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SÖÖRMARKUN
SANOMAT

Hei söörmarkkulaiset!
Vuosi on taas vierähtänyt. On aika julkaista Söörmarkun Sanomat. Tämä ”oma”
lehtemme toimii hienolla tavalla tiedonantajana ja yhdyssiteenä kyläläisille. Kuluneen vuoden aikana on yhdistyksellämme ollut monia eri tapahtumia. Pääasiassa tilaisuudet on olleet ”pyhätössämme” elikkä Nuorisoseurantalolla (Nuokkarilla). EU-hanke oli viime vuonna. Leikkipihan tekeminen joka sitten jouduttiin
purkamaan kun kävely-pyörätie tehtiin sen päälle. Paljon tehtiin talkootöitä leikkipaikan pystyttämiseksi ja pienellä väellä. Kaupunki kuitenkin pystytti leikkipihan
uuteen paikkaan Nuorisoseurantalon pihaan tämän vuoden toukokuussa ja nyt
voimme järjestää leikkikenttätoimintaa omalla talolla.
Edelleenkin on huonona asiana kävely-pyörätien toisen osan tekeminen Söörmarkuntielle. Enää ei riitä kaupungin toistuva selitys: maanomistajat ei pääse sopuun, sille asialle pitää tehdä jotain. Jos teille tulee ideoita mieleen miten täällä Söörmarkussa toimisimme, ja kehittäisimme kaupunginosaamme niin ottakaa yhteyttä
meihin johtokuntalaisiin. Uutena johtokunnan jäsenenä ja samalla tiedottajana on
aloittanut tämän vuoden alusta Laura Tarkkio. Laura on ihan uusi Söörmarkkulainen ja heti mukana aktiivisesti.
Haluan kiittää kaikkia johtokuntamme jäseniä aktiivisesta toiminnasta yhdistyksemme hyväksi. Meillä on hyvin aktiivinen ja aikaansaava johtokunta.
Aktivoitukaa ja tulkaa mukaan muutkin söörmarkkulaiset!
Hyvää kesää ja tätä vuotta kaikille kylässä asuville.
Jaakko Rainiola
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran puheenjohtaja

Kuvia ja toimintaa vuoden varrelta
Vuosi on jälleen ollut täynnä monipuolista toimintaa. Kyläluistelu järjestettiin koulun pihalla
jo toistamiseen. Tarjolla oli kuumaa mehua ja
makkaraa kauniissa talvipäivässä ulkoileville kyläläisille. Ohjelma tänä vuonna oli varsin vapaamuotoinen ja ilahduttavan moni tuli kanssamme
nauttimaan aurinkoisesta päivästä.
Synttäripalvelu on edelleen työllistänyt kylän nuoria mukavasti. Kiitos nuorille, lapset ovat saaneet
hienoja juhlia. Mukaan juhlien järjestämiseen tarvitaan lisää aktiivisia nuoria. Anna Renfors ottaa
mielellään “työhakemuksia” vastaan sähköpostilla.
Synttäripalvelun sähköpostiosoite on:
synttaripalvelu@gmail.com.
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura järjestää
monenlaista toimintaa eri ikäryhmille. Toiveena on
saada kyläläiset liikkeelle ja hieno Nuorisoseurantalo täyteen toimintaan. Tänä keväänä talolla on
toiminut säännöllisesti bocciaryhmä, ikäihmisten
kahvihetki, Zumba, kahvakuula, alakoululaisten
peli-illat sekä lasten sählykerho. Oman toiminnan
lisäksi Nuorisoseurantalolla toimii myös ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä harrasteryhmiä ja paljon
erilaisia juhlia ja tilaisuuksia.
Porin kaupungin tuella voimme jatkossakin
järjestää Kinokellarin ja Reijo Varpaisen kanssa lasten elokuvia syksyllä ja keväällä. Kuluvana keväänä
olemme saaneet katsella omalla kylällä elokuvat Supermarsu ja Luolamies. Elokuvaillat ovat
osallistujille maksuttomia. Kylä- ja Nuorisoseura
ylläpitämästä kioskista voi ostaa monenlaista naposteltavaa ennen elokuvan alkua.
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura on virkeä ja
aktiivinen kyläyhdistys. Tänä vuonna päätimme
taktisesti olla hakematta Satakunnan vuoden
maakuntakylä titteliä. Keskitymme nyt kehittämään toimintaa, jotta Söörmarkku valitaan Satakunnan vuoden maakuntakyläksi 2019.
Tule sinäkin mukaan tekemään Söörmarkusta
vuoden maakuntakylä 2019!

Leikkikenttötoimintaa Nuokkarilla
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran reippaan kesätyöntekijät pitävät ohjattua leikkikenttätoimintaa
kesä- ja heinäkuun arkipäivien ajan. Leikittäjät ovat
paikalla Söörmarkun Nuorisoseurantalolla arkisin
4.6.alkaen klo 10–13.
Toimintaan voivat osallistua pääsääntöisesti tänä
vuonna 4 täyttävät ja sitä vanhemmat (kuivaksi oppineet) lapset. Vastuu lapsista on huoltajilla, eikä
toiminta ole rinnastettavissa päivähoitoon. Lapsia
ei ole vakuutettu tapaturmien varalta. Mukaan tulee ottaa omat eväät ja juomaa, lapsella tulee olla
hattu ja aurinkoisina päivinä mahdollinen aurinkorasva jo leikkikentälle tullessa.
Ohjattu leikki maksaa 10 €/lapsi + 2€/lapsi/päivä.
Leikkiä ohjaavat tänä vuonna kesäkuussa:
Matilda Wallenius ja Joonas Ollila sekä
heinäkuussa: Tinka Valle ja Oskari Vuorela.
Sadesäällä leikkiä ohjataan Nuorisoseurantalolla
sisätiloissa. Mukaan leikkikenttätoimintaan voi tulla milloin tahansa. Ilmoittautuminen ja huoltajien
yhteystiedot kerätään paikan päällä lapsen tullessa
leikkimään. Kaikki ohjaajat tavoittaa numerosta
046 947 2206.

Kesäapua sekä kahvila- ja
kirpputoritoimintaa omalla kylällä
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran palkkaamia
reippaita nuoria Matildaa, Joonasta, Tinkaa ja Oskaria voi myös kesä- ja heinäkuun aikana tilata kodin aputöihin. Nuorilla teetettäviä töitä voivat olla
esimerkiksi nurmikon leikkuutyö ja muu puutarhatyö (esimerkiksi kasvimaan kitkeminen) tai heitä
voi tilata myös maton- tai ikkunoiden pesuun, puutöihin, auton pesuun sekä pieniin maalaus- ja remonttitöihin. Kesäavun hinta on 12€/tunti.
Nuoret tekevät aputöitä arkisin klo 14–16 tai sopimuksen mukaan. Nuoret ovat tavoitettavissa numerosta 046 947 2206 arkisin klo 10–16 ja tämän
jälkeen tiedusteluja voi lähettää tekstiviestillä.
Nuorisoseuran talolla avautuu kesäkahvila ja uutuutena kesäkirppis. Kahvila ja yläkerran kirppis
ovat avoinna viikoilla 25–26 ja 29–30 arkisin klo
14–16. Kahvila tarjoaa tuttuun tapaan jäätelöä,
mehua ja kahvia edullisin hinnoin.
Kesäkirppis toimii talon yläkerrassa ja kirpputoripöytiä voi varata kesäduunareilta. Myyntiaika
on kaksi viikkoa ja tänä aikana kesäduunarit huolehtivat pöytien siisteydestä sekä myynnistä. Halutessasi voit myös lahjoittaa tavaraa myytäväksi
Kylä- ja Nuorisoseuran hyväksi.

