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VUOSIKERTOMUS 1.1.2010 – 31.12.2010
Yhdistyksen tarkoitus
Pro Sorkkala seutu -yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta,
alueen asuin-ja elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä
edistämään alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, vakinaisten ja vapaaajan asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää
maaseutumaisen ja terveellisen asuinympäristön säilymistä alueella.

Yleistä
Kulunut toimintakausi on perustellusti sanoen ollut rikas ja työntäyteinen. Yhdistys on aktiivisesti ollut
mukana alueemme asukkaiden edunvalvonnassa kunnallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten
suurhankkeiden vyöryessä asuinalueemme päälle, tehden kirjelmiä ja muistutuksia sekä pyrkimällä
löytämään keskusteluyhteyttä viranhaltijoiden ja eri yhteiskunnallisten tahojen ja laitosten kanssa.
Osoituksena tästä yhdistyksen hallitus on kokoontunut kuluneena toimintavuotena neljätoista kertaa.
Lisäksi hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kunnan järjestämiin tiedotus- ja kyselytilaisuuksiin.
Hallituksen päättämän kyläsuunnitelman laatiminen on kuluneella kaudella saatu suunnitelmien osalta
valmiiksi. Kyläkysely ja sen yhteenveto tapahtuu vuoden 2011 alussa.
Näkyvimpänä tapahtumana kuluneena toimintakautena voidaan pitää suuren suosion saanutta "Joka
sorkan koulunalkajaisriehaa". Sen saama suosio yllätti meidät järjestäjätkin. Laadukkaasta lasten
kulttuuritapahtumasta on toivottukin tulevan perinne kylällämme. Siitä huolimatta, että ohjelma oli
suunnattu lähinnä lapsille, tilaisuus kokosi yhteen kaikki ikäryhmät.
Muista tapahtumista mainittakoon jäsenistölle järjestetty "Kaamoksenkarkoitustilaisuus", kyläkävely,
"Liisan museopäivät" sekä osallistumiset Anima Birkalensis ja keppihevostapahtumiin.
Myös kylämme arvokkaassa pelto ja kulttuurimaisemassa kulkevalla luonto/hiljaisuuden polulla on ollut
runsaasti kulkijoita.
Vuosikokouksessa perustetut työryhmät ovat myös aloittaneet toimintansa. Historiatyöryhmä on
aloittanut haastattelut ja aineiston keruun. Mielenkiintoisia asioita on jo nyt noussut esiin. Juhla- ja
tapahtumatyörymä on kokoontunut aina tarpeen tullen suunnittelemaan ja toteuttamaan tilaisuuksia.
Yhdistyksen verkostoituminen on saatu myös vauhtiin. Kuluneena kautena yhdistys on liittynyt jäseneksi
Pirkan Kylät ry:een sekä osallistunut Kotiseutuliiton JOY- (jokaisen oma ympäristö) kampanjaan.
Olemme olleet aktiivisesti mukana Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunnan OKYT:n
toiminnassa.
Myös yhdistyksen nettisivustot ovat olleet ahkerassa käytössä ja niitä on päivitetty tiiviisti.
Toimintamme on saanut myös näkyvyyttä Aamulehdessä ja paikallislehdessämme.
Yleisesti voidaan todeta yhdistyksen toteuttaneen vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa esitetyt
toimenpiteet ja suunnitelmat sekä toiminnan että talouden suhteen hyvin. Jäsenmäärään kehitys ottaen
huomioon alueella asuvan väestömäärän ja yhdistyksen nuoren iän on ilahduttava. Kuluneen
toimintakauden aikana jäsenmaksun suorittaneita jäseniä oli 76.

Hallituksen kokoonpano:
Anitta Lampinen, puheenjohtaja
Kari Kinos, sihteeri
Pentti Kuusjärvi, varapuheenjohtaja
Arja Kuusjärvi, taloudenhoitaja
Kaisa Kallioluoma,jäsen
Hannu Lampinen,jäsen

Kokoukset
Vuosikokous 31.3.2010 Ravintola Mylly
Osallistujia 23 henkilöä
Hallituksen kokoukset 14 kpl.

