
Pirkkalankylän kyläyhdistys ry 

Vuosikokous 27.4.2017 klo 18.00 

Ty Toivontalo, Kranaatinmäentie 94, Pirkkala 

 

Pöytäkirja 

1. Hallituksen puheenjohtaja Risto Rasinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat 
tervetulleiksi. 
 

2. Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Markku Jokela, sihteeriksi Pia Hakamäki sekä 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Jokela ja Eeva-Liisa Pirilä. 
 

3. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut 
Pirkkalaisessa 19.4.2017 sekä jaettuna suoraan postilaatikkoihin erillisessä infokirjeessä. 
 

4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
 

5. Vuoden 2016 toimintakertomus ( liite 1 ) käytiin läpi. Sovittiin, että yhdistyksen jäsenille 
ensisijaisesti vuokrattaviksi tarkoitettuihin hankintoihin lisätään maininta aterimista.  

Vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausuma ( liite 2 ) esiteltiin ja käytiin 
keskustelua mm.”poistot” –kohdasta, mikä sisältää telttojen ja karaokelaitteiden 
hankintakuluja.  

Todettiin, että kirjamyyntitulot olivat vuonna 2016 yhteensä 180€ ja kirjoja on tällä hetkellä 
varastossa n. 45 kappaletta. Keskusteltiin tämän varaston erilaisista käyttötavoista. Kirjoja 
on pidetty myynnissä ja esillä esimerkiksi muinaismarkkinoilla, mutta myynti on ollut hyvin 
maltillista.  Ehdotettiin kirjojen lahjoittamista esim. uusille kyläläisille.  

Keskusteltiin vuoden 2016 korkotulojen suuruudesta. Sovittiin, että rahoitustuotot eli tilien 
korot pyritään huomioimaan jatkossa tarkemmin eli vuosittain.  

 

6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille vuoden 2016 osalta.  
 

7. Vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ( liite 3).  
Nähtiin, että toimintasuunnitelma on monipuolinen ja siitä käytiin vilkasta keskustelua. 
Tulossa on myös monia muita tapahtumia esim. Huovi-Lepomoision omakotiyhdistyksen 
teatterimatka Ypäjän musiikkiteatteriin (1.7), johon kyläläisetkin voivat osallistua.  Lisäksi 
Aniankyläyhdistyksen kanssa on keskusteltu yhteistyöstä teatteriretken järjestämiseksi.  

Ehdotettiin maastopyöräilyreitin ja/tai polkujuoksureitin saamista kylälle.  

Nostettiin esiin Korteniityntien ja Kranaatinmäentien risteyksien vaarallisuus Anian 
rantatielle tultaessa.  Risteyksissä on heikko näkyvyys ja vaaratilanteet ovat hyvin yleisiä 
esimerkiksi Anian rantatiellä liikkuvia pyöräilijöitä on risteyksessä vaikea nähdä. Sovittiin, 
että tutkitaan mahdollisuudet saada risteyksiin peilit. Jos asiasta tehdään anomus, siihen 
tulisi pyytää puoltavia lausuntoja eri toimijoilta esim. kyläyhdistykseltä ja poliisilta.  



 

Todettiin, että ranta-alueiden (Pappila ja Kesämälahti) vuokrasopimus on voimassa vielä 
tämän kesän, mutta sopimus on irtisanottu 1.10. alkaen yhteisalueiden osakaskunnan 
toimesta. 

Keskusteltiin TY Toivon talon uudesta yhteistyöehdotuksesta. Ehdotukseen ja mahdollisiin 
talkoisiin paikan kunnostamiseksi suhtaudutaan positiivisesti. Talkoita on pidetty talolla 
tähän saakka muutenkin säännöllisesti esim. ennen vuosijuhlia ja niiden jälkeen paikat 
siivottu hyvin perusteellisesti.  

Käytiin läpi tulo- ja menoarvio ( liite 3. ) ja päätettiin liittymis- ja jäsenmaksuksi  10 e / talous 

8. Valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Juha Hyttinen sekä 12 jäsentä vuodelle 2017. 
Edellisen hallituksen jäsenistä Tarja Tyynelä ei jatka ja hänen tilallaan jäsenenä aloittaa 
Merja Luoma. Muut jäsenet: Risto Rasinen, Pekka Jokela, Aatto Kalliomäki, Pertti Pirilä, 
Johanna Toiva, Helena Lindqvist, Eeva-Liisa Pirilä, Jaakko Yli-Öyrä, Elina Ahvonen, Pia 
Hakamäki ja Veli Häkkinen.  
 

9. Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku ja Päivi Talvitie sekä varahenkilöiksi  Matti ja 
Kyllikki Koskinen. 
 

10. Päätettiin, että hallituksenjäsenille ei makseta palkkioita, mutta toiminnantarkastajien on 
oikeus saada palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

 

11.  Uusia jäsenaloitteita ennen kokousta ei ole tullut.  

 

12. Muut asiat. 

Helena Lindqvist kertoi laajassa yhteistyössä valmistelluista suunnitelmista rakentaa 
Pappilan alueelle laivalaituri Pyhäjärven laivaliikennettä varten. Yhteisalueiden 
osakaskunnan, kunnan ja seurakunnan toimijoilla on hankkeeseen positiivinen kanta. 
Eu:n kautta saatavan rahoituksen puitteista ollut viimeksi tapaaminen Kantri ry 
toimijoiden kanssa. Todettiin, että tien rakentamisen edellytykset on tarkkaan 
selvitettävä ja varmistettava. Todettiin, että laiturin rakentaminen ei sisälly Pappilan 
alueen voimassa oleviin suunnitelmiin, mutta tarve on perusteltu ja laiturisuunnitelma 
nivoutuisi todennäköisesti hyvin alueen kehittämissuunnitelmiin. Nähtiin, että 
Pirkanmaan liitokin voisi olla kiinnostunut tässä koko Pirkkalan kannalta 
merkittävässä hankkeessa.  

Keskustelussa kannatettiin suunnitelmia ja sovittiin, että yhdistys voi ottaa jatkossa 
tarkemmin kantaa, kun selvitystyö konkretisoituu.  

 

Käytiin lyhyt keskustelu Kotolahden pitkään käytössä olleen polun/tien käyttöön 
liittyvistä käynnissä olevista neuvotteluista. Kyläyhdistys ei ole asiassa osapuolena, 
vaan yhteisalueiden osakaskunta. 

 

Keskusteltiin lyhyesti kotolahden rehevöitymistilanteesta. ELY:n (2016) antaman 



lausunnon jälkeen tilanne on ennallaan, eikä aktiivisia jatkotoimia ole käynnissä.  

 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


