
Soukka-seura ry,
Sökö-sällskapet rf
Jäsentiedote 2/2018

Soukka-seura on jatkuvasti kasvava poliittisiin puolueisiin sitoutumaton kotiseutu-
yhdistys. Soukka-seura on jäsenmäärältään (yli 600) yksi Espoon suurimmista ja 
toiminnaltaan  aktiivisimmista  kotiseutuyhdistyksistä.  Siitä  huolimatta  auta  meitä 
jäsenhankinnassa; kerro ystävillesi ja naapureillesi seuran toiminnasta ja suosittele 
heitä  liittymään jäseneksi.  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 jäsen-
rekisteriimme. Saatuamme maksun postitamme uudelle jäsenelle viimeisimmän jä-
sentiedotteemme.  Tiedustelut  puheenjohtaja  Matti  Viikari  p.  040  7769  613  tai 
matti.viikari@gmail.com.

Elotulet Knaperin saaressa elokuussa tänä vuonna. Kuvaaja Maija Jäppinen. 
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Puheenjohtajan palsta

Soukka-seuralla  on viime vuosina ollut  kaksi keskeisintä toimintaa,  kulttuuri- ja 
kotiseututoiminnan  järjestäminen  sekä  alueen  asukkaiden  etujen  puolustaminen 
muuttuvassa yhteiskunnassa.

Valittaen joudun toteamaan, että kotiseututoiminnassa kuluvana vuonna oli kaksi 
suurta  negatiivista  muutosta.  Kaupunki  irtisanoi  Vesiniityn  palstapellon 
vuokrasopimuksen,  ja  noin 50 palstaviljelijää  menetti  yhden kesän  tärkeimmistä 
asioista.  Mielestäni  irtisanominen  oli  lainvastainen  ja  lisäksi  siihen  rakennetun 
kadun  rakentamispäätöksissä  ei  ole  noudatettu  sääntöjä.  Toinen  oli  Espoon 
Tilapalvelut-liikelaitoksen  päätös  vuokrata  Hanikan  virkistyskeskus  Espoon 
Diakoniasäätiölle.  Emme  voineet  jatkaa  siellä  kaikille  vapaiden  ja  ilmaisten 
lavatanssien  järjestämistä  rantasaunoineen  ja  grilleineen.  Viime  vuonna  kesällä 
näissä seuran tilaisuuksissa oli toista tuhatta hyvin tyytyväistä vierailukäyntiä. Nyt 
alueella ja sen kohdalla olevalla luontopolulla on varottava huumeneuloja.

Nopea  ilmastonmuutos  on  ehdoton  tosiasia  ja  ihmisen  vaikutus  siihen  on 
merkittävin tekijä. Pariisin ilmastokokouksessa sovitut toimet toteutuessakaan eivät 
riitä pysäyttämään maapallon keskilämpötilan nousua 1,5  °C, tähän pääsemiseksi 
fossiilisen  hiilen  (tarkemmin  hiiliekvivalentin)  päästöt  olisi  jo  pitänyt  lopettaa 
globaalisti  kokonaan.  Espoon  johdon  mielestä  ongelmaa  ei  ole  olemassa  kun 
tornitalojen ja alavien alueiden rakentamista jatketaan ja suorastaan kiihdytetään. 
Missään kehittyneissä maissa ei ole juuri lainkaan luonnollista väestönkasvua, siitä 
huolimatta  Espoossa  tavoitellaan  Espoonlahden  alueella  asukasmäärän 
kaksinkertaistamista lähivuosikymmenien aikana.  Viime vuodet ovat  osoittaneet, 
että koko pääkaupunkiseudulla väestönkasvu johtuu lähes yksinomaan ulkomailta 
tulevista. Jos pelkästään Afrikan mantereen YK:n ennustama kuluvan vuosisadan 
väestönkasvu sijoitetaan väkimäärien suhteen tasan eurooppalaisiin valtioihin, tulisi 
jokaiselle  suomalaiselle  kuusi  afrikkalaista  elätettävää  ja  ihmiskunnan 
hiilijalanjälki kasvaisi valtavasti. 

