
 
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2016 

 
HALLITUS VUONNA 2016; 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 8 kertaa, pääasiassa Tuomolassa Satun ja Matin luona;  
 21.1.16, 16.3.16, 14.4.16, 1.6.16, 7.7.16 (Pullerilla), 27.7.16 (Pullerilla), 14.9.16, 10.11.16  
 
Kevätkokous 17.4.2016 ja syyskokous 11.12.2016 
 
Jäsenmäärä:  Yhdistyksellä oli 95 jäsentä 31.12.2016 (-4 jäsentä) 
 
TOIMINTA VUONNA 2016; 
* Suuri lan kirkkopyhä sunnuntaina 6.3.2016  
 Iltakirkko, musiikkipuolesta vastasi Timo Isotalo, tekstinluku Esa Heinonen, iltapalalla seurakuntalolla tarjottiin 
 kinkkupiirakkaa, iltapalalla kävi 34 henkilöä, kirkossa väkeä vähän enemmän.  
 
* Teatterimatka Raumalle lauantaina 2.4.2016 
 Musikaali Cabaret Rauman Kaupunginteatterissa alkaen klo 13 ja ruokailu teatterin jälkeen Ravintola Tornissa 
 noutopöydästä. Retken hinta 70€/hlö. Retkeläisiä oli 30 + matkanjohtaja ja bussikuski.  
 
* Kyläyhdistyksen kevätkokous sunnuntaina 17.4.2016  
 Esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Kalervo Mäenpää. Kokoustettiin Timo Isotalon luona ja kokouksen 
 jälkeen oli tilaisuus tutustua kirjasaliin ja lainata kirjoja. 10 aikuista ja 3 lasta paikalla. 
 
* Metall inkeräys huhti-kesäkuussa 2016 
 Pullerin pihapiirissä oli Tarvasjoen Metalli- ja Teräsromu Oy:n lava, johon tuotiin tänä vuonna vähän metalliromua,
 2860kg (1 lavallinen). Tuotto 85,80€. 
 
* Kaiken Kansan maksuttomat Liikuntailtamat Suuri lan Puistossa sunnuntai-i ltaisin klo 18-19 
 Yhteistyössä MLL:n Tarvasjoen Paikallisyhdistyksen kanssa.  
 15.5.16  Hiit, Asta Keskitalo, satoi kaatamalla, silti paikalla 8 + lapsia 
 22.5.16  Pyöräily / lenkki, n. 10km, osa pyöräili Suurilan kylän lenkin, osa Biokasvun kautta, makkaraa ja 
   mehua laavulla lenkin jälkeen, 10 hlöä, 
 29.5.16  Jalkapallo, Toni ja Hanna Patama, kentällä oli ollut 9 palloilijaa. 
 5.6.16  Zumba, Mirva Nurminen 
 12.6.16  Kahvakuula, Viivi Tikka 
 19.6.16  Haavipallo, Kirsi Veijo 
 10.7.16  Sirkustelu, Tanja Kummelus 
 17.7.16  Frisbeegolf, Teemu Vesala 
 24.7.16  Lavis, Mirva Nurminen 
 31.7.16 Vatsa/peppu-treeni, Hanna Susi-Entonen 
 7.8.16 Kehonpaino-treeni, Miisa Simola 
 14.8.16 Zumba, Mirva Nurminen 
 21.8.16 Koko kehon jumppa, Viivi Tikka 
 Jokaisessa liikuntailtamassa 5-10 osallistujaa, välillä myös naapurikunnista ja joskus keskustan alueeltakin, 
 pääasiassa kyläläisiä. 
 
* Avoimet kylät-tapahtuma lauantaina 11.6.2016 klo 10-12, kirjakahvilan avajaiset 
 Yksi Varsinais-Suomen Kylät ry:n Avoimet kylät-tapahtumista, paljon tapahtumia myös naapurikunnissa ja kylissä. 
 Keväällä oli osa vanhan Tarvasjoen kirjaston kirjoista siirretty Isontalon Timon luota Pullerin peräkammariin, jonne 
 oli pystytetty vanhasta kirjastosta saatuja hyllyköitä eri seinille.   
 Kirjakahvilan avajaisissa puffetti sisällä ja grillimakkaraa ja lettuja ulkona, kirjakammarista sai ottaa mukaansa 
 kirjoja, palauttaa ei tarvinnut. Kammareissa pari kirppismyyjää, lastenvaatteita ja kirjoja. Kirjailijavieraana Roope 
 Lipasti, hän kertoi uunituoreesta teoksestaan “Viimeiset polttarit” sekä muutenkin kirjailijan työstään, mukava 
 juttutuokio ulkona auringossa. 30-40 ulkopuolista paikalla,   
 



