TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2016- 31.12.2016
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 2016
Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana alueemme asukkaiden edunvalvonnassa.
Yhdistys antoi mielipiteensä Maakuntakaava2040 läntisiin rata- ja kehä 2 linjauksiin sekä
toisen kiitotien varaukseen.
Maaliskuussa OKYT, Pirkkalan kunta ja Pirkkalainen-lehti järjestivät perinteisen
Talviriehaan vapaa-aikatalon ympäristössä. Yhdistys oli mukana talkooporukassa.
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).
Pertti Majan A-Pihat Oy:stä antoi neuvontaa ja vinkkejä maa-ja viherrakentamiseen
vuosikokouksen aluksi huhtikuussa.
Toukokuussa yhdistys osallistui Pirkkalan kunnan siivouskampanjaan keräämällä roskia
ympäristöstä.
Kevätlukukauden päätteeksi jaettiin 4 kpl 25 € stipendiä luontoharrastuksesta ja
luonnonsuojelusta kiinnostuineille Hyrsingin koulun oppilaille.
Heinäkuussa 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.
Yhdistyksemme perustaja jäsenet Pentti Kuusjärvi ja Kaisa Kallioluoma edustivat
yhdistystämme kunnan talkoovoimin 6-luokkalaisille järjestämässä Reipin museopäivässä
elokuussa. Pentti rakensi museopäivään puujalkoja, napakelkan ja muita perinteisiä
leikkivälineitä. Kaisa ja Pentti leikittivät lapsia ansiokkaasti koko päivän.
Elokuussa vietettiin jälleen jo perinteeksi muodostunutta ”Joka sorkan
koulunalkajaisriehaa”, joka keräsi Hyrsingin koululle jälleen paljon väkeä. Tällä kertaa
riehaa vietettiin Hyrsingin koulun 100-vuotistunnelmissa. Koulu oli järjestänyt lapsille
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perinneleikkejä, joista kisattiin. Sen lisäksi ohjelmassa oli Riesa-Pellen show, Hiltton
horsen järjestämä talutusratsastus ja arpajaiset. Puffetissa myytiin muurinpohjalettuja,
munkkeja, karkkeja, popcorneja, kahvia, teetä ja mehua. Uutuutena järjestimme
makkaranpaistoa koulun takana olevalla nuotiopaikalla. Valitettavasti nuotiopaikka oli
hiukan kaukana toiminnasta eikä ollut kovin suosittu. Kaikenkaikkiaan paikalla oli jälleen
250-300 hengen yleisö riehaa viettämässä.
Kylältä löydetylle vanhalle myllyn paikalle päätettiin tehdä penkki. Hankkeeseen haettiin ja
saatiin kunnalta omatoimirahaa. Penkin tarvikkeet hankittiin lokakuussa 2015, mutta
kiireiden vuoksi penkkiä ei vielä 2016 aikana ehditty rakentaa.
Yhdistyksen tekemään Winglet-kaavan valitukseen ei tullut päätöstä Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelta vuoden 2016 aikana.
Yhdistyksen Facebook-sivuilla on 43 seuraajaa 2017 helmikuussa.
Yhdistyksellä oli 119 jäsentä vuoden 2015 lopussa.
Hallituksen kokoonpano
- Kirsi Virolainen, puheenjohtaja
- Elina Ojala, varapuheenjohtaja
- Harri Vuorenpää, taloudenhoitaja
- Tarja Laurunen, sihteeri
- Otto Sovelius, jäsen
Kokoukset
- Vuosikokous pidettiin Hyrsingin koululla 28.4.2016
- Hallitus kokoontui viisi kertaa.
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