SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
HALLITUS VUONNA 2013;

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
Maija ja Matti Mäkitalo
Tanja Kummelus
Kimmo Hallberg

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa;
7.2.13 Kuukkalassa, 11.3.13 Tuomolassa Perttusilla, 23.5.13 Pullerilla, 8.7.13 Pullerilla,
5.11.13 Kuukkalassa.
Leikkikenttätyöryhmä kokoontui kerran Tuomolassa 20.11.13
Jäsenmäärä:

Yhdistyksellä oli 99 jäsentä 31.12.2013 (+0 jäsentä)

TOIMINTA VUONNA 2013;
* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 10.3.2013 “Suurila-messu” teemalla
Kyläyhdistyksen hallitusväestä esilaulajat, jotka lauloivat Timon johdolla ja hänen kokoamansa
orkesterin säestäminä. Leila Heinonen luki tekstin ja Pirjo Mäenpää oli leiponut ehtoollisleivän.
Kirkonmenojen jälkeen kyläyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit seurakuntatalolla. Kirkkokahveilla n.
40 kävijää.
* Kyläyhdistyksen kevätkokous sunnuntaina 7.4.2013 tiilitehtaan ruokalassa
Esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Simo Heinonen. Kokouksen jälkeen NWE Sales Oy:n
toimitusjohtaja Teemu Loikkanen kertoi meille Santinkulmalle ja Lyömäsiin suunnitellusta tuulivoima-puistosta ja sen vaikutuksista. 21 kuulijaa paikalla.
* Pyöräretki Lyömäsiin helatorstaina 9.5.2013
Lähtö klo 13 Lavosen konehallin kulmilta ja pyöräiltiin Lyömästen majalle. Siellä kaffeteltiin,
grillailtiin ja turistiin mukavia tuttujen kesken. Sade vähän yllätti grillaajan siellä mäellä, mutta
muuten retki sujui mukavasti. Majalla vapaaehtoinen kaffekassa, jolla kerättiin varoja Suurilan
puisto-leikkikenttähankkeen omarahoitusosuuteen. Majalla 16 ihmistä, joista valtaosa saapui
paikalle polkien.
* Metallinkeräys huhti-toukokuussa
Pullerin pihapiirissä oli huhti-toukokuussa kuormalavoja, joihin sai tuoda nurkista kevätsiivouksen
yhteydessä löytyvää metalliromua. Metalliromua kertyi peräti 6 lavallista ja kyläyhdistys sai siitä
mukavan suuruisen korvauksen. Kertyneillä varoilla kartutettiin kesän mittaan jatkuneen Suurilan
Puisto-hankkeen omavastuuosuutta.
* Tarvasjoen kesäjuhlat lauantaina 8.6.2013
Kyläyhdistys oli jälleen mukana Tarvasjoen kesäjuhlien toritapahtumassa urheilukentällä.
Telttamme puffetissa oli tarjolla kaffetta, pullaa, limsaa ja pillimehuja ja grillistä sai kuumaa
makkaraa. Lapsille oli ongintaa. Arpoja myytiin oikein rivakasti ja palkinnot olivat hyviä; Paavo ja
Jouko Nurmen lahjoittama akkuporakone (arvo n. 100€), oopperajuhlaliput 2 hengelle, tuotekori
ja kaksi kukka-amppelia. Metsänhoitoyhdistys lahjoitti meille myyntiin kuusentaimia ja ne saatiinkin
kaikki myydyksi päivän aikana.

* Kuudennet Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 21.7.2013 Pullerin pihapiirissä
Esiintymässä Nicholas Söderlund, Kaisa Ranta ja Jonna Vartiainen. Esiintymisen lomassa Sakari
Tapanin huiluesityksiä ja huilutietoutta. Kammareissa esillä Maija Mäkitalon matkamuistonuket,
Tuomo Uusitalon koristemunat, Jaana Kotamäen valokuvia ja Timo Isotalon tonttuja, Pirjo Järvisen
enkelit jäivät pois sairastumisen vuoksi. Oopperaleivoskahvit sisältyivät oopperalipun hintaan.
Isontuvan Jäätelö oli ulkona myymässä omia jäätelöitään.
* Raittiustietokilpailu tiistaina 22.10.2013 Tarvashovissa
Suurilan kyläyhdistyksellä oli taas joukkue kisassa mukana, joukkueessa tänä vuonna Jukka
Ansaranta, Timo Isotalo ja Esa Heinonen. Olivat kolmansia, palkkio 100€.
* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 7.12.2013 Pullerilla
Puurojuhla aloitettiin perinteisesti syyskokouksella, jonka kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aulikki
Kuukkala avasi. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mustamäki ja sihteerinä toimi
yhdistyksen sihteeri Maarit Heinonen. Erovuorossa olivat Aulikki ja Juhani Kuukkala, Leena ja
Seppo Lavonen ja Satu Raassina-Perttunen ja Matti Perttunen. Kaikki erovuoroiset valittiin
uudelleen seuraavalle kolmevuotiskaudelle.
Vuoden 2013 aikana kylään ei syntynyt yhtään uutta vauvaa, mutta yksi vauvalahja oli
annettavana joulukuun puolivälissä 2012 syntyneelle Pia ja Ari Laihonahon tyttärelle Nellille. Olivat
estyneitä saapumaan paikalle 1-vuotissynttäreiden vuoksi ja lahja (Pentikin muki ja lautanen)
toimitettiin heille jälkikäteen kotiin.
Puurojuhlan musiikki- ja ohjelmapuolesta vastasivat Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo. Puuropuheen
pitäjäksi oli kutsuttu entinen suurilalainen Lasse Lehti. Perinteisesti puurojuhlan odotetuin
ohjelmanumero oli jälleen joulupukin vierailu ja joulupussukoiden jako.
Paikalla reilut 54 ihmistä, joista 17 lasta.
* Suurilan Puisto-hanke
Suurilan puistossa pidettiin kevään, kesän ja syksyn aikana monenmonet talkoot ja talkootunteja
kertyi huikea määrä, 463 henkilötuntia ja 68 konetuntia (marraskuun 2013 2. hankehakemus).
Paljon pohjatöitä eri kohteissa, kiipeilyteline- ja keinut pystytettiin, turvalaattapohjat molempiin
edellä mainittuihin, hiekkalaatikon kokoaminen, huvimajan pystytys, penkit, roskalaatikot ja
valotolpat paikkoihinsa ja syksyn viimeisinä toimina beach volley-kentän työstö ja
jalkapallokentän verkkoaidan pystytys.
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut
Yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suurila.fi oli käyntejä 5800 kpl (v.2012 7294kpl,
v.2011 7473kpl), yksilöidyt vierailijat 864 henkilöä (v.2012 1034, v.2011 988) ja keskimäärin
sivustolla viivyttiin vajaa 4,14 minuuttia (v.2012 ja v.2011 n. 4min).
Sivustolla vierailleet katsoivat keskimäärin 5,00 sivua/käynti (v.2012 4,98, v.2011 5,28). Tiedot
poimittu Google Analytics-palvelusta.
Kuva-arvoituksia ”Timpan vitoset” laitettiin sivustolle noin kerran kuukaudessa.
Vuonna 2013 sivuston oikeassa laidassa oli 13 mainostajaa, niiden avulla kotisivuista aiheutuvat
kulut katetaan.

MUISTAMISET VUONNA 2013;
* Pyöräilykypäräkampanja
Kyläyhdistys osallistui 17 eurolla tarvasjokelaisten yhdistysten ja Tarvasjoen Osuuspankin
perinteiseen yhteiseen pyöräilykypäräkampanjaan, jolla hankittiin kaikille oman kunnan tuleville
ekaluokkaisille pyöräilykypärät.
* Joulukukka Marjatta ja Esko Seppälälle	
  

