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Jo lakkautetun Suurilan koulun jäljiltä jääneen palloilu- ja  
leikkikentän kehittäminen koko perheen virkistysalueeksi.

Luku 1
Suurilan kentän kehittäminen koko perheen virkistysalueeksi.

LÄHTÖTILANNE

Suurilan kylä sijaitsee Tarvasjoen kunnassa, lähellä Pöytyän rajaa. Varsinaisten kylärajojen sijaan 
usein kuitenkin puhutaan Suurilasta tarkoittaen vanhan koulupiirin aluetta. Tällä alueella toimii  
myös Suurilan kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen edeltäjän, kylätoimikunnan, perustamiskokous 
pidettiin vuonna 1980 Suurilan koululla. Jo tätä ennen kylällä on ollut perinteitä toimimisesta  
yhteisen hyvän eduksi. Suurilan koulun johtokunnan aloitteesta pystytettiin jo vuonna 1962 
talkoilla erämökki Lyömästen kallioille. Kylätoiminnan edellytysten muuttuessa, kylätoimikunta 
päätettiin muuttaa kyläyhdistykseksi ja virallisesti Suurilan kyläyhdistys ry tuli merkityksi  
yhdistysrekisteriin 10.9.2007.

Yhdistyksen toiminta-alueella on noin 100 asukasta ja kyläyhdistyksellä on n. 95 jäsentä.  
Jäsenistö koostuu sekä nykyisistä että entisistä kyläläisistä, mutta toimintaan ja jäseneksi  
hyväksytään kaikki kylän kehittämisestä kiinnostuneet. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä. Hallituksen valitsee yhdistyksen 
syyskokous. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii Aulikki Kuukkala. Tällä hetkellä kyläyhdistys 
kokoontuu hallituksen jäsenten kotona tai Tiileri Oy:n omistamassa ja kyläyhdistyksen käyttöön 
tilapäisesti luovuttamassa, kylällä sijaitsevassa, Pullerin talossa.

Yhdistys osallistuu vuosittain kunnassa oleviin tapahtumiin sekä järjestää tyypillisesti muutamia  
retkiä. Päätapahtumaksi on muodostunut kyläyhdistyksen tähän mennessä neljä kertaa järjestämä 
Suurilan Oopperajuhlat, jossa maailmallakin tunnetut artistit esittävät suosikkejaan oopperan,  
operetin ja muiden musiikkityylien alalta Pullerin talon pihalla. Tapahtumaan kuuluu myös 
taidekammari, jossa kylään tai kyläläisiin liittyvät taiteilijat esittelevät töitään. Tapahtuma on 
huomioitu maakunnan päälehdissäkin.

Suurilan koulu lakkautettiin vuonna 1993 ja myöhemmin kiinteistö myytiin yksityiselle. Koulun 
palloilu- ja leikkikentät jäivät kuitenkin kunnan haltuun.

Koulun tuoman käyttäjäkunnan siirryttyä muualle, ei kunnan intresseissä ole enää ollut pitää 
aluetta käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Kunnan tarjoama kunnossapito on rajoittunut 
nurmikoiden leikkaamiseen, ja leikkikenttävälineet ovat rapistuneet jopa vaaralliseen kuntoon.  
Kyläyhdistys onkin talkoovoimin poistanut alueelta vaarallisiksi käyneitä leikkivälineitä ja siistinyt  
ympäristöä. 

Viime vuosina Suurilan alueelle on muuttanut lukuisia lapsiperheitä, jotka ovat esittäneet 
kyläyhdistykselle huolensa leikkikentän tilanteesta. Heidän toiveenaan on ollut saada lapsille  
leikkipaikka kylän alueelle, koska muut leikkikentät sijaitsevat automatkan päässä Tarvasjoen 
keskustassa. 



Tarvasjoen kunnan uudessa yleiskaavassa koulun kentän alue on varattu virkistysalueeksi ja sitä 
sivuaa luontopolulle varattu reitti. Tämän perusteella laadittiinkin suunnitelma, jossa kenttä paitsi  
palautetaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siitä myös luodaan koko perheen virkistysalue. 