Edunvalvonta: muistutukset, kirjelmät ja mielipiteet
Pirkanmaan liitto: Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka)
Pirkkalan kunta: Winglet-asemakaavan OAS, arseeni- ja talousvesiasiat
Pirkanmaan ELY-keskus: meluhaitat, arseeniongelma
Satakunnan Lennosto / Puolustusvoimat: kirjeenvaihtoa
Destia / Varuskunnantien turvallisuus

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava ulkoisesti on nettisivusto www.sorkkala.net.
Lisäksi ilmoitukset paikallislehti Pirkkalaisessa ja jäsenkirjeet postilaatikkojakeluna.
Sisäinen tiedotus on hoitunut sähköpostin @ välityksellä.

Apuraha ja lahjoitus
Yhdistys anoi Pirkkalan kunnalta apurahaa Lasten kulttuuritapahtuman järjestämiseen.
Apurahaa myönnettiin 600€.
Hallituksen varapuheenjohtaja Pentti Kuusjärvi lahjoitti yhdistykselle 200€.

Kurssit ja koulutus
Puheenjohtaja osallistui seuraaville Pirkan Kylät järjestämille kursseille:
Asukasyhdistystoiminnan peruskoulutus
Yhdistyksen talous ja tiedotustoiminta sekä
Kotiseutuliiton järjestämään seminaariin ”Kulttuuriympäristöt kunniaan, asuinympäristön arvojen
huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa”

Työryhmät
Historiatyöryhmän kokoonpano:
Pentti Kuusjärvi, koollekutsuja
Liisa Ilo
Kirsi Virolainen
Kauko Järvensivu
Anitta Lampinen
Marja Kinos
Risto Nyman, asiantuntija Pirkkala-Seura

Tehtävänä kerätä ja kartoittaa alueen kulttuuri- ja kansanperinnetietoa mahdollista myöhempää käyttöä
varten haastattelujen, esineistön, maastotutkimusten ym. aineiston keruun muodossa.
Kokouksia 2 kpl.
Juhla- ja tapahtumatyöryhmä kokoonpano
Kaisa Kallioluoma, koollekutsuja
Liisa Ilo
Liisa Skyttä
Kirsi Virolainen
Mika Leijo
Kerttu Kallioluoma
Tehtävänä juhlien ja tapahtumien suunnittelu ja käytännön toimeenpano yhdessä talkoolaisten kanssa.
Kokouksia 3 kpl.

Valokuvanäyttely
Valmisteilla oleva tämän päivän Sorkkalan seudun asukkaista ja elämästä kertova näyttely.
Yhteyshenkilöt, Pentti Kuusjärvi, Hannu Lampinen

Jäsentiedot
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä
1.1.2010
31.12.2010
Eronnut
Muutos

6 jäsentä
72 jäsentä
2 jäsentä ( muuttanut paikkakunnalta)
+70 jäsentä

Talous
Toimintakauden talous käsitellään vuosikokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen perustamisesta
20.8.2009 lähtien 31.12.2010 asti.
Toimintakauden tulot yht.
Toimintakauden menot yht.

€
€

Ylijäämä 833 €
Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2010 asetettu tavoite pienen kassavarannon keräämiseksi
toiminnan rahoittamiseksi voidaan siis katsoa saavutetuksi. Toisaalta on toteutunut myös periaatepäätös
siitä, että yhdistys ei kerää varoja enempää kuin on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
ja tehtyjen sitoumusten hoitamiseksi. Kaikki muut kertyneet tulot kierrätetään välittömästi jäsenten ja
muidenkin alueen asukkaiden hyväksi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Pirkkalassa 7.2.2011
HALLITUS

