Soukka-seura ry,
Sökö-sällskapet rf
Jäsentiedote 2/2019

Soukka-seura on jatkuvasti kasvava poliittisiin puolueisiin sitoutumaton virkeä kotiseutuyhdistys. 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 jäsenrekisteriimme. Saatuamme maksun
postitamme uudelle jäsenelle viimeisimmän jäsentiedotteemme. Tiedustelut puheenjohtaja Matti Viikari p. 040 7769 613 tai
matti.viikari@gmail.com.

Viime vuoden Soukka-päivä ostarilla. Valokuva M. Jäppinen.

1

Puheenjohtajan palsta
Soukka-seura on nyt 50 vuotta vanha. Yhdistyksen tarkoituksena on
sääntöjensä mukaan kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten
erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten
viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen
ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun
kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.
Voidaan eittämättä todeta, että seura on asukkaiden mielestä ainakin
kohtuullisesti onnistunut, sillä seura on nyt yksi jäsenmäärältään
suurimmista ja toimivimmista espoolaisista kotiseutuyhdistyksistä. Seuran
toiminta on vuosien saatossa muuttunut ajan tarpeiden mukaan.
Vuosikymmeniä sitten uuteen metsäisille kallioille perustettuun lähiöön
tarvittiin lähes kaikkea. Seuran jäsenineen oli oltava aloitteellinen ja
aikaansaava jotta hyvän asumisen ja elämisen edellytyksiä edistettiin ja
siinä myös onnistuttiin. Soukasta niin kuin monesta muustakin lähialueen
lähiöstä tuli puoleensavetävä ja viihtyisä asuinpaikka. Soukan ja
Kivenlahden erityisiä vetovoimatekijöitä olivat merellisyys, metsät ja
kalliot, väljyys ja hyvät koulut.
Alueellinen eriytyminen on kiistaton tosiasia niin Espoossa kuin muuallakin
pääkaupunkiseudulla. Ruotsissa tämä on edennyt monin paikoin jo lähes
peruuttamattomaksi muutokseksi. Vahvin selittäjä on ns. sosiaalinen
maahanmuutto. Sen seuraukset mm. talouteen, turvallisuuteen ja kulttuuriin
ovat olleet haitallisia. Seura pyrkii antamaan hyvin perusteltuja mielipiteitä
ja muistutuksia aluetta koskevista asioista, mutta se ei yksin riitä.
Asukkaiden ja seuran jäsenten tulisi olla aktiivisia ja tehdä myös itse kaiken
voitavan jotta mielipiteet tulisivat päättäjien tietoon ja alueiden hyvät
vetovoimatekijät säilyisivät ja jopa vahvistuisivat.
Seuran syyskokous päättää seuran hallinnosta ja tulevasta toiminnasta.
Olkaa aktiivisia ja kertokaa johtokunnalle jo etukäteen toiveenne tulevasta
ja tulkaa kokoukseen valitsemaan seuran johto.
Toivotan hyvää loppuvuotta!
Matti Viikari
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Poimintoja alkuvuoden tapahtumista
Nuutinpäivän tapahtumassa oli su 13.1. klo 17 – 20.30 Soukan elä ja asu seniorikeskuksessa mukana yhteensä noin 120 henkilöä. Nuuttipukki tuli
kolistellen sisään tarjoilun toivossa ja lopettamaan joulunajan vieton.
Joulukuusi riisuttiin koristeista ja nuuttipukki heitti sen ulos. Talosta löytyi
monenlaista juotavaa ja syötävää.
Kappelin emännän tekemä
uuniohrapuuro ja riisipuuro maistuivat väskynäsopan kera. Soukkalaisen
Show Dance -ryhmän lapsilla ja nuorilla oli hienoja tanssiesityksiä. Swing
Memories Rytmiorkesteri tanssitti väkeä ikivihreiden sävelten tahdissa.
Konserttitanssiaiset pidettiin Soukan elä ja asu –seniorikeskuksessa ma
25.2. klo 17.30-20.30. Musisoinnista vastasi Tapiolan Viihdeorkesteri noin
25 muusikon voimin esittäen omia sovituksia tutuista sävelmistä. Väliajalla
soukkalaiset tanssitytöt esiintyivät ja tarjolla oli perinteiseen tapaan Soukan
viljelypalstoilla kasvatetuista maa-artisokista tehtyä keittoa. Tilaisuudessa
oli noin 120 henkilöä.
Laskiaistapahtuma järjestettiin Puropuistossa ti 5.3. klo 18 – 20 yhdessä
Espoonlahden Marttojen ja Soukan MLL:n kanssa, mitkä tahot hoitivat
tapahtuman mainostamisen. Illan aikana oli tarjolla hernekeittoa,
pannukakkuja ja grillimakkaraa. Tavalliseen tapaan vetonaulana oli
poniratsastus, mihin osallistui yli 40 lasta. Osallistujia oli nyt vähemmän
kuin aikaisempina vuosina vaikka sää ja lumitilanne suosivat laskiaista.
