
Yhdistyksen hallitus jatkaa hyväksi havaittua linjaansa ja seuraa 
alueen kehitystä, kaavoitusta, rakentamista ja muita ajankohtaisia
asioita. Tulemme järjestämään edelleen mahdollisuuksien mukaan 
erilaisia tapahtumia.  Tiedotteen kääntöpuolella on tarkempaa 
tietoa tämän vuoden suunnitelmista. Tapahtumista tiedotetaan 
myös kotisivuilla ja Facebookissa, kun ajankohdat varmistuvat. 
Seuraa siis tilannetta!

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

Jäsenenä saat mahdollisuuden osallistua mukaviin retkiin ja matkoihin. Alennuksia 
yhdistyksen jäsenille tarjoavat allaolevat yritykset. Lisää tarjouksiin voit tutustua sivustoil-

lamme.

Puheenjohtaja Raimo Vähämaa 
Varapuheenjohtaja Jari Neejärvi 
Rahastonhoitaja Kirsi Hissa 
Sihteeri Jenni Vainio-Kaikuvuo
Leena Stranden 
Risto Nuutinen 
Maria Järvinen  
Petri Tiaskorpi 
Varajäsenet:
Tuula Sinervo 
Matti Pihlajamäki 

yhdistyksen jäsenille tarjoavat allaolevat yritykset. Lisää tarjouksiin voit tutustua sivustoil
lamme.

Kevättiedote 2020

Toimintasuunnitelma 2020

Hallitus 2020

Jäsenmaksu vuodelle 2020

Omakotiyhdistyksen vuosikokous pidettiin 3.3.2020 Messukylän 
työväentalolla. Tilaisuuden aluksi meille kertoi oman kylän 
asukas Paula Munne-Ojala mielenkiintoisia ja hauskoja tarinoita 
Messukylästä sekä Vuohenojalta. Tilaisuudessa valittiin uusi 
hallitus vuodelle 2020. Saimme hallitukseemme uuden jäsenen 
ja melkein kaikki vanhat jäsenet jatkoivat.

Alkuvuoden sykäyksiä kaikille

JÄSENMAKSU VUODELLE 2020

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

MAKSETTAVA:

ERÄPÄIVÄ:

 
12,00 euroa

29.5.2020

Tilinumero

Saaja

Tililtä nro

Messukylän omakotiyhdistys Ry
Aakkulankatu 21
33700 Tampere

FI15 1556 3006 1005 49

Allekirjoitus:

Maksajan nimi 
ja osoite



Kevättiedote 2020

Tutustu golfin saloihin
Kesäkuun alussa on mahdollisuus tutustua golfiin lajina Messukylän 
gol�kentällä, jos koronatilanne sen sallii. Tilaisuudessa on tarjolla 
opastusta ja lyöntiharjoittelua lajin taiturilta Jarkko Svahnilta, joka 
toimii ohjaajana. Loppukesällä on tarkoitus myös kokoontua oman 
kylän porukalla pieneen kisatapahtumaan.

Tietopaketti lämmitysenergiasta
Lämmitysenergiailta tullaan järjestämään omakotiyhdistyk-
sen toimesta. Ajankohta ilmoitetaan yhdistyksen sivustoilla 
messukylalaiset.com.

Tilaisuudessa asiantuntijat kertovat mm. kaukolämmi-
tyksen, kaasulämmityksen ja aurinkoenergian 

mahdollisuuksista alueellamme.

Kulttuurikävelyä ja luontoelämyksiä 
Kulttuurikävely historian merkeissä järjestetään näillä näkymin syyskuun alussa. 
Kokoonnumme tähän tietoon 5.9.2020 klo 15.00 Takahuhdin koulun pihassa.  
Luvassa on kiehtovia tarinoita ja historian havinaa.

Luontoretki Vähäsillan leirikeskuksen järvimaisemaan järjestetään 
10.10.2020 Tarkoituksena on saada aikaan luonteeltaan viime syksyn 
Kintulammin kaltainen rentoa yhdessäoloa sisältävä matka luonnon 
helmaan. Retkeilyä, makkaranpaistoa ja liikkumista luonnossa. 
Ilmoitamme tapahtumasta tarkemmin tuonnempana.

Tutustu golfin saloihin
Kesäkuun alussa on mahdollisuus tutustua golfiin lajina Messukylän 
gol�kentällä, jos koronatilanne sen sallii. Tilaisuudessa on tarjolla 
opastusta ja lyöntiharjoittelua lajin taiturilta Jarkko Svahnilta, joka 
toimii ohjaajana. Loppukesällä on tarkoitus myös kokoontua oman 
kylän porukalla pieneen kisatapahtumaan.

Tietopaketti lämmitysenergiasta
Lämmitysenergiailta tullaan järjestämään omakotiyhdistyk-Lämmitysenergiailta tullaan järjestämään omakotiyhdistyk-Lämmitysenergiailta tullaan järjestämään omakotiyhdistyk
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Tilaisuudessa asiantuntijat kertovat mm. kaukolämmi-
tyksen, kaasulämmityksen ja aurinkoenergian 

mahdollisuuksista alueellamme.

Koronavirukseen liittyvistä rajoituksista huolimatta yhdistyksemme ei suinkaan lepää laakereillaan vaan  
suunnittelemme monenlaisia tapahtumia tulevaisuuteen. Kaikki päätetyt tapahtumat tullaan järjestämään tilanteen 
sallimissa rajoissa jollain aikataululla. Tapahtumien tarkemmat aikataulut ja tietoa mahdollisista muutoksista 
kerrotaan verkkosivuillamme sekä somessa.

Monenmoisia messumenoja