Toivon  kaikkien  espoolaisten  ja  erityisesti  espoonlahtelaisten  ajattelevan  näitä 
vaikeita  yhteiskunnan  ja  kaupunkisuunnittelun  perusasioita  ja  kertovan 
mielipiteensä  myös  valtuutetuille,  jotta  tavoitteet  ja  menetelmät  järkiintyisivät. 
Antakaa  kaikista  alueen  lukuisista  asemakaavamuutoksista  mielipiteitä  ja 
muistutuksia jos aihetta. Minusta johto elää nyt utopiassa ja velkaannuttaa Espoota 
kuin viimeistä päivää. Tästä ei hyvää seuraa. 

Matti Viikari
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Poimintoja menneistä tapahtumista

Vuosisataisia perinteitä kunnioittaen ja elvyttäen joulun juhla-aika lo-
petettiin  Nuutinpäivän  tilaisuudella  Soukan  palvelukeskuksessa. 
Nuuttipukki  saapui kolistellen sisään ja sai talon emännältä jäljelle 
jääneitä  jouluherkkuja sekä vei  pois mennessään joulukuusen ulos. 
Tilaisuuteen tulleet noin 80 henkeä nauttivat sitten mm. hämäläisen 
jouluperinteen  mukaisesti  uuniohrapuuroa  väskynäsopan kera.  Iltaa 
jatkettiin Swing Memories Rytmiorkesterin musiikista nauttien, tans-
sien ja tanssiesityksiä katsoen. 

Laskiaisen vietolla on pitkät, jo pakanalliselta ajalta periytyvät perin-
teet. Kristillisessä perinteessä laskiaisen jälkeisestä tuhkakeskiviikos-
ta alkaa 40 vuorokauden paastonaika joka päättyy pääsiäiseen.  Es-
poonlahden  Marttojen  kanssa  järjestettyyn  laskiaistiistain  tapahtu-
maan Puropuistossa (eli virallisemmin Soukan asukaspuisto) osallis-
tui runsaasti väkeä. Suotuisa talvisää houkutteli paljon lapsiperheitä 
mukaan pulkkamäkeen ja  poniratsastukseen.  Grillimakkarat,  herne-
keitto ja pannukakut tekivät kauppansa, kun toista sataa osallistujaa 
valmistui laskeutumaan pääsiäisen odottamiseen.

Helmikuussa tehty kulttuuriretki suuntautui Lahden kaupunginteatte-
riin, jossa nähtiin Täällä Pohjantähden alla, osa 1. Retkelle ilmoittau-
tui 28 henkilöä, joista yksi henkilö ei voinut lähteä mukaan. Bussin-
kuljettaja sai hänen lippunsa. 

Seura  osallistui  seurakunnan  järjestämään  valtakunnallisen  Yhteis-
vastuukeräyksen lipaskeräykseen Soukan K-supermarketissa yhtenä 
huhtikuun viikonloppuna.

Kahtena  huhtikuun  viikonloppuna  palsta-alueilla  järjestettyihin  tal-
koisiin osallistui monta kymmentä henkilöä ja alueilla saatiin paljon 
aikaan.

Marianpäivä on meillä ollut jo vuosikausia puutarhaihmisten tapaa-
misaika. Tänä vuonna tietokirjailija, biologi Mattias Tolvanen esitel-
möi erityisesti maaperän sienten, bakteerien ja biohiilen merkitykses-
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tä  kasvien menestymiseen.  Noin parikymmentä  kuulijaa  sai  kuulla 
tieteen  viimeaikaisten  löytöjen  vaikutuksista  puutarhanhoidon 
perusteisiin.

Kevään yksi kohokohta on seuran järjestämä konserttitanssiaiset, joka 
pidettiin huhtikuussa Soukan palvelutalossa. Tapiolan Viihdeorkeste-
ri reilun 20 muusikon voimin viihdytti ja tanssitti yleisöä, jota oli sa-
lin täydeltä lähemmäs sata. Seuran väki valmisti tilaisuuteen kolmi-
senkymmentä litraa maa-artisokkakeittoa ja patonkeja.

Yhdistyksen  sääntömääräinen  kevätkokous  pidettiin  maaliskuussa 
Soukan palvelutalossa, ja siinä vahvistettiin tilinpäätös.

