
 
 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2022 
 
Vuosi 2022 oli seuran 63. Toimintavuosi. Syksyllä päätettiin palkata seuran historian ensimmäinen 
toiminnanjohtaja ja käynnistettiin rekrytointi. 

Jäsenistö 
Pirkkala-Seurassa oli 31.12.2022 henkilöjäseniä 413 ja yhteisöjäseniä 4. Jäsenmaksun suuruus oli 18 € 

henkilö- ja 50 € yhteisöjäseneltä sekä uutena mahdollisuutena 150 € ainaisjäsenmaksu. Jäsenlaskutus 

toteutettiin jäsenrekisteriä hyväksikäyttäen sähköpostilaskuna sekä paperilaskuna. Lisäksi 

paikallislehdessä oli jäsenmaksu -ilmoitus. 

 

Yhdistyksen kokoukset 
Kevätkokous pidettiin 24.3.2022 Pirkkalan yhteislukio Silmussa. Kokoukseen osallistui 17 seuran 
jäsentä. Ennen varsinaista kokousta katseltiin viimeinen osa kotiseutuvideosta ”Pirkkala kasvaa ja 
kehittyy”. 
 
Syyskokous pidettiin Kahvila Seelassa 24.11.2022. Kokoukseen osallistui 12 seuran jäsentä.  
Ennen varsinaista kokousta Pekka Kaarninen esitteli uutta Pirkkalan historia teosta. 
 

Hallitus ja tilintarkastus 
Hallituksen jäsenet Olli-Pekka Silfverhuth, Arto Järvinen, Leena Hulkkonen, Aki Hepokorpi, Pirjo 
Jukarainen, Pirjo Kivelä, Matti Pitkänen ja Kauko Järvensivu.  Hallituksen puheenjohtaja vuonna 2022 oli 
Petri Laiho ja varapuheenjohtaja Matti Pitkänen. 

Rahastonhoitajana toimi Hannu Routamaa ja sihteerinä toimi Aki Hepokorpi. 
 
Hallitus asetti keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja valmistelua varten seuraavat työryhmät: 
Radio-, tarina-, verkkosivu ja tapahtumatyöryhmät. Lisäksi nimitettiin arkistovastaavat, some-vastaavat 
ja retkipäällikkö. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista kaksi sähköpostikokouksena.  

Tilintarkastajana toimi HT Anna Ratilainen ja varalla HTM Mikko Koponen. 
 
Pirkkala-Seura oli jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa ja Pirkkalan Yrittäjissä.  
 
Pirkkala–Seura omistaa 166m2:n liiketilan Kiinteistö Oy Pirkkalan Portissa, Suupantie 2, huoneistot 10 
ja 10A. Tilasta on vuokrattu Pirmediat Oy:lle n. 100 m2:n toimitilat. Loput neliöt ovat omassa käytössä.  
 
Pirkkala-Seura ry:llä on konsultatiivinen varainhoitosopimus OP Pohjolan Private yksikön kanssa. 
 
 
 



Seuran kotiseututyö vuonna 2022 
Pirkkalainen-lehden myynnin myötä seura etsi ja suunnitteli uusia kotiseututyön tapoja, mm. 
järjestämällä tulevaisuusseminaarin. 

 

Tapahtumat ja retket 
Perinteinen seuran kesäretki tehtiin 13.8.2022 Kanta-Hämeeseen, Riihimäelle ja Hämeenlinnaan. 
Retkelle osallistui 39 henkilöä. Matkanjohtajana toimi Matti Pitkänen. 
 
Käynnisteltiin paikallista nettiradioita. 
 
Järjestettiin Pirkkalan karnevaalien yhteydessä Lasten karnevaalit 20.8. Suupantorilla. 
 
Seura toteutti onnistuneen toimitilan remontin ja sisutuksen. 
 
Seura jatkoi sääntöuudistuksen valmistelua. 
 
Seura käynnisti 100 tarinaa Pirkkalasta –kirjahankkeen. 
 
Pirkkalainen-lehden neuvottelukunta lakkautettiin vuoden 2022 aikana. 
 
Jatkettiin seuran YouTube-kanavan kehittämistä. 
 
Pirkkala-seura osallistui 

 Pirkkalan kunnan Meidän Pirkkala –tapahtumaan. 
 Pirkkalan kunnan ja Nokian kaupungin järjestämään 100-vuotisjuhlaseminaariin. 
 Pirkkalan kulttuuritoimijoiden kokouksiin. 
 Kunnan 100-vuotisjuhlaan. 

 
Seuran kotisivuja päivitettiin vuoden aikana. 
 
Kävijämäärä seuran ylläpitämällä geokätköllä on lisääntynyt. 
 
Osallistuttiin mediakasvatuskoulutuksen järjestämiseen. 

 

Stipendit ja palkinnot 
Seura jakoi perinteisesti stipendejä Pirkkalan ala- ja yläkoulujen sekä lukion oppilaille. 

Luovutettiin Pirkkalainen kotiseututeko –palkinto Pirkkalan Karjala-seuralle. 

 

Aluesuunnitteluun vaikuttaminen 
Pirkkala-Seura antoi lausunnon seuraavista kaavoista: 

 Killon asemakaavan muutos (256) 
 Linnakorven asemakaavamuutos (263) 
 Loukonlahden asemakaavan muutos (260) 
 Naistenmatkan asemaakaavan muutos (257) 
 Rantaniityn asemakaavan muutos (267) 



 

Kotiseutuarkisto 
Kotiseutuarkistoon otetaan sen sääntöjen mukaisesti seurojen, järjestöjen, yritysten sekä maatilojen 

arkistoja sekä valokuvia, haastatteluja ja nauhoituksia. Kotiseutuarkistoa on pyritty edelleen 

markkinoimaan. Sieltä on poistettu sinne kuulumatonta aineistoa. Vanhoja kuvia ja äänitallenteita on 

digitalisoitu ja työ jatkuu edelleen.  

Kotiseutuarkisto on edelleen väliaikaisissa tiloissa Suupanniityn koululla. 

Keskustelut kotiseutuarkiston uudesta sijoituksesta Kirkonkylän koululle on aloitettu kunnan kanssa. 

 

Talous 
Seuran nimeämä sijoitustoimikunta on jatkanut sijoitustoimintaa. Seuran talous jatkuu vakaalla pohjalla. 
 
 
 
 
 
Pirkkalassa 12. maaliskuuta 2023 
 
Hallitus 
 
 
 
 
 
Petri Laiho   Matti Pitkänen Aki Hepokorpi 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja  
 
 
 
 
Pirjo Kivelä   Pirjo Jukarainen Leena Hulkkonen 
 
 
 
 
Olli-Pekka Silfverhuth  Kauko Järvensivu 


