SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2018
HALLITUS VUONNA 2018;

Satu Raassina-Perttunen (puheenjohtaja) ja Matti Perttunen
Riitta ja Ari Aaltonen (varapuheenjohtaja)
Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen
Maija ja Matti Mäkitalo
Tanja Hallberg
Tanja Kummelus
Aulikki Kuukkala
Carin Ajo
Pirjo ja Kalervo Mäenpää
Sanna Etholen
(yht. 15)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa;
24.1.18, 15.3.18, 17.4.18, 21.5.18, 18.6.18, 26.7.18, 18.9.18 ja 13.11.18
Kevätkokous 24.4.2018 ja syyskokous 8.12.2018, molemmat Pullerilla.
Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 135 jäsentä 31.12.2018 (+7 jäsentä)
TOIMINTA VUONNA 2018;
* Kuntalaisfoorumi keskiviikkona 10.1.2018
Tarvasjoen HVK:lla. Kuultiin asiaa Fölistä ja kutsuliikenteestä, Liedon kotisivujen kautta tehtävistä vikailmoituksista
sekä Tarvashovin tilanteesta. Paikalla oli 50-60 hlöä.
* Fölikysely
Kuntalaisfoorumissa kyläyhdistys lupasi tehdä fölikyselyn nettiin ja paperiversion HVK:lle ja Taatelille. Vastauksia tuli
netin kautta 30, ei yhtään paperivastausta. Kooste vastauksista lähetettiin Oili Paavolalle Liedon kuntaan ja Viivi
Niemelle, Oili toimittanut joukkoliikennetoimistoon. Hyviä vastauksia.
* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 4.2.2018
Virretön messu, musiikin kokosi jälleen Timo Isotalo. Kirkossa n. 70 ja srk-talolla kirkkokahveilla 43 hlöä. Kirpakka
aurinkoinen kirkkopyhäpäivä.
* ”Yhdessä olemme enemmän”- ruoka- ja taloustarvikekeräys tarvasjokelaisille ma 19.3. – su 25.3.2018
Keräys K-Market Taatelissa. Osta yksi tai useampi ylimääräinen tuote ja jätä tuote kassan vieressä olevaan
keräyskärryyn. Keräys onnistui hienosti, Satu kävi tyhjentämässä tavaroita lähes päivittäin. Liedon sosiaalitoimi jakoi
saadut lahjoitukset vähävaraisiin tarvasjokelaisiin talouksiin pääsiäiseksi.
* Teatteriretki Hämeenlinnaan lauantaina 14.4.2018
Teatteriretkellä mukana 47 matkalaista ja mukavasti saatiin bussiin väkeä myös yli kuntarajojen. Hämeenlinnan
teatterissa musikaali Naisia hermoromahduksen partaalla, äänekästä menoa, josta osa piti ja osa ei. Teatteri oli isolle
osalle uusi tuttavuus ja olikin mukavan pieni ja kodikas teatteri. Teatterin jälkeen ruokailimme Ravintola Seiskassa
historiallisessa kasarmimiljöössä. Matkat taitettiin perinteisesti JaloBussin kyydissä, tosin Grandellin autolla ja
paluumatkalla oli pientä lisäsäpinää oikkuilevan etuoven kanssa ja temppuili siinä alkuunsa ilmantointikin, mutta onneksi
kuskimme Harri sai aika äkkiä apua elektroniikkaongelmaan, eikä tarvittu vihtoja kotimatkalla.
* Kyläyhdistyksen kevätkokous tiistaina 24.4.2018
Pullerilla esillä sääntömääräiset asiat. Hallituslaisten lisäksi kokoukseen saapui kaksi jäsentä, yhteensä 8 aikuista ja 1
lapsi. Kahvi- ja teekupposten ääressä rentoa jutustelua kokouksen jälkeen.
* Keväiset siivoustalkoot lauantaina 28.4.2018
Suurilan Puistossa laattojen oikaisua, hiekkalaatikon hiekka käännetty, yleistä kevätsiistimistä. 6 hallituslaista
talkoilemassa.
* Koko perheen puistotapahtuma lauantaina 26.5.2018 Suurilan Puistossa
Klo 14-17, ohjelmana jonglööri Kai Kuutamo show klo 15, rulettia lapsille, arpajaiset, kepparirata, frisbeegolf-ohjausta,
Tarvasjoen VPK oli paikalla, eläimiä rapsuteltavana, nuori tubettaja Auksel haastattelussa ja flossausopetusta,
pomppulinna, glittertatuointeja ja -meikkejä. Buffetista kahvia, mehua, limua, donitseja, karkkia ja makkaraa itse laavulla
grillattavaksi. Aurinkoinen ja helteinen sää suosi tapahtumaa ja paikalle tuli mukavasti väkeä pitkin tapahtuma-aikaa,
arviolta 200-250 kävijää.
* Metallinkeräys touko-kesäkuussa Pullerin pihapiirissä
Lavan oli määrä olla Pullerin pihassa juhannukseen asti, mutta lava haettiin pois viikon etuajassa Pullerilla pidettyjen
yksityisten juhlien vuoksi, jotta pihapiiri olisi siistimpi. Romua kertyi tänä keväänä vain vajaan lavallisen verran. Tilitys jäi
tulematta v.2018 aikana.