Seura on järjestänyt  Soukan yleisten  alueiden siivoustalkoita  lähes 
koko  vuosikymmeniä  pitkän  historiansa  ajan.  Vuosia  sitten  roskia 
saattoi kertyä useita kuutiometrejä muttei enää. Positiiviseen kehityk-
seen vaikuttanee roskaamisen vähentymisen ohella Soukan Huollon 
ja kaupungin jatkuva aktiivinen toiminta roskien keräämisessä.

Toukokuun puolivälissä oli seurantalolla seurantalopäivät ja samalla 
myös linnunpönttötalkoot sekä pihatalkoot. Noin 30 osallistujaa val-
mistivat vähintään saman määrän linnunpönttöjä ja nauttivat puuhai-
lun ohella grillimakkaroista, muurinpohjaletuista ja kahvituksesta.

Tietokirjailija, biologi Mattias Tolvanen johdatteli kolmisenkymmen-
tä henkilöä pohjoismaisen luonnonkukkien päivän retkelle Hanikan 
kuntoradan pysäköintialueelta. Noin kolmen kilometrin pituinen retki 
saatiin tehdä erinomaisen mukavassa säässä ja seurassa. 

Kymmenisen aktiivia iskivät jättipalsamin ja pujon kimppuun Puro-
puistossa ja palstapelloilla kartanoiden välissä juhannuksen jälkeisel-
lä viikolla. Kokemus osoittaa, että kitkemisellä on merkittävä vaiku-
tus.

Seura  on  kevätkaudella  järjestänyt  edullisia  ja  tasokkaita 
tanssitunteja,  niin  kuntotansseja  kuin  perinteisten  lavatanssien 
opetusta. 
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Vuokrattavaa ja myytävää

Tarinoita Soukasta, uusi laajennettu painos

Benita Åkerlundin kirja sisältää paljon valokuvia ja valloittavia tari-
noita Soukasta monelta eri vuosikymmeneltä. Kirjaa saa ostaa seuran 
tilaisuuksissa sekä Benita Åkerlundilta kotoa hintaan 20 €.

Soukka, kylä meren rannalla - video

Seuran väen laatima Soukan historiasta kertova video on saatavana 
DVD muodossa, nyt myös ruotsinkielisenä. Hinta: 20 €. Hanki kotiisi 
ja vie ystävillesi lahjaksi. Tied. Benita Åkerlund.

Seurantalo 

Espoon kaupunki on vuokrannut seuran käyttöön alkuaan ompeluseu-
ran noin sata vuotta sitten rakentaman entisen kansakoulukiinteistön 
osoitteessa Soukan rantatie 74. Seura vuokraa taloa kokouskäyttöön 
ja juhlienpitopaikaksi. Sisätiloihin mahtuu pöytiin istumaan viitisen-
kymmentä vierasta. Talon vuokra on 150 €/vrk ja jäsenille 120 €/vrk. 
Talon vuokrausasioissa yhteyshenkilö on  Maija Jäppinen 0400 760 
055 (ja varalla  Benita Åkerlund     040 557 5213 sekä  Kaisa Kivi 040 
574 9577).

Kaasugrilli,  muurinpohjapannu,  kahvinkeittimet,  katokset  ja 
vahvistin

Seuralta voi vuokrata pientä kaasugrilliä seurantalolla käytettäväksi, 
kaasukäyttöistä  muurinpohjalettupannua,  5 litran kahvinkeitintä  (40 
kupillista), 10 litran kahvinkeitintä (80 kupillista) ja kaiutinta/vahvis-
tinta omiin tilaisuuksiin. Vahvistimessa teho on 50 W, akku kestää 
enintään 75 tuntia, signaalin syöttö laitteessa olevasta radiosta, mik-
rofonista, 3,5 mm liittimestä tai Bluetoothilla. Näiden vuokra on 10 € 
/ laite/vrk. Seuralta on saatavissa kolme kooltaan 3*3 m pikapystytet-
tävää puutarhakatosta. Näistä tukevin (valkoinen) painaa noin 50 kg, 
kevyin (melko heppoinen kangaskatos) kymmenkunta kiloa ja kol-
mas (punainen) kolmisenkymmentä kiloa. Kaksi taitavaa ihmistä te-
kee pystytyksen parissa minuutissa,  yksinkin mahdollista  mutta  hi-
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taampaa. Painavimpien vuokra on 25 €/vrk, kevyen 10 €/vrk. Tuke-
vimpaan telttakatokseen on seinät, joita voi kiinnittää halutun mää-
rän. Tiedustelut: Maija Jäppinen 0400 760 055 ja Matti Viikari.

