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Kutsu vuosikokoukseen 2021

Ensimmäistä kertaa historiassaan Messukylän omakotiyhdistys järjestää sääntömääräisen 
vuosikokouksen etäneuvotteluvälineillä koronatilanteesta johtuen. Yhdistyksen sivuilla jul-
kaistaan etäkokouskutsu viimeistään tapahtumapäivänä, jonka kautta voivat halukkaat osal-
listua vuosikokouksen virtuaalisesti. Linkin voit myös ottaa tästä ja kirjoittaa verkkoselaimeen.

https://meet.google.com/xdh-dtrv-pbo

Kun yhteys aukeaa, voit valita käytetäänkö tietokoneen kameraa ja mikrofonia vai ei ja sen jälkeen 
voit klikata sisään kokoukseen.
Vuosikokouksessa käymme läpi toimintakertomuksen 2020, toimintasuunnitelman 2021, tilin-
päätös, valitsemme hallituksen ja teemme päätöksiä yhdistyksen tulevaisuutta silmälläpitäen. 

Tervetuloa siis Messukylän omakotiyhdistyksen etävuosikokoukseen 2.3. klo 18:00.

Toiminta 2020Toiminta 2020

VV uosi 2020 oli poikkeuksellinen ko-uosi 2020 oli poikkeuksellinen ko-
rona-pandemian takia ihan koko rona-pandemian takia ihan koko 
maailman laajuisesti, joten myös maailman laajuisesti, joten myös 

yhdistyksen toimintaan tämä vaikutti yhdistyksen toimintaan tämä vaikutti 
merkittävästi. merkittävästi. 

Saimme kuitenkin järjestettyä Golf-ta-Saimme kuitenkin järjestettyä Golf-ta-
pahtuman Messukylän Golf-kentällä pahtuman Messukylän Golf-kentällä 
pienelle porukalle kesällä. Lisäksi syksyllä pienelle porukalle kesällä. Lisäksi syksyllä 
teimme kulttuurikävelyn Takahuhdissa teimme kulttuurikävelyn Takahuhdissa 
Perinneseuran opastamana. Syksyn retki Perinneseuran opastamana. Syksyn retki 
Vähäsiltaan jouduttiiin perumaan, koska Vähäsiltaan jouduttiiin perumaan, koska 
ilmoittautuneita ei tullut. Lämmitysener-ilmoittautuneita ei tullut. Lämmitysener-
giailta lokakuussa järjestettiin, vaikkakin giailta lokakuussa järjestettiin, vaikkakin 
hyvin pienelle joukolle.hyvin pienelle joukolle.

Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti 
erosimme omakotiyhdistysten keskusjär-erosimme omakotiyhdistysten keskusjär-
jestöstä. jestöstä. 

Yhdistys on vuoden aikana seurannut Yhdistys on vuoden aikana seurannut 
aktiivisesti kaavoitusta ja muita suunni-aktiivisesti kaavoitusta ja muita suunni-
telmia alueella ja sen välittömässä lähei-telmia alueella ja sen välittömässä lähei-

syydessä. Olemme jättäneet mielipiteet syydessä. Olemme jättäneet mielipiteet 
Messukylänkadun yleissuunnitelmasta, Messukylänkadun yleissuunnitelmasta, 
Munkkimiesten ja entisen huoltoaseman Munkkimiesten ja entisen huoltoaseman 
tonttien kaavoituksesta, Halmeenkadun tonttien kaavoituksesta, Halmeenkadun 
suunnitelmista, Kaleva-Hakametsän suunnitelmista, Kaleva-Hakametsän 
alueen suunnitelmista ja uuden päivä-alueen suunnitelmista ja uuden päivä-
kodin alueen suunnitelmista. Yhdistyk-kodin alueen suunnitelmista. Yhdistyk-
sen kannanotot löytyvät kotisivuiltamme sen kannanotot löytyvät kotisivuiltamme 
www.messukylalaiset.com/ (Artikkelit/www.messukylalaiset.com/ (Artikkelit/
Messu-uutiset/Kannanotot).Messu-uutiset/Kannanotot).

Lisäksi olemme lähestyneet kaupunkia Lisäksi olemme lähestyneet kaupunkia 
esimerkiksi syväkeräysroska-astioiden esimerkiksi syväkeräysroska-astioiden 
lisäämiseksi, mahdollisuudesta saada lisäämiseksi, mahdollisuudesta saada 
alueelle ulkokuntoiluvälineitä, liikenteen alueelle ulkokuntoiluvälineitä, liikenteen 
ongelmakohdista sekä urheilukentän ongelmakohdista sekä urheilukentän 
kuusiaidan uusimisesta. kuusiaidan uusimisesta. 

Yhdistyksellä on 129 maksanutta jäsen-Yhdistyksellä on 129 maksanutta jäsen-
taloutta ja alueella noin 550 taloutta, jo-taloutta ja alueella noin 550 taloutta, jo-
hon jaetaan peittojakelu. Tilillä oli rahaa hon jaetaan peittojakelu. Tilillä oli rahaa 
vuoden vaihteessa 1769,88€. Johtokunta vuoden vaihteessa 1769,88€. Johtokunta 
on kokoontunut 10 kertaa vuosikokous-on kokoontunut 10 kertaa vuosikokous-
ten välillä ja lähettänyt kolme tiedotetta, ten välillä ja lähettänyt kolme tiedotetta, 
joista kaikki peittojakeluna.joista kaikki peittojakeluna.
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Tapahtumia 2021Tapahtumia 2021
Yhdistys jatkaa varovaisesti ainakin ulkoilmatapahtumien järjestämistä. Näistä tiedotamme 
tarkemmin kevättiedotteessamme, joka jaetaan vuosikokouksen jälkeen jäsenille! Lisäksi tie-
dotamme tapahtumista Facebookissa ja verkkosivuillamme.

LaskiaistapahtumaLaskiaistapahtuma

JJ ärjestämme laskiaistapahtuman sunnuntaina 14.2 klo 12-14 Vanhan kirkon ärjestämme laskiaistapahtuman sunnuntaina 14.2 klo 12-14 Vanhan kirkon 
ympäristössä. Säävaraus eli ympäristössä. Säävaraus eli 
jos lunta piisaa!jos lunta piisaa!

Suunnitelmissa on kelien mukaan Suunnitelmissa on kelien mukaan 
mäenlaskua, hiihtoa perheen pie-mäenlaskua, hiihtoa perheen pie-
nimmille, luistelua ja frisbee-gol-nimmille, luistelua ja frisbee-gol-
fia! Mehua ja pullaa tarjolla.fia! Mehua ja pullaa tarjolla.

Padel-keskusPadel-keskus

TT ule tutustumaan Padel-keskuksen toimintaan osoitteessa Kirkonmäenkatu ule tutustumaan Padel-keskuksen toimintaan osoitteessa Kirkonmäenkatu 
15. Ilmoittelemme tutustumiskäynnille tarkemmin aikaa myöhemmin, joten 15. Ilmoittelemme tutustumiskäynnille tarkemmin aikaa myöhemmin, joten 
seuraa sivujamme. Tervetuloa kuulemaan padelin saloja ja tutustumaan Padel seuraa sivujamme. Tervetuloa kuulemaan padelin saloja ja tutustumaan Padel 

Tampereen toimintaan! (padeltampere.fi)Tampereen toimintaan! (padeltampere.fi)

KulttuurikävelyKulttuurikävely

KK ulttuurikävely Messukylän alueella tullaan järjestämään vuoden 2021 aikana, ulttuurikävely Messukylän alueella tullaan järjestämään vuoden 2021 aikana, 
sillä kiinnostusta alueen historiaan on paljon. Viime syksyn kävely Takahuh-sillä kiinnostusta alueen historiaan on paljon. Viime syksyn kävely Takahuh-
dissa oli onnistunut ja pidetty. Nyt vuorossa on oman alueemme historiaa ja dissa oli onnistunut ja pidetty. Nyt vuorossa on oman alueemme historiaa ja 

mielenkiintoista kuultavaa. mielenkiintoista kuultavaa. 

Tiedotamme tapahtumasta lisää myöhemmin, joten pysytään kuulolla.Tiedotamme tapahtumasta lisää myöhemmin, joten pysytään kuulolla.


