
TOIMINTAKERTOMUS
VUODESTA 2016

Soukka-seuran 47. toimintavuosi oli perinteisen antoisa. Jäsenille ja muille soukkalai-
sille suunnattuja tapahtumia oli runsaasti, ja niihin osallistui kiitettävästi väkeä. Seura
valvoi alueen etuja kaavoitus- ja ympäristöasioissa.

1. JÄSENET, TOIMIHENKILÖT JA KOKOUKSET

Soukka-seuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2016 nimiä 619.

Johtokuntaan kuuluivat:

Matti Viikari, puheenjohtaja

Sirpa Isotupa, varapuheenjohtaja

Maija Jäppinen, sihteeri

Kaisa Kivi, rahastonhoitaja

Matti Alkula, talousvastaava

Martti Kokkola

Mauri Siikanen

Niilo Syväoja

Reino Turo

Toiminnantarkastajina, joilla tarkoitetaan säännöissä mainittuja tilintarkas-
tajia, olivat Börje Forsman ja Irma Kakkuri. Varalla olivat Leena Saari ja
Pirkko Engman. 

Benita Åkerlund hoiti seurantalon vuokrausta. Matti Viikari hoiti viherpals-
tatoimintaa.  Jäsenrekisteristä  huolehtivat  Benita Åkerlund,  Kaisa  Kivi  ja
Matti Viikari.

Johtokunta piti  vuoden aikana 11 kokousta. Sääntöjen mukaisia seuran
kokouksia  oli  kaksi.  Kevätkokous  oli  30.3.2016  Soukan  palvelutalossa
(Soukankaari 7), johon osallistui 32 henkilöä. Virallisen kokouksen ja kah-
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vitarjoilun jälkeen Citycon Finland Oy:n hankekehityspäällikkö Heikki Alén
esitteli suunnitelmia vuonna 1993 avatun kauppakeskus Lippulaivan pur-
kamisesta ja uuden suuremman rakentamisesta.   Syyskokous pidettiin
16.11.2016 Övergårdin kartanossa. Virallisen osuuden ja kahvituksen jäl-
keen  kotiseutuneuvos  Benita  Åkerlund  tarinoi  aiheesta  "Vanhat  tavarat
kertovat". 

Syyskokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2017 edelleen Matti
Viikarin. Seuran johtokuntaan valittiin vuosiksi 2017 ja 2018 edelleen jat-
kamaan erovuorossa olevat Matti Alkula, Sirpa Isotupa, Kaisa Kivi ja Reino
Turo sekä yhdeksi  vuodeksi  Jorma Dahlbacka ja Arvi  Hurskainen Martti
Kokkolan ja Niilo Syväojan tilalle, jotka olivat pyytäneet vapautusta johto-
kunnan  jäsenyydestä.  Todettiin,  että  johtokunnasta  ovat  erovuorossa
vuonna 2017 Jorma Dahlbacka, Arvi Hurskainen, Maija Jäppinen ja Mauri
Siikanen.

Partiolippukunta Mesikämmenten yhdyshenkilönä toimivat Joonas Peltonen
ja Niilo Syväoja.

Toiminnantarkastajiksi,  joilla  tarkoitetaan  säännöissä  mainittuja  tilintar-
kastajia, vuodelle 2017 valittiin Börje Forsman ja Irma Kakkuri sekä varal-
le Leena Saari ja Pirkko Engman.

2. YHTEISTOIMINTA

Soukka-seuran yhteistyöosapuolia kuluneena vuonna ovat olleet Suur-Es-
poonlahden asukasfoorumin valmisteluryhmä, useat Soukan alueen yhdis-
tykset ja järjestöt sekä seurakunta. Seura on tarjonnut toimintatilat par-
tiolippukunta  Mesikämmenille  seurantalon  yläkerrassa.   Kellarikerroksen
tilassa jatkoi vuokralaisena kuukausivuokraa vastaan yhtye Kiuas. Orkes-
terit Ladybird ja Jetlag ovat harjoitelleet seuran ns. toimistohuoneessa.
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3. SEURAN TILAISUUDET 

