
 
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS V. 2014 

 
HALLITUS VUONNA 2014; 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  (yht. 18) 
           
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa;  
 14.1.14 Kuukkalassa, 24.2.14 Saarella, 9.4.14 Aaltosilla, 17.7.14 Pullerilla,  4.11.14 Kuukkalassa. 
Leikkikentän avajaisten puitteissa palaveerattiin Tuomolassa 10.3.14 ja 15.6.14 kentällä. 
  
Jäsenmäärä:  Yhdistyksellä oli 99 jäsentä 31.12.2014 (+0 jäsentä) 
 
TOIMINTA VUONNA 2014; 
* Suuri lan kirkkopyhä sunnuntaina 2.2.2014 “Suurila-messu” teemalla 
 Kyläyhdistyksen hallitusväestä koottu pieni kuoro lauloi kirkossa Timon johdolla. Maija Mäkitalo luki tekstin. 
 Kirkonmenojen jälkeen kyläyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit seurakuntatalolla. Kirkkokahveilla 29 kahvittelijaa, 
 kirkossa 20-30 hlöä enemmän. 
 
* Kyläyhdistyksen kevätkokous sunnuntaina 4.5.2014 Pulleri l la 
 Esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Aulikki Kuukkala. Kokouksen jälkeen TSJ:n kierrätysneuvoja Lotta 
 Salminen jakoi kierrätystietoutta ja tietopaketin päätteeksi osallistujat pääsivät harjoittelemaan opittuja tietoja 
 lajittelutehtävässä. 16 aikuista ja 4 lasta paikalla. 
 
* Metall inkeräys huhti-toukokuussa 2014 
 Pullerin pihapiirissä oli maaliskuun lopusta kesäkuun alkuun Tapanaisen lavoja, joihin tuotiin  metalliromua 14840 
 kg (6 lavaa). Kertyneillä varoilla kartutettiin kesän mittaan jatkuneen Suurilan Puisto-hankkeen omavastuu-
 osuutta.  
 
* Tienvarsien si ivoustalkoot huhti-toukokuussa 2014 
 Kyläyhdistyksen hallitusväki siivosi 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 29.5.2014 
 Lähtö klo 13 Lavosen konehallin kulmilta ja pyöräiltiin Lyömästen majalle. Siellä kaffeteltiin, grillailtiin ja turistiin 
 mukavia tuttujen kesken. Majalla 22 aikuista ja 2 lasta.  
 
* Kirpputoritapahtuma lauantaina 7.6. – sunnuntaina 8.6.2014 
 Eri puolilla kuntaa oli kirpputoreja ihmisten omilla pihoilla klo 10-14. Kyläyhdistys osallistui tapahtumaan 
 pitämällä puffettia Pullerin tuvassa kirpparikiertäjille ja tarjoamalla myyntitilaa katon alta Pullerin kammareista. 
 Kyläyhdistys myi ulkona grillimakkaraa sekä sunnuntaina myös lettuja. Pullerilla 6 kirpparimyyjää ja yksi omien 
 käsitöiden myyjä. Paljon väkeä liikkeellä molempina päivinä ja puffetissamme kävi kauppa mukavasti. Samaten 
 kirpparimyyjät saivat hiukan kauppoja tehtyä. 
 
* Leikkikentän avajaiset sunnuntaina 6.7.2014 klo 12-16 
 Pääesiintyjänä Pressan Katit Muhokselta, olivat koko päivän muutenkin menossa mukana. Lapsille paljon oheis-
 ohjelmaa päivän aikana; pomppulinna, sumopainia, poniratsastusta ja –ajelua, kasvomaalausta, ongintaa, 
 jalkapallotutka ja sirkustelua, unohtamatta kentällä olevia upeita uusia kiipeilytelinettä ja keinuja. TarU Futiksen 
 junnuilta saatiin jalkapallohaaste, junnut vs. kyläyhdistys,  lopputulos jäi epäselväksi, kumpi sen kisan lopulta 
 voitti, mutta hauskaa lieni puolin ja toisin kuitenkin ja se oli pääasia. Puffetissa myytiin vatsojen täytettä ja 
 grillattiin makkaraa. Arpoja myytiin 400kpl ja yli joka toinen arpa voitti palkinnon pika-arpajaispöydältä. 
 Pysäköinti oli järjestetty Tiilitehtaan pihalle ja kyyditys hoitui traktorikyydityksellä mennen tullen. Paikalla yli 
 200 henkilöä eli päivä onnistui yli odotusten. 
 
 



 
* Kesäteatteriretki Valkeakoskelle lauantaina 12.7.2014 
 Suomen Kesäteatterissa musikaalinäytelmä Kesäillan valssi alkaen klo 14.00 ja perinnelounasruokailu teatterin 
 jälkeen Pappilanniemen Kurssikeskuksessa, Valkeakosken Sääksmäellä. Bussi jälleen JaloBussilta ja kuskina tuttu 
 Harri Vähätalo. Retkellä mukana 34 henkilöä.  
 
* Seitsemännet Suuri lan Oopperajuhlat sunnuntaina 27.7.2014 Pullerin pihapiir issä 
 Esiintymässä Nicholas Söderlund, Tiina-Maija Koskela ja säestäjänä Pasi Helin. Kammareissa esillä Eeva Sisson 
 valokuvia, Esko Seppälän muistonäyttely, Maija Numminen ja Marja-Leena Seppä käsitöineen sekä peräkamma-
 rissa Timo Isotalo, Tarvasradio ja aiemmat oopperajuhlat.  Oopperaleivoskahvit sisältyivät oopperalipun hintaan. 
 Isontuvan Jäätelö oli ulkona myymässä omia jäätelöitään ja meiltä järjestettiin viime tingassa juomamyyntipiste, 
 kun saatiin jälleen hellesää. Paikalla n. 150 hlöä (125 maksanutta + hallitusväki, kammarivieraat, kutsuvieraat). 
 
* Raittiustietokilpailu maanantaina 27.10.2014 Tarvashovissa 
 Suurilan kyläyhdistyksen joukkueessa  tänä vuonna Jukka  Ansaranta, Timo Isotalo ja Ari Aaltonen.  Oltiin 
 kolmansia, palkkio 100€. 
 
* Teatteriretki Uuteenkaupunkiin lauantaina 8.11.2014 
 Näytelmänä klo 14 alkaen Pokka pitää ja ruokailu teatterin jälkeen Ravintola Suolaspuarissa. Näytelmä oli osalle 
 tuttu tv:stä ja hauskuutti kaikkia. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Reissussa oltiin jälleen JaloBussin ja 
 Harrin kyydillä. Retkellä mukana 30 henkilöä. 
 
* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 29.11.2014 Pulleri l la 
 Syyskokouksen avasi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Kuukkala ja sen puheenjohtajaksi valittiin Simo 
 Heinonen, sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Maarit Heinonen. Erovuorossa olivat  Maarit ja Esa Heinonen, 
 Riitta ja Ari Aaltonen, Tuula ja Pentti Saari sekä Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo. Heinoset ja Aaltoset valittiin 
 uudelle 3v kaudelle ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin  Tanja Hallberg ja Esa Mustamäki. 
 Vuoden 2014 aikana kylään oli syntynyt kaksi uutta vauvaa, mutta vain Satu Raassina-Perttunen ja Matti 
 Perttunen tulivat tyttövauvansa kanssa vastaanottamaan vauvalahjansa (Pentikin muki ja lautanen).  
 Puurojuhlan musiikki- ja ohjelmapuolesta vastasivat Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo. Puuropuheen pitäjäksi oli 
 kutsuttu Ari Nieminen. Perinteisesti puurojuhlan odotetuin ohjelmanumero oli jälleen joulupukin vierailu ja 
 joulupussukoiden jako. Vieraskirjassa 76 nimeä, joista 25  lasta (51 aikuista). 
 
* Suuri lan Puisto-hanke 
 Suurilan puistossa pidettiin loppuvuoden aikana vielä useat talkoot ja talkootunteja kertyi loppurutistuksessa 
 vielä 238 henkilötuntia ja 28 konetuntia (tammikuun 2015 3. hankehakemus). Hankkeen talkootunnit yhteensä 
 848,5h (736,5 henkilötuntia ja 112 konetuntia). 
 Tarvasjoen  Osuuspankista nostettu Tarvasjoen kunnan takaama 25000€ laina maksettiin pois vuoden 2014 
 aikana. 
 Loppuvuoden talkoissa leikkikenttä sai sähköt valotolppiinsa ja muutenkin viimeiset sähköpuolen jutut tuli 
 kuntoon. Kentän joen puoleisellekin syrjälle pystytettiin vielä verkkoaita, työstettiin polku alas laavulle ja 
 levitettiin mursketta polulle ja laavupohjalle. Laavun työstöä pitkitti syksyn  kelit ja niinpä loppurutistus tehtiin 
 ihan vuoden viimeisinä päivinä vasta ja laavu jäi vieläkin osittain kesken, mutta tarvehankinnat saatiin tehtyä ja 
 hanke siltä osin kuntoon. Katon huovitus, penkkien työstö ja koko laavun viimeistely jäi keväälle 2015. 
 
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut  
 Yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suurila.fi oli käyntejä 3347 kpl (v.2013 5800kpl), yksilöidyt vierailijat 
 1114 henkilöä (v.2013 864) ja keskimäärin sivustolla viivyttiin vajaa 4,49 minuuttia (v.2013 4,14min). 
 Sivustolla vierailleet katsoivat keskimäärin 5,51 sivua/käynti (v.2013 5,00). Sivujen katselukertojen lukumäärä 
 18447 kpl. Tiedot poimittu Google Analytics- palvelusta.  
 Sivuston oikeassa laidassa oli samat 13 mainostajaa kuin alusta asti on ollut. 
 
 
MUISTAMISET VUONNA 2014; 
* Esko Seppälän omaisille surukukat ja adressi maaliskuussa 
* Eläkeliiton Tarvasjoen yhdistys 40v huhtikuussa  
* Vauvaonnittelukukat Perttusille lokakuussa  
* Onnittelukukat Esa Heinoselle (50v) joulukuussa (hallituslaisten pyöreät 50,60,70,80) 
* Joulukukat Marjatta Seppälälle ja Jari Seppälälle joulukuussa 
 
	  


