
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

HALLITUS VUONNA 2008; Sanna Vuohijoki (puheenjohtaja) ja Ari Tähtinen
Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen
Leena Lavonen (varapuheenjohtaja) 
Tuula ja Pentti Saari
Timo Isotalo ja Pirkko Koskinen
Kirsi ja Lars Snell
Aulikki ja Juhani Kuukkala
Arja Elo
Anette ja Johannes Ekholm tammi-helmikuun 2008

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa; 
21.1.08 Vuohijoki&Tähtisellä, 28.2.08 Heinosella, 12.3.08 Koskisella, 28.4.08 Vuohijoki&Tähtisellä, 
3.6.08 Pullerilla,  1.7.08 Pullerilla, 1.10.08 Koskisella ja 11.11.08 Pullerilla.

Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 72 jäsentä 31.12.2008

TOIMINTA VUONNA 2008;

* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 9.3.08
Kyläyhdistyksen väki avusti kirkossa, mm. tekstinluku ja Timo Isotalon organisoima virsikaraoke  urkuparvelta. 
Rippikoululaiset keräsivät kolehdin. Perinteistä seurakuntatalon kirkkokahvitusta ei kyläyhdistyksen toimesta, koska heti 
kirkon jälkeen olivat Suurilan kinkerit Tuomolanmäellä Sanna Vuohijoen ja Ari Tähtisen kotona ja kahvitus heidän toimestaan. 
Tarjottiin kyyditystä kirkkoon ja kirkosta kinkerikotiin, vain yksi kyyti toteutui.

* Kyläyhdistyksen kevätkokous Pullerilla lauantaina 29.3.08
Keväinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pullerilla ja oheistapahtumana kuulimme Varsinais-Suomen Jokivarsi-
kumppanit ry:stä hankeneuvoja Taina Simolan esitelmän Leader-hankkeista sekä saimme omenapuiden leikkuuoppia 
puutarhuri Esa Kaajalta. Kevätkokouksessa ja oheistapahtumassa oli läsnä n. 20 kuulijaa.

* Siivoustalkoot Lyömäsissä 12.5.08
Naisväki paikalla ja siivosi Lyömästen majan talven jäljiltä pyöräretkikuntoon. 

* Pyöräretki sunnuntaina 18.5.08 Lyömäsiin
Helatorstai oli tänä vuonna jo vapunpäivänä, joten perinteistä pyöräretken ajankohtaa siirrettiin myöhäisemmäksi. Lavosen 
pihalta lähdettiin liikkeelle ja suuntana jälleen Lyömästen maja. Majalla herkuteltiin sämpylöillä, kahvilla ja mehulla sekä 
makkaroilla ja nautittiin takkatulen suomasta lisälämmöstä. Pyöräretkelle osallistui tänä vuonna vain n. 16 pyöräilijää, 
liekö syynä kolea ja kosteahko keli.

* Suurila 21470 t-paidat
Suurilan vanhan postinumeron 21470 pohjalta kehiteltiin kevään kuluessa oma Suurila-t-paita. Idea postinumero-t-paidasta  
osui sattumalta samaan vuoteen kuin Suurilan postipysäkin perustamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta (perustettu 1.6.1908, 
postiasema I 1.3.1962 ja Suurilan postitoimipaikka lakkautettu 1.1.1991).
T-paitojen ensitilaus tehtiin huhtikuun puolivälissä ja Pekka Vaarin työstämiä paitoja myytiin mm. kesäjuhlilla ja pitkin 
vuotta ihan joululahja-aikaan asti. Paitoja myytiin vuoden aikana noin 100 kpl eli aika usealla suurilalaisella taitaa jo olla 
oman kylän nimikkopaita. Tuottoa t-paidoista yhdistykselle kertyi 142 €.

* Suurilan ”Oopperatalo”
Hanke omasta isommasta telttakatoksesta sai alkunsa huhtikuussa Timo Isotalon luona t-paitojen ensitilausten teon yhteydessä. 
Hankkeeseen lähti mukaan monta kylämme yrittäjää ja lisää tuli mukaan vielä matkan varrella. Teltta ehti kokea kovia jo 
ennen kesäjuhliksi kaavailtua ensikäyttöä, kun paikallinen raju trombi heitti sen sähkökaapeleiden päälle Simolan piha-
piirissä, minne se oli kokeeksi koottu pystyyn. Mutta trombin sisuunnuttamina ”Oopperatalo” sai osakseen entistä ehommat 
ja vankemmat tukitolpat, kun osa alkuperäisistä vääntyi trombin seurauksena mutkalle. 
Teltan hankinnassa mainostajina ovat olleet mukana seuraavat alueemme yrittäjät:

* idean isä Timo Isotalo * Pentti Saari Oy
* Aalteko Oy * Seppälän Tiili Oy
* Cornucopia Oy * Tarvasjoen Osuuspankki
* Hitsaustyö Tähtinen * Yrittäjäin Tilitieto Oy
* Kone-Lavonen Ky

Lämmin kiitos kaikille teltan hankinnassa mukana olleille tahoille! 
Teltta on vuokrattavissa, joten se toimii jatkossa myös yhtenä yhdistyksen varainhankintakeinona. 

* Tarvasjoen kesäjuhlat lauantaina 7.6.08
Suurilan kyläyhdistys oli mukana kesäjuhlilla urheilukentällä omalla keväällä hankitulla isolla telttakatoksellaan, 
teemanamme ”Suurilan Oopperakahvio”. Lapsille oli tarjolla ongintaa ja aikuisille oli kyläaiheinen tietokilpailu, joka 
osoittautui hiukan liian vaikeaksi. Oopperakahviossa myytiin kahvia, limppareita, pullaa ja jätskiä. Teltan ulkopuolella 
myytiin myös grillimakkaraa. Ja tietysti myös kyläyhdistys kauppasi ahkeraan omia arpojaan, kuten kaikki muutkin 



yhdistykset tekivät. Myös Suurila-t-paitoja myytiin kesäjuhlillakin. 
Kyläyhdistys oli haastettu mukaan nurmisählypalloturnaukseen, mutta emme saaneet kasaan riittävää joukkuetta naisten 
puuttuessa kokonaan. 

* Pullerin pihan siivoustalkoot 17.7.08 ja 18.10.08
Pullerin pihapiiriä siistittiin ennen oopperajuhlia mm. raivaamalla ylimääräistä villiintynyttä pusikkoa ja työtä jatkettiin 
vielä lokakuussa.

* Oopperajuhlat lauantaina 19.7.08 Pullerilla
Telttakatoksemme ”vihkimistilaisuus”. Esiintymässä Nicholas Söderlund ja Jonna Vartiainen. Äänentoistosta huolehti Timo ja 
estradilavana toimi Pentin kuorma-auton lava. Pullerin talon sisätilojen ja ulkotilojen somistuksesta oli vastannut Sanna 
apurinaan Arja. Hienosti oli saatu vanhan ajan tunnelmaa esiin. Keittiössä häärivät kahvitusmestareina Aulikki ja Tuula, 
apureinaan Leena, Pirkko ja Maarit. Leenan ideoimia tuulomantorttupohjaisia oopperaleivoksia oli urakalla leivottu kotona 
valmiiksi ja koristelu hoidettiin Pullerilla ennen juhlien alkua. 
Hallitusväellä oli yllään Vaarin Pekalla teetätetyt ”Suurilan Oopperajuhlat 19.7.2008””-t-paidat, joita kukin käytti 
mainostusmielessä ahkerasti ennen oopperajuhlia kulkiessaan kylillä ja eri puolilla lähiympäristöä, mm. maatalousnäyttely 
OKRA:ssa paitaa saattoi bongata.
VIP-vieraina juhlaan kutsuttiin kaikki teltan mainostajat ja vain muutaman heistä jäi uupumaan. 
Juhlapäivänä sää suosi meitä, sillä taivas selkeni pilvimassasta vähän ennen h-hetkeä kokonaan ja saimme kuulla upeaa 
oopperaa aurinkoisessa säässä pääskysten lennellessä taivaalla. Nicholas selvensi maallikoillekin oopperan saloja mukavan 
selkokielisesti. Oopperalaulelujen jälkeen nautittiin herkulliset oopperaleivoskahvit Pullerin talossa. Osa yleisöstä viipyi 
pitkäänkin Pullerin pihapiirissä kerraten talon historiaa ja kyläkuulumisia. Oopperajuhlille pyydettiin jo heti jatkoa ja 
alustavasti sellaisesta jo Nicholaksen ja Jonnan kanssa sovittiinkin. 
Juhlilla oli n. 85 vierasta sekä hallitusväki eli yhteensä noin 100 oopperakuulijaa.

