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Lopen Syrjä-seuran toimintakertomus ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020
1. Johdanto - koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuosi!
Tälle toimintavuodelle antoi syvällisen merkityksen koronaviruksen aiheuttama pandemia. Vielä
maaliskuun alkupuolella kun suunnittelimme vuosikokoustamme ja kesän 2020 tapahtumia olimme
autuaan tietämättömiä siitä mitä oli tulossa. Suunnittelimme kylläkin jo sähköposti-vuosikokousta
sillä ohjeita oli tullut kokoontumisten välttämiseksi. Mutta kesää suunnittelimme sinisilmäisesti
kuin normaalina. Pikku hiljaa totuus alkoi valjeta, ja suunnitelmamme siirtyivät aina vain
kauemmaksi. Viisastuneena viime vuodesta suunnitelmamme ovat nyt avoimia. Vieläkään ei tiedetä
miten tässä käy. Mutta jotain sentään vuonna 2020 tapahtui Syrjässä.
2. Hallituksen toiminta
Hallitus piti vuoden 2020 aikana 4 kokousta, jotka tapahtuivat kaikki puhelinneuvotteluina niihin
liittyvine sähköpostineuvotteluineen. Myös vuosikokous tapahtui poikkeavasti
sähköpostineuvotteluna ajalla 1.4.2020 klo 12 - 4.4. klo 14. Vuosikokouksessa valittiin
puheenjohtajaksi Erja Noroviita, hallitukseen valittiin Anne Kanerva, Marika Tudeer, Pirjo Juhela,
Petri Levonius, Ritva Voivala, Pirjo Kajanto (vj), Timo Lahti (vj). Järjestäytymiskokouksessa, joka
tapahtui 23.4.2020 valittiin varapuheenjohtajaksi Marika Tudeer, taloudenhoitajaksi Anne Kanerva
ja sihteeriksi Pirjo Juhela. Raija Kanerva ilmoitti haluavansa jättää hallituksen ja luopua
varapuheenjohtajuudesta. Hallitus kiitti Raijaa ja esitettiin toivomus että hän jatkossakin antaa
erinomaisia vinkkejään tapahtumiin. Seuran toiminnantarkastajina toimivat Matti Metsäranta ja
Pirkko Metsäranta, ja lupautuivat jatkamaan myös seuraavana vuonna. Seuran kotisivujen
ylläpitäjänä ja tietoteknisenä tukena toimi Markku Siivola. Hallituksen asiantuntijajäseninä jatkaa
Elina Alajoki ja Mika Oksa.
3. Seuran jäsenistö ja tiedottaminen
Jäseniä seuralla oli 74. Vuosikokouksessa sovittiin jäsenmaksuksi edelleen 10€/vuosi. Jäsenmaksua
ei ole haluttu nostaa sillä tavoitteena on kartuttaa jäsenmäärää, kiinnostusta seuran toimintaan.
Monet jäsenistä kuuluvat moniin järjestöihin ja seuroihin ja näin heillä kertyy vuosittain useita
jäsenmaksuja.
Jäsenille lähetettiin 5 jäsenkirjettä, joista ensimmäinen toimi kutsuna vuosikokoukseen.
Seuralla on omat kotisivut osoitteessa www.syrjaseura.org sekä oma Facebook-ryhmä. Näissä
ilmoitettiin tapahtumista ja kerrottiin kuulumisia. Pandemian vuoksi muu tiedottaminen oli
vähäistä.
4. Syrjä-seuran taloudesta 2020
Vuoden 2020 tilinpäätös ja tase löytyvät liitteestä 4.
Tämän vuoden taloutta leimasi tietenkin pandemia. Varsinaisia tapahtumia pystyttiin toteuttamaan

vain yksi. Tulolähteinä olivatkin pääasiassa jäsenmaksut. Kunnan avustuskin siirtyi vuodelle 2021.
Emo ry:ltä saatiin avustus kaivon kunnostukseen, ks kohta 5.Vuoden lopussa saatiin Berta
Hernbergin säätiöltä 600 €:n avustus Woikukka-festareiden järjestelyihin vuoden 2021 aikana.
5. Syrjän vanhan kaivon kunnostus ja vedenmaistajaiset
Syrjässä on ollut ennenvanhaan hyvin toimiva kaivo. Sitä käyttivät Syrjän asukkaiden lisäksi
muutkin kuten kesäasukkaat esimerkiksi Syrjän naapurissa olleet Siivolat. Kaivovesi oli kuuluisa
"maukkaudestaan". Vuosikymmeniä sitten kaivon vanhanmallinen suojarakenne kuitenkin lahosi ja
turvallisuussyistä kaivo suljettiin betonikannella. Koska tilaisuuksissamme vedentarve on ollut
melkoinen, heräsi ajatus tutkia ja kunnostaa tuo vanha kaivo.
Kunnostukseen haettiin EMO ry Teemahankkeen kautta rahoitusta. Kaivo kaivettiin esiin
syreenipuskista ja talkoovoimin se puhdistettiin, ja pohjaan laitettiin uusi sorakerros. Vettä kaivossa
tuntuu pysyvän noin runsas metri. Vesi analysoitiin ja vedenlaatu todettiin erinomaiseksi. Kaivoon
asennettiin valurautainen antiikkipumppu, joka selviää jäätymättä vuodet ympäri ja on hyväksytty
talousveden nostamiseen. Näin kaivo voi jälleen toimia virkistyksenä janoisille ja veden takaajana
Syrjän tapahtumille!
