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Jäsenkirje maaliskuu 2014
Huom. Pyydämme lähettämään sähköpostisi tulevia
uutiskirjeitä varten: ylojarviseura@gmail.com

Hallituksen kokouksessa Mikkolassa 24.2. vasemmalta
rahastonhoitaja Anneli Järvensivu, seisomassa Pj Minna
Sorsa, pöydän ääressä Kerttu Blom, Pentti Säynäväjärvi,
Raimo Lepistö ja vieraana Strata –hankkeen Pekka
Ruuska.

Puheenjohtajan palsta
Vuosi vaihtui ja yhdistyksen säännöt päivittyivät.
Kotiseutu, perinteet ja koti voivat tulevaisuudessa
merkitä yhä enemmän jokaiselle, myös nykyisissä
kuntauudistusten paineissa.
Kiitämme kahdeksan vuotta Ylöjärvi-Seuran
puheenjohtajana toiminutta Kerttu Blomia
ansiokkaasta työstä kuluneiden vuosien aikana!
Uusi puheenjohtaja Minna Sorsa tässä esittäytyy.
Olen 45-vuotias, 18 vuotta Ylöjärvellä asunut
terveystieteiden maisteri. Työskentelen lasten
mielenterveystyön kansainvälisten kysymysten
äärellä. Minulle Ylöjärvellä tärkeää on vanhan
kulttuuriympäristön lisäksi meidän ihmisten yhdessä
muodostama yhteisö.
Kotiseutuyhdistyksen tehtävänä on toimia
yhdyssiteenä entisyyden, nykyisyyden ja uuden
välillä.

Ylöjärvi-Seura täytti viime vuonna kunnioitettavat
60 vuotta. Tänä vuonna alamme käyttää
facebookia, twitteriä ja niin kutsuttuja hashtageja
#. Kevään kuluessa haastamme jäseniämme
välittämään valokuvia kotiseudusta, sen perinteisistä
rakennuksista ja kulttuurista #sopivastiluonnetta.
Kampanja lanseerattaneen toukokuussa.
Meidän nettisivumme www.ylojarviseura.net
päivitetään jatkuvasti, katso sieltä tarkennetut
tapahtumien ajankohdat!
Yhdistys kerää ja tallentaa paikkakunnan
muistitietoa. Valokuvatoimikunta aloitti jo vuonna
1989 valokuva-arkiston keräämisen Harri Väisäsen
johdolla. Kuva-aineistoa on kertynyt satoja
kappaleita vuosien aikana. Kuvat tallennetaan
alkuperäiskuvista digitaaliseen tietokantaan.
Vinkkaa hallitukselle henkilöitä, joita olisi syytä
haastatella ja joilla on kotiseudun muistitietoa
annettavanaan! Jatkamme edelleen äänitallenteiden
ja valokuvien tallentamista.
Voit myös toimittaa valokuvia meille. Palautamme
ne tallennuksen jälkeen omistajalleen.
Tänään otettu kuva on huomenna historiaa.
Vuoden aikana kotiseutuyhdistyksellä on
tilaisuuksia, joihin toivomme Teidän osallistuvan.
Jäsentilaisuuksista, retkistä ja muista
kokoontumisista ilmoitetaan Ylöjärven Uutisten
järjestöt -palstalla tai ilmoituksilla. Lisäksi omilla
kotisivuillamme www.ylojarviseura.net ja Ylöjärven
kaupungin nettisivuilla.
Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen ma 31.1.
klo 18 (Paikkana Kahvila LinnaMokka
pääterveysasemalla, osoite Mikkolantie 10)!
Lämpimin terveisin

Minna Sorsa, puheenjohtaja
Puhelin 050-4627379, minna.sorsa@gmail.com
Uusia jäseniä?
Tunnetko henkilön, joka voisi lähteä mukaan
toimintaamme? Kotiseutuyhdistys tarvitsee uusia
jäseniä ja kutsuu myös sinut jäsentalkoisiin!
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Yhdistys ottaa vastaan mielellään uusia ideoita
jäsenistöltä, näin saamme kotiseututyön jatkumaan
ja pystymme tarjoamaan myös jotakin uutta ja
erilaista perinteisen toiminnan rinnalla.
Tervetuloa myös mukaan eri toimikuntiimme! Katso
nettisivultamme lisää tai ole hallituksen jäseniin
yhteydessä!
Hallitus vuonna 2014
Puheenjohtaja Minna Sorsa, Varapuheenjohtaja
Pentti Säynäväjärvi, Sihteeri Mari Riihikoski, Juhani
Heino, Hannu Kujanpää, Raimo Lepistö, Jan Nickull,
Torbjörn Nikus. Tiedottaja Sisko Siren.
Rahastonhoitaja Anneli Järvensivu
Naistoimikunnan pj Liisa Tyllilä
Tapahtumia vuonna 2014

Jäsenmaksu 2014
Jäsenkirjeen mukana tuli viitepankkisiirto (ei
ainaisjäseneille), jolla voit maksaa vuoden 2014
jäsenmaksun 10 €. Eräpäivä on 31.3.2014.
Pankkiyhteys: FI68 4500 1420 0163 00
Säästöpankki Sinetti, Mikkolantie 11 konttorissa voit
maksaa jäsenmaksun 1€ pankkimaksulla.
Tarkista osoitetietosi, jotta tiedotteet tulevat
jatkossakin perille. Lähetä muuttuneet tiedot tämän
jäsenkirjeen lopussa näkyvään osoitteeseen tai
sähköpostiin.
Ylöjärvi-aiheiset myyntituotteet
Yhdistyksellä on myynnissä erilaisia Ylöjärvituotteita. Kaikki ovat nähtävillä web-sivullamme.
Hanki Ylöjärvi-logolla varustettu isännänviiri kotiin
tai kesämökin salkoon. Viirejä on saatavissa
markkinoilta tai tilaamalla osoitteesta
ylojarviseura@gmail.com.
UUTUUS Ylöjärvi-Seuran 60-v juhlakirja:

8.3. Räikän Fröökynän julkistaminen, Pappilan
perhetalo klo 14
31.3. Kevätkokous, puhujana Urho Riihikoski:
Ylöjärven kulttuurihistoriallinen maisema nyt ja
tulevassa. Kahvila LinnaMokka klo 18. Käsitellään
sääntömääräiset asiat.
1.4. Historiavalokuvia Tiuravuoressa
10.5. Luontoretki Liimolanvuorelle yhdessä
Ylöjärven luonnon kanssa, lähtö kirjaston edestä klo
9.30
24.5. Ylöjärvi-Seura Ylöjärven markkinoilla
12.7. Ylöjärvi-Seura Museonmäen markkinoilla
30.7. Vikelän Myllyn kotiseutuilta
13.9. Räikän tulet
9.11. Isänpäivälounas
Muita tapahtumia: Kesäkuussa kappelikierros,
Heinäkuussa kesäteatteriretki, Syksyllä postimerkin
päivä

Rakkaudesta kotipitäjään. 25 €

Myyntipisteet: BlomIt Ky, Kaiharin kauppa, Kalakartano,
Kampaamo Studio Adonis Afrodite, Katin Kukka ja
Hautauspalvelu, Kahvila LinnaMokka, Luontaistuote
Misteli, Ravintola Keidas, Sinetti-Säästöpankki, Ylisen
kauppapuutarhan myymälä Kaurasmäki, Ylöjärven Kukkaja hautaustoimisto, Valto Koivula

Ylöjärvi-Seura ry
Mikkolantie 5
33470 YLÖJÄRVI
www.ylojarviseura.net
Yhteydet: ylojarviseura@gmail.com

