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Lopen Syrjä-seura ry:n toimintakertomus 2017-2018
1. Johdanto
Tavoitteidensa mukaisesti Syrjä-seura pyrki tukemaan ja edistämään Syrjän käyttöä kylän väen,
kuntalaisten ja kulttuurin käytössä sekä edesauttamaan kulttuurihistoriallisesti ja
paikallishistoriallisesti tärkeän rakennuksen säilymistä. Syrjä on vanha hämäläistila Loppijärven
rannalla osoitteessa Kallaksentie 77, Loppi
Tämä toimintakausi oli seuran toinen. Lopen Syrjä-seuralla on Lopen kunnalta saatu käyttöoikeus
kunnan omistamaan Syrjän tilaan sekä vuodelle 2017 että vuodelle 2018. Vuosi 2017 oli Suomen
100-vuotisjuhlavuosi. Seura sai Valtioneuvoston myöntämän Suomi 100-kunniakirjan "Suomen
syrjässä "- tapahtumakokonaisuudesta, jolla seura osallistui juhlavuoden tapahtumien
järjestämiseen.
Yhdistyksen tavoitteisiin kuuluu myös nyt melko huonokuntoisen ja lämmityskiellossa olevan talon
kunnostus kylän ja kulttuurin käyttöön. Yhdistyksen toiminta keskittyi tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestämiseen ja yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen, jotta rakennuksen säilyttäminen on
mahdollista myöhemmin.
Vuoteen sisältyi uusia aluevaltauksia. Seura järjesti lapsille Woikukkafestarit 27.5.2017, Helge
Joutsi kertoi ravustuksesta Loppijärven Valkeat Yöt tapahtuman yhteydessa 30.6.2017 ja Tiina
Raitaoja ikkunoiden entisöinnistä 27.7.2017. Ensimmäinen Syrjässä järjestetty näyttely Naisten
käsityöt ja tarinat sai suuren suosion ja julkisuuden. Hämeen maa- ja kotitalousnaisten hanke
Loppijärven Maisematarinat ulottuu myös Syrjään.
Hallitus on pitänyt toimintakauden aikana seitsemän kokousta. Kokousten yhteydessä hallitus on
pyrkinyt oppimaan ja verkostoitumaan. Hallitus on päässyt tutustumaan Antero Laakson vanhan
talon kunnostusprojektiin ja Sajaniemen Taidemäkeen sekä pitänyt yhteisen kokouksen
Järventaustan kyläyhdistyksen kanssa. Hallituksen jäsenet ovat Pirjo Juhela, Anne Kanerva, Petri
Levonius , Esa Tommila, Ritva Voivala, varajäsenet Pirjo Kajanto ja Timo Lahti. Puheenjohtajana
on Erja Noroviita, varapuheenjohtajana Esa Tommila, sihteerinä Pirjo Juhela. Taloudenhoitajana on
toiminut vuosikokoukseen asti Tuulikki Tommila ja sen jälkeen taloudenhoitajaksi ryhtyi Anne
Kanerva. Seuran tuiki tarpeellisena kotisivujen ylläpitäjänä ja tietoteknisenä tukihenkilönä ja
toimijana on Markku Siivola ja uutena asiantuntijana Elina Alajoki.

2. Tiedotus
Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä, sekä lisäksi muita pieniä kyselyjä ym. sähköpostitse jäsenille. Kunnan
kultuuritoimi sekä Lopen Lehti oli ja on tärkeä yhteistyökumppani. Markku Siivola on rakentanut ja
linkittänyt paikallisten yhdistysten sivuja. Kuntapäättäjiä on osallistunut seuran tapahtumiin.

Seuralla on kiintoisat
kotisivut

Markku Siivola

toimikausi

Kuvia linkkejä ja arkistomateriaalia
on kertynyt vuodessa runsaasti!
Seura on aktiivisesti tallentanut
sinne paikallista lähihistoriaa.
Googlen arvion mukaan Syrjäseuran sivuilla käy ehkä n. 30
tutustujaa/kk.

