
Vuoden 2019 hallitukseksi valittiin:
Puheenjohtaja Raimo Vähämaa 

Varapuheenjohtaja Jari Neejärvi 
Rahastonhoitaja Kirsi Hissa 
Sihteeri Jenni Vainio-Kaikuvuo
Leena Stranden 

Risto Nuutinen 

Juho Ronkainen 
Petri Tiaskorpi 

Varajäsenet:
Tuula Sinervo 
Matti Pihlajamäki 

Yhdistykselle on tullut yhdistymispyyntö Hankkion alueen OK-yhdis-
tyksen kanssa, mutta siihen ei päätetty lähteä vaan keskitytään oman 
alueen asioiden hoitoon. Vuoden aikana on käyty keskustelua 
yhdistyksen laajentamisesta. Vaihtoehtona esillä on ollut alueen 
kattavan asukas-/kaupunginosayhdistyksen perustaminen.  Asian  
tiimoilta yhdistys on ottanut yhteyttä Vehmaisten alueen Vehmainen 
seuraan ja kysellyt miten siellä vastaava muutos on toiminut. 
Vuoden aikana yhdistys on siirtynyt digiaikaan ja viestintä sujuu nyt 
Whatsapp-ryhmässä sekä Facebook-sivulla. Yhdistykseen on liittynyt 
mukaan Petri Tiaskorpi joka on tehnyt yhdistykselle kotisivut opinnäy-
tetyönään. Osoite on messukylalaiset.com. Lisäksi Petri on uudistanut 
yhdistyksen logon ja tiedotteiden ilmeen sekä tehnyt yhteistyössä 
maakuntamuseon Miinu Mäkelän kanssa kaksi videota Messukylän 
alueen rakennuksista. Nämä ovat nähtävillä kotisivuilla.
Yhdistys on myös ottanut kantaa Messukyläntien kaavoitusasioihin 
jättämällä mielipiteen Munkkimiesten kohdalle suunniteltuihin 
rakennuksiin. Yhdistys on ehdottanut kaupungille, että alueelle saatai-
siin yleissuunnitelma niin, että jokaisen rakennushankkeen kohdalla ei 
tarvitsisi ottaa kantaa samoihin asioihin. 
Yhdistys järjesti keväällä vierailun Tarastenjärven voimalaan, siivous-
päivän kirppiksen koulun pihalla sekä teatterimatkan Seinäjoelle 
syksyllä. 
Valitus ja selvitys lumenkaatopaikan haitoista on työn alla.
Yhdistyksellä on 104 jäsentaloutta ja alueella noin 450 taloutta johon 
jaetaan peittojakelu. Johtokunta on kokoontunut 10 kertaa vuosikoko-
usten välillä ja lähettänyt neljä tiedotetta.

Jäsenmaksuksi sovittiin edelleen 12€. 
Maksathan jäsenmaksun toukokuun loppuun mennessä yhdistyksen tilille oheisella laskulla.

Jäsenmaksuun sisältyy etuina: Omakotiviesti 3-4 kertaa vuodessa, 50% alennus sähkön perusmaksuun Tampereen sähkölai-
tokselta, Hämeen Rakennuskone Oy:n Messukylän toimipisteestä 30% alennus konevuokrista sekä osallistuminen edullisille 
retkille ja teatterimatkoille.
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Kevättiedote 2019

Omakotiyhdistyksen vuosikokouksessa 12.3.2019 meillä oli ilo kuulla mielenkiintoista lintutietoa Jukka 
T. Heliniltä Pirkanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä.  Perinteisesti valitsimme yhdistykselle myös 
uuden hallituksen vuoden 2019 kaudelle.

Vuosikokous

JÄSENMAKSU VUODELLE 2019

Viitenumeroa emme käytä edelleenkään mutta laitathan 
viestiksi suoritukseen nimesi ja katuosoitteesi, kiitos!!

MAKSETTAVA:

ERÄPÄIVÄ:

 
12,00 euroa

31.5.2019

Tilinumero

Saaja

Tililtä nro

Messukylän omakotiyhdistys Ry
Aakkulankatu 21
33700 Tampere

FI15 1556 3006 1005 49

Allekirjoitus:

Maksajan nimi 
ja osoite



Vuosikokouksessa kaavaillun keväisen lintukävelyn tarkempi ajankohta 
on siis selkeytynyt. Järjestämme 15.5. klo 18.00 kaikille jäsenillemme 
lintukävelyn Iidesjärven rannalla.
Kokoonnumme aluksi Iidesjärven lintutornilla, josta lähdemme 
yhdessä jännittävälle retkellemme Nekalan suuntaan Iidesjärven 
rantaa seuraten. 
Oppaanamme toimii asiantunteva opas Pirkanmaan lintutieteellisesta 
yhdistyksestä. Kannattaa varautua retkelle myös vedenpitävillä kengil-
lä, sillä kuljemmehan veden äärellä ja maasto saattaa olla paikoin 
kosteaa.
Kierrokselle ovat tervetulleita kaikki Messukylän omakotiyhdistyksen 
jäsenet. Tuo myös ystäväsi mukaan :)

Olemme kaavailleet yhteistä retkeä myös Viikinsaaren 
kesäteatteriin, jossa kesän ohjelmistoon kuuluu 506 
Ikkunaa-musikaali. Tarkempaa aikataulua ei ole vielä päätet-
ty. Asia tarkentuu välittömästi, kun päätös retkestä saadaan 
tehtyä. 
Valtakunnallinen siivouspäivä vuonna 2019 on tänä vuonna 
toukokuun 25. päivä. Keskustelua on ollut siivouspäivään 
osallistumisesta perinteisesti kirpputorin merkeissä. Emme 
ole kuitenkaan vielä päättäneet tuleeko tapahtuma toteutu-
maan. Tykkää siis meistä Facebookissa ja vieraile yhdistyksen 
kotisivuilla osoitteessa messukylalaiset.com ja pysyt ajanta-
salla suunnitelmista.
Syksyn sarastaessa suunnittelemme myös sieniretkeä 
Kintulammen retkeily- ja luonnonsuojelualueen maisemiin 
Tampereella, Teisko-Aitolahti -alueella.
Kesän ja alkusyksyn aika on siis luontoelämyksiä ja kulttuuria 
tapahtumien ja retkien muodossa omakotiyhdistyksen 
toiminnassa.

Kesä tulee ja pyöräilykausi alkaa toden teolla. Messukylän 
pyörät huoltaa ja laadukkaat tarvikkeet pyöräilyyn löytyvät 
omasta kylästämme Pyörätaikureilta.

Pyörätaikureilta tarjous jäsenille: 

Laadukas HJC pyöräilykypärä 10 euroa MOY jäsenyyden 
mainitseville. 

Voimassa toukokuun loppuun asti.

Toivotamme mitä aurinkoisinta
kevättä koko jäsenistöllemme

Toimintaa vuonna 2019

Vuonna 2019 Messukylän omakotiyhdistys Ry:n toiminta tulee edelleen olemaan vireää. Kevään odotettu 
lintukävely 15.5. Iidesjärven alueella ja tulevista menoista mainittakoon myös Viikinsaaren kesäteatteri, 
joka on suunnitelmissa kesän edetessä. Puhetta on kokouksissa ollut myös osallistumisesta vuosittaiseen 
valtakunnalliseen siivouspäivään. Syksyn kolkutellessa ovelle olemme myös suunnitelleet sieniretkeä 
Kintulammille. Tulevista tapahtumista tullaan tiedottamaan Facebook-sivuilla ja kotisivuillamme 
tarkemmin, kun yksityiskohdat selkenevät.