 
* Suuri lan Kesäkirjakahvilat ti istaisin klo 17-19 Pulleri l la 
 Hallituksen naisväestä kullakin oli omat puffettivuoronsa ja kukin järjesti itselleen halutessaan työparin omasta 
 tuttavapiiristään. Kukin leipoi vuorollaan puffettiin jotain makeaa ja jotain suolaista.  Kirjakahvilavieraat saivat 
 halutessaan hakea kirjoja mukaansa kirjasalista ja jonkun verran kirjoja lähtikin vierailijoiden matkassa hyllyistä. 
 Loput vhs-kasetit lahjoitettiin syksyllä pois, kun osa ei enää edes toimi ja menevät huonoksi talven kosteassa ja 
 kylmässä. 
 28.6.16 Yhteislauluhetki, vähäinen osanotto, neljä vierasta ja neljä hallituslaista 
 12.7.16 Terveys ja hyvinvointi, eri esittelijöitä, n. 20 hlöä, 2 esittelijää puuttui 
 26.7.16 Murteet, Eino Ruohonen, n. 15 ulkopuolista kuulijaa 
 9.8.16 Lasten satuhetki, piirustuskilpailun työt nähtävissä, tosi vähän väkeä 
 16.8.16 Musiikkipotpuri, omia lapsia ja 8 aikuista kuuntelemassa. 
 30.8.16 Puutarha, Pirkko Kukkola/Kukkiva niitty, 5 naista kyselemässä puutarha-asioita ja tekemässä  
   taimiostoksia. 
  
* Yhdeksännet Suuri lan Oopperajuhlat sunnuntaina 7.8.2016 Tii l itehtaalla ja Pulleri l la 
 Esiintyjinä olivat bassobaritoni Nicholas Söderlund, sopraanot Tiina-Maija Koskela ja Leena Reinman, tenori Aki 
 Alamikkotervo ja säestys pianolla Pasi Helin. 
 Tänäkin vuonna oopperajuhlien esiintymisosuus hoitui tiilitehtaan tiilihallin suojissa ja hyvä niin, sillä alkupuolella 
 konserttia ukkossade piiskasi tovin äänekkäästi hallin kattoa. Halli koristeltiin koivuin ja hallituslaisten tuomin 
 kukkasin. Penkkeinä kunnan pitkät penkit sekä lisätuoleja Tarvashovin vanhoista oransseista tuoleista. 
 Istumapaikat riittivät hyvin. 
 Ennen esityksen alkua jaettiin kesän ajan käynnissä olleen musiikkiaiheisen piirustuskilpailun palkinnot kolmelle 
 parhaalle, kilpailutöiden tuomarina toimi taiteilija Mika Anttila. Palkinnot olivat K-ryhmän lahjakortteja, jotka oli 
 saatu lahjoituksena.  
 1. Elea-Omena Kummelus 7v (100€, lahjoittajana K-Market Taateli) 
 2. Eetu Pohjola 11v (70€, lahjoittajana Tarvasradio) 
 3. Tommi Tähtinen 12v (50€, lahjoittajana Suurilan Kyläyhdistys ry.) 
 Juhlassa kuultiin artistien yhteisesityksenä Timo Isotalon säveltämä ja Kalervo Mäkisen sanoittama Tarvasjoen 
 kotiseutulaulu.  
 Oopperaleivoskahvit tarjottiin esiintymisten jälkeen Pullerilla ja ne sisältyivät tänäkin vuonna oopperalipun 
 hintaan. Leivokset tehtiin jälleen talkoilla tuulomantorttupohjalla. Kahvitarjoilu perinteisesti sisällä  sekä ulkona 
 telttakatoksen suojissa. 
 Pullerin isoimmassa kammarissa oli esillä piirustuskilpailun työt ja kirjakammarissa olivat kirjat esillä ja vieraat 
 saivat niitäkin vapaasti viedä mukanaan.   
 Paikalla n. 270 hlöä (233 maksanutta + vapaaliput 9, hallitusväki ja talkoolaiset 17-18, lapsia n. 10). Uusi 
 ennätys! 
 
* Hall ituksen virkistäytyminen lauantaina 19.11.2016 
 Hohtogolf Turussa (West Coast) ja sen jälkeen käytiin syömässä Ravintola Kultaisessa Hirvessä. Kyläyhdistys 
 maksoi hohtogolfin ja jälkiruoat. Mukana 10 hallituslaista. 
 
* Itsenäisyyspäivän kirkko ja juhla ti istaina 6.12.2016 
 Seppeleen laskussa kaksi halllituslaista ja seurakuntatalolla keittiössä avustamassa meiltä kaksi naista, lisäksi srk-
 talolla 2 naista Martoilta ja Lions Ladyilta. 
 
