapannu, kahvinkeittimet, katokset ja vahvistin 

Seuralta voi vuokrata pientä kaasugrilliä seurantalolla käytettäväksi, kaasukäyttöis-

tä muurinpohjalettupannua, 5 litran kahvinkeitintä (40 kupillista), 10 litran kahvin-

keitintä (80 kupillista) ja kaiutinta/vahvistinta omiin tilaisuuksiin. Vahvistimessa 

teho on 50 W, akku kestää enintään 75 tuntia, signaalin syöttö laitteessa olevasta 

radiosta, mikrofonista, 3,5 mm liittimestä tai Bluetoothilla. Näiden vuokra on 10 € / 

laite/vrk. Seuralta on saatavissa kolme kooltaan 3*3 m pikapystytettävää puutarha-

katosta. Näistä tukevin painaa noin 50 kg, kevyin (melko heppoinen) kymmenkunta 

kiloa ja kolmas kolmisenkymmentä kiloa. Kaksi ihmistä tekee pystytyksen parissa 

minuutissa, yksinkin mahdollista mutta hitaampaa. Painavimpien vuokra on 25 

€/vrk, kevyen 10 €/vrk. Tiedustelut: Benita Åkerlund. 

Oksahakkuri - risuista silppua  

Seura vuokraa 13 hv:n polttomoottorilla käyvää Bolens Pro haketinta. Laite on te-

hokas ja helppokäyttöinen. Suurin mahdollinen silputtavan tuoreen puun paksuus 

on 10 cm. Vuorokausivuokra jäseniltä 50 € ja puoli päivää 30 €. Muutkin saavat 

konetta lainaksi vastaavasti hintaan 55 € ja 35 €. Lisäksi käyttäjiltä veloitetaan ku-

lutettu polttoaine (98E) ja mahdolliset väärästä käytöstä johtuneet korjauskulut. 

Kysy Matti Viikarilta lisää. Tarjolla on mahdollisuuksien mukaan myös hyvin edul-

lisia silppuamis- ja puunkaatopalveluja. 

Viherpalstat  

Soukka-seura vuokraa viherpalstoja ja järjestää niihin liittyvää neuvontaa ja opas-

tusta. Palstojen kysyntä on suurempaa kuin mitä voidaan välittömästi tarjota, ja 

siksi käytössä on varausjono. Palsta-asioissa yhteyshenkilö on Matti Viikari. 

Tehoa maahan ja kompostiin 

Palsta-alueilta on ajoittain saatavissa hevosenlantaa, jossa kuivikkeena on olkibri-

kettiä tai turvetta. Sitä voi käyttää esim. kompostin seosaineeksi ja maanparannuk-

mailto:fredrika@saunalahti.fi
mailto:fredrika@saunalahti.fi
mailto:kaisa.kivi@tietotori.fi
mailto:fredrika@saunalahti.fi
mailto:matti.viikari@gmail.com
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seen. Hinta itse noutaen jäsenille 2,50 € / l00 l ja muille 5 € / 100 l. Hyvin palanutta 

lantaa on saatavissa rajoitettu erä myös Soukassa kotiin tuotuna hintaan 10 € säkil-

linen (n. 80 – 100 litraa). Maanparannukseen on saatavilla myös Siilinjärven kai-

voksen bio-apatiittia omiin astioihin hintaan 6 € / 10 litraa (= n. 15 kg).  Tässä hi-

taasti vaikuttavassa luonnonmukaisessa maanparannusaineessa on neutralointikyky 

18 %, nopea neutralointikyky 2 %, ravinnesisältö: kalium (happoliukoinen) 4 %, 

fosfori 2 %, magnesium 8 % ja kalsium 11 %. Tied. Matti Viikari. 

