
SOUKKA-SEURA RY, 

SÖKÖ-SÄLLSKAPET RF

TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA
2019

Soukka-seuran 50. 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  väkeä.  Seura  valvoi  parhaansa  mukaan
alueen asukkaiden etuja kaavoitus- ja ympäristöasioissa.

1. JÄSENET, TOIMIHENKILÖT JA KOKOUKSET

Soukka-seuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2019 nimiä 617.
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 tilintarkastajia, olivat Börje Fors-
man ja Irma Kakkuri. Varalla olivat Leena Saari ja Pirkko Engman.

Benita Åkerlund hoiti seurantalon vuokrausta yhdessä Maija Jäppisen kanssa. Matti Viikari hoiti vi-
herpalstatoimintaa. Jäsenrekisteristä huolehtivat Benita Åkerlund, Kaisa Kivi ja Matti Viikari. Elli
Ritala toimi tapahtumakoordinaattorina.

Johtokunta piti vuoden aikana 10 kokousta. Sääntöjen mukaisia seuran kokouksia oli kaksi.

Kevätkokous oli ke 27.3.2019 klo 18 – 20 Soukan palvelutalossa (Soukan elä ja asu -seniorikeskus,
Soukankaari 7), mihin osallistui 19 henkilöä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, vahvisti tilin-
päätöksen  sekä  myönsi  vastuuvapauden  tilivelvollisille.   Kahvituksen  jälkeen  Elena  Lehtimäki
Kierrätyskeskus Oy:stä (HSY neuvonta) piti esityksen kodin jätehuollosta ja lajittelusta.

Syyskokous pidettiin 20.11.2019 klo 18.30 - 20 Soukan palvelukeskuksessa (Soukan elä ja asu -se-
niorikeskus,  Soukankaari 7). Syyskokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2020 edelleen
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Matti Viikarin. Seuran johtokuntaan valittiin vuosiksi 2020 ja 2021 edelleen jatkamaan erovuorossa
olevat Arvi Hurskainen, Maija Jäppinen, Timo Minkkinen sekä uutena jäsenenä Kale Koivunotko.
Todettiin, että johtokunnasta ovat erovuorossa vuonna 2020 Matti Alkula, Sirpa Isotupa, Kaisa Kivi
ja Reino Turo. Toiminnantarkastajat valittiin jatkamaan. Osallistujia oli 22 henkilöä. Kokouksen ja
kahvituksen jälkeen Kale Koivunotko esitteli partiotoimintaa niin partiolippukunta Mesikämmenis-
sä kuin muuallakin Espoossa.

Partiolippukunta Mesikämmenen yhdyshenkilöinä toimivat Joonas Peltonen, Jarkko Nivala ja Kale
Koivunotko.

Toiminnantarkastajiksi, joilla tarkoitetaan säännöissä mainittuja tilintarkastajia, vuodelle 2020 valit-
tiin Börje Forsman ja Irma Kakkuri sekä varalle 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 osallistunut aktiivisesti Suomen kotiseutuliiton,
Espoon  kaupungin  ja  Omnian  pilottihankkeeseen  ”Kaikilla  on  oikeus  kotiseutuun”.  Seura  on
tarjonnut  toimintatilat  partiolippukunta  Mesikämmenelle  seurantalossa.  Kellarikerroksen  tilassa
jatkoi  vuokralaisena  kuukausivuokraa  vastaan  yhtye  Kiuas.  Orkesterit  Ladybird  ja  Jetlag  ovat
harjoitelleet seurantalon ns. toimistohuoneessa.

3. SEURAN TILAISUUKSISTA

Nuutinpäivän tapahtumassa oli su 13.1.2019 klo 17 – 20.30 Soukan elä ja asu - seniorikeskuksessa
mukana yhteensä noin 120 henkilöä. Nuuttipukki tuli kolistellen sisään tarjoilun toivossa ja lopetta-
maan joulunajan vieton. Joulukuusi riisuttiin koristeista ja nuuttipukki heitti sen ulos. Talosta löytyi
monenlaista juotavaa ja syötävää. Soukan 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. Mu-
sisoinnista vastasi Tapiolan Viihdeorkesteri noin 25 muusikon voimin esittäen omia sovituksia tu-
tuista  sävelmistä.  Väliajalla soukkalaiset  tanssitytöt  esiintyivät  ja tarjolla oli  perinteiseen tapaan
Soukan viljelypalstoilla kasvatetuista maa-artisokista tehtyä keittoa. Tilaisuudessa oli noin 120 hen-
kilöä.

