TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015- 31.12.2015
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 2015
Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana alueemme asukkaiden edunvalvonnassa.
Yhdistys antoi mielipiteensä Maakuntakaava2040 läntisiin rata- ja kehä 2 linjauksiin sekä
toisen kiitotien varaukseen.
Helmikuussa edellisenä vuonna aloitettu keskustelu Sorkkalantien ja Lasikaaren
risteykseen rakennetun teollisuuskiinteistön tonttiliittymästä sai päätöksen, kun Ely-keskus
totesi liittymän olevan asianmukainen. Kiinteistön omistava yritys lisäsi omalla
kustannuksellaan liittymään peilin parantamaan näkyvyyttä tontilta tielle liityttäessä.
Maaliskuussa OKYT, Pirkkalan kunta ja Pirkkalainen-lehti järjestivät perinteisen
Talviriehaan vapaa-aikatalon ympäristössä. Yhdistys oli mukana talkooporukassa.
Yhdistys lausui mielipiteensä Koiviston alueen yrittäjän ympäristölupahakemukseen.
Yhdistyksen mielestä toiminta ei pitäisi olla kaavamerkinnän vastaista ja siten laskea
alueen asukasviihtyvyyttä.
Huhtikuussa Hyrsingin koululaisille järjestettiin elokuva-ilta yhteistyössä koulun kanssa.
Koululaiset saivat valita kolmesta elokuvasta esitettävän elokuvan ja yhdistys tarjosi
leffaherkut (pop-corn, mehu ja karkkia).
Yhdistys kutsui Ely-keskuksen suunnittelijan ja kunnan teknisen johtajan
keskustelutilaisuuteen Varuskunnan- ja Sorkkalantien turvallisuudesta vuosikokouksen
yhteydessä. Keskustelun johdosta Ely keskus teki seuraavia muutoksia:
- Sorkkalantien ja Anian rantatien risteyksessä olevaa pysähtymisviivaa siirrettiin
parantaen risteyksen näkyvyyttä
- Sorkkalantien mutkan nopeusrajoitusta alennettiin 40 km/h ja lisättiin mutkan merkit
- Varuskunnantien ajorataa tekemällä uudet piennarviivat
Toukokuussa yhdistys osallistui Pirkkalan kunnan siivouskampanjaan keräämällä roskia
ympäristöstä.
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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. Puffetista myytin muurinpohjalettuja ja kahvia. Illalla
Kikka ja Jorma laulattivat väkeä yhteislauluillassa.
Elokuussa vietettiin jälleen jo perinteeksi muodostunutta ”Joka sorkan
koulunalkajaisriehaa”, joka keräsi Hyrsingin koululle jälleen paljon väkeä. Ohjelmassa oli:
Riesa-Pellen ja taikuri Tero Taubertin yhteisshow, 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. Puffetissa oli vohveleiden sijaan muurinpohjalettuja ja munkkeja.
Paikallisilta yrityksiltä saatiin reilusti palkintoja arpajaisiin ja kisaamaan päästiin myös
perinteisessä tulitikunheittokilpailussa.
Kylältä löydetylle vanhalle myllyn paikalle päätettiin tehdä penkki. Hankkeeseen haettiin ja
saatiin kunnalta omatoimirahaa. Penkin tarvikkeet hankittiin lokakuussa ja rakentaminen
on ajankohtaista 2016.
Yhdistyksen tekemään Winglet-kaavan valitukseen ei tullut päätöstä Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelta vuoden 2015 aikana.
Yhdistykselle perustettiin Facebook-sivut.
Yhdistyksellä oli 124 jäsentä vuoden 2015 lopussa.
Hallituksen kokoonpano
- Kirsi Virolainen, puheenjohtaja
- Elina Ojala, varapuheenjohtaja
- Ville Purhonen, taloudenhoitaja
- Tarja Laurunen, sihteeri
Kokoukset
- Vuosikokous pidettiin Hyrsingin koululla 23.4.2014
- Hallitus kokoontui kuusi kertaa.
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