TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2014- 31.12.2014
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 2014
Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana alueemme asukkaiden edunvalvonnassa.
Suurimpana haasteena voi mainita toisen maakuntakaavan kylää uhkaavat suunnitelmat,
kuten oikorata ja varaus toiselle kiitotielle, joista ei tullut uusia reittiehdotuksia 2014 aikana.
Talveksi suunnitellut Sorkkahiihdot jäivät valitettavasti pitämättä lumen puutteen vuoksi.
Toukokuussa Hyrsingin koululaisille järjestettiin elokuva-ilta. Koululaiset saivat valita
kolmesta elokuvasta esitettävän elokuvan ja yhdistys tarjosi myös leffaherkut (pop-corn,
mehu ja karkkia).
Kevätlukukauden päätteeksi jaettiin 4 kpl 25 € stipendiä luontoharrastuksesta ja
luonnonsuojelusta kiinnostuineille Hyrsingin koulun oppilaille.
Kesäkuussa järjestettin Lastenpäivä mummolassa –tapahtuma Museokoti Mummolassa.
Päivän veti Riesa-Pelle, joka oli järjestänyt lapsille yhdessä Museokodin Mummon Liisa
Ilon kanssa museosuunnistuksen. Yhdistys osallistui kunnan järjestämään
siisteyskampanjaan keräten roskia Lentoasemantien, Paunintien ja Sorkkalantien varsilta.
Heinäkuussa Museokoti Mummolassa pidettiin myös yhteislauluilta, jossa väkeä laulatti
Kikka.
Elokuussa vietettiin jälleen jo perinteeksi muodostunutta ”Joka sorkan
koulunalkajaisriehaa”, joka keräsi Hyrsingin koululle jälleen kaksisataapäisen
osallistujajoukon. Ohjelmaa oli ennätysmäärä: Miiru Millisentti ja Riesa-Pelle show,
sählypallon nopeuslaukaisukilpailu, MLL Pirkkalan osastolta vuokrattu pomppulinna ja
Virpi Järvensivu viihdytti väkeä haitarinsoitolla. Reipin isäntä toi tänäkin vuonna riehaan
hevoset, joilla pääsi hevosajelulle ja talutusratsastamaan. Yhdistyksen naiset pitivät
vohvelipuffettia ja paikallisilta yrityksiltä saatiin reilusti palkintoja arpajaisiin, joissa joka
kolmas arpa voitti. Kisaamaan päästiin myös perinteisessä tulitikunheittokilpailussa.

Pro Sorkkalan seutu ry

www.sorkkala.net

Lokakuussa yhdistys kertoi mielipiteensä Lempäälän Pitkäkallion kivilouhoksen
laajennushankkeen YVA-menettelyyn. Louhoksen laajentaminen lisäisi raskasta liikennettä
Varuskunnantiellä ja Lentoasemantiellä.
Yhdistys myös kommentoi kunnan rakennustarkastajalle, Ely-keskukselle ja ko. yritykselle
Sorkkalantien ja Lasikaaren risteykseen rakenteilla olevan teollisuuskiinteistön
tonttiliittymää. Tonttiliittymä on lähellä koululaisten koulumatkaan käyttämää suojatietä ja
siitä on huono näkyvyys tielle liityttäessä. Lisäksi yhdistys oli mukana Koiviston alueen
yrittäjän ja asukkaiden keskusteluissa alueen melusta.
Ely-keskus toi yhdistyksen pyynnöstä elo-syyskuussa kahden viikon ajaksi nopeusnäytön
autoilijoille Varuskunnantielle, sillä sen nopeudet ovat olleet asutuksen kohdalla
vaarallisella tasolla. Nopeusnäytön tulokset olivat sinänsä rohkaisevia, että 80% ajoi n. 60
km/h eli rajoitusten mukaisesti.
Useimmat ylinopeudet ajetaan Lempäälästä Pirkkalaan tultaessa ja nopeusnäyttö oli
Lempäälään päin mentäessä, sillä sille ei ollut kiinnityspaikkaa toisella puolen tietä. Tiellä
ei ole lainkaan pientareita, joten jopa 60 km/h on vaarallinen jalankulkijoille. Yhdistys
ehdotti Ely-keskukselle, että tien turvallisuutta parannettaisiin leventämällä piennarta,
hidasteilla tai nopeus rajoitettaisiin asutuksen kohdalla 40 km/h myös tiemerkinnöin.
Pirkkalan kunta järjesti yhdistyksen aloitteesta asukasillan Sorkkalantien turvallisuudesta
joulukuussa. Tilaisuudessa kysymyksiin vastasi kunnan ja Ely-keskuksen tieasioista
vastaavat henkilöt. Ely-keskus lupasi tehdä suunnitelman turvallisuuden parantamiseksi
keväällä 2014.
Kylältä aikaisemmin löydetylle vanhalle myllyn paikalle ja siellä olevalle myllynkivelle
ehdotettiin tehtäväksi opastettu polku. Kylältä löydettiin toinenkin vanhan myllyn paikka.
Polun tekemisestä on käyty keskusteluja maanomistajan kanssa ja paikoissa suoritetaan
katselmus keväällä 2014.
Yhdistyksen tekemään Winglet-kaavan valitukseen ei tullut päätöstä Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelta vuoden 2014 aikana.
Yhdistyksellä oli 112 jäsentä vuoden 2014 lopussa.
Hallituksen kokoonpano
- Kirsi Virolainen, puheenjohtaja
- Aki Lampinen, varapuheenjohtaja
- Harri Vuorenpää, taloudenhoitaja
- Simo Järvisalo, jäsen
- Marjo Kaivanto, jäsen
- Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi Tarja Laurunen
Kokoukset
- Vuosikokous pidettiin Hyrsingin koululla 27.3.2014
- Hallitus kokoontui seitsemän kertaa.
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