
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

HALLITUS VUONNA 2011; Aulikki (puheenjohtaja) ja Juhani Kuukkala
Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen
Leena (varapuheenjohtaja) ja Seppo Lavonen
Tuula ja Pentti Saari
Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo
Riitta ja Ari Aaltonen
Pirjo ja Kalervo Mäenpää
Ari Kuukkala
Satu Raassina-Perttunen ja Matti Perttunen

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja leikkikenttätyöryhmä kerran; 
1.3.11 Kuukkalassa, 28.3.11 Simolassa Timo Isotalon luona, 5.6.11 Pullerilla, 4.7.11 Pullerilla,  30.8.11 Pullerilla, 
ja  10.11.11 Heinosilla. Leikkikenttätyöryhmä Tuomolassa 8.10.11.

Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 95 jäsentä 31.12.2011 (+5 jäsentä)

TOIMINTA VUONNA 2011;

* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 20.3.11
Kyläyhdistyksen väki avusti kirkossa tekstin luvussa ja kolehdin keruussa sekä Timpan kokoama viisihenkinen kuoro esiintyi (Leena 
Lavonen, Pirkko Koskinen, Pirjo Mäenpää, Pentti Saari ja Esa Heinonen), säestäjinä Minna Mäkinen, Matti Mäkitalo, Timo Isotalo ja 
Juho Paltta. Kirkonmenojen jälkeen Kyläyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit seurakuntatalolla ja myös siellä kuulimme kuoron 
laulantaa. Kirkkokahveille osallistui n.50 seurakuntalaista.

* Kyläyhdistyksen kevätkokous Pullerilla sunnuntaina 15.5.11
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pullerilla, puheenjohtajana Minna Hallanheimo. Kahvittelun jälkeen kylätoimikunnan 
perustajajäsen ja jo toimintansa lopettaneen ja myydyn Suurilan koulun pitkäaikainen opettaja Viljo Laakso kertoi meille Suurilan 
koulun henkilöhistorian koontityöstään. Viljo on koostanut vanhat Suurilan koulun luokkakuvat noin 40 vuoden ajalta nimitietoineen, 
vanhimmat jopa 1900-luvun alkupuolelta. Vuoden lopulla Viljo luovutti cd:n kyläyhdistyksen haltuun Suurilan koulun vaiheista. 
Kevätkokouksessa kuulimme monia mukavia muistoja koulun ajoilta ja myöskin ikäviä muistoja koulun palon ajoilta. 24 nimeä 
vieraskirjassa.

* Tienvarsien siivoustalkoot huhti-toukokuussa 2011
Kyläyhdistyksen hallitusväki siivoili talkoilla teiden varsia. Siivottavat pätkät olivat Kyröntie Salo-Aura-tien risteyksestä 
Karinaisten koululle sekä Tiipiläntie Marttilan kunnan rajalle asti sekä pätkä Salo-Aura-tietä Salon suuntaan. Jätesäkkeihin 
kertyi vähemmän roskaa kuin vuosi sitten siivottaessa. Siivous tehtiin yhteistyössä LC Tarvasjoen kanssa.

* Pyöräretki Lyömäsiin helatorstaina 2.6.11
Lavosten konehallin kulmilta lähdettiin yhteislähdöllä klo 13, määränpäänä Lyömästen mökki ja kaffettelut siellä. Noin 27 osallistujaa.

 
* Tarvasjoen kesäjuhlien toritapahtuma lauantaina 11.6.11

Kyläyhdistys oli mukana helteisessä toritapahtumassa alusta loppuun, vaikka jo teltan kokoamisvaiheessa oli tuntu, että huh huh, 
mites lämmin päivä tästä tuleekaan! Paidat oli märät jo ennen juhlan alkua ja itse kukin pyyhki hikeä otsaltaan. Lämpöä oli reilut 30 
astetta ja hiki virtasi niin yhdistysväellä kuin vieraillakin. No, parina viime kesänä on meinannut väkisin tulla vilu, joten ei valitettu.
Tarjolla oli ongintaa lapsille ja myynnissä tavallista grillimakkaraa ja ryynäreitä sekä telttakatoksen alta kahviosta kaffetta ja pullaa, 
limpparia, vichyä ja trippejä. Vähäinen tuulenvire työnsi grillin kuumuuden grillaajia kohti, joten olo oli välillä tosi tukala ja 
viilentymäänkin oli pakko päästä ja juomaa kului. Telttakatoksen alla oli tukala lämpö, mutta silti juhlayleisö mukavasti viihtyi 
telttakahviossamme mm. auringolta suojassa!
Pentti ja Satu kiersivät juhlayleisön keskuudessa myyden arpoja. Arpajaispalkintoina oli 139 euron arvoinen kännykkä (Härkätien 
Puhelimen sponssaama), Seppälän Tiilen kiuaskivet, Auran Palvituotteen 30 euron lahjakortti (Aalteko Oy:n lahjoittama) ja 
vapaalippu 2 hengelle Suurilan Oopperajuhlille 24.7.2011, arvo 40 euroa.

* Neljännet Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 24.7.11 Pullerin pihapiirissä
Sää suosi jälleen kerran oopperajuhliamme, sillä vielä edeltävänä päivänä ukkosti rajusti pariin otteeseen päivän aikana ja vielä 
juhlapäivänä aamupäivällä sateli vettä!
Noin 170 kuulijaa sai nauttia Oopperalaulajat viihteellä-konsertista puolentoista tunnin ajan lämpimässä auringonpaisteessa.
Estradilla sopraano Tiina-Maija Koskela, tenori Mika Nisula, bassobaritoni Nicholas Söderlund ja pianon takana Jonna Vartiainen.
Kuulimme operetin lumoa, mustaa oopperaa Amerikanmaalta, tenorilaulun makupaloja Italian lämmöstä, klassikkomusikaalin helmiä, 
elokuvamusiikkia, Georg Otsia, tenori yhä Napolissa... Esityksen päätteeksi vielä tangon lumoa ja ne hienot "takataskukappaleet" 
huikeiden aplodien jälkeen. Iltapäivä ei varmasti jättänyt ketään kuulijaansa kylmäksi!
Oopperaleivoskahvit nautittiin Pullerin taidekammareissa ja ulkosalla.
Taidekammareissa esillä kädentaitajien Leena Lavosen ja Tuula Saaren töitä, kuvataiteilija Jaana Kotamäen luontoaiheisia 
valokuvatauluja, taidemaalari Mika Anttilan upeita tauluja, Matti Knuutilan puu- ja pahkatöitä sekä Riitta Niemisen koruja.

* Talkoot leikkikentällä keskiviikkona 3.8.11
Kauniissa loppukesän illassa pidimme talkoot Suurilan kentällä, kun siihen nyt viimein saatiin oma liittymä ja kulku alueelle 
helpottuu. Leikkikentän ja palloilukentän välistä kaadettiin puut pois, vanha puolilaho hiekkalaatikko purettiin ja takaosan niittymaata 
haravoitiin siistimmäksi Timon niitettyä heinikko matalaksi muutaman päivää aiemmin. Purkujätteet ja risut koottiin umpeen 
laitettavan ojan päälle keoksi, haaveena polttaa ne joskus myöhemmin syksyllä seuraavien talkoiden yhteydessä. Syksy oli niin märkä, 
että kyseisiä roskia ei saatu poltettua ja toiset talkootkin jäivät pitämättä.
Leikkikentän tiimoilta perustettiin työryhmä (pj Matti Perttunen, Satu Raassina-Perttunen, Ari Kuukkala, Pirjo Mäenpää, Maarit ja 
Esa Heinonen), joka suunnittelee ja budjetoi mahdollista leikkikenttähanketta keskenään ja raportoi hallituksen kokouksissa muulle 
hallitusväelle hankkeen etenemisestä.



