
Kevättiedote 2021Kevättiedote 2021

Omakotiyhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.3.2021 historiallisesti etäneuvotteluna ko-Omakotiyhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.3.2021 historiallisesti etäneuvotteluna ko-
koontumisrajoituksien johdosta. Kokous sujui kuitenkin mukavasti ja saimme uusia jä-koontumisrajoituksien johdosta. Kokous sujui kuitenkin mukavasti ja saimme uusia jä-
seniäkin hallitukseen.seniäkin hallitukseen.

Toimintasuunnitelma 2021Toimintasuunnitelma 2021

YY hdistyksen hallitus jatkaa hyväksi hdistyksen hallitus jatkaa hyväksi 
havaittua linjaansa ja seuraa alueen havaittua linjaansa ja seuraa alueen 
kehitystä, kaavoitusta, rakentamista kehitystä, kaavoitusta, rakentamista 

ja muita ajankohtaisia asioita.ja muita ajankohtaisia asioita.

Tulemme järjestämään edelleen mahdol-Tulemme järjestämään edelleen mahdol-
lisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia. lisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia. 
Tiedotteen kääntöpuolella on tarkempaa Tiedotteen kääntöpuolella on tarkempaa 
tietoa tämän vuoden suunnitelmista. tietoa tämän vuoden suunnitelmista. 
Tapahtumista tiedotetaan myös kotisivuil-Tapahtumista tiedotetaan myös kotisivuil-
lamme ja Facebookissa, kun ajankohdat lamme ja Facebookissa, kun ajankohdat 
varmistuvat. Seuraa siis sivujamme!varmistuvat. Seuraa siis sivujamme!

Jäsenmaksu 2021Jäsenmaksu 2021

JJ äsenmaksu on edelleen 12€. Maksat-äsenmaksu on edelleen 12€. Maksat-
han jäsenmaksun toukokuun loppuun han jäsenmaksun toukokuun loppuun 
mennessä yhdistyksen tilille oheisella mennessä yhdistyksen tilille oheisella 

laskulla. Jäsenkortit jaetaan maksaneille laskulla. Jäsenkortit jaetaan maksaneille 
jäsenille kesätiedotteen mukana.jäsenille kesätiedotteen mukana.

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus osal-Jäsenenä sinulla on mahdollisuus osal-
listua tapahtumiin, joita toivottavasti listua tapahtumiin, joita toivottavasti 
tänä vuonna päästään järjestämään. tänä vuonna päästään järjestämään. 
Lisäksi saat alennusta Pesulaxilta 20% Lisäksi saat alennusta Pesulaxilta 20% 
ja Hämeen rakennuskoneen Messukylän ja Hämeen rakennuskoneen Messukylän 
toimipisteestä 30% alennuksen kone-toimipisteestä 30% alennuksen kone-
vuokrista. Etuja on sovittu myös muihin vuokrista. Etuja on sovittu myös muihin 
yhteistyöyrityksiin. Koko lista eduista on yhteistyöyrityksiin. Koko lista eduista on 
kotisivuillamme messukylalaiset.com.kotisivuillamme messukylalaiset.com.

Hallituksen jäsenetHallituksen jäsenet

Vuoden 2021 hallituksen muodostavat:Vuoden 2021 hallituksen muodostavat:
Puheenjohtaja Raimo VähämaaPuheenjohtaja Raimo Vähämaa
Varapuheenjohtaja Risto NuutinenVarapuheenjohtaja Risto Nuutinen
Rahastonhoitaja Kirsi HissaRahastonhoitaja Kirsi Hissa
Sihteeri Jenni Vainio-KaikuvuoSihteeri Jenni Vainio-Kaikuvuo
Leena StrandenLeena Stranden
Petri TiaskorpiPetri Tiaskorpi
Maria JärvinenMaria Järvinen
Varajäsenet:Varajäsenet:

Sami KaikkoSami Kaikko
Kari StillKari Still

TilinumeroTilinumero FI15 1556 3006 1005 49FI15 1556 3006 1005 49

12 euroa12 euroa

31.5.202131.5.2021

Messukylän omakotiyhdistys ryMessukylän omakotiyhdistys ry

Aakkulankatu 21Aakkulankatu 21

33700 Tampere33700 Tampere

JÄSENMAKSU VUODELLE 2021JÄSENMAKSU VUODELLE 2021

SaajaSaaja

Maksajan nimiMaksajan nimi
ja osoiteja osoite

AllekirjoitusAllekirjoitus

Tililtä nroTililtä nro ERÄPÄIVÄ:ERÄPÄIVÄ:

MAKSETTAVA:MAKSETTAVA:

Viitenumeroa emme käytä edelleenkään mutta laitathan Viitenumeroa emme käytä edelleenkään mutta laitathan 
viestiksi suoritukseen nimesi ja katuosoitteesi, kiitos!!viestiksi suoritukseen nimesi ja katuosoitteesi, kiitos!!
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Jatkamme varovaisesti ainakin ulkoilmatapahtumien järjestämistä. Voit lukea tulevis-Jatkamme varovaisesti ainakin ulkoilmatapahtumien järjestämistä. Voit lukea tulevis-
ta tapahtumista myös Facebookista ja verkkosivuillamme.ta tapahtumista myös Facebookista ja verkkosivuillamme.

Siisteystalkoot MessukylässäSiisteystalkoot Messukylässä

MM essukylän omakotiyhdistys osallistuu koko kaupungin siisteystalkoisiin lau-essukylän omakotiyhdistys osallistuu koko kaupungin siisteystalkoisiin lau-
antaina 8.5. klo 10-13. Viljamakasiinilta saat antaina 8.5. klo 10-13. Viljamakasiinilta saat 
mukaasi jätesäkin yleisten alueitten (kadut, mukaasi jätesäkin yleisten alueitten (kadut, 

puistot) siistimistä varten. Säkit palautetaan samaan puistot) siistimistä varten. Säkit palautetaan samaan 
paikkaan. Tulkaa mukaan siivoamaan yhteinen ympä-paikkaan. Tulkaa mukaan siivoamaan yhteinen ympä-
ristömme kesäkuntoon! Jokainen voi omassa pienessä ristömme kesäkuntoon! Jokainen voi omassa pienessä 
ryhmässään tulla joustavasti noutamaan välineet ja ryhmässään tulla joustavasti noutamaan välineet ja 
palauttaa roskat. palauttaa roskat. 

Tervetuloa!Tervetuloa!

Tutustutaan Padel-keskukseenTutustutaan Padel-keskukseen

OOmakotiyhdistys järjestää keskiviikkona toukokuun 26. päivä klo makotiyhdistys järjestää keskiviikkona toukokuun 26. päivä klo 
18.00 tutustumisen Messukylän upeaan Padel-keskukseen (Kir-18.00 tutustumisen Messukylän upeaan Padel-keskukseen (Kir-
konmäenkatu 15). Padel Tampereen toimitusjohtaja Eetu Rahkola konmäenkatu 15). Padel Tampereen toimitusjohtaja Eetu Rahkola 

esittelee lajia ja Messukylän padel-keskusta sekä opastaa miten peliä esittelee lajia ja Messukylän padel-keskusta sekä opastaa miten peliä 
voi päästä kokeilemaan. Tutustumistilaisuus pidetään ulkoilmatapah-voi päästä kokeilemaan. Tutustumistilaisuus pidetään ulkoilmatapah-
tumana turvallisuussyistä. Pienissä ryhmissä on mahdollisuus käydä tumana turvallisuussyistä. Pienissä ryhmissä on mahdollisuus käydä 
porrastetusti kurkistamassa hallin sisätilojakin.porrastetusti kurkistamassa hallin sisätilojakin.

KulttuurikävelyKulttuurikävely

JJ atkamme viime vuonna aloitettua kulttuurikävelyiden sarjaa tänä vuonna. Viime atkamme viime vuonna aloitettua kulttuurikävelyiden sarjaa tänä vuonna. Viime 
vuonna tutustuimme Takahuhdin alueen historiaan. Tänä vuonna on tarkoitus vuonna tutustuimme Takahuhdin alueen historiaan. Tänä vuonna on tarkoitus 
tehdä kierros Messukylän kirkoilla loppukesästä. tehdä kierros Messukylän kirkoilla loppukesästä. 

Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin, kun aikataulu selviää.Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin, kun aikataulu selviää.