Palstaviljelijöiden tapaamisessa seurantalolla 24.3. klo 13 -15 oli 25
henkilöä. Valitettavasti Mika Nurminen Novarbo Oy:stä oli estynyt
tulemaan tilaisuuteen kertomaan miten biohiilen, sienten ja kasvien
vuorovaikutus toimii. Ehkä ensi keväänä paremmalla onnella. Matti Viikari
kertoi kuitenkin joitain pääkohtia asiasta sekä myös palstaviljelyn
nykytilanteesta Espoossa.
Vuosikokoukseen ke 27.3. klo 18 – 20 osallistui 19 henkilöä. Virallisina
asioina oli päättäminen tilien hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.
Kahvituksen jälkeen Elena Lehtimäki Kierrätyskeskus Oy:stä (HSYneuvonta) piti esityksen kodin jätehuollosta ja lajittelusta.
Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin toteutui la 30.3. Bussimatkalla oli
mukana 19 henkilöä. The Sound of Music –musikaali oli ihastuttava ja
teatterin aulassa tarjottu ruoka erinomaista.
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Puutarhapeltojen talkoot olivat la 6.4. ja su 7.4. klo 10 -14. Talkoissa
silputtiin risuja ja kaadettiin myös puita Rantapellon, Soukanlaakson pellon
ja Vesiniityn pellon reunoilta. Talkoissa oli osallistujia melko runsaasti ja
osallistujat merkittiin listaan. Kartanonkulman pellon talkoot päätettiin
siirtää syksyyn koska pellolla oli vielä lunta monta kymmentä senttiä.
Vesiniityn talkoita jatkettiin vielä sunnuntain lisäksi muutamana päivänä.
Mainittakoon, että ensimmäisen talkoopäivän halotut metriset koivuhalot
kelpasivat varkaiden matkaan.
Linnunpönttötalkoot pidettiin seurantalolla 13.4. klo 10 – 14 ulkona. Sää
suosi mutta nikkarointi piharakennuksen terassilla oli haastavampaa kuin
Soukan koulun teknisessä luokassa, missä näitä talkoita on vuosikausia
pidetty. Nyt koulun rehtori ei pidä mahdollisena antaa tiloja tällaiseen
kolmannen
sektorin
käyttöön.
Puutavara
sahattiin
etukäteen
Nikkariverstaalla sopiviksi palasiksi, jolloin talkoissa tehtiin lähinnä vain
pönttöjen kasaamista. Sihteerimme Maija paistoi talkoolasille
muurinpohjalettuja. Osallistujia oli reilut kymmenen henkilöä. Samassa
yhteydessä siivottiin seurantalon pihaa.
Yleisten alueiden siivoustalkoot olivat la 27.4. klo 10 – 18. Roskasäkkejä,
risuja ja kierrätykseen menevää kertyi vain kaksi ha-peräkärryllistä. Soukka
oli varsin hyvin siivottu roskista jo ennen tapahtumaa.
Seurantalon piharakennuksen maalaustalkoot olivat to 23.5. klo 10 alkaen.
Sitä ennen varhaisesta aamusta lähtien talkoita varten keitettiin perinteistä
punamultamaalia. Maalareina oli vain muutama ihminen ja siksi Övergårdin
tallin varasto-osan seinät maalattiin vasta seuraavana päivänä. Molemmissa
kohteissa valkoiset osat ja ovet jäivät vielä maalaamatta.
Luonnonkukkien päivän kävelyyn su 16.6. klo 13 – 17 osallistui 21
henkilöä. Tietokirjailija, biologi Mattias Tolvanen opasti Alakartanontien
urheilukentältä rantaa seuraillen Soukanlahden pohjukkaan ja takaisin
Soukan läpi kulkevalla reitillä löytyneiden kasvien tunnistamiseen ja
käyttöön.
Haittakasvien kitkemistalkoissa ke 26.6. oli parikymmentä henkilöä.
Seura on kevätkaudella järjestänyt edullisia ja tasokkaita tanssitunteja, niin
kuntotansseja kuin perinteisten lavatanssien opetusta sekä yhteistyössä
Soukan Kansantanssijat Ry:n kanssa kansantanssien opetusta ja esityksiä.
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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 €.
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 ompeluseuran noin
sata vuotta sitten rakentaman
entisen kansakoulukiinteistön
osoitteessa Soukan rantatie
74. Seura vuokraa taloa kokouskäyttöön ja juhlienpitopaikaksi. Sisätiloihin mahtuu
pöytiin istumaan viitisenkymmentä vierasta. Talon vuokra on 150
€/vrk ja jäsenille 120 €/vrk. Talon vuokrausasioissa yhteyshenkilö on
Maija Jäppinen 0400 760 055, maija.jappinen42@gmail.com (sekä
Kaisa Kivi 040 574 9577, kaisa.kivi@tietotori.fi).
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/vahvistinta omiin tilaisuuksiin. Vahvistimessa teho on 50 W, akku kestää
enintään 75 tuntia, signaalin syöttö laitteessa olevasta radiosta, mik5

