TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011
Edunvalvonta
Yhdistys seuraa tarkoin alueelle ja sen läheisyyteen suunniteltavaa kaavoitusta ja
ottaa niihin kantaa: esim. maakuntakaava, Winglet-alueen asemakaava ja
Koivistontien varren kaava ovat ajankohtaisia. Tämä liittyy yhdistyksen tehtävään
vähentää asukkaitten hyvinvointia uhkaavia ongelmia.
Monet asuinympäristöä ja sen tilaa koskevat asiat ovat tärkeällä sijalla
yhdistyksemme toiminnassa. Näistä mainittakoon lentomelu ja siihen liittyvät
yhteydenpidot Satakunnan Lennostoon ja puolustusvoimiin,
liikenneturvallisuusasiat ja talousvesiasiat. Näissä asioissa pidetään yhteyttä
valvovaan viranomaiseen eli ELY- keskukseen.
Virkistystoiminta ja muu yhteisöllisyyden edistäminen
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-ajatuksen mukaisesti kehittää yhteisöllisyyttä
alueellaan ja edistää asukkaiden hyvinvointia. Näitä tehtäviä toteuttaakseen yhdistys
järjestää jäsenilleen ja seudun asukkaille yhteisiä tilaisuuksia ja myös muuta
virkistystoimintaa. Koulunalkajaisrieha ja kaamoksentorjuntatilaisuus järjestetään,
mikäli taloudelliset resurssit antavat myöten, koska osallistujien taholta on esitetty
toivomuksia siitä, että tapahtumista tulisi jokavuotisia. Suunnitelmissa on myös
pitää yhteislauluiltoja Liisa Ilon museolla kesäaikaan.
Kyläkyselyn avulla selvitetään asukkaiden mielipiteitä elinpiirinsä kehittämisestä.
Kyselyvastausten analysoinnin jälkeen pidetään kevään kuluessa kyläkokous, jonka
yhteydessä pyritään laatimaan kyläsuunnitelma esitteen muotoon. Kokous on avoin
kaikille alueen asukkaille. Kyselyn tulosten avulla toimintaa pyritään suuntamaan
asukkaiden toivomusten mukaan.
Tiedottaminen
Pääasiallinen tiedotustoiminta hoidetaan yhdistyksemme kotisivujen kautta
osoitteessa w.w.w.sorkkala.net.
Jäsenille kohdistuvaan tiedotustoimintaan käytetään myös sähköpostia.
Myös kuntakeskuksessa järjestettävä valokuvanäyttely ja Pirkkalalaisen juttusarja
tuovat näkyvyyttä Sorkkalan alueelle.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Yhteistyötä harjoitetaan muiden pirkkalalaisten kyläyhdistysten ja yhteistyöelin
OKYT:n kanssa. Muita yhteistyötahoja voivat olla maaseudun toimintaan liittyvät
järjestöt, kuten Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistys, jonka kanssa ensimmäinen
yhteinen hanke toteutettiin vuonna 2010. Pirkkala-Seuran kanssa kanssa on vuonna
2010 käynnistetty yhteistyö alueen historiatiedon tallentamisessa. Tämä projekti
tulee jatkumaan edelleen useita vuosia.
Talous
Yhdistyksen talous on ensisijaisesti riippuvainen jäsenmaksuista, joten hallitus
toivoo jäsenien hoitavan jäsenmaksunsa säntillisesti. Järjestettävissä tilaisuuksissa
voidaan taloutta parantaa maksullisella tarjoilulla ja arpojen myynnillä.

Tulo- ja menoarvio 2011
Tulot
Jäsenmaksutuotot
Koulunalkajaisrieha (arpamyynti ym)
Muut tuotot
Haettavat avustukset

300
200
500
1500
yht. 2500

Menot
Toiminta- tiedotus- ja toimistomenot
Tapahtumien esiintymispalkkiot
Valokuvanäyttely
Koulunalkajaisrieha
Hankintamenot
Kyläkysely

300
400
600
500
300
400
yht. 2500

Talousarvion toteuttamiseksi yhdistys hakee apurahaa valokuvanäyttelyyn Suomen
Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta 700 euroa ja avustusta
yleisötapahtumien järjestämiseen Pirkkalan kunnalta 800 euroa.

HALLITUS

