
SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2019 
 
HALLITUS VUONNA 2019;  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 
      Kalervo Mäenpää 
      Krista Kivistö 
      Jenni Hopeakari  (yht. 15) 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa; 
 28.2.19, 28.3.19, 25.4.19, 11.7.19, 18.9.19, 7.11.19 
 
Kevätkokous 30.5.2019 ja syyskokous 8.12.2019, molemmat Pullerilla. 
 
Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 140 jäsentä 31.12.2019 (+5 jäsentä) 
 
TOIMINTA VUONNA 2019; 
 
* Suurilan kirkkopyhä sunnuntaina 10.3.2019 

Suurila-messu, musiikin kokosi jälleen Timo Isotalo. Pieni kuoro kyläläisistä esiintyi kirkossa. Kirkossa 57 ja srk-talolla 
kirkkokahveilla 35 hlöä. Kirkkokahveilla tarjolla coctailpiirakoita munavoilla ja kuivakakkua. Aurinkoinen puhdasluminen 
kirkkopyhäpäivä. 
 

 
* Suurilan Lenkki sunnuntaina 19.5.2019 
 Järjestetty yhteistyössä Tarvasjoen Urheilijoiden kanssa (hoitivat ilmoittautumiset, numerolaput, ajanoton ja 
 tulospalvelun), kyläyhdistys hoiti reittiohjaukset, juomapisteet, pysäköinnin, tilojen siivouksen, buffetin yms.  
 Sarjat: n.11km naiset/miehet, n.7km naiset/miehet ja lapset alle 12v n. 1,3km. Osallistumismaksu 10€, lapset alle 12v 
 ilmaisia. Osallistujia yhteensä 21 (lapset alle 12v 3, naiset 7km 9, naiset 11km 1, miehet 7km 5, miehet 11km 3). 
 Kolme parasta palkittiin pienillä lähinnä lahjoituksena saaduilla tuotekasseilla, lapset saivat kaikki osallistumisestaan 
 mitalin. Parkkipaikka, huoltotilat (suihku, wc) ja lähtöpaikka Tiilerin tiilitehtaalla. Reitit lähtivät Palontien suuntaan. 
 Helleinen sää. 
 
* Ruokakassikeräys tarvasjokelaisille ma 8.4. – su 14.4.2019 

Keräys K-Market Taatelissa, myös 5€ lahjakortteja. Lahjoitukset luovutettu 16.4.2019 seurakuntatalolla Liedon 
sosiaalitoimella, joka jakoi saadut lahjoitukset vähävaraisiin tarvasjokelaisiin talouksiin pääsiäiseksi. 
 

* Kyläkysely 
 Kyläkysely paperi- ja nettiversiona, paperiversion jakelu vanhan koulupiirin alueelle, palautus Suurilan Puistoon 
 sijoitettuun lukolliseen postilaatikkoon. Kyselyn palautus 28.4.2019 mennessä, määräaikaan mennessä saimme 17 
 vastausta, neljä paperista (100 jaettiin) ja 13 nettivastausta. Suurilan Puistoon kaivataan lisää liikunnallisia/ohjelmallisia 
 tapahtumia (67% vastanneista), toiminnasta saadaan hyvin tietoa (88%), eniten seurataan Facebookista (87%) ja 
 kotisivuilta (47%). 82% haluaisi nähdä kylän väkiluvun kasvavan, kunnallisen jäteviemärin kannalla oli 81% ja paljon 
 hyviä vinkkejä kylämme läpi virtaavan Tarvasjoen hyötykäyttöön sekä muuta palautetta. Leikkikentälle toivottiin mm. 
 liukumäkeä pienemmälle väelle ja se hankittiin jo v.2018 lopulla ja asennus tänä keväänä. 
 Vastanneiden kesken arvottiin Taatelin 50€ lahjakortti (Timo Isotalo) ja risteilyetulahjakortti (Marika Kaukinen). 
 
* Kyläyhdistyksen kevätkokous helatorstaina 30.5.2019 

Kokous pidettiin Isontuvan Jäätelöllä. Kyläyhdistys tarjosi jätskipallon ja kahvin/teen ennen kokouksen alkua. 
Kokousessa esillä sääntömääräiset asiat. Paikalla 10 aikuista ja 3 lapsijäsentä, aikuisista 2 hallituksen ulkopuolista. 
 

