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Jäsenkirje huhtikuussa 2020 
 
Hyvä Ylöjärvi-Seuran jäsen: Pyrimme siirtymään 
jatkossa sähköisiin jäsenkirjeisiin ja sähköisiin 
jäsenmaksulomakkeisiin. Kiitos, että perehdyt 
siihen, kuinka jäsenenä jatkossakin saat postia! 
Ohjeistusta tässä kirjeessä. 
 
Kansainvälisen koronatilanteen vuoksi 
suunnitelmamme ovat muuttuneet. Kevään 
siivoustalkoot ja osallistuminen Ylöjärven 
markkinoille jää pois. Seuraamme tilannetta. 
Toivotamme sinulle ja perheellesi terveyttä! 
Muutaman kuukauden kuluttua tiedämme 
enemmän.  

 

 
Saurion teatteri: Marttiinin pirut -näytelmä vuonna 
2019. Valokuva: Minna Sorsa. 
 
Kevätkokous sähköisenä ke 6.5.  
Liitteenä kevätkokouskutsu ja ohje osallistumiseen. 
Lisätietoja ja vuosikertomus sähköpostitse: 
ylojarviseura@gmail.com. Vuosikokouksen päätyttyä 
vapaamuotoinen ideointi Saurion tulevasta 
kunnostuksesta. Minkälaisen Saurion Sinä haluaisit? 
 
Saurion vuosi 2020 ja jatko 
Kulttuuriosuuskunta Saurion jäsenyhdistysten väki 
on siivonnut rakennusta, ja kevät-talvella Sali on 
talkootyön voimin avartunut. Kulttuuriosuuskunta 
Saurio on saanut 25000€ rahoitusta Seurantalojen 

avustusta suunnitteluun ja välttämättömiin 
remontteihin. 
Tulevina vuosina tulemme järjestämään Sauriossa 
lukuisia talkoita ja kutsumme mukaan kaikki 
jäsenemme! Kaikki taidot ovat tarpeen. Mikäli 
kiinnostut, ole yhteydessä hallituksen jäseniin tai 
seuraa osuuskunnan Facebook-sivua.  
Tulevaisuudessa jäsenet voivat vuokrata Saurion 
tiloja edulliseen jäsenhintaan. 
 
Jatkossa sähköiset jäsenkirjeet 
Olemme siirtäneet jäsenrekisterin FloMembers -
järjestelmään ja toivomme, että mahdollisimman 
moni lähettää sähköpostitietonsa yhdistykselle, sillä 
jatkossa viestimme sähköpostin kautta. 
Mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, postitamme 
edelleen paperisen jäsenkirjeen. Voit halutessasi 
lähettää sähköpostiosoitteesi: 
erja.m.hakala@gmail.com 
 
Hallitus vuonna 2020 
Puheenjohtaja Minna Sorsa, Varapuheenjohtaja 
Sisko Siren, Sihteeri Mari Riihikoski, Tiedottaja Kirsi 
Jokinen, Jouni Ikonen, Reima Kesseli, Pekka 
Leppänen, Antero Mäkkylä ja Reijo Sievänen.  
Hallituksen ulkopuolelta toimii rahastonhoitajana 
Erja Hakala, naistoimikunnan pj Kerttu Blom 
edustaa naistoimikuntaa. 

 
Vuoden 2020 Räikän Fröökynä on Anne Salmikangas. 
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Tule mukaan toimintaan! 
Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan! Meillä 
on monenlaista kiinnostavaa tekemistä tarjolla. Ota 
yhteyttä hallituksen jäseniin. Tiedot löydät web-
sivultamme. 
Tunnetko henkilön, joka voisi lähteä mukaan 
toimintaamme? Jäseneksi voi liittyä täyttämällä 
kaavakkeen web-sivullamme. Uusi jäsen saa lahjaksi 
Ylöjärvellä sanottua –kirjan. 
 
Ylöjärven muisti jatkuu! 
Ylöjärven Muisti –hanke tulee jatkumaan paikallisten 
historiatietojen tallennuksella. Onko sinulla 
materiaaleja? Yhteydenotot: 
digi.ylojarviseura@gmail.com tai 044-9815659. 
 
Ylöjärvi-Seuran tuotemyynti 
Yhdistyksellä on myynnissä erilaisia Ylöjärvi-
tuotteita. Kaikki ovat nähtävillä web-sivullamme. 
Myymälämme (Sauriontie 1) tulee jatkossa olemaan 
säännöllisesti avoinna. 

 
 
Meillä on uusina tuotteina I love Ylöjärvi t-paidat, 
niiden hinta on 18€/kpl, ja 2 kpl 30€.  
Ylöjärvi 150 juhlavuoden nimikoituja Fröökynän 
ruusun taimia on vielä saatavilla, hinta 20€ ja niitä 
saa Pentti Säynäväjärven kautta. 
 
Muuton myötä myymme kirjoja edullisesti:  
Kotiseutupaketin hinta on 50€ ja jäsenille 40€, 
sisältäen seuraavat kirjat:  
Ylöjärvi-kirja /P. Säynäväjärvi, Rakkaudesta 
kotipitäjään, Fröökynän keittokirja, Ahveniston 

kivetyt polut, Ylöjärven kummitukset ja Kaskukirja 
Ylöjärvellä sanottua. 

 
 
Jäsenrekisterin tietosuoja 
Vuonna 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) myötä kaikissa EU-maissa sovelletaan 
yhtenäisiä tietosuojakäytäntöjä. Tietoja Ylöjärvi-
Seuran jäsenrekisteriin tallennettavista tiedoista: 
sukunimi, etunimi, osoite, sähköposti, 
puhelinnumero. Jäsentyypit ovat: yksilö-, kannatus, 
ainais- ja kunniajäsen. Käytämme uutta 
FloMembers-järjestelmää, jonne on suojattu yhteys. 
Emme anna jäsentietoja muille, emmekä käytä 
yhteystietoja mainostukseen. Eronneen jäsenen 
tietoja säilytetään vuosi. Jäsentietonsa voi tarkistaa 
ja korjata. Yhdistyksen tietosuojan kokonaisuudesta 
voi lukea enemmän yhdistyksen web-sivulla 
Tietosuojaselosteessa. 
 
Jäsenmaksu 2020 
Tämän jäsenkirjeen mukana tuli viitepankkisiirto, 
jolla voit maksaa vuoden 2020 henkilöjäsenmaksun 
15€ tai yhteisöjäsenmaksun 25€. Eräpäivä on 
14.5.2020. Pankkiyhteys: Säästöpankki Sinetti  
FI68 4500 1420 0163 00  
Ainaisjäseniä pyydetään maksamaan 
vapaaehtoisesti jäsenmaksu yhdistyksen toiminnan 
tukemiseksi. 
 
Lämpimin terveisin, 
Minna Sorsa, puheenjohtaja 
Puhelin 050-4627379, minna.sorsa@gmail.com 
ylojarviseura@gmail.com 
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