Oksahakkuri - risuista silppua 

Seura vuokraa 13 hv:n polttomoottorilla käyvää Bolens Pro haketinta. 
Laite on tehokas 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 kulutettu polttoaine (98E) 
ja mahdolliset väärästä käytöstä johtuneet korjauskulut. Kysy Matti 
Viikarilta lisää.  Tarjolla  on mahdollisuuksien  mukaan  myös hyvin 
edullisia silppuamis- ja puunkaatopalveluja.

Viherpalstat 

Soukka-seura vuokraa Soukassa olevia viherpalstoja ja järjestää nii-
hin liittyvää neuvontaa ja opastusta. Palstojen kysyntä on suurempaa 
kuin mitä voidaan välittömästi  tarjota,  ja siksi  käytössä on varaus-
jono, jota puretaan periaatteella pisimpään jonottanut saa valita ensin. 
Palsta-asioissa yhteyshenkilö on Matti Viikari.

Tehoa maahan ja kompostiin

Palsta-alueilta on ajoittain saatavissa hevosenlantaa, jossa kuivikkee-
na on olkibrikettiä tai turvetta. Sitä voi käyttää esim. kompostin seos-
aineeksi ja maanparannukseen. Hinta itse noutaen jäsenille 1,50 € / 
l00 l ja muille 2,5 € / 100 l. Hyvin palanutta lantaa on saatavissa ra-
joitettu erä myös Soukassa kotiin tuotuna hintaan 10 € säkillinen (n. 
80 – 100 litraa). Maanparannukseen on saatavilla myös Siilinjärven 
kaivoksen bio-apatiittia omiin astioihin hintaan 6 € / 10 litraa (= n. 15 
kg).  Tässä hitaasti vaikuttavassa luonnonmukaisessa maanparannus-
aineessa on neutralointikyky 18 %, nopea neutralointikyky 2 %, ra-
vinnesisältö: kalium (happoliukoinen) 4 %, fosfori 2 %, magnesium 8 
% ja kalsium 11 %. Tied. Matti Viikari.
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Tulevia tapahtumia

Kansantanssin opetusta tiistaisin kello 20.00 – 21.45

Tiistaisin kello 20.00 – 21.45 4.9. alkaen pidetään Soukan Kansan-
tanssijat  ry:n  kansantanssiharjoituksia.  Ohjaaja  on  Mari  Castrén. 
Paikka on Soukan nuorisotila (Soukantie 13, ylin kerros, sisäänkäynti 
kävelytien puolelta). Näissä harjoituksissa opetellaan paitsi perusas-
keleita myös näyttäviä koreografioita erilaisiin pelimannimusiikkeih-
in.  Kansantanssijoiden  aktiivijäsenten  koko vuoden jäsenmaksu on 
75  €.  Soukan  Kansantanssijoiden  Sillai-ryhmä  esiintyy  muutaman 
kerran vuodessa eri  tilaisuuksissa.  Kaikki  uudet  ja  vanhat  tanssijat 
ovat tervetulleita  harjoituksiin.  Uudet jäsenet  pääsevät  vuodeksi  il-
maiseksi  erillisille  Soukka-seuran  järjestämille  paritanssitunneille. 
Myös lapset ovat tervetulleita kansantanssijoiden lapsiryhmään. Kat-
so tarkemmin www.soukankansantanssijat.org

