SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2020
HALLITUS VUONNA 2020;

Satu Raassina-Perttunen (puheenjohtaja) ja Matti Perttunen
Riitta ja Ari Aaltonen (varapuheenjohtaja)
Maarit (sihteeri ja rahastonhoitaja) ja Esa Heinonen
Maija ja Matti Mäkitalo
Tanja Kummelus
Aulikki Kuukkala
Kalervo Mäenpää
Krista Kivistö
Jenni Hopeakari ja Rolf Ekholm
(yht. 14)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa;
31.1.20 Perttusilla Tuomolassa, 19.5.20 Pullerilla, 22.7.20 Pullerilla, 5.8.20 Lyömästen majalla, 30.9.20 Pullerilla,
23.11.20 Perttusilla Juvantiellä
Kevätkokous 15.6.2020 Antiikki Ajattomassa ja syyskokous 13.12.2020 Suuurilan Puiston laavulla
Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 141 jäsentä 31.12.2020 (+2 uutta jäsentä, -1 pois)
TOIMINTA KORONAVUONNA 2020;
* Sunnuntaina 8.3.2020 naistenpäivänä kukitus Taatelilla
40v-juhlavuoden kunniaksi päätettiin extempore hoitaa naisten kukitus ruusuilla Taatelilla. Tässä kohdin juhlavuoteen oli
vielä suuret odotukset ja suunnitelmat…

Alkuvuodesta 2020 Suomeen saapunut Korona-pandemia ja sen mukaan tuoma poikkeustila (alkaen 16.3.2020) ja
valmiustilalain eri pykälät pakottivat perumaan lähes kaikki 40v-juhlavuodeksi suunnitellut toiminnot yksi toisensa jälkeen.
Alkuvuoden osalta peruttiin kirkkopyhä, juoksutapahtuma, liikuntailtamat ja puistopiknik MLL:n kanssa. Myös elokuun alun
oopperajuhlat peruttiin jo toukokuussa, koska kokoontumisrajoituksia oli tiedossa myös kesäajalle. Koronapandemia rauhoittui
vähän kesän ajaksi, mutta kiihtyi taas syksyn koittaessa. Niinpä myös loppuvuoteen suunniteltu 40v-juhla siirrettiin hamaan
tulevaisuuteen, ei onnistunut ainakaan vuonna 2020 järjestää niitä.
* Kyläyhdistyksen kevätkokous maanantaina 15.6.2020 Antiikki Ajattoman tiloissa
Kyläyhdistys tarjosi kahvin/teen/mehun ja pullan. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat. Paikalla 12 aikuista ja
lapsia, aikuisista 1 hallituksen ulkopuolinen. Kokouksen jälkeen Antiikki Ajaton esitteli toimintaansa ja meillä oli tilaisuus
kierrellä heidän tiloissaan ja tehdä ostoksia.
* Tervetuloa kylään -tapahtuma lauantaina 15.8.2020
Klo 16-18, vanhan kirjaston edustalla, yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Kertun tuvalla mm. Tarvaisten kahvila,
MLL:llä perinneleikkejä lapsille leikkipuistossa, Laku-Tapsa, Kivikylän liha-auto, filttikirppis. Jere Kallio ja Sauli Alapirjelä
musisoivat. Väkeä suht sopivasti paikalla, mukava tapahtuma, pienellä varoajalla järjestetty, ei kuluja, ei tuloja.
Arpajaispalkintona annettiin Tiileriltä saatu saunakiulusetti.
* Liikuntailtamat Suurilan Puistossa maanantai-iltaisin klo 18-19, 3.-31.8.2020
3.8.20
Kuminauhajumppa / Minna Truphonen, 15 hlöä
10.8.20
Sykettä nostava hiit / Hanna-Susi Entonen, 8 hlöä
17.8.20
Asahi kehon ja mielen hoitoa / Kirsi Vainio, 16 hlöä
24.8.20
Kuntoreeni / Taru Hockey/Lauri Isotalo, 3 hlöä
31.8.20
Toiminnallinen treeni / Viivi Tikka, 5 hlöä
Kulukorvausta maksettu vetäjille 20€/kerta. Loppukesän ajankohdasta tykättiin, ulkona kokoontuminen oli sallittua.
* Siivous-/roskienkeräämistempaus syyskuussa vko 38
Facebookissa haastettiin kyläläiset siivoamaan roskia kylältä, tien varrelta, leikkipuistoista ja liittämään kuva roskista
Facebookin julkaisuun, kuvan laittaneiden kesken luvattiin arpoa tuotepalkinto. Tykkäyksiä tuli kyllä haasteeseen,
muttei yhtään kuvaa.
* Hallituksen virkistäytyminen perjantaina 6.11.2020
9/14 hallituslaista paikalla. Käytiin syömässä Auran Hullu Ponissa, kyläyhdistys maksoi ruoat, juomat kukin itse. Matkat
kimppakyydein ja kimppataksilla. Vanhojen tapahtumien pohdintaa, uusien kuvioiden visiointia, koronavuoden kuulumisten
vaihtoa.
* Joulukeräys su 29.11. – ma 7.12.2020
Koronan vuoksi ruokakassikeräys toteutettiin tänä vuonna pelkästään lahjakorteilla, jottei tarvitse päivittäin käydä
kaupasta hakemassa tuotteita ja varastoida ja kosketella niitä moneen kertaan. K-Market Taatelista ostettiin
minimissään 5€ lahjakortteja yhteensä 1300 euron edestä, aivan huikeaa! Liedon sosiaalitoimi jakoi ne tarvasjokelaisille
apua tarvitseville talouksille ennen joulua. Näin he voivat käydä Taatelissa ostamassa juuri niitä tuotteita ja ruokaa,
mitä halusivat.

* Seppeleen lasku itsenäisyyspäivänä 6.12.2020
Satu Raassina-Perttunen ja Maija Måkitalo olivat kyläyhdistyksen edustajina laskemassa seppeleet sankarivainajien
muistomerkeille.
* Syyskokous sunnuntaina 13.12.2020 Suurilan Puiston laavulla
Koronan ja kokoontumisrajoitusten vuoksi perinteinen puurojuhla ja suunniteltu 40v-juhla jäi tänä juhlavuonna
pitämättä ja rajoitusten vuoksi syyskokouskin pidettiin ulkotiloissa Suurilan Puiston laavulla. Paikalla 7 hallituslaista ja
esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Aulikki Kuukkala. Ei tarjoilua laavulla.
* Kertaluonteinen Leader-hanke
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneille jätettiin elokuun alussa hakemus kertaluonteisesta Leader-rahasta ja
syyskuussa saimme tiedon, että hakemus on V-S Jokivarsikumppaneiden hallituksessa hyväksytty ja lähtee ELY:lle
käsittelyyn. Hakemus piti sisällään mm. Suurilan Puiston ja laavun kehittämiseksi hankittavat paremman grillin, alas
penkkejä, huvimajaan pöydän, uuden vauvakeinun, leikkivälineitä puistoon, kyläyhdistykselle uusi pienempi teltta ja
datatykki ja esiintymislavan materiaalit.
* Runoilijarovasti August Verner Jaakkolan runoteos Elämä ja runot
Kirjan on koonnut ja historiaosion kirjoittanut kotiseutuneuvos Kalervo Mäkinen, kuvat ja runot antanut käyttöön Mikko
Jaakkola, kustantamisen, julkaisun ja myynnin hoiti Kalervon pyynnöstä Suurilan Kyläyhdistys ry. A.V.Jaakkola on
syntynyt Pullerin viereisessä Jaakkolan talossa, joka on yksi Seppälän kylän kolmesta kantatilasta. 64-sivuinen kirja
sisältää Vernerin henkilöhistorian ja hänen aiemmin kokonaan julkaisemattomia runoja sekä Vernerin ottamia yli 100v
vanhoja valokuvia kylältämme. Kirjoja tilattiin 200kpl. Kyläyhdistys myi kirjoja 20€ hinnalla. 50kpl osti heti Loimaan
Evankelinen Opisto ja toiset 50kpl osti Piikkiön seurakunta. Myös Tarvasjoen Kappeliseurakunta osti 20 kpl kirjoja.
Vuoden lopussa kirjoja oli jäljellä 26 kpl.

