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Jäsenkirje lokakuu 2019 
Hyvä Ylöjärvi-Seuran jäsen: Lähetämme tänä 

vuonna toisen jäsenkirjeen, sillä jäsenenä olet 

todella tärkeä henkilö rakentamassa Ylöjärveä ja 
yhteisöllisyyttä Ylöjärvellä. 

 
Aiheet tässä kirjeessä: 

 
1) Syyskokous Vanhalla Räikällä 6.11. klo 18. 

Lämpimästi tervetuloa! 

2) Saurion kunnostus ja jatkossuunnittelua 
3) Jäsenelle viestinnästä: Facebook, web-sivu 

ja sähköpostilista 
4) Tule aktiiviksi mukaan toimintaan! 

5) Myymälässämme kaikki tuotteet -50% 

#ylöjärvi150 juhlavuoden kunniaksi 
 

 
Kunnostettu Räikän talo (Vanha Räikkä).  
Valokuva: Jari Läylönen. 
 

Syyskokous Vanhalla Räikällä 6.11. klo 18 

alkaen 
Meille Räikkä on ollut sydämen asia ja iloksemme 

Räikän talo avasi ovensa.  
Vieraaksemme syyskokoukseen 6.11. saapuvat klo 

18 alkaen Ylöjärven Uutisten vastaava päätoimittaja 
Ville Mäkinen ja Pirkanmaan Lehtitalon 

tapahtumakoordinaattori Hanna-Mari Kujala, 

puheenvuoron aiheena on "Paikallislehti 
yhteisöllisyyden rakentajana”. Syyskokous noin kello 

19.30 ja aiheena sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Ilmoittautuminen tarjoilun 

järjestämiseksi: ylojarviseura@gmail.com. 

Saurion kunnostus ja jatkossuunnittelua 
Saurion remontointi on alkanut pienen 

myymälämme kunnostuksella. Kulttuuriosuuskunta 
Saurion jäsenyhdistysten väki on tyhjentänyt ja 

siivonnut rakennusta. Ilmanvaihtokanavia on 
puhdistettu. Lisäksi Kulttuuriosuuskunta Saurion 

hallitus on alkanut hakea rahoitusta laajaan 

kunnostukseen. 
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 hintaan. 
 

Jäsenyydestä ja viestinnästä 
Tunnetko henkilön, joka voisi lähteä mukaan 

toimintaamme? Kotiseutuyhdistys kutsuu sinut 

jäsentalkoisiin! Jäseneksi voi liittyä täyttämällä 
kaavakkeen web-sivullamme. 

 
Uusi jäsen saa lahjaksi Ylöjärvellä sanottua –

kirjan. 

 

Päivitämme tapahtumia web-sivullemme, Facebook 

–sivullemme ja jatkossa haluaisimme tiedottaa 
sähköpostitse. Voit laittaa pyynnön liittyä 

sähköpostilistallemme viestimällä 
ylojarviseura@gmail.com. 

 

 
Tule mukaan toimintaan! 

Tervetuloa mukaan tekemään työtä Ylöjärven 
puolesta. Meillä on monenlaista kiinnostavaa 

tekemistä tarjolla. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 
Tiedot löydät web-sivultamme. 

 

 
Vuoden 2019 Räikän Fröökynä on Sisko Siren. 
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Myymälässämme kaikki tuotteet -50% 
#ylöjärvi150 juhlavuoden kunniaksi 

Yhdistyksellä on myynnissä erilaisia Ylöjärvi-
tuotteita. Kaikki ovat nähtävillä web-sivullamme ja 

myymme niitä tapahtumissa. Viime vuonna 
suosikkikirjana oli uusintapainos kirjasta Martinin 

pirut. Meillä on nyt muuton vuoksi ja Ylöjärven 150 

v. juhlavuoden kunniaksi tuotemyynti -50% (Ylöjärvi 
-viiriä, Fröökynän kahvia, Fröökynän ruusua ja 

postimerkkejä lukuun ottamatta): 
 

KIRJAT 

Kaskukirja Ylöjärvellä sanottua 4€ 
Ylöjärvi-kirja /P. Säynäväjärvi 5€ 

Rakkaudesta kotipitäjään 15€ 
Fröökynän keittokirja 11€ 

Ahveniston kivetyt polut 15€ 
Martinin pirut 6€ 

 

MUUT TUOTTEET 
Pellavapyyhe 65 x 145 cm 14€ 

Pienet pellavapyyhkeet 2kpl 65 x 45 cm 14€ 
DVD 100v Kuvia Ylöjärveltä/Vanhoja valokuvia 

7,50€ 

CD Ylöjärvi vanhoja kuvia 5€ 
4 postikortin sarja 2,50€ 

2-osainen joulukortti + kuori 1€ 
Postikortteja 0,70€ - 0,20€/kpl 

 

Myymälämme Sauriossa aukeaa jatkossa 
säännöllisesti. Tervetuloa ostoksille! 

 

 
Ylöjärvi 150 juhlavuosi: Fröökynän ruusu syntyi tiedosta, 
että Räikän puistossa kasvoi aikoinaan valkoinen ruusu.  
 

 
 

 
Valokuvia syksyn 2019 Räikän tulilta. Meillä oli 
ennätysyleisö! 
 

Ylöjärvi täyttää tämä vuonna 150 vuotta ja 
onnittelemme Ylöjärven kaupunkia! Olemme olleet 

mukana monella tapahtumalla ja Ylöjärven Muisti –

hankkeella. Yhteydenotot: 
digi.ylojarviseura@gmail.com tai 044-9815659. 

 

 
 
Ylöjärven Muisti –hankkeen päätösseminaari tullaan 

järjestämään joulukuussa. 

 
Lämpimin terveisin, 

 
Minna Sorsa, puheenjohtaja 
Puhelin 050-4627379, minna.sorsa@gmail.com 
ylojarviseura@gmail.com 
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