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 her-
nekeittoa, pannukakkuja ja grillimakkaraa. Tavalliseen tapaan vetonaulana oli poniratsastus, mihin
osallistui yli 40 lasta. Osallistujia oli nyt vähemmän kuin aikaisempina vuosina vaikka sää ja lumiti-
lanne suosivat laskiaista.

Palstaviljelijöiden tapaamisessa seurantalolla 24.3. klo 13 -15 oli 25 henkilöä. Valitettavasti Mika
Nurminen Novarbo Oy:stä oli yllättäen estynyt tulemaan tilaisuuteen kertomaan miten biohiilen,
sienten ja kasvien vuorovaikutus toimii. Ehkä joku toinen kerta onnistumme saamaan tämän asian-
tuntijan esitelmöimään. Matti Viikari kertoi kuitenkin joitain pääkohtia asiasta sekä myös palstavil-
jelyn nykytilanteesta Espoossa.
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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.

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 osallistu-
jia 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 metri-
set koivuhalot kelpasivat varkaiden matkaan.

Linnunpönttötalkoot pidettiin seurantalolla 13.4. klo 10 – 14 ulkona. Sää suosi mutta nikkarointi pi-
harakennuksen terassilla oli haastavampaa kuin Soukan koulun teknisessä luokassa, missä näitä tal-
koita on vuosikausia pidetty. Nyt koulun rehtori ei pidä mahdollisena antaa tiloja tällaiseen kol-
mannen sektorin käyttöön. Puutavara sahattiin etukäteen Nikkariverstaalla sopiviksi palasiksi, jol-
loin talkoissa tehtiin  lähinnä vain pönttöjen kasaamista.  Sihteerimme Maija  paistoi  talkoolasille
muurinpohjalettuja. Osallistujia oli reilut kymmenen henkilöä. Samassa yhteydessä siivottiin seu-
rantalon 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 ta-
pahtumaa.

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. Molem-
missa 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.
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Haittakasvien  kitkemistalkoissa  ke  26.6.  oli  parikymmentä  henkilöä.  Näissä  jo  monia  vuosia
jatkuneissa  kitkenemisissä  poistetaan  erityisesti  jättipalsamia  Puropuistosta  ja  Soukanlaakson
palstapellon laitamilta.  Kuvassa oikealla olevan Mattiaksen takana on kurtturuusua ja jättiputki,
mitkä molemmat ovat haittakasveja. 

Syyskausi avattiin perinteisesti pitämällä Elotulet- yhteislauluilta Knaperin saaressa. Kuivasta
kesästä huolimatta tyyni sää salli jätkänkynttilöiden polttamisen hämärtyvässä illassa. Viime vuonna
perjantai 16.8. oli hyvin lämmin kun laulettiin tuttuja lauluja Soukan seireenien kanssa. Mukana oli
nelisenkymmentä henkilöä.  Lohikeiton ja kahvituksen lomassa kotiseutuneuvos Benita Åkerlund
kertoi muistojaan Porkkalan paranteesiajalta. 

Soukka-päivänä la  7.9.2019 oli  ostarilla  vilkasta  toimintaa  ja  päivän aikana tapahtumissa  kävi
useita satoja ihmisiä. Sää oli suosiollinen klo 14.30 saakka kunnes alkoi ennusteiden mukainen ve-
sisade.  Oli  myyntiesittelijöitä,  kirpputorimyyjiä,  Soukan  kansantanssijoiden  esitys,  kahviloita
runsaine  leivonnaisineen,  partiolaisten  lettuja  ym,  mutta  jo  perinteinen  juttu  on  ollut  Soukan
Huollon  tarjoama  hernekeitto  suoraan  soppatykistä.  Toritapahtumassa  oli  noin  400  osallistujaa.
Uutena toimintana oli  Kahvila Menitassa  Villasukkien Soukka-tapahtuma,  jossa opetettiin mm.
kantapään tekoa. Osallistujia siihen oli n. 20.

