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Lopen Syrjä-seura ry toimintasuunnitelma vuodelle 2021
1. Johdanto
Vuosi 2021 on yhdistyksen kuudes toimintavuosi.
Tässä jälleen ote yhdistyksen säännöistä, jotta seuran tavoite säilyy kirkkaana mielissämme:
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.
Koronavuosi. Toimintakautta varjostaa maailmanlaajuinen koronaepidemia, joka jo viime vuonna
rajoitti kokoontumisia ja pakotti peruuttamaan yleisötilaisuudet.Tulevaan kauteen liityy paljon
epävarmuutta siitä, sallitaanko kokoontumiset, ja milloin ja miten niitä voidaan ehkä toteuttaa. On
selkeää linjata, että yleisötilaisuuksia ei toteuteta sisällä eikä ulkonakaan ennen kuin loppukesällä
tai syksyllä. Toiminta suuntautuu tänä vuonna kahteen kiinnostavaan ja haastavaan asiaan:
päärakennuksen remontointiin sekä rakennuksen ja sen ajallisten kerrostumien dokumentointiin
tiedon säilyttämiseksi sekä mahdollista museohanketta ajatellen.
2. Tiedotus
Syrjä-seuran jäsenille lähetetään sähköisiä/paperisia jäsenkirjeitä. Seuralla on omat kotisivut
osoitteessa www.syrjaseura.org ja Facebook sivu Syrjä-seura. Markku Siivola ylläpitää kotisivuja.

Tapahtumista tiedotetaan myös kunnan tapahtumakalenterissa ja Loppi Tutuksi esitteessä. Erja
Noroviita vastaa tiedotuksesta kunnan ulkopuolisille yhteistyökumppaneille ja Pirjo Juhela
paikallisille yhteistyökumppaneille.
Lopen lehti ja muut paikallislehdet pidetään ajan tasalla siitä, mitä Syrjässä tapahtuu.
3.Jäseniä, verkostoitumista, yhteistyökumppaneita
Syrjä-seuralla on n 80 henkilöjäsentä, joista noin puolet Lopen ulkopuolelta.
Yhteistyö Järventaustan kyläyhdistyksen ja Järventaustan Pienviljelijäyhdistyksen kanssa on
tiivistä, tavoitteena tiedonvälitys, yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen.
Lopen kunnan, Aino Kallas Seuran, Suomen PEN -klubin ja Loppi Seuran, Lopella toimivien
kirjailijoiden nimikkoseurojen ja Hämeen Kylät -yhdistyksen, Mikko ja Hannu Huitin sekä
paikallisten yhdistysten ja seurojen, kuten Loppijärven Ystävät ja Lopen Luonnonystävät, kanssa
tehdään yhteistyötä. Paikallinen Leader yhdistys EMO ry sekä Hämeenlinnan kaupunginmuseo
ovat tärkeitä tukijoita.
3.Talous
Seura on saanut ensimmäisen avustuksen Syrjän kunnostamiseen ja lisää tarvitaan, jotta Syrjä
saadaan kuntoon. Talousarvio kasvaa viisinumeroiseksi. Kunnostusrahoitusta haetaan. Yhdistys
aloittaa Mesenaati .fi palvelun kautta joukkorahoituskanpanjan kunnostusvarojen saamiseksi.
Yhdistys ostaa jatkossa kirjanpitäjän palveluksia.
Seuran talkoilla saadaan katettua EMO ry: Leader rahoitukseen sisältyvää omarahoitusosuutta, jossa
jokainen talkootuntilasketaan 15e arvoiseksi.Myös talkootyyppiseen työhön voi olla syytä palkata
aputyövoimaa muiden yhdistysten kylätalkkaripalvelun kautta.
Jäsenmaksut ja toiminta-avustukset ovat edelleen tärkeä osa toiminnan rahoitusta
4.Toiminta
Woikukkafestarit ”Kymmenen tikkua laudalla” toteutetaan loppukesällä tai syksyllä Syrjän pihaalueella. Tänä vuonna leikitään , juostaan kisataan ja opitaan perinteisiä ulkoleikkejä.
Tilojen ja kulkutaudin salliessa pidetään alkusyksystä jo kahdesti siirretty ikkunankunnostuskurssi
Lasse Tudeerin johdolla.