rofonista, 3,5 mm liittimestä tai Bluetoothilla. Näiden vuokra on 10 €
/ laite/vrk. Seuralta on saatavissa kolme kooltaan 3*3 m pikapystytettävää puutarhakatosta. Näistä tukevin (valkoinen) painaa noin 50 kg,
kevyin (melko heppoinen kangaskatos) kymmenkunta kiloa ja kolmas (punainen) kolmisenkymmentä kiloa. Kaksi taitavaa ihmistä tekee pystytyksen parissa minuutissa, yksinkin mahdollista mutta hitaampaa. Painavimpien vuokra on 25 €/vrk, kevyen 10 €/vrk. Tukevimpaan telttakatokseen on seinät, joita voi kiinnittää halutun määrän. 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 €. Päivässä silppuaa helposti siirtolavallisen verran
risuja ja samalla säästää lavan kuljetuskustannuksista viitisensataa
euroa. 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 niihin liittyvää neuvontaa ja opastusta. Palstojen kysyntä on suurempaa
kuin mitä voidaan välittömästi tarjota, ja siksi käytössä on varausjono, 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 kuivikkeena on olkibrikettiä tai turvetta. Sitä voi käyttää esim. kompostin seosaineeksi ja maanparannukseen. Hinta itse noutaen jäsenille 1,50 € /
l00 l ja muille 2,5 € / 100 l. Hyvin palanutta lantaa on saatavissa rajoitettu erä myös Soukassa kotiin tuotuna hintaan 10 € säkillinen (n.
80 – 100 litraa). Maanparannukseen on saatavilla myös Siilinjärven
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kaivoksen bio-apatiittia omiin astioihin hintaan 6 € / 10 litraa (= n. 15
kg). Tässä hitaasti vaikuttavassa luonnonmukaisessa maanparannusaineessa on neutralointikyky 18 %, nopea neutralointikyky 2 %, ravinnesisältö: kalium (happoliukoinen) 4 %, fosfori 2 %, magnesium 8
% ja kalsium 11 %. Tied. Matti Viikari.
Tulevia tapahtumia
Tanssissa on voimaa, selviää tuoreesta japanilaisesta tutkimuksesta,
jossa oli mukana 1000 naista kahdeksan vuoden ajan. Tutkimuksen
mukaan ne naiset, jotka tanssivat salsaa, tangoa tai jiveä, säilyttivät
parhaiten toimintakykynsä. Tanssi oli tutkimuksen mukaan
ylivoimaisesti paras laji, kun sitä verrattiin esimerkiksi golfiin,
pyöräilyyn, hölkkäämiseen ja joogaan.
Tanssin terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Säännöllinen tanssiminen kasvattaa kuntoa jopa paremmin kuin kuntosaliharjoittelu, lisää
liikkuvuutta ja kehittää tasapainoa. Sen lisäksi tanssiminen antaa paljon myös henkistä hyvää. Tanssiminen voi muun muassa kasvattaa
itsevarmuutta, parantaa sosiaalisia taitoja ja lisätä kehotietoisuutta
sekä nostaa mielialaa. 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.
Askelkuvioiden muistaminen auttaa pitämään kognitiiviset kyvyt
elinvoimaisena
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
7