* Puurojuhla ja kyläyhdistyksen syyskokous sunnuntaina 11.12.2016 klo 15 alkaen Pulleri l la 
 Syyskokouksen avasi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Satu Raassina-Perttunen ja sen puheenjohtajaksi valittiin 
 Veikko Hietala, sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Maarit Heinonen. 
 Erovuorossa olivat Leena ja Seppo Lavonen, Aulikki Kuukkala, Satu Raassina-Perttunen ja Matti Perttunen. Näiden 
 lisäksi Esa Mustamäki erosi kesken kauden. Aulikki Kuukkala ja Perttuset valittiin uudelleen, lisäksi hallitukseen 
 valittiin Carin Ajo sekä Pirjo ja Kalervo Mäenpää. 
 Vuoden 2016 aikana kylään oli syntynyt meidän neuvolasta saamamme tiedon mukaan yksi uusi poikavauva 
 rivitaloon, äiti Essi Rönkä ja isä Vahur Lehtjärv. Heillä oli puurojuhlan aikaan Liedon kirkossa ristiäiset, joten 
 vauvalahja (Pentikin muki ja lautanen) toimitettiin heille seuraavalla viikolla. Kokouksessa kuulimme, että kylään 
 on syntynyt myös toinen poikavauva ihan joulukuun alkupuolella, poikavauva Korpisalo. Heitä muistetaan ensi 
 vuoden puurojuhlan yhteydessä. 
 Pullerin iso kesäsali oli jälleen käytössä ja kyseistä huonetta lämmitettiin Lavosten puhaltimella pari päivää ennen 
 juhlaa ja vielä juhlapäivänä. Tulisijoissa pidettiin tulta 1-2 viikkoa etukäteen, lämmitysmestareina Leena ja Aulikki. 
 Puurojuhlan musiikki- ja ohjelmapuolesta vastasi tänä vuonna Satu ja hän oli pyytänyt tuttunsa Crista Vauron 
 säestämään meitä sähköpianollaan. Kylän lapset lauloivat ja Elina Ajo luki jouluevankeliumin. Puuropuheen 
 pitäjäksi Timo oli kutsunut Eero Alavan. Perinteisesti puurojuhlan odotetuin  ohjelmanumero oli jälleen joulupukin 
 vierailu ja joulupussukoiden jako. Vieraskirjassa 51 nimeä, joista 14-15 lasta. 
 
 
 



 
 
* Suuri lan Puisto 
 Hallitusväellä oli varhaisesta keväästä loppuvuoteen 2 viikon hoitojaksot vuoroviikoin. Kukin huolehti vuorollaan 
 kentän roskisten tyhjennyksestä, nurmien trimmauksesta, rikkaruohoista yms. sekä alueen yleisestä siisteydestä. 
 Jos jokin kohde tarvitsi huoltoa, siitä oli määrä huolehtia tai infota toisia.  
 Yhteiset siivous- ja huoltotalkoot pidettiin kentällä 1.8.16, huvimaja suojakäsiteltiin, pusikoita ja nurmia
 siistittiin, frisbeekorien pohjat valettiin. 
 Puisto ja laavu varattiin muutaman kertaa vuoden aikana erilaisiin tapaamisiin ja tapahtumiin.  
  
* Pulleri 
 Pullerin yhteistyösopimus uusittu 17.5.2016, on voimassa vuoden kerrallaan sopimuksen tekopäivästä lukien, 
 6kk irtisanomisaika molemmin puolin.  
 Kyläyhdistys lupaa huolehtia rakennuksesta ja ympäristöstä ja huolehtii sähkölaskut ja lämmityksestä aiheutuvat 
 kulut. Mahdolliset rakennuksen remottitarvikkeet, esim. maalit hankkii Seppälän Tiili Oy, työn tekee tai teettää 
 kyläyhdistys omana talkootyönään tai palkkaamalla tekijän.  
 Pullerin kellari tyhjennettiin sinne kertyneestä vedestä ja se kuivatettiin Lavosen lämminilmapuhaltimella. 
 Pihapiirin puustoa ja pensaikkoa raivattiin siistimmäksi. Kattoa yritettiin pestä, mutta nosturi oli liian pieni. Kuistin 
 lahonneita puuosia vaihdettiin ja katon tiiliä uusittiin pihavarastosta löytyneillä tiilillä.  
 
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut  
 Yhdistyksen kotisivuille (www.suurila.fi) päivitettiin vuoden aikana kaikkien tulevien tapahtumien tietoja. Sivuston 
 oikeassa laidassa oli 12 mainostajaa (RehuX poistui) ja kotisivujen kulut katetaan näillä mainostuloilla. 
 Lisäksi tapahtumistamme informoitiin Suurilan entisen koulupiirin alueen postilaatikoihin jaetulla A4-tiedotteella 
 kerran vuoden aikana (puurojuhlamainos), mainoksilla kaupan, pankin ja srk-talon ilmoitustauluilla, yhdistyksen 
 Facebook-sivulla ja Auranmaan Viikkolehden Tervemenoa-palstalla. 
 
 
MUISTAMISET VUONNA 2016; 
* MLL:n Tarvasjoen yhdistys ry:n pyöräilykypäräkampanjassa mukana, tänä vuonna 15€/yhdistys. 
* Tanja Hallberg 40v 28.2.16, muistettu kukkasin (hallituslaisten pyöreät 30,40,50,60,70,80) 
* Surukukat ja adressi, hallituslainen Juhani Kuukkala kuoli 27.10.2016 
* Joulukukat Marjatta Seppälälle ja Jari Seppälälle, viety heille puurojuhlan jälkeen. 
 
 
HANKINNAT VUONNA 2016; 
* Mocca Master-kahvinkeitin (319,80€) 
* ulkokuuseen valosarja  
* lahjoituksena saatiin Tarvashovista 154 kpl oranssia muovituolia	
	


