PIRKKALA-SEURA
TOIMINTAKERTOMUS 2018
Pirkkala-Seuran toiminta oli vuoden 2018 aikana moninaista. Pirkkala-Seura antoi vuoden 2018 aikana useita
lausuntoja paikallisiin asemakaavoihin ja näiden muutoksiin. Seura toteutti yhdessä muiden paikallisten yhteisöjen
kanssa vuoden 1918 tapahtumiin liittyvän yleisöluennon, näytelmän ja toritapahtuman. Pirkkalainen-lehden toimitus
jatkoi paikallisuutisista tiedottamista myös sosiaalisessa mediassa (omalla Facebook sivulla). Perinteisen ja suositun
vuotuisen kesäretken teemana oli tällä kertaa rautatiehistoria. Koululaisille jaettiin tuttuun tapaan kannustusstipendejä.
Lehden ilmoitusmyyntiin vaikutti yleisesti painettujen lehtien mainosmyynnin laskeva trendi. Kuluneena vuonna
kuntavaalien hyvä ilmoittelu kuitenkin paikkasi taloustilannetta ja ilmoitusmyynnin kokonaismäärä oli hiukan korkeampi
kuin edellisenä vuonna. Rahoitustuotoista huolimatta tilikauden tulos oli kuitenkin tappiollinen. Jäsenmäärän kehitys
on positiivinen; seuraan liittyi vuonna 2018, 80 uutta jäsentä.
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Seuran jäsenet ja hallinto
Jäsenistö
Seuran
jäsenmäärän
kehitys on ollut
viime vuonna
positiivinen;
seura sai 80 uutta
jäsentä vuonna
2018.

Pirkkala-Seurassa oli 31.12.2018
•

478 henkilöjäsentä (398 vuonna 2017)

•

4 yhteisöjäsentä.

Jäsenmaksun suuruus oli 15 € henkilö- ja 50 € yhteisöjäseneltä. Jäsenlaskutus
toteutettiin jäsenrekisteriä hyväksikäyttäen lähettämällä joko sähköposti- tai
paperilasku kaikille osoitetietonsa antaneille jäsenille.

Yhdistyksen kokoukset
Kevätkokous pidettiin 20.3.2018 yhteislukio Silmun tiloissa. Kokoukseen osallistui
27 seuran jäsentä. Kokouksessa Pirkkala-Seuran puheenjohtaja Petri Laiho esitteli
Pirkanpolut -polkuhanketta
Syyskokous pidettiin Pirkkalan Kirkonkylän vanhassa puukoulussa 27.11.2018.
Kokoukseen osallistui 21 seuran jäsentä. Syyskokouksen alussa koulun rehtori
Mikko Salkinoja esitteli Kirkonkylän koulun historiaa, nykytilannetta ja tulevaisuutta..

Hallitus ja tilintarkastus
Syyskokouksessa kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pitkänen ja seuran
puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Petri Laiho. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä
Pirjo Jukarainen valittiin uudelleen ja Hannu Routamaan tilalle valittiin Aki
Hepokorpi. Hallituksessa jatkavat Matti Pitkänen, Miia Terämä, Kauko Järvensivu,
Janne Roihu, Pirjo Kivelä ja Anne Lehtinen.

Toimintakertomus 2018

Sivu 2
5

Hallituksen puheenjohtaja vuonna 2018 oli Petri Laiho ja varapuheenjohtaja Kauko
Järvensivu. Rahastonhoitajana toimi Hannu Routamaa ja sihteerinä toimi Anne
Lehtinen.
Hallitus asetti keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja valmistelua varten
seuraavat työryhmät:
•

Hallinto, talous, henkilöstö ja sidosryhmätoiminta: Petri Laiho (koollekutsuja),
Hannu Routamaa, Kauko Järvensivu ja Antti Jokinen

•

2. Pirkkalainen -lehti: Petri Laiho (koollekutsuja), Hannu Routamaa, Antti
Jokinen

•

3. Kotiseutuhankkeet, kaavat ja verkkoviestintä: Pirjo Jukarainen
(koollekutsuja), Petri Laiho, Anne Lehtinen, Janne Roihu

•

4. Tapahtumat ja retket sekä kotiseutuarkisto: Matti Pitkänen (koollekutsuja),
Pirjo Kivelä, Kauko Järvensivu, Miia Terämä

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Tilintarkastajana toimi HTM Erkki Viitanen ja varalla HTM Kauko Keränen.

