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Mukavaa ja puuhakasta syksyä kaikille messukyläläisille! Omakotiyhdistys on erikoi-Mukavaa ja puuhakasta syksyä kaikille messukyläläisille! Omakotiyhdistys on erikoi-
sista ajoista huolimatta pyrkinyt järjestämään tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. sista ajoista huolimatta pyrkinyt järjestämään tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. 
Seuraavaksi onkin luvassa syysretki jäsenille. Lue lisää alta ja sivuiltamme. Tiedotam-Seuraavaksi onkin luvassa syysretki jäsenille. Lue lisää alta ja sivuiltamme. Tiedotam-
me myös Facebookissa asiasta ajankohdan lähestyessä.me myös Facebookissa asiasta ajankohdan lähestyessä.

Liity yhdistykseenLiity yhdistykseen
Jäseneksi voit liittyä ympäri vuoden maksamalla vuosittaisen jäsenmaksumme 12 Jäseneksi voit liittyä ympäri vuoden maksamalla vuosittaisen jäsenmaksumme 12 
euroa tilille FI15 1556 3006 1005 49.euroa tilille FI15 1556 3006 1005 49.

Maksaessasi jäsenmaksua laitathan nimesi ja katuosoitteesi maksun viestikenttään, Maksaessasi jäsenmaksua laitathan nimesi ja katuosoitteesi maksun viestikenttään, 
jotta voimme toimittaa jäsenkortin! Ennen liittymistä kannattaa vierailla sivustoil-jotta voimme toimittaa jäsenkortin! Ennen liittymistä kannattaa vierailla sivustoil-
lamme osoitteessa messukylalaiset.com, josta löydät jäsenehtomme. Sivustoilta löydät lamme osoitteessa messukylalaiset.com, josta löydät jäsenehtomme. Sivustoilta löydät 
myös muuta tietoa toiminnastamme sekä muista jäsenalennuksistamyös muuta tietoa toiminnastamme sekä muista jäsenalennuksista

Kesän puuhiaKesän puuhia

JJ ärjestimme padel-tutustumista kahteenkin kertaan Messu-ärjestimme padel-tutustumista kahteenkin kertaan Messu-
kylän Padel-keskuksessa. Ensimmäinen kerta toukokuussa kylän Padel-keskuksessa. Ensimmäinen kerta toukokuussa 
kärsi kevätmyrskystä. Toisella kertaa 4.8 saimme hyvät pelit kärsi kevätmyrskystä. Toisella kertaa 4.8 saimme hyvät pelit 

aikaan! aikaan! 

Omakotiyhdistys on kesän aikana jättänyt kaupungille liiken-Omakotiyhdistys on kesän aikana jättänyt kaupungille liiken-
neturvallisuusaloitteen koskien Aakkulan alueen ja erityisesti neturvallisuusaloitteen koskien Aakkulan alