OOPPERA KAJAHTAA KYLÄLTÄ
Kylätoimintaa Suurilassa vuodesta 1980 (13.11.1980),
kylätoimikuntana vuoteen 2007 asti ja rekisteröidytty yhdistykseksi 18.4.2007.
Eli kylätoimintaa Suurilassa kohta jo 40 vuotta!
~ ~ Suurilan Oopperajuhlat ~ ~
Idea Oopperajuhlista lähti liikkeelle keväällä
2008 Tarvasjoen vuotuisia kesäjuhlia varten
hankitusta telttakatoksesta.
Kylämme ”puuhapete” Timo Isotalo sai 8
yritystä itsensä lisäksi sponssaamaan teltan
hankintaa ja kun kerta oli niin upea ja iso teltta,
lähes kuin oopperatalo, niin pidettäisiinkö me
omat oopperajuhlat?

Ensimmäiset Suurilan Oopperajuhlat
19.7.2008
Alusta alkaen oopperajuhlien artistikattauksen laatijana
ja teeman ideoijana on toiminut Nicholas Söderlund,
jonka Timppa tunsi niiltä ajoilta, kun Nikke oli ollut
Tarvasjoella kanttorisijaisena (aloittanut 16-vuotiaana,
sijaistanut Tarvasjoen kanttoria 8 vuotta).
Ensimmäisenä vuotena esiintyjänä oli Nicholas
Söderlund yksin ja häntä säesti Jonna Vartiainen.

Ohjelma 5€ ja leivoskahvit 5€,
kuulijoita yhteensä n. 100.
Pullerin kammarit oli koristeltu
kodikkaiksi kahvittelutiloiksi.
Tuottoa yhdistykselle n. 30€

19

0
0
2
.
.7

8

det na
o
u
v lava en
u
k
l
A ymis slais
t llitu on
n
i
i
s
e i ha -aut
toimuormava.
k
la

Auranmaan
Viikkolehti;
”Söderlund teki
oopperasta
tajuttavaa”
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Kuulijoita n. 130

pe

Auranmaan Viikkolehti;
”Suurilassa osataan nauttia oopperasta”

Taiteilijoilla aikaa jutella myös
vieraiden kanssa.

25.7.2010

Kolmannet Suurilan oopperajuhlat
Ideat laajenevat…
Mukaan tuli uusi artisti, Tiina-Maija Koskela,
josta sittemmin tullut yksi vaki-artisteistamme.
Mukaan tulivat myös Pullerin Taidekammarit,
joissa töitään esittelivät oman kylän taiteilijat.
Lipun hintaa nostettiin 10 eurosta 20 euroon.
Kuulijoita n. 150.

Hernesopalla
on kestitty
vuosittain niin
talkooväki kuin
artistitkin.

24.7.2011

Neljännet Suurilan oopperajuhlat
Artistikattaus sen kuin paisuu…
Nyt mukana Nikken, Tiina-Maijan ja Jonnan lisäksi
lyyrinen tenori Mika Nisula.
Pulleri taidetta pullollaan, toinen vuosi taidekammareita.

Ensimmäinen
vuosi, kun
mainostettiin
Facebookissa.

Kuulijoita n. 170.

29.7.2012

Viidennet Suurilan oopperajuhlat
Nyt Nikke sai mukaan baritoni Markus
Niemisen, lisäksi Tiina-Maija Koskela (3.kerta)
ja Jonna Vartiainen.
Mainoksiin saatiin muutama
sponsoria tänä vuonna.
Pullerin pihalla jäätelömyyntiä,
muina vuosina ei ole ollut
mitään myyntiä, pyritty
välttämään
markkinameininkiä.

Lippujen hintaa
korotettiin
20€ -> 25€
Kuulijoita n. 145.

21.7.2013

Kuudennet Suurilan oopperajuhlat
Nikken naisparina sopraano Kaisa Ranta.
Kuulijoita n. 130.

Kammareissa esillä erilaisia
keräilijöiden kokoelmia.

Kahvituksen parissa
häärii kymmenkunta
naista vuosittain,
leivokset tehdään itse.

27.7.2014

Seitsemännet Suurilan oopperajuhlat
Tiina-Maija Koskela
jälleen mukana, uutena
pianistina Pasi Helin.
Pieniä kommelluksia vuosittain, nyt ääni kiersi,
ampiainen häiritsi lavalla ja sateenropsu vaikeutti
kuulemista katosten alla, mutta rennoissa Suurilan
Oopperajuhlissa kaikille pienille kommervenkeille
hymyillään vaan iloisesti!

Telttakatokset lisääntyvät vuosi vuodelta!

Kuulijoita n. 150.