nykyaikainen harrastus. Erityisesti ikäihmisille tanssi on kaikin puolin 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.
Kansantanssin opetusta tiistaisin kello 20.30 – 22.00
Tiistaisin kello 20.30 – 22.00 3.9. alkaen pidetään Soukan Kansantanssijat ry:n kansantanssiharjoituksia. Ohjaaja on Mari Castrén.
Paikka on Soukan nuorisotila (Soukantie 13, ylin kerros, sisäänkäynti
kävelytien puolelta). Näissä harjoituksissa opetellaan paitsi perusaskeleita myös näyttäviä koreografioita erilaisiin pelimannimusiikkeihin. 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 ilmaiseksi erillisille Soukka-seuran järjestämille paritanssitunneille.
Myös lapset ovat tervetulleita kansantanssijoiden lapsiryhmään. Katso tarkemmin www.soukankansantanssijat.org
Kuntotanssia keskiviikkoisin kello 21-22
Kuntotanssitunnit alkavat keskiviikkona 4.9. Zumballa. Kellonaika
on entinen 21.00 - 22.00 ja paikka myös sama Soukan nuorisotila
(Soukantie 13, ylin kerros, sisäänkäynti kävelytien puolelta). Syyskauden aikana Zumbaa on yleensä parillisilla viikoilla ja parittomilla
on tanssillisempia fitnesslattareita. Ioulia Torres tulee taas vetämään
Zumba-tunteja. Diana Pushkinan vetämissä lattareissa on sellaisia askelkuvioita 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
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Lavatanssien opetusta noin joka toinen sunnuntai kello 14 – 16
8.9. alkaen
Noin joka toinen sunnuntai pidetään Soukan nuorisotilassa (Soukantie 13, ylin kerros, sisäänkäynti kävelytien puolelta) paritanssien opetusta. Ensimmäinen kerta on 8.9. Paritanssitunnit sisältävät syyskaudella 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 välttämätön sähköpostiin matti.viikari@gmail.com
Teatteri Hyökyvuori, esitykset elo- ja syyskuussa Pakkasmäen
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://teatterihyokyvuori.net/

