
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

HALLITUS VUONNA 2010; Aulikki (puheenjohtaja) ja Juhani Kuukkala
Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen
Leena Lavonen (varapuheenjohtaja)
Tuula ja Pentti Saari
Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo
Arja Elo
Riitta ja Ari Aaltonen
Pirjo ja Kalervo Mäenpää
Magdalena Mäkelä ja Ari Kuukkala

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa; 
21.1.10 Kuukkalassa, 16.3.10 Aaltosella, 1.6.10 Pullerilla, 5.7.10 Pullerilla,  9.8.10 Pullerilla, 18.8.10 Pullerilla, 
21.9.10 Pullerilla ja 9.11.10 Kuukkalassa.

Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 90 jäsentä 31.12.2010 (+5 jäsentä)

TOIMINTA VUONNA 2010;

* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 7.3.10
Kyläyhdistyksen väki avusti kirkossa tekstin luvussa ja kolehdin keruussa sekä suurilalaisista koottu kuoro esiintyi. 
Jumalanpalveluksen jälkeen nautittiin seurakuntatalolla kyläyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit, tarjolla 
munariisipasteijoita ja tiikerikakkua. Suurilan 9 kuorolaista esiintyivät myös seurakuntatalolla, säestyksestä vastasivat 
kuoron vetäjä Timo Isotalo sekä Matti Mäkitalo ja Juho Paltta. Kirkkokahveille osallistui 57 seurakuntalaista.

* Puutalkoot Pullerin pihapiirissä lauantaina 10.4.10
Miltei täysilukuisena paikalla ollut hallitusväki piti puutalkoot Pullerin pihalla. Parissa tunnissa laitettiin vajaa 6 kuutiota 
Tiilitehtaalta ostettua koivun rankaa haloiksi ja klapeiksi. Nyt on taas, millä lämmitellä Pulleria mm. joulujuhliin. Talkoiden 
lomassa nautittiin hyvät pulla- ja sämpyläkahvit ja päätteeksi vielä grillimakkaran ääressä suunniteltiin tulevia tapahtumia. 
Sää suosi talkoopäiväämme hienosti, mitä nyt vähän olivat rangat märkiä ja työhanskat olivat urakan päätteeksi jokaisella 
kosteat. Mutta kevätaurinko tuli esiin urakan loppupuolella ja traktoreiden hiljennyttyä linnunlaulukin pääsi jälleen 
kuuluviin. Olikohan punarinta, joka pihapuussa niin kauniisti meille lirputteli?

* Kyläyhdistyksen kevätkokous Pullerilla sunnuntaina 25.4.10
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pullerilla. Kokouksen jälkeen Juha Vuorela kertoi meille Härkätien Puhelimen tämän 
hetkisistä tulevaisuuden kuvista toimialueellaan ja mm. valokuidut olivat vahvasti puheen alla ja tulollaan. Härkätien 
Puhelimen tarjoamien kokouskahvien jälkeen kuulimme Pullerin historiasta Juha Vuorelan kertomana. Kokouksessa oli 
mukavasti väkeä paikalla, vajaa 30 ihmistä.

* Tienvarsien siivoustalkoot huhti-toukokuussa 2010
Kyläyhdistyksen hallitusväki siivoili talkoilla teiden varsia. Siivottavat pätkät olivat Kyröntie Salo-Aura-tien risteyksestä 
Karinaisten koululle sekä Tiipiläntie Marttilan kunnan rajalle asti. Jätesäkkeihin kertyi ojien pohjalta aika tavalla roskaa.

* Pyöräretki Lyömäsiin helatorstaina 13.5.10
Lavosten konehallin kulmilta lähdettiin yhteislähdöllä klo 13 matkaan kohti Lyömästen majaa, jossa saatiin täytettä pyöräilyn 
aiheuttamaan energiavajeeseen sekä nautittiin luonnon rauhasta ja kyläläisten seurasta. Kauniissa hellesäässä matkaan lähti 
25 pyöräilijää.

