SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
HALLITUS VUONNA 2012;

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

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa;
14.2.12 Kuukkalassa, 18.3.12 Kuukkalassa, 11.4.12 Tuomolassa Perttusilla, 14.5.12 Pullerilla, 14.6.12 Pullerilla,
23.7.12 Pullerilla, 17.9.12 Pullerilla ja 12.11.12 Kuukkalassa.
Leikkikenttätyöryhmä kokoontui kaksi kertaa; Tuomolassa 7.2.12 ja 27.11.12
Jäsenmäärä:

Yhdistyksellä oli 99 jäsentä 31.12.2012 (+4 jäsentä)

TOIMINTA VUONNA 2012;
* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 4.3.2012 “Suurila-messu” teemalla
Kyläyhdistyksen hallitusväestä 5 esilaulajaa, jotka lauloivat Timon johdolla ja hänen kokoamansa orkesterin säestäminä. Pirjo luki
tekstin. Kirkonmenojen jälkeen kyläyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit seurakuntatalolla. Kirkossa reilut 80 sanankuulijaa ja
kirkkokaffettelijoita 43.
* Kyläyhdistyksen kevätkokous Pullerilla sunnuntaina 22.4.2012
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pullerilla, puheenjohtajana Minna Hallanheimo. Oheisasiana kuultiin Matti Perttusen ja Ari
Kuukkalan työstämä ja Arin esittämä tilannekatsaus leikkikenttähankkeesta, jonka pohjalta Leader-hakemus jätetty. Paikalla reilut
20 henkilöä.
* Tienvarsien siivoustalkoot huhti-toukokuussa 2012
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. Siivous tehtiin yhteistyössä LC
Tarvasjoen kanssa.
* Pyöräretki Lyömäsiin helatorstaina 17.5.2012
Lavosten konehallin kulmilta lähdettiin yhteislähdöllä klo 13. Pyöräiltiin Suurilan kylän kautta Lyömäsiin ja menomatkalla tutustuttiin
Maunun museoon Suurilan kylällä. Lyömästen majalla kaffettelua ja jutustelua tuttujen kesken. Retkipäivälle osui sateen suhmurainen
keli, mutta Lyömästen mökillä vieraskirjaan oli sentään 14 kirjoittanut nimensä.
* Suurilan Puiston aloitustempaus sunnuntaina 27.5.2012
Toimintaa koko perheelle ja kaikenikäisille Suurilan leikkikentällä alkuillasta reilun kahden tunnin ajan. Samalla esittelimme tulevaa
leikkikenttähankettamme, joka kantaa nimeä Suurilan puisto. Matti oli siitä työstänyt upean esittelytaulun. Maksuttomalla
pihakirppiksellä oli kaksi myyjää ja kauppa kävi mukavasti. Lapsille oli maksutonta kasvomaalausta, marttilalainen Sanna Lehti
taiteilijana. Lapsille oli tarjolla poniratsastusta ja miltei koko ajan oli jonoa ratsastamaan, Satu oli hommannut ponin ja toimi
taluttajana. Aulikki ja Leena myivät puffetissa kahvia, limppareita, leivonnaisia sekä karkkia. Grillin ääressä hikoilivat Juhani ja
Kalervo, hellesäästä huolimatta kuuma grillimakkara teki hyvin kauppansa. Pirjo kierteli arpamyyjänä, pika-arpajaispalkinnot sai
lunastaa telttakatoksen pöydältä. Suurilan Ex-sinkut (Timo Isotalo, Matti Mäkitalo, Jukka Heinonen ja Esa Heinonen) esiintyivät
saapumalla paikalle vauhdikkaasti traktorikyydillä. Ex-sinkut olivat matkalla Laurilan lavalle tansseihin. Helmat heiluivat ja kampaukset
olivat timmissä kunnossa. Ex-sinkut laulaa luikhauttivat meillekin sitten muutaman kipaletta päivämme piristeeksi. Ja vailla
ennakkosuunnitelmaa oli paikalla myös Mauri Suni traktorinsa ja istuinpenkein varustetun peräkärrynsä kanssa paikalla. Hän ajelutti
vieraita pienen lenkin Kyröntiellä veloituksetta. Aloitustempaus sujui yli kaikkien odotusten ja väkeä saapui paikalle omalta kylältä,
Tarvasjoen keskusta-alueelta ja naapurikunnista. Vielä kun helteinen kaunis sää suosi meitä, niin mikäs sen parempaa Suurilan Puistohankkeen käynnistämistempaukselle!
* Tarvasjoen kesäjuhlien toritapahtuma lauantaina 9.6.2012
Kyläyhdistys oli jälleen mukana Tarvasjoen kesäjuhlilla, klo 11-14 urheilukentällä. Telttakahviossa oli myynnissä kaffetta, pullaa ja
virvokkeita ja grillistä sai ostaa kuumaa makkaraa. Lapsille oli perinteisesti ongintaa. Arpajaisten pääpalkintona oli Tallink Siljan
risteilylahjakortti, lisäksi paljon muita hyviä palkintoja. . Keli oli tosi kolea ja kostea, kaikki lämmin vaate oli tarpeen kentällä
ollessamme. Väkeä vähemmän liikkeellä kuin hyvällä lämpimällä kelillä. Keräsimme varoja Suurilan Puiston omarahoitusosuuteen ja
huonohkosta kelistä huolimatta tuotto meille mieleinen.

