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Jäsenkirje huhtikuu 2018
Ylöjärvi-Seurassa toimii tavattoman ahkeria
paikkakuntalaisia. Eräs esimerkki on vuonna 2017
lentoon lähtenyt Facebookin ryhmä ”Ylöjärvi
vanhoissa kuvissa”, jossa yhdistyksemmekin on
mukana. Lähde seuraamaan!
Kesällä 2017 suuren suosion aikaansai vanhojen
valokuvien näyttely Kauppakeskus Elossa.

Valokuva vuoden 2017 siivoustalkoista, jossa mukana oli
Asuntilan ja Veittijärven koulun oppilaita.

Viime vuonna toimimme aktiivisesti Räikän talon
kunnostamisen puolesta ja ilolla voimme todeta
kunnostuksen etenevän vuosina 2018 ja 2019.
Toiveemme on toteutunut, rakennus saadaan eri
yhdistysten käyttöön ja toivottavasti se palvelee
hyvin tulevina vuosina (jatkuen jo vuodesta 1825
alkaen!)
Vuonna 2016 saamamme Lions Club Keijärven
Ympäristötekopalkinnon innoittamina vuonna 2017
yhdistys jalkautui Veittijärvi-Asuntila alueelle
siivoustalkoisiin.
Ylöjärven kaupunki lähti vuonna 2017 aiempaa
vankemmin mukaan tapahtumaan ja kutsui
kaupunkilaisia Suomi 100 –roskakävelyyn samana
päivänä!

Räikän ovet kävivät tiuhaan Räikän tulilla.
Yhteistyökumppaneina olivat Ylöjärven kaupungin
kulttuuripalvelut, Ylöjärven Uutiset, MLL Ylöjärven
yhdistys ja Ryhdin voimannostojaos.

Tänä vuonna kaupungin siivouspäivä on 8.5.
Ylöjärvi-aiheiset myyntituotteet
Yhdistyksellä on myynnissä erilaisia Ylöjärvituotteita. Kaikki ovat nähtävillä web-sivullamme ja
Fröökynän herkun myyntipisteessä. Viime vuonna
ilmeistyi uusintapainos kirjasta Martinin pirut.
Valokuvat jäsenkirjeessä: Pentti Säynäväjärvi.

Räikän tulilla vuonna 2017 oli ennätysyleisö.
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Tiivis vuosi on tämäkin, kun olemme keväästä 2016
työstäneet Pikku-Ahveniston ja Antti Penjami
Mäkikylän historiikkia. Valmista on tulossa tämän
vuoden aikana.
Maailmalla näyttää olevan muutoksia ilmassa, mutta
onneksi kotiseudun kautta saa tehdä merkityksellisiä
asioita ja tutustua uusiin ihmisiin. Lämpimästi
tervetuloa mukaan toimintaan ja ole yhteydessä
hallituksen jäseniin!

kaupungin kulttuuripalveluiden, MLL:n Ylöjärven
yhdistyksen ja muiden kiinnostuneiden kanssa.
12.11. Isänpäivän kirkkopyhä
Joulu Räikkä tapahtumaa ei ole tänä vuonna Räikän
kunnostuksen vuoksi.

Lämpimin terveisin,

Minna Sorsa, puheenjohtaja
Puhelin 050-4627379, minna.sorsa@gmail.com
ylojarviseura@gmail.com
Jäseneksi?
Tunnetko henkilön, joka voisi lähteä mukaan
toimintaamme? Kotiseutuyhdistys kutsuu sinut
jäsentalkoisiin!
Uusi jäsen saa lahjaksi Ylöjärvellä sanottua –
kirjan.

34. Räikän Fröökynä (2017) oli Tarja Toivonen. Valokuva
Vikelän myllyn perinteisestä tapahtumasta. Vuonna 2018
Fröökynäksi valittiin Taina Väisänen.

Hallitus vuonna 2018
Puheenjohtaja Minna Sorsa, Varapuheenjohtaja
Pentti Säynäväjärvi, Sihteeri Mari Riihikoski, Kirsi
Jokinen, Antero Mäkkylä, Torbjörn Nikus, Kari
Peltola, Reijo Sievänen, Juhani Säynäväjärvi.
Hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitaja Erja
Hakala, naistoimikunnan pj Liisa Tyllilä ja varapj
Merja Vuorela.
Tapahtumia vuonna 2018
Seuraa yhdistyksen Facebook –sivuja ja
nettisivujamme.
8.5. Toteutetaan yhdessä koulujen, kaupungin ja
yhdistysten kanssa Ylöjärven ympäristötalkoopäivä.
20.5. Kevätkokous klo 17 Sauriolla teatteriesityksen
jälkeen ja keskustelua Saurion historiasta ja
tulevaisuudesta. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
26.5. Osallistutaan Ylöjärven markkinoille.
Tuotemyyntiä.
25.7. Pidetään kotiseutuilta Vikelän tuulimyllyllä,
ohjelmaa ja hartaustilaisuus yhdessä Ylöjärven
seurakunnan kanssa.
15.9. Räikän tulet- tapahtuma, ohjelmallinen ilta
koko perheen tapahtumana Räikällä yhdessä

Jäsenmaksu 2018
Tämän jäsenkirjeen mukana tuli viitepankkisiirto,
jolla voit maksaa vuoden 2018 henkilöjäsenmaksun
15€ tai yhteisöjäsenmaksun 25€. Eräpäivä on
30.4.2018.

Pankkiyhteys: Säästöpankki Sinetti

FI68 4500 1420 0163 00

Ainaisjäseniä pyydetään maksamaan
vapaaehtoisesti jäsenmaksu yhdistyksen toiminnan
tukemiseksi.