Virkistysalueen kehittämisen tavoitteena onkin houkutella myös uusia perheitä muuttamaan 
alueelle ja samalla aktivoida kylätoimintaa luomalla yhteinen kohtaamispaikka. Hankkeen 
toteuttamismahdollisuuksia kartoittamaan ja suunnitelmia laatimaan perustettiin työryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii Matti Perttunen.

Suurin haaste hankkeelle on rahoituksen järjestäminen, koska kunnalta ei ole mahdollisuutta 
saada investointiavustusta. Yhdistyksen tulos on ollut viime vuosina positiivinen, mutta toiminnan 
tarkoituksena ei ole ollut varojen kerääminen yhdistykselle, vaan kyläläisten palveleminen.  
Hankkeen onnistumisen edellytyksenä täydessä laajuudessaan onkin hankeavustuksen saaminen 
varsinaiseksi rahoitukseksi ja lainarahoituksen järjestyminen kassavaroiksi.

KOHDERYHMÄ

Suurilan Puiston kohderyhmä on ensisijaisesti Suurilan alueella asuvat lapsiperheet, mutta 
kaikilla kuntalaisilla, ja miksei muillakin, on kentälle vapaa pääsy. 

TOIMENPITEET

Alueelle toteutettavista ratkaisuista on laadittu pohjapiirrosmainen toimenpidesuunnitelma 
( Liite1 ), ja tähän liittyvä budjetti ( liite2 ). Budjettitaulukosta selviävää myös kenen toimesta 
mikin kohde on suunniteltu toteutettavaksi.
Pääperiaatteena on, että alueelle tehtävät toimenpiteet toteutetaan kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kohteet, joissa talkootyön osuus on suuri ja materiaalin ja 
ostopalvelujen määrä pieni. Ensimmäisen vaiheen kohteiden rakentaminen on suunniteltu 
tehtäväksi kokonaan kyläläisten toimesta ja rahoittajana toimii Suurilan kyläyhdistys Ry. Näitä 
kohteita ovat mm. kentän pohjatyöt, hiekkalaatikko ja keinujen kunnostus. Ensimmäinen vaihe 
aloitetaan keväällä 2012 ja se valmistuu syksyllä 2012.
Toisessa vaiheessa toteutetaan suurempaa rahoitusta vaativat kohteet kuten grillikatos ja 
kiipeilyteline. Toisen vaiheen toteuttamisen edellytyksenä on ulkopuolisen rahoituksen 
järjestyminen. Toisen vaiheen toteutus ajoittuu pääsääntöisesti vuoden 2013 kesään. 
Kentän viimeistelytyöt suoritetaan loppuun kesän 2014 aikana, joten puisto on kokonaan valmis 
syksyllä 2014. 
Myös toisen vaiheen työt on suunniteltu tehtäväksi pitkälti talkoovoimin joten rahoituksen 
pääasiallinen tarve kohdistuu materiaalien ja laitteiden hankintoihin. Maaseudullisesta sijainnista 
johtuen kyläläisiltä on saatavissa myös konevoimaista talkooapua.

Hankkeen valmistuttua Suurilassa sijaitsee koko perheen virkistysalue ja kyläläisten 
kohtaamispaikka. Leikkikenttä, palloilualueet sekä grillikatos ja laavu antavat mahdollisuuden 
monenlaiseen toimintaan. Kylän ilmoitustaululla kerrotaan kyläyhdistyksen kuulumiset ja muut 
alueen ajankohtaiset tapahtumat. 

Suurilan Kyläyhdistys anoo Tarvasjoen kunnalta hallintaoikeuden Suurilan Puistoon hankittaviin 
laitteisiin ja rakennuksiin kymmeneksi vuodeksi. Kyläyhdistys myös vastaa laitteiden ja 
rakennusten huollosta. Itse kentän huolto on sovittu edelleenkin kunnan hoidettavaksi. Tämä 
tarkoittaa lähinnä nurmikoiden leikkausta, siivousta ja lumien aurausta. 
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RAHOITUSSUUNNITELMA

Koko hankkeen budjetti on 57 242 €, josta Leader-tukea anotaan 75 % osuudelle eli 42 954 €.
Yksityisrahoituksen osuudeksi jää tällöin 14 288 €. Kun vastikkeettoman työn osuus 
yksityisrahoituksesta saa olla korkeintaan 75 % eli 10 716 €, jää puhtaan rahainvestoinnin 
osuudeksi 3 572 €. Tosin kustannusarviossa on vastikkeettoman työn osuus 7 480 €, jolloin 
kyläyhdistyksen on kerättävä varoja vähintään 6 808 €.