Pohjoismaisessa  kulttuuriperinteessä  Nuutinpäivä  on  ollut  vuosisatojen
ajan merkittävä päivä; siihen loppui joulunaika ja alkoi arki. Perinteitä
mukailevassa seuran tapahtumassa noin 100 henkeä Soukan palveluta-
lossa  nautti  Nuutti-pukin  vierailusta,  uuniohrapuurosta  väskynäsopan
kera, kahvituksesta ja tanssiesityksistä (Soukan kansantanssijat ja Mas-
ter tanssiklubin lapsiryhmä) sekä tanssimusiikista tansseineen. Musiikista
vastasi Swing Memories tanssiorkesteri.

Laskiaistiistaita vietettiin vesisateessa eikä silloin lumesta ollut tietoakaan.
Osallistujia oli reilu puolensataa. Poniratsastus ja hernekeitto kuuluivat ku-
ten aina ohjelmaan myös aidot tulet nuotiossa. Espoonlahden Martat tarjo-
si halukkaille pannukakkua ja laskiaispullia. 

Puutarhaihmiset  ovat  jo  vuosien  ajan  kokoontuneet  Marian
ilmestymispäivänä  seurantaloon  kuuntelemaan  puutarhaan  liittyviä
asioita.  Tänä vuonna ornitologi Jyrki Helevaara kertoi puutarhan linnusta
ja ötököistä. 

Huhtikuussa Soukan palvelutalossa järjestettyyn konserttitanssiaisiin osal-
listui n. 80 henkeä. Tapiolan Viihdeorkesteri musisoi, maa-artisokkakeitto
maistui ja lasten sekä kansantanssijoiden esitykset sävähdyttivät. 

Kuun lopussa on jo vuosikymmenien ajan vuosittain pidetty yleisten aluei-
den  siivoustalkoita.  Roskasäkkejä  kertyi  tänä  vuonna  entistä  pienempi
määrä, paljolti sen takia että alueita oli jo siivottu aikaisen kevään takia
ennen talkoita. Talkoiden yhteydessä oli taas Marttojen järjestämä kierrä-
tyskeräys.
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Luonnonkukkien päivän retki suuntautui tänä vuonna Hanikan kallioille ja
Kimlahden rannalle.  Kasviasiantuntijana oli  tietokirjailija,  biologi  Mattias
Tolvanen. Retkellä perehdyttiin erityisesti villivihanneksiin ja niiden käyt-
töön.  Puutarhapalsta-alueiden ympäriltä ja muualtakin on syksyn ja ke-
vään aikana talkoilla kaadettu puita ja silputtu risuja. Puista on tehty Hani-
kan virkistyskeskuksessa polttopuita kesän aikana yhteensä yli 13 m3 tal-
kootapahtumassa viikkoa ennen juhannusta ja sen jälkeen tiistai-iltaisin
ennen lavatanssien alkamista rantasaunaa lämmitettäessä. Kesä ensim-
mäisessä tapahtumassa seura osti ja asensi uuden kiukaan saunaan kun
vanha oli palanut puhki. Hanikan virkistyskeskus (Matasaarentie 1) on Es-
poon kaupungin ja se on ollut kesäisin erityisesti eläkeläisyhdistysten va-
paasti käytettävissä. Keskuksessa on päärakennuksen lisäksi rantasauna,
tanssilava ja grillikatos. 

Paikalla  on  ollut  tanssi-iltoina  ainakin  pari-  kolmekymmentä  ihmistä.
Moponuoriso  on  saanut  iltojen  aikana  opastusta  mm.  klapien  teosta,
lavatansseista ja grillin sytyttämiestä. Espoon kaupungin liikuntatoimen ja
Espoonlahden Eläkkeensaajien järjestämä Kuutamotanssit –tapahtuma oli
Hanikan virkistyskeskuksessa elokuun lopussa. Silloin paikalla oli noin 60
osallistujaa.  Soukka-seura  tarjosi  tilaisuudessa  muurinpohjalettuja
mansikkaraparperihillon  kera.  Kaupungin  kustantama  Nostalgiset  –
tanssiorkesteri soitti kello 20 asti, jonka jälkeen tansseja jatkettiin vielä
muutama tunti  seuran  järjestämällä  levymusiikilla.  Seura  niitti  talkoilla
kesän  aikaan  useaan  otteeseen  rantasaunan  edustan  ruovikkoa,  jotta
uimapaikka pysyisi avoimena.