Synttäripalvelusta kivat synttärit
vaivattomasti!
Nuorisoseurantalolla voi järjestää myös lasten
syntymäpäiväjuhlia. Lasten toiminnalliset ja teemalliset synttärit ovat saaneet suuren suosion ja
teemalliset synttärit voi tilata Söörmarkun Kylä- ja
Nuorisoseuran synttäripalveluista lähes ”avaimet
käteen” periaatteella. Syntymäpäiväjuhliin voi valita sankarille sopivimman teeman useasta eri vaihtoehdosta. Synttärit voivat olla esimerkiksi liikunnalliset sisä- tai ulkojuhlat, pelijuhlat, prinsessa- tai
merirosvo kekkerit tai vaikka palloilukekkerit.
Pelijuhlissa voidaan pelailla vaikka ilmakiekkoa,
pöytälätkää, biljardia tai pingistä. Leikit ja puuhat
mukailevat valittua teemaa juhlijoiden iän huomioon ottaen. Synttäreillä on aina ohjaajina kaksi tai
kolme taitavaa nuorta.
Juhla-aika on 1,5 tuntia ja synttäripalvelun nuoret
pitävät huolen sekä lapsista, ohjelmasta että tarjoilujen sujuvuudesta. Synttärit 12 vieraan juhliin
(sankari + 12 vierasta) ovat hinnaltaan 80€. Mikäli
sankarin lisäksi juhliin tulee 13–15 vierasta, on
hinta 110€. Hinta sisältää kaiken ohjatun toiminnan, talovuokran ja loppusiivouksen. Tarjoilut
eivät kuulu palvelun hintaan.
Synttäripalvelusta voit kysyä lisää tai synttärit voit
varata osoitteesta synttaripalvelu@gmail.com

Ensi kauden harrastuksia
Ensi syksyn harrastustoiminnan suunnittelu on
jo käynnissä. Mitä sinä haluaisit harrastaa kotikylälläsi? Tai voisitko ehkä itse ohjata jotakin ryhmää?
Otamme mielellämme vastaan toiveita ja ehdotuksia.
Toiveet toiminnasta tai tapahtumista voit lähettää osoitteeseen soormarkkukn@gmail.com.
Suositut alakoululaisten peli-illat jatkuvat syksyllä.
Syksyllä pelaillaan kuun ensimmäisenä keskiviikkona (syys-marras) klo 18.30–20. Peli-illoissa
Nuokkarin iso sali täyttyy monenlaisista peleistä ja
kioski on auki. Iltoihin kaivataan myös lisää aikuisia valvomaan ja laittamaan pelejä esille
Lasten sählykerho jatkaa kahdella ryhmällä. Pienemmille 2009 ja sen jälkeen syntyneille sekä
isommille alakouluikäisille on omat ryhmänsä.
Nuoremmat pelailevat sunnuntaina klo 18.00–
18.45 ja vanhempien lasten ryhmä klo 18.45–19.45.
Ikäihmisten kahvihetket jatkuvat myös syyskuun
alusta alkaen.
Alustavasti on suunnitelmissa jatkaa kahvakuulaa, Zumbaa ja kiertoharjoittelua. Kotisivuilla on
linkki ilmoittautumiseen ja ryhmät alkavat, kun
saamme riittävästi osallistujia. Kunkin liikuntaryhmän lukukausihinta on 50 euroa.

Seuraa ilmoittelua
Luoteisväylässä ja verkkosivuilla
www.soormarkku.net
sekä
facebookissa

Juhlat tulossa?
Varaa sinäkin tunnelmallinen
Nuorisoseurantalo
Onko juhlat tulossa, mutta tila puuttuu? Upeaa
ja perinteikästä Nuorisoseurantaloa vuokrataan
pieniin ja isoihin tilaisuuksiin. Talossa on nykyaikainen keittiö ja astiasto sadalle hengelle. Tarkemmat vuokraehdot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta
tai voit tiedustella talon vuokrauksesta yhdistyksen
puhelinnumerosta 044 238 7369 tai sähköpostista
soormarkkukn@gmail.com

