
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2017 
 
HALLITUS VUONNA 2017;  Satu Raassina-Perttunen (puheenjohtaja) ja Matti Perttunen  
      Riitta ja Ari Aaltonen (varapuheenjohtaja) 
      Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen 
      Maija ja Matti Mäkitalo 
      Tanja ja Kimmo Hallberg 
      Tanja Kummelus 
      Aulikki Kuukkala 
      Carin Ajo 
      Pirjo ja Kalervo Mäenpää  (yht. 15) 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa Tuomolassa Satun ja Matin luona; 
 2.3.17, 6.4.17, 11.5.17, 21.6.17, 18.7.17, 10.10.17, 15.11.17 
 
Kevätkokous 28.5.2017 Pullerilla ja syyskokous 26.11.2017 Tarvasjoen seurakuntatalolla. 
 
Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 128 jäsentä 31.12.2017 (+33 jäsentä) 
 
TOIMINTA VUONNA 2017; 
* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 12.3.2017 

Iltakirkko, musiikkipuolesta vastasi Timo Isotalo, tekstinluku Matti Mäkitalo, iltapalalla seurakuntatalolla tarjolla 
kinkkupiirakkaa, iltapalalla kävi 37 hlöä, kirkossa väkeä oli vähän enemmän. 

 
* Teatteriretki Tampereelle la 18.3.2017 
 Peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi, vain 16 ilmoittautunutta. 
 
* Seppeleenlasku sunnuntaina 14.5.2017 
 Kaatuneittein muistopäivänä, yhteistyötä seurakunnan kanssa, Pirjo ja Kalervo Mäenpää laskijoina. 
 
* Pyöräretki helatorstaina 25.5.2017 

Perinteinen helatorstain pyöräretki poljettiin tänä vuonna Liedonperään. Kävimme tutustumassa Riitta ja Pentti 
Niemisen koruvajaan. Perillä odotti hieno ja tunnelmallinen paikka. Runsaasti hienoja käsin tehtyjä koruja sekä myös 
muita käsitöitä. Kahvittelua pihamaalla lämpimässä kevätsäässä ja rupattelua tuttujen kesken. Edestakaista matkaa 
kertyi n. 30km, riippuen mistä kukin matkaan lähti. 8 retkeläistä, 6 Suurilasta ja pari kirkolta. 

 
* Kyläyhdistyksen kevätkokous sunnuntaina 28.5.2017  

Kokous pidettiin Pullerilla, esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Timo Isotalo. Paimionjoki-yhdistyksen 
projektikoordinaattori Ville Ojala kertoi paikalle kutsutuille Myllypalstan osakkaille (47 omistajaa) ja muilla paikalla olleille 
Holmankosken taimenen istutuksesta ja tulevista puronkunnostus-talkoista. Kokouksessa n.30 hlöä paikalla. 

 
* Puronkunnostustalkoot tiistaina 13.6.2017 

Holmankoskella kuskattiin kivimursketta Ville Ojalan osoittamiin kohtiin. Matti Mäkitalo oli kuskannut traktorilla 
murskeen alas ojan laidalle. Mursketalkoissa paikalla 10 hlöä ja Paimionjoki-yhdistyksestä Ville Ojala. 
 

* Kesäteatteriretki Ypäjälle lauantaina 17.6.2017 
Ruokailtiin ennen teatteria Ypäjän hevosopistolla Ravintola Ratsumestarin noutopöydästä ja sen jälkeen katsottiin 
Ypäjän Musiikkiteatterissa näytelmä Seitsemän Veljestä. Matkassa mukana 33 hlöä. 
 

* Liikuntailtamat Suurilan Puistossa sunnuntai-iltaisin klo 18-19 
 10 kertaa kesän aikana, yhteistyössä MLL:n Tarvasjoen Paikallisyhdistyksen kanssa. 
 4.6.17 Tanssillinen jumppa, Juulia Kantola, 14 hlöä 
 11.6.17 Kahvakuulajumppa, Viivi Tikka, 13 hlöä 
 18.6.17 Beach Volley, Visa Riihimäki 
 2.7.17 Pihapelit, MLL Tarvasjoki 
 9.7.17 Jalkapallo, Toni Patama 
 16.7.17 Lavis, Mirva Nurminen 
 23.7.17 Toiminnallinen treeni, Pia Matikainen 
 30.7.17 Lihaskunto, Miisa Simola (tämä kerta peruuntui) 
 6.8.17 Hiit, Hanna Susi-Entonen (vain yksi osallistuja) 
 13.8.17 Jomon/Shindo, Taru Tarkkonen 

 
* Kesäkirjakahvilat kerran kuussa tiistaisin klo 18-20 
 6.6.17 Härkätien Puhelin Oy:stä Jouni Jaakkola kertoi HTP:n 120v historiaa ja nykyajan valokuituasiaa. Pihalla 

ulkopelejä ja leikkejä lapsille ja lapsenmielisille. Vastuuhenkilöinä Tanja H ja Tanja K. Paikalla vajaa 20 
aikuista ja n. 10 lasta. 

 4.7.17 Teemana ”Koti ja kauneus”, vastuuhenkilöinä Satu ja Carin, arviolta 30-40 kävijää. 
 1.8.17 Vihdanteon opastusta ja tikkakisa, vastuuhenkilöinä Pirjo ja Riitta, 23 kävijää. 