 
* Tarvasjoen kesäjuhlien toritapahtuma lauantaina 12.6.10

Olimme mukana terveysteemaisilla kesäjuhlilla urheilukentällä omalla isolla telttakatoksellamme ja Tarvasjoen Osuuspankki 
oli katoksemme alla toisessa päässä omalla pöydällään. Keli oli jälleen melko raikas ja sateen uhkakin oli koko ajan päällä, 
niinpä myymämme kuumat grillimakkarat ja grillatut maissit tekivät hyvin kauppansa. Kahviossa myytiin pullaa, kahvia ja 
limppareita. Lapsille oli tarjolla ongintaa ja arpoja myytiin hyvin, pääpalkintona arpajaisissa tuotekori.

* Kesäretki saaristoon lauantaina 17.7.10
Tarvasjoelta Seppälän Tiilitehtaan pihalta lähti aamukahdeksalta matkaan 45 kesäretkeilijää ja kohteena Saariston Loistoreitti 
- Rosalan Viikinkikeskus ja Bengtskärin majakka. Sää suosi matkalaisia, sillä lämmintä oli likeemmäs 30 astetta, aurinko 
porotti lähes pilvettömältä taivaalta koko päivän ja meri oli lähes tyven!

* Kolmannet Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 25.7.10 Pullerin pihapiirissä
Alkusoitto Tarvasjoki Ensemble. Juhlien avaus Esa Heinonen ja juontajana Ari Kuukkala. Oopperan ja musikaalien maailmaan 
johdattivat bassobaritoni Nicholas Söderlund ja sopraano Tiina-Maija Koskela, säestäjänään Jonna Vartiainen. 
Taidekammareissa oli esillä luontokuvaaja Jaana Kotamäen, taiteilija Mika Anttilan, harrastetaiteilija Esko Seppälän ja nuori 
taiteilija Tiina Mannisen töitä. Oopperaleivoskahvit. Kuulijoita n. 150.



* Suurilan kylätoiminta 30v - Avoimet ovet Pullerilla keskiviikkona 18.8.10
Kyläyhdistys kutsui lehti-ilmoituksella kaikkia kakkukahville Pullerille illalla klo 18-21 välisenä aikana.
Henkilökohtaisella kutsulla kutsuttiin paikalle perustajajäsenet puolisoineen, jo edesmenneiden perustajajäsenten osalta 
elossa olevat puolisot saivat kutsun.
Esillä oli Timo Isotalon kokoama kuvakavalkadi menneiltä vuosilta eri kamareiden seinillä sekä peräkammarissa musisoivat 
Härkätie-raitin soittajat eli Timo Isotalo, Juho Paltta ja Matti Mäkitalo. Kakut leipoi Mirja Matikainen ja hän myös vastasi 
kahvinkeitosta ja tarjoilusta juhlaväelle. Paikalla oli n. 60 kahvittelijaa (56 nimeä vieraskirjassa) ja vierailijat viihtyivät 
tosi mukavasti kammareissa kuvien äärellä ja keskenään rupatellen. 

* Kaava-asiaa Pullerilla tiistaina 21.9.10
Kyläyhdistys kutsui kyläläisiä tutustumaan, keskustelemaan ja kommentoimaan kunnassamme esillä olevaa 
yleiskaavaluonnosta oman kylän osalta. Myös kaffetta oli tarjolla. Paikalla oli 25 kyläläistä ja maanomistajaa ja yhdessä kootut 
mielipiteet kaavasta toimitettiin kuntaan Suurilan Kyläyhdistyksen nimissä.

* Teatteriretki Tampereelle lauantaina 2.10.10
Näytelmänä muutaman päivää aiemmin ensi-iltansa saanut Heikki Nousiaisen tähdittämä komedia SÄRKELÄ ITTE. 
Teatteriretkelle lähti mukaan reilut 40 henkeä, viime hetken sairastumiset verottivat muutaman lähtijää vielä viimeisenä 
aamuna. Matkaan lähdimme klo 12.00 tiilitehtaan pihalta ja näytelmä alkoi klo 14.30. Teatterin jälkeen ruokailimme Ilolan 
maatilamatkailutilalla Valkeakoskella seisovasta pöydästä ja kuulimme tilan emännän kertomana tilan historiasta. Ennen 
paluumatkalle lähtöä tutustuttiin vielä tilapuotiin ja tehtiin joitakin ostoksia. Paluu Tarvasjoelle sopivasti iltasaunoihin 
mennessä. Matkat taittuivat JaloBussin ja Harrin kyydissä perinteisen turvallisesti ja täsmällisesti. Kyläyhdistys tarjosi 
bussikyydin 30v-juhlavuotensa kunniaksi!

