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Tervehdys kaikki söörmarkkulaiset!
”Life´s like a box of chokolates, you never know what you´re gonna get”.
Vapaa käännös tästä legendaarisesta lauseesta menee suurinpiirtein näin: ”Elämä on kuin
suklaarasia, koskaan ei tiedä mitä saa”. Näin osuvasti totesi Tom Hanks elokuvassa Forest Gump.
Elämme tällä hetkellä poikkeuksellisia aikoja. Tämä on myös vaikuttanut meidän kaikkien elämään
sekä sitä myöden tietysti Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuraan. Kiinan Wuhanin ”rasia” olisi saanut
jäädä avaamatta.
Olemme myös toipumassa pikkuhiljaa viime vuoden kesällä iskeneen vesivahingon tuhoista. Viime
vuoden kesäkuussa keittiön lattialla lainehti vesi. Tästä aiheutui lattian purkaminen ja kalusteiden
poisto. Jouduimme uusimaan keittiötilat lähes kokonaan uudelleen. Tämä aiheutti käyttökatkon
nuorisoseurantalon käytössä. Nyt remontti on kuitenkin valmis. Taloudellisesti tämä vesivahinko
toi suuren laskun seuralle. Onneksemme saimme valtionavustuksena korjausrahaa 9000 euroa.
Tämä kattoi remonttikustannukset ja vuoden 2020 aika talolle on voitu hankkia myös uusi liesi.
Olemme myös pystyneet tekemään pieniä parannuksia talon käyttäjille. Olemme saaneet todella
hienot uudet tuolit käyttöömme. Tämä tuo tilaisuuksiin varmasti lisämukavuutta. Tämän lisäksi
olemme korjanneet äänentoistojärjestelmää, joten jatkossa käyttäjille löytyy myös näistä iloa.
Olemme myös kehittämässä uudenlaista osallistumistapaa toimintaamme. Kaikkia ei kiinnosta
hallinnolliset asiat, mutta toisaalta he olisivat valmiita tulemaan talkoisiin vaikkapa keittämään
kahvia tai myymään kioskille. Tähän on ratkaisuna ”vapaaehtoisryhmä”. Voit osallistua talkoisiin
ilman mitään pakollisia sitoumuksia. Muistutan kuitenkin, että olet tervetullut tietysti myös
sääntöjen määräämiin kokouksiin ja sitä kautta johtokuntaankin.
Söörmarkku on ollut myös tiestön osalta suuressa myllerryksessä. Olemme vihdoinkin saanut vt8
ja 23 risteysalueen kuntoon. Eritasoliittymä poistaa säännöllisesti ruuhkautuvan tasoliittymän
aiheuttamat turvallisuus- ja sujuvuuspuutteet. Matka-aika lyhenee varsinkin valtatie 23 suunnasta
saapuvalle työmatkaliikenteelle ja Porin sataman kuljetuksille. Pyöräteiden tilanne on vahvistunut
työmaiden mukana. Pyörätie Lehtolasta koululle valmistui jo viime vuonna. Tämän vuoden
hankkeena on ollut Söörmarkku – Noormarkku välisen pyörätien rakentaminen ja Lotan etappi nimen saanut pyörätie vihittiin käyttöön heti koulujen alettua elokuussa. Pyörätie on syksyn
mittaan ollut kovassa käytössä niin koulu- ja työmatkaliikenteessä, kuin vapaa-ajan liikkujien ja
urheiluseurojen osalta.
Talous on ikuinen yhdistysten kompastuskivi. Samat ongelmat ovat meillä. Taloutemme on
pääasiassa jäsenmaksujen sekä vuokratulojen varassa. Nykyinen koronapandemia on peruuttanut
melkein kaikki tapahtumat koko vuodelta. Olemme menettäneet paljon vuokratuloja, joka tulee
vaikeuttamaan toimintaamme. Maksamme kuitenkin suhteellisen korkeita kustannuksia mm.
lämmityksestä seuratalolla. Pyydänkin jäseniä maksamaan jäsenmaksunsa sekä mahdollisen
kannattajamaksun. Haluamme jatkossakin, että kylämme keskus: historiallinen nuorisoseuratalo,
pysyy jatkossakin kunnossa ja palvelee kaikkia kyläläisiä.

