
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

HALLITUS VUONNA 2009; Sanna Järvinen (ent. Vuohijoki, puheenjohtaja) ja Ari Tähtinen
Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen
Leena Lavonen (varapuheenjohtaja)
Kirsi ja Lars Snell
Tuula ja Pentti Saari
Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo
Aulikki ja Juhani Kuukkala
Arja Elo
Riitta ja Ari Aaltonen

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa; 
4.2.09 Snellillä, 10.3.09 Heinosella, 29.4.09 Isotalolla, 25.5.09 Pullerilla, 15.6.09 Pullerilla,  20.7.09 Pullerilla, 
16.8.09 Pullerilla, 22.9.09 Pullerilla ja 15.11.09 Heinosella.

Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 85 jäsentä 31.12.2009 (+13 jäsentä)

TOIMINTA VUONNA 2009;

* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 1.3.09
Perinteen mukaan kyläyhdistyksen väki avusti kirkossa tekstin luvussa ja kolehdin keruussa sekä ”Suurilan Suurkuoro” 
esiintyi. Jumalanpalveluksen jälkeen nautittiin seurakuntatalolla kyläyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit, tarjolla 
munariisipasteijoita ja kuivakakkua. Suurilan 14 kuorolaista esiintyivät myös seurakuntatalolla, säestyksestä vastasivat 
laulujen valitsija ja kuoron vetäjä Timo Isotalo sekä Matti Mäkitalo. Kirkkokahveille osallistui 42 seurakuntalaista.

* Kyläyhdistyksen kevätkokous Pullerilla lauantaina 28.3.09
Keväinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pullerilla ja oheistapahtumana kuulimme lintutietoutta Paavo Lempalta. 
Paavo myös lahjoitti kyläyhdistyksen alueelle kaksi tuulihaukan pönttöä, koska tuulihaukan kantaa yritetään elvyttää. 
Pidimme myös lintuaiheisen leikkimielisen kilpailun, jossa piti tunnistaa lintuja äänen perusteella. Nina Lempa voitti kisan 
ja sai palkinnoksi Timo Isotalon kyläyhdistykselle lahjoittaman luontoaiheisen kirjan. Kahvittelun ohessa ratkoimme 
Sannan työstämää lintuteemaista arvoitusten sarjaa. Väkimäärä kevätkokouksessa oli kovin vähäinen, liekö syynä ulkona 
vallinnut perin mykkyräinen talvikeli vai mikä? Hauskaa ja mielenkiintoista joka tapauksessa oli ja takit yllä Pullerillakin 
mukavasti tarkennuttiin, kun huoneita oli taas ennakkoon lämmitelty viikon verran. Paikalla 11 kokoustajaa.

* Pyöräretki helatorstaina 21.5.09
Lyömästen maja siivottiin talven jäljiltä pyöräretkikuntoon maanantaina 18.5.09.
Pyöräretki saatiin pidettyä perinteisellä paikallaan helatorstaina. Reitti perinteinen eli Lavosen pihalta lähdettiin liikkeelle 
ja suuntana jälleen Lyömästen maja. Majalla herkuteltiin sämpylöillä, kahvilla ja mehulla. Pyöräretkelle osallistui tänä 
vuonna n. 21 pyöräilijää, keli suht mukava ja sopivan lämmin.

 
* Tarvasjoen kesäjuhlien toritapahtuma lauantaina 6.6.09

Olimme mukana lapsiteemaisilla kesäjuhlilla urheilukentällä omalla isolla telttakatoksellamme ja Tarvasjoen Osuuspankki oli 
vuokralla katoksemme alla omalla pöydällään. Kuuma grillimakkara teki hyvin kauppansa hieman koleassa alkukesän säässä ja 
kahviakin oli tarjolla. Kahvin menekki parani vasta puoluekahvien loputtua teltoista, elettiinhän EU-vaalien aattopäivää ja 
kisa äänestäjistä kävi kovana joka taholla. Lapsille oli tarjolla ongintaa. Oopperajuhlien mainosilmapallon narun pituutta 
arvuuteltiin ja palkintona oli 2kpl lippuja heinäkuisille oopperajuhlille. Kyläyhdistyksen väki oli pukeutunut 
itsekustantamiinsa Suurilan Oopperajuhlat mainost-paitoihin.

* Oopperajuhlat lauantaina 26.7.09 Pullerin pihapiirissä
Toiset oopperajuhlat saatiin jälleen viettää ihanteellisissa olosuhteissa kera Nikken ja Jonnan sekä upean yleisömäärän. 
Kyläyhdistyksen hallitusväki on äären iloinen Oopperajuhlien saamasta positiivisesta vastaanotosta yli kuntarajojen ja olipa 
kaukaisimmat vieraat tulleet jopa merten takaa. Vieraita oli paikalla n. 120 plus hallitusväki päälle eli yhteensä meitä 
oopperan, operetin ja musikaalin maailmaan uppoutuneita oli reilut 130. Saimme kuulla kauniita sävelmiä ja selostuksia 
upeasti ja lämminhenkisesti esitettynä. Upean esityksen jälkeen kahvittelimme oopperaleivoksilla Pullerin talon huoneissa ja 
ulkona sekä vaihdettiin kuulumisia tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Hallitusväki oli pukeutunut yhtenäisesti keväällä 
teetettyihin ”Suurilan Oopperajuhlat” t-paitoihin. Nyt paidat vailla päivämäärää, niin voidaan käyttää vuosittain samoja.