26.7.2015

Kahdeksannet Suurilan oopperajuhlat
Viikonlopuksi ennustettiin todella huonoa säätä ja viime
hetkellä muutettiin artistien esiintyminen likeiseen
tiilitehtaan päädystä avonaiseen tiilihalliin ja se onkin
sittemmin toiminut jatkossakin oopperajuhlien
esiintymisen pitopaikkana. Artistit tykkäsivät hallin
akustiikasta ja meidän on järjestäjinä helpompi taata
kaikille kuulijoille katto pään päälle.
Rakennuspäivänä lauantaina kaatosade,
juhlapäivänä pilvistä ja pieniä sateen ropsuja.

Artisteina Nicholas
Söderlund, TiinaMaija Koskela ja
Aki Alamikkotervo ja
säestäjänä Pasi Helin.
Kuulijoita n. 155,
jäätiin plussalle n.
500€.

7.8.2016

Yhdeksännet Suurilan oopperajuhlat
Uusi ennätys kuulijakunnassa, meitä oli n. 270!!
Istumapaikkoja ja lippuja 300:lle!
Artistikattaus senkun laajenee, nyt Nikke, Tiina-Maija,
Aki Alamikkotervo ja tämän puoliso Leena Reinman sekä säestäjänä Pasi Helin.
Eka vuosi, kun saatiin Liedon kunnalta kulttuuriavustusta (2000€),
jäi vähän enemmän käteen talkootyöstä ja toimintarahaa muihin
tapahtumiin.

Vanha telttakin menossa yhä
mukana, nyt kahvitussuojana
Pullerin pihalla.

Uutena juttuna
lasten
piirustuskilpailu,
aiheena
”Musiikki”, lasten
töitä Pullerin
kammareiden
seinillä.

6.8.2017

Kymmenennet Suurilan oopperajuhlat
Suomi 100v-juhlateemalla
Uusina juttuina tulivat erinäiset
lupahakemukset,
mm. pelastautumissuunnitelma,
yleisötapahtumailmoitus, vastuuvakuutuksen
hankkiminen.
Myös ennakkomyyntipisteitä ekan kerran
sekä lippujen ennakkomyynti omien
kotisivujen kautta!
Ilman Liedon kunnan kulttuuriavustusta (1800€) olisi jääty plussalle vain 30€!

Kuulijoita n. 260, vaikka sadesää!

Kuulijoita
vuosittain
todella laajalta
alueelta, mm.
Pohjanmaalta
ja Savonlinnan
suunnalta.

Nyt on jo uusi telttakin
ehditty hankkia!

5.8.2018

11. Suurilan oopperajuhlat

Oskar Merikanto 150v-teemalla
Lippuhinnan korotus 25€ -> 30€ (6 vuotta oli sama 25€)
Lehtimainoksiin hankittiin kolme sponsoria, sponsorit näkyvillä myös
kauppa- ja nettimainoksissa.
Lipunhinnan korotuksella talkootyöstä jäi katetta, toimintarahaa yhdistyksen
muihin toimintoihin n.1000€, aiemmin 30-500€ vuodesta riippuen.

Kuulijoita n. 260 tänäkin vuonna,
mukana hallitus- ja talkooväki!

Artisteja jälleen lavalla useita, Tiina-Maija
jo 8. kertaa mukana ja Akikin 3. kertaa!

- idea oopperajuhlista lähti liikkeelle teltasta!
- Nicholas Söderlund on oopperajuhlien taiteellinen johtaja ja kokoaa vuosittaisen
artistikattauksen rinnalleen ja suunnittelee vuoden teeman ja esitettävät
kappaleet. Kyläyhdistys hoitaa kaiken muun.
- pienesti lähdettiin liikkeelle, ideat ja hommat rönsyilleet, vuosittain jotain uutta
yritetty kehittää ja koitettu mennä ajan hermolla!
- taidekammareihin ei viime vuosina olla saatu kasaan samanmoista kattausta kuin
alkuvuosina, kun Isontalon Timolla oli kosolti ideoita, keitä kysyä mukaan.
- vaatii todella paljon talkootunteja hallitusväeltä
(pelkästään ko. viikonloppuna reilut 500h), apuja saatu jonkun verran myös aiemmin
mukana olleilta hallituslaisilta etenkin h-hetkeen.
- mainostusta paikallisissa lehdissä, kauppojen ja pankkien
ilmoitustauluilla, Facebookissa, kotisivuilla.
- kuulijakuntaa 100, 130, 150, 170,… 270, 260, 260
(300 lippua ja istumapaikkaa varattu,
oma väki seisoo, kun tuo saavutetaan!)
- yhdistykselle plussaa jäänyt pahimmillaan vain 30€,
nyt viimeiset 3 vuotta kunnan kulttuuriavustuksella sentään
vähän enemmän!
- yksi on ja pysyy samana… Oopperaleivokset on jo 11 vuotta
tehty naisten talkootyönä, kukin tekee 2-3 peltiä kotonaan,
koristelu Pullerilla juhlapäivän aamuna.

OOPPERA KAJAHTAA KYLÄLTÄ
Suurilan Kyläyhdistys ry.
Satu Raassina-Perttunen (pj.)
ja Maarit Heinonen (siht.)

~KIITOS~