* Kesäretki lauantaina 6.8.11
Kohteina Tammisaari, Fiskars ja Billnäs. Matkaan lähdimme tiilitehtaan pihalta klo 9 nurkilla. Tammisaaressa bussimme kyytiin 
nousi opas ja teimme n. 1,5 tunnin kiertoajelun. Oppaan kanssa teimme myös pienen kävelyn Tammisaaren vanhan kaupungin kapeilla 
kujilla. Vähän ropsui vettäkin niskaamme, vaan onneksi sää oli lämmin, niin ei annettu sen haitata kesäretkeilyämme!
Ruokailimme Ravintola Bossanovassa Tammisaaressa seisovasta pöydästä (n. klo 13 alkaen).
Paluumatkalla tutustuimme ensin Billnäsiin, siellä mm. taidegalleriaan, jonne maksuton sisäänpääsy. Billnäsissä nauttimme 
iltapäiväkahvit Puutarharavintolassa ja teki joku ostoksiakin puutarhalta ja käsityömyymälästä. Naiset löytävät aina jotain kivaa ja 
miesväki saa kaivella lompsiaan!
Fiskarsissa kullakin oli hyvin omaa aikaa kierrellä vanhassa ruukkimiljöössä joko ostoksia tehden taikka nauttien ihan vain upeasta 
rehevästä ruukkimiljööstä. Ja mikäs oli nautiskellessa, kun sääkin alkoi poutaantua ja oltiinhan kesäretkellä. Aika monella oli taas 
lisää jotain pieniä ostoksia tehtynä myymälöistä.
Tarvasjoella olimme sovitusti jälleen klo 19 nurkilla. Koko reissun hinta oli 40€/hlö, sisältäen matkat, opastuksen, ruokailun ja 
kahvit. Retki oli järjestetty ja organisoitu bussikuskimme Harrin toimesta, me esitimme vain toiveen, minne mieli tekisi. Reissussa 
mukana 27 henkilöä plus bussikuski puolisoineen.

* Raittiustietokilpailu tiistaina 25.10.11 Tarvashovissa
Suurilan kyläyhdistyksen joukkue (Jukka Ansaranta, Timo Isotalo ja Ari Kuukkala) oli jälleen ykkönen ja miehet tienasivat 
ykkössijallaan yhdistykselle 200 euroa. Kysymykset olivat Tarvasjoen Lions Clubin tekemiä.

* Teatteriretki Tampereelle lauantaina 12.11.11
Tiilitehtaan pihalta lähdimme matkaan klo 10.30 ja menomatkalla stoppasimme kaffetauolle Teboil Pirkanhoviin. Tampereen Työväen 
Teatterilla oikea näyttämö oli tovin osalta hukassa, kun meidän näytelmäämme esitettiin Vanhalla Päänäyttämöllä ja sisään tulimme 
kuitenkin uuteen osaan. Onneksi kaikki ehtivät kuitenkin ajallaan paikoilleen ja kaikki matkassa mukana olleet 42 henkilöä näkivät 
hykerryttävän hauskan komedianäytelmän Eila, Rampe ja huonot keenit alusta loppuun. Näytelmästä kukin, niin vanhempi väki kuin 
nuorempikin sakki, löysi jotain tuttua ja omaa parisuhdekomiikkaa.
Teatterin jälkeen bussikuskimme peruutti meidät hienosti Ravintola Finlaysonin Palatsin ovien eteen kapeasta porttikongista ja taas 
olivat aplodit paikallaan, Tammisaari-reissullahan sitä jo harjoiteltiin, kun mentiin siellä perä edellä kapeita kujia!
Ravintola Finlaysonin Palatsissa kuulimme lyhyen historiikin rakennuksesta, ennen kuin nautimme mahtavan buffet-aterian. Takaisin 
Tarvasjoella olimme n. klo 19.30. Retken hinta oli kaikilta 60€/hlö, sis. teatterilipun ja ruokailun, kyläyhdistys maksoi bussikyydin. 

* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 10.12.11 Pullerilla
Puurojuhla aloitettiin perinteisesti syyskokouksella, jonka kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Kuukkala avasi. Syyskokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mustamäki ja sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Maarit Heinonen. Vanhat erovuoroiset valittiin 
jatkamaan uudestaan, koskei muutamia kysyttyjä pariskuntia saatu lähtemään mukaan toimintaan.
Vuoden aikana kylään on syntynyt yksi uusi vauva, poikavauva Pullerin naapuriin Tanja ja Kimmo Hallbergille. Heille vietiin 
vauvalahja ennen syyskokouksen alkua, koska he eivät ristiäisten vuoksi päässeet juhlaamme sitä hakemaan.
Puurojuhlan musiikki- ja ohjelmapuolesta vastasivat Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo vanhvistuksenaan Paltan Juho haitarillaan. 
Jouluevankeliumin luki Soile Aaltonen ja puuropuheen piti Rauno Aaltonen muistellen omia vanhoja Suurilan kouluvaiheitaan ja 
nuoruusvuosiaan. Ja puurojuhlan odotetuin ohjelmanumero taisi jälleen olla joulupukin vierailu ja joulupussukoiden jako. 
Vieraskirjassa 62 nimeä, joista 13 lasta.

* Kirkkokonsertti tiistaina 22.12.11
Vuoden viimeisenä ja uutena tapahtumana järjestimme yhteistyössä Tarvasjoen Seurakunnan kanssa Suurilan Oopperajuhlien 
solistien Joulukonsertin Tarvasjoen kirkossa. Esiintymässä bassobaritoni Nicholas Söderlund ja sopraano Tiina-Maija Koskela, säestys 
Jonna Vartiainen piano ja Kari Vuola urut. Käsiohjelmia myytiin ennakkoon yrityksille ja hallitusväen tuttavapiirille sekä vielä 
oveltakin hieno määrä. Yhteensä ohjelmia myytiin 272 kpl, joista kirkossa paikalla n. 250 kuulijaa. 

* Kyläyhdistyksen omat kotisivut 
Yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suurila.fi oli käyntejä 7473 kpl (v.2010 7177 kpl), yksilöidyt vierailijat 988 henkilöä 
(v.2010 825) ja keskimäärin sivustolla viivyttiin reilut 4 minuuttia (v.2010 reilut 7 min).  Sivustolla vierailleet katsoivat 
keskimäärin 5,28 sivua/käynti. Tiedot poimittu Google Analytics-palvelusta. 
Kuva-arvoituksia ”Timpan vitoset” laitettiin sivustolle noin kerran kuukaudessa, arvuuteltu on ihmisiä edestä ja takaa, peruukilla ja 
ilman sekä taloja, pihapuita, tienristeyksiä, kylämaisemia ym.
Vuonna 2011 sivuston oikeassa laidassa oli 13 mainostajaa, niiden avulla kotisivuista aiheutuvat kulut katetaan.

MUISTAMISET VUONNA 2011;
* Pyöräi lykypäräkampanja

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

* Tarvasjoen Sotaveteraanit ry 45v 45€
* Härkätien 4H-yhdistys ry 40v 40€
* Adressi Leo Seppälän omaisille
* Onnittelukukat Kalervo Mäenpäälle (60v) sekä Riitta ja Ari Aaltoselle (50v) (hallituslaisten pyöreät vuodet 50,60,70,80)
* Onnittelukukka Viljo Laaksolle (80v) (perustajajäsen)
* Timo Isotalon muistaminen eläkkeelle jäännin johdosta
* Joulukukka Marjatta ja Esko Seppälälle