* Kymmenennet Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 6.8.2017 Tiilitehtaalla ja Pullerilla 
Esiintyjinä olivat bassobaritoni Nicholas Söderlund, sopraano Tiina-Maija Koskela ja baritoni Jaakko Kortekangas, Pasi Helin 
säesti pianolla. 
Oopperajuhlat 10v ja Suomi 100v-juhlateemalla vietiin nämä oopperajuhlat läpi jälleen tiilitehtaan tiilihallin suojissa, mikä 
olikin hyvä ratkaisu, sillä sää oli tänä kesänä kovin sateinen koko juhlan ajan. Selkänojallisia istumapaikkoja oli n. 200 ja 
kunnan pitkät penkit olivat takaosassa lisäpenkkeinä. Halli koristeltiin koivuin ja hallituslaisten tuomin kukkasin.  
Perinteiset lipun hintaan sisältyneet oopperaleivoskahvit tarjottiin esiintymisten jälkeen Pullerillla, tarjoilupiste ulkona 
telttakatoksen suojissa ja sisällä. 
Pullerin kammareissa esillä Jaana Kotamäen luontovalokuvia, Juha Vuorelan sukututkimus- ja kotiseututeoksia sekä Mika 
Reinin taidetta sekä peräkammarissa edelleen kirjoja mukaan otettavaksi. 
Paikalla n. 250-260 hlöä (220 maksanutta + 30-40 hallituslaista, talkoolaista ja lapsia). Lähes viime vuoden 
ennätyslukemat, nyt sadesää varmasti vaikutti kävijämäärään. 

 
* Jäsenten maauimalailta Kyrön maauimalassa sunnuntaina 20.8.2017 

Koleahkossa elokuun illassa klo 18-21 uimareita kuitenkin reilut 10 ja uusia jäseniäkin saatiin, kun uintia tarjottiin 
jäsenille maksuttomana. 

 
* Syyskokous ja 10v joulujuhla sunnuntaina 26.11.2017 Tarvasjoen seurakuntatalolla 
 Syyskokouksella aloitettiin, esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Turkka Mäenpää. 

Kyläyhdistyksen 10v joulujuhlaan myytiin edullisia pääsylippuja noutopöytäruokailun vuoksi, kyläyhdistys maksoi noin 
puolet ruokailusta. Hallituslaiset ruokailivat maksutta, päätettiin se tämän vuoden hallitusväen virkistäytymiseksi. 
Pitopalvelu Hansasali Tapio Kemppi valmisti meille maittavan joulupöydän. Ruokailun jälkeen nautittiin jouluisesta 
ohjelmasta ja joulupukkikin vieraili juhlassamme tuoden joulupussukat kaikille juhlaan osallistuneille. 
Juhlaan hankittiin kolme vauvalahjaa vuoden aikana syntyneille vauvoille, mutta kukaan perheistä ei saapunut juhlaan 
paikalle vauvalahjaa vastaanottamaan. Yksi perhe otti yhteyttä kutsun saatuaan, osui este juhlapäivään ja heille 
vauvalahja (Pentikin muki ja lautanen) toimitettiin juhlan jälkeen. 
Vieraskirjassa 63 nimeä, joista 51 aikuista ja 11 lasta. 
 

* Suomi 100v itsenäisyyspäivän kirkko ja juhla 6.12.2017 
Kyläyhdistykseltä kaksi naista avustamassa Tarvashovin juhlan kahvituksessa, kyläyhdistys maksoi juhlassa tarjoillut 
karjalanpiirakat.  
 

* Suurilan Puisto 
Hallitusväellä oli jälleen 2 viikon hoitojaksot vuoroviikoin. Kukin huolehti vuorollaan kentän roskisten tyhjennyksestä, 
nurmien trimmauksesta, rikkaruohoista yms. sekä alueen yleisestä siisteydestä.  

 Yhteiset siivous- ja huoltotalkoot pidettiin kentällä 26.6.17. 
Puiston kentällä pelattiin kesän aikana noin kerran viikossa beach volleyta, lisäpelaajia tuli mm. keskustan alueelta.  

  
* Pulleri 

Pullerin yhteistyösopimus uusittu 9.5.2017, on voimassa vuoden kerrallaan sopimuksen tekopäivästä lukien, 6kk 
irtisanomisaika molemmin puolin.  

 Kyläyhdistys lupasi hoitaa keskeneräiset työt loppuun eli pihan siistimistä ja rakennuksen huoltoa. Pullerin kuistien 
laudoitukset uusittiin tarvittavilta osin ja kuistit myös maalattiin ennen oopperajuhlia. 

 
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut  

Yhdistyksen kotisivuille (www.suurila.fi) päivitettiin vuoden aikana kaikkien tulevien tapahtumien tietoja. Sivuston 
oikeassa laidassa oli 12 mainostajaa ja kotisivujen kulut katetaan näillä mainostuloilla. 
Lisäksi tapahtumistamme informoitiin yhdistyksen Facebook-sivulla, Tarvasjoen ja Liedon tapahtumapalstoilla 
Facebookissa sekä Auranmaan Viikkolehden Tervemenoa-palstalla.  
Mainoksia vietiin joka tapahtumasta kaupan, pankin ja srk-talon ilmoitustauluille ja Suurilan entisen koulupiirin alueen 
postilaatikoihin jaettiin mainokset kerran vuoden aikana (10v joulujuhlamainos). 

 
 
MUISTAMISET VUONNA 2017; 
* Toiminnantarkastajille kukat keväällä 2017 tilintarkastusmatskujen poishaun yhteydessä. 
* MLL:n Tarvasjoen yhdistys ry:n pyöräilykypäräkampanjassa mukana, tänä vuonna 15€/yhdistys. 
* Maarit Heinonen 50v 5.5.17, muistettu kukkasin (hallituslaisten pyöreät 30,40,50,60,70,80) 
* Joulukukat Marjatta Seppälälle ja Jari Seppälälle, Marjatalle annettiin joulujuhlassa ja Jarille vietiin juhlan jälkeen. 
 
 
HANKINNAT VUONNA 2017; 
* vedenkeitin 
* uusi telttakatos 

 
 
 

 
 

 


