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SOUKKA-SEURA RY, SÖKÖ-SÄLLSKAPET RF

TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2018

Soukka-seuran 49. toimintavuosi oli perinteisen vilkas ja antoisa. Jäsenille ja muille 
soukkalaisille suunnattuja tapahtumia oli runsaasti, vuoden aikana yli 100 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 31.12.2018 nimiä 622.

Johtokuntaan kuuluivat:

Matti Viikari, puheenjohtaja

Sirpa Isotupa, varapuheenjohtaja

Maija Jäppinen, sihteeri

Kaisa Kivi, rahastonhoitaja

Matti Alkula, talousvastaava

Timo Minkkinen

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  yhdessä  Maija  Jäppisen 
kanssa. Matti Viikari hoiti viherpalstatoimintaa. Jäsenrekisteristä huolehti-
vat Benita Åkerlund, Kaisa Kivi ja Matti Viikari. Elli Ritala toimi tapahtuma-
koordinaattorina.
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Johtokunta piti  vuoden aikana 11 kokousta. Sääntöjen mukaisia seuran 
kokouksia oli kaksi. 

Kevätkokous oli 23.3.2018 Soukan palvelutalossa (Soukan elä ja asu -se-
niorikeskus, Soukankaari 7), mihin osallistui 15 henkilöä. Kokous hyväksyi 
toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
tilivelvollisille.  Virallisen kokouksen ja kahvitarjoilun jälkeen  keskusteltiin 
erityisesti  Soukan täydennysrakentamiseen liittyvistä asioista sekä uuden 
palvelulinjan tarpeellisuudesta. 

Syyskokous pidettiin 21.11.2018 Soukan palvelukeskuksessa (Soukan elä 
ja asu -seniorikeskus, Soukankaari 7). Syyskokous valitsi seuran puheen-
johtajaksi vuodelle 2019 edelleen Matti Viikarin. Seuran johtokuntaan va-
littiin vuosiksi 2019 ja 2020 edelleen jatkamaan erovuorossa olevat Matti 
Alkula, Sirpa Isotupa, Kaisa Kivi ja Reino Turo. Todettiin, että johtokun-
nasta ovat erovuorossa vuoden 2019 syyskokouksessa Arvi Hurskainen, 
Maija Jäppinen, Timo Minkkinen ja Mauri Siikanen. Varsinaisen kokouksen 
ja kahvituksen jälkeen Matti Viikari kertoi kuulumisia Espoon kaupungin 
palstaviljelijöille järjestämästä tilaisuudesta koska kukaan kaupungin hen-
kilöistä ei sairastumisten tai matkojensa takia päässyt kokoukseemme sel-
vittämään Espoon kaupungin palstaviljelyyn liittyviä asioita.

Partiolippukunta Mesikämmenen yhdyshenkilöinä toimivat Joonas Peltonen 
ja Kale  Koivunotko.

Toiminnantarkastajiksi,  joilla  tarkoitetaan  säännöissä  mainittuja  tilintar-
kastajia, vuodelle 2019 valittiin Börje Forsman ja Irma Kakkuri sekä varal-
le Leena Saari ja Pirkko Engman.

2. YHTEISTOIMINTA

Soukka-seuran  yhteistyöosapuolia  kuluneena  vuonna  ovat  olleet  useat 
Soukan  alueen  yhdistykset  ja  järjestöt  sekä  Espoonlahden  seurakunta. 
Seura on tarjonnut toimintatilat partiolippukunta Mesikämmenelle seuran-
talon yläkerrassa.  Kellarikerroksen tilassa jatkoi vuokralaisena kuukausi-
vuokraa vastaan yhtye Kiuas. Orkesterit Ladybird ja Jetlag ovat harjoitel-
leet seuran ns. toimistohuoneessa.

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-
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kemättä ja on suoraan kokoonnuttu kylän suurimpaan saliin,  mikä on 
Soukan palvelutalon ruokasali. Nuutti kopistelullaan ajoi huonot henget 
pois  ja  keräsi  emännän säästämät herkut sekä vei  mennessään myös 
joulukuusen. Perinteisesti tapahtumissamme herkkuna on ollut uuniohra-
puuroa ja väskynäsoppaa, niin nytkin. Syömisen jälkeen laulettiin, tans-
sittiin ja katsottiin tanssiesityksiä, joita esittivät Soukan kansantanssijat 
ja Master Tanssiklubin nuoret. Tilaisuudessa oli väkeä sen mitä Soukan 
palvelutalon ruokasaliin ylipäätään mahtuu, lähes 100 henkeä. Illan erin-
omaisen korkeatasoisesta tanssimusiikista vastasi Swing Memories Ryt-
miorkesteri.

Laskiaisen vietolla on pitkät, jo pakanalliselta ajalta periytyvät perinteet. 
Kristillisessä  perinteessä  laskiaisen  jälkeisestä  tuhkakeskiviikosta  alkaa 
40 vuorokauden paastonaika joka päättyy pääsiäiseen.   Espoonlahden 
Marttojen kanssa järjestettyyn laskiaistiistain tapahtumaan Puropuistossa 
(eli  virallisemmin  Soukan  asukaspuisto)  osallistui  runsaasti  väkeä. 
Suotuisa talvisää houkutteli paljon lapsiperheitä mukaan pulkkamäkeen 
ja poniratsastukseen. Grillimakkarat, hernekeitto ja pannukakut tekivät 
kauppansa,  kun  toista  sataa  osallistujaa  valmistui  laskeutumaan 
pääsiäisen odottamiseen.

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

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

Marianpäivä  on  meillä  ollut  jo  vuosikausia  puutarhaihmisten  tapaa-
misaika.  Tänä vuonna tietokirjailija,  biologi  Mattias Tolvanen esitelmöi 
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erityisesti  maaperän  sienten,  bakteerien  ja  biohiilen  merkityksestä 
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  Viihdeorkesteri 
reilun  20  muusikon  voimin  viihdytti  ja  tanssitti  yleisöä,  jota  oli  salin 
täydeltä  lähemmäs  sata.  Seuran  väki  valmisti  tilaisuuteen  kolmi-
senkymmentä litraa maa-artisokkakeittoa ja patonkeja.

Seura on järjestänyt Soukan yleisten alueiden siivoustalkoita lähes koko 
vuosikymmeniä  pitkän  historiansa  ajan.  Vuosia  sitten  roskia  saattoi 
kertyä  useita  kuutiometrejä  muttei  enää.  Positiiviseen  kehitykseen 
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 puuhailun 
ohella grillimakkaroista, muurinpohjaletuista ja kahvituksesta.

Tietokirjailija,  biologi  Mattias  Tolvanen  johdatteli  kolmisenkymmentä 
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  jälkeisellä 
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viikolla. Kokemus osoittaa, että kitkemisellä on merkittävä vaikutus.

Hanikan virkistyskeskuksen alue siirtyi kaupungille, kun sen omistaja lah-
jakirjalla antoi alueen vuosikymmeniä sitten erityisesti ikäihmisten virkis-
tystoimintaan. Tämän edistämiseksi kaupunki rakensi alueelle mm. kate-
tun tanssilavan ja ulkogrillin katoksineen alueella ennestään olevien pää-
rakennuksen ja rantasaunan lisäksi. Hyvin monien vuosien ajan Espoon-
lahden Eläkeläiset RY on huolehtinut kesäkauden käyttövuorojen jakami-
sesta ja alueen yleisestä hoidosta. Toistakymmentä vuotta sitten yhdistys 
pyysi Soukka-seuraa avustamaan hoidossa, ja seura on siitä lähtien mm. 
järjestänyt alueella siivoustalkoita ja polttopuiden tekoa saunaa ja grilliä 
varten. Monena viime vuotena seura on järjestänyt kesäisin Hanikassa 
viikoittain  tiistaisin  ilmaisia  lavatanssitapahtumia,  joissa  on  aina  ollut 
myös rantasauna lämmitettynä  ja  pihagrilli  kuumana.  Keväällä  ilmeni, 
että kaupunki oli vuokrannut Hanikan virkistyskeskuksen Espoon Diako-
niasäätiölle  mm.  huume-  ja  päihderiippuvaisten  kuntoutustoimintaan. 
Kaupungin edustajan mukaan syynä oli, että Espoonlahden Eläkkeensaa-
jat RY oli ilmoittanut ettei se enää kykene huolehtimaan Hanikan virkis-
tyskeskuksen kesäkauden käytön järjestelyistä. Espoon Diakoniasäätiön 
edustaja kevään tapaamisessa ilmoitti, että Soukka-seura voi mielihyvin 
jatkaa  lavatanssitapahtumien  järjestämistä,  ja  vuokra  on  alimmillaan 
vain 200 € / ilta ja lisäksi 40 € (seuran omista) polttopuista. Seura ei voi-
nut tällaiseen suostua ja lisäksi olisi ollut aina ennen tapahtumia tehtävä 
suuritöinen käytettyjen huumeruiskujen etsiminen ja poistaminen, jottei 
niistä olisi  vaaraa.  Pelkästään meidän järjestämissä lavatanssitapahtu-
missa oli Hanikassa vuosittain lähes pari tuhatta vierailukäyntiä ja lisäksi 
muiden tilaisuudet, joita oli lukumääräisesti moninkertainen määrä. Hani-
kan virkistyskeskuksen naapureilta saadun tiedon mukaan Espoon Diako-
niasäätiön hallinnan aikaan koko kesänä siellä oli korkeintaan muutama 
sata vierailukäyntiä.

Syyskauden  perinnetapahtuma  Elotulet-lauluilta  Knaperin  saaressa  pe 
17.8. onnistui sään puolesta ja muutenkin erinomaisesti vaikka pitkään 
jatkuneen kuivuuden ja kohtalaisen tuulen takia varsinaisia tulia ei voitu 
polttaa. Tilaisuus houkutteli saareen tällä kertaa noin 40 henkilöä. Anne 
Jääskeläinen  laulatti  kitaran  kera  ja  säestämässä  oli  myös  Seppo 
Miettinen  haitareineen.  Lohisoppaa  ja  kahvia  myytiin  5  euron 
yhteishintaan.  Ennen  yhteislaulua  kotiseutuneuvos  Benita  Åkerlund 
tarinoi Soukan vanhoista asioista. 
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Soukka-päivää  vietettiin  la  1.9.  klo  10-16.  Ostarilla  oli  runsaasti 
kirpputorimyyjiä sekä tuote- ja toimintaesittelyjä. Espoonlahden Martoilla 
oli  kahvila  ja  SugarMama myi  leivonnaisia  ja kahvia.  Partiolippukunta 
Mesikämmenillä  oli  toimintaohjelmaa  lapsille.  Soukan  Huolto  tarjosi 
soppatykistä  hernekeittoa  melkein  kolmen  tunnin  ajan,  yhteensä 
kolmisensataa annosta. Soukan kansantanssijoilla oli  tanssiesityksiä ja 
mukaan  pyörähtelemään  pääsivät  myös  kaikki  halukkaat  läsnäolijat. 
Viihteellistä iltaa jatkettiin klo 17-20 Soukan palvelutalossa (Soukan elä 
ja  asu  -seniorikeskus),  missä  oli  osallistujille  ilmaiset  tanssit  Swing 
Memories  Rytmiorkesterin  tahdittamana.  Väliajalla  oli  mm.  lasten 
uskomattoman taitavia tanssiesityksiä ja samban perusteiden opetusta. 
Samban opetukseen osallistui myös soukkalainen polttariporukka, noin 
10  nuorta  miestä.  Soukka-seura  tarjosi  kahvit/mehut  ja  pullat  illalla 
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yhteensä noin 55 osallistujalle. 

Seurantalon  ylläpito  aiheuttaa  paljon  kuluja  ja  vaatii  myös  niiden 
pienentämiseksi  talkootyötä.  Piharakennuksen  terassi  saavutti  jo 
parinkymmenen vuoden iän ja nyt oli aika sen uusimiseen. Terassitalkoot 
pidettiin la 15.9. klo 12 – 19. Osallistujia oli vähän, mutta terassi saatiin 
kuitenkin  melkein  valmiiksi.  Suurin  työ  oli  perusteiden  teko,  tukena 
aiemmin olleet luonnonkivet korvattiin pilariharkoista tehdyllä tuennalla. 
Johtokunnan Matit tekivät sen jo ennen talkoopäivää, jotta betoni ehti 
kovettua ennen kannen tekoa.  Talkoiden yhteydessä siivottiin samalla 
piha-aluetta.  Kahvitus,  letut  ja  grillimakkarat  palkitsivat  ahkeroijat. 
Lopuilta vietettiin seurantalon sisätiloissa tanssin merkeissä.

Perinteitä  kunnioittava  itsenäisyyspäivän  juhla  pidettiin  Soukan 
kappelissa yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan kanssa. Juhlapuheen 
piti finanssineuvos Erkki Tassia. Sen lisäksi ohjelmaan kuului seuran ja 
seurakunnan tervehdyssanat sekä erilaisia musiikki- ja lausuntaesityksiä. 
Tilaisuudessa oli esiintyjät mukaan lukien reilu 200 osallistujaa.

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 yleensä pidetty Soukan nuorisotilan liikuntasalissa.

Tanssin opetusta järjestettiin  Soukan nuorisotilassa (Soukantie 13) tai 
seurantalossa kevät- ja syyskaudella yhteensä 87 kertaa. Näistä kansan-
tansseja oli 19 + 13 kertaa, paritanssitunteja 10 + 8 kertaa ja kunto-
tansseja 21 + 16 kertaa. Vuoden aikana tunneille on osallistunut kansan-
tanssiin 16, kuntotanssiin 16 ja paritanssiin 21 henkilöä. Ohjaajina toimi-
vat Mari Castrén, Seijaliisa Pekkanen, Ioulia Torres, Diana Pushkina, Tii-



8

na Ellonen ja Juha Turu. Ryhmien tanssiesityksiä oli Nuutinpäivän tilai-
suudessa,  konserttitanssiaisissa,  Soukka-päivillä  ja  Espoon  kansanmu-
siikkiviikon Pilpatus-tapahtumissa.

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:

 koirapuisto

 Maininkipuisto

 Soukanahteen leikkipuisto

 Soukantori

 Suinonsalmi

 Hannuksenpelto II

 Puolarinaihio

 Yläkartanontie

 oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnalle avustuspäätöksistä

5. SEURANTALO

Talolla pidettiin kevät- ja syyssiivoustalkoot. Pientä kunnostamista on riit-
tänyt pitkin vuotta.  Ulkopuolisille vuokrattuja käyttökertoja kertyi vuoden 
aikana kolmisenkymmentä, 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 osaksi Vesiniityn alueella sekä 
Soukanlaaksossa ja Kartanonkulman pelloilla lähes 290 kappaletta. Espoon 
kaupunki  irtisanoi  Vesiniityn  palsta-alueen  vuokrasopimuksen  talvella 
2018 Riilahdentien rakentamisen vuoksi mutta solmi sitten loppuvuodesta 
uuden sopimuksen alkamaan vuoden 2019 alusta. Rakennetun tien alle jäi 
monia palstoja ja rakentamisen yhteydessä meidän kaikista varotoimista 
huolimatta tuhoutui myös alueen kasteluputkisto. Palstojen kysyntä ylittää 
edelleen tarjonnan. Tämän vuoksi seura pitää varauslistaa palstaviljelijöik-
si  halukkaista,  mitä  puretaan  periaatteella  vanhimmat varaukset  ensin. 
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Listalla olevat on merkitty myös jäsenrekisteriin, vaikka seuran jäsenmak-
sun maksaminen on pakollista vasta palstan saatua. Seura on tehnyt par-
haansa, jotta seuran noin 300 palstaviljelijää ovat voineet jatkaa puutar-
hanhoitoa ja Espoon kaupunki suosisi asiassa muuallakin Espoossa seuran 
vuosikymmenien kuluessa kehittämiä hyviä käytäntöjä. Palstaviljely on li-
säksi tärkeää ja hyvin toimivaa toimintaan juurruttaa asukkaat kotiseu-
tuunsa. Meillä viljelijöillä on taustaa useista kymmenistä valtioista.

7. TIEDOTTAMINEN

Tammikuussa ja elokuussa jaettiin  jäsenille  Soukka-seuran jäsentiedote 
"Seuralainen" 1/2018 ja 2/2018. 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: 

▪ 0 € Hanikan virkistyskeskuksen klapitalkoot, anottu 250 €

▪ 0 €, monikulttuuriset tanssitunnit, anottu 1380 €

▪ 400 € konserttitanssiaiset palvelutalossa, anottu 400 €

▪ 0 € linnunpönttötalkoot, anottu 300 €

▪ 250 €, Soukka-päivä, anottu 800 €

▪ 0 € itsenäisyyspäivän juhla, anottu 1400 €

▪ 600 € Nuutinpäivän tapahtuma 2019, anottu 800 €

http://www.soukkaseura.fi/
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▪ 0 € Elotulet lauluilta, anottu 300 €

Näiden lisäksi seura teki KKI (Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää - oh-
jelma) hanketukihakemuksen, missä anottiin 1150 € avustusta, saatiin 0 
€.

Kohdeavustukset  on  käytetty  myönnettyjen  kohteiden  kulujen  kattami-
seen. Seura on julkaissut vuonna 2018 kaksi jäsentiedotetta, joita on jaet-
tu yhteensä noin 1300 kappaletta.

Espoossa 18.3.2019

SOUKKA-SEURA RY, SÖKÖ-SÄLLSKAPET RF

Johtokunta


