TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2017- 31.12.2017
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 2017
Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana alueemme asukkaiden edunvalvonnassa.
Yhdistys antoi mielipiteensä Koiviston asemakaavaan ja keskusteli OKYT:issä golf kentän
laajennuksen julkilausumasta osallistumatta kuitenkaan laajennusta vastustavaan
lausumaan.
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).
Kevätlukukauden päätteeksi jaettiin 3 kpl 25 € stipendiä luontoharrastuksesta ja
luonnonsuojelusta kiinnostuneille 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 jäätelöä, munkkeja ja kahvia. Lisäksi
pidettiin rulettiarpajaiset. Tilaisuuden tuotto annettiin Museokoti Mummolalle.
Elokuussa vietettiin jälleen jo perinteeksi muodostunutta ”Joka sorkan
koulunalkajaisriehaa”, joka keräsi Hyrsingin koululle jälleen paljon väkeä. Ohjelmassa oli
Riesa-Pellen ja Tero Taubertin show, Hiltton horsen järjestämä talutusratsastus,
sählylaukaisututka, temppurata, pomppulinna, tulitikunheittokilpailu, kasvomaalausta ja
arpajaiset. Puffetissa myytiin muurinpohjalettuja, paistettua makkaraa, munkkeja, karkkeja,
popcorneja, kahvia, teetä ja mehua. Tällä kertaa paikalla oli myös lelujen vaihtotori, joka oli
oikein suosittu. Kaikenkaikkiaan paikalla oli jälleen 250-300 hengen yleisö riehaa
viettämässä.
Yhdistyksen web sivut uudistettiin Kantri ry Kyläkoordinaattori Anna Kulmakorven
toimesta. Uudet sivut ovatkin modernit ja ajankohtaiset asiat päivittyvät sivulle Facebook
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ikkunan ansiosta. Yhdistyksen Facebook-sivuilla on 70 tykkääjää 2018 maaliskuussa (40
2017) .
Yhdistyksen nimissä on varattu Kirkonkylän koulun salista lentopallovuoro kylän
lentopallon harrastajille. Kesäisin lentopalloa pelataan Hyrsingin koulun kentällä.
Yhdistyksellä oli 117 jäsentä vuoden 2017 lopussa.
Hallituksen kokoonpano
- Kirsi Virolainen, puheenjohtaja
- Otto Sovelius, varapuheenjohtaja
- Harri Vuorenpää, taloudenhoitaja
- Tarja Laurunen, sihteeri
- Elina Ojala, jäsen
Kokoukset
- Vuosikokous pidettiin Museokoti Mummolassa 26.4.2016
- Hallitus kokoontui neljä kertaa.
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