Kuntotanssia keskiviikkoisin kello 21-22

Kuntotanssitunnit  alkavat  keskiviikkona  5.9.  Zumballa.  Kellonaika 
on entinen 21.00 -  22.00 ja  paikka myös sama Soukan nuorisotila 
(Soukantie 13, ylin kerros, sisäänkäynti  kävelytien puolelta).  Syys-
kauden aikana Zumbaa on yleensä parillisilla viikoilla ja parittomilla 
on tanssillisempia fitnesslattareita. Ioulia Torres tulee taas vetämään 
Zumba-tunteja. Diana Pushkinan vetämissä lattareissa on sellaisia as-
kelkuvioita  ja  koreografioita  joita  voi  käyttää  myös  paritansseissa. 
Molemmissa tansseissa kunto kohenee ja hiki tulee varmasti,  joten 
kevyet vaatteet ja juomapullo ovat tarpeen. Kausimaksu on 60 € (70 
€  jos  ei  jäsen).  Kuntotanssitunnit  järjestetään  jos  osallistujia  on 
vähintään  20.  Ilmoittautuminen  rajallisen  tilan  takia  sähköpostiin 
matti.viikari@gmail.com

Lavatanssien opetusta noin joka toinen sunnuntai kello 14.00 – 
16.00 21.1. alkaen

Noin joka toinen sunnuntai pidetään Soukan nuorisotilassa (Soukan-
tie 13, ylin kerros, sisäänkäynti kävelytien puolelta) paritanssien ope-
tusta. Ensimmäinen kerta on 9.9. Paritanssitunnit sisältävät syyskau-
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della Juha Turun ohjauksessa lavatanssien opettelua. Oma pari ei ole 
välttämätön. Vaihdamme myös pareja, joten varmasti kaikki pääsevät 
tanssimaan. Tunneilla aloitetaan aina perusteista, joten kuka vain voi 
osallistua. Kausimaksu on 50 € (60 € jos ei jäsen), Paritanssitunnit 
järjestetään jos osallistujia on vähintään 20. Ilmoittautuminen on vält-
tämätön sähköpostiin matti.viikari@gmail.com

Tanssi on monella tavalla hyödyllistä

Tanssin terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Säännöllinen tanssimi-
nen kasvattaa kuntoa jopa paremmin kuin kuntosaliharjoittelu, lisää 
liikkuvuutta ja kehittää tasapainoa. Sen lisäksi tanssiminen antaa pal-
jon myös henkistä hyvää. Tanssiminen voi muun muassa kasvattaa 
itsevarmuutta,  parantaa  sosiaalisia  taitoja  ja  lisätä  kehotietoisuutta. 
Tanssin fyysinen rasitus  saa sydämen hakkaamaan lujemmin,  hien 
kasvoille ja mielihyvää tuottavat endorfiinit liikkeelle. Mutta kehossa 
tapahtuu muutakin. Tanssiminen aktivoi aivoissa laajoja alueita, jotka 
liittyvät  esimerkiksi  liikkeen tuottamiseen,  tilan hahmottamiseen ja 
rytmin havaitsemiseen.

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.

Tunneille voi osallistu silloin kun ehtii. Oman tanssillisen kehityksen 
kannalta on kuitenkin hyödyllistä osallistua mahdollisimman usein, 
jotta rytmi ja kuviot syöpyisivät lihasmuistiin. Tanssi ei ole missään 
tapauksessa  vain  ”vanhojen  ihmisten”  juttu,  vaan hyvin palkitseva 
nykyaikainen harrastus. Erityisesti ikäihmisille tanssi on kaikin puo-
lin mitä mainiointa. Tanssiminen on hyvin paljon monimuotoisempi 
harjoitusmuoto  kuin  tavallinen  lihaskuntoharjoittelu.  Kun  ihminen 
vanhenee, niin hänen tulisi valita liikuntamuoto, joka aktivoi aivojen 
useita  eri  osia  ja  tässä suhteessa tanssiminen on lähestulkoon yksi 
parhaista liikuntamuodoista.
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Teatteri Hyökyvuori, esitykset jatkuvat elo- ja syyskuussa Pak-
kasmäen kesäteatterinäyttämöllä Soukassa (Espoonlahdentie 10)

Soukka-seuran jäsenet saanevat taas teatterikäynnillä ilmaisen kahvin 
ja pullan. Kahvilipun saa lipun oston yhteydessä ilmoittamalla seuran 
jäsenyyden. Lisätiedot ja varaukset:

info@teatterihyokyvuori.com, puh 0400 260 710, https://teatterihyo  -  
kyvuori.net/

Soukka-päivä la 1.9. klo 10 – 16, tanssit palvelutalossa klo 17-20

Ostarilla  paikalliset  yhdistykset  ja  toimijat  esittelevät  toimintaansa. 
Soukan Huolto tarjoaa soppatykistä hernekeittoa, partiolaisilta lettuja, 
Espoonlahden Martoilla kahvila, tanssiesityksiä, liikkeissä esittelyjä 
ja tarjouksia. Ilmainen kirpputori, omat pöydät (ja tarvittaessa katok-
set) mukaan. 

