TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013- 31.12.2013
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 2013
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, joista ei tullut uusia reittiehdotuksia 2013 aikana.
Yhdistys järjesti yhdessä Pirkkalan Pursiseuran Pyhäjärven kanssa retkeilykohteiden
esittelyillan huhtikuussa Hyrsingin koululla.
Kyläesite päivitettiin ja yhdistykselle teetettiin käyntikortteja.
Koululaisille järjestettiin elokuva-ilta yhdessä Hyrsingin koulun kanssa maaliskuussa.
Koululaiset saivat valita kolmesta elokuvasta esitettävän elokuvan ja yhdistys tarjosi
leffaherkut (pop-corn, mehu ja karkkia).
Kevätlukukauden päätteeksi jaettiin 4 kpl 25 € stipendiä luontoharrastuksesta ja
luonnonsuojelusta kiinnostuineille Hyrsingin koulun oppilaille.
Elokuussa vietettiin jälleen jo perinteeksi muodostunutta ”Joka sorkan
koulunalkajaisriehaa”, joka keräsi Hyrsingin koululle kaksisataapäisen
osallistujajoukon. Ohjelmassa oli Riesa-Pelle show sekä vanhojen autojen ja
moottoripyörien näyttely. MLL Pirkkalan osastolta oli vuokrattu pomppulinna, Virpi
Haapakoski viihdytti väkeä haitarinsoitolla ja Kari Kinos toimi yhdistyksen kävelevänä
infopisteenä. Reipin isäntä toi riehaan hevoset, joilla pääsi hevosajelulle ja
talutusratsastamaan. Yhdistyksen naiset pitivät vohvelipuffettia ja paikallisilta yrityksiltä
saatiin reilusti palkintoja arpajaisiin, joissa joka toinen arpa voitti. Kisaamaan päästiin myös
perinteisessä tulitikunheittokilpailussa.
Huolta aiheuttanut lentoasemalta Sikojärveen tulevan laskuojan pahanhajuinen vesi vietiin
tutkittavaksi 2012 lopulla. Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys totesi, ettei vedessä ollut
haitallisia yhdisteitä.
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Yhdistyksen tekemään Winglet-kaavan valitukseen ei tullut päätöstä Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelta vuoden 2013 aikana.
Yhdistys osallistui Pirkkalan kunnan järjestämään kyläiltaan Hyrsingin koululla lokakuussa
2013. Tilaisuuden johti pormestari Helena Rissanen ja paikalla oli myös eri lautakuntien
puheenjohtajia. Illassa keskusteltiin eri alueen asioista kuten oikoratahankkeen
aikataulusta, Varuskunnantien liikenteestä ja Koiviston alueen melusta.
Yhdistyksellä oli 105 jäsentä vuoden 2013 lopussa.
Hallituksen kokoonpano
- Kirsi Virolainen, puheenjohtaja
- Aki Lampinen, varapuheenjohtaja
- Tarja Laurunen, sihteeri
- Harri Vuorenpää, taloudenhoitaja
- Virpi Järvensivu, jäsen
- Kari Kinos, jäsen
- Simo Järvisalo, jäsen
Kokoukset
- Vuosikokous pidettiin ravintola Myllyssä 19.3.2013
- Hallitus kokoontui viisi kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen pankkiasioista
lisäksi pidettiin yksi jäsenkokous koulunalkajaisriehan suunnittelusta.
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