Haluan kiittää jo tässä vaiheessa yhdistyksemme aktiivisista toimijoista. On ollut ilo toimia
puheenjohtajana vuoden alusta. Jaakko Rainiolan suuret saappaat tuntuvat vieläkin suurilta mutta
onneksi Jaakko sekä johtokunta ovat jaksaneet maltillisesti olla mukana tukemassa sekä
neuvomassa. Kiitos myös aktiivisille kyläläisille avusta vaikeina aikoina. Yhteistyössä on voimaa.
Toivottavasti tilanne vielä normalisoituu ja saamme taas toimintamme kunnolla käyntiin. Lopuksi
toivotan kaikille söörmarkkulaisille ja Söörmarkku-henkisille erittäin mukavaa syksyä koko
johtokunnan puolesta.

Matti Hatanpää
puheenjohtaja
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry

Matilla käsissään Nuorisoseuran merkki, joka jouduttiin väliaikaisesti irrottamaan Nuorisoseurantalon
seinästä. Merkki on tallessa ja asennetaan uudelle paikalleen.

Peli-illoissa tapahtuu!

Kevään viimeiseksi jääneessä peli-illassa vieraina olivat mm. Ässien maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahl
(oikealla) sekä puolustaja Teemu Vuorisalo. Kuva Uutisluotsi / Petra Söder.

Nuorisoseurantalolla on jo jokusen vuoden ajan pidetty alakouluikäisille lapsille tarkoitettuja peliiltoja. Näissä illoissa lapset saavat pelata erilaisia pelejä, mm. biljardia, ilmakiekkoa, pingistä,
sählyä ja lautapelejä. Peli-illassa on myös pieni kioski, josta voi ostaa pitsaa, karkkia ja juomista
pikkurahalla. Viime maaliskuun peli-ilta oli erityinen, sillä saimme vieraaksi Ässien
maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahlin sekä puolustaja Teemu Vuorisalon. Illan aikana he
jakoivat nimmareita ja pelailivat lasten kanssa. Talolle oli tuona iltana saapunut noin 50 lasta peliiltaan.
– Halusin ilman muuta tulla tänne, kun tuli mahdollisuus. Hienoa nähdä, että täällä on edelleen
näin virkeää toimintaa, jutteli Söörmarkusta itsekin kotoisin oleva Rosendahl.
Syksyllä 2020 peli-illat jatkuvat kerran kuussa. Peli-illoista ilmoitetaan seuran facesivulla sekä
kotisivulla. Syksyn peli-illoissa panostetaan iltaan saavuttaessa käsien pesuun sekä käsidesin
käyttöön.

Söörmarkun koulun asialla
Yksi kevään tärkeimmistä tehtävistä Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuralla oli osallistua omalta
osaltaan Söörmarkun koulun pelastamiseen keväällä esitetyn palveluverkkouudistuksen kynsistä.
Kylä- ja Nuorisoseura johtokunnan johdolla oli mukana yhdessä Söörmarkun koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa kirjoittamassa mielipidekirjoitusta sekä järjestämässä
yleisötilaisuutta Söörmarkun koululle.
Söörmarkun kaikkien kyläläisten, koulun vanhempien sekä kylän yhdistysten yhteiset ponnistelut
koulun puolesta tuottivat tulosta ja sivistyslautakunta päätti puolustaa Söörmarkun koulua ja
säilyttää 3. ja 4. luokkien opetuksen Söörmarkussa.

Koulun pihalla järjestetyssä tilaisuudessa lapsilla oli tärkeä rooli.
Lapset saivat näyttää ja kertoa
miten tärkeä oma lähikoulu heille on.
Pihaan piirretyt kirjaimet saivat
kirkkaan ja iloisen värityksen
kauniissa kesäillassa.

Tilaisuudessa nähtiin ja kuultiin monia
päättäjiä. Tilaisuus antoi päättäjille
mahdollisuuden tutustua sekä kouluun
että kyläläisiin.
Keskustelu käytiin hyvässä ja
rakentavassa hengessä.

Yhteistyössä vanhempainyhdistyksen
kanssa järjestetty tapahtuma onnistui
hienosti ja valoi uskoa hyvään
lopputulokseen.

Kyliltä kylillle
-hyvinvointipolku etenee

Kyliltä kylille polku etenee syksyllä 2020 kaikille yhteisten talkoiden merkeissä.
Talkoot ovat yleensä keskiviikkoisin ja niistä ilmoitellaan sekä hankeen watsapp-ryhmässä, että
kylän omassa watsapp-ryhmässä. Tule mukaan tekemään omaa hyvinvointipolkua rakkaudella
porilaisille!