* Raittiustietokilpailu tiistaina 26.10.10 Tarvashovissa
Suurilan kyläyhdistyksen voitokkaassa joukkueessa kisasivat Jukka Ansaranta, Timo Isotalo ja Juhani Kuukkala. Miehet 
tienasivat ykkössijallaan yhdistykselle 200 euroa. Kysymykset olivat Tarvasjoen Kotiseutuyhdistyksen tekemiä.

* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 4.12.10 Pullerilla
Puurojuhla aloitettiin perinteisesti syyskokouksella, jonka kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Kuukkala avasi. 
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mustamäki ja sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Maarit Heinonen.
Satu Raassina-Perttunen ja Matti Perttunen valittiin yhdistyksen hallituksen uusiksi jäseniksi erovuoroisen Arja Elon tilalle.
Lisäksi hallituksessa valittiin jatkamaan erovuorossa olleet Aulikki ja Juhani Kuukkala sekä Leena Lavonen. Syyskokoukseen 
kertyi oikein mukavasti jo väkeä kuulemaan kyläyhdistyksen tulevan vuoden suunnitelmista ja talousarviosta.
Syyskokouksen jälkeen muistettiin kylään vuoden aikana syntyneitä vauvoja. Vuoden 2010 aikana kylään syntyi kaksi vauvaa, 
Kalle Nikulalle ja Karoliina Koivistolle poikavauva Kaarlo Oskari Nikula ja Antti Haavistolle ja Jonna Beldjuskinille 
tyttövauva Mella Mimosa Haavisto. Aulikki Kuukkala ojensi vauvalahjat (Pentikin muki ja lautanen) ja Timo Isotalo ojensi 
oman muistamisensa vauvaperheille, lupasihan Timo viime puurojuhlassa maksaa 20€ 5:lle ensimmäiselle kylään syntyneelle 
vauvalle. Lisäksi kyläyhdistys ja Timo muistivat kylään vuoden 2009 lopulla syntynyttä Taru ja Teemu Kirjavaisen 
poikavauvaa, vaikka he eivät kutsusta huolimatta tulleet puurojuhlaan paikalle.
Puurojuhlaan ja joulupuurolle saapui vielä lisää väkeä, kun lapsiperheet tulivat juhlintaan mukaan. Pirkko Koskinen ja Timo 
Isotalo hoitivat perinteikkäästi puurojuhlan musiikkipuolen. Perustajajäsen Viljo Laakso piti puuropuheen muistellen 
menneitä. Illan kruunasi joulupukin vierailu ja joulupussien jako. Taisi se joulupukki tänä vuonna niin muodikkaasti 
zumbatakin!  Vieraskirjassa 59 nimeä, joista 16 lasta.

* Kyläyhdistyksen omat kotisivut 
Yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suurila.fi oli käyntejä 7177 kpl, yksilöidyt vierailijat 825 henkilöä ja keskimäärin 
sivustolla viivyttiin reilut 7 minuuttia. Tiedot poimittu Google Analytics-palvelusta. Vuoden 2010 alussa sivuston oikeaan 
laitaan hankittiin mainostajia, joiden avulla kotisivuista aiheutuvat kulut pyritään kattamaan. Vuonna 2010 oli 13 
mainostajaa.

MUISTAMISET VUONNA 2010;
* Pyöräi lykypäräkampanja

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

* Onnittelukukat Pirjo Mäenpäälle, 60v
* Joulukukka Marjatta ja Esko Seppälälle

ALOITTEET VUONNA 2010;
* Suurilan leikkikenttä; aloite leikkikentän kunnostamisesta ja virkistysalueen työstöstä jokiahteeseen.
* Kuljetuspalvelut; aloite palveluliikennöinnin aloittamisesta kunnassamme ikääntyneille ja autottomille vanhuksille.

 