* Kyläilta paimeviemäristä Pullerilla maanantaina 3.6.2019 
 Yhteinen paineviemäri Suurilaan? Infotilaisuus jätevesilainsäädännöstä, selvitys jätevesijärjestelmästä, eri 
 käsittelyvaihtoehdot. Tilaisuudessa asiasta kertomassa Liedon kunnan projekti-insinööri Timo Grönroos ja 
 paineviemärivaihtoehdosta myyntijohtaja Mikko Kantola SKT Suomi Oy:stä. Paikalla oli hyvin väkeä. Tilaisuudessa 
 jaettiin paineviemärikyselyä, jota jaettiin myös postilaatikoihin, 21 lomaketta palautettiin, kaikki halusivat liittyä 
 paineviemäriverkostoon, useat vastanneista kauempana joesta kuin 100m. Vain yksi halukas aktiivi löytyi, joka haluaisi 
 olla mukana vapaaehtoisporukassa hankkeen tiimoilta. 
 
* Keväiset siivous- ja asennustalkoot Suurilan Puistossa touko-kesäkuussa 

Suurilan Puistoon asennettiin vuoden 2018 lopulla hankitut lisälaitteet. 
 

 
 



* Liikuntailtamat Suurilan Puistossa sunnuntai-iltaisin klo 18-19, 5.5.-16.6.2019 
 5.5.19 Kesähiit / Piia Pyöli , 10+1 hlöä 
 12.5.19 Kuntonyrkkeily / Noora Palmroos, 8 hlöä 
 19.5.19 Suurilan Lenkki-juoksutapahtuma 
 26.5.19 Toiminnallinen / Piia Matikainen, 4+2 hlöä 
 2.6.19 Toiminnallinen / Viivi Tikka, 6 hlöä 
 9.6.19 Tanssillinen jumppa / Mirva Nurminen, 1 hlöä 
 16.6.19 FarmersGolf / Matti ja Maija Mäkitalo, 2 hlöä 
 Kulukorvausta maksettu vetäjille 20€/kerta. 
 
* Kirppisralli Tarvasjoella lauantaina 20.7.2019 
 Myyntipaikkoja myös Pullerilla, n. 30 eri kohdetta Tarvasjoella. Kyläyhdistyksen toimesta paikalla puffetti, Riitalta 
 suolaista tarjottavaa ja Maijalta makeaa, naisilla 3h työvuorot (tapahtuma klo 10-18). 
 
* 12. Suurilan Oopperajuhlat sunnuntaina 4.8.2019 Tiilitehtaalla ja Pullerilla 

Teeman piti olla ”Oopperan kummitus”, mutta tenori Ilkka Hämäläinen joutui perumaan tulonsa heinäkuussa ja korvaajaksi 
Nikke sai mezzosopraano Sari Nordqvistin. Teemaksi muuttui viime metreillä ”Oopperan hittikimara”. Muut esiintyjät 
basso Nicholas Söderlund, sopraano Tiina-Maija Koskela ja pianisti Pasi Helin. 
Mainokset Viikkolehdessä (2krt), Kunnallislehdessä ja Turun Tienoossa (2krt). Mainossponsoreina OP Auranmaa, 
Auranmaan Auto- ja Konehuolto ja Liedon Kuljetinasennus. TS Extrassa sivun juttu päivää ennen oopperajuhlia Nikkestä 
ja oopperajuhlista. 
Leivokset tilattiin Riihikoskelta Kulhuan Paakarista, valmiiksi leikattuja levykakkuja 10 (30 palaa/kakku). 
Lippuja myytiin ennakkoon Taatelista 96, netin kautta 92 (9 vielä lauantaina 3.8.), linja-autoryhmä (Lieto-oppaat) 50, 
ovelta myytiin 122 lippua, yhteensä 360 maksanutta + hallitus ja talkoolaiset n. 15 + Nikken porukka 4 + 2 toimittajaa 
+ ryhmävetäjät ja kuski, yhteensä n.385 kuulijaa. 
Tulot 11420,00€, menot 8147,37€, plussaa oopperasta 3272,63€ (valojen lasku puuttuu vielä), lisäksi kulttuuriavustus 
2500€. Artistilasku 6100€ (360x10€ + kulttuuriavustus 2500€). 
 

