
Pirkkalankylän kyläyhdistys ry 
Hallituksen kokous 
Paikka: Ty Toivon talo, Kranaatinmäentie 94 
Aika: Torstaina 9.11.2017 
 
Paikalla: Juha Hyttinen (pj.), Pertti Pirilä, Aatto Kalliomäki, Risto Rasinen, Veli Häkkinen, Riitta 
Savioja, Johanna Toiva ja Pia Hakamäki (siht.) 
 
Poissa: Merja Luoma, Jaakko Yli-Öyrä, Helena Lindqvist, Elina Ahvonen, Pekka Jokela, Eeva-Liisa 
Pirilä 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Esityslista hyväksyttiin. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Todettiin, että valitettavasti pöytäkirja puuttuu. Pia kertasi edellisen kokouksen (28.9) 
muistiinpanoista kokouksen asiat lyhyesti. Kokouksessa keskityttiin kyläjuhlien 
järjestämiseen. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin turvallisuuden edistämiseen liittyvistä 
toimista, esimerkiksi kyläportit. Toimien nähtiin liittyvän laajempaan yhteistyön 
kokonaisuuteen eli kunnan tulevaan turvallisuussuunnitelman päivitystyöhön.  
 
Kokouksessa keskusteltiin tarpeesta valmistella sääntömuutoksia aktiivitoiminnan 
tukemiseksi jatkossa. Muutokset tulisi käsitellä vuosikokouksessa. Tätä yhdistyssääntöjen 
muokkaamista pidettiin parempana vaihtoehtona kuin yksittäistä, erikseen tehtyä 
kulukorvausta esimerkiksi emäntätoimikunnan matkaan. Kokous ei ollut päätösvaltainen 
päättämään asiasta. 
 

5. Avustus- / toimiraha-asiat  
Todettiin, että Pirkkalan kunnassa on kulttuurin, liikunnan ja nuorison kohdeavustukset ovat 
haettavissa 10.11.2017 asti. Kyläyhdistys ei hae tällä kertaa kohdeavustusta, mutta 
omatoimirahan maksatushakemus (talkootuntien määrä yhteensä) sekä kuittikopiot on 
toimitettava kuntaan marraskuun lopussa. Maksatushakemus koskee koko vuotta 2016 ja 
avusta myönnetään korkeintaan 40 % kokonaiskustannuksista. (Lisätietoa Pirkkalan 
verkkosivuilta )  
 
Sovittiin, että toimintasuunnitelman mukaiset kaikki kulutositteet toimintamenoista lisätään 
maksatukseen. Riitta on tehnyt koonnin kuluista, johon on tulossa vielä muutama lisäys. 
 
Sovittiin, että Juha lähettää talkootuntilistan kokouksen jälkeen täydennettäväksi 
sähköpostilla. Jokainen tarkistaa omalta osaltaan tiedot ja ilmoittaa täydennykset suoraan 
Juhalle. Todettiin, että talkootunneista puuttuu vielä ammatti- ja konetyöt, jotka Pertti 
tarkistaa.  
 
Muistipaikalle tässä vaiheessa, että 30.4. mennessä toimitetaan tarkemmat lisätiedot 
omatoimirahaa varten (mm. toimintakertomus ja tilinpäätös).  
 

6.  Telttalaatikkoasia 
Laatikot vaativat vielä pientä jatkotyöstöä ja Juha toimittaa ne pajalle. Riitta maksaa laskun.  
 

https://www.pirkkala.fi/site/assets/files/5740/omatoimirahan_myontamisperusteet.pdf
https://www.pirkkala.fi/site/assets/files/5740/omatoimirahan_myontamisperusteet.pdf


7. Yhdistysrekisterin muutosilmoitus 
Juha kertoi, että yhdistysrekisteriin aiemmin ilmoitetut muutokset ovat tulleet voimaan 
tänään. 
  