* Karaokelaulut Simolassa Timo Isotalon luona sunnuntaina 10.8.08
Karaokelaulua Timon johdolla ja kahvitus kyläyhdistyksen toimesta. Vain muutaman laulelijaa.

* Runon ja laulun ilta vanhuksille Palvelukeskuksella keskiviikkoiltana 8.10.08
Kyläyhdistys osallistui vanhustenviikon viettoon viihdyttämällä vanhuksia runoin ja lauluin. Onneli Wäck lausui runoja ja 
Timo & Pirkko vastasivat illan musiikillisesta puolesta laulamalla itse ja laulattamalla vanhuksia. 

* Raittiustietokilpailu tiistaina 21.10.2008 Tarvashovissa
Suurilan kyläyhdistys hoiti tämän vuoden raittiustietokilpailun kysymysten laadinnan ja kahvituksen ja sai siitä kunnalta 
200 euron korvauksen. 

* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 29.11.08 Pullerilla
Pullerille kokoontui noin 65 kyläläista kokoustamaan ja nauttimaan joulutunnelmasta. Aloitimme virallisemmalla puolella eli 
syyskokouksen pidolla ja sen jälkeen nautimme herkullista Nikulan lahjoitusmaitoon keitettyä riisipuuroa sekahedelmäsopan 
kera. Ohjelmapuolesta vastasivat Pirkko ja Timo laulattamalla juhlaväkeä sekä järjestämällä mm. joululaulujen 
tunnistuskilpailun. Puurojuhlan yhteydessä muistettiin vauvalahjalla kylän ainoaa tämän vuoden vauvaa, Kimmo ja Tanja 
Hallbergin Wilma-tyttöä, isoveli Ronin seuratessa vierellä. Joulupukin vierailu ja joulupussien jako pikkuväelle kruunasivat 
hauskan jouluisen illan. Mukava yhteinen hetki päätettiin kahvitteluun kera joulutorttujen. 

* Teatteriretki Tampereelle lauantaina 13.12.08
Puolilta päivin suuntasimme JaloBussin ja Harri-kuskin tutulla kyydillä kohti Tamperetta. Menomatkalla oli omakustanteinen 
kahvittelutauko Urjalan taukopaikalla. Kävimme katsomassa Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä näytellyn suositun 
Heli Laaksosen käsikirjoittaman Lukkosulaa ja lumpeenkukkia-murrenäytelmän, jossa yleisöä hauskuuttivat sisko ja sen veli 
Eila ja Esko Roine sekä ”sisko ja sen veli” Tuija Ernamo ja Ilmari Saarelainen. Näytelmää ei ole turhaan kehuttu ja 
ymmärrettävästi pienen katsomon kaikki näytännöt ovat pitkälle loppuunmyytyjä, sen verran hauska näytelmä oli kyseessä. 
Teatterin jälkeen kävimme syömässä Cumulus-hotellin alakerrassa Huviretki Hämeenpuistossa buffetpäivällisen. 
Paluumatkalla täpötäydessä linja-autossa oli tyytyväisen oloista väkeä. 

MUISTAMISET VUONNA 2008;
* Pyöräi lykypäräkampanja

Kyläyhdistys osallistui 15 eurolla tarvasjokelaisten yhdistysten ja Tarvasjoen Osuuspankin perinteiseen yhteiseen 
pyöräilykypäräkampanjaan, jolla hankittiin kaikille oman kunnan tuleville ekaluokkaisille pyöräilykypärät.

* Erkki Laurila
Kyläyhdistys kunnioitti edesmenneen, viime vuonna 90-vuotta täyttäneen Erkki Laurilan muistoa tallettamalla 15 euron 
summan Tarvasjoen Sotaveteraanien tilille.

 


