TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2012- 31.12.2012
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden yhteistyötä,
omatoimisuutta, alueen asuin- ja elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten
ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään alueen asukkaiden
toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, vakinaisten- ja vapaa- ajan
asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja
yhteistyötä, sekä edistää maaseutumaisen ja terveellisen asuinympäristön
säilymistä alueella.
Vuosi 2012
Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana alueemme asukkaiden edunvalvonnassa
erilaisten hankkeiden uhatessa kylämme elämää ja sen toimintoja.
Suurimpana haasteena voi mainita toisen maakuntakaavan kylää uhkaavat suunnitelmat,
kuten oikorata ja varaus toiselle kiitotielle.
Yhdistys on myös vastustanut hankkeita, joissa on suuria maanrakennus töitä, sillä
alueemme sijaitsee erittäin paljon arseenia sisältävällä alueella ja arseenin kaikkia
haittaominaisuuksia ei ole kylliksi selvitetty kun ei myöskään sen käyttäytymistä
maanrakennustöiden yhteydessä. Yhdistys valitti kunnanvaltuuston
asemakaavapäätöksestä Winglet-kaavasta 20.1.2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
HHO ei tehnyt asiasta päätöstä vuoden 2012 loppuun meneessä.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kunnan ja muiden viranomaisten järjestämiin
tiedotustilaisuuksiin, jotka ovat koskeneet alueemme tulevaa kehitystä. Samoin halllitus on
ollut tiiviissä yhteistyössä niihin yhdistyksiin ja yhteisöihin, joilla on yhdistyksemme
kanssa yhteisiä tavoitteita etenkin OKYT:in kautta. Yhdistys on Suomen Kylätoiminta ry:n
jäsen Pirkan Kylät ry:n jäsenyyden kautta.
Vapaa- ajantoiminnasta mainittakoon jo perinteeksi tullut ”Joka sorkan
koulunalkajaisrieha”, joka keräsi Hyrsingin koululle yli satapäisen
osallistujajoukon. Yhteislauluja laulettiin museokoti Mummolassa neljä kertaa
heinäkuun aikana.
Yhdistys selvitti uimapaikan rakentamista kyläläisille Keskisenjärven tai Sikojärven
rantaan. Keskisenjärven pohjoispää ei sovellu maasto-olosuhteiltaan uimapaikka käyttöön.
Sikojärven soveltuvuuden tutkinta on vielä kesken. Huolta on aiheuttanut ojan
pahanhajuinen vesi, joka laskee sopivan uimapaikan läheisyyteen. Ko. ojaan lasketaan
myös lentokentän valumisvedet. Yhdistys on ottanut näytteen ojan vedestä ja toimittanut
sen tutkittavaksi Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistykseen. Tuloksia odotetaan vielä.

Pro Sorkkalan seutu ry

www.sorkkala.net

Lokakuussa yhdistys organisoi yhdessä Pirkan opiston kanssa historiaillan, johon kutsuttiin
kyläläisiä muistelemaan vanhoja aikoja ja tunnistamaan ihmisiä vanhoista valokuvista.
Tilaisuuteen tulikin n. 20 henkilöä ja yhdistys sai arvokasta lisätietoa puheenjohtaja Anitta
Lampisen keräämään historia aineistoon.
Yhdistyksen 2011 järjestämä valokuvanäyttely oli alkuvuoden lentokentän
ykkösterminaalissa, josta se siirrettiin syksyllä Ravintola Myllyyn, jossa se oli vuoden
loppuun saakka.
Yhdistys on kertomusvuonna ollut hyvin näkyvissä lehdistössä ja muissakin
medioissa ja tehnyt yhteistyötä mm. Pirkkala seuran historiapolut työryhmän kanssa
historiajuttujen julkaisemisessa. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että
jäsenmäärämme ylitti jo kesällä riehan yhteydessä 100 henkeä ollen vuoden lopussa 110.
Hallituksen kokoonpano
- Anitta Lampinen, puheenjohtaja
- Aki Lampinen, varapuheenjohtaja
- Kirsi Virolainen, sihteeri
- Tarja Laurunen, taloudenhoitaja
- Hannu Lampinen, jäsen
- Kari Kinos, jäsen
Kokoukset
- Vuosikokous pidettiin ravintola Myllyssä 29.3.2012
- Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa
- Lisäksi historia- ja juhla- ja tapahtumatyöryhmät kokoontuivat tarpeen mukaan
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