Toivottavasti saadaan lopulta toteutettua myös perinnekorjauksen ilta ja Syrjän
kunnostussunnitelman esittely kyläläisille ja kiinnostuneille.
Jo kahdesti perutut Lopen seurakunna järjestämät kinkerit voidaan toivottavasti toteuttaa vaikka
syksyn aikana. Kinkereitä on erityisesti toivottu Syrjään. Yhteyshenkilönä toimii Anne Kanerva.
"Oodi lehmälle"- näyttelyn tarinoista kootun kirjasen julkistamistilaisuus toivotaan voivan toteuttaa
syksyllä 2021 Syrjässä.
Citynomadi -sovelluksen kautta tai Syrjässä QR -koodeja availemalla voi edelleen kierrellä Syrjän
pihapiirissä ja tutustua Syrjän tarinoihin tekstien, kuvien ja äänitteiden avulla. Rasteja tällä Syrjän
reitillä on 13, se löytyy myös osana Loppijärven maisemareittiä.

Talkoita pidetään turvallisuusnäkökohdat ja ohjeet huomioiden.
Yhdistys osallistuu Lopen torstaisiin toritapahtumiin ainakin kerran. Kerrotaan Syrjästä ja hankitaan
varoja seuralle.
Näkymätön yhdistyksen tavoitteisiin liittyvä tutkimus- ja selvittelytyö on mielenkiintoinen ja aikaa
vievä osa yhdistyksen jäsenten työskentelyä.
Uutta toimintaa on yhteistyö Hämeenlinnan Kaupunginmuseon kanssa. Yhteistyö tarkoittaa tällä
hetkellä ainakin neuvontaa rahoituksen saamisessa, sekä ohjausta Syrjän rakennuksen
dokumentoinnissa ja ”vintin frgmenttien tallentamisessa”, eli vintin täytteiden seasta löytyvien
vanhojen papereiden, tapetinpalojen tallentamisessa.
Yhteistyössä Hämeenlinnan kaupunginmuseon kanssa on noussut esille mahdollisuus tehdä osasta
Syrjää museo. Tämän selvittelyä jatketaan, mitä mahdollisuuksia se toisi, mitkä olisivat mahdolliset
seuraukset.
Syrjä on avoinna sovitusti kiinnostuneille taloon tutustumista varten.
Syrjän kunnostus! Tässä on vuoden toiminnan painopiste. Vuonna 2021 kunnostetaan ikkunat,
postetaan maata rakennuksen ympäriltä, jotta perustukset tulevat esiin ja ilma pääsee talon alle.
Valettu betonisokkeli poistetaan, perustukset ja alapohjaa kunnostetaan ja lahot hirret vaihdetaan.
Kamaripäädyn hormi puretaan, koska se lepää sortuvan ja purettavan uunin olkapäällä. Uunit
kuvataan ja mitataan. Lattiavasojen kunto tarkastetaanja kulmakamarin lattia kunnostetaan.Pyritään
estämään lisävaurioiden synty.
Seuralla on pelastettavana hieno pala paikallista ja kansallista kulttuuria.
****
Vuosi sitten lopetin Toimintakertomuksen lauseisiin Syrjän kuuluisasta tunnelmasta. Nyt haluaisin
nostaa esille tämänhetkisen, vatsanpohjaa nipistelevän jännityksen: olemmeko todella ryhtymässä
Syrjää pelastaviin remontteihin? Onko nyt tänä korona-aikana pikkuhiljaa toteutumassa
mahdollisuus vaihtaa, purkaa, tutkia Syrjän hirsiä? Entisöidä? Dokumentoida mitä on ollut?
Olemmeko todella siirtymässä seuraavaan vaiheeseen?
Toivon niin! Toivon että tämä hanke innostaa, kiinnostaa Lopella ja kauempanakin. Miten voimme
saada todella monipuolisen elävän, yhteisöllisen, museaalisen kylän olohuoneen, jossa voimme
kokea kosketuksen menneeseen, kunnioittaa aikaisempien sukupolvien uurastusta, mutta elämään
tätä päivää, nykykulttuuria ja luomaan katseen myös tulevaan. Mitä tulemme jättämään jälkeen
tuleville sukupolville?
Syrjän naapurissa 11.4.2021
sihteeri Pirjo Juhela