Muuta hyödyllistä 

Kaupungin omistama Hanikan virkistyskeskus (Matasaarentie 1) on mahdollista 

varata sen muuten vapaana ollessa seuran jäsenten käyttöön korvauksetta touko- 

syyskuussa, talvisin se on partiolaisten käytössä. Sisälle mahtuu pöytien ääreen 

istumaan kolmisenkymmentä henkeä. Virkistyskeskuksessa on päärakennuksen 

lisäksi rantasauna, grillikatos ja tanssilava. Tied. Matti Viikari. 

Tulevia tapahtumia 

Kansantanssin opetusta tiistaisin kello 20.30 – 22.00 

Tiistaisin 6.9. alkaen pidetään Soukan Kansantanssijat ry:n kansantanssihar-

joituksia. Ohjaaja on Mari Castrén. Paikka on Soukan nuorisotila (Soukan-

tie 13, ylin kerros, sisäänkäynti kävelytien puolelta). Näissä harjoituksissa 

opetellaan paitsi perusaskeleita myös näyttäviä koreografioita erilaisiin pe-

limannimusiikkeihin. Kansantanssijoiden aktiivijäsenten syyskauden jä-

senmaksu on 35 € ja se kattaa uusien jäsenten paritanssitunnit, joita järjes-

tettäneen syyskaudella noin joka toinen sunnuntai.  Soukan Kansantanssi-

joiden Sillai-ryhmä esiintyy muutaman kerran vuodessa eri tilaisuuksissa. 

Kaikki uudet ja vanhat tanssijat ovat tervetulleita harjoituksiin. Myös lapset 

ovat tervetulleita seuran lapsiryhmään. Katso tarkemmin 

www.soukankansantanssijat.org 

Kuntotanssia (Zumbaa) keskiviikkoisin kello 21-22 

Kuntotanssitunnit jatkuvat syyskaudella alkaen keskiviikkona 7.9. 

Kellonaika on entinen 21.00 - 22.00 ja paikka myös sama Soukan 

nuorisotila (Soukantie 13, ylin kerros, sisäänkäynti kävelytien puolelta). 

Aina niin iloinen ja innostava Ioulia Torres tulee taas vetämään tunteja. 

Kuntotansseissa kunto kohenee ja hiki tulee varmasti, joten kevyet vaatteet 

ja juomapullo ovat tarpeen. Kausimaksu on 60 € (70 € jos ei jäsen). 

Ilmoittautuminen rajallisen tilan takia sähköpostiin 

matti.viikari@gmail.com 

mailto:matti.viikari@gmail.com
mailto:matti.viikari@gmail.com
http://www.soukankansantanssijat.org/
mailto:matti.viikari@gmail.com
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Lavatanssien opetusta noin joka toinen sunnuntai kello 14.00 – 16.00 

4.9. alkaen 

Parittomien viikkojen sunnuntaina pidetään Soukan nuorisotilassa 

(Soukantie 13, ylin kerros, sisäänkäynti kävelytien puolelta) paritanssien 

opetusta. Paritanssitunnit sisältävät syyskaudella Juha Turun ohjauksessa 

lavatanssien opettelua. Oma pari ei ole välttämätön. Tunneilla aloitetaan 

aina perusteista, joten kuka vain voi osallistua. Oman tanssillisen 

kehityksen kannalta on kuitenkin hyödyllistä osallistua mahdollisimman 

usein, jotta rytmi ja kuviot syöpyisivät lihasmuistiin. Tanssin harjoittelu on 

hauskaa ja samalla palaa paljon kaloreita. Jive ja fusku vastaavat aivan 

varmasti kovaa hölkkää. Tango rentouttaa ja vie mielen toisiin sfääreihin, 

valssi keventää vyötäröä ja fox polttaa läskin lanteilta ja reisistä. Rumba 

taas vie iästä vuosia. Tanssi ei ole missään tapauksessa vain ”vanhojen 

ihmisten” juttu, vaan hyvin palkitseva nykyaikainen harrastus. Kausimaksu 

on 50 € (60 € jos ei jäsen), tunnit sisältyvät Soukan kansantanssijat ry:n 

uusien jäsenten jäsenmaksuun, joten tässäkin on erinomainen syy liittyä 

kansantanssijoihin. Paritanssitunnit järjestetään jos osallistujia on vähintään 

20. Ilmoittautuminen on välttämätön sähköpostiin matti.viikari@gmail.com 

 

