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Jäsenkirje huhtikuu 2021
Vuotta 2020 muovasi maaliskuussa alkanut
maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka myötä
kaikkea toimintaa sopeutettiin siten, että voitiin
taata vapaaehtoisten ja osallistujien turvallisuus.
Siten moni suunniteltu tapahtuma on jäänyt
toteutumatta.
Fröökynäksi valittiin vuonna 2020 Anne
Salmikangas, joka jatkaa tehtävässään vuonna 2021
koronatilanteen vuoksi.

Hallitus 2021
Puheenjohtaja Minna Sorsa, varapuheenjohtaja
Reima Kesseli, Jouni Ikonen, Timo Jokinen,
tiedottaja Kirsi Jokinen, projektivastaava Ylöjärven
Muisti Antero Mäkkylä, nuorisovastaava Annika
Pärssinen, sihteeri Mari Riihikoski, Riitta Siikaniva.
Hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitaja Erja Hakala
ja naistoimikunnan puheenjohtaja Sisko Siren.
Kevätkokous sähköisenä ke 28.4. klo 18
Liitteenä sähköinen Zoom -kevätkokouskutsu. Voit
pyytää hallituksen jäseniltä neuvoja osallistumiseen!
Lisätietoja ja vuosikertomus sähköpostitse:
ylojarviseura@gmail.com.
Linkki kevätkokoukseen (HUOM salasana: 435212):
https://tuni.zoom.us/j/69553895970?pwd=Umt1UV
BJKy9xSUJYbWx6dHZtR0twUT09

Kevätkokouksen osallistujia pyydetään:
1) kirjoittamaan oma nimensä
sisäänkirjautumisen yhteydessä,
2) pyytämään puheenvuoroa nostamalla käsi
tai Chat- ruutuun kirjoittamalla, ja
3) mykistämään mikrofoninsa, kun he eivät
puhu.
Tarvittaessa 40 min kohdalla kokoustauko, jatkuu
samasta linkistä.
Esityslista 28.4. kevätkokous
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat: Kunniajäsenen
nimeäminen
8 § Kokouksen päättäminen

Ylöjärven Muisti
Pirkanmaan ELY:n ja Kantri ry:n ESR rahoitus jatkuu
koko vuoden 2021. Kuvien ja muiden dokumenttien
määrä on nyt noin 8000. Kävijämääriä nk.
Topoteekki-sivuilla oli vuoden 2020 lopussa n. 1500
kävijää/kk. Käy katsomassa muistoja, täydennä
tietoja ja lähetä omaa materiaalia
https://ylojarvenmuisti.ylojarviseura.net/
Koronaturvalliset valokuvaviikot 2021
17.5.-11.6. Valokuvanäyttely terveyskeskuksessa
La 22.5. klo 14-16. Muuttunut maisema yleisökävely Ylöjärven keskustassa yhteistyössä
MIELI Ylöjärven mielenterveys ry:n kanssa.
Lähtöpaikka Ylöjärven kirkon p-paikka.
Ti 25.5. klo 17-18.30. Hautausmaakierros Ylöjärven
hautausmaalla
La 29.5.-6.6. Ylöjärven kylien esittelyä vanhoin
kuvin Kauppakeskus Elossa. Päivittäin
valokuvaesitys eri Ylöjärven kylästä.
26.7.-7.8. Muuttunut maisema -valokuvanäyttely
Ylöjärven kirjasto Leijassa. Vanhoja ilmakuvia
Ylöjärveltä.
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Tuotemyynti
Vuonna 2020 hallitus käynnisti uusien
myyntituotteiden ideoinnin ja toteutuksen.
Myynti toteutuu yhdistyksen web-sivun kautta ja
myymälässämme. Myymälä on keväällä avoinna
lauantaisin kello 11-14: 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5.
Katso tuotteemme nettisivulta:
https://www.ylojarviseura.net/sivut/kauppa/

Saurio
Saurion korjaustyöt ovat jatkuneet talkoilla ja
korjausavustushakemuksilla.
Kulttuuriosuuskunta Saurion juoksevat kulut
katetaan vuokrilla. Osuuskunta sai vuonna 2020
Kotiseutuliiton kautta Seurantalojen
korjausavustusta välttämättömien korjaustöiden
toteutukseen, ml uudet rännit sekä LVI- ja
arkkitehtooninen suunnittelutyö. Vuonna 2021
olemme saaneet uuden rahoituksen, joka sisältää
ilmastointilaitteita ja ulkomaalausta yhteensä
24000€. Tervetuloa mukaan talkooporukkaan,
kaikenlaiselle osaamiselle on tarvetta

Jäsenmaksu 2021 - Vinkkaathan kaverillekin!
Kiitämme jo jäsenmaksu maksaneita! Arvostamme
jäsenmaksun maksamista ja toiseksi on mahdollista
tulla mukaan aktiiviksi toimintaan. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan! Uusi jäsen saa lahjaksi
Ylöjärvellä sanottua –kirjan, ja alennuksia Saurion
tilavuokrista. Jäsenhakemuksen voi täyttää
yhdistyksen nettisivulla:
https://www.ylojarviseura.net/sivut/jasenet/
Toivotan jaksamista ja terveyttä!
Lämpimin terveisin,

Minna Sorsa, puheenjohtaja
Puhelin 050-4627379, minna.sorsa@gmail.com
ylojarviseura@gmail.com
Siivoustalkoot 20.5.
Tule mukaan siivoamaan Ylöjärvi kesäkuntoon!
Lisätietoja web-sivulta ja facebookista.