Korona häiritsee Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran juhlavuotta
– 100-vuotisjulista haluttaisiin silti pitää kiinni
Söörmarkun kylä- ja nuorisoseuran puheenjohtajaksi vuoden vaiheessa valittu Matti Hatanpää
myöntää, suoraan, että oikeastaan kaikki Söörmarkun kylä- ja nuorisoseuran kevätkauden
suunnitelmat menivät plörinäksi. Näyttää myös siltä, että korona häiritsee toimintaa jatkossakin.
Harmittaa siinäkin mielessä, että Söörmarkun kylä- ja nuorisoseura juhlii tänä vuonna 100vuotisjuhlia. Pyrimme pitämään niistä kiinni, mutta tautitilannetta tietysti tarkkaillaan vielä. Vaikka
monta asia on jouduttu perumaan, juhlavuotta aiotaan edelleen juhlia joulukuussa.
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Söörmarkun Nuorisoseurantalo
Vuokrattava juhla- ja kokoustila
Söörmarkussa keskeisellä paikalla seisoo perinteikäs Nuorisoseurantalo, joka huokuu vanhanajan
tunnelmaa. Tila soveltuu pienistä kokoushetkistä aina sadan hengen juhlatilaisuuksiin saakka.
Keittiöstä löytyy perus kahvi- ja ruokailuastiasto sadalle hengelle.
Pihassa on aidattu lasten leikkialue ja parkkitilaa noin 20 henkilöautolle.
Vuokrahinnasto koko kylätalolle:
25€ / 1-2 ensimmäistä tuntia yhteensä
15€ / tunti, aina kahdeksaan tuntiin saakka
150€ / päivä (klo 8–22)
250€ / vuorokausi
250€ / la-su
350€ / pe-su
Koko talon vuokraan sisältyy keittiön käyttö ja astiat. Avaimet luovutetaan sopimuksen mukaan.
Vuokraan ei sisälly talon siivous. Avaimet palautetaan sopimuksen mukaan ja talo tulee olla
siivottuna seuraavia käyttäjiä varten.
Vuokraamme yläkerran kokoustilaa erikseen. Yläkerran vuokra on 15€ / ilta.
Kahvi- ja ruoka-astiastoa vuokrataan 100:lle hengelle yht. 100€ / vrk.
- sisältäen syvät ja matalat ruokalautaset, juomalasit, kahvikupit aluslautasineen,
kakkulautaset, aterimet terästä (haarukat, veitset, lusikat, kahvilusikat).
Rikkoutuneesta astiasta veloitamme 5€ / kappale.
Kahviastiastoa vuokrataan erikseen 100:lle hengelle yht. 60€ / vrk.

OTA YHTEYTTÄ -lomakkeella voit verkkosivujemme kautta tiedustella Söörmarkun
Nuorisoseurantalon vuokraamista omaa tilaisuuttasi varten.
Kerro meille:
- varauksen ajankohta
- tilaisuudessa tarvitsemasi varusteet (kahvi- tai ruoka-astiasto, tarjoiluastiat yms.)
Tarkistamme varaustilanteen ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.
Lisätiedot ja tiedustelut ensisijaisesti sähköpostilla soormarkkukn@gmail.com tai puhelimitse
arkisin klo 17–19 puh. 044 238 7369.

Kiitämme kaikkia toimintaamme eri tavoin tukeneita,
sekä toivotamme hyvää syksyä!
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran johtokunta 2020
Matti Hatanpää, puheenjohtaja
Juha Kantola, varapuheenjohtaja
Niina Kemppinen, sihteeri
Laura Tarkkio, rahastonhoitaja
Jaakko Rainiola
Anna-Kaisa Palmén
Noora-Mari Iisakkala
Katri Lampikoski
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry
Söörmarkuntie 265, 29570 SÖÖRMARKKU
soormarkkukn@gmail.com / 044 238 7369 / www.soormarkku.net
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran jäsenmaksun 2020 voi suorittaa alla olevilla tiedoilla tai lehden
mukana tulleella laskulla:
Maksun saaja: Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero: FI05 5704 2140 0006 90
Jäsenmaksu: 12€ / henkilö, 30€ / perhe
Kannatusmaksu: 50€ tai muu haluamasi summa
Eräpäivä: 30.10.2020
Jäsenmaksun viitenumero: 13
Kannatusmaksun viitenumero: 220