Syrjä-seuran fbryhmässä on kävijöitä
ja jäseniä n. 50

Markku Siivola ja
hallituksen fbjäsenet

toimikausi

Fb-sivujen käyttö on nyt selkeästi
laajentunut. Esim. joulutapahtuma
Syrjässä keräsi Fb-sivuillemme n.
100 katsojaa. Fb-sivujen avulla on
helppo näyttää kuvia, jotka
tutustuttavat Syrjän tunnelmaan.
Lopen alueella runsaasti eri kylien
Fb-sivustoja, joihin helppo linkittää.

Paikallislehdet ja muu
media saavat tietoa
tapahtumista

Erja Noroviita
Pirkko Juhela
Kati Muhonen

toimikausi

Lopen lehdessä oli useita juttuja
monien valokuvien kera.
Woikukkafestareista, Tiina Raitaojan
esitelmästä, käsityönäyttelystä
(useampi juttu), ohjelmallisista
iltamista sekä joulutapahtumasta.
Lisäksi Lopen lehdessä oli jutut Eino
Leinon runonlaulukonsertista
Syrjässä, jonka järjesti Lopen
kulttuuritoimi ja Loppijärven
Ystävien järjestämästä Soututapahtumasta, jossa Helge Joutsi
kertoi Syrjässä ravustamisesta.
Käsityönäyttelystä oli iso juttu
Maaseudun Tulevaisuudessa. Myös
Hämeen Sanomissa oli artikkeli
Syrjästä. Aamupostissa ollut
useampi artikkeli liittyen
käsityönäyttelyyn, ja yksi Lopen
Järventaustan kylästä.

Osallistutaan Hämeen hallituksen jäsenet toimikausi
kylien ja kunnan
ja seuran
kulttuuritoimijoiden
työntekijä
yhteistyötapahtumiin ja
kunnan harrastusmessuille syksyllä

Kati Muhonen osallistui
Salonkylässä järjestettyyn Hämeen
Kylien tapahtumaan.
Harrastemessuille ei osallistuttu

3. Jäseniä, verkostoitumista, yhteistyökumppaneita
Aloitettiin kulttuuriyhteistyö Viroon. Eestin juhlavuosi on 2018 . Puheenjohtaja osallistui 27.11. -17
Tallinnassa Aino Kallas Seuran mukana Viro-instituutin järjestämään Aino ja Oskar Kallaksen
reliefin paljastukseen ja Aino Kallas -palkinnon jakotilaisuuteen Suomen Viron suurlähetystössä ja
sai kertoa Syrjästä ja Syrjä-seurasta. Hallituksen jäseniä osallistui Tuula Pirisen järjestämiin
kulttuuriyhdistysten tapaamisiin 4 kertaa. Suuri ilo ja merkitys on ollut sillä, että Järventaustan
kyläyhdistyksen ja kylän väki on monin eri tavoin tukenut ja mahdollistanut toimintaa Syrjässä.
Toteutuneessa laajuudessa ja laadussa ei mm. näyttelyä ja talouden tukemiseksi järjestettyä Illallista
olisi voitu järjestää ilman kylän aktiiveja.
Jäsenkeruu: Seuraan
liittyy loppilaisia ja
vapaa-ajan asukkaita ja
kulttuurista ja
vanhoista taloista
kiinnostuneita

Hallitus ja jäsenet
toimikausi
kutsuvat toisia mukaan,
ja tapahtumat
houkuttavat liittymään

Jäsenmäärä on 67

Syrjään tutustujia

Hallitus

toimikausi

Kesän aikana useampi henkilö
vieraili Syrjässä varta vasten
tutustuakseen taloon.
Loviisan Seniorit , bussiretki
Syrjään 13.6.2018

Seura löytää
kannatusjäseniä ja
yhteistyökumppaneita

Hallitus

toimikausi

Seuralla ei ole kannatusjäseniä.
Seura on saanut yksityisen 1000€
lahjoituksen , josta kiitokset.

