TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE
2015
Yhdistys seuraa tarkoin alueelle ja sen läheisyyteen suunniteltavaa kaavoitusta ja muita
ympäristön viihtyisyyteen vaikuttavia asioita ja ottaa suunnitelmiin kantaa.
Yhdistys järjestää jäsenilleen ja seudun asukkaille yhteisiä tilaisuuksia, virkistystoimintaa
sekä kehittää heidän elinpiiriään.
Koululaisille järjestetään elokuvailta yhteistyössä koulun kanssa kevään aikana.
Koululaiset saavat äänestää kolmesta elokuvasta esitettävän elokuvan ja yhdistys tarjoaa
kaikille leffaherkut.
Jo perinteeksi muodostunut koulunalkajaisrieha järjestetään elokuussa. Rieha
järjestetään edelleen talkoovoimin ja kuten aikaisempinakin vuosina, sinne keksitään joku
uusi vetonaula.
Hyrsingin koululle annetaan jaettavaksi 4 kpl 25 € stipendejä luontoharrastuksesta ja
luonnonsuojelusta kiinnostuneille oppilaille. Stipendit jaetaan kevätlukukauden
päättyessä. Stipendien jaolla halutaan lisätä yhdistyksen näkyvyyttä kyläläisten
keskuudessa ja kannustaa lapsia kiinnostumaan lähiseudun luonnosta.
Museokoti Mummolassa pyritään järjestämään tapahtumia kesäaikaan.
Vanhalle myllynpaikalle tehdään katselmus opastetun luontopolun perustamisesta ja
asiasta keskustellaan maanomistajan kanssa. Jos mahdollista, polku myös tehdään 2015
aikana.
Kaikki toiminta edellyttää yhdistyksen taloudellisen tilan vakautta. Tilaisuuksien
tarkoituksena on kylän yhteisöllisyyden lisääminen.
Pääasiallinen tiedotustoiminta hoidetaan yhdistyksemme kotisivujen kautta osoitteessa
www.sorkkala.net. Sen lisäksi jäsenille lähetetään jäsentiedote(ita), jossa kerrotaan
hallituksen toimista ja tulevista tapahtumista.
Lisäksi yhdistykselle perustetaan Facebook sivu lisäämään yhdistyksen tunnettuutta,
tapahtumien mainoskanavaksi ja mahdollistamaan keskustelun kylän asioista
sosiaalisessa mediassa.
Historiatiedon keräys jatkuu jäsenten toimesta. Muisteluita ja kertomuksia vanhoista
ajoista julkaistaan www.sorkkala.net sivuilla. Juttuja lähetetään julkaistavaksi myös
Pirkkala seuran Historiapolut -sivustolle ja Pirkkalainen-lehteen.
Yhteistyötä harjoitetaan muiden pirkkalalaisten kyläyhdistysten ja yhteistyöelin OKYT:n
kanssa.
Yhdistyksen talous on ensisijaisesti riippuvainen jäsenmaksuista, joten hallitus toivoo
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jäsenien hoitavan jäsenmaksunsa säntillisesti. Järjestettävissä tilaisuuksissa voidaan
taloutta parantaa maksullisella tarjoilulla ja arpojen myynnillä.
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Tulo- ja menoarvio 2015
Tulot
Jäsenmaksutuotot
Tapahtumien tuotot
Mahdolliset avustukset

Menot
Toiminta- tiedotus- ja toimistomenot *)
Tapahtumien esiintymispalkkiot
Mainos ja esitekulut
Tapahtumien tarvikekulut
Stipendit Hyrsingin koululle (4x25€)

400
600
800
yht. 1800

500
200
500
500
100
yht. 1800

Talousarvion toteuttamiseksi yhdistys hakee avustusta yleisötapahtumiin Pirkkalan
kunnalta 800 euroa.
*) Toimistomenot sisältävät puhelin- ja tulostuskuluja sihteerille 30 € ja puheenjohtajalle
50 €

HALLITUS
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