* Liikuntailtamat Suurilan Puistossa sunnuntai-iltaisin klo 18-19, 6.5. – 17.6.2018
6.5.18
Hikijumppa / Marco Netterberg, 22 hlöä
13.5.18
Kuntojumppa / Mari Himanka, 9 hlöä
20.5.18
Jomon-Shindo / Rentouden Tarutar, 11 hlöä
27.5.18
Vatsa-peppu / Asta Keskitalo, ? hlöä
3.6.18
Lavis / Mirva Nurminen, 8 hlöä
10.6.18
Toiminnallinen / Pia Matikainen, ? hlöä
17.6.18
Hiit / Hanna Susi-Entonen, 2 hlöä
Kulukorvausta maksettu vetäjille 20€/kerta.
* Suurilan Kesäkahvilat kerran kuussa torstaisin klo 18-19.30
* 7.6.18
Teemana ”perennat kiertoon”, vastuuhenkilönä Tanja H. Vieraskirjassa 9 nimeä, kävijöitä 10-15.
* 5.7.18
Tarja Kupias-Kotilainen veti naurujoogan naisjoukolle. Vastuuhenkilöinä Maija, Riitta ja Maarit. 14 hlöä.
* 2.8.18
Bingoilua, maksuton ja ikärajaton bingo, tavarapalkintoja. Vastuuhenkilöinä Satu ja Sanna. 17 hlöä.
* 11. Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 5.8.2018 Tiilitehtaalla ja Pullerilla
Esiintyjinä sopraanot Tiina-Maija Koskela ja Kaisa Takkula, tenori Aki Alamikkotervo ja basso Nicholas Söderlund, pianistina
Pasi Helin. Lippujen ennakkomyynti K-Market Taatelissa ja Liedon Q-Kirjakaupassa sekä kotisivujen kautta.
Hienosti saatiin taas yhdet juhlat juhlittua, nyt Oskar Merikanto 150v-teemalla. Saimme kuulla upean artistikattauksen
tarjoamana hienoa musiikkia ja saatiinpa yllätysesiintyjäkin mukaan, kun Aki Alamikkotervo lauloi kappaleen Onnelliset
yhdessä puolisonsa Leena Reinmanin kanssa. Kuulemma yksi tenori tarvitsee vierelleen kolme sopraanoa ja nyt ne olivat
sitten koossa Leenan myötä!
Oopperaleivoskahvit Pullerilla, jonka yhdessä kammarissa tänä vuonna Päivi Teerimäen tauluja.
Sateet uhittelivat ennen juhlan alkua, mutta onneksi ei ukkonen tullut juhlaamme häiritsemään. Hallitus- ja talkooväelle
tuli sitten vähän kiire ehtoolla, kun Auran suunnasta vyöryi ukkonen, vaan oltiinpa just riittävän nopeita purkuhommissa!
Meitä oli jälleen koolla n. 260, joista 235 maksanutta, loput artistien omia vieraita, lapsia ja hallitus- ja talkooväkeä.
* Hallituksen virkistäytyminen ja kehittämisilta lauantaina 13.10.2018
8 hallituslaista paikalla. Ruokailtiin Turussa Viikinkiravintola Haraldissa, kyläyhdistys maksoi ruoat ja kahvit, kukin maksoi
juomansa itse. Ruokailun lomassa pohdittiin kyläyhdistyksen toimintaa hallituslaisten keskuudessa järjestetyn kyselyn
pohjalta.
* Itsenäisyyspäivän kirkko ja juhla 6.12.2018
Kyläyhdistyksen panos tämän vuoden itsenäisyyspäivän juhlintaan oli kukkien hankinta seurakuntatalolle.
* Ruokakassikeräys ma 10.12. – su 16.12.2018
Kevään tapaan yhteistyössä mukana K-Market Taateli. Tavaraa tuli kiitettävästi, mutta vähemmän kuin keväällä, tosin
nyt mukana 5€ lahjakortit, joita oli ostettu yhteensä 37kpl eli arvollisesti keräys tuotti ehkä enemmän kuin keväällä.
Liedon sosiaalitoimi hoiti jakelun, tavarat luovutettiin heille seurakuntatalolla 17.12.18.
* Syyskokous ja puurojuhla lauantaina 8.12.2018 Pullerilla
Syyskokouksella aloitettiin, esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Simo Heinonen.
Kokouksen jälkeen jaettiin vauvalahjat. Tänä vuonna kylään syntyi kolme uutta vauvaa, niistä kaksi tuli vauvalahjan
vastaanottamaan (Kivistö ja Takala). Lisäksi annettiin vauvalahja jälkijättöisesti v. 2016 syntyneelle tytölle (Takala),
jonka tietoja ei ko. vuonna olla saatu neuvolasta.
Juhlassa kuultiin kylän tyttöjen laulua (Perttusen Helmi ja Hertta sekä Enni Kivistö) ja Inkeri Vyyryläinen piti
puuropuheen. Pirkko ja Timo laulattivat joululauluja lauluvihoistaan. Oman kylän tiernapojat (Matti P ja Matti M, Esa ja
Ari) esiintyivät Pirkon ja Timon säestäessä. Juhlan kruunasi joulupukin vierailu ja uskalsipa muutaman lasta pukin
syliinkin. Vieraskirjassa 57 nimeä, joista 38 aikuista ja 19 lasta, n. 60 hlöä paikalla.

