SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2015
HALLITUS VUONNA 2015;

Satu Raassina-Perttunen (puheenjohtaja) ja Matti Perttunen
Riitta ja Ari Aaltonen (varapuheenjohtaja)
Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen
Aulikki ja Juhani Kuukkala
Leena ja Seppo Lavonen
Maija ja Matti Mäkitalo
Tanja Kummelus
Kimmo ja Tanja Hallberg
Esa Mustamäki
(yht. 16)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa, pääasiassa Tuomolassa Satun ja Matin luona;
26.1.15, 16.3.15, 15.4.15, 19.5.15, 7.7.15, 3.8.15, 7.9.15, 9.11.15 ja 29.11.15 (Pullerilla)
Jäsenmäärä:

Yhdistyksellä oli 99 jäsentä 31.12.2015 (+0 jäsentä)

TOIMINTA VUONNA 2015;
* Laskiaisrieha lauantaina 14.2.2015 klo 13-15 Suurilan Puistossa
Suurilan Puiston kentällä leikkimieliset hiihtokilpailut, Niemisen Ari TarU:sta kävi tekemässä latu-urat.
19 lasta hiihti, yhteensä tapahtumassa n. 60 hlöä. Kolmen kärjelle mitalit ja kaikille osallistujille karkkipussit.
Laavulla makkaranpaistoa.
* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 1.3.2015
Kirkkokahveilla 49 kahvittelijaa, kirkossa n. 20 enemmän. Kirkkokahveilla luovutettiin Matti Perttusen
nikkaroima ja Timo Isotalon ideoima Tarvasjoen kirkko-linnunpönttö Tarvasjoen kappeliseurakunnalle.
* Hallitusväen ja kenttätalkoolaisten virkistäytyminen lauantaina 18.4.2015
Käytiin Turussa Garibian kylpylässä ja uimisten jälkeen ruokailtiin Garibian ravintolassa. Kyläyhdistys maksoi
linjaautokyydin ja ruokailun, kukin maksoi uimisensa ja ruokajuomat itse. Matkassa mukana 11 hallituslaista ja
7 Suurilan Puiston talkoisiin osallistuneita, yhteensä 18 henkilöä.
* Kyläyhdistyksen kevätkokous sunnuntaina 26.4.2015 Pullerilla
Esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Kalervo Mäenpää. Kokoustettiin pihamaalla, nopea kokous.
9 aikuista ja 3 lasta paikalla.
* Metallinkeräys maalis-toukokuussa 2015
Pullerin pihapiirissä oli Tarvasjoen Metalli- ja Teräsromu Oy:n lavoja, joihin tuotiin metalliromua 6200kg
(3 lavallista). Kertyneillä varoilla (496,00€) rahoitetaan kyläyhdistyksen toimintaa, hankintoja kentälle yms.
* Palloiluillat kentällä maanantai-iltaisin klo 18-20
Aloitettiin huhtikuun puolivälissä, niukka osanotto, lähinnä hallitusväkeä perheineen, joskus muutaman
ulkopuolinenkin, Heinäkuu oltiin tauolla ja elokuussa vielä yritettiin, muttei saanut innostusta aikaan silloinkaan.
* Tienvarsien siivoustalkoot huhti-toukokuussa 2015
Kyläyhdistyksen hallitusväki siivosi talkoilla teiden varsia. Siivottavat pätkät olivat Kyröntie Salo-Aura-tien
risteyksestä Tiipiläntien risteykseen sekä Tiipiläntie Marttilan kunnan rajalle asti sekä pätkä Salo-Aura-tietä Salon
suuntaan. Siivous tehtiin yhteistyössä LC Tarvasjoen kanssa.
* Pyöräretki Lyömäsiin sunnuntaina 24.5.2015
Lähtö klo 13 Suurilan Puistosta ja pyöräiltiin Lyömästen majalle. Siellä kaffeteltiin, grillailtiin ja turistiin
mukavia tuttujen kesken. Puolet pyörällä tulleita, puolet autolla. Paikalla 20 henkilöä, joista 5 lasta.
* Koko perheen leikki- ja puuhapäivä lauantaina 6.6.2015 Suurilan Puistossa klo 14-16
Osa V-S Kylät ry:n Avoimet kylät-tapahtumaa, tänä vuonna valtakunnallinen tapahtuma. V-S Kylät ry. hoiti
markkinoinnin, tienvarsikyltit yms. Lapsille ja perheille oli tarjolla kasvomaalausta, ongintaa, makkaran grillausta
ja muurikkalettuja laavulla, sirkustelupiste, keppihevosrata, puffetti ja lasten filttikirppis. Vähän ihmisiä liikkeellä,
n. 10 ulkopuolista ja nekin ihan lähitaloista tulleita, muuten hallituslaisia. Huono keli, koko tapahtuman ajan satoi
vettä ja naapurikunnissa samankaltaisia päällekkäisiä avoimet kylä-tapahtumia. Hallitusväellä oli silti ihan mukava
iltapäivä.

* Saaristokierros lauantaina 18.7.2015
Suomen Saaristovarauksen kautta tilattu reissu, opas Lauri Hokkinen heiltä kyytiin Kaarinasta. Bussi tuli
täyteen, yhteensä 50 matkalaista sekä kuljettaja Harri Vähätalo (JaloBus) ja Maarit Heinonen matkanjohtajana.
Matkaan lähdettiin aamulla klo 9 tiilitehtaan pihasta ja Saariston Rengastie ajettiin päivän kuluessa läpi Paraisten
suunnasta aloittaen, Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskär, Iniö, Kustavi. Ruokailu oli Nauvossa Majatalo Martassa
ja iltapäiväkahvit nautittiin juuri ennen lautan lähtöä Mossalassa Saariston Lomakeskuksessa. Hiukan oli kiire
retken aikana, jotta ehdittiin aina seuraavalle lautalle ajoissa, muuten kaikki tyytyväisiä. Näimme mm. Paraisilla
Runebergin nuoruuden seutuja sekä kalkkikivikaivoksen, Nauvossa tutustuttiin Pyhän Olavin harmaakivikirkkoon,
Houtskärissä Saaristomuseoon, Iniössä ehdimme tutustua myös kirkkoon ja viimeinen kohde oli Kustavin
Savipaja. Opas oli todella hyvä ja juttua riitti hyvin Raisioon asti. Takaisin Tarvasjoella olimme klo 21 eli tasan 12
tuntia koko kierroksen kierto kesti.
* Kahdeksannet Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 26.7.2015 Tiilitehtaalla ja Pullerilla
Esiintyjinä tänä kesänä bassobaritoni Nicholas Söderlund, sopraano Tiina-Maija Koskela, tenori Aki Alamikkotervo
ja säestys pianolla Pasi Helin.
Tänä vuonna oopperajuhlien esiintymisosuus hoitui tiilitehtaan tiilihallin suojissa, kun ko. päivälle ennustettiin
kovin surkeaa ja tuulista säätä ja haluttiin pelata varman päälle. Halli saatiin koristeltua mukavan kodikkaaksi ja
artistit kiittelivät hallin akustiikkaa. Uudesta järjestelystä saatiin paljon hyvää palautetta, joten halli on ehkä
jatkossakin oopperajuhlien esiintymisareenana.
Oopperaleivoskahvit tarjottiin esiintymisten jälkeen Pullerilla ja ne sisältyivät tänäkin vuonna oopperalipun
hintaan. Leivokset tehtiin jälleen talkoilla tuulomantorttupohjalla.
Pullerin kammareissa olivat esillä Pia Laihonaho & Made in Nummila, Hanna Nieminen & Piirtää kuin enkeli,
Kotiseutuneuvos Kalervo Mäkinen & Lukeminen saa loistamaan sekä peräkammarissa Suurilan Kyläyhdistys ry &
Kylä, josta ei ideat lopu.
Paikalla n.155 hlöä (132 maksanutta + hallitusväki, talkoolaiset, artistien omaiset, lapset).
* Tarvasjoen Kyläkarnevaalit lauantaina 15.8.2015 klo 11-15
Kyläyhdistys järjesti tapahtumassa lapsille ongintaa ja kaikki 87kpl ongintapussia loppuivat jo pian puolen
päivän jälkeen. Väkeä tosi paljon liikkeellä ja sää suosi tapahtumaa. Vetonaulana päivässä oli voimamieskilpailu
HVK:n parkkialueella. Ko. päivästä paljon positiivista palautetta, tosin organisaatio vähän tökki. Tulot ja menot
menivät suht nollille, tapahtuman tiimoilta oli tarkoitus tehdä pesämunatili seuraaville vastaaville tapahtumille.
* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous sunnuntaina 29.11.2015 klo 15 alkaen Pullerilla
Syyskokouksen avasi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Satu Raassina-Perttunen ja sen puheenjohtajaksi valittiin
Kalervo Mäenpää, sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Maarit Heinonen.
Erovuorossa olivat Maija ja Matti Mäkitalo, Kimmo Hallberg ja Tanja Kummelus. Kaikki erovuoroiset valittiin
uudelle kolmevuotiskaudelle.
Vuoden 2015 aikana kylään oli syntynyt kaksi uutta vauvaa, tyttö ja poika, mutta vain Heidi LIlleberg tuli
Raakel-tyttövauvansa kanssa vastaanottamaan vauvalahjansa (Pentikin muki ja lautanen). Toinen muki ja
lautanen jäi odottamaan seuraavaa vauvaa.
Tänä vuonna otimme käyttöömme Pullerin ison kesäsalin ja kyseistä huonetta lämmitettiin ilmapuhaltimella pari
päivää ennen juhlaa ja vielä juhlapäivänä. Ko. lisätila oli tarpeen, kun aiempina vuosina on ollut kovin täyttä
Pullerilla. Nyt oli vähemmän väkeä, mutta lisätila toi silti mukavaa väljyyttä ja lisätilaa mm. puuropöydille
kahteen muuhun kamariin.
Puurojuhlan musiikki- ja ohjelmapuolesta vastasivat jälleen Pirkko Koskinen ja Timo Isotalo. Puuropuheen
pitäjäksi oli kutsuttu Jari Seppälä. Perttusten kaksostytöt Helmi ja Hertta lauloivat meille kauniisti joululaulun
Heinillä härkien kaukalon ja Tanja Hallberg luki jouluevankeliumin. Perinteisesti puurojuhlan odotetuin
ohjelmanumero oli jälleen joulupukin vierailu ja joulupussukoiden jako.
Vieraskirjassa 49 nimeä, joista 15 lasta (34 aikuista).
* Suurilan Puisto
Tammikuussa saatiin viimeinen maksatushakemus lähetettyä ja viimeiset suoritukset tulivat Ely:ltä ja V-S
Jokivarsikumppaneilta toukokuussa. Viimeisten suoritusten saamiseksi laavulla pidettiin vielä katon
huovutustalkoot, kun katto jäi huovuttamatta laavun valmistuttua vuoden lopussa 2014. Kevään aikana 2-3
talkookertaa, jolloin työstettiin mm. laavun perustukset kuntoon ja vaihtopenkit kentälle. Syksyllä kentällä
talkoiltiin myös, mm. rikkaruohojen poistoa istutuksista, loppujen lautojen yms. kantoa varastoon, klapien
suojaus talven varalle, lahjoituksena saadun mullan levitys nurmikon kuoppakohtiin, penkkien ja kiipeilytelineen
suojakäsittelyä. Talkooväkenä lähinnä hallituslaisia ja muutaman aktiivia kyläläistä on aina saatu kutsuttua myös
apuun.
Puistoa hoidettiin hallituslaisista kootun hoitovuorolistan mukaan, kaksi viikkoa aina kukin vuorollaan. Hoitovuoro
piti sisällään mm. roskisten tyhjennyksen, kaikkien kohteiden tarkastelua ja tarvittaessa huoltoa, nurmien
trimmausta, yleistä siistimistä.
Suurilan Puisto-hankkeen budjetti oli 55400€ ja se alitettiin n. 4000€:lla. Talkootyötä oli budjetoitu 12000€,
toteutuma 11200€ (n.906h, kone+henkilötunnit).

* Pulleri
Pullerin vuokrasopimus uusittu, on voimassa 27.5.2016 asti, 6kk irtisanomisaika molemmin puolin.
* Tarvasjoen kirjaston vanhat kirjat
Suurilan Kyläyhdistys ry vastaanotti n. 5000 kirjaa Tarvasjoen lakkautetusta kirjastosta ja toiset n. 5000
kirjaa menivät Kotiseutuyhdistys Tarvaiset ry:lle. Molemmat yhdistykset itsenäisesti hallinnoivat omia
kirjojaan. Lahjoituskirjan mukaan kirjoja ei saa myydä tai välittää edelleen esim. antikvariaatteihin
myyntiin. Voimme kuitenkin lahjoittaa kirjoja ensisijaisesti tarvasjokilaisille. Tarkoituksena on, että kirjat
tulisivat mahdollisimman monen käyttöön.
Timo Isotalo avasi joulukuun alussa kotonaan "Suurilan lukusalin", joka avoinna arkilauantaisin 10-12. Kirjoja
saa sieltä lainata tai ottaa omaksi, toivottavaa olisikin, että otettaisiin omaksi, jotta kirjamäärä vähän vähenisi.
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut
Yhdistyksen kotisivujen (www.suurila.fi) osalta ei vuoden 2015 osalta saatu poimittua statistiikkaa, koska
palvelu oli katkennut helmikuussa 2015. Vuoden aikana sivustolle päivitettiin kaikkien tulevien tapahtumien
tietoja. Sivuston oikeassa laidassa oli samat 13 mainostajaa kuin alusta asti on ollut ja kotisivujen kulut
katetaan näillä mainostuloilla.
Lisäksi tapahtumistamme informoitiin Suurilan entisen koulupiirin alueen postilaatikoihin jaetuilla A4-tiedotteilla
2-3 kertaa vuoden aikana, mainoksilla kaupan ja pankin ilmoitustauluilla, yhdistyksen Facebook-sivulla ja
Auranmaan Viikkolehden Tervemenoa-palstalla.

MUISTAMISET VUONNA 2015;
* MLL:n Tarvasjoen yhdistys ry:n pyöräilykypäräkampanjassa mukana, tänä vuonna 10€/yhdistys.
* Aulikki Kuukkala 70v 7.4.15 ja Matti Perttunen 30v 12.11.15, muistettu molempia kukkasin (hallituslaisten pyöreät
30,40,50,60,70,80)
* Autokorjaamo Kalervo Mäenpään läksiäiset ja Auranmaan Auto- ja Konehuolto Oy:n avajaiset, molempia yrittäjiä
muistettu kukkakimpulla.
* Tarvasjoen Martat 100v, muistettu 50€ summalla.
* Joulukukat Marjatta Seppälälle ja Jari Seppälälle puurojuhlan yhteydessä.

HANKINNAT VUONNA 2015;
* Stihl FS 55 Ruohotrimmeri
* Puurolusikoita 96kpl
* Puurolautasia 50kpl
* Säilytyslaatikoita 3kpl erinäisille kertakäyttöastioille yms. ja puurolautasille
* Vesikanistereita 2kpl

