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Toimintasuunnitelma 2018-2019
1. Johdanto
Toimintasuunnitelmamme pohjana on Syrjä-seuran sääntöihin kirjatatut tavoitteet, jotka on
kiteytettynä seuran sääntöjen pykälässä 2:
2§. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää Lopen kunnan Järventaustalla osoitteessa Kallaksentie
74 sijaitsevan vanhan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Syrjän tilan päärakennuksen ja pihapiirin
kunnostamista, ylläpitoa ja säilyttämistä ympäristömyötäisesti sekä hyödyntämistä kylän väen,
kuntalaisten ja kulttuurin käytössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• pitää esillä Syrjän tilan roolia ja merkitystä perinne- ja kulttuurihistoriassa sekä Aino Kallaksen
kesäkotina
• luo ja ylläpitää yhteyksiä tarkoituksensa kannalta merkityksellisiin tahoihin
• harjoittaa ja edistää varainhankintaa rakennuksen ja pihapiirin kunnostamiseen ja ylläpitoon sekä
paikkaa hyödyntäviin kulttuuritilaisuuksiin
• järjestää mm. kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia ja osallistuu muiden
järjestämiin tilaisuuksiin
• valmistelee Syrjän kunnostushankkeita ja järjestää kunnostustalkoita
• harjoittaa ja edistää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja antaa lausuntoja
• tekee aloitteita Lopen kunnalle, eri viranomaisille ja muille yhdistyksen tarkoituksen kannalta
merkityksellisille organisaatioille ja on muutenkin yhteistoiminnassa niiden kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tehdä sopimuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

****
Tämä toimintasuunnitelma on seuran kolmannelle toimikaudelle. Lopen Syrjä-seuralla on Lopen
kunnalta saatu käyttöoikeus kunnan omistamaan Syrjän tilaan vuodelle 2018. Syrjä on vanha
hämäläinen talonpoikaistila Loppijärven kolmen lahden kainalossa. Alkuperäisistä rakennuksista on
jäljellä vain päärakennus ja yksi aitoista. Talon historiaa on tallennettu paikallisten toimesta ja
talossa kesävieraina 1800-luvulla asuneiden suomalaisten kulttuurivaikuttajien toimesta. Talo on
ollut myös kirjailija Aino Kallaksen kesäkoti.
Vuonna 2018 Eestillä on satavuotisjuhlat. Tämä vuosi on myös Aino Kallaksen 140v juhlavuosi.
Nyt vietetään myös Euroopan kulttuuriperintövuotta, jonka aiheena on rakennusperintö.
Yhdistyksen tavoitteisiin kuuluu myös nyt melko huonokuntoisen ja lämmityskiellossa olevan talon
kunnostus kylän ja kulttuurin käyttöön. Kunnostuksen vaatiman rahoituksen hankintaa ei voida
toteuttaa pelkän käyttöoikeuden puitteissa, vaan rahoittajat edellytävät, että kunnostajalla on
vähintään pitkäaikainen vuokrasopimus tehtynä kunnostettavasta kohteesta.
TOIMINTASUUNITELMAEHDOTUKSEN VAIHTOEHTO 1. Syrjä-seura ottaa toiminnassaan
uuden askeleen ja vuosikokous valtuuttaa hallituksen valmistelemaan vuokrasopimusta ja mikäli
kunta on asialle myötämielinen, solmimaan vuokrasopimuksen Lopen kunnan kanssa vuoden 2019

alusta.
TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUKSEN VAIHTOEHTO 2. Jatketaan toistaiseksi pyrkimällä
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen kunnan kanssa vuodeksi 2019.

