TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
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.
Pirkkala-seura teki joulukuussa 2021 historiansa suurimman päätöksen myydessään
Pirkkalainen-lehden julkaisutoiminnan Pirmediat Oy:lle. Lehti on ollut keskeinen osa seuran
toimintaa, ei vähiten taloudellisesti. Uudessa tilanteessa Pirkkala-seura voi kehittää
toimintaansa todelliseksi kotiseutuyhdistykseksi. Osa toimintasuunnitelman sisällöstä on
lyhyestä valmisteluajasta johtuen esitetty vain otsikonomaisesti. Alustavat suunnitelmat
näiltä osin tarkentuvat tulevan vuoden aikana.
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 hallitus
voi asettaa vastuualueita.
Pirkkala-seura ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Seuralla on nimetty rekisterin
hoitaja. Jäsenistölle lähetetään vuosittain jäsenkirjeitä ja heille tiedotetaan rekisteriä
käyttäen muista ajankohtaisista asioista. Rekisterissä on noin 440 jäsentä.
Kartoitetaan mahdollisuutta osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaamiseen
Toimitilojen järjestely ja kehittäminen
Laitteiston (tietokone, tulostin, kamera, puhelin, maksupääte…) hankkiminen

Kotiseutuhankkeet ja verkkoviestintä
Seuran kotisivuja päivitetään ja niille tuotetaan uutta sisältöä säännöllisesti. Seuran kuvaarkistosta valitaan mielenkiintoisia valokuvia erilaisina tuotteina myytäviksi. Seura viestii
myös yhteistyössä Pirkkalainen -lehden kanssa kotiseutuasioista.
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.
Aloitetaan paikallisen nettiradion lähetyksiä Pirkkalassa.
Jatketaan Pirkkalan asuinalueiden ja muiden alueiden paikannimien historian kartoitusta ja
ylläpidetään paikannimikortistoa, joka julkaistaan myös seuran nettisivuilla.
Kartoitetaan Pirkkalan alueen vanhat rajapyykit ja pyritään suojelemaan ne sekä
merkataan ne maastoon pienellä esittelyllä.
Aloitetaan virtuaali-Pirkkala yhteistyössä kunnan kanssa. Kartoitetaan mahdollisuutta
avustusten hakemiseen
Osallistutaan yhteistyössä kunnan kanssa Pirkkala 100-v juhlavuoden järjestelyihin.
100 tarinaa Pirkkalasta + kirja
Pirkkala-Seuran luontopolun ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.
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.
Järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa Jouko Hillukan muistoseminaari

Osallistutaan Pirkkalan kunnan 100-v juhlien järjestämiseen
Juhlateltta -tapahtuma
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.
Kartoitetaan tukirahaston perustamista paikalliseen kotiseututyöhön.
Talous
Seuran talous koostuu jatkossa vuokratuloista, jäsenmaksuista, tuotemyynnistä, kirjan
kustannuksesta ja sijoitustoiminnan tuotoista
Seuran vuotuinen jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 18 euroa ja yhteisöjäseneltä 50 euroa.
Ainaisjäsenyys henkilöjäsenille 150€.
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