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SOUKKA-SEURA RY, SÖKÖ-SÄLLSKAPET RF

TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Soukka-seuran 48. toimintavuosi oli perinteisen vilkas ja antoisa. Jäsenille ja muille

soukkalaisille suunnattuja tapahtumia oli runsaasti, vuoden aikana 110 tapahtumaa

tai tilaisuutta joissa seura oli mukana järjestäjänä, ja niihin osallistui kiitettävästi vä-

keä. Seura valvoi parhaansa mukaan alueen asukkaiden etuja kaavoitus- ja ympäris-

töasioissa.

1. JÄSENET, TOIMIHENKILÖT JA KOKOUKSET

Soukka-seuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2017 nimiä 620.

Johtokuntaan kuuluivat:

Matti Viikari, puheenjohtaja

Sirpa Isotupa, varapuheenjohtaja

Maija Jäppinen, sihteeri

Kaisa Kivi, rahastonhoitaja

Matti Alkula, talousvastaava

Jorma Dahlbacka

Arvi Hurskainen

Mauri Siikanen

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. Elli Ritala toimi tapahtumakoordinaattorina.
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Johtokunta piti  vuoden aikana 11 kokousta. Sääntöjen mukaisia seuran

kokouksia oli kaksi. 

Kevätkokous oli 29.3.2017 Soukan palvelutalossa (Soukankaari 7), mihin

osallistui  26 henkilöä.  Virallisen kokouksen ja kahvitarjoilun jälkeen  kirk-

kohistorian professori Kaarlo Arffman Helsingin yliopistosta alusti otsikolla

Reformaation vaikutus pohjoismaiseen yhteiskuntaan.   

Syyskokous pidettiin 22.11.2017 Soukan palvelukeskuksessa (Soukankaa-

ri 7). Syyskokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2018 edelleen

Matti Viikarin. Seuran johtokuntaan valittiin vuosiksi 2018 ja 2019 edel-

leen jatkamaan erovuorossa olevat Maija Jäppinen, Mauri Siikanen ja Arvi

Hurskainen sekä uutena jäsenenä Timo Minkkinen. Todettiin, että johto-

kunnasta ovat erovuorossa vuonna 2018 Matti Alkula, Sirpa Isotupa, Kaisa

Kivi  ja Reino Turo.  Varsinaisen kokouksen ja kahvituksen jälkeen Ilkka

Vartiainen  Kierrätyskeskuksen  ympäristöneuvonnasta  esitelmöi  jättei-

den kierrätyksestä ja hävittämisestä. 

Partiolippukunta Mesikämmenen yhdyshenkilöinä toimivat Joonas Peltonen

ja Jaana Kesäniemi-Syväoja.

Toiminnantarkastajiksi,  joilla  tarkoitetaan  säännöissä  mainittuja  tilintar-

kastajia, vuodelle 2018 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 Espoonlahden seurakunta. Seura on tarjonnut toi-

mintatilat partiolippukunta Mesikämmenelle seurantalon yläkerrassa.  Kel-

larikerroksen tilassa jatkoi vuokralaisena kuukausivuokraa vastaan yhtye

Kiuas. Orkesterit Ladybird ja Jetlag ovat harjoitelleet seuran ns. toimisto-

huoneessa.

3. SEURAN TILAISUUDET 

Nuutinpäivä,  nykyään  tammikuun  13.,  on  ollut  Skandinaviassa  vuosi-

satojen ajan tärkeä päivä, se on merkinnyt joulunajan loppua ja arkisen

aherruksen jatkumista. Nuuttipukki joukkoineen on kulkenut talosta ta-

loon, käynnillään karkottanut asumuksista sinne kuulumattomat henget

ja ottanut mukaansa palkkioksi saamansa loput oluet ja muita jouluherk-

kuja.  Kulkue on sitten kerääntynyt kylän suurimpaan taloon iloa pitä-

mään. Seuran Nuutinpäivän tapahtumassa taloissa kiertely on jätetty te-

kemättä ja on suoraan kokoonnuttu kylän suurimpaan saliin. Nuutti ko-

pistelullaan ajoi huonot henget pois ja keräsi emännän säästämät herkut

sekä vei mennessään myös joulukuusen. Perinteisesti tapahtumissamme
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herkkuna on ollut uuniohrapuuroa ja väskynäsoppaa, niin nytkin. Syömi-

sen jälkeen laulettiin, tanssittiin ja katsottiin tanssiesityksiä, joita esitti-

vät Soukan kansantanssijat ja unkarilainen kansantanssipari. Tilaisuudes-

sa oli väkeä sen mitä Soukan palvelutalon ruokasaliin ylipäätään mahtuu,

reilut  100  henkeä.  Illan  erinomaisen  korkeatasoisesta  tanssimusiikista

vastasi Swing Memories Rytmiorkesteri, nyt 6 miehen kokoonpanossa.