Talovuokra:
25 € / 1–2 tuntia
15 € / seuraavat tunnit 4 vuokratuntiin asti.
150 € / ilta (klo 18–8)
250 € / vuorokausi
250 € / la–su
350 € / pe–su
Yläkerran vuokra 15€ / ilta (ei sisällä astioita)

TAXI

Invataksi 1+8
Antti Pirhonen
040 505 7534
Taksi 141 Pori

Avataan syyskuussa!

ole.fit/noormarkku

Maanrakennustyöt ammattitaidolla
Maanrakennus Laurila Oy
Mikko Laurila
050 569 0782

GEOLÄMPÖ OY

JÄTÄ ÖLJY

MOOTTOREILLE,

LÄMMITÄ OMAN TONTIN
ENERGIALLA JA SÄÄSTÄ

80%
Tee laskelma osoitteessa thermia.fi

• LVI-asennukset • Tarvikemyynti
• Putkiremontit • Maalämpöjärjestelmä
Lisätiedot Petri Ranne 0400 250 393, Kalle Pelkonen 050 5727 003,
Paattilammintie 6, 29600 NOORMARKKU | Äyhönjärventie 1, RAUMA
www.geolampo.fi

Vapaaehtoisena kyläyhdistyksessä
Muutamia vuosia sitten Söörmarkun kylälle alkoi
nousta uusia omakotitaloja kuin sieniä sateella.
Rakentui hiljalleen Palstakallion asuinalue. Hiljaista toki alueella ei tänä päivänä ole, sillä reilussa
kolmessakymmenessä talossa asustaa noin nelisenkymmentä lasta vanhempineen. Söömarkun
kylälle, jo aiemmin niin kutsuttuun Kanilaaksoon,
on tämän alueen lisäksi moni muukin muuttanut
ja rakentanut oman kodin lähivuosina. Suurena tekijänä on varmasti ollut kylällä sijaitseva oma päiväkoti ja koulu sekä hyvät kulkuyhteydet moneen
eri suuntaan.
Kun perheemme muutti vajaa kuusi vuotta sitten Söörmarkkuun, tutustuimme Söörmarkun
kylä- ja nuorisoseuran toimintaan melko nopeasti eikä minua montaa kertaa tarvinnut houkutella mukaan, kun löysin itseni jo pop-up kahvilasta
tiskin takaa ja elokuvailtojen popcornivastaavan
tehtävistä. Liikuntaa monessa muodossa harrastaneena, oli mukava huomata, että kylä- ja nuorisoseuran talomme mahdollistaa myös erilaisten
ryhmäliikuntatuntien, kuten zumban, kahvakuulan
ja kiertoharjoittelun treenaamisen omalla kylällä.
Yhdistyksen johtokuntaan minut valittiin mukaan
vuoden 2015 alussa ja yhdessä aktiivisten vapaaehtoisten kanssa olemme saaneet paljon kaikenlaista kivaa aikaiseksi. Ilmaisia elokuvailtoja, kylä
siistiksi-talkoita, joulujuhlia, joulumyyjäisiä, kyläluistelu -tapahtumia, peli-iltoja nuorille, raakakakku -kurssia, vain muutamia luetellakseni. Näiden
lisäksi talolla järjestetään lähes jokaisena viikon
päivänä jotain harrastustoimintaa, aina ryhmäliikuntatunneista, lasten 4H-kerhoon ja salibandyyn
sekä ikäihmisten kahvilaan. Yhdistys vuokraa
taloa myös erilaisiin kokouksiin, tapahtumiin ja
juhlatilaksi. Suuren suosion on myös saanut lasten
synttäripalvelu, joka pyörii vapaaehtoisen aikuisen
ja palkattujen nuorten voimin. Yhdistyksemme
palkkaa tänäkin kesänä neljä nuorta kesätöihin.
Työ on hyvin itsenäistä, koska ohjaaja ei ole koko
ajan vieressä opastamassa työn tekoon. Koen, että
yhdistyksellämme ja kylän asukkailla, jotka tilaavat kesäduunareitamme kodin askareisiin, ei ole
pelkästään työllistävä vaikutus vaan opastamme
samalla nuoria itsenäistymään, ottamaan vastuuta
työnteosta, sopimaan aikatauluista ja palvelemaan
asiakaspalvelutehtävissä.

Monikaan kesätyö, jota 15-17- vuotiaille nuorille
tarjotaan, ei varmastikaan ole näin vastuullista ja
itsenäistä.
Kuten jokaisessa yhdistyksessä, niin meilläkin
kylä- ja nuorisoseurassa, tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Siihen, että jokainen voi antaa
omaa aikaansa yhteiselle mukavalle tekemiselle
juuri sen verran kuin haluaa. Yhdistyksemme jäsenmaksun (12€/hlö) maksamalla voimme mahdollistaa paljon erilaisia ilmaisia lasten tapahtumia
omalla kylällä. Aikuisten ryhmäliikuntatunneista ja
erilaisista kursseista peritään osallistumismaksut,
mutta nekin ovat kaupungissa tarjottaviin vastaaviin palveluihin verrattuina varsin maltillisia. Mikäli sinulla on jokin harrastus, taito tai osaaminen,
josta voisit pitää kyläläisille kurssia kylätalolla, niin
otamme ilomielin vastaan ehdotuksia. Jos haluat
tulla mukaan järjestämään vain pientäkin yksittäistä tapahtumaa tai sinulla on lyömätön idea, miten
voisimme parhaiten hyödyntää upeaa taloamme
kyläläisten hyväksi, niin älä epäröi vetäistä hihasta
johtokunnan jäseniämme. Oli ideasi pieni tai suuri,
miesvoimistelua tai pitsinnypläystä, aina se on esille tuomisen arvoinen!
Noora-Mari Iisakkala
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran sihteeri, sekä
kyläyhdistysaktiivi

Historian lehtien havinaa
Nuorisoseuratoiminnalla on Söörmarkussa pitkät
perinteet, sillä toiminta on alkanut jo 1910-luvulla.
Alkuun puuhamiehenä toimi Söörmarkun kansakoulun opettaja Uuno Johannes Raitakari. Hänen
mainitaan olleen hyvä nuorisoseura- ja kuoromies,
joka sai toiminnan hyvin alkuun. Söörmarkussa
järjestettiin Pohjois-Satakunnan Nuorisoseurojen
keskusseuran kesäjuhlat vuonna 1915. Kesäjuhlien
jälkeen, vuoden 1918 sotaan johtanut aika keskeytti myös nuorisoseuratoiminnan. Katkos jäi kuitenkin lyhyeksi ja tammikuussa vuonna 1920 anottiin
seuran rekisteröimistä yhdistysrekisteriin. Yhdistysrekisteriin merkittiin joulukuun 11. päivänä vuonna 1920 Söörmarkun Nuorisoseura.
Söörmarkun Nuorisoseura eli jälleen vahvasti ja
heräsi ajatus uusien laulujuhlien järjestämisestä.
Ennen juhlien järjestämistä haluttiin kuitenkin
saada oma nuorisoseuratalo. Taloa ja sen rakentamista varten perustettiin Söörmarkun Seuratalo
-yhtymä ja tontin taloa varten lahjoittivat Betty
ja Vihtori Anttila. Vuonna 1925 Söörmarkussa
järjestettiin jälleen laulujuhlat ja oma Söörmarkun
Seuratalo -yhtymän rakennuttama talo oli valmis.
Laulujuhlista tuli suuri menestys ja perimätiedon
mukaan väkeä juhlissa oli tuhansia.
Laulujuhlien jälkeen Söörmarkun Nuorisoseuran
toimintaan tuli noin kahdenkymmenen vuoden
katkos, kunnes vuonna 1946 päätettiin aloittaa
yhdistyksen toiminta uudelleen. Taloa korjattiin
talkoilla, ja seuraavan viiden vuoden aikana toiminta talossa oli vilkasta. Erityisesti harjoiteltiin ja
esitettiin näytelmiä.
Söörmarkun Nuorisoseura julkaisi myös omaa
Kaiku-lehteä sekä hankki seuralle oman lipun.
Söörmarkun Seuratalo -yhtymän hoidossa talo
pysyi vuoteen 1968, jolloin talo myytiin Söörmarkun Nuorisoseuralle nimellisellä hinnalla.
Talo oli vuosien saatossa rapistunut ja olipa salissa
jopa talvisin luisteltu, kun jäädytysvettä oli kannettu naapurin kaivosta. Kylän kulttuurielämä
elpyi hetkeksi, kunnes hiljaiselon aika koitti jälleen. Talon kunto vaati kohennusta 1980-luvulla
ja lahjakirjan varassa ollut tontti saatiin erotettua. Talon saneeraus toteutettiin rakennusmestari

Esko Koivun suunnitelmien mukaan ja hankkeelle
saatiin avustusta opetusministeriön määrärahoista.
Saneerausprojekti kesti reilut kolme vuotta ja se
tehtiin yksinomaan talkoovoimin.
”Tämän viimeisimmän työn tulokset näemme nyt
ympärillämme. Meidän tulee arvostaen katsoa ja
käyttää tätä kokonaisuutta. Saamme olla ylpeitä kylämme väen talkoohengestä sekä sinnikkyydestä,
millä tämä kaikki on pidetty yllä ja kunnossa. Kaikki on meidän ja lastemme hyväksi”. Näin päättyy
nuorisoseuran 70-vuotisjuhlaan tehty historiikki.
Tämänkin jälkeen yhdistysrintamalla on koettu
muutoksia. Vuonna 2001 Söörmarkkuun perustettiin kyläyhdistys nimeltä Söörmarkku-Seura.
Seura toimi kyläläisten ja Noormarkun kunnan,
sekä vuodesta 2010 alkaen Porin kaupungin yhdyssiteenä. Vuonna 2015 Söörmarkussa aloitettiin
jälleen uusi aikakausi, sillä Söörmarkun Nuorisoseura ja Söörmarkku-Seura yhdistyivät 29.1.2015
yhdeksi kyläläisten hyväksi toimivaksi Söörmarkun
Kylä- ja Nuorisoseuraksi.
Söörmarkun Nuorisoseuran talo on kylän yhteinen sydän, se yhdistää sekä nuoret että varttuneemmat ja tarjoaa meille tilan kokoontua ja harrastaa
omalla kylällä. Pidetään yhdessä huolta tästä arvokkaasta kulttuuriperinnöstämme – meidän ja
lastemme hyväksi.
Lähde:
Rainiola, Nurminen, Nikkanen. Söörmarkku eilen ja
tänään. Söörmarkku-seura ry, 2004, Noormarkku.

Laulujuhlayleisöä vuoden 1925 laulujuhlilta sekä laululava vuoden 1915 kesäjuhlilta.

Kiitämme kaikkia toimintaamme eri tavoin tukeneita,
sekä toivotamme aurinkoista ja hyvää kesää!
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran johtokunta 2018
Jaakko Rainiola, puheenjohtaja
Juha Kantola, varapuheenjohtaja
Noora-Mari Iisakkala, sihteeri
Tuire Rosenqvist, rahastonhoitaja
Laura Tarkkio, tiedottaja
Matti Hatanpää, verkkosivujen päivitys
Katri Lampikoski, jäsen
Raimo Virta, jäsen
Marianne Puistonen, jäsen

Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry
Söörmarkuntie 265
29750 SÖÖRMARKKU
soormarkkukn@gmail.com
www.soormarkku.net
044 238 7369

Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran jäsenmaksun 2018 voi suorittaa lehden
mukana tulleella pankkisiirrolla tai alla olevilla tiedoilla.
Maksun saaja: Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero: FI05 5704 2140 0006 90
Summa: 12€/henkilö
Eräpäivä: 30.6.2018
Viitenumero: 13