* Suurilan Puisto
Hallitusväellä oli jälleen 2 viikon hoitojaksot vuoroviikoin. Kukin huolehti vuorollaan kentän roskisten tyhjennyksestä,
nurmien trimmauksesta, rikkaruohoista yms. sekä alueen yleisestä siisteydestä ja mahdollisista pikku huolloista.
Puiston kentällä pelattiin kesän aikana noin kerran viikossa lentopalloa ja laavulla kävi ahkerasti porukkaa grillailemassa.
Puistossa oli suunnitelmissa pitää mm. korkean sivuaidan suoristustalkoot, mutta kaikki ylimääräinen kokoontuminen oli
tänä vuonna minimissään ja niin jäi puiston talkoilutkin pitämättä.
* Pulleri
Pullerin yhteistyösopimus uusittu 25.4.2019 ja on voimassa toistaiseksi, 6kk irtisanomisaika molemmin puolin. Uutena
juttuna tänä vuonna alkoi tulla sähkölaskut 3kk jaksoissa. Suurin osa kiinteitä siirtomaksuja, joihin emme voi vaikuttaa,
käyttökulut vähäisiä. Yhteistyösopimuksessa sovittu niiden maksamisesta.
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut
Yhdistyksen kotisivuille (www.suurila.fi) päivitettiin vuoden aikana kaikkien tulevien tapahtumien tietoja. Sivuston
oikeassa laidassa oli 9 mainostajaa ja kotisivujen kulut katetaan näillä mainostuloilla.
Lisäksi vähäisistä tapahtumistamme informoitiin yhdistyksen Facebook-sivulla, Tarvasjoen ja Liedon tapahtumapalstoilla
Facebookissa sekä Auranmaan Viikkolehden Tervemenoa-palstalla. Vuosikokouskutsut olivat Auranmaan Viikkolehdessä
reilua viikkoa ennen kokouksia ja muistutus vielä ennen kokouksia, lisäksi kutsut esillä Facebookissa ja kotisivuilla.
Mainoksia ei tänä koronavuonna jaettu postilaatikoihin tai kauppojen seinille.

MUISTAMISET VUONNA 2020;
* pj Satu Raassina-Perttunen 40v tammikuussa (35€)
* Naistenpäivän ruusujen jakaminen Taatelilla 8.3.2020 (54,30€)
* MLL:n pyöräilykypäräkampanjaan osallistuminen (15€)
* Toiminnantarkastajille kesäkukat keväällä 2020 tilintarkastusaineiston poishaun yhteydessä (15,98€)
* TarU Hockey/luisteluretket 250€
* Liedon srk / Kirkkoherra Outi Niiniahon muistaminen & Novan srk 50€ ja Outille annettu A.V.Jaakkolan Elämä ja runot-kirja
* Matti Mäkitalo 60v marraskuussa ja Ari Aaltonen 60v joulukuussa (51€)
* Joulukukat Marjatta Seppälälle ja Jari Seppälälle (36€), molemmille viety ennen joulua.

HANKINNAT VUONNA 2020;
* ei hankintoja tänä vuonna.

YHDISTYKSEN TALOUS;
Suurin rahaliikenteemme tänä vuonna tuli loppuvuodesta A.V.Jaakkolan runokirjan myötä. Kirjojen painatus maksoi 1800€ ja
niistä saatiin tuloja 3043,50€, kirjaprojekti plussalla vuoden lopussa 1243,50€ (T:joen kappelisrk:n maksu 400€ jäi tammikuulle
2021).
Pullerin sähkölaskut vajaa 200€, muistamisia ja onnitteluita aiempia vuosia enemmän (507€), tuloina vain yksi telttavuokraus
ja kotisivujen mainostulot. Hallintokulut suht vakio, n. 700€ (vakuutukset, kokouskutsut, kotisivut, jäsenmaksut).
Tilikauden tulos -188,53€, rahaa tilillä vuoden lopussa 10481,91€.