Laskiaistiistain iltatapahtuma Puropuistossa kuuluu perinteisiin. Iso kat-

tilallinen seuran hernerokkaa kului viimeistä pisaraa myöten, Marttojen

10 pellillistä pannukukkuja meni lähes viimeistä palaa myöten ja ponirat-

sastajia  riitti  tilaisuuden loppuun asti.  Lapset  huoltajineen riemuitsivat

laskiaisesta, vaikka vettä satoi eikä lunta ollut kuin nimeksi.

Soukan palvelutalossa pidettävät konserttitanssiaiset on jo vuosia vanha

perinne. Tapiolan Viihdeorkesteri reilun 20 muusikon voimin konsertoi ja

tanssitti salin täyteistä yleisöä maaliskuun puolivälissä maanantai-iltana.

Nälkä ei päässyt yllättämään illan aikana, kun paikalla olleet nauttivat yli

100 annosta maa-artisokka- tai kalakeittoa. Illan aikana Soukan kansan-

tanssijat  opettivat  halukkaille  Suomi100tanssii  humppakoreografian  ja

unkarilainen tanssipari esitti unkarilaisia perinteisiä kansantansseja.

Marian ilmestyspäivä on jo muodostunut perinteiseksi puutarhaihmisten

kokoontumisajaksi. Tänä vuonna seurantalossa biologi, tietokirjailija Mat-

tias Tolvanen esitelmöi villivihanneksista ja niiden käytöstä sekä perus-

asioista maaperän ja kasvien hoidossa. Lähes 40 kiinnostunutta kuulijaa

sai esitelmästä ja keskusteluista rautaisannoksen teoriaa ja käytännön

oppeja.

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuun lopulla Sou-

kan  palvelutalossa.  Kokouksen  aluksi  käsiteltiin  sääntöjen  määräämät

asiat, kuten edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä johto-

kunnan vastuuvapaus. Kokouksessa oli  26 osallistujaa. Lähinnä uskon-

puhdistajana tunnetun Martti Lutherin merkitys on ollut hyvin huomatta-

va pohjoismaisen yhteiskunnan kehittymiseen sellaiseksi hyvinvointiyh-
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teiskunnaksi kuin se nyt on. Uskonpuhdistus ravisteli monella tapaa kirk-

koa, yhteiskuntaa ja ihmismieliä. Kirkkohistorian professori Kaarlo Arff-

man Helsingin yliopistosta tuli vuosikokoukseen alustamaan otsikolla Re-

formaation vaikutus pohjoismaiseen yhteiskuntaan. Luento käsitte-

li  reformaatiota  500-vuotisjuhlavuoden  merkeissä  eri  näkökulmista.

Luennossa avattiin näkökulmia reformaation ja luterilaisuuden vaikutuk-

seen ja merkitykseen Suomessa ennen ja nyt. Millä tavalla luterilaisuus

ja kirkko ovat olleet ja ovat edelleen osa Suomen kansan historiaa ja

kulttuuria?  On  syytä  pohtia  suomalaisuuden  perusarvoja  ja  sitä,  mitä

armo meille merkitsee. Luennon jälkeen käytiin aiheeseen liittyvää kes-

kustelua.

Toukokuun loppupuolella Hanikan virkistyskeskuksessa oli kevättapahtu-

ma. Tuolloin jo tiedettiin, että virkistyskeskuksen vuokrannut yritys oli

irtisanonut vuokrasopimuksen kaupungin kanssa ja keskus palautuu ke-

sällä aiempaan käyttöön. Tässä kaupungin liikuntatoimen, Espoonlahden

eläkkeensaajien ja Soukka-seuran tapahtumassa oli liikunnan opastusta,

pihapelejä, grillimakkaroita, kahvia ja muurinpohjalettuja. Yleisöä tans-

sitti Rytmikonkarit tanssiorkesteri. Tilaisuuteen osallistui reilut 40 henki-

löä.