2.Tiedotus
Jäsenille lähetetään sähköisiä/paperisia jäsenkirjeitä. Seuralla on omat kotisivut osoitteessa
www.syrjaseura.org ja Facebook sivu Syrjä-seura. Tapahtumista tiedotetaan myös kunnan
tapahtumakalenterissa ja Loppi Tutuksi esitteessä. Erja Noroviita vastaa tiedotuksesta kunnan
ulkopuolisille yhteistyökumppaneille ja Markku Siivola paikallisille yhteistyökumppaneille. Lopen
Lehti uutisoi toivottavasti jatkossakin seuran toiminnasta. Pirjo Juhela huolehtii viestinnästä muun
median kanssa.
3.Jäseniä, verkostoitumista, yhteistyökumppaneita
Yhdistys tarvitsee jäseniä, jotta se voi toteuttaa ja tarjota kaikenikäisille laadukasta
kulttuuripalvelua ja tarkoituksensa mukaisesti ylläpitää Syrjää ympäristömyötäisesti ja kylän väen,
kuntalaisten ja kulttuurin käytössä. Paikallisista yhdistykset ja seurat sekä yksityiset voivat käyttää
Syrjän tiloja.Yhteistyö Järventaustan kyläyhdistyksen ja Järventaustan Pienviljelijäyhdistyksen
kanssa on tiivistä, tavoitteena yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen.
Jäseniä toivotaan kultturista ja kulttuurihistoriasta, paikallishistoriasta ja loppilaisuudesta sekä
perinnehistoriasta ja vanhojen talojen uudesta elämästä kiinnostuneista ihmisistä. Aino Kallas
Seuran, Suomen PEN -klubin ja Lopella toimivien kirjailijoiden nimikkoseurojen ja Hämeen Kylät
-yhdistyksen sekä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa.tehdään yhteistyötä. Lopen
Luonnonystävät ja Loppijärven ystävät ovat luontevia yhteistyökumppaneita.
4. Tilaisuudet ja tapahtumat
Alustava ohjelma kesä 2018:
10.5.2018 klo 12-15 AINON NIMIPÄIVÄT SYRJÄSSÄ, Kallaksentie 77
Aino Kallas Seura, Suomen PEN-klubi yhdessä Syrjä-seuran kanssa.
19.5.2018 klo 12-16 WOIKUKKAFESTARIT SYRJÄSSÄ
Koko perheen tapahtuma: popup-ravintola, perunateatteria, potutusta, luovuutta ja leikkiä.
16.6.2018 klo 16 SILJA VUORIKURU KERTOO SYRJÄSSÄ KIRJASTAAN "Aino Kallas Maailman sydämessä"
17.6.2018 klo 17 LUONNONKUKKAPÄIVÄN kasviretki Syrjässä
Lopen Luonnonystävät ja Syrjä-seura yhdessä.
29.6.2018 Loppijärven Valkeat Yöt tapahtuman yhteydessä Markku Siivola kertoo Syrjään
liittyvistä Maisematarinoista, sekä yleisesti miten CityNomadia/Mobiilireittiä käytetään.
6.7. ja 7.7.2018 klo 18 RUNON, SUVEN JA LEINON (140v) PÄIVÄT SYRJÄSSÄ
Aino Kallas (140v), Sudenmorsian, Hiidenmaalainen tarina, 6.7.osa I, 7.7. osa II.
Draamakerronta Erja Noroviita
Järjestää Syrjä-seura, Järventaustan kyläyhdistys ja Lopen kulttuuritoimi
11.7.2018 klo 18 VIEHEKALASTUSNIKSEJÄ KESÄKALASTAJILLE
Kalastusopas Ari Paataja
3.8.2018 klo 19 UNIEN OPISSA – unet itseymmärryksen palveluksessa
Markku Siivola kertoo unista ja uniryhmätyöskentelystä
Elokuussa suunnitteilla Eestin kulttuuria.

Näyttelyt
Edellisenä toimikautena käsityönäyttely sai osakseen suurta kiinnostusta ja osoitti, että
näyttelyvieraat löytävät Syrjään. Näyttelyvälineistön hankintaan on saatu avustus EMOry:ltä. Näin
seura voi tarjota näyttelyille monipuolisen ja edustavan esillepanon. Toisaalta tilojen rajoitettu
aukiolo ja vähäiset turvajärjestelyt rajoittavat näyttelymahdollisuksia. Kesälle on suunniteltu
näyttelyitä, joista osa tukee seuran tapahtumatoimintaa.
Touko-kesäkuussa Terttu Pietilän Perunanukkeja (perunateatteri tukena)
Kesä-heinäkuussa AinoKallaksen tuotantoon liittyvä näyttely sekä Pia Hintulan Sudenmorsian
sarjan tauluja
Heinäkuussa Kaija Mattilan käsityönäyttely. Elokuussa eestiläinen valokuvanäyttely.
5.Muuta Lopen Syrjä-seuran toimintaa
Maisematarinat
Loppijärven Maisematarinoita Mobiilireitti tuo toivottavasti matkalaisia myös paikan päälle
Syrjään, jossa on monen reittipisteen koordinaatit.
Rakennuksen kunnostusta
Jos seura pyrkii vuokrasuhteeseen ja kunnostuksen aloittamiseen, rakennusten kunnon kartoitus,
kunnostussuunnitelman ja kunnostusarvion tekeminen vaativat asiantuntijan. Nämä työt voi teettää
vuoden 2018 aikana, jos talous sallii. Kunnostustoimintaa voi aloitella vuonna 2019, jos neuvottelut
kunnan kanssa kannustavat siihen. Jos rakennusta aletaan kunnostaa, vaikuttaa se muuhun Syrjässä
järjestettävään toimintaan. Kunnostustyö tulee aikanaan etenemään osaprojekteina, joihin haetaan
rahoitusta.
Syrjän avoinna olo kiinnostuneille taloon ja näyttelyihin tutustumista varten
Löydetään yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia päivystämään Syrjässä . Mikäli saadaan esim
kiinnostuneita nuoria pitämään kesäkahvilatoimintaa, se tukee talon avoinna pitämistä yleisölle.
Suunnittelutyö ja talkoot
Valmistellaan seuraavan vuoden tapahtumia ja pohjustetaan tulevia töitä. Näkymätön yhdistyksen
tavoitteisiin liittyvä tutkimus- ja selvittelytyö ja rahoituksen hankinta on mielenkiintoinen ja aikaa
vievä osa yhdistyksen jäsenten työskentelyä. Talkolla taas voidaan hyvässä hengessä saada paljon
konkreettista hyvää aikaan.
6.Talous
Yhdistys järjestää Syrjässä eri kulttuurialojen toimintaa ja tapahtumia, toimintaa lapsille,
rakennuskunnostukseen ja ympäristöön liittyvää opetusta. Yhdistys toimii paikallisen yhteistyön ja
toiminnan lisäämiseksi ja edistää rakennuksen säilymistä ja kunnostusta . Toiminta rahoitetaan
jäsenmaksuin, ja toiminnasta kertyvien pienten tulopurosten avulla. Valtaosa laadukkaan toiminnan
järjestämisestä edellyttää ulkopuolista rahoitusta, jonka hakemiseen yhdistys paneutuu
toimintakautena entistä enemmän. Syrjä on ilo, johon kannataa panostaa.