Alkuillalla  alkaen klo 17 loistava  Swing Memories  Rytmiorkesteri 
tanssittaa palvelutalon parketilla (Soukankaari 7). Illan aikana tanssi-
esityksiä  ja  pikainen  samban  perusteiden  opetustuokio.  Buffetista 
kahvia ja pullaa. Vapaa pääsy.

Seurantalon talkoot tansseineen la 15.9. klo 12-20 (Soukan ranta-
tie 74)

Piharakennuksen terassi uusitaan talkoilla klo 12 alkaen. Tarjolla on 
mukavan yhdessäolon ja työnteon lisäksi muurinpohjalettuja ja grilli-
makkaraa.   Kunnon  talkootapahtuman  perinteiden  mukaisesti  iltaa 
jatketaan  viimeistään  kello  18  alkaen  tanssien  seurantalon  salissa. 
Vapaa pääsy.
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Geologinen kävelyretki Alakartanontien urheilukentältä syksyn 
aikana, ajankohta on vielä varmistumaton, seuraa ilmoitustaulu-
ja tai nettiä

Kivi on Maassa kaiken perusta. Soukan vanhimmat kivet ovat 2700 
miljoona vuotta vanhoja, ja nyt näkyvillä olevat kalliot ovat rapautu-
malla kuluneet kilometrien verran. Vaikka kivet koostuvat pääasiassa 
vain muutamasta alkuaineesta eli piistä, alumiinista, magnesiumista 
ja  hapesta,  on  niiden  lisäksi  mukana  olevilla  alkuaineilla  ja  kiven 
synnyn aikaisilla olosuhteilla ratkaisevan suuri merkitys siihen mitä 
mineraaleja ja ominaisuuksia kivi saa. Kävelyllä perehdytään kivila-
jien ja mineraalien syntyyn sekä aineiden suureen kiertokulkuun.  

Aluksi Maa oli tulisen kuuma laavapallo. Pinnan jäähdyttyä kiveksi 
erilaiset prosessit alkoivat murentaa kiveä lopulta mm. soraksi ja sa-
veksi. Irtomaassa kasvit, sienet ja eliöt saattoivat kasvaa ja lisääntyä 
ja  muodostivat  yhden maaperän  korvaamattoman  arvokkaan aines-
osan, mullan. Viimeisin jääkausi ja sen loppuminen noin 10000 vuot-
ta sitten muovasi nyt näkyvää geologista maisemaa hyvin suuresti.

Retkellä kuljetaan osin maastossa, mutta kohtuullisen helppokulkui-
sia reittejä. Varustaudu sään mukaisesti.

Syyskokous pidetään ke 21.11.2018 Soukan palvelutalossa (Sou-
kankaari 7) alkaen kello 18.30

Kokouksessa  valitaan  seuralle  puheenjohtaja,  jäsenet  johtokuntaan 
erovuoroisten (tai muuten estyneiden) tilalle sekä toiminnantarkastaj-
at,  joilla  tarkoitetaan  seuran  säännöissä  mainittuja  tilintarkastajia, 
sekä päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousar-
viosta.  Kokouksen jälkeen kuullaan alustus espoolaisesta  puutarha-
palstaviljelystä ja sen tulevaisuudesta. Kahvitarjoilu.
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Itsenäisyyspäivän juhla to 6.12. klo 15.00

Perinteinen arvokas paikallisin voimin toteutettu juhla Suomen itse-
näisyyden  101-vuotispäivänä  pidetään  Soukan  kappelissa,  Soukan-
kuja 3.  Juhlapuheen lisäksi  on musiikki-  ja  lausuntaesityksiä.  Tar-
kempi ohjelma esitetään myöhemmin mm. ilmoitustauluilla. Kahvi-
tarjoilu. Vapaa pääsy.