4. Toiminta ja tapahtumat
Seuralla oli TriPla -hankkeen kautta saatu työntekijä, Kati Muhonen 2.5.2017-31.10.2017.
Työntekijän saaminen mahdollisti näyttelyn aukipitämisen ja suuren kävijämäärän. Kati Muhonen
oli 1.11.-31.1. kampaamo Marjo Tulkin, "käyttäjäyrityksen", palveluksessa työntekijänä ja seura
työnantajana.
Tämän
runon/tekstin/jutun
haluaisin lukea

Pirjo Juhela
Markku Siivola

7.6., 19.7.
ja
23.8.2017

Keskustelevat ja lämminhenkiset
piirit, useita samoja osallistujia, 4-12
henkeä.

Runon- ja suven päivä
Eino Leinon runoja
konsertti

Tuula Pirinen
06.07.2017 Tupa täyttyi ääriään myöten, yli 90
kunnan kulttuuritoimi
kuulijaa. Upea konsertti, kylätuottaa tämän
yhdistys kahvitti perinteiseen tapaan.
tapahtuman

Ikkunoiden entisöinti
Petri Levonius
luento - Perinnemestari
Tiina Raitaoja

27.07.2017 Tilaisuus sai kiinnostuneen
vastaanoton ja Syrjä uusia kävijöitä
kauempaakin. Kuulijoita 20.

Perunateatteri

20.08.2017 Tilaisuus peruttiin vetäjän sairauden
vuoksi.

Erja Noroviita

Näiden toimintasuunnitelmassa olleiden tapahtumien lisäksi toteutettiin:

Kesänavajais- ja
rompetalkoot

Erja Noroviita
Tuulikki Tommila
Pirjo Juhela

2.5.2017 Talkoolaisia 10, yksi traktori

Ohjelmalliset illalliset
1900-luvun hengessä

Erja Noroviita
Kati Muhonen
Pirjo Juhela

2.9.2017 Kolmen lajin illalliset tarjottiin
oikeista astioista, Järventaustan pirtiltä
lainattujen pöytien ääressä istuen.
Mukana menussa oli hämäläinen
perinneruoka: putkimakaronista tehty
makaronilaatikko. Kyläläiset emännät
toimivat tärkeinä passareina.
Ohjelmana oli lausuntaa, muisteluita,
hanurinsoittoa. Pia Henttulan
lahjoittama taulu: Sudenmorsian
paljastettiin. Tyypilliset arpajaiset.
Osallistujia yhteensä 31. Tunnelma oli
juhlava mutta samalla rento ja iloinen.
Kiitoksia tuli paljon. Lopen lehdessä
oli illallisista juttu. Lisää samanlaisia
tapahtumia toivottiin.

Joulunodotusta
Vanhassa Syrjässä järventaustalaista
hyggeilyä

Anne Kanerva
Raija Kanerva
Pirjo Juhela
Järventaustan
kyläyhdistys

16. ja
17.12.
sekä
tapanina

Tunnelmallinen koko perheille
tarkoitettu lämminhenkinen hyggeily.
Koristelut, tarjoilut korostivat Syrjän
olemusta "joulutalona". Lapsille
askartelua.
Talkoot yhdessä kyläyhdistyksen
kanssa.
Kävijöitä runsas 100 henkilöä.

5. Muuta Lopen Syrjä-seuran toimintaa yhteistyössä muiden kanssa

Käsityönäyttelyä suunniteltiin osana Suomi 100 juhlavuotta, tähän pyrittiin saamaan myös
kehitettyä yhteistyötä Helsingin Yliopiston Käsityölaitokseen.
Yhteistyössä Hämeen Kylien Loppijärven kiertävän Mobiilireitti-hankkeen kanssa Syrjään tehtiin
retkireitin sisälle oma pikkureitti. Idea on, että rastipisteisiin liitettyjä kuvia, filminpätkiä,
kirjoituksia ja äänitteitä voi kulkija avata omalla mobiililaitteellaan paikan päällä -tai kotisohvalla.
Loppijärven Ystävien soututapahtumaan osallistuttiin myös: Helge Joutsi tuli Syrjään kertomaan
ravustuksesta ja Pirjo Juhela laittoi esille ravustukseen ja rapujuhliin liittyviä perinteitä.