* Viidennet Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 29.7.2012 Pullerin pihapiirissä
Helteisessä, yöllisen ukkosen kosteuttamassa kelissä meillä oli n. 145 kuulijaa. Sähkötkin temppuilivat tovin, tosin onneksi ongelma
oli valtakunnan verkossa, eikä meillä. Ja taisi alkupuolella olla pianonkin kanssa ongelmia, mutta siihen löytyi syy pyykkipojista! Mutta
pienissä puitteissa kaikesta selvitään huumorilla ja jopa taputuksin.
Tänäkin vuonna oopperajuhlilla oli neljä esiintyjää: Nicholas Söderlund (bassobaritoni ja taiteellinen johtaja), Tiina-Maija Koskela
(sopraano), uutukaisena vieraana Markus Nieminen (baritoni) sekä pianon ääressä jälleen Jonna Vartiainen.
Perinteiset oopperaleivoskahvit tarjottiin oopperayleisölle artistien esityksen jälkeen. Esityksen jälkeen oli myös mahdollisuus
tutustua Pullerin taidekammareihin. Niissä oli esillä Tiina Rauhalan töitä, Stig Nybergin ja Heikki Mustamäen tauluja sekä viimeisenä
kammarina Suurilan Kyläyhdistyksen oma kammari, jossa pyöri tietokoneruudulla Viljo Laakson kokoama Suurilan koulun historia
luokkakuvien ja nimilistojen muodossa. Seinillä oli esillä kuvia yhdistyksen toiminnasta vuosien varrelta.
* Tarvasjoen Seurakunnan pyhiinvaeltajien kahvitus sunnuntaina 19.8.2012
Kahvitimme sunnuntai-iltapäivänä pyhiinvaeltajat Pullerilla, mikä oli sopivasti heidän puolimatkan etappinsa matkalla Tarvasjoen
kirkolta Karinaisten kirkolle. Tarjolla sämpylää ja makeaa leivonnaista. 14 pyhiinvaeltajaa. Maksoivat tarjoilusta 7€7hlö.
* Raittiustietokilpailu tiistaina 23.10.2012 Tarvashovissa
Suurilan kyläyhdistys sai ihan viime tingassa toimeksiannon toimia kysymysten laatijana ja kahvittajana, kun vuosi sitten sovitulla
nuorisoseuralla oli omia kiireitä liikaa. Kysymykset olivat Timon laatimia ja toimitsijaraadissa istuivat Timon lisäksi Jukka Ansaranta
(esitti kysymykset) ja Satu ja Maarit ääntenlaskijoina. Nuorten joukkueita tuli paikalle ihan viime hetkillä kaksi ryhmää ja niiden kanssa
ei oikein meinannut kenelläkään muulla pinna kestää kuin kunnan vapaa-aikasihteeri Helinällä, olivat sen verran levotonta sakkia.
Aikuisten joukkueita tuli paikalle kaikkiaan 6 ja ihan hyvä kisa saatiin aikaiseksi, vaikkakin aina kilpailevien joukkueiden taholta tulee
kritiikkiä kysymysten laadusta. Tienesti järjestävälle taholle oli 200€.
* Teatteriretki Uuteenkaupunkiin pyhäinpäivänä, lauantaina 3.11.2012
Teatteriretkelle lähti mukaan miltei täysi bussilastillinen väkeä, pari paikkaa jäi JaloBussin 50-paikkaisesta bussista tyhjäksi.
Uudenkaupungin Teatterin teatterikappale Albatrossi ja Heiskanen – Sellaista elämä on! ei ihan jokaista miellyttänyt, mutta
onneksi loistava ruoka Taivassalossa Ketarsalmen Kievarissa korvasi pahimman mieliharmin. Saimme kupumme täyteen maittavaa
ruokaa hienossa miljöössä ja kotimatka taittui tyytyväisin mielin. Retken hinta oli 50€/hlö ja se sisälsi teatterilipun, ruokailun ja
bussikyydin.
* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 1.12.2012 Pullerilla
Puurojuhla aloitettiin perinteisesti syyskokouksella, jonka kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Kuukkala avasi. Syyskokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Matti Mäkitalo ja sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Maarit Heinonen. Erovuorossa olivat Ari Kuukkala