Käytännössä lahjoituksia ja sponsorointeja ryhdytään keräämään välittömästi 
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen keväällä 2012. Myös normaalin toiminnan tuloksena 
syntyvät voitot siirretään hankkeen rahoitukseen, joten esim. bussikyytejä ei enää sponsoroida 
teatteriretkillä. Lisäksi Tarvasjoen OP:n kanssa on neuvoteltu lainarahoituksesta (Liite3). Lainan 
takaajiksi ovat lupautuneet Suurilan Kyläyhdistys ry:n hallituksen jäsenet.
Kesällä 2012 toteutetaan hankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet edellä mainittujen 
rahoitusjärjestelyjen turvin. Tavoitteena kuitenkin on, että vuonna 2012 ei olisi tarvetta nostaa 
pankkilainaa, vaan toimittaisiin tulorahoituksen turvin.
Kevättalvella 2013 lähetetään ensimmäiset maksuhakemukset, joiden realisoituminen vaikuttaa 
kesällä 2013 tehtäviin toimenpiteisiin. Riippuen lahjoitusten määrästä, nostetaan tarvittava 
määrä pankkilainaa, jotta kesän 2013 hankkeet saadaan toteutettua. Lainaa on mahdollisuus 
nostaa tarpeen mukaan, mutta sen kattosummaksi on sovittu xx xxx €.
Lainan määrä pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä, joten jos maksut viivästyvät, 
siirtyy osa hankkeista vuoteen 2014.
Pääosa maksuhakemuksista syntyy vuoden 2013 kesän aikana, joten otetun lainan pääomaa 
lyhennetään näiden hakemuksien perusteella saadun Leader-avustuksen avulla. Kesällä 2014 
toteutettavien toimenpiteiden määrästä riippuen nostetaan joko uutta lainaa, tai toimitaan 
tulorahoituksella.

TIEDOTUS

Hankkeen ensisijainen tiedotuskanava on Suurilan Kyläyhdistyksen www-sivut, jonne avataan 
uusi sivusto virkistysaluehankkeelle. Sivuilla kerrotaan hankkeen etenemisestä, ilmoitetaan 
tulevista talkoista ja muista alueella tehtävistä töistä. Sivuilla on myös palautelomake, jolla voi 
kommentoida hanketta.
Www-sivujen lisäksi hankkeesta tiedotetaan muilla tavoin. Työmaalle pystytetään kyltti, joka 
kertoo mitä alueella ollaan tekemässä ja kehen asiasta voi ottaa yhteyttä. Hankkeen 
aloittamisesta ja suurista välietapeista kerrotaan paikallislehdessä. Myös suurista talkoista 
laitetaan ilmoitus paikallislehteen. Auranmaan Viikkolehden Tervemenoa -palstalla ilmoittaminen 
on maksutonta.
Tärkeille sidosryhmille, kuten Jokivarsikumppaneille ja Tarvasjoen kunnalle lähetetään lisäksi 
tiedonannot erikseen hankkeen aloituksesta, tärkeistä välietapeista ja lopetuksesta.
Ilmoitusmateriaalin laadinnasta vastaa Suurilan kyläyhdistys ry.
Hankkeen senhetkinen tilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat käsitellään kyläyhdistyksen 
sääntömääräisissä kokouksissa, jotka toimivat myös suorana palautteenantofoorumina 
kyläläisiltä kyläyhdistykselle. 

KIRJANPITO
Hankkeen kirjanpidosta vastaa Suurilan Kyläyhdistys ry:n rahastonhoitaja Maarit Heinonen. 
Hankkeelle avataan omat kulu- ja menotilit yhdistyksen kirjanpitoon. 
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