Naiset - tarinat käsityöt - Suomi 100
näyttely

Pirjo Juhela
Järventaustan
tumppukerho
Helsingin Yliopiston
käsityöopettajalaitos

Avajaiset 18.6.2017
Näyttely oli avoinna
kolmena päivänä
viikossa, kahden
kuukauden ajan.
Näyttelyaikaa
pidennettiin
kahdella viikolla
yleisön
toivomuksesta.

Käsitöitä ja tarinoita kerättiin
ensisijaisesti Järventaustan
kylän naisten pitkäikäisen
käsityökerhon pohjalta.
Kyläläiset emännät myös
rakensivat näyttelyn. Tavoitteena oli kerätä tarinoita ja
käsitöitä Suomen itsenäisyyden ajalta. Näyttely saavutti
suuren suosion, herätti
muistoja ja kosketusta omiin
tarinoihin. Näyttelyyn tutustui n. 400 henkeä! Ja useammatkin tutustuivat siihen
osallistuessaan muihin tapahtumiin. Useita lehtiartikkeleita näyttelystä syntyi.
Yhteistyö Helsingin
yliopiston kanssa ei
kuitenkaan tuottanut tulosta.

Mobiilireitin yhteistyö
Syrjään tulee 11
rastipistettä, joista
avautuu puhelimeen
kiintoisia juttuja

Markku Siivola,
Elina Alajoki, Petri
Levonius, Erja
Noroviita

kesä 2018

Reitti ei avautunut syksyllä.
Vuosikokoukseen mennessä
se lienee avattu.

Yhteistyötä
Loppijärven hyväksi
Loppijärven Valkeat
yöt -soututapahtuma,

Esa Tommila, Pirjo
Juhela

30.06.17

Helge Joutsin rapuesitys veti
tuvan täyteen, n. 30-40
kuulijaa.

YouTube videot

Markku Siivola
Esa Tommila

Markku Siivolan ja Helge
Joutsin esitykset videoitiin ja
ovat nähtävillä YouTubessa

6. Avustusten hakeminen
Seuran ja paikallisten Erja Noroviita
voimin toteutettavien
tapahtumien kuluihin ja
Syrjän menneisyyden
digitaaliseen
tallentamiseen.

Kesä, syksy, 2017. - EMO ry:n teemahausta
Kevät 2018
3160€.
- Lopen kunnalta haettu
vastikkeellinen avustus,
saatiin 400€
- Olvi säätiön päätös
digitoinnin
rahoittamisesta tulee
kesäkuun aikana.
- Maakuntarahasto ja Taiteen
edistämiskeskus eivät
myöntäneet haettuja
avustuksia.

Kansainvälisen
kulttuurihankkeen
valmisteluihin ja
kuluihin

Syyskuu,
loppuvuosi 2018

Erja Noroviita

Kansainvälisiin hankkeisiin
ei haettu rahoitusta

Vuoden 2018 puolella olevia tapahtumia:
- Siivoustalkoot lauantaina 28.4. ja lauantaina5.5. osallistujia yhteensä n. 15 kahteen
otteesee. Mukana myös kaksi traktoria.
- Ainon nimipäivät helatorstaina 10.5. Aino Kallas Seuran ohjelmaa, PEN-klubin ohjelmaa
Syrjä-seura, esittely Aino Syrjässä ja Syrjä Ainossa, kulttuurirasteja, lounas ja
nimpparikahvit. Osallistujia 31.
- Woikukkafestarit 19.5.2017- koko perheelle tarkoitettua perunateatteria - potutusta. Uuden
nukketeatterin sisäänajo perunanukeilla. Terttu Pietilän perunanukkenäyttelyn
avajaiset. Terttu Pietilä kertoi Lopen perunan ja nukkien historiasta niin että lapsetkin
hiljaa kuuntelivat. Wanhanajan kahveepuffetti. Osallistujia 31.
Tulevaa:
- Maailman sydämessä, Silja Vuorikurun esitys kirjoittamastaan Aino Kallaksen
elämänkerrasta vuosikokouksen yhteydessä 16.6

