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Saukkolan Kylätoimintayhdistys Ry.

Toimintakertomus 2016

Saukkolan kylätoimintayhdistyksen toiminta käynnistyi jälleen vilkkaammin pienen hiljaiselon jälkeen.

Vuosikokousten yhteydessä saatiin voimaan sääntömuutos, joka pienentää hallituksen kokoonpanoa.
Samalla muutettiin myös kokousilmoittelukohtaa, koska paikallinen lehti, Ykkössanomat lakkasi 
ilmestymästä.

Latujen ja pururadan hoidosta ja luistelukentän pukukopin avauksista on edelleen sovittu Lohjan 
Liikuntakeskuksen kanssa. 

Yksi Kylätoimintayhdistyksen aktiivisista toiminnoista on ollut Biljardisaukot viimeisen 11 vuotta ja se on 
järjestänyt peli-iltoja koko toiminta-aikansa säännöllisesti joka toinen viikko, kesäaikaa lukuun ottamatta. 
Pelipäivä on ollut keskiviikko. Kesäisin tapauskohtaisesti. Keskimääräinen osallistujamäärä on ollut neljä 
pelaajaa. Yhteensä biljardisaukkojen toiminta-aikana on pelaajia käynyt alun toistakymmentä eri henkilöä. 
Pelipaikan osoite on: Rekontie 1, 09430 Saukkola.

 Uusi hallitus tarttui nyt innokkaasti toimeen ja useita entisiä ja joitakin uusia toimintamuotoja saatiin 
aikaan.

Suurin hankinta tällä kaudella on ollut kontin ostaminen moottorikelkan säilytyspaikaksi. Sen yhdistyksen 
miehet laittoivat paikalleen ja rakensivat siihen ajosillan talkoovoimin.

Kuntoradan vetisen ja mutaisen kohdan kunnostus hoidettiin myös kuluneella kaudella. Radan alle laitettiin 
rumpuputket ja maa tasattiin. Siitä yhdistyksen kuluiksi jäi kaivurin työn osuus. Lohjan Liikuntakeskus 
maksoi tarvikkeet ja muu työ tehtiin talkoilla. (Mikko Nikander ja Juha Laine)

Kyläpäällikkö koulutuksessa 9.4.2016 oli Katri Helena Muuraiskangas.

Ykkösakselin ”LIVE- elämää kylille pienillä investoinneilla” tiedotustilaisuudessa 9.8.2016 Lohjan Karstulla 
olivat Seija Ulenius ja Kati Lyytikäinen.

Latuja ja pukukopin hoitoa on suoritettu silloin kun sää on ollut sen mukainen. Laduista ja pururadasta on 
huolehtinut Mikko Nikander. Luistelukentän ollessa käytössä pukukopin avaimet ovat kiertäneet viikoittain 
sovitun listan mukaisesti.

Yhteislauluiltoja, Esko Hiltusen hanurin tahdissa, on pidetty kerran kuukaudessa keskiviikkoisin, lukuun 
ottamatta kesä-heinä- ja elokuuta. Paikalla on ollut vaihtelevasti 10-20 laulajaa.

Petankkipeli-illat aloitettiin kesäkuun alusta Myyräpuistossa ja niitä jatkettiin aina lokakuulle asti. Pelaajia 
mukana 6-12 henkeä.

Uutena aloitettiin syksyllä käsityö-illat torstaisin. Paikalla on ollut 8-10 käsityön tekijää. Jokainen on tuonut 
oman käsityön mukanaan ja lisäksi on ollut esittelijöitä eri työtavoista. Kahvipussitöitä ohjasi Sylvi Hiltunen, 
Askarteluja Raija Paloniemi, köysitöitä kävi esittelemässä Kim Rönnberg ja juomatölkkien nipseistä tehtäviä 
töitä Silja Koivunen. Lisäksi osanottajat kertovat omista kokemuksistaan toisille.
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Muut yksittäiset tapahtumat

Helmikuu
                           27.2.2016 Talvirieha Saukonkodolla. Pihalla oli erilaisia toimintamuotoja ja sisällä pidettiin

 kahvilaa ja paistetiin vohveleita. Väkeä kävi ihan mukavasti.

Maaliskuu

8.3.2016 Avoin keskusteluilta toiveista ja tavoitteista Saukonkodolla.

Huhtikuu

23.4.2016 Kotiseutukierros Saukkolassa. Lähtö oli Saukonkodon pihasta ja matkalla oli 
tarjolla kahvit. Oppaana toimivat Mikko Nikander ja Juha Laine.

Toukokuu

21.5.2016 Maailman ravintolapäivänä oli pihakahvila Saukonkodon pihassa. Tarjolla oli 
vohveleita, kahvia ja pullaa. Paikalla oli myös ilmaisia kirpputoripaikkoja ja muutama myyjä 

                          olikin paikalla. Oli myös kierrätyspöytä, johon sai tuoda tavaraa ja ottaa tarvitsemaansa.
Jäljelle jääneet tavarat toimitettiin hyväntekeväisyyskeräykseen.

                          
Kesäkuu

11.6.2016 Avoimet kylät-tapahtuma. Saukonkodon ovet olivat avoinna kävijöille. Puffetti ja 
                           arpajaiset. Pihalla oli puuharata, joka sopi sekä lapsille, että aikuisille. Kävijöitä vain oli
                           minimaalisesti.
Elokuu

14.08.2016 Siltakeilailu pidettiin perinteisesti pikkusillalla. Keilailun lisäksi oli puffetista
saatavana lettuja, kahvia ja pullaa. Mukana myös arpajaiset.
Joukkueita oli 9 kolmen hengen ryhmää. Voiton vei #Tapanila, jossa kilpailivat Mirva, Milla ja 
Vertti Viljakainen.

31.8.2016 Kylien välinen petankkiturnaus, Myyräpuisto. Mukana joukkueet Tavolasta, 
                           Sitarlasta ja Saukkolasta.                        

Marraskuu

10.11.2016 Keskustelutilaisuus, johon oli kutsuttu naapurikylien yhdistyksiä mukaan. Paikalle 
tulivat Koisjärven seudun Kylätoimintayhdistyksen, Kyynäräjärven ympäristön 
pienviljelijäyhdistyksen ja Eläkeliiton Nummen yhdistyksen edustajat.

Joulukuu

7.12.2016 Pikkujoulut joululaulujen, riisipuuron ja torttukahvin kera. Mukana juhlijoita
26 henkeä. Vieno, Seija ja Sylvi valmistivat puuron ja tortut. Myös arpajaiset pidettiin.

Kokoukset

Yleisiä kokouksia on ollut kaksi 16.1.2016 ja 6.2.2016

Hallitus on kokoontunut 9 kertaa.
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Hallitus

Seija Ulenius, puheenjohtaja

Juha Laine, sihteeri

Katri-Helena Muuraiskangas, varapuheenjohtaja.

Mari Rantanen, rahastonhoitaja

Kati Lyytikäinen, jäsen

Rönnberg Kim, jäsen

Kalevi Immonen, jäsen

Sylvi Hiltunen, varajäsen

Ritva Immonen, varajäsen

Mikko Nikander,varajäsen

Toiminnantarkastajat

Mauno Nurmela

Pasi Hakola

varalla

Juha Särmäharju

Milja Särmäharju

Talous

Talouden pääasiallisin tulolähde on ollut ostopalvelusopimus Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa ja 
Saukonkodosta saatavat tilavuokrat.

Lisäksi omassa toiminnassa saadut kahvilatuotot ja arpajaiset ovat tuottaneet jonkin verran niin kuin myös 
jäsenmaksutulot.

Varoja on käytetty pääasiallisesti moottorikelkan tallin ostoon ja kunnostukseen, sekä kuntoradan 
suokohdan korjaamiseen.

Yhdistyksen omaisuutta ovat äänentoistolaitteet, karaokelaitteet ja kaksi juhlatelttaa, joita lainataan pientä 
korvausta vastaan. 
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