Pro Sorkkalan seutu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma toimintavuodelle 2010
Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu pitkän ajan toimintalinjat. Toiminnan lähtökohtana on saattaa
päättäjien ja päätösvalmistelijoiden tietoon, että Pirkkalan ”sisämaassa” on asukkaita, joilla on alueella
koti ja/tai elinkeino ja että asukkaat arvostavat kotiympäristöään ja edellyttävät, ettei tätä
kotiympäristöä tuhota tai elinmahdollisuuksia alueella heikennetä.
Koska Pirkkalan kunnassa ja Pirkanmaan liitossa on paraikaa käynnissä maankäytön
suunnitteluprosesseja, jotka toteutuessaan tulisivat olennaisesti vaikuttamaan negatiivisesti Sorkkalan
kylän ja sitä ympäröivien alueiden ympäristön laatuun, asukkaitten terveyteen ja talouteen sekä
asumisviihtyvyyteen, tulee toiminnan painopiste myös toimintavuonna 2010 olemaan näissä
asukkaiden etujärjestönä toimimiseen liittyvissä tehtävissä. Tämä tapahtuu käytännössä seuraamalla
suunnittelun etenemistä, esittämällä lausuntoja ja mielipiteitä ao. viranomaisille, osallistumalla asioita
koskevaan keskusteluun sekä puuttumalla asukkaiden edun vastaisiin päätöksiin. Myös asukkaille jo
aiheutettujen riskien ja vahinkojen korvaamista tullaan edellyttämään.
Toinen ongelmakenttä on Satakunnan lennoston häiritseväksi ja vaaralliseksi muuttunut tapa harjoittaa
sotilasilmailua Pirkkalan tukikohdassaan. Pyritään siihen, että lennosto saataisiin noudattamaan
toiminnassaan kaikilta osin sille myönnettyä ympäristölupaa ja lopettamaan asutuksen päällä
tapahtuvan hengenvaarallisen esityslentoharjoittelun. Yhdistyksen sihteeri Kaisa Kallioluoma on
henkilökohtaisella Satakunnan lennostoon ja Ilmavoimien esikuntaan osoittamallaan kirjeellä saanut
asiallisen vastauksen näiden vastuuhenkilöiltä ja näin saanut vuoropuhelun käynnistetyksi. Hänen
luvallaan myös Pro Sorkkalan seutu ry tulee jatkossa osallistumaan tähän vuoropuheluun.
Varuskunnantien liikenneongelmiin on otettu kantaa kunnan maankäytön suunnittelusta vastaavien
viranhaltijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa sekä Destian tutkimuksen kautta syksyllä 2009.
Tulevalla toimikaudella seurataan, johtaako tutkimus vaarallisen tieosuuden käyttäjäturvallisuuden
lisääntymiseen ja pyritään edelleen vaikuttamaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi alueella
asukkailta kuultavien toiveiden mukaisesti.
Näitä tehtäviä hoitaakseen yhdistys tulee panostamaan tiedottamiseen. Kotisivut on jo avattu
osoitteessa www.sorkkala.net ja niitä täydennetään kevään kuluessa ainakin sisällyttämällä sivuille
tietoa yhdistyksen toiminnasta, toimintasuunnitelmasta, alueen nähtävyyksistä, kaikista Sorkkalan ja
sen ympäristön ei-kaupallisista tapahtumista jne. Jäseniltä odotetaan sivuille sisältötäydennyksiä ja
samalla tarjotaan maksuton tiedotuskanava kaikille ei-kaupallisille tapahtumajärjestäjille ja muille
toimijoille. Tiedottamisen avulla toivottavasti saadaan aktiivisia toimijoita mukaan yhdistyksen
toimintaan. Kotisivujen rakentamisen on käynnistänyt Hannu Lampinen, joka on toimikauden 2010
ajan lupautunut kehittämään ja täydentämään sivustoa hänelle toimitettavan materiaalin perusteella.
Tiedottamisen kustannukset muodostuvat näin ollen kotisivupalvelimen vuokrasta sekä kirjepostin,
postilaatikkojakelun ja lehti-ilmoitusten aiheuttamista kuluista.
Tiedottamiseen liittyen yhdistys pyrkii järjestämään Sorkkalan ja sen ympäristön arkielämää ja
juhlahetkiä esittelevän valokuvanäyttelyn Pirkkalan keskustassa, jos paikka näyttelylle saadaan
neuvotelluksi. Samoin yritetään saada tiedotusvälineisiin juttuja seudun tapahtumista.
Jäsenten hyvinvointia on tarkoitus edistää järjestämällä jäsenille yksi ohjelmallinen illanvietto
alustavien kaavailujen mukaan tulevan syksyn pimeimmän ajan virkistykseksi. Muita
jäsentilaisuuksia koskevia ehdotuksia kuullaan mielellään ja niitä järjestetään mahdollisuuksien
mukaan, jos väkeä saadaan järjestelytyöhön. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös muiden
”samanhenkisten” toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin.
Yhdistys järjestää yhden ohjelmallisen lastenkulttuuripainotteisen yleisötilaisuuden kesällä 2010.
Tilaisuus tarjoaa sekä virkistystä, tiedotusta että mahdollisuuden varainhankintaan. Pro Sorkkalan
seutu ry:n aloitteesta ovat Pirkkalan kyläyhdistykset tehneet päätöksen yhteistoiminnan
käynnistämisestä. Yhdistys osallistuu yhteistyön muotojen hakemiseen ja käytännön yhteistyöhön.
Suunnittelukokous on jo sovittu, yhteistyössä mukana ovat myös Pirkan kylät ry ja KaPiTaNo-hanke.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, yleisötilaisuuden tuotoilla sekä Pirkkalan
kunnalta haettavilla avustuksilla.
Haettavia avustuksia ovat Pirkkalan kunnanhallitukselta haettava kohdeavustus yhdistyksen toiminnan
käynnistämisestä aiheutuneisiin menoihin (sääntöjen laatimis- ja rekisteröintimenot, nettisivujen
perustaminen, toimihenkilökoulutus) ja kulttuuritoimelta haettava avustus lastenkulttuuripainotteisen
ohjelmallisen yleisötilaisuuden tiedottamisesta ja esiintyjille maksettavista palkkioista aiheutuviin
kuluihin sekä tilavuokriin ja pakollisiin hankintoihin. Avustusten saaminen on edellytyksenä
toiminnan toteutukselle tämän suunnitelman mukaisesti, koska aloittavalla yhdistyksellä ei ole omaa
pääomaa.
Yhdistyksen toimintaa ei kyetä toteuttamaan ainoastaan jäsenmaksutuloilla ja varainhankinnalla.
Jäsenmaksu pyritään pitämään niin alhaisena, etteivät taloudelliset syyt estäisi ketään osallistumasta
tähän tärkeään asukastoimintaan.
Sorkkalan ja sen ympäristön historian tallentaminen on tärkeä ja kiireellinen työ. Alueella on
tämänhetkisen tiedon mukaan ollut asutusta jo 1400-luvulla, joten tämä on Pirkanmaan vanhinta
asuttua seutua. Kerätyn historiatiedon puuttumiseen on kiinnittänyt huomiota myös Pirkkala-seura.
Alueella asuu muutama erittäin hyvä historiantuntija, joilla on tietoa entisistä asukkaista, tapahtumista
ja paikannimistöstä ym. Koska hankkeen toteuttaminen ei onnistu hallituksen jäsenten voimavaroin,
perustetaan historiatoimikunta tiedon keräämiseen ja tallentamiseen. Tähän hankkeeseen on
mahdollisuus myöhemmin hakea myös EU-tukea.
Yhdistyksen tämänhetkisen talouden perusta on joulukuussa 2009 järjestetty Joulunodotusrieha, jonka
tuotolla saatiin jälkikäteen korvattua hallituksen jäsenille osa näiden henkilökohtaisesti maksamista
yhdistyksen perustamiseen liittyvistä menoista. Osan toiminnan käynnistämiseen sijoitetuista varoista
hallituksen jäsenet antoivat yhdistykselle lahjoituksina. Tuotosta on tällä hetkellä käytettävissä
juokseviin menoihin n. 300 euroa.
Tulo- ja menoarvio 2010
Tulot
Jäsenmaksutulot
Ohjelmallisen kesätapahtuman tuotto
Tulot yhteensä
Menot
Toimisto- ja tiedotus- ym. toimintamenot
Jäsenille järjestettävä illanvietto marraskuulla (tila+tarjoilu)
Valokuvanäyttely (kuvanvalmistus ja ripustus)
Ohjelmallinen kesätapahtuma (esiintyjät+ilmoituskulut ym.
Menot yhteensä
Haettavat avustukset
-kohdeavustus yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen
-kulttuuritoimelta haettava avustus
(ohjelmallinen yleisötilaisuus, painotuksena lastenkulttuuri)
Tulos apurahat huomioon ottaen

250
200

450

200
200
200
800

1 400

400
800

1 200
250

Tulo- ja menoarvio on saatava voitolliseksi siitä syystä, että yhdistykselle pyritään saamaan
kassavaranto, joka mahdollistaisi toiminnan jatkumisen vuodenvaihteen yli. Yhdistyksen talouden
pitäisi myös kestää yhden tappiolliseksi jäävän yleisötilaisuuden järjestäminen, jotteivat jäsenenet taas
joutuisi maksamaan kuluja henkilökohtaisista varoistaan.