Nuutinpäivän tilaisuus Soukan palvelutalossa (Soukankaari 7) su 
13.1.2019 klo 17-20.30 

Nuuttipukkiperinne  on 
tullut  Suomeen 
vuosisatoja  sitten 
Ruotsista. Nuutinpäivä, 
20.  päivä  joulusta, 
lopetti  joulunajan 
juhlan.  Alun  perin 
nuuttipukkina 
kiertäminen oli nuorten 
miesten  perinne.  He 

pukeutuivat  esimerkiksi  vanhaan  käännettyyn  turkkiin  sekä  pitivät 
päässään  sarvia  ja  tuohista  tai  nahkaista  naamaria.  Nuuttipukit 
mekastivat ja kiersivät talosta toiseen joulunpyhistä jäänyttä olutta ja 
ruokia  vaatien.  Vaikka  nuuttipukkeja  pelättiin,  heidät  kuitenkin 
päästettiin sisään. Mikäli nuuttipukeille ei annettu olutta, he saattoivat 
tehdä  jotakin  vahinkoa.  Lopuksi  koko  ajan  kasvanut  seurue  meni 
kylän  suurimpaan  taloon,  jossa  juhlittiin  ja  tanssittiin.  Meillä 
palvelutalo on tämä kylän suurin johon nuuttipukki seurueineen tulee. 
Illalla  tarjolla  laulua,  uuniohrapuuroa  väskynäsopan  kera, 
tanssiesityksiä  ja  tanssia,  leikkejä.  Tanssimusiikista  vastaa  loistava 
Swing Memories Rytmiorkesteri. Vapaa pääsy.
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Seuran vastuuhenkilöt vuonna 2018

puheenjohtaja Matti Viikari 040 776 9613
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.jappinen42@gmail.com

rahastonhoitaja Kaisa Kivi 040 574 9577
kaisa.kivi@tietotori.fi     

johtokunnan jäsen Arvi Hurskainen 045 631 3025
arvi.hurskainen@helsinki.fi

johtokunnan jäsen Timo Minkkinen 0400 915 445 
timominkki@gmail.com 

johtokunnan jäsen Mauri Siikanen 040 832 0414

johtokunnan jäsen Reino Turo 040 557 6953
reinoturo@gmail.com     

Benita Åkerlund 040 557 5213
seurantalon vuokraus 
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.
 
Soukka-seuran kotisivusto esittelee seuran toimintaa. Se sisältää mm. tapah-
tumakalenterin, uutisia, tietoa palveluista, linkkejä Soukassa toimiviin yh-
distyksiin  sekä  Soukan historiaa.  Sivuston  osoite  on  http://www.soukka-
seura.fi tai www.soukkaseura.fi Facebookissa on Soukka-seura ryhmä.

Seuran jäsenille on järjestetty mahdollisuus osallistua yhteiseen sisäiseen 
viestintään. Julkisten sivujen lisäksi heille on omat sisäiset keskustelu- ja 
tiedotepalstat. 

Jos olet kiinnostunut liittymään mukaan yhdistyksen ja sen jäsenten viestin-
tään,  ota  yhteyttä.  Saat  tarvittavan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja 
salasanan sähköpostitse tai puhelimitse. 

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 jukka.kivi@tietotori.fi sähköpostitse ja puhe-
limitse 0400 578 000.

Sähköinen tiedottaminen sähköpostiin

Seuraava jäsentiedote toimitetaan tammikuussa. Lähetämme jäsentiedotteet 
ja muutaman kerran vuodessa myös tuoreet tapahtumatiedotteet sähköpos-
titse kaikille joiden toimiva sähköpostiosoite on meillä tiedossa ja lupa säh-
köiseen  tiedottamiseen  saatu.  Hyvin  mielellämme  toimitamme  kaiken 
pelkästään sähköisesti. Se pienentää kovasti seuran kuluja ja vaivaa. Jos 
mitään sähköpostilla toimitettuja tiedotteita ei ole tullut ja niitä haluatte tai 
haluatte pelkästään sähköisiä tiedotteita, pyydän ystävällisesti lähettämään 
asiasta viestiä matti.viikari@gmail.com. 
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Soukan malariaepidemia