Yhteislauluilta ”Elotulet” Knaperin
saaressa pe 16.8. klo 18
Kesäkauden
päättäjäisissä
tarjolla
lohikeittoa ja kahvia omakustannushintaan
6 €. Lauletaan ja tarinoidaan yhdessä
elokuun illan hämyssä. Ohjelmassa on
myös välähdyksiä Soukan historiasta.
Kokoonnumme Soukan rantatien ja
Verkkosaarenkujan risteyksessä klo 17.30
(Seurantaloa vastapäätä, rannan puolella).
Kuljemme
yhdessä
saarelle.
Ilmoittautuminen lohikeiton määrän takia
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välttämätön: Benita Åkerlund GSM 040 5575213 tai tekstiviestillä tai
sähköpostitse fredrika@saunalahti.fi viim. 15.8. Istumme ulkona
kalliolla, joten pukeutuminen sen mukaisesti. Rankkasateen sattuessa
kokoonnumme seurantalossa. Tervetuloa mukaan!
Soukka-päivä la 7.9. 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 katokset) mukaan.
Alkuillalla alkaen klo 17 loistava Swing Memories Rytmiorkesteri
tanssittaa palvelutalon (Soukan elä ja asu -seniorikeskus) parketilla
(Soukankaari 7). Illan aikana tanssiesityksiä ja mahdollisesti jonkun
tanssilajin pikainen perusteiden opetustuokio. Buffetista kahvia ja
pullaa. Vapaa pääsy.
Geologinen kävelyretki Alakartanontien urheilukentältä syksyn
aikana, ajankohta on vielä varmistumaton, seuraa ilmoitustauluja tai nettiä
Kivi on Maassa kaiken perusta. Soukan vanhimmat kivet ovat 2700
miljoona vuotta vanhoja, ja nyt näkyvillä olevat kalliot ovat rapautumalla kuluneet kilometrien verran. Vaikka maapallon pintaosien 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 kivilajien 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 saveksi. Irtomaassa kasvit, sienet ja eliöt saattoivat kasvaa ja lisääntyä
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ja muodostivat yhden maaperän korvaamattoman arvokkaan ainesosan, mullan. Viimeisin jääkausi ja sen loppuminen noin 10000 vuotta sitten muovasi nyt näkyvää geologista maisemaa hyvin suuresti.
Lähes kaikki kallion päällä nyt oleva irtonainen kivennäismaa on
syntynyt jääkauden aikana ja humusmaa jääkauden jälkeen kasvien,
sienten ja eliöiden vaikutuksesta.
Retkellä kuljetaan osin maastossa, mutta kohtuullisen helppokulkuisia reittejä. Varustaudu sään mukaisesti.
Syyskokous pidetään ke 20.11.2019 Soukan elä ja asu
palvelukeskuksessa (Soukankaari 7) alkaen kello 18.30
Kokouksessa valitaan seuralle puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi,
jäsenet johtokuntaan erovuoroisten (tai muuten estyneiden) tilalle
korkeintaan kahdeksi vuodeksi sekä toiminnantarkastajat, joilla tarkoitetaan seuran säännöissä mainittuja tilintarkastajia, sekä päätetään
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Mikäli
teillä on ajatuksia muutoksista toiminnassa kertokaa siitä
johtokunnan jäsenille hyvissä ajoin jotta nykyinen johtokunta voisi
valmistella asiaa jo toimintasuunnitelmaan. Kokouksen jälkeen on
esitelmä kotiseutuamme koskevasta ajankohtaisesta asiasta.
Kahvitarjoilu.
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Itsenäisyyspäivän juhla to 6.12. klo 15.00
Perinteinen arvokas paikallisin voimin toteutettu juhla Suomen itsenäisyyden 102-vuotispäivänä pidetään Soukan kappelissa, Soukankuja 3. Tilaisuudessa on juhlapuheen lisäksi musiikki- ja
lausuntaesityksiä. Tarkempi ohjelma esitetään myöhemmin mm.
ilmoitustauluilla. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Nuutinpäivän tilaisuus Soukan elä ja asu palvelukeskuksessa
(Soukankaari 7) ma 13.1.2020 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
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tämä kylän suurin, johon nuuttipukki seurueineen tulee. Illalla tarjolla
laulua, uuniohrapuuroa väskynäsopan kera, tanssiesityksiä, tanssia ja
leikkejä. Tanssimusiikista vastaa loistava Swing Memories
Rytmiorkesteri. Vapaa pääsy.
Talkoot Kartanonkulman palstapellolla la 18.1.2020 klo 10 – 13
Talkoissa siistitään pellon sivuja kaatamalla ränsistyneitä ja vaarallisia puita ja silputaan niiden oksia.

Sähköinen tiedottaminen sähköpostiin
Seuraava jäsentiedote toimitetaan tammikuussa. Lähetämme jäsentiedotteet ja muutaman kerran vuodessa myös tuoreet tapahtumatiedotteet sähköpostitse kaikille joiden toimiva sähköpostiosoite on meillä
tiedossa ja lupa sähköiseen 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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Seuran vastuuhenkilöt vuonna 2019
puheenjohtaja Matti Viikari
viherpalstat
matti.viikari@gmail.com

040 776 9613

varapuheenjohtaja Sirpa Isotupa
sisotupa@gmail.com

0500 261 967

talousvastaava Matti Alkula
matti.alkula@gmail.com

050 483 7319

sihteeri Maija Jäppinen
seurantalon vuokraus, tiedotus
maija.jappinen42@gmail.com

0400 760 055

rahastonhoitaja Kaisa Kivi
kaisa.kivi@tietotori.fi

040 574 9577

johtokunnan jäsen Arvi Hurskainen
arvi.hurskainen@helsinki.fi

045 631 3025

johtokunnan jäsen Timo Minkkinen
timominkki@gmail.com

0400 915 445

johtokunnan jäsen Mauri Siikanen

040 832 0414

johtokunnan jäsen Reino Turo
reinoturo@gmail.com

040 557 6953

Benita Åkerlund
kotiseutuneuvos
fredrika@saunalahti.fi

040 557 5213

Elli Ritala
tapahtumaorganisaattori
tuuli-elina.ritala@gmail.com

050 368 7990
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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.
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 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
viestintään, 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 puhelimitse 0400 578 000.
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