Teatteri Hyökyvuori, esitykset jatkuvat elokuussa Pakkasmäen 

kesäteatterinäyttämöllä Soukassa (Espoonlahdentie 10) 

 

Vaahteramäen Eemeli 

Eemeli on kuin kuka tahansa pojanviikari, iloinen, hyväntahtoinen ja kova 

koheltamaan. Eemeli keksii mielellään luovia ratkaisuja arjen tilanteisiin, ja 

hämminkiä syntyykin muun muassa soppakulhosta, lipputangosta ja särke-

västä hampaasta. Isä-Anttoni ei valitettavasti aina ymmärrä poikansa järjen 

juoksua, ja silloin kaikuu Vaahteramäellä tuttu huuto: 

"EEEEMELII!" 

Loppukesän esitykset: 

la 13.8. klo 15, su 14.8. klo 17, la 20.8. klo 15, to 25.8.  

Näytelmä sopii 4 - 120-vuotiaille. Kesto n. 2h 15min  

Liput 15 / 20€, perhelippu (2 aikuista, 2 lasta) 60€ 

Soukka-seuran jäsenet saanevat taas teatterikäynnillä 

ilmaisen kahvin ja pullan. Kahvilipun saa lipun oston 

yhteydessä ilmoittamalla seuran jäsenyyden. Lisätie-

dot ja varaukset: 

info@teatterihyokyvuori.com, puh 0400 260 710, 

www.teatterihyokyvuori.com  

mailto:matti.viikari@gmail.com
mailto:info@teatterihyokyvuori.com
http://www.teatterihyokyvuori.com/
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Lavatanssit Hanikan virkistyskeskuksessa, Matasaarentie 1, ti 9.8. ja ti 

16.8. klo 18.30 – 22 Vapaa pääsy, rantasauna lämpimänä. 

Yhteislauluilta ”Elotulet” Knaperin saaressa pe 19.8. alk. klo 18.00 

Kesäkauden päättäjäisissä tarjolla lohikeittoa ja 

kahvia omakustannushintaan 6 €. Lauletaan ja 

tarinoidaan yhdessä elokuun illan hämyssä. 

Ohjelmassa on myös välähdyksiä Soukan his-

toriasta. Kokoonnumme Soukan rantatien ja 

Verkkosaarenkujan risteyksessä klo 17.30 

(Seurantaloa vastapäätä, rannan puolella). Kul-

jemme yhdessä saarelle. Ilmoittautuminen lo-

hikeiton määrän takia välttämätön: Benita 

Åkerlund GSM 040 5575213 tai tekstiviestillä 

tai sähköpostitse  fredrika@saunalahti.fi  viim. 

16.8. Istumme ulkona kalliolla, joten pukeutu-

minen sen mukaisesti. Sateen sattuessa ko-

koonnumme seurantalossa. Tervetuloa mukaan!  

Saaristopäivät Pentalassa la ja su 20. - 21.8.  

 Kuva: Tommi Heinonen.  

mailto:fredrika@saunalahti.fi
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Saaristomuseon toteutuminen edistyy askel askeleelta. Saareen on valmis-

tunut komea huoltorakennus wc- ja suihkutiloineen. Ohjelmassa on kuten 

ennenkin mm. kiertokävelyitä, museorakennusten esittelyä ja mielenkiintoi-

sia luentoja. Tarkempia tietoja ohjelmasta löydät kesällä Espoon kaupun-

ginmuseon sivuilta. Tietoja antaa myös tarvittaessa Benita Åkerlund GSM 

040 5575213. Tervetuloa mukaan tänäkin vuonna viettämään antoisia het-

kiä Espoon kauniissa saaristossa.  
 
Kuutamotanssit Hanikan virkistyskeskuksessa, Matasaarentie 1 (VPK 

talon vieressä, bussilinja 145), to 25.8. klo 18 - 20   

Järjestäjinä Espoon liikuntapalvelut ja Espoonlahden Eläkkeensaajat ry. 

Ohjelmassa elävää musiikkia ja hauskoja kesäpelejä, esim. mölkky ja boc-

cia. Tarjolla kahvia ja makkaraa.  

 

Espoo-päivän lauantaina 27.8.2016 tapahtumia Espoonlahden 

alueella, tarkemmin http://www.espoopaiva.fi/ 

 
Avoimet ovet Espoon paloasemilla, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 

12-15 Espoonlahden paloasema, Rehtorintie 2, lisätietoja 

 

Avoimet ovet Soukan Taideseuran talolla, Soukan Taideseura ry., 11-15 

Soukan Taideseura, Soukantie 4 lisätietoja 

 

Duo Ylinen, sommarmusik / kesämusiikkia, Esbo stads svenska bild-

ningstjänster i samarbete med Skärgårdens vänner i Esbo, Sökö Sommarö 

FBK , Finlands Fyrsällskap, 20-22, Suinonsalmen uimaranta, Suvisaarentie 

9, lisätietoja 

 

Ei merta edemmäs geologiaan, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen Ja-

lokiviharrastajat ry,  klo 10-15 Geologian tutkimuskeskus, Betonimiehenku-

ja 4, Otaniemi. Lisäksi Geologian tutkimuskeskus ja Soukka-seura järjestä-

vät geologisen geokätköilyretken Soukan Kasavuorelle ja Hanikan 

luontopolulle. Lähtö Kasavuoren juurelta Soukan rantatieltä klo 12, vii-

meinen maastokohde on Hanikassa muinaishautaröykkiö klo 15. Retken 

oppaana on geologi, FL Toni Eerola. Tarkemmin netistä 

 

Espoo-päivän risteily Pentalaan, Espoonlahden seurakunta, 11-16, lähtö 

ja paluu Soukan Klobben, Soukanlahdentie 15, lisätietoja ja ilmoittautumi-

nen netissä 

http://www.espoopaiva.fi/
http://www.lup.fi/fi-FI
http://www.soukantaideseura.fi/
http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://www.gtk.fi/
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/asiointi/ilmoittautumiset
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/asiointi/ilmoittautumiset
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Familjespårning / Perhesuunnistus, Esbo stads svenska bildningstjänster i 

samarbete med Skärgårdens vänner i Esbo, Sökö Sommarö FBK , Finlands 

Fyrsällskap 17-19, Startsplats: Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, Svinö-

sund, netistä lisätietoja 

Filmer i forneldarnas natt, Esbo stads svenska bildningstjänster i samar-

bete med Skärgårdens vänner i Esbo, Sökö Sommarö FBK , Finlands Fyr-

sällskap, 19-20.30 Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, Svinösund, lisätietoja 