Kaivon kunnostukseen liittyi myös pandemiavuoden ainoa yleisötapahtuma Syrjässä: "Kaivoveden
maistiaiset". Ne pidettiin koronasääntöjä noudattaen sunnuntaina 26.7.2020. N. 20 vierasta tuli
maistelemaan puheenjohtaja Erjan tarjoamaa raikasta vettä. Ohjelmaakin oli: Timo Noroviita
laulatti yleisöä Marita Kiesilän säestäessä. Marita Kiesilä ja Sanna Laakso tarjosivat lisäksi
musiikkielämyksiä upeilla äänillään. Markku Siivola esitti ratkiriemukkaasti Eino Leinon ilmeisesti
Aino Kallaksen kanssa tehdyn runon rakkaudesta. Siinä vain huivit viuhuivat! Runon oli bongannut
lausujamestarimme Erja, kukapas muu! Ja tietenkin kun kyse on Syrjän tapahtumasta, saimme myös
nauttia ruusukupeista kahvit ja sen seittemän sortin lisukkeet lasiaseteilta.
5. Maisematarinat
Syrjän maisematarinoihin saattoi edelleen tutustua paikanpäällä Syrjässä. Kesällä niihin lisättiin
myös mahdollisuus avata tekstit QR-koodien avulla. Edelleen niihin on myös mahdollista tutustua
lataamalla CityNomadi-ohjelma, ohjeet löytyvät esim. syrjaseura.org sivuilta.
6. Katse tulevaisuuteen
Vuosi 2020, sen ulkoiset rajoitukset - loivat pohjan myös tulevaisuuden suunnittelulle. Seuramme
syntyi "Pelastamaan Syrjä". Näinä vuosina se on ollut punaisena lankana kaikelle. Koska olemme
nyt vuokralaisia, tuo punainen lanka vain vahvistuu. Anomuksia ja suunnitelmia on ollut kaiken
aikaa esillä, mutta voisiko sanoa että tuon punaisen langan konkretisoitumista on alkanut tapahtua?
6.1. Syrjän päärakennuksen kunnostus- ja korjaushanke
Tällä nimellä haettiin keväällä 2020 Eteläisen Maaseudun Osaajat (EMO) ry:ltä hankeavustusta.
Perustana oli perinnerakentaja Mikko Laurikaisen kattava kunnostusarvio ja hankesuunnitelma
vuodelta 2019. Hankkeen arvo oli yli 27 000, josta tavoitteena oli saada 60% tuki EMO ry:ltä.
Kuvaavaa tälle korona-aikakaudelle on, että päätökset ja neuvottelut ovat jatkuneet aina kevääseen
2021. Tuki on pienentynyt 50%. Toistaiseksi muualta ei ole löytynyt rahoitusta.
6.2. Talkoita, talkoita
Osa kustannuksista voidaan kattaa talkootyöllä. Talkoilla on entisöity ikkunoita. Tämä on ollut
valtava urakka ja kiitos talkoolaisille siitä.

Kesän aikana oli useampia "etä-" tai "väljiä" talkoita, on kuopsutettu ja rapsutettu. Kunnan tekemän
suuren puunkaatosavotan jälkiä siivottiin. Kaikille osallistuneille suurkiitokset. Talkoot ovat
merkittävää yhteisöllisyyttä Syrjän ympärillä.
6.3. Syrjästä museo?
Hämeenlinnan kaupunginmuseosta tehtiin useampia asiantuntijavierailuja Lopen kulttuuri- ja
vapaa-aika päällikkö Tuula Pirisen alkujaan järjestämänä kesällä ja syksyllä 2020. Tutustujina olivat
Hämeenlinnan kaupunginmuseon johtaja Tuulia Tuomi, restaurointiasiantuntija Pirittä Ernvall, vs
arkeologi Heli Etu-Sihvola, rakennustutkija Laura Vikman js maakuntatutkija Liisa Koskelainen.
Myös Loppi seuran pj Eeva Sahari oli mukana yhdellä vierailulla.
Kyseiset vierailut tuottivat vierailuista myös muistioita, joissa ohjeita ja näkemyksiä miten edetä
Syrjän kunnostamisessa. Syrjä tuntui kiinnostavan vierailijoita ja esille nousi jopa ajatus museon
perustamisesta Syrjään.
Museon perustaminen on ollut hallituksen pohdittavana, ja varmaan ideaa tullaan tutkimaan ja
selvittämään jatkossa lisää. Asia tullaan ottamaan esille vuosikokouksessa 2021.
6.4. Hankesuunnitteluryhmä
Hallitus nimesi Syrjän kunnostukseen liittyvän hankesuunnitteluryhmän: Erja Noroviita, Petri
Levonius, Anne Kanerva, Lassi Tudeer ja Pirjo Juhela. Ryhmä voi konsultoida ulkopuolisia, esim.
paikallisia.
6.5. Muuta
- Voivalat lahjoittivat Syrjään harmonin. Pirjo J. kustavilaisryijyn.
- "Oodi lehmälle" kirjasta kehiteltiin, mutta koronan takia julkaisemista siirrettiin
niin että olisi mahdollista järjestää julkistamistilaisuus Syrjässä.
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