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Hei kaikki söörmarkkulaiset 
 
Meneillään on viides toimintavuosi yhdistyksemme toiminnassa.  
Vuonna 2014 päättivät Söörmarkku-seura ja Söörmarkun Nuorisoseura lyödä ”hynttyyt” yhteen eli 
liittyä yhdeksi yhdistykseksi. Se oli piristysruiske söörmarkkulaiseen yhdistystoimintaan. Alusta 
alkaen meillä on ollut niin sanotusti ”tekemisen meininki”. Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura 
toimii nuorisoseura-aatteen ja kyläasukkaiden aktiviteettien ja harrastusten toimeen saattajana 
sekä kylämme eri asioiden ja ongelmien eteenpäin viejänä, muun muassa kaupungin päättäjille ja 
muille yhteisölle ja viranomaisille.  
 
Ikuisuuskysymys vt 8 ja 23 risteysalue on valmistunut ja kävely- ja 
pyörätie Söörmarkusta Noormarkkuun sai rahoituksen ja on 
myös työn alla. Positiivisena asiana on lisäksi, että 
maanrakentamisesta vastaa söörmarkkulainen yritys. 
 
Iso asia on yhdistyksemme saama hyvinvointiraha, jota haimme 
Porin kaupungilta ja sitä meille myönnettiin. Sen puitteissa meillä 
kiirettä piisaa myös tulevana vuonna ja talkoolaisia tarvitaan 
mahdollisimman paljon. Hankkeeseen on nimetty oma 
toimikunta, joka suunnittelee hankkeen toteutusta. Mitä me 
teemme ja toteutamme, on luontopolku Palstakalliolta 
Noormarkun pururadalle. Ei muuta kuin mukaan vaan kaikki 
söörmarkkulaiset. Tämä koituu kaikki meidän yhteiseksi hyväksi.  
 

Ikävämpi asia on, että Nuorisoseurantalossa ilmeni 

kesällä vesivahinko. Kesäkuussa keittiön lattialla 

lainehti vesi. Tästä aiheutui lattian purkaminen ja 

kalusteiden poisto (ainoastaan yläkaapit jäivät) 

koska kosteusvaurio oli koko keittiön lattiassa. Nyt 

keittiö on kuivatettu ja uusi lattia tehty.  

Vaativaksi remontin ja sen suunnitelman teki 

rakennuksen suojelumerkintä, joka saneli pitkälti, 

miten korjaukset tuli tehdään. Vakuutus korvasi 60% 

kustannuksista ja Kylä- ja Nuorisoseuran osuudeksi 

jäi 40% sekä 500€ omavastuu. Kyläseuramme 

pitäisikin nyt saada kokoon vähintään 4000€. 

Toimintamme kylätalollamme oli vahingosta johtuen 

pysähtyneenä koko kesän ja syksyn. Talo on nyt 

yritetty saada toimivaan kuntoon, jotta kylätalomme 

olisi jälleen kaikkien kyläläisten saatavilla.  

 

 

 



Vetoan nyt kaikkiin söörmarkkulaisiin ja kannustan tulemaan mukaan yhteisiin talkoisiin 

esimerkiksi rahallisesti jäsenmaksun muodossa. Jäsenmaksutiedot löytyvät tämän lehden 

takakannesta. Kun mahdollisimman moni osallistuisi yhteiseen ”projektiimme” voisimme jatkaa 

toimintaamme normaaliin tapaan. Pienikin apu on hieno asia.  

Nuorisoseurantalo on kylämme keskus. Siellä on toimintaa ”vauvasta vaariin”, on ollut jo vuodesta 

1925. Tämä on perinne, jota pitää vaalia. Söörmarkkulaiset, laittakaamme yhdessä talomme 

kuntoon.  

Haluan kiittää jo tässä vaiheessa yhdistyksemme aktiivisista toimijoista. Aktiivisuutta ja ideoita 

tuntuu riittävän loputtomiin. Muu toiminta on ollut myös monipuolista. ”Nuokkarilla” on ollut 

monenlaista toimintaa. Voi sanoa, että joka ilta on ollut jotakin. Nuorille ja lapsille on ollut 

sunnuntaisin esimerkiksi sählyä, jota ovat vetäneet samat henkilöt koko ajan. Suuret kiitokset 

heille jaksamisesta ja innostuneesta toiminnasta kylämme nuorison hyväksi. Tässä vain osa mitä 

olemme pyrkineet tekemään Söörmarkun hyväksi. Kaikille toimijoille suuret kiitokset.  

Uusina henkilöinä johtokunnassamme on aloittanut vuonna 2019 Niina Kemppinen, joka toimii 

myös yhdistyksemme sihteerinä sekä Anna-Kaisa Palmén jonka alaisuuteen kuuluu 

nuorisoseurantalon vuokraus. Tervetuloa vielä yhdistyksemme toimintaan mukaan. 

Tässä tätä juttua taas oli. Toivotan kaikille Söörmarkkulaisille oikein hyvää syksyä ja loppuvuotta. 

Tavataan taas eri tilaisuuksissa ja muistattehan Kylä- ja Nuorisoseuran tarjoamat palvelut kaikille 

kyläläisille. 

 
 

Jaakko Rainiola 

 
puheenjohtaja 
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry 
 
 



Tapahtumia vuoden varrelta 

 

Kulunut vuosi on taas ollut täynnä monipuolista ohjelmaa. Kylätalolla järjestetään viikoittain 

monenlaista toimintaa eri ikäryhmille. Toiveena on saada hieno kylätalomme täyteen toimintaa, 

joka aktivoi kyläläisiä. Säännöllistä toimintaa kylätalolla on bocciaryhmä, ikäihmisten kahvihetki, 

kahvakuula, alakouluikäisten peli-illat sekä lasten sählykerho. Oman toiminnan lisäksi 

Nuorisoseurantalolla toimii myös ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä harrasteryhmiä sekä paljon 

erilaisia juhlia ja tilaisuuksia. 

Porin kaupungin tuella olemme voineet järjestää maksuttomia lastenelokuvia yhdessä Kinokellarin 

ja Reijo Varpaisen kanssa. Viime syksynä Nuorisoseurantalolla nähtiin elokuvat Ihmeperhe 2 ja The 

Grinch. Elokuvien yhteydessä Kylä- ja Nuorisoseuran kioskista voi ostaa elokuvaherkut ja samalla 

tukea toimintaa, jotta elokuvista saadaan nauttia omalla kylällä vielä jatkossakin. 

Synttäripalvelu työllistää kylän nuoria ja samalla tarjoaa helpon vaihtoehdon isojenkin 

kaverisynttäreiden järjestämiseen.  

Syksyllä 2018 Nuorisoseurantalolla kokoontui myös Porin seudun kansalaisopiston järjestämä 

lasten ja nuorten näytelmäpiiri. Kylä- ja Nuorisoseura järjesti näytelmäpiirin kanssa yhdessä 

yhteisen pikkujoulujuhlan 2.12.2018. Pikkujouluissa saatiin nauttia Hilla Martikaisen kauniista 

laulusta äitinsä Ilona Martikaisen säestyksellä, näytelmäpiiriläisten harjoittelemasta näytelmästä 

sekä itse joulupukin vierailusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keväällä 2019 Kylä- ja Nuorisoseura järjesti jo perinteeksi muodostuneen talvitapahtuman 

Söörmarkun koulun pihalla. Pihaan oli järjestetty mukavia koko perheen toimintapisteitä, 

lumiukkojen rakentamisesta ritsalla ampumiseen ja muistipeliin asti. Kylä- ja Nuorisoseura järjesti 

tällä kerralla myös arpajaiset, jonka palkinnot oli saatu lahjoituksena paikallisista yrityksistä. 

Talvitapahtuman etäkohteena oli myös Wallin talli, jonne kyläläisillä oli mahdollisuus tutustua.  

 

 

 

 

 

 

Kevät oli Kylä- ja Nuorisoseuran osalta aktiivista ja erilaista toimintaa kyläläisillä oli kuukausittain. 

Huhtikuun alussa 7.4. Nuorisoseurantalolla järjestettiin kirpputoritapahtuma, joka toimi yhden 

kassan periaatteella. Myyjiä saatiin tapahtumaan mukavasti ja palaute oli erittäin positiivista.  



Huhtikuussa Kylä- ja Nuorisoseura sai Porin kaupungin hyvinvointirahaa Kyliltä kylille -

hyvinvointipolun rakentamiseen. Hanketta esiteltiin söörmarkkulaisille ensimmäisen kerran 

toukokuussa Söörmarkun koululla pidetyssä suunnistustapahtumassa, joka järjestettiin 

yhteistyössä Söörmarkun koulun vanhempainyhdistyksen ja Porin rastikarhujen kanssa. 

Hyvinvointipolun rakentaminen on kärsinyt byrokratian ja sopimusteknisten asioiden hitaudesta. 

Hankkeen toteutukseen onkin tarkoitus hakea lisäaikaa, jotta varsinainen toteutusvaihe saadaan 

käyntiin heti keväällä 2020. 

 

 

Perinteiset siivoustalkoot järjestettiin huhtikuun lopulla 

ja kylän pientareet saatiin siistiksi tällä kerralla kahvi- ja 

jäätelöpalkalla.  