* Tupailta sunnuntaina 23.8.09 Pullerilla
Voiko kyläläistä auttaa? Suomen kylätoiminta ry:n Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hankkeessa (RAY) valmennetaan kyliin 
kevyesti organisoitavia naapuriapurinkejä, jotka auttavat tarpeen tullen yllättävään tilanteeseen joutunutta kyläläistä 
selviämään arjestaan. Hanketta kävi esittelemässä projektipäällikkö Outi Tikkanen Suomen kylätoiminta ry:stä.
Kaffetta oli tarjolla ja aikaa myös muulle mukavalle rupattelulle ennen miesten MM-keihäänheiton alkua. Paikalla 17 aikuista 
ja 1 lapsi. Ainakaan toistaiseksi ko. hanke ei kiinnostanut riittävän montaa kyläläistä, jotta olisi tarvittava rinki saatu kasaan. 



* Tupailta sunnuntaina 27.9.09 Pullerilla
Kunnassa tekeillä olevista kaavoitusasioista meille kävi kertomassa arkkitehti SAFA, rakennusarkkitehti AMK Sanukka Lehtiö 
Pöyry Environment Oy:stä. Pohdimme pienryhmissä ja yhdessä kyläämme ja Tarvasjokeen liittyviä kaavoitusasioita. 
Kysymyksiä, ajatuksia, vastauksia puolin ja toisin. Kaffetarjoilu. Paikalla noin 30 aikuista ja 1 lapsi.

* Kotiseutuyhdistyksen retken kahvitys Lyömäsissä lauantaina 3.10.09
Kyläyhdistys tarjosi kahvit Lyömästen mökillä Kotiseutuyhdistys Tarvaisten järjestämällä Suurilan ja Seppälän alueella 
kulkeneelle kotiseutukierrosväelle. 20 ulkoilijaa kauniissa syyssäässä.

* Raittiustietokilpailu tiistaina 3.11.2009 Tarvashovissa
Suurilan kyläyhdistykseltä oli tämän vuotisessa raittiustietokilpailussa kaksi joukkuetta, Muijat ja Äijät. Muijat (Leena 
Lavonen, Pirkko Koskinen, Maarit Heinonen) eivät sijoittuneet kärkikolmikkoon, mutta Äijät (Jukka Ansaranta, Timo Isotalo, 
Ari Kuukkala) korjasivat koko potin eli voittivat ykkössijan ja tienasivat yhdistykselle 200 euroa.

* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 12.12.09 Pullerilla
Pullerille kokoontui noin 70 kyläläistä ja jäsentä kokoustamaan ja nauttimaan joulutunnelmasta, heistä 15 lasta. 
Virallisemman puolen eli syyskokouksen jälkeen kuulimme Urpo Nummisen muisteloita lapsuuden jouluista ennen kuin 
nautimme herkullista riisipuuroa sekahedelmäsopan kera. Ohjelmapuolesta vastasivat Pirkko ja Timo vahvistuksenaan Juho 
Paltta Marttilan puolelta. Joulupukin vierailu ja joulupussien jako pikkuväelle kruunasivat hauskan jouluisen illan. Mukava 
yhteinen hetki päätettiin kahvitteluun kera joulutorttujen. Vaikka lapsia oli paikalla paljon ja ihan pieniäkin vauvoja, ei 
yksikään ollut syntynyt kyläyhdistyksen toimialueella, mikä on kriteerinä vauvalahjan saannille. Timo Isotalo lupasikin 
sitten, että hän maksaa 20€ viidelle ensimmäiselle vuonna 2010 kylään syntyvälle vauvalle!

* Kyläyhdistyksen omat kotisivut 
Helmikuussa 2009 yhdistykselle perustettiin omat kotisivut osoitteeseen www.suurila.fi. Kyseisillä sivuilla pyritään 
kertomaan tulevista tapahtumista ja jakamaan kylähistoriaa. Esillä myös kyläyhdistyksen yhteystiedot sekä kuvia ja tietoja 
menneistä tapahtumista. Maarit ja Esa Heinonen toimivat sivujen ylläpitäjinä.

MUISTAMISET VUONNA 2009;
* Pyöräi lykypäräkampanja

Kyläyhdistys osallistui 17 eurolla tarvasjokelaisten yhdistysten ja Tarvasjoen Osuuspankin perinteiseen yhteiseen 
pyöräilykypäräkampanjaan, jolla hankittiin kaikille oman kunnan tuleville ekaluokkaisille pyöräilykypärät.

* Tarvasjoen Urheilijat ry 100v
Kyläyhdistys muisti Urheilijoita 50 euron summalla.

 


