Pirkkalankylän kyläyhdistys ry
Hallituksen kokous
Paikka: Ty Toivon talo, Kranaatinmäentie 94
Aika: Keskiviikko 30.8.2017
Paikalla: Aatto Kalliomäki, Riitta Savioja, Risto Rasinen, Helena Lindqvist, Eeva-Liisa Pirilä,
Pekka Jokela, Pia Hakamäki (siht.), Juha Hyttinen (pj.), Johanna Toiva, Elina Ahvonen, Pertti
Pirilä ja Jaakko Yli-Öyrä
Poissa: Merja Luoma, Veli Häkkinen
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Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja se löytyy verkkosivuiltamme (avaa linkki)
Ilmoitusasiat
- Kyläyhdistys on saanut toiminnastaan kunniamaininnan Pirkan kylät ry:ltä
- Suomen ensimmäinen hiisikyltti pystytetään neulalähteelle 3.9. Toivotaan runsasta
osallistujien joukkoa. Juha on paikalla ja ottaa yhteyttä myös paikallislehteen. Tieto
löytyy sekä verkkosivuilta&facebookista ja Pirkkalan tapahtumakalenterissa.
- Juha on ollut yhteydessä kyläporttien rakentamiseksi ELY-keskukseen ja informoi lisää,
kun tarkempaa tietoa malleista saadaan.

6. Yhdistyksen taloustilanne, jäsentilanne ja jäsenmaksutilanne
- Riitta kertoi taloustilanteen: Säästötilillä 13 000 ja käyttötilillä 6900, josta 1000 on
varattu retkiluistelureitin ylläpitoon.
- Jäsenmaksut 95 taloutta, joista 60 kannatusjäseniä. Viime vuonna jäseniä 125. Sovittiin,
että Riitta kokoaa vielä jäsenmaksun suorittamattomista listan (eli noin 30) ja Juha
hoitaa jakelun. Nähtiin, että jatkossa kannattaa jakaa heti vuosikokouksen jälkeen
perinteinen tilisiirtolomake postilaatikoihin.
7. Yhdistysrekisteritilanne
- Risto tekee jäsenilmoitusrekisteriin muutoksen, kun Pia, Pekka ja Juha ilmoittavat
hänelle henkilötiedot.
8. Tulevat tapahtumat ja toimikuntien asiat
- Vuosijuhlat pidetään 7.10. klo 17 alkaen ja pöydät järjestetään 6.10.
- Sovittiin, että tiedotustoimikunta tekee luonnoksen kutsusta (jakelu 150 kpl).
- Verkkosivuille on saatu mukavasti uutta sisältöä. Ehdotettiin kahden sivun uuden sivun
rakentamista: 1. kylän ilmoitustaulu, jonne koottaisiin tietoa kylällämme sijaitsevista
palveluista ja 2. luontohavaintoja, jonne kootaan kuvia pienen kuvatekstin kanssa.
Tavoitteena on pidemmällä aikavälillä saada sivustolle ”kylälehden” tunnelmaa. Pekka
on luonut hallituksen jäsenten työskentelyä varten myös uuden yhteisen sivun, joka
edellyttää kirjautumista päivittäjän tunnuksilla.
- Emäntätoimikunta on huhkinut talkoovoimin kesän tapahtumissa. Vuosijuhlan
arpajaisiin kaivataan uusia palkintoja ja paljon mukavaa ohjelmaa. Ohjelma lyödään
lukkoon 14.9.
o Elina kysyy Katariinaa.
o Eeva-Liisalla kysyy arpajaispalkintoja ja hänellä tiedossa hyvät bändi, mutta
myös muita vaihtoehtoja kannattaa selvittää esim. yhden tunnin tanssit.
o Aatolla arpajaispalkinto tulossa
- 14.9. klo 18 emäntävetoinen kokous Elinalla, johon kaikki ovat tervetulleita

-

Luontopolku: Risto vie eteenpäin asiaa kylttien uusimisesta kuntaan
Pappilanranta niitetty ja Pehulan rannassa kaikki tällä hetkellä kunnossa.
Johanna kertoi, että Ty Toivon talolta pyydetty pihojen niittoa kerran kuukaudessa ja
näin mahdollista korvata vuokramaksuja. Remonttisuunnitelmista ei lisätietoa.

9. Suoja-arkkujen hankinta pihateltoille ja karaokelaitteille
- Sovittiin, että tilataan suoja-arkut Gastrokeittiöltä (570€). Toiveena myös kantokahvat.
(Juha)
10. Neuvottelut Pappilan ja Topparin yhteisalueiden kanssa
Todettiin, että neuvottelut eivät ole käynnistyneet. Riitta hoitaa tienhoitomaksun (60€).
11. Muut asiat
- Juhalle lista hallituksen jäsenten puhelinnumeroista (Pia)
- Yhdistyskoulutuksessa Urjalassa olivat Pia ja Eeva-Liisa.
- Kahvinkeittimen vuokra nostetaan 20 euroon. Vuokrausehdot vielä mietintään. (Elina)
- Seurakunta aloittanut ensimmäistä kertaa avoimen perhekerhon Pappilassa, torstaisin
9.30–11. Toimintaan voi osallistua esim. kahvittelun merkeissä myös ilman lapsia.
- Maalaisnaisten mammakerho jatkaa myös vapaa-muotoisia tapaamisia Pappilassa.
- Keskusteltiin liikennenopeuksista, tiehoitokunnan mahdollisuuksista vaikuttaa
nopeuksiin. Nähtiin, että esim. 30 km/h olisi sopiva Korteniityntiellä.
12. Seuraava kokous torstaina 14.9. klo 18, Elinalla

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