Perinteinen  Elotulet –tapahtuma pidettiin elokuun loppupuolella Knaperin
saaressa. Lohisoppa maistui n. 30 osallistujalle, Soukan seireenit laulatti
tuttuja  lauluja  ja  Benita  Åkerlund  kertoi  italialaisen  ydinfyysikko  Bruno
Pontecorvon loikkauksesta Soukasta vielä silloin Neuvostoliiton miehittä-
män Porkkalan paranteerialueelle. Tummat pilvet toivat rankat sadekuurot
kastelemaan tilaisuuden jälkeen kotiin kulkijoita. 

Pentalan  saaristopäiviä  vietettiin  kesäisen  lämpimässä  elokuun  säässä.
Päivillä  vieraili  reilut  2100 henkilöä.  Seura avusti  monin  tavoin  Espoon
kaupunginmuseota päivien järjestämisessä. 

Elokuun viimeisenä lauantaina seura osallistui yhdessä Geologisen tutki-
muslaitoksen kanssa Kasavuorelle ja Hanikan kallioille suuntautuvan geo-
kätköilyretken järjestämisessä. Parikymmentä osallistujaa saivat aimo an-
noksen  tietoa  alueen  geologiasta  ja  samalla  sivutuotteena  kuntoilua
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kallioita kavutessa. Elokuussa pidimme seurantalossa käytännönläheisen
kompostointikurssin,  missä  reilut  parikymmentä  kuulijaa  saivat  selkeät
opit  luonnonmukaiseen  ravinteiden  kierrättämiseen  ja  omakohtaiseen
kestävän kehityksen edistämiseen.

Soukka-päivän toritapahtuma oli Soukan ostarilla syyskuun ensimmäisenä
lauantaina. Tapahtumaan kuului mm. kirpputori, yritysten ja yhdistysten
esittelyjä, tanssinäytöksiä ja Soukan Huollon tarjoama hernekeitto. Paikal-
la kävi päivän aikana n. 300 ihmistä.  Iltatapahtumana oli tanssit Soukan
palvelutalossa kello 17 – 20, missä Swing Memories Tanssiorkesteri musi-
soi. 

Syyskuussa oli uusi mahdollisuus tutustua Soukan geologiaan geologi Riku
Raitalan vetämällä ”Kallioilta kappeliin” retkellä. Reilun 20 hengen joukko
kulki mm. Alakartanontien urheilukentältä muinaisrannalle, edelleen Kasa-
vuoren  juurelle,  sieltä  viborgiittisen  rapakivisen  siirtolohkareen  kautta
Soukanahde 8 päädyssä olevan kallion haarniskapinnan luo ja lopuksi Sou-
kan kappelin kallioon louhitun alttariseinän ääreen. Matkalla puhuttiin mai-
nittujen kohteiden lisäksi monista muistakin geologisista tapahtumista ja
asioista. 

Seura vastasi Espoon rantamaratonin Klobbenin huoltopisteen toiminnas-
ta. Noin 700 juoksijaa ohitti paikan ja nautti sen tarjoomuksista.

Syyskuun lopulla seura oli päävastuussa järjestämässä asukasfoorumita-
pahtumaa aiheesta ”Espoonlahden kulttuuritilat”.  Espoonlahden suuralue
on ainoa Espoossa mistä kulttuuritilat puuttuvat käytännössä lähes koko-
naan. Seura on jo vuosikymmenien ajan edistänyt monin tavoin tilojen
saamista. Asemakaavaan tuli jo kerran tontti kulttuuritalolle, mutta kau-
punki myi sen hiljattain rakennusliikkeelle asuintalon rakentamiseen.

Lokakuussa tehtiin  linja-autolla  kulttuuriretki  Riihimäen teatteriin  katso-
maan esitystä ”Mummun saappaassa soi fox”.