Seura  on  järjestänyt  pohjoismaisen  luonnonkukkien  päivän  retken  jo

useana vuonna. Lauantaina 17.6. biologi, tietokirjailija Mattias Tolvanen

esitteli ja opetti tunnistamaan Hanikan alueella tehdyn retken 17 osallis-

tujalle reitin varrella olevia kasveja ja niiden mahdollista käyttöä. Tällä

retkellä tavattiin monia niistä villivihanneksista joista oli puhetta jo puu-

tarhaihmisten  tapaamisessa  aiemmin  kevättalvella.  Retkellä  tavattiin

toistasataa kukkivaa kasvia, jotka kaikki  myös tunnistettiin. Evästauko

pidettiin rantakallioilla aurinkoisessa säässä.
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Seura on korvauksetta ja vapaaehtoisesti vastannut Hanikan virkistys-

keskuksen polttopuista jo vuosien ajan. Klapien tekoon tarvittavat puut

on kerätty kaatamalla haitallisia tai vaarallisia puita mm. talojen pihoista.

Joitain vuosia sitten seura rakensi Hanikkaan katoksen polttopuita var-

ten. Kun muutamat epärehelliset ihmiset ovat hakeneet katoksesta kla-

peja autolla tai jopa peräkärryllä omaan käyttöönsä, seura päätti verkot-

taa ja lukita katoksen jotta kuivumista odottavat klapit säilyisivät seuraa-

vaan kesään virkistyskeskuksessa käytettäväksi. Ensimmäisestä talkoo-

päivästä, mikä oli juhannusta edeltävänä sunnuntaina, suurin osa kului

kuivien ylivuotisten klapien siirtoon varastoon ja klapikatoksen verkotta-

miseen. Muutama kuutiometri ehdittiin silti tekemään klapeiksi ennen tal-

kooruokailua, saunomista ja lavatansseja.

Hanikan virkistyskeskuksessa on jatkettu klapitalkoita koko kesän juhan-

nuksen jälkeen tiistaisin  alkaen kello  17  samalla  kun rantasaunaa on

lämmitetty  ja  muutenkin  valmisteltu lavatansseja,  jotka ovat  alkaneet

kello 18.30. Tanssimusiikki on yleensä soitettu levyiltä. Seppo Miettinen

haitareineen on ollut kesän ensimmäisessä ja viimeisessä lavatanssita-

pahtumassa  sekä  Juha  Keinänen  &  Rytmikonkarit  Kuutamotansseissa

tanssittamassa.  Kuutamotanssit  elokuun  puolivälissä  on  kaupungin  lii-

kuntatoimen, Espoonlahden eläkkeensaajien ja Soukka-seuran yhdessä

järjestämä. Keskimäärin iltojen aikana on ollut yli 30 osallistujaa, enim-

millään lähes sata. Yleensä viimeiset saunojat ovat lopettaneet puolen

yön tietämissä ja lavatanssit ovat aina jatkuneet vähintään kello 22 asti.

Kesäkuun loppupuolella pidettiin tänäkin vuonna haitalliseksi vieraslajiksi

luokitellun jättipalsamin sekä monille siitepölyallergiaa aiheuttavan pujon

kitkemistapahtumat Puropuistossa ja kartanoiden välisellä palsta-alueel-

la. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 12 henkilöä. Kokemus osoittaa,
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että jättipalsami on mahdollista poistaa lähes kokonaan halutuilta alueilta

kitkemällä kasvit ennen kuin ehtivät levittää uusia siemeniään. On huo-

mattava, että jättipalsami, vaikka on haitalliseksi luokiteltu uustulokas,

on osaltaan myös tärkeä loppukesän mesikasvi aikaan jolloin muita kuk-

kia ei juuri ole.

Hanikan virkistyskeskuksessa on pidetty lavatansseja koko kesän tiistai-

iltaisin ja samalla  on jatkettu klapien tekoa.  15.8.  päivän tilaisuus oli

perinteiset  Kuutamotanssit,  jossa  seuran  lisäksi  järjestäjinä  olivat

kaupungin  liikuntatoimi  ja  Espoonlahden  eläkkeensaajat.  Kaupunki

kustansi  tilaisuuteen  tanssittajaksi  orkesterin  Juha  Keinänen  &

Rytmikonkarit.  Kaupunki  tarjosi  grillimakkaroita  ja  kahvia,  seura

muurinpohjalettuja. Lettupisteellä on ajoittain kymmenien ihmisten jono.

Illan tansseja jatkettiin levymusiikilla kun orkesteri  lopetti  soittamisen.

Kuutamotansseissa  oli  lähemmäs  sata  osallistujaa,  kun  tavallisissa

lavatansseissamme on ollut ”vain” reilut 30 henkeä, joista parikymmentä

on myös saunonut rantasaunassa. 

Elotulet  pidettiin  Knaperin  saaressa  pe  18.8.   Laulattajana  oli  Anne

Jääskeläinen  akustisen  kitaran  kera.   Perinteisellä  reseptillä  tehty

lohisoppa maistui tilaisuuteen tulleille noin 40 osallistujalle. Tuttuja laulu-

ja laulettiin ja Benita Åkerlund tarinoi alueen vanhoista tapahtumista. 

Perinteisen  ajankohdan  Soukka-päivänä  2.9.  pidettiin  ostarilla  vain

kaikille  avoin  kirpputori,  kun  suurempi  tapahtuma  Sukupolvien

Soukka100  oli  tulossa  kolmen  viikon  päästä.   Kirpputorilla  oli  päivän

aikana väkeä 100 – 200 henkeä.  
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Palstaviljelijöiden  tapaamisessa  sunnuntaina  3.9.  klo  14  –  16

seurantalossa oli aiheena kompostointi. Kompostointineuvoja Anna-Leena

Mäkelä  HSY:n  maksamana  esitti  teoriaa  ja  hyviä  käytännön  toimia

kompostoinnista. Tilaisuuteen osallistui 11 seuran jäsentä. 

Suomen  itsenäisyyden  100-vuotisen  ajan  kunniaksi  järjestettiin

Sukupolvien  Soukka  Suomi100  -tapahtuma  23.9.  yhdessä  monien

paikallisten  toimijoiden  kanssa.  Seuran  vastuulla  olivat  seuraavat

tapahtumat  päivän  aikana.  Opastetut  kaupunkikävelyt  (Soukan

historiakierrokset), joilla oli yhteensä 27 osallistujaa. Tanssit alkuillasta

palvelutalossa, missä Swing Memories Rytmiorkesteri soitti  ja jossa oli

Soukan  kansantanssijoiden  ja  lapsiryhmän  tanssiesityksiä  sekä

tanssinopetusta. Kahvia ja pullaa oli  tarjolla maksutta. Illan tansseihin

osallistui  viitisenkymmentä ihmistä.  Lankakauppa Menitan ovensuussa

seura  piti  koko  päivän  Villasukkien  Soukka100  kudontaneuvontaa.

Palvelutalossa  kotiseutuneuvos  Benita  Åkerlund  kertoi  aamupäivällä

koululaisille Soukan historian tarinoita ja myös iltapäivällä myös muulle

yleisölle.

Soukan Huolto  tarjosi  hernesoppaa soppatykistä,  ja  vajaassa  tunnissa

tilattu 300 annosta eli kaikki oli syöty.

Rantapellolla ja Soukanlaakson pellolla pidettiin talkoot la 14.10. klo 10 –

13.  Talkoissa  poltettiin  kahdessa  nuotiossa  pellon  laidoille  kertynyttä

puutavaraa,  kaadettiin  haitallisia  puita  ja  silputtiin  risuja.  Noin  30

henkilöä osallistui siivoamiseen.  Kartanonkulman pellolla ja Vesiniityssä

pidettiin  talkoot  su  15.10.  klo  10  –  13.  Kartanonkulman  talkoissa

siistittiin pellon länsipuolen metsänreunaa kaatamalla haitallisia puita ja

silppuamalla  risuja.  Kartanonkulman  pellon  talkoissa  oli  noin  13

osallistujaa.  Vesiniityssä  oli  samaan  aikaan  kymmenkunta  ihmistä
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talkoissa. Pumppaamon luona on nyt odottamassa iso kasa silputtavaa,

kun sunnuntaina ei ehditty siirtämään silppuria sinne.

Seura  maalasi  Övergårdin  kartanon  tallin  seinän  siihen  yhtenä  yönä

maalatun graffiti-töhryn jälkeen. 

Seuran syyskokous pidettiin Soukan palvelutalossa. Virallisten asioiden

käsittelyn jälkeen oli  esitelmä jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä,

mikä kirvoitti runsaita kysymyksiä ja keskustelua.

Vuoden yksi päätapahtuma oli perinteitä kunnioittava itsenäisyyspäivän

juhla  Soukan  kappelissa.  Paikalla  oli  yli  300  osallistujaa  eikä  tilaan

enempää mahtuisikaan. Juhlapuheen piti kenraali evp Seppo Tanskanen.

Koko vuoden sekä kevät- että syyskaudella seura on tarjonnut mahdolli-

suuden hyvin edulliseen mutta korkeatasoiseen tanssiliikuntaan. Tiistai-il-

taisin on ollut kaksi tuntia Soukan kansantanssijat ry:n kansantanssitun-

teja, keskiviikkoisin tunti kuntotansseja, joko zumbaa tai fitnesslattareita

ja noin joka toinen sunnuntai kaksi tuntia kerrallaan lavatanssien opetus-

ta. Tunnit on pidetty Soukan nuorisotilan liikuntasalissa.

Tanssin opetusta järjestettiin  Soukan nuorisotilassa (Soukantie 13) tai

seurantalossa kevät- ja syyskaudella yhteensä 83 kertaa. Näistä kansan-

tansseja oli 20 + 19 kertaa, paritanssitunteja 10 + 7 kertaa ja kunto-

tansseja 20 + 15 kertaa. Vuoden aikana tunneille on osallistunut kansan-

tanssiin 17, kuntotanssiin 22 ja paritanssiin 22 henkilöä. Ohjaajina toimi-

vat Mari Castrén, Seijaliisa Pekkanen, Ioulia Torres, Diana Pushkina, Tii-

na Ellonen ja Juha Turu. Ryhmien tanssiesityksiä oli Nuutinpäivän tilai-

suudessa,  konserttitanssiaisissa,  Espoon kansanmusiikkiviikon Pilpatus-

tapahtumassa,  päiväkodin  juhlassa,  pohjoismaisten  kuninkaallisten  ja

presidenttien  tapaamisessa  Helsingissä  ja  Sukupolvien  Soukka

Suomi100-päivän aikana.

Johtokunta on saanut pitää Benita Åkerlundin Övergårdin kartanoa seu-

ran kokoontumispaikkana ja Kaisa Kivi sekä Maija Jäppinen ovat hoita-

neet kahvitukset seuran tapahtumiin niin automaattisesti, että tässä vai-

heessa on syytä osoittaa suuret kiitokset Benitalle, Kaisalle ja Maijalle.

4. EDUNVALVONTA 

Seura on jättänyt kannanottoja ja mielipiteitä päättäjille mm. seuraavista

asioista:

· Ylä-Soukka B

· Ylä-Soukka A

· Finnoo-Djubsundsbäcken

· Suomen kotiseutuliiton sääntömuutos
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5. SEURANTALO

Talolla pidettiin kevät- ja syyssiivoustalkoot. Pientä kunnostamista on riit-

tänyt pitkin vuotta.  Ulkopuolisille vuokrattuja käyttökertoja kertyi vuoden

aikana kolmisenkymmnetä, lähinnä viikonloppuisin. Arki-iltaisin talossa on

vakituisia käyttäjiä. Partiolippukunta Mesikämmenet toimii talon yläkerras-

sa. Taloa käyttivät 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

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" 1/2017 ja 2/2017. 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.
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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 € Hanikan virkistyskeskuksen klapitalkoot, anottu 250 €

▪ 800 € monikulttuuriset tanssitunnit, anottu 1380 €

▪ 300 € konserttitanssiaiset palvelutalossa, anottu 350 €

▪ 0 € linnunpönttötalkoot, anottu 300 €

▪ 500 € itsenäisyyspäivän juhla, anottu 1100 €

▪ 400 € Nuutinpäivän tapahtuma 2018, anottu 400 €

▪ 0 € Elotulet lauluilta, anottu 300 €

▪ 400 € Soukka-seuran osuus yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteutet-

tuun Sukupolvien Soukka100 tapahtumaan

Näiden lisäksi seura teki KKI (Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää - oh-

jelma) hanketukihakemuksen, missä anottiin 1150 € avustusta, saatiin 0

€.

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 2017 kaksi jäsentiedotetta, joita

on jaettu yhteensä noin 1300 kappaletta.

Espoossa 23.3.2018

SOUKKA-SEURA RY, SÖKÖ-SÄLLSKAPET RF

Johtokunta


