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Jäsenkirje huhtikuu 2022

Vuotta 2021 muovasi maaliskuussa 2020 alkanut
maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka myötä
kaikkea toimintaa sopeutettiin siten, että voitiin
taata vapaaehtoisten turvallisuus tapahtumissa.
Siten moni normaalisti järjestettävä tapahtuma jäi
toteutumatta.
Vuonna 2021 osallistuimme Kulttuuriosuuskunta
Saurion toiminnan kehittämiseen ja kunnostustyön
hakemusten laadintaan ja Ylöjärven muisti -hanke
jatkui 31.12.2021 saakka.
Räikän Fröökynä

Fröökynäksi valittiin
vuonna 2022 Saara
Syrjäniemi. Hän on
musiikin ammattilainen,
kanttori, laulaja sekä
kuoronjohtaja.

Esityslista 12.5. 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: Kulttuuriosuuskunta
Saurion tämänhetkinen tilannekatsaus
8 § Kokouksen päättäminen

Ylöjärven Muisti -kotiseutuarkisto
Ylöjärven Muisti käynnistyi Ylöjärven 150 v juhlavuoden hankkeena, tavoitteena perustaa
nettipohjainen arkistointijärjestelmä ja tallentaa
sinne Ylöjärven historiaa ja kulttuuria kuvaavaa
aineistoa julkisesti kaikkien nähtäville.
Pirkanmaan ELY:n ja Kantri ry:n ESR rahoitus
päättyi joulukuussa 2021. Kuvien ja muiden
dokumenttien määrä on nyt noin 11000.
Kävijämääriä nk Topoteekki-sivuilla oli vuoden 2020
lopussa n. 1500 kävijää/kk.

Työ jatkuu edelleen

Arkistoa täydennetään edelleen ja aineistoa otetaan
vastaan. Katso tietoa tallennettavasta aineistosta ja
jos sinulta sellaista löytyy, ota yhteyttä. Myös
yritysten ja yhdistysten toimintaan liittyvä
historiatieto on tervetullutta. Lue lisää yhdistys- ja
yritystarinoista.
Yhteydenotot: digi.ylojarviseura(at)gmail.com
ylojarvenmuisti.ylojarviseura.net
Hallitus 2022
Puheenjohtaja Minna Sorsa, varapuheenjohtaja
Reima Kesseli, Jouni Ikonen, Timo Jokinen,
tiedottaja Kirsi Jokinen, Antero Mäkkylä, sihteeri ja
nuorisovastaava Annika Pärssinen, rahastonhoitaja
Mari Riihikoski, Riitta Siikaniva.
Kevätkokous Sauriolla ja to 12.5. klo 18
18.00
Kahvit
18.30
Avoin tilaisuus: Torbjörn Nikus
esittelee uutta kirjaansa: ”Tarinoita
Ylöjärveltä ja vähän kauempaakin”
19.15 (noin) Sääntömääräinen kevätkokous

Käy katsomassa digitoituja muistoja, täydennä
tietoja ja lähetä omaa materiaalia:
https://ylojarvenmuisti.ylojarviseura.net/
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Vuoden 2022 tapahtumia
5.4. Tarinoita Ylöjärveltä ja vähän muualtakin
klo 18.00 Leija-kirjaston monitoimisalissa
(Koivumäentie 2), yhteistyössä Ylöjärven
kaupunginkirjaston kanssa.
Sukututkija ja paikallishistorioitsija Torbjörn Nikus
esittelee kirjoittamaansa Tarinoita Ylöjärveltä ja
vähän muualtakin -kirjaa
6.4. Ylöjärvi laulaa -yhteislaulutilaisuus
klo 18.00 Kulttuuritalo Sauriolla (Sauriontie 1).
Laulamme viime syksynä julkaistun Ylöjärvi laulaa
laulukirjan lauluja. Ylöjärvi laulaa -laulukirjan voit
ostaa itsellesi joko tapahtumasta, seuran
myymälästä tai nettikaupasta, hinta 25 €.
12.5. Kevätkokous Sauriolla – Tervetuloa jäsenet!
klo 18.00 alkaen kahvit. Ilmoita ruokavaliosta
ylojarviseura@gmail.com viikkoa etukäteen, kiitos!
18.5. Siivoustalkoot (ympäristötalkoot) Ylöjärvellä
21.5. Mukana Ylöjärven markkinoilla ja tarjolla Ailin
limppua ja uusimmat tuotteet myynnissä
25.5. Ylöjärvi-Seuran aktiivien kevätjuhla Sauriolla
(vain jäsenille)
27.7. Vikelän Myllyn perinteinen kesäinen
kotiseutuilta
10.9. Räikän tulet
Marraskuussa Ylöjärvi-Seuran kirkkopyhä
Joulukuussa Joulu Saurio – Ylöjärvi-Seura ja
Kulttuuriosuuskunta Saurio järjestävät
joulumyyjäiset Sauriolla
Tuotemyynti
Myynti toteutuu yhdistyksen web-sivun kautta ja
myymälässämme. Myymälä on keväällä avoinna
säännöllisesti lauantaisin kello 11-14.
Katso myymälän aukioloajat ja tuotteemme
nettisivulta:
https://www.ylojarviseura.net/sivut/kauppa/

Kulttuuriosuuskunta Saurio
Saurion korjaustyöt ovat jatkuneet talkoilla ja
korjausavustushakemuksilla vuonna 2021.
Vuonna 2021 olemme saaneet uuden rahoituksen,
joka sisältää ilmastointilaitteita ja ulkomaalausta
yhteensä 24000€. Tervetuloa mukaan
talkooporukkaan, kaikenlaiselle osaamiselle on
tarvetta �
Jäsenmaksu 2022 - Vinkkaathan
tuttavallekin!
Kiitämme jo jäsenmaksu maksaneita! Arvostamme
jäsenmaksun maksamista. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan kaikkeen toimintaan! 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