Seuran hallitus vuonna 2018. Kuva: Antti Jokinen
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Pirkkalainen lehden neuvottelukunta
Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2018 olivat
•

Lauri Hietalahti

Pirkkalan kunta, puheenjohtaja

•

Petri Laiho

Pirkkala-Seura, varapuheenjohtaja

•

Matti Pitkänen

Pirkkala-Seura

•

Kauko Järvensivu Pirkkala-Seura

•

Anne Lehtinen

•

Tapio Kangasniemi Pirkkalan kunta

•

Arja Rinneaho

•

Jaana Ristimäki-Anttila

Pirkkalan kunta

•

Anna-Maija Lahtinen

Pirkkalan seurakunta

•

Mari Lilja

Pirkkalan seurakunta

Pirkkala-Seura

Pirkkalan kunta

Neuvottelukunnan sihteerinä toimi Antti Jokinen. Neuvottelukunta ei kokoontunut
vuoden 2018 aikana.

Seuran jäsenyydet
Pirkkala-Seura oli vuonna 2018 jäsen
•

Suomen Kotiseutuliitossa,

•

Hämeen Heimoliitossa

•

Pirkkalan Yrittäjissä.
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Seuran kotiseututyö vuonna 2018
Tapahtumat
Pirkanpolut hankkeessa
laaditaan
Pirkkalan ja
Lempäälän
alueelle 100km
kattava
polkureitistö.

Pirkkala-Seura päätti toteuttaa Pirkanpolut -nimisen hankkeen, jonka tarkoituksena
on laatia Pirkkalan ja osin Lempäälän puolelle n. 100 km kattava polkureitistö.
Hankkeeseen haetaaan Kantri ry:lta hankerahoitusta ja hankkeeseen palkataan
osa-aikaisesti projektityöntekijä koordinoimaan hanketta.
Pirkkala-seura järjesti
•

yhdessä Pirkkalan seurakunnan kanssa historioitsija Tuomas Hopun
yleisöluennon vuoden 1918 Pirkkalan tapahtumista 28.3.2018

•

yhdessä Pirkkalaisten puolueiden ja muiden toimijoiden kanssa näytelmän
”Punakapina Pirkkalassa 1918” ja toritapahtuman 5.5.2018. Näytelmä
esitettiin täydelle salille Yhteislukio Silmussa

•

yhdessä pirkkalalaisten ja pirkkalaishenkisten yritysten kanssa
uudenvuoden vastaanoton ja ilotulituksen Vähäjärven tuntumassa
31.12.2018. Osanottajia oli noin 1000

Pirkkala-seura osallistui
•

Pirkkalan muinaismarkkinoiden toteutukseen 14.-15.7.2018

•

6-luokkalaisten kotiseutupäiville Reipin museolla 16.8.2018

•

”Meidän Pirkkala”-kuntalaistapahtumaan Vapaa-aikakeskuksella 23.8.2018

•

Pirkkalan vanhat talot tapahtumaan 11.8.2018

•

itsenäisyyspäivän Pirkkalan kunnan juhlavastaanoton toteutukseen
6.12.2018

•

Pirkkalan kulttuuritoimijoiden kokouksiin
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Stipendit ja palkinnot
Seura myönsi
stipendejä

Seura jakoi perinteisesti stipendejä Pirkkalan ala- ja yläkoulujen sekä lukion

Pirkkalan koulujen

oppilaille.

oppilaille sekä

Seura luovutti stipendejä Punakapina Pirkkalassa 1918 – näytelmään osallistuneille

Punakapina

nuorille näyttelijöille.

Pirkkalassa 1918
näytelmään
osallistuneille
nuorille
näyttelijöille.

Kotisivujen kehittäminen ja markkinointi
Seuran kotisivuja on täydennetty vanhoilla valokuvilla. Seuran hallussa olevia
valokuvia painettiin isoiksi tauluiksi ja digitalisoitiin.
Seuran ylläpitämällä geokätköllä on ollut runsaasti kävijöitä.

Aluesuunnitteluun vaikuttaminen
Pirkkala-Seura antoi lausunnon seuraavista kaavaehdotuksista:
•

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaava (1002)

•

Loukonlahden asemakaavan muutos (250)

•

Kyöstin asemakaavan muutos (247)

•

Pereen asemakaavan laajennus (248)

•

Killon asemakaavan laajennus (251)
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Vuotuinen kesäretki
Kesäretkellä
matkattiin
museorautatietä
pitkin
Humppilasta
Jokioisiin ja
tutustuttiin
rautatiemuseoon.

