LIITE 6
Lopen Syrjä-seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
1. Johdanto
Vuosi 2020 on yhdistyksen viides toimintavuosi.
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta:
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.
2. Tiedotus
Syrjä-seuran 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 Pirjo Juhela Markku Siivola paikallisille
yhteistyökumppaneille.
Kotisivulla oleva Syrjän esittely uusitaan.
Syrjän toiminnasta tehdään esittelylehtinen jaettavaksi Syrjässä ja yhteistyökumppanien
tilaisuuksissa.
Lopen Lehti on tärkeä tiedotuskanava ja lehden toimittajien toivotaan tulevanakin vuonna
kirjoittavan juttuja Syrjän tapahtumista. Pirjo Juhela pitää yhteyttä myös mmHämeen Sanomat ja
Maaseudun Tulevaisuus -lehtiin.

3. Jäseniä, verkostoitumista, yhteistyökumppaneita
Yhdistys tarjoaa Syrjän tiloja myös yhdistyksen ulkopuolisten käyttöön. Lopen kunta, paikalliset
yhdistykset ja seurat sekä yksityiset voivat käyttää Syrjän tiloja. Yhteistyö Järventaustan
kyläyhdistyksen ja Järventaustan Pienviljelijäyhdistyksen kanssa on tiivistä, tavoitteena yhteistyön
ylläpitäminen ja kehittäminen.
Seura haluaa huomioida toiminnassa eri ikäiset ihmiset ja järjestää toimintaa myös lapsille ja
perheille. Kunnan vanhuspalveluiden käyttäjät ovat Syrjässä mieluisia ja toivottuja vieraita.
Lopen kunnan, Aino Kallas Seuran, Suomen PEN -klubin ja Lopella toimivien kirjailijoiden
nimikkoseurojen ja Hämeen Kylät -yhdistyksen, Mikko ja Hannu Huitin sekä paikallisten
yhdistysten ja seurojen kanssa tehdään yhteistyötä. Järventaustan Pienviljelijäyhdistys,
Järventaustan kyläyhdistys, Lopen Luonnonystävät ja Loppijärven ystävät ovat luontevia
yhteistyökumppaneita. Paikallinen Leader yhdistys EMO ry on tärkeä tukitaho. Pyritään
yhteistyöhön matkajärjestäjän kanssa ryhmävierailujen saamiseksi Syrjään.
Jäsenmäärämme on 73 henkilöä. Määrää pyritään lisäämään.
3.Talous
Syrjä-seuran tulot muodostuvat jäsenmaksuista, ohjelmapalveluiden ja tapahtumien mahdollisesta
tuotosta, tarjoilun järjestämisestä ja mahdollisista avustuksista.
Maksut osallistujille ja jäsenmaksu pyritään pitämään kohtuullisina, jotta ne eivät ole este
osallistumiselle. Vapaaehtoisten, talkooväen ja hallituksen seuran hyväksi tekemä työ ilman
korvausta ja vähäiset esiintyjäkulut tekevät toiminnan mahdolliseksi.
Toiminnan järjestäminen edellyttää jatkossa myös ulkopuolista rahoitusta, jonka hakemiseen
yhdistys paneutuu toimintakautena entistä enemmän. Haetaan Lopen kunnan kulttuuri ja vapaaaikatoimen hakuun tulevia avustuksia.
Haetaan avustuksia kunnostukseen. Päärakennuksen ja aitan kunnostamiseen tarvitaan rajoittajia.
Koska seura ei omista rakennusta, niin monet rahoittajat eivät voi myöntää tukea kunnostukseen.
Joissain avustuksissa edellytetään 40-50% omarahoitusosuutta, johon seuralla ei ole varoja. EMO
ryn: hankerahoituksessa omavastuun osuutta voidaan kattaa talkootyöllä, mm ikkunoiden
kunnostuksella. Seura hakee kunnostustukea EMO ry:ltä.
4. Tilaisuuksia ja tapahtumia 2020
Näyttelyt
Edellisinä toimikausina näyttelyt Syrjässä ovat saaneet osakseen suurta kiinnostusta.
Näyttelyvieraat ovat löytäneet Syrjään ja myös lehdistö on ollut näistä kiinnostunut. Näyttelyitä
varten on Syrjässä EMO ry:n avustuksella hankittu kohdevalaistus. Seura tarjoaa näyttelyille hyvän
lämminhenkisen tilan. Näyttelyn aukipitoon ja päivystykseen liityvä työ ja vähäiset turvajärjestelyt
rajoittavat näyttelymahdollisuuksia ja asettavat Syrjä-seuralle talkoolaisille melkoiset haasteet.
Kaapo Wirtasen maalausten näyttely
Kaapo Wirtanen (1886-1959) on Hyvinkäällä asunut tunnettu taidemaalari, joka on maalannut mm
Lopen kirkon alttaritaulun. Seuralla on mahdollisuus saada Syrjään näyttely Huittien kokoelmasta.
Toiveena on, että näyttely herättää kiinnostusta myös Lopen ulkopuolella.
Valokuvanäyttely