* Teatteriretki Tampereelle lauantaina 21.9.2019 
Teatteriretkellä mukana 29 matkalaista. Tampereen Teatterissa suurmusikaali Notre Damen Kellonsoittaja ja upean 
teatterikappaleen jälkeen ruokailu teatterin tiloissa. Hyvä ja onnistunut teatteriretki, kaikki tykkäsi ja ruokakin maistui. 

 
* Hallituksen virkistäytyminen perjantaina 1.11.2019 

11/13 hallituslaista paikalla ja yksi itse maksanut avec. Käytiin Turussa Day off Comedy Clubilla katsomassa Mika 
Eirtovaaran Stand Up-show. Ennen showta ruokailimme siellä buffet-pöydästä. Matkat taitettiin kimppataksilla. 

 
* Ruokakassikeräys ma 25.11. - su 1.12.2019 

Kevään tapaan yhteistyössä mukana K-Market Taateli. Lahjoituksia tuli runsaasti ja 425€ edestä lahjakortteja. Liedon 
sosiaalitoimi otti vastaan ja toimitti apua tarvitseville tarvasjokelaisille jouluksi. 

 
* Syyskokous ja puurojuhla lauantaina 8.12.2018 Pullerilla  
 Syyskokouksella aloitettiin, esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Simo Heinonen. 
 Tuuli Korpisalo säesti ja laulatti joulujuhlaväkeä ja Helmi ja Hertta Perttunen lukivat jouluevankeliumin. Isontalon Timppa 
 piti puuropuheen. Tarjolla juhlassa riisipuuroa kera sopan ja joulutorttukaffeet. Juhlan kruunasi joulupukin vierailu ja 
 lahjapussukoiden jako. Vieraskirjassa 56 nimeä, joista 37 aikuista ja 19 lasta, n. 60 hlöä paikalla. 
 
* Bussikyyditys Liedon kunnantalolle 10.12.2019 
 Kunnantalolla kuntalaisten kuulemistilaisuus ja kyläyhdistys tarjosi kuntalaisille mahdollisuuden kimppakyytiin Taatelilta 
 kunnantalolle ja takaisin, bussi oli täynnä. Kuulemistilaisuuden teemana etenkin Tarvasjokeen kohdistuvat lakkauttamis-
 toimenpiteet (kirjastoauto, uimahalli, yläkoulu). 

 
* 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 9 mainostajaa (2 jäi pois) 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 kaksi kertaa vuoden aikana (teatteriretki ja puurojuhlamainos). 

 



 
MUISTAMISET VUONNA 2019; 
* Toiminnantarkastajille kukat keväällä 2019 tilintarkastusaineiston poishaun yhteydessä (30€). 
* Lahjakortti 50€ kyläkyselyyn 
* TarU D2-07/08 tukimainos 35€ 
* Joulukukat Marjatta Seppälälle ja Jari Seppälälle (40€), molemmille vietiin juhlan jälkeen. 
 
 
 
HANKINNAT VUONNA 2019; 
* Hallituslaisille yhtenäiset siniset Suurilan Kyläyhdistys ry-tekstillä varustetut t-paidat. 
 
 
YHDISTYKSEN TALOUS; 
Suurin rahaliikenteemme tänäkin vuonna oli oopperajuhlien puitteissa, jäätiin plussalle 3272,63€. Lippuja myytiin ennätysmäärä 
(360 maksanutta kuulijaa) ja lehtimainoksiin pyydettiin tänäkin vuonna yrityssponsoreita mukaan (kirjattu oopperajuhlien alle).  
Kulttuuriavustusta saatiin Liedon kunnalta 2500€. 
Suurilan lenkin tulot ja menot lähes yhtä suuret, jäätiin plussalle 62€. 
Tampereen Teatteriretken tulot 2360€, menot 2810€, miinusta 450€ (bussi 570€). 
Tilikauden tulos 2049,64€, rahaa tilillä vuoden lopussa 10670,44€. 

 
 

 
 

 