8. Golf-kentän laajennusasia 
Risto kertoi lyhyesti aiheesta. Muutaman kunnan alueella (esimerkiksi Vantaa, Espoo) golf-
kentien reuna-alueet ovat käytöstä hiihtoladuille. Pirkkalassa tämä ei valitettavasti ole 
mahdollista. Tampereella sijaitsevan Ruotulan kentän siirtoa on käsitelty OKYT:n 
kokouksessa alustavasti ja aiheesta on ollut myös toinen palaveri ympäristöyhdistyksen 
koolle kutsumana. Laajennusasia liittynee tuleviin uusiin kaavoitussuunnitelmiin, myös 
teollisuus- ja asuinrakentamisen näkökulmiin. Todettiin, että kyläyhdistyksellä ei ole tässä 
vaiheessa selkeää kantaa asiaan. Sovittiin, että linkki Pirkkalan ympäristöyhdistys ry:n 
julkilausumaan jaetaan yhdistyksen facebook-sivulla. Nyt on hyvä aika keskustella ja ottaa 
kantaa. (Lisätietoa adressista) 
 

9. Kyläporttiasia 
Kyläjuhlilla oli mahdollisuus tutustua kolmeen eri vaihtoehtoon ja äänestää omia suosikkeja. 
Äänestyksen tulos oli kahden vaihtoehdon välillä tasainen, niukasti voittajana keltainen (19 
ääntä yhteensä) ja lähes yhtä suosittu oli punainen (18 ääntä yhteensä). Sininen vaihtoehto jäi 
selvästi kolmanneksi. Nähtiin, että toteutuksessa yhteistyö kunnan kanssa on tärkeää. 
Paikkana voisi olla Sikojoen jälkeen ensimmäinen portti ja jälkimmäinen portti kyläalueen 
toisella rajalla. Äänestys antaa tärkeää pohjaa toteutukselle ja porttihankkeeseen palataan 
keväällä.  

 
10. Kyläjuhlien palautteet 

Juhlien osallistujamäärä oli hyvä. Taikurin esitys sai paljon kiitosta. 
Juha kävi läpi kaikki juhlien palautteet.   

 
11. Muut asiat, ajankohtaisia tapahtumia 
Kirkonkylän koulun liikuntasalissa avoin sähly joka sunnuntaina klo 10–11.  
 
Verkkosivujen käyttökoulutus Ahlmannilla to 23.11. WordPress on yksi maailman käytetyimpiä 
julkaisujärjestelmiä – ja ilmainen. Ilmoittaudu 20.11. mennessä tällä 
lomakkeella: https://goo.gl/forms/zaMiv0U48GxIqbzi1 
 
21.11. klo 18 Karjalaseuran ja veteraanien avoin keskusteluilta kirjastolla 
26.11. Pirkkalan joulunavaus ja teemana muinaishistoria 
2.12 ja 3.12, 10.12, 12.12 ja 13.12 Pirkkalan pihlajat näytelmä Toivon talolla  
6.12. Kunnan yhteiset itsenäisyyspäivän juhlat ja myös jumalanpalvelus. 
21.3. klo 17 Pirkkalan kulttuuritoimijat tapaavat Toivon talolla. 
14.-15.7. Muinaismarkkinat Viikingit vesillä teemalla  
 
Risto kertoi, (tiedoksi) yksityisteiden kunnossapito sopimukset ollaan purkamassa. Jatkossakin 
tiekunnille korvataan 75 % kuluista, mutta todennäköisesti määrärahojen puitteissa. Tässä olisi 
tarvetta sitoville sopimuksille ja haja-asutusalueita muutos koskee erityisesti. 
 
12. Seuraava kokous sovitaan erikseen, alkuvuodelle 2018. 

 
 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.  

https://www.adressit.com/ei_golf-keskittymaa_pirkkalaan
https://goo.gl/forms/zaMiv0U48GxIqbzi1

