
Pirkkalankylän kyläyhdistys ry
Hallituksen kokous
Aika: Maanantaina 23.11.2020 kello 18.00
Paikka: Ty Toivon Talo Kranaatinmäentie 94, 33980 Pirkkala

Läsnäolijat: Eeva-Liisa Pirilä, Riitta Savioja, Merja Luoma, Juha Hyttinen, Jarkko Schroderus, 
Jaakko Yli-Öyrä, Pertti Pirilä, Veli Häkkinen, Risto Rasinen ja Jennica Kortesmaa

Poissa: Pekka Jokela, Anna-Maija Niskanen, Eeva Viljanen ja Aatto Kalliomäki

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
Klo 18.03 puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaisesti kokoontuneeksi. Kokouskutsu esitetty 
Whatsappilla ja sähköpostilla.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksytty sellaisenaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen pöytäkirjan sihteeri on lähettänyt jokaiselle sähköpostiin luettavaksi.
Hyväksytään edellinen pöytäkirja sellaisenaan.

5. Yhdistyksen taloustilanne
Riitta Savioja esitti kyläyhdistyksen taloustilanteen: käyttötilin tilanne 7196.11 -11.94 
(kokoustarjottavat 23.11.) yht. 7184.17 e, käteiskassa 200 e, kasvutuottotilillä 13 153.88 e
Muinaisviikkojen päivystyksestä kunta maksanut tilille 600 e.

6. Kantri ry:n avustushakemus
Heinäkuussa lähetetty 1. hakemus. Hakemuksen kanssa on ollut sähköisen allekirjoituksen 
kanssa ongelmia. Puheenjohtaja allekirjoittaa sihteerin ja/tai rahastonhoitajan kanssa.

7. Kulttuuriministeriön korona-avustus
Haetaan muinaismarkkinoiden peruuntumisen vuoksi tulonmenetyksestä korona-avustusta. 
5219.69 e tilikauden tulos miinuksella.  Haetaan myös yleisavustus taiteen ja kulttuurin 
valtakunnallisten yhteisöjen toimintaan v. 2021. Esimerkiksi haetaan tukea kesätalonmiehen
palkkaukseen.

8. Joulupuurotilaisuus
Koronan kiihtymisvaiheen takia pidättäydytään puurojuhlan järjestämisestä. Katsotaan 
tilannetta uudelleen ensi vuoden puolella.

9. Yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeus
Pidättäydytään muuttamasta sääntöjä. Jatketaan samalla tavalla kuten tähän asti. Eli pj ja/tai 
varapj sekä sihteeri ja/tai rahastonhoitaja allekirjoittaa.
Sihteerille hankitaan sähköisen allekirjoittamisen oikeus. 



10. Muut asiat
Joulutervehdys jaetaan jokaiseen postiluukkuun
Facebookiin annetaan sihteerille käyttöoikeus hyväksyä uusia jäseniä Pirkkalankylän 
Facebook-sivuille. 
Liikunnanohjaaja Marika Mäkipää on tuonut ehdotuksen, että jos saadaan tukea, niin hän 
voi pitää 2 kertaa kuukaudessa jumppaa Toivon talolla. Tämä lisäisi yhteisöllisyyttä kylällä 
ja estäisi syrjäytymistä. Lisätään tämä ensi vuoden yhteisöllisyysraha-tukihakemukseen. 

Reipin tilan tyhjeneminen ja rakennusten tyhjilleen jääminen herättää kiinnostusta. 
Kansalaisaloite kulttuuritaloksi Pirkkalan oppaiden ja Pirkkala-yhdistyksen toimesta on 
vireillä. Kyläyhdistykseltä toivotaan mielipide aloitteesta, tämä toimitetaan Juhalle 
luettavaksi.

Tieosuuskunnalla on kunnan kanssa erimielisyys tievalojen omistuksesta. Tievalojen lamput
ovat vanhaa mallia, joten niihin ei tulevaisuudessa saada enää polttimoita. Tämä tarkoittaa 
uusien valaisimien hankkimista ja hankkimiskulut jäävät todennäköisesti tieosuuskunnalle.  
Tiekunnalle voidaan kyläyhdistykseltä antaa tukea ja suositus, mikäli he tarvitsevat lisätukea
kiistaan. Laitetaan kyläyhdistykseltä ehdotus ja suositus nopeusrajoituksen laskemisesta 30 
km/h tieosuuskunnalle. Lapsiperheiden määrä on lisääntynyt sekä peurojen määrä on 
lisääntynyt merkittävästi. Tästä syystä varovaisuutta tiellä liikkuessa tulisi harjoittaa 
enenevissä määrin. Varokaa lapsia!- liikennemerkki lisätään tieosuuskunnan suositukseen 
mukaan.
 
Aikataulu joulutervehdykselle. puheenjohtaja tekee raakavedoksen ja laittaa hallitukselle 
kommentoitavaksi. raakavedos 5.12. viimeistään. 51 viikolla jakoon kotitalouksiin. Risto 
ilmoittaa kappalemäärän.

11. Seuraava kokous
Mikäli ilmenee kokoontumiselle tarvetta, kokoonnutaan vielä tämän vuoden puolella, 
muutoin puheenjohtaja kutsuu koolle alkuvuoden aikana.

12. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.01. 