Päivä huipentui Soukan elä ja asu -seniorikeskuksessa pidettyihin tanssiaisiin mainion Swing Me-
mories Orkesterin tahdittamana. Kahvin kanssa oli tarjolla Espoonlahden Marttojen ja Menitan kah-
vilan herkullisia leivonnaisia. Illan tapahtumassa oli osallistujia yhteensä n. 80.
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Itsenäisyyspäivän juhla yhdessä Espoonlahden seurakunnan kanssa on jo yli 40 vuotta jatkunut
perinne.  Tällä kertaa Soukan kappelissa juhlapuheen piti  Markku Kilpiö.  Puhe ja puheenjohtaja
Matti Viikarin tervehdyssanat ovat luettavissa seuran nettisivuilla. Perinteitä kunnioittavaan juhlaan
kuuluu myös Espoon Torvisoittokunta esityksineen, lippuvartio jonka hoiti partiolippukunta Mesi-
kämmenet, Soukan koulun lapsiryhmän lauluesitykset sekä Hilkka Niirasen esittämä runonlausunta.
Kanttori, baritoni Elja Puukko esitti kaksi yksinlaulua kanttori Heli Ojalan säestämänä. Osallistujia
oli noin 120 henkilöä.  

Joulukausi loppui Nuutinpäivään 13.1.2020. Nuuttipukki tuli kolistellen Soukan palvelutalon pors-
tuaan ja emäntä sekä muu väki antoi luvan tulla. Nuuttipukki sai emännältä sian lääkinnästä yli jää-
neen ”pirtun”, ruisleivän sekä herkkuja. Nuuttipukki heitti joulukuusen ulos ja toivotti emännälle
kauniin karjan ja isännälle ihramahan. Tämän jälkeen noin 170 hengen juhlaväki nautti uuniohra-
puuroa  väskynäsopan  kera  sekä  nautti  Swing  Memories  Orkesterin  musisoinnista  ja  tansseista.
Osallistujien ikähaitari oli suuri, nuorin noin 2 ja vanhin yli 102 vuotta.
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Seura on edelleen tarjonnut edullisia ja tasokkaita tanssitunteja, niin kuntotansseja kuin perinteisten
lavatanssien opetusta sekä yhteistyössä Soukan Kansantanssijat Ry:n kanssa kansantanssien opetus-
ta ja esityksiä. Näihin on osallistunut yhteensä noin 60 henkilöä.

Seura on aikaisempina vuosina järjestänyt kesäisin kerran viikossa tiistaisin Hanikan virkistyskes-
kuksessa  (Matasaarentie  3)  maksuttomia  lavatansseja  rantasaunoineen.  Espoo  on  vuokrannut
aikoinaan  maksuttomaan  yleiseen  käyttöön  lahjoitetun  virkistyskeskuksen  yhdelle  toimijalle
(Espoon Diakoniasäätiö), minkä jälkeen ainakaan toistaiseksi seura ei ole päässyt käyttämään sitä
vapaasti, vaan siitä perittäisiin yli 200 € illasta. Tämä on valitettavaa, sillä aiemmin kesäisin näissä
seuran tilaisuuksissa oli jopa yli 2000 vierailukäyntiä ja lisäksi muiden toimijoiden lukumääräisesti
useampien tilaisuuksien kävijät. 

 4. EDUNVALVONTA

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

• Seura on laatinut kannanoton kaupungin suunnitteilla olevasta laiturirakenteiden purku- ja
kunnostustoimenpiteistä

• Yläkartanontie ja Kaskilaaksontie – katu- ja puistosuunnitelma
• Yläkartanonristi, asemakaavamuutos
• valitus hallinto-oikeuteen kulttuurilautakunnan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä

5. SEURANTALO

Talolla pidettiin kevät- ja syyssiivoustalkoot. Pientä kunnostamista on riittänyt pitkin vuotta. Ke-
väällä keitettiin aitoa punamultamaalia, millä maalattiin piharakennus. Ulkopuolisille vuokrattuja
käyttökertoja kertyi vuoden aikana kolmisenkymmentä, lähinnä viikonloppuisin. Arki-iltaisin talos-
sa on vakituisia käyttäjiä. Partiolippukunta Mesikämmenet toimii talon yläkerrassa ja kolmena arki-
iltana myös muualla talossa. Taloa käyttivät harjoitustilana orkesterit Ladybird ja Jetlag ns. toimis-
tohuoneessa sekä yhtye Kiuas kellaritilassa.
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6. VIHERPALSTAT