sekä Pirjo ja Kalervo Mäenpää. Uusina hallitukseen valittiin Maija ja Matti Mäkitalo, Tanja Kummelus ja Kimmo Hallberg.
Vuoden 2012aikana kylään syntyi 3 uutta vauvaa (Karoliina Koivistolle ja Kalle Nikulalle tyttö Kaisa , Jonna Beldjuskinille ja Antti
Haavistolle tyttö Mertta, Susanna ja Henri Hagströmille poika Aku) sekä vuoden 2011 lopulla puurojuhlan jälkeen 1 vauva (Tanja
ja Mikko Kummelukselle poika Mio). Puurojuhlassa annettiin vauvalahjat niitä vastaanottamaan tulleille perheille.
Puurojuhlan musiikki- ja ohjelmapuolesta vastasivat Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo. Puuropuheen pitäjäksi oli kutsuttu entinen
suurilalainen Tuure Tamminen. Perinteisesti puurojuhlan odotetuin ohjelmanumero oli jälleen joulupukin vierailu ja joulupussukoiden
jako. Paikalla reilut 70 ihmistä, joista n.20 lasta.
* Suurilan Puisto-hanke
Suurilan Puiston kehittämishankkeessa on tavoitteena luoda lakkautetun koulun jäljiltä jääneestä urheilu- ja leikkikentästä koko
perheen virkistysalue. Kohderyhmänä on Suurilan alueella asuvat lapsiperheet, mutta kaikilla on kentälle vapaa pääsy. Hankkeen
aikana puistoon rakennetaan nykyaikainen leikkipaikka, josta löytyy mm. keinut ja kiipeilyteline. Palloilukenttä kunnostetaan ja
alueelle rakennetaan rantalentopallokenttä, rantaan pystytetään laavu ja leikkikentän viereen grillikatos. Aluetta myös kunnostetaan
ja siistitään yleisesti, sekä varustellaan puistoon kuuluvilla kalusteilla ja istutuksilla. Lopputuloksena Suurilassa on vuonna 2013
kaikille avoin, koko perheen viihtyisä ulko-olohuone. (poimittu kotisivuilta Ari Kuukkalan työstämästä osiosta)
Kesän ja syksyn aikana kentälle työstettiin vanhan väliojan paikalle tiepohja, kentältä poistettiin vanhat lentopalloverkon tolpat,
kaavittiin pintamaa pois tulevan parkkipaikan tieltä ja vuoden viimeisiä työvaiheita oli parkkialueen työstö.
Ensimmäinen rahoitushakemus Ely:lle jätettiin marraskuun 2012 lopulla parkkialueen kuluista.
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut
Yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suurila.fi oli käyntejä 7294 kpl (v.2011 7473kpl, v.2010 7177kpl), yksilöidyt vierailijat
1034 henkilöä (v.2011 988, v.2010 825) ja keskimäärin sivustolla viivyttiin vajaa 4 minuuttia (v.2011 reilut 4min, v.2010 reilut
7min). Sivustolla vierailleet katsoivat keskimäärin 4,98 sivua/käynti (v.2011 5,28). Tiedot poimittu Google Analytics-palvelusta.
Kuva-arvoituksia ”Timpan vitoset” laitettiin sivustolle noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2012 sivuston oikeassa laidassa oli 13
mainostajaa, niiden avulla kotisivuista aiheutuvat kulut katetaan.

MUISTAMISET VUONNA 2012;
* Pyöräilykypäräkampanja
Kyläyhdistys osallistui 17 eurolla tarvasjokelaisten yhdistysten ja Tarvasjoen Osuuspankin perinteiseen yhteiseen
pyöräilykypäräkampanjaan, jolla hankittiin kaikille oman kunnan tuleville ekaluokkaisille pyöräilykypärät.
* Toiminnantarkastaja Anu Järvistä muistettiin kukkakimpulla 4.4.12, kun hän sai kolmannen lapsensa.
* Onnittelukukka Juhani Kuukkalalle (70v) (hallituslaisten pyöreät vuodet 50,60,70,80)
* Joulukukka Marjatta ja Esko Seppälälle	
  

