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Yleistä
Pirkkala-Seura on vuodesta 1959 toiminut kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on työskennellä
kotikuntamme asumisviihtyvyyden ja alueellisen omaleimaisuuden edistämiseksi. Seura toimii alueen
asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä siten, että kotiseudun tuntemus ja kiintymys kotikuntaan
lisääntyy. Tiedottaminen ja kustantaminen, Pirkkalan historian taltioiminen sekä arkistointi ovat seuran
työssä tärkeitä.
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon, jonka vuosittaiseen päätapahtumaan osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan.

Seuran hallinto
Pirkkala-seuran käytännön toiminnasta huolehtii seuran syyskokouksen valitsema hallitus, jossa on
puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Näistä 2 on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen kokousten valmistelemiseksi ja tehtyjen päätösten toimeenpanemiseksi on asetettu
seuraavat vastuualueet
1.
2.
3.
4.

Hallinto, talous, henkilöstö ja sidosryhmätoiminta
Pirkkalainen-lehti
Kotiseutuhankkeet ja verkkoviestintä
Tapahtumat ja retket sekä kotiseutuarkisto

Jokaisella vastuualueella on hallituksen keskuudestaan nimeämä työryhmä ja sillä kokoonkutsuja.
Hallitus ja työryhmät kokoontuvat tarvittaessa.
Pirkkala-seura on osallinen kaikissa kunnan kaavoitushankkeissa. Seuran lausunnoissa keskitytään
kulttuuriympäristöarvoihin, asukkaiden hyvinvointiin ja luontokysymyksiin.
Pirkkala-seura ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Seuralla on nimetty rekisterin hoitaja.
Jäsenistölle lähetetään vuosittain 1-2 jäsenkirjettä ja heille tiedotetaan rekisteriä käyttäen muista
ajankohtaisista asioista. Rekisterissä on noin 480 jäsentä.

Pirkkalainen-lehti
Seuran julkaisema Pirkkalainen-lehti aloittaa 59. vuosikertansa. Lehti ilmestyy Pirkkalan – Härmälän –
Hatanpään alueella ilmaisjakelulehtenä noin 15.000 kappaleen painosmäärällä. Lehteä tilataan Pirkkalan
ulkopuolelle noin 250 kpl. Tavoitteena on pitää keskiviikkoisin ilmestyvä lehti edelleen monipuolisena,
lukijoita palvelevana uutis- ja ilmoituslehtenä sekä Pirkkalan asukkaiden yhdyssiteenä. Kunnan 2019
teettämän asukaskyselyn mukaan paikallinen lehti oli Pirkkalassa yhdessä kunnan internetsivujen
kanssa käytetyin tapa saada tietoa kuntalaisten käyttämistä julkisista palveluista (55 prosenttia
vastaajista, vuosi aiemmin vastaavassa tutkimuksessa myös 55 prosenttia). Edelleen tutkitaan tapoja,
joilla Pirkkalainen voisi kehittää digipalvelujaan lukutottumusten siirtyessä hitaasti kohti sähköistä
maailmaa. Paperilehti on yhä Pirkkalaisen vaikuttavin ja hyvää palautetta saava julkaisumuoto.
Pirkkala-Seura/Pirkkalainen-lehti toimii työnantajana vastuullisesti ja yhteistoiminnassa henkilöstön
kanssa tukien henkilöstön työhyvinvointia sekä ammatillista osaamista. Näitä edistetään
henkilökohtaisilla työkyvyn ylläpitoon suunnatuilla määrärahoilla ja yhteisiä virkistystapahtumia
järjestäen.
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Pirkkalainen-lehteä avustaa toimitustyössä ja tukee lehden 4 vuodeksi kerrallaan valittava
neuvottelukunta, johon kuuluu 10 jäsentä: Pirkkala-Seurasta 4, Pirkkalan kunnasta 4 ja Pirkkalan
seurakunnasta 2 jäsentä.

Kotiseutuhankkeet ja verkkoviestintä
Seuran kotisivuja päivitetään ja niille tuotetaan uutta sisältöä kuukausittain. Seuran kuva-arkistosta
valitaan mielenkiintoisia valokuvia erilaisina tuotteina myytäviksi. Seura viestii myös yhteistyössä
Pirkkalainen -lehden kanssa kotiseutuasioista. Vuoden aikana kerätään pirkkalalaisten mielipaikoista
kotiseudulla.
Pirkanpolut-hanke. Pirkkala-seura on saanut sen suunnitteluun maaseudun kehittämisrahasto Kantrin
rahoitusta. Tavoitteena on luoda yhtenäinen opastus Pirkkalan nykyisille poluille ja tehdä uusia
yhdyspolkuja. Pyydämme maanomistajien lupia maillaan kulkevien polkujen parantamiseen ja uusien
tekemiseen sekä opasteiden pystytykseen. Reitit on tarkoitus linjata merkkinauhoin tulevana keväänä.
Muu toteutus eli opasteiden ja taukopaikkojen ym. teko on eri hanke, johon haetaan uutta rahoitusta.
Reiteistä tehdään sekä painettu että nettikartta. Hankkeeseen on rekrytoitu ulkopuolinen koordinaattori.
Seura kannustaa kunnanosittaisten tai korttelikohtaisten kotiseuturyhmien perustamiseen sosiaalisessa
mediassa ja käynnistää ryhmiä mahdollisuuksien mukaan myös itse. Seura kartoittaa mahdollisuuksia
lisätä sosiaalisen median käyttöä informaatiokanavana kunnassa toimivien seurojen, kylien ja
yhdistysten välillä.

Tapahtumat ja retket sekä kotiseutuarkisto
Seura järjestää kevät- ja syyskokoustensa yhteydessä kotiseutuaiheista ohjelmaa ja osallistuu
kotikuntaan ja kotiseutuun liittyviin tapahtumiin.
Tehdään kesäretki kotimaiseen kohteeseen.
Kotiseutuarkistoa kehitetään ja markkinoidaan paikallisille yhdistyksille ja yhteisöille. Pirkkala-seura
huolehtii kunnan kanssa siitä, että arkisto saa käyttöönsä riittävät ja tarkoituksenmukaiset toimitilat,
joihin voidaan sijoittaa myös arkistosäilytystä vaativa kotiseutumuseon aineisto. Arkiston toiminnasta
Pirkkalan kunnan kanssa tehty sopimus saatetaan ajan tasalle. Pirkkala-seuran pitkän tähtäimen
tavoite on kotiseutu- arkiston saattaminen osaksi kunnan toimintaa.
Seura jatkaa kotiseutuarkiston mittavaa digitalisointia.

Huomionosoitukset
Pirkkala-seura myöntää ”vuoden pirkkalainen kotiseututeko” – palkinnon tunnustuksena paikkakunnan
hyväksi tehdystä merkittävästä työstä tai teosta. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle,
yhteisölle tai yhteenliittymälle tai se voidaan jättää jonakin vuonna jakamatta.
Pirkkala-seura myöntää kannustusstipendejä lukion, yläkoulun ja alakoulun oppilaille yhteistyössä
koulujen opettajakunnan kanssa.
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Talous
Pirkkalainen-lehden julkaisutoiminnan tavoitteena sekä edellytyksenä on liiketaloudellinen
kannattavuus, jonka olennainen osa ovat lehden ilmoitusmyyntituotot. Seuran muuta toimintaa
rahoitetaan jäsenmaksuilla ja tuotemyynnistä saatavilla tuloilla.
Seuran vuotuinen jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 18 euroa ja yhteisöjäseneltä 50 euroa.
Ainaisjäsenyys henkilöjäsenille 150€.
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