Itsenäisyyspäivän perinteinen arvokas juhla pidettiin Soukan kappelissa.
Juhlapuheen piti diplomi-insinööri, sotaveteraani Olli Pinomaa. Tilaisuudes-
sa oli paikallisten koulujen ja esiintyjäryhmien musiikki- ja lausuntaesityk-
siä.  Espoon puhallinorkesteri  reilun 20 muusikon voimin on ollut vuosi-
kymmenien ajan perustamisestaan asti juhlan vakioesiintyjä. Tilaisuuteen
osallistui yli 300 henkilöä.

Seura  on  järjestänyt  kevät-  ja  syyskaudella  mahdollisuuden  edulliseen
mutta laadukkaaseen tanssilliseen liikuntaan. Tiistaisin on ollut kaksi tun-
tia  kansantanssien  opetusta  yhteistyössä  Soukan  Kansantanssijat  ry:n
kanssa. Keskiviikkoisin on ollut tunti kuntotanssia, joko Zumbaa tai latino-
mixia. Sunnuntaisin noin kahden viikon välein on ollut tasokasta paritans-
sien opetusta, joko lavatanssien tai ”tanssii tähtien kanssa” tyyliin.

Tanssin  opetusta  järjestettiin  Soukan  nuorisotilassa  (Soukantie  13)  tai
seurantalossa kevät- ja syyskaudella yhteensä 83 kertaa. Näistä kansan-
tansseja oli 18 + 16 kertaa, paritanssitunteja 8 + 9 kertaa ja kuntotansse-
ja 19 + 16 kertaa. Vuoden aikana tunneille on osallistunut kansantanssiin
18, kuntotanssiin 20 ja paritanssiin 22 henkilöä. Ohjaajina toimivat Mari
Castrén, Seijaliisa Pekkanen, Ioulia Torres, Diana Pushkina, Tiina Ellonen,
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Juha Turu, Anneli Lehtimies ja Tua Sysimiilu. Ryhmien tanssiesityksiä oli
Nuutinpäivän tilaisuudessa, konserttitanssiaisissa, Espoon kansanmusiikki-
viikon Pilpatus-tapahtumassa, Espoon kansantanssijoiden 20-vuotisjuhlas-
sa ja Soukka-päivän aikana. Ryhmien jäseniä oli vapaaehtoisina avusta-
massa mm. vakio- ja latinalaiskilpatanssin FinlandOpen tapahtuman jär-
jestämisessä Helsingin Messukeskuksessa. Kilpailu on myös MM-osakilpai-
lu, ja siihen osallistui noin 2500 tanssijaa ja tuhansia katsojia.

Johtokunta on saanut pitää Benita Åkerlundin Övergårdin kartanoa seuran
kokoontumispaikkana  ja  Kaisa  Kivi  sekä  Maija  Jäppinen  ovat  hoitaneet
kahvitukset seuran tapahtumiin niin automaattisesti, että tässä vaiheessa
on syytä osoittaa suuret kiitokset Benitalle, Kaisalle ja Maijalle.

4. EDUNVALVONTA 

Seura on jättänyt kannanottoja ja mielipiteitä päättäjille mm. seuraavista
asioista:

 Espoonlahden keskus II, Mårtensbro 

 Espoonlahden keskus (Lokirinne)

 Ylä-Soukka B

 Ylä-Soukka A

 Hannus II

 Yläkartanonaukio

 Finnoo-Djubsundsbäcken, valitus Helsingin hallinto-oikeuteen

 oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnalle kohdeavustusten jaosta

5. SEURANTALO

Talolla pidettiin kevät- ja syyssiivoustalkoot. Pientä kunnostamista on riit-
tänyt pitkin vuotta.  Ulkopuolisille vuokrattuja käyttökertoja kertyi vuoden
aikana 37, lähinnä viikonloppuisin. Arki-iltaisin talossa on vakituisia käyt-
täjiä. Partiolippukunta Mesikämmenet toimii talon yläkerrassa. Taloa käyt-
tivät harjoitustilana orkesterit Ladybird ja Jetlag sekä yhtye Kiuas.