Istuin eräänä kesäiltana pihallani keinussa ja nautin ihanasta 
kesäillasta. Taivas oli sininen ja luonto ympärilläni kaunis. Kuitenkin 
alkoi tuntua että kesä oli siirtymässä kohti syksyä. Minut valtasi 
hiljainen haikeus. 
Silloin kädelleni istahti hyttynen. Niitä ei ollut näkynyt koko kesänä. 
Katselin sitä ja muistelin, miten Porkkalan alueen luovutuksen 
yhteydessä saimme tuliaisina venäläisiltä malarian. Elettiin siis 
vuotta 1946. Tauti levisi malariahyttysten välityksellä. Isäni taisi olla 
ensimmäinen potilas. Hänelle nousi erittäin kova kuume, joka sitten 
taas laski hyvin alhaisiin lukemiin. Isäni siirrettiin Helsinkiin 
Concordian sairaalaan. Hänet tutkittiin tarkasti ja tilannetta 
seurattiin ilman mitään selitystä. Äitini alkoi tutkia lääketieteellisiä 
asiakirjoja ja päätti ehdottaa lääkärille, että olisiko mahdollista että 
kysymyksessä oli malaria. Lääkäri katsoi äitiäni pitkään halveksivasti 
ja kysyi: ”Milloin tohtori Söderström on kuullut että Suomessa olisi 
malariaa?  Päätettiin kuitenkin ottaa näyte, jonka tulos osoitti että 
kysymyksessä oli malaria. Lääkitys aloitettiin –kiniiniä-, vähitellen 
tilanne rauhoittui. Lääke tepsi! Mutta isäni parantumisen tie oli 
pitkä. Hän oli laihtunut ja yleiskunto oli pohjalukemissa.  Hänen 
jälkeensä todettiin useita malaria tapauksia Soukan ja Suvisaariston 
alueella. 
Malaria hyttynen eroaa selvästi tavallisesta suomalaisesta hyttysestä 
– sen ”istuma-asento” on erilainen ja helposti tunnistettavissa.
Kädelläni istuva hyttynen oli palauttanut mieleeni koko tämän 
erittäin harvinaisen tapahtuman Soukassa. 
Uskomatona, että meidän alueellamme on ollut tällainen epidemia! 
Suosittelen tutustumista malariaan yksityiskohtaisemmin. 

Benita Åkerlund

Övergård (Yläkartano)
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Soukka-seuran yhteistyökumppaneita
Seura toimii monien tahojen kanssa yhteistyössä. Yksi merkittävä taho on kaupun-
gin perustama Suur-Espoonlahden asukasfoorumi. Kullakin suuralueella on oma 
asukasfoorumi.

Asukasfoorumitoiminnalla tavoitellaan sitä, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivi-
sesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumitoiminnan tavoit-
teena on siis edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oma-
aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä omatoimista toimintaa 
alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi. 

Kaupunki haluaa toiminnalla luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yh-
teistoiminnalle  sekä  edistää  asukkaiden  aktiivisuutta  ilmaista  näkemyksensä  tär-
keistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.

Espoonlahden foorumin sivut netistä kaupungin palvelimella löytyvät nyt linkistä

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/
Asukasfoorumit/Espoonlahti/SuurEspoonlahden_asukasfoorumi(35111  )  

ja Facebookista

https://www.facebook.com/SELAFasukasfoorumi/

Tavallisesti  on  järjestetty  neljä  viisi  foorumitilaisuutta  vuodessa.  Tulevien  tilai-
suuksien ajankohtia ja aiheita foorumin valmisteluryhmä ei valitettavasti pysty vie-
lä kertomaan eikä uuden valtuuskauden ajan toimiva valmisteluryhmä ole vielä jär-
jestäytynyt.  Valmisteryhmään kaivataan  aktiivisia  jäseniä  jotta  toiminta 
käynnistyisi. Mikäli  tällainen  toiminta  kiinnostaa,  ilmoittaudu  vaikka  Matti 
Viikarille.

Espoonlahden seurakunnalla on runsaasti toimintaa. Lähiajan toiminta löytyy 
aina linkistä

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/espoonlahden-
seurakunta/tapahtuu-espoonlahdessa
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