SUURILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2021
HALLITUS VUONNA 2021;

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
Jenni Hopeakari ja Rolf Ekholm
Jyrki Mäenpää
Krista Kivistö (erosi kesken kauden, ero myönnetty 7.6.21 hall.kok.)

(yht. 15)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa;
14.4.21 Teams-kokous (koronarajoitukset), 7.6.21 Suurilan Puistossa, 13.9.21 Pullerilla, 1.11.21 Heinosilla
Kevätkokous 30.5.2021 Suurilan Puistossa ja syyskokous 4.12.2021 seurakuntatalolla.
Jäsenmäärä: Yhdistyksellä oli 141 jäsentä 31.12.2021 (+3 uutta jäsentä, -3 poisnukkunutta jäsentä)
TOIMINTA KORONAVUONNA 2021;

Alkuvuodesta 2020 Suomeen saapunut Korona-pandemia ja erilaiset kokoontumisrajoitukset jatkuivat yhä tänä vuonna ja
lähes kaikki toimintasuunnitelmaan kirjatut toiminnot jouduttiin perumaan yksi toisensa jälkeen.
* Kyläyhdistyksen kevätkokous sunnuntaina 30.5.2021 Suurilan Puistossa
Ei tarjoilua rajoitusten vuoksi. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat, puheenjohtajana Satu Raassina-Perttunen.
Paikalla 12 aikuista ja lapsia, aikuisista 1 hallituksen ulkopuolinen.
* Metallinkeräys keväällä 2021
Pullerin pihalla oli metallinkeräyslava toukokuusta juhannukseen ja se tyhjennettiin kahdesti. Tuottoa 612€.
* Liikuntailtamat Suurilan Puistossa sunnuntai-iltaisin klo 18-19
Liikuntailtamat järjestettiin 6 kertaa;
Su 6.6.21
Lentopallo/Eero ja Anna Syrjälä, 10 hlöä
Su 13.6.21
Jättipallofutis/Jenna Kattelus, 3 hlöä
Su 1.8.21
Asahi/Kirsi Vainio, 5 hlöä
Su 8.8.21
Kuminauhajumppa/Minna Truphonen, 1 hlö
Su 15.8.21
Tanssillinen jumppa/Noora Palmroos, 7 hlöä
Su 22.8.21
Keppijumppa/Pia Matikainen, 7 hlöä
Kulukorvausta maksettu vetäjille 20€/kerta. Osallistujia suht vähän, elokuussa oli ainakin päällekkäisyyksiä ja huonoja
kelejä ja ehkä sunnuntai-ilta huono, maanantai-ilta v.2020 oli parempi.
* Puistotapahtuma MLL Tarvasjoen paikallisyhdistyksen kanssa 3.10.2021
Kyläyhdistyksen toimesta makkaran grillausta laavulla. Vähän osallistujia, samana päivänä naapurikunnissa MLL 100vtapahtumia myös.
* Hallituksen virkistäytyminen perjantaina 22.10.2021
9 hallituslaista paikalla. Keilailu Loimaan Keilahallilla ja ruokailu Ravintola Lankossa keilailun jälkeen. Kyläyhdistys maksoi
keilailun (69€) ja ruokailun (262€), juomat kukin maksoi itse. Vanhojen tapahtumien pohdintaa, uusien kuvioiden
visiointia, toisen koronavuoden kuulumisten vaihtoa.
* Joulukeräys su 28.11. – su 5.12.2021
Koronan vuoksi ruokakassikeräys toteutettiin tänäkin vuonna pelkästään lahjakorteilla. K-Market Taatelista ostettiin
5€ ja 10€ lahjakortteja yhteensä 600€ edestä ja lisäksi kärryihin oli tuotu joulupaketissa kahdet villasukat.
Liedon sosiaalitoimi jakoi ne tarvasjokelaisille apua tarvitseville talouksille ennen joulua. Näin he voivat käydä Taatelissa
ostamassa juuri niitä tuotteita ja ruokaa, mitä halusivat.
* Jouluinen kirkkokonsertti Tarvasjoen kirkossa lauantaina 4.12.2021 klo 16.00
Nicholas Söderlund (basso), Tiina-Maija Koskela (sopraano) ja piano Eveliina Kytömäki. Koronarajoituksien mukaan
kirkkoon pääsi vain koronapassia näyttämällä ja maski kasvoilla. Me hoidimme mainostamisen, kaksi lehtimainosta ja
mainoksia kauppojen seinillä sekä Facebookissa eri palstoilla. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu (15€), Nikken laatiman
ohjelman ostaneita kirkossa oli 37 (rahat suoraan Nikkelle), Riitan laskujen mukaan kirkossa oli yhteensä 53 ihmistä.
Hieno jouluinen konsertti ja myös Tiina-Maijan tytöt esittivät yllätysnumeron. Tämän jälkeen jo taas tulikin lisää
rajoituksia ja muut joulukonsertit taisivat jäädä pitämättä.