Lintuharrastaja ja -valokuvaaja Timo Aarnio viettää kesät Kallaksentien varrella. Hänen
valokuvistaan tehdään näyttely. Mahdollisesti samaan aikaan näyttely muistojen kasvikansioista.
Tapahtumat
Kinkerit Syrjässä 29.4. . Yhteistyössä Kyläyhdistyksen, Pienviljelijäyhdistyksen ja seurakunnan
kanssa.
Opastusta ikkunoiden kunnostamiseen Syrjän ikkunoita kunnostamalla.
Woikukkafestarit toukokuussa. Lapsille suunnattu tapahtuma. Mahdollisesti yhteistyökumppanina
Lopen liikuntatoimi.
Ohjelmalliset kahvikutsut Syrjässä. Seitsemän sorttia ja purtavaksi ohjelmavälipaloja. Tavoitteena
yhteinen ilo ja rahan kerääminen Syrjän kunnostukseen.
Runon ja Suven päivä 6.7. Oodi sitruunalle. Runoteatteri Kieppi esittää kahden kulkijan
runomatkan sielunmaisemien, tapahtumien ja tunnelmien halki. Yhteistyössä Lopen kulttuuritoimen
kanssa.
Elämän lähteellä. Loppilaisiin kehyksiin kirjoitettu 1920-luku herää eloon Marika Tudeerin kirjassa.
Elokuinen lukuilta. Vieraana kirjailija Eeva Turunen. Hänen kirjansa Neiti U muistelee niin sanottua
ihmissuhdehistoriaansa voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon 2018.
Lintu- ja luontoretki valokuvanäyttelyyn liittyen.
Mahdollisesti muita tapahtumia kyläläisten ja Syrjän ystävien iloksi.
5.Muuta Lopen Syrjä-seuran toimintaa
Talkoot
Hyödyllistä puuhaa Syrjän ylläpitämiseksi ja hauskoja ja yhteisöllisiä hetkiä talkootarjoilujen kera.
Avoimet kylät ja Loppijärven valkeat yöt
Osallistutaan Hämeen kylien kyläpäivään 13.6. ja Loppijärven ystävien tapahtumaan 26.6.
järjestämällä ohjelmaa Syrjässä.
Syrjän kunnostus
Kaivo
Syrjän kaivo ei ole ollut käytössä kymmeniin vuosiin. Seura on hakenut EMO ry:ltä rahoitusta
kaivon kunnostamiseen. Rahaa tarvitaan on noin 3500e. Veden tuoni Syrjään on ollut
vapaaehtoisten varassa.
Päärakennus.
Ikkunoiden kunnostusta talkoovoimin. Jos rahoitusta saadaan, alkaa rakennuksen perustan,
kivijalan, alahirsien kunnostus.
Pihapiiri
Pihapiirin kunnostusta ja raivausta jatketaan talkoovoimin. Kunnalle ehdotetaan puuston kaatamista
rakennuksen eteläpuolelta.

Syrjä ryhmämatkalaisten ohjelmallisena retkikohteena
Markkinoidaan Syrjää matkanjärjestäjille kohteena, johon voidaan järjestää opastusta ja ohjelmaa.
Haetaan mukaan Hämeen Kylien Kylään kylään! Hankkeeseen.
Syrjän avoinna olo kiinnostuneille taloon ja näyttelyihin tutustumista varten
Tämä on jälleen haaste. Pyritään löytämään yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia, jotka voisivat
päivystää Syrjässä.
Suunnittelutyö ja varojen hankinta
Valmistellaan seuraavan vuoden tapahtumia ja pohjustetaan tulevia töitä. Rakennuksen
kunnostukseen etsitään rahoitusmahdollisuuksia. Näkymätön yhdistyksen tavoitteisiin liittyvä
tutkimus- ja selvittelytyö on mielenkiintoinen ja aikaa vievä osa yhdistyksen jäsenten työskentelyä.