6. VIHERPALSTAT

Viherpalstoja  oli  kertomusvuonna  käytössä  Vesiniityn  alueella,  Soukan-
laaksossa ja Kartanonkulman pelloilla lähes 290 kappaletta. Palstojen ky-
syntä ylittää edelleen tarjonnan. Tämän vuoksi  seura pitää varauslistaa
palstaviljelijöiksi halukkaista, mitä puretaan periaatteella vanhimmat va-
raukset  ensin.  Listalla  olevat  on  merkitty  myös  jäsenrekisteriin,  vaikka
seuran jäsenmaksun maksaminen on pakollista vasta palstan saatua. Seu-
ra on tehnyt parhaansa, jotta seuran noin 300 palstaviljelijää ovat voineet
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jatkaa puutarhanhoitoa ja Espoon kaupunki suosisi asiassa muuallakin Es-
poossa seuran vuosikymmenien kuluessa kehittämiä hyviä käytäntöjä.

7. TIEDOTTAMINEN

Tammikuussa ja elokuussa jaettiin  jäsenille  Soukka-seuran jäsentiedote
"Seuralainen" 1/2016 ja 2/2016. Tiedotteita jaettiin myös seuran tilaisuuk-
sissa. Tiedotteet toimitettiin lisäksi sähköisesti pdf-muodossa niille seuran
jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. Tapahtumista on li-
säksi ilmoitettu julkisissa rakennuksissa sekä eri puolilla Soukkaa oleville
ilmoitustauluille jaetuilla tiedotteilla ja Länsiväylässä "Menovinkit" palstal-
la.  Tiedottaminen on niellyt seuran varoja ja vaatinut jalkatyötä johtokun-
nan jäseniltä ja heidän omaisiltaan. Tiedottamisen tehostaminen on jatku-
vasti johtokunnan työn alla.

Seura  palvelee  jäseniään  sähköisesti  internetin  kautta.  Seuran  kotisivu
http://www.soukka-seura.fi/  (myös  http://www.soukkaseura.fi)
esittelee yhdistyksen toimintaa. Se sisältää mm. tapahtumakalenterin, uu-
tisia, tietoa palveluista, linkkilistan soukkalaisista yhdistyksistä sekä Sou-
kan historiaa. Seura on myös Facebookissa. Seuran jäsenille on myös jär-
jestetty mahdollisuus osallistua yhteiseen sähköiseen viestintään.

8. TALOUS

Seuran jäsenmaksu oli 15 euroa jäseneltä. 

Puutarhapalstaviljelijöiltä on kerätty maanvuokra- ja vesimaksuja arvioitu-
ja kuluja vastaavasti. 

Seura sai tai haki vuoden aikana Espoon kulttuurilautakunnalta avustuksia
seuraavasti: 

 1000 € seuran toimintaan, anottu 2200 €

 0 € Nuutinpäivän tapahtuma 2016, anottu 200 €

 0 € Hanikan virkistyskeskuksen klapitalkoot, anottu 180 €

 600 € monikulttuuriset tanssitunnit, anottu 1380 €

 300 € konserttitanssiaiset palvelutalossa, anottu 300 €

 0 € itsenäisyyspäivän juhla, anottu 650 €

 0 € Nuutinpäivän tapahtuma 2017, anottu 200 €

 0 € Soukka-päivä, anottu 400 €

KKI  (Valtakunnallinen  Kunnossa  kaiken  ikää  -  ohjelma)  hanketukiha-
kemus, anottu 1150 €, saatu 0 €
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Toiminta-avustusta  on  käytetty  juhlatilaisuuksien  kulujen  kattamisen  li-
säksi  seuran tapahtumien ilmoituskuluihin lehdissä sekä julkisiin  tiloihin
(kaupat, kirjasto jne.) ja ilmoitustauluille jaettavien mainosten kopiointi-
kuluihin.  Kohdeavustukset  on  käytetty  myönnettyjen  kohteiden  kulujen
kattamiseen. Seura on julkaissut vuonna 2016 kaksi jäsentiedotetta, joita
on jaettu yhteensä noin 1300 kappaletta.

Espoossa 23.3.2017

SOUKKA-SEURA RY, SÖKÖ-SÄLLSKAPET RF

Johtokunta
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