Viherpalstoja oli kertomusvuonna käytössä osaksi Vesiniityn alueella sekä Soukanlaaksossa ja Kar-
tanonkulman  pelloilla  lähes  290  kappaletta.  Espoon  kaupunki  irtisanoi  Vesiniityn  palsta-alueen
vuokrasopimuksen talvella 2018 Riilahdentien rakentamisen vuoksi mutta solmi sitten loppuvuo-
desta uuden sopimuksen alkamaan vuoden 2019 alusta. Rakennetun tien alle jäi monia palstoja ja
rakentamisen yhteydessä meidän kaikista varotoimista huolimatta tuhoutui myös alueen kasteluput-
kisto. Seura teki Vesiniityn pellolle uuden vesimittarikaivon, kunnosti kasteluputkistot sekä perkasi
sarkaojia.  Palstojen  kysyntä  ylittää  edelleen  tarjonnan.  Tämän  vuoksi  seura  pitää  varauslistaa
palstaviljelijöiksi halukkaista, mitä puretaan periaatteella vanhimmat varaukset ensin.

Listalla olevat on merkitty myös jäsenrekisteriin, vaikka seuran jäsenmaksun maksaminen on pakol-
lista vasta palstan saatua. Seura on tehnyt parhaansa, jotta seuran noin 300 palstaviljelijää ovat voi-
neet  jatkaa  puutarhanhoitoa  ja  Espoon  kaupunki  suosisi  asiassa  muuallakin  Espoossa  seuran
vuosikymmenien kuluessa kehittämiä hyviä käytäntöjä. Palstaviljely on lisäksi tärkeää ja hyvin toi-
mivaa toimintaan juurruttaa asukkaat kotiseutuunsa. Meillä viljelijöillä on taustaa useista kymme-
nistä valtioista.

7. TIEDOTTAMINEN

Tammikuussa  ja  elokuussa jaettiin  jäsenille  Soukka-seuran jäsentiedote "Seuralainen" 1/2019 ja
2/2019. Tiedotteita jaettiin myös seuran tilaisuuksissa. Tiedotteet toimitettiin lisäksi sähköisesti pdf-
muodossa niille seuran jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. Tapahtumista on lisäksi
ilmoitettu julkisissa rakennuksissa sekä eri puolilla Soukkaa oleville ilmoitustauluille jaetuilla tie-
dotteilla ja Länsiväylässä "Menovinkit" palstalla. Tiedottaminen on niellyt seuran varoja ja vaatinut
jalkatyötä johtokunnan jäseniltä ja heidän omaisiltaan. Tiedottamisen tehostaminen on jatkuvasti
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,  uutisia,  tietoa  palveluista,
linkkilistan soukkalaisista yhdistyksistä sekä Soukan historiaa. Seura on myös Facebookissa. Seuran
jäsenille on myös järjestetty mahdollisuus osallistua yhteiseen sähköiseen viestintään.

8. TALOUS

Seuran jäsenmaksu oli 15 euroa jäseneltä.
Puutarhapalstaviljelijöiltä  on  kerätty  maanvuokra-  ja  vesimaksuja  arvioituja  kuluja  vastaavasti.
Seura sai tai haki vuoden aikana Espoon kulttuurilautakunnalta avustuksia seuraavasti:

• 800 €, monikulttuuriset tanssitunnit, anottu 1100 €
• 500 € konserttitanssiaiset palvelutalossa, anottu 500 €
• 0 € linnunpönttötalkoot, anottu 400 €
• 500 €, Soukka-päivä, anottu 800 €
• 500 €, villasukkien Soukka, anottu 500 €
• 800 € itsenäisyyspäivän juhla, anottu 1400 €
• 0 € Nuutinpäivän tapahtuma 2020, anottu 800 €

Kohdeavustukset  on  käytetty  myönnettyjen  kohteiden  kulujen  kattamiseen.  Seura  on  julkaissut
vuonna 2019 kaksi jäsentiedotetta, joita on jaettu yhteensä noin 1300 kappaletta.

Espoossa 18.3.2020
SOUKKA-SEURA RY, SÖKÖ-SÄLLSKAPET RF

Johtokunta
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