netistä 

Forneld – Muinaistuli, Esbo stads svenska bildningstjänster i samarbete 

med Svie, Skärgårdens vänner i Esbo, Sökö Sommarö FBK , Finlands Fyr-

sällskap, 20-22, Suinonsalmen uimaranta, Suvisaarentie 9, netistä lisätietoja 

Glad i färg och prova på verkstad, Esbo stads svenska bildningstjänster i 

samarbete med Svie, Skärgårdens vänner i Esbo, Sökö Sommarö FBK , 

Finlands Fyrsällskap, 17-18.45, Vikingaborg, Sommarövägen 8 B,  netistä 

lisätietoja 

Hanikan luontopolulle, Espoonlahden Vihreät ELVI ry, 12-14 ja 14-16, 

Lähtö: Suvisaarentie 8 lisätietoja 

Iltahetken piknikretki, Hannusjärven Suojelu ry ja Iivisniemi-Kaitaa-

seura ry, 18-20.30, Hannusmetsätieltä ja Kielotieltä alkava polku lisätiedot 

netistä 

Katusirkusteatteria: Vasiljev Vitellonin Minisirkus, Actiontime ry ja 

PerformanceSirkus, 11.40 Lippulaiva,  lisätietoja 

Kirjastopyörä kiertelee Espoonlahdessa, Espoonlahden kirjasto, 10-16, 

Lippulaiva - Ulappatori, Espoonlahdenkatu lisätietoja 

Luontoa läheltä, Espoon Reumayhdistys ja Lounais-Espoon Omakotiyh-

distys, 13-14, Nöykkiönlaakson koulun piha, Oxfotintie 6 lisätietoja 

Perinteiset lasten urheilukisat, Lounais-Espoon Omakotiyhdistys, 13.30-

17, Nöykkiönlaakson koulun kenttä, Oxfotintie 6, lisätietoja 

Tulitaiteilijat: Tuliduo liekittäret, Esbo stads svenska bildningstjänster i 

samarbete med Svie, Sökö Sommarö FBK , Finlands Fyrsällskap, 21-21.30, 

Sommarövägen 9 lisätietoja 

Tutustu koiraharrastukseen, Kivenlahden koirakerho ry, 11-14, Kiven-

lahdentori, Merivalkama 2 lisätietoja 

  

http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://espoonlahdenvihreat.fi/
http://www.hannusjarvi.fi/
http://www.hannusjarvi.fi/
http://www.actiontime.info/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kivenlahden_kirjasto
http://www.espoonreumayhdistys.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/node/424
http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Forneldarnas_natt__Muinaistulien_yo_Esbo%2894935%29
http://kiveko.net/
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Kompostointineuvontaa puutarhaihmisten tapaamisessa su 28.8. klo 15 

- 17 seurantalossa (Soukan rantatie 74) 

Kompostointi on paras mahdollinen ja luonnonmukaisin tapa kierrättää or-

gaanisen aineksen ravinteet ja ylläpitää puutarhamaan kasvukuntoa. Tästä 

saa perusteellista ja käytännönläheistä tietoa, kun Kierrätyskeskuksen kom-

postointineuvoja alustaa asiasta. Kahvitarjoilu. 

Soukka-päivä la 3.9. klo 10 – 16, tanssit palvelutalossa klo 17-20 

Ostarilla paikalliset yhdistykset ja toimijat esittelevät toimintaansa. Soukan 

Huolto tarjoaa soppatykistä keittoa, partiolaisilta lettuja, Espoonlahden 

Martoilla kahvila, tanssiesityksiä, liikkeissä esittelyjä ja tarjouksia. Ilmai-

nen kirpputori, omat pöydät (ja tarvittaessa katokset) mukaan. Alkuillalla 

Swing Memories tanssiorkesteri tanssittaa palvelutalossa, mihin vapaa pää-

sy. Buffetista kahvia ja pullaa. 

 

Geologinen kävelyretki Alakartanontien urheilukentältä, ajankohta on 

vielä varmistumaton, seuraa ilmoitustauluja tai nettiä 

Kivi on Maassa kaiken perusta. Soukan vanhimmat kivet ovat 2700 miljoo-

na vuotta vanhoja, ja nyt näkyvillä olevat kalliot ovat rapautamalla kuluneet 

kilometrien verran. Vaikka kivet koostuvat pääasiassa vain muutamasta al-

kuaineesta eli piistä, alumiinista, magnesiumista ja hapesta, on niiden lisäk-

si mukana olevilla alkuaineilla ja kiven synnyn aikaisilla olosuhteilla ratkai-

sevan suuri merkitys siihen mitä mineraaleja ja ominaisuuksia kivi saa. Kä-

velyllä perehdytään kivilajien ja mineraalien syntyyn sekä aineiden suureen 

kiertokulkuun ja siihen vaikuttaviin prosesseihin geologi Riku Raitalan 

opastuksella.  

 

Teatteriretki Riihimäelle lauantaina 15.10.  

Riihimäen teatterin 70-vuotisjuhlanäytelmä Mummun saappaassa soi fox 

on maanläheinen komedia perheestä tämän päivän Suomessa. Sen on käsi-

kirjoittanut Sirkku Peltola ja ohjannut Anna-Maria Klintrup. Rooleissa ovat 

Anna Jaakola, Katja Peacock, Timo Ruuskanen ja Maija Siljander. 

Esityksen kesto on väliajan kanssa noin 2,5 tuntia. 

 

Teatteripakettiin kuuluva juhlamenu sisältää vuoden 1946 parhaat herkut: 

Kalasallattia, rukiista juurileipää, yrtti-valkosipuliliemessä haudutettua ka-

ritsanpotkaa, särälohmareita ja tummaa viinikastiketta. Jälkiruuaksi on 

rommi-väskynäkräämiä kermavaahdon ja sokerikakun kera. 
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Esitykset alkavat klo 14 ja klo 18. Lähtö-, esitys- ja ruokailuajat varmistu-

vat vasta 16.8. Lähdemme Soukan entisen kukkakioskin kohdalta Åbergin 

Linjan bussilla.  Matkan hinta on 75 € sisältäen teatterilipun, ruokailun ja 

bussimatkan. Ilmoittaudu Kaisa Kivelle kaisa.kivi@tietotori.fi  tai puh. 

040 574 9577 viimeistään pe 16.9. Maksa matka seuran tilille FI31 1411 

3000 0442 84 viitenumerolla 4899 vasta sitten, kun olet saanut varmistuk-

sen teatterilipusta. Teatteriretken tiedot päivittyvät sivulla 

http://www.soukka-seura.fi/kalenteri/20161015. 

Syyskokous ke 16.11. klo 18.30 Övergårdin kartano (Espoonlahdentie 

16) 

Kokouksessa valitaan toimihenkilöitä sekä päätetään seuraavan vuoden ta-

lousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Sääntömääräisten asioiden käsitte-

lyn jälkeen kotiseutuneuvos Benita Åkerlund esitelmöi aiheesta ”Vanhat 

esineet kertovat”. Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Ottakaa ystävänne mukaan 

tilaisuuteen! 

 

Itsenäisyyspäivän juhla ti 6.12. klo 15.00 

Perinteinen arvokas paikallisin voimin toteutettu juhla Suomen itsenäisyy-

den 99-vuotispäivänä pidetään Soukan kappelissa, Soukankuja 3. Juhlapu-

heen lisäksi on musiikki- ja lausuntaesityksiä. Tarkempi ohjelma esitetään 

myöhemmin ilmoitustauluilla. Kahvitarjoilu. 

 

Nuutinpäivän tilaisuus Soukan palvelutalossa pe 13.1.2017 klo 17-20.30  

Nuuttipukki seurueineen vierailee, laulua, uuniohrapuuroa väskynäsopan 

kera, tanssiesityksiä ja tanssia, leikkejä. Vapaa pääsy. 

 

 

  

mailto:kaisa.kivi@tietotori.fi
http://www.soukka-seura.fi/kalenteri/20161015
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Seuran vastuuhenkilöt vuonna 2016 

 

puheenjohtaja Matti Viikari  040 776 9613 

asukasfoorumin valmisteluryhmän varapuheenjohtaja 

viherpalstat   

matti.viikari@gmail.com   

 

varapuheenjohtaja Sirpa Isotupa 0500 261 967 

sisotupa@gmail.com 

 

talousvastaava Matti Alkula  050 483 7319 

matti.alkula@gmail.com 

 

sihteeri Maija Jäppinen  0400 760 055 

maija.jappinen@welho.com 

 

rahastonhoitaja Kaisa Kivi   040 574 9577 

kaisa.kivi@tietotori.fi    

 

johtokunnan jäsen Martti Kokkola  0400 953 856 

martti.kokkola@elisanet.fi   

 

johtokunnan jäsen Mauri Siikanen 040 832 0414 

 

johtokunnan jäsen Niilo Syväoja 044 086 6844 

niilo1@gmail.com 

 

johtokunnan jäsen Reino Turo 040 557 6953 

reinoturo@gmail.com   

 

Benita Åkerlund  040 557 5213 

seurantalon vuokraus   

fredrika@saunalahti.fi    

 

 

  

mailto:matti.viikari@gmail.com
mailto:sisotupa@gmail.com
mailto:matti.alkula@gmail.com
mailto:maija.jappinen@welho.com
mailto:kaisa.kivi@tietotori.fi
mailto:martti.kokkola@elisanet.fi
mailto:niilo1@gmail.com
mailto:reinoturo@gmail.com
mailto:fredrika@saunalahti.fi
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Soukka-seuran sähköistä viestintää  
Soukka-seura ry palvelee jäseniään myös verkossa. Seurasta kiinnostuneet 

voivat internetissä liikkuessaan seurata ja osallistua yhdistyksen toimintaan. 

Jäsenille ovat tarjolla Tietotorin kansalaisverkon laajat palvelut. 

  

Seuran kotisivusto: Soukka-seuran kotisivusto esittelee seuran toimintaa. 

Se sisältää mm. tapahtumakalenterin, uutisia, tietoa palveluista, linkkejä 

Soukassa toimiviin yhdistyksiin sekä Soukan historiaa. Sivuston osoite on 

http://www.soukka-seura.fi tai www.soukkaseura.fi Facebookissa on Souk-

ka-seura ryhmä. 

  

Nettiseurantalo jäsenille: Seuran jäsenille on järjestetty mahdollisuus osal-

listua yhteiseen sisäiseen viestintään. Julkisten sivujen lisäksi heille on 

omat sisäiset keskustelu- ja tiedotepalstat.  

 

Mukaantulo palveluun: Jos olet kiinnostunut liittymään mukaan yhdistyk-

sen ja sen jäsenten viestintään, ota yhteyttä. Saat tarvittavan henkilökohtai-

sen käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse tai puhelimitse.  

  

Käyttäjätietojen virkistäminen: Jos sinulla jo on tarvittava Tietotorin 

käyttäjätunnus ja salasana, mutta olet unohtanut ne, ota yhteyttä ja kerro. 

Saat ne uudelleen tietoosi. Lisätietoja antaa seuran jäsen Jukka Kivi  juk-

ka.kivi@tietotori.fi sähköpostitse ja puhelimitse 0400 578 000. 

 

 
 

Seuraava jäsentiedote toimitetaan tammikuussa. Ilmoittakaa 
ystävällisesti myös meille postiosoitteen muutoksista, niin 
paperinen tiedote tulee varmemmin ja nopeammin perille.  
 
Antamalla toimivan sähköpostiosoitteen puheenjohtajalle 
osoitteeseen matti.viikari@gmail.com saa muutaman kerran 
vuodessa sähköpostitse tuoreita tietoja seuran ja eräiden 
muiden yhteistyökumppaneiden järjestämistä kotiseutua 
koskevista tapahtumista. Puolivuosittain tulevassa tiedot-
teessamme on valitettavasti aina osin puutteelliset tiedot. 
Lähetämme myös tämän jäsentiedotteen sähköpostitse pdf-
muotoisena heti sen valmistuttua. 
 

http://www.soukka-seura.fi/
http://www.soukkaseura.fi/
mailto:jukka.kivi@tietotori.fi
mailto:jukka.kivi@tietotori.fi
mailto:matti.viikari@gmail.com
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Övergårdin luhtiaitan tarinoita 

 

Luhtiaitta on rakennettu 1800-luvun puolivälissä ja on 
nykyään museoviraston suojaama. Se tarkoittaa, ettei ra-
kennukseen saa tehdä mitään muutoksia ja jokaisesta 
mahdollisesta korjaustarpeesta on tehtävä virastolle il-
moitus. 
 
Aitan alakerrassa on kaksi erillistä osaa. Vasemmanpuo-
leinen osa oli ns. liha-aitta. Vielä minun lapsuudessani 
siellä oli suuret saavit, joissa teurastusten jälkeen voi-
makkaassa suolaliuoksessa säilöttiin porsaan kinkkuja. 
Muistan, miten oli jännittävää salaa kurkottaa saavien 
reunojen yli ja sormella painaa liuoksessa kelluvia kink-
kuja. Ne pomppivat aina takasin pintaan ja leikin, että 
saavissa oli myrsky. Toruja tuli tietysti! Kinkkuja vietiin 
Bisan kartanoon savustettaviksi. Kinkut roikkuivat sitten 
aitan seinällä. Ne säilyivät siellä koko kesän ja sieltä käy-
tiin aina leikkaamassa pala, kun tarvittiin ruokapöytään. 
Katossa roikkui vartaissa reikäleivät. Hapanta leipää lei-
vottiin suurina annoksia 4 kertaa vuodessa. Nekin säilyi-
vät hyvin siellä katossa. 
 
Oikeanpuoleinen aitta oli ns. vaateaitta. Siellä säilytettiin 
rekivällyt, ja kauniisti koristellut rekiliinat. Sinne vietiin 
myös kesän ajaksi turkit ja muut talvivaatteet. Tämä osa 
oli minun lapsuudessani minun leikkimökkini, minun 
ikioma leikkikotini. Kavereitten kanssa ripustettiin väli-
verhoja niin että saatiin nukeillemme monta erillistä 
huonetta. Vauvana meillä oli koirani Sessan. Sille pantin 
housut ja leikattiin reikä häntää varten. Joskus se hyppä-
si nukenvaunuista kissan perään. Oi mikä näky! 
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Luhtiin yläkertaan kiivettiin portaita pitkin. Ennen van-
haan otettiin töihin kesärenkiä. Heidät pestattiin töihin 
keväällä ja pesti kesti syksyyn pyhäinpäivään asti. Hei-
dän asuinpaikkansa oli luhti. Jos seinät voisivat kertoa, 
saisimme varmasti kuulla monta jännittävää tarinaa. Nyt 
vaan saamme kuvitella mielessämme, mitä mielenkiin-
toista siellä tapahtui!  Luhti hiljeni talven ajaksi ja heräsi 
uudelleen eloon seuraavana kesänä.  
 
Kellotapulin kelloa soitettiin aamulla klo 7, jolloin työt 
alkoivat. Klo 12. kutsuttiin väki syömään ja klo 13.30 ta-
kaisin töihin. Klo 18.00 päivä päättyi. Kellon soitossa on 
tarkka rytmi – ” Kok välling, stek strömming,  ge åt 
drängen , dagspenning”. ( Keitä velliä, paista silakoita, 
anna rengille, päivänpalkka). Muistan ikuisesti, miten yl-
peä olin kun ensimmäisen kerran sain soittaa vellikelloa.  
 
Lopuksi tätä päivää – eräänä päivänä näin, kun kellotapu-
lia varovasti seisoi ihastelemassa ”musta rakennusmies” 
naapurin rakennustyömaalta. Minulla oli kylässä virolai-
nen nuori mies. Hän meni tiedustelemaan, mistä oli ky-
symys. Vieras kysyi hyvin varovasti, että oliko tapuli 
kirkko. Siinä he seisoivat katselemassa vellikelloa ja viro-
lainen ystäväni kertoi, mistä oli kysymys. Ajattelin, että 
jos isoäitini olisi nähnyt tämän, hän ei olisi kylläkään us-
konut silmiään! 
 
Benita Åkerlund 2016 
GSM 040 5575213  fredrika@saunalahti.fi 
 

mailto:fredrika@saunalahti.fi

