Pirkkalankylän kyläyhdistys ry.

Liite 3.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Kyläyhdistys jatkaa toimintaansa aikaisempien vuosien toiminnan viitoittamalla tiellä.
Tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän
elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana,
parantaa toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, edistää asukkaiden
viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden
säilymistä alueella.
Tavoitteena on aloittaa naapuritoiminnan kehittäminen yhteisöllisyyden ja
turvallisuuden lisäämiseksi.
Kyläyhdistys toimii yhteistyössä mm. muiden asukasyhdistysten, seurakunnan ja
Pirkkalan kunnan kanssa ottaen huomioon kunnan strategiaperiaatteet eli välittämisen,
vastuullisuuden, yhteisöllisyyden ja luovuuden joissa pyrimme vaikuttamaan
asukkaiden hyvinvointiin ja aktiivisuuteen.
Tarkoituksena on järjestää:
- Helatorstaina 25.5. klo 10-13 kirpputori ja munkkikahvila Ty Toivontalolla
- ti 9.5. klo 17 alkaen kyläteiden ja Anian Rantatien siivoustalkoot perinteisesti
äitienpäiväksi.
- Su 18.6. klo 13-16 opastettu kyläkävely. Teemana Pirkkalankylän noitakävely, jossa
kohteena Neulakaivo ja Paravuori.
- Mato-ongintakisat yhteistyössä kalastuskunnan kanssa
- Osallistuu Muinaismarkkinat tapahtuman toteuttamiseen la 15.7. ja su 16.7.
- Lastentapahtuma koulujen alkamisen aikoihin.
- Teatteri- tms matka
- Maalaisnaisten rnammakerhotoirninta (Äiti/lapsikerhotoimintaa) 8.5. klo 17.30
- Toimintaa nuorille (sählyvuoro koululla)
- Yhdistyksen 14. vuosijuhla syksyllä 2017
- Tiedotustoimintaa (kotisivut, facebook ja mahdollisesti kylälehti)
- Huolehtii Pirkkalankylän kulttuuripolusta. Lisätietoa ympäristöyhdistyksen ja
kunnan verkkosivuilta.
- Huolehtii tulossa olevasta Neulakaivon opastetaulusta (asettaa Taivaannaula ry)
- Avaa ja ylläpitää Pyhäjärvellä retkiluistelu-/hiihtouraa Uittamosta Reipin ja
Hirvisaaren laavun kautta Savilahteen sekä maalla hiihtouran Kirkonkylän koululta
Reippiin
- Ylläpitää yhteisalueilta vuokrattuja Pappilan ja Kesämälahden rantoja sekä
Kesämälahden rannalle rakennettuja veneiden rantapaikkoja.
- Yhdistys seuraa ja tarvittaessa ottaa kantaa kylän asukkaisiin vaikuttaviin
hankkeisiin kuten
-Pirkkalan yleiskaavatilanne
-Vanban hautausmaan tilan seuraaminen ja vaikuttaminen siihen,

että hautausmaalla säilyy kulttuuriperintöä jälkipolville.
- Pirkanmaan maakuntakaava 2040 eteneminen
- Vaikuttaa Kotolahden tilan parantamishankkeisiin
-Osallistuu muihin aluettamme koskeviin hankkeisiin kuten
yhteistyöhön srk:n kanssa Pappilan alueen kehittämisessä.
-Osallistuu TY Toivon talon talkoisiin
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