Pirkkala-Seuran kesäretki 18.8.2018 suuntautui Kanta-Hämeeseen ja pohjoiselle
Uudellemaalle. Retkelle osallistui 59 henkilöä. Hinnoittelussa oli ensimmäistä kertaa
myös lapsihinta ja mukana olikin 5 lasta.
Retkeläiset matkasivat ensin kapearaiteista museorautatietä Humppilasta Jokioisiin
pysähtyen välillä Minkiön asemalla. Matka jatkui Lopen Räyskälään Marskin
Majalle, jossa tutustuttiin majan historiaan ja nautittiin maittava lounas. Viimeinen
kohde oli Suomen Rautatiemuseo Hyvinkäällä. Siellä nähtiin mm. perinnejuna
Valtteri ja Venäjän keisarin juna sekä museon muu monipuolinen rautateiden
kalusto ja välineistö. Ennen kotiinlähtöä kahviteltiin vielä mielenkiintoisen historian
omaavassa Salonkiravintola Neilikassa Hyvinkään Palopurossa.
Matka koettiin onnistuneeksi. Matkanjohtaja Matti Pitkänen sai osanottajilta myös
eväitä seuraavan kesäretken suunnitteluun.

Kuva: Pentti Oravasaari
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Kotiseutuarkisto
Kotiseutuarkistoon otetaan sen sääntöjen mukaisesti seurojen, järjestöjen, yritysten
sekä maatilojen arkistoja sekä valokuvia, haastatteluja ja nauhoituksia. Arkiston
yhteydessä on tilaa myös museoaineistolle. Kotiseutuarkistoa on pyritty edelleen
markkinoimaan. Sieltä on poistettu sinne kuulumatonta aineistoa. Vanhoja kuvia ja
äänitallenteita on digitalisoitu ja työ jatkuu edelleen.
Pirkkalan kunnanhallitus käsitteli 8.10.2018 Pirkkala-seuran kirjelmää
kotiseutuarkiston tiloista ja toiminnan tulevaisuudesta. Päätöksen mukaan kunnan
ensisijainen tavoite on tukea kotiseutuarkistoa tilojen ja asiantuntija-avun
muodossa. Kunta ei ota kotiseutuarkistoa hoitaakseen, mitä Pirkkala-seura esitti
pitkän tähtäimen tavoitteenaan. Päätöksessä ei otettu kuntaa kirjelmässä esitettyyn
kunnan ja Pirkkala-seuran vuonna 1999 tehdyn sopimuksen ajantasaistamiseen.
Kotiseutuarkiston tilat Nuolialan kirjaston alakerrassa puretaan toiminnan siirtyessä
kesällä 2019 Nuolialan uuden yhtenäiskoulun yhteyteen. Kotiseutuarkistolle
osoitettiin uudet, mutta edelleen väliaikaiset tilat Suupanniityn koululta, minne
muutetaan helmikuussa 2019.
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Julkaisutoiminta
Pirkkalainen -lehti
Pirkkala - Seuran julkaisema Pirkkalainen -lehti ilmestyi edelleen jokaviikkoisena eli 52
numeroa vuodessa. Lehden jakelulevikki oli n. 15 000 kappaletta. Lehti kannettiin Pirkkalan
kotitalouksien lisäksi Härmälään ja Hatanpäälle ja kaksi numeroa myös Nokialle.
Lehden nettisivuilla oli vuoden aikana paljon sivukatselua ja myös Facebook-sivut kuuluivat
julkaisuvälineistöön.
Päätoimittajana jatkoi Antti Jokinen ja toimittajana Maija-Riitta Merikanto. Toimittajien lomasijaisena oli Jenna Lahti. Ilmoitusmyyntiä hoitivat ilmoituspäällikkönä Helga Soukola ja
ilmoitusmyyjänä Eija Forssell, joka jäi eläkkeelle loppuvuodesta 2018. Jaana Huttunen toimi
Eija Forssellin sijaisena.
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Talousyhteenveto
Pirkkala–Seura omistaa 166m2:n liiketilan Kiinteistö Oy Pirkkalan Portissa,
Suupantie 2, huoneistot 10 ja 10A. Tila on Pirkkalainen–lehden toimituksen
käytössä ja tilasta on vuokrattu Taittoteamille 24m2:n toimitilat.
Pirkkala-Seura ry:llä oli konsultatiivinen varainhoitosopimus OP Pohjolan Private
yksikön kanssa.
Lehden ilmoitusmyyntiin vaikutti yleisesti painettujen lehtien mainosmyynnin laskeva
trendi. Kuluneena vuonna kuntavaalien hyvä ilmoittelu kuitenkin paikkasi
taloustilannetta ja ilmoitusmyynnin kokonaismäärä oli hiukan korkeampi kuin
edellisenä vuonna. Seuran taseen loppusumma 31.12.18 oli 402 760,90 €.
Liiketappio oli -44 547,57 euroa.
Rahoitustuottojen ansiosta tilikauden tappio oli -34 454,13 euroa. Esitetään
kevätkokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto- ja
tappiotilille. Seuran maksuvalmius pysyi kohtuullisella tasolla ja tase vahvana.
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Yhteystiedot

PIRKKALA-SEURA
Suupantie 2 A 10
33960 PIRKKALA
Puh. (03) 3143 1900
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www.pirkkalainen.com

