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VUOSIKERTOMUS 1.1.2011- 31.12.2011
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.
Yleistä
Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana alueemme asukkaiden edunvalvonnassa
erilaisten hankkeiden uhatessa kylämme elämää ja sen toimintoja.
Suurimpana uhkana voi mainita toisen maakuntakaavan uhat, 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.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kunnan ja muiden viranomaisten järjestämiin
tiedotustilaisuuksiin, jotka ovat koskeneet alueemme tulevaa kehitystä. Samoin on
oltu tiiviissä yhteistyössä niihin yhdistyksiin ja yhteisöihin, joilla on yhdistyksemme
kanssa yhteisiä tavoitteita.
Lentokentän läheisyydestä johtuen lentomelu on alueemme suuria ongelmia.
Yhdistys on käynyt neuvotteluja Satakunnan lennoston kanssa lentomelun
minimoimiseksi alueellamme. Neuvottelujen tuloksena on luotu järjestelmä, joka
ennalta varoittaa tavallisuudesta poikkeavista meluhuipuista, järjestelmään
ilmoittautuneilta.
Kertomusvuoden aikana toteutettiin kyläkysely, johon kyläläiset kiitettävästi
vastasivat. Kyselyn yhteenvedon ja järjestetyn kyläkokouksen pohjalta laadittiin
kylälle kyläesite ja kesän toimintaa esitellyt kesätiedote.
Vapaa- ajantoiminnasta mainittakoon jo perinteeksi tullut ”Joka sorkan
koulunalkajaisrieha”, joka keräsi Hyrsingin koululle yli kaksisataapäisen
osallistujajoukon. Yhteislauluja laulettiin museokoti Mummolassa neljä kertaa
heinäkuun aikana ja myöskin joululaulutilaisuus joulupuuroineen jäsenille pidettiin
Mummolassa.
Kesäretki suuntautui viehättävään Laukon kartanoon syyskuun alussa.
Yhdistyksen järjestämä valokuvausnäyttely oli avoinna marraskuun ajan kunnan
terveyskeskuksessa. Näyttely oli hienosti toteutettu ja sai paljon kiitosta

näyttelyssä käyneiltä. Näyttely siirrettiin terveyskeskuksesta lentokentän
ykkösterminaaliin kevääksi 2012.
Yhdistys on kertomusvuonna ollut hyvin näkyvissä lehdistössä ja muissakin
medioissa ja myös nettisivumme ovat tiedottaneet kiitettävästi toiminnasta.
Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että jäsenmäärämme ylitti jo kesällä riehan
yhteydessä 100 henkeä.
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Kokoukset
Vuosikokous pidettiin ravintola Myllyssä 28.3.2011
Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa
Lisäksi historia- ja juhla- ja tapahtumatyöryhmät kokoontuivat tarpeen mukaan