 

Kesätöitä Kylä- ja Nuorisoseura tarjosi kahdelle kylän 

nuorelle tänä vuonna kesäkuuksi. Kesätyöntekijät pitivät 

yllä lasten leikkikenttätoimintaa Nuorisoseurantalolla 

sekä tekivät kyläläisten tilauksesta myös pieniä aputöitä. 

Valitettavasti kesän ja syksyn toimintaa varjosti 

kesäkuussa ilmi tullut vesivahinko Nuorisoseurantalon 

keittiössä.  



Syksy 2018 sekä kevät 2019 ovat olleet kylällä 

jälleen aktiivista ja yhteisöllistä aikaa. Kylä- ja 

Nuorisoseura muun muassa järjesti alkuvuodesta 

2019 sukkatalkoot. Sukkatalkoissa neulottiin 

sukkia, jotta vuoden aikana kylälle syntyvät 

vauvat saavat kyläläisen kutomat sukat. Sukkia 

syntyi nopeasti ja ensimmäiset sukat päästiin 

luovuttamaan tammikuussa syntyneelle 

tyttövauvalle. Ilmiantoja otetaan edelleen vastaa 

esimerkiksi Kylä- ja Nuorisoseuran sähköpostissa 

soormarkkukn@gmail.com. 

Kylä- ja Nuorisoseura uudistui myös verkossa. 

Nettisivujen kautta löytyy nyt esimerkiksi 

yhteydenottolomake, jonka avulla voi kätevästi 

ottaa yhteyttä kyläyhdistyksen johtokuntaan. 

Myös facebook-sivu koki muutoksen 

muuttuessaan yhteisösivuksi.  

 

 

 

Tule mukaan toimintaan! 

Haluatko olla mukana kehittämässä omaa kotikylääsi? Onko sinulla loistavia ideoita ja halua 

järjestää tekemistä ja tapahtumia omalla kylällä?  

Tule mukaan Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran toimintaan! 

 

Etsimme johtokuntaan mukaan uusia toimijoita sekä luottamushenkilöitä. 

Johtokuntaan kuuluminen edellyttää sinulta minimissään osallistumista johtokunnan kokouksiin, 

joita pidetään yleensä kerran kuukaudessa Nuorisoseurantalolla. Johtokunnan jäsenenä pääset 

kehittämään toimintaa ja ideoimaan tapahtumia vauvasta vaariin. Pääset myös vaikuttamaan 

kylän kehittämiseen ja kylän säilymiseen elinvoimaisena. 

Etsimme johtokuntaan myös rahastonhoitajaa, joka huolehtii yhdistyksen taloudesta yhdessä 

muun johtokunnan sekä kirjanpitäjän kanssa. Sinulla ei välttämättä tarvitse olla aiempaa 

kokemusta, riittää että olet innostunut ja haluat oppia.  

Myös lasten sählyyn kaivataan ohjaajaa!  

Mikäli juuri sinä olet etsimämme uusi toimija, kirstunvartija, säbäohjaaja tai muuten vain haluat 

tulla mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä johtokuntaan ja tule Kylä- ja Nuorisoseuran 

syyskokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.11. klo 18.30! 

mailto:soormarkkukn@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  

Maanrakennustyöt ammattitaidolla 

Maanrakennus Laurila Oy 

Mikko Laurila 

050 569 0782 



 

 

 

  



  



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 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 e/kappale.  

 Kahviastiastoa vuokrataan erikseen 100:lle hengelle yht. 60 €/vrk.  

OTA YHTEYTTÄ -lomakkeella voit verkkosivujemme kautta tiedustella Söörmarkun Kylä- ja 

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 2019 

Jaakko Rainiola, puheenjohtaja 

Juha Kantola, varapuheenjohtaja 

Niina Kemppinen, sihteeri 

Tuire Rosenqvist, rahastonhoitaja  

Laura Tarkkio, tiedottaja 

Anna-Kaisa Palmén, talon vuokraus 

Noora-Mari Iisakkala, jäsen 

Katri Lampikoski, jäsen 

Raimo Virta, jäsen 

Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry 

Söörmarkuntie 265, 29570 SÖÖRMARKKU 

soormarkkukn@gmail.com / 044 238 7369 / www.soormarkku.net  

 

Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseuran jäsenmaksun 2019 voi suorittaa alla olevilla 

tiedoilla: 

Maksun saaja: Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura 

Pankki: Osuuspankki 

Tilinumero: FI05 5704 2140 0006 90 

Summa: 12€/henkilö, 30€/perhe, 50€/kannatusjäsenmaksu 

Eräpäivä: 15.11.2019 

Viitenumero: 13 

 