* Suurilan Puisto
Hallitusväellä oli jälleen 2 viikon hoitojaksot vuoroviikoin. Kukin huolehti vuorollaan kentän roskisten tyhjennyksestä,
nurmien trimmauksesta, rikkaruohoista yms. sekä alueen yleisestä siisteydestä.
Puiston kentällä pelattiin kesän aikana noin kerran viikossa beach volleyta, lisäpelaajia tuli mm. keskustan alueelta ja
laavulla kävi ainakin lapsiperheitä grillailemassa.
* Pulleri
Pullerin yhteistyösopimus uusittu 7.5.2018, on voimassa vuoden kerrallaan sopimuksen tekopäivästä lukien, 6kk
irtisanomisaika molemmin puolin.
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut
Yhdistyksen kotisivuille (www.suurila.fi) päivitettiin vuoden aikana kaikkien tulevien tapahtumien tietoja. Sivuston
oikeassa laidassa oli 11 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 useimmista tapahtumasta kaupan, pankin ja srk-talon ilmoitustauluille ja Suurilan entisen koulupiirin
alueen postilaatikoihin jaettiin mainokset kerran vuoden aikana (puurojuhlamainos).

MUISTAMISET VUONNA 2018;
* Toiminnantarkastajille kukat keväällä 2018 tilintarkastusmatskujen poishaun yhteydessä.
* MLL:n Tarvasjoen yhdistys ry:n pyöräilykypäräkampanjassa mukana, tänä vuonna 15€/yhdistys.
* Carin Ajo 50v 7.12.2018, muistettu kukkasin (hallituslaisten pyöreät 30,40,50,60,70,80)
* Joulukukat Marjatta Seppälälle ja Jari Seppälälle, molemmille vietiin juhlan jälkeen.

HANKINNAT VUONNA 2018;
* uusia leikkitelineitä Suurilan Puistoon; liukumäki, perhoskiikku, triplatrapetsi

YHDISTYKSEN TALOUS;
Suurin rahaliikenteemme tänäkin vuonna oli oopperajuhlien puitteissa, jäätiin plussalle 1581,08€. Lippuhintaa korotettiin 5€ ja
lehtimainoksiin pyydettiin yrityssponsoreita mukaan (Auranmaan OP, Auranmaan Aluetietoverkko Oy ja Euronics Paimio).
Kulttuuriavustusta saatiin Liedon kunnalta 2000€.
Keväisen puistotapahtuman tulot ja menot lähes yhtä suuret, jäätiin plussalle 30€.
Loppuvuodesta Suurilan Puistoon ostettiin kolme uutta leikkivälinettä, jotka asennetaan kevätkesällä 2019. Laitteiden
hankintahinta 2616,40€.
Tilikauden tulos -287,76€, rahaa tilillä vuoden lopussa 8620,80€.