* Kyläyhdistyksen syyskokous lauantaina 4.12.2021
Koronan ja kokoontumisrajoitusten vuoksi perinteinen puurojuhla ja kylätoiminnan 41v-juhla jäi pitämättä (40v viime
vuonna jäi juhlimatta) ja kokoukseenkin pääsi paikalle vain koronapassin omaavat. Paikalla 14 jäsentä ja esillä
sääntömääräiset asiat, kokouksen avasi varapuheenjohtaja Ari Aaltonen, puheenjohtajaksi valittiin Turkka Mäenpää.
Tarjoiluna joulutorttuja ja pipareita kera kahvin/teen/mehun.
* Seppeleen lasku itsenäisyyspäivänä 6.12.2021
Maarit ja Esa Heinonen olivat kyläyhdistyksen edustajina laskemassa seppeleet sankarivainajien muistomerkeille.
* Kertun Tuvan Valopiha 12.12.2021 – 8.1.2022
Yhteistyössä Tarvasjoen eri yhdistysten kanssa, organisoijana Tarvasjoen Lions Club. Satu ideoi ja toteutti
kyläyhdistyksen valokoristeen Kertun tuvan pihalle. Siinä tienviitat etäisyyksineen mm. Suurilaan, Korvatunturille ja
Nuorgamiin ja pari tonttua istumassa tienviittojen päällä sekä valonauha kierrettynä.
* Kertaluonteinen Leader-hanke
Hankkeella hankittiin kyläyhdistykselle uusi teltta (Mikkelin Joretuote Oy), uusi vauvakeinu ja vaakakeinu puistoon
(Leikkiturva Oy), uusi grilli laavulle (Tiileri Oy), huvimajaan pöytä ja laavulle penkit (Tammisto Oy), videotykki ja
valkokangas (Verkkokauppa.com), korjautettiin kiipeilyteline (Leikkiset Oy) ja uuteen esiintymislavaan rakennustarpeet
(Aalteko Oy). Hankeraportti ja tarvittavat liitteet lähetetty Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneille 31.12.2021, joten
vuoden päättyessä vielä hankeavustusosuus tulematta tilille.
* Runoilijarovasti August Verner Jaakkolan runoteos Elämä ja runot
Kirjoja tilattiin vuonna 2020 200kpl. Kyläyhdistys myi kirjoja 20€ hinnalla. Tänä vuonna kirjoja myytiin 15 kpl, postitse
niistä lähetetty 6 kpl. Vuoden lopussa kirjoja oli jäljellä vielä 11 kpl.

* Suurilan Puisto
Hallitusväellä oli 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.
Kesäkuun alusta alkaen Puiston portin pielessä ollut iso jäteastiamme, johon kerätty roska-astioista kertyneet roskat.
Mäkiö tyhjensi jäteastian kertaalleen vuoden 2021 aikana (24.11.).
* Pulleri
Pullerin yhteistyösopimus uusittu 25.4.2019 ja on voimassa toistaiseksi, 6kk irtisanomisaika molemmin puolin. Iso
kuluerä ovat sähkölaskut (387,27€), jotka ovat lähinnä kiinteitä siirtomaksuja, joihin emme voi vaikuttaa, käyttökulut
vähäisiä. Yhteistyösopimuksessa sovittu niiden maksamisesta.
* Kyläyhdistyksen omat kotisivut
Yhdistyksen kotisivuille (www.suurila.fi) päivitettiin vuoden aikana tulevien tapahtumien tietoja. Sivuston oikeassa
laidassa oli 10 mainostajaa ja kotisivujen kulut katetaan näillä mainostuloilla (mainostulot 400€, kulut 220€).
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.

MUISTAMISET VUONNA 2021;
* Toiminnantarkastajille kesäkukat keväällä 2021 tilintarkastusaineiston poishaun yhteydessä (24€)
* MLL:n pyöräilykypäräkampanjaan osallistuminen (15€)
* Kalervo Mäenpää 70v (25€)
* Adressi pitkäaikaisen bussikuskimme Harri Vähätalon omaisille (18,70€)
* Riitta Aaltonen 60v (19,50€)
* Kiitoskukat artisteille kirkkokonsertissa (3x19,50€)
* Muistamiset Tiina-Maija Koskelan tytöille kirkkokonsertissa (13,88€)
* Joulukukka Jari Seppälä/Tiilitehdas (19,50€)

HANKINNAT VUONNA 2021;
* teltta, vauvakeinu, vaakakeinu, grilli, pöytä ja penkit, videotykki, valkokangas, esiintymislavan tarpeet.
* valosarja Suurilan Puiston huvimajaan jouluksi ja Kertun Tuvan valopihalle valosarja sekä kaksi tonttua.
* lahjoituksena saatu 6 kpl puutuoleja Pullerille.

YHDISTYKSEN TALOUS;
Tilikauden tulos reippaasti miinuksella (-8396,38€), kun hankkeen hankinnat (8478,39€) tehty tänä vuonna, mutta
avustusosuus hankkeesta on vielä tulematta.
A.V.Jaakkolan runokirjojen painatus maksoi vuonna 2020 1800€ ja niistä saatu nyt yhteensä tuloja 3764,50€, eli
kirjaprojekti tuottanut meille 1964,50€ (tänä vuonna 721€).
Metallinkeräyksen tuotto 621€, vuokratuloja 792,88€ (1xpöytävuokra, 3xtelttavuokra, 1xtanssilattialevyt).
Muistamisia ja onnitteluita 194€, Pullerin sähkölaskut vajaa 400€, hallintokulut suht vakio, n. 664€.
Rahaa tilillä vuoden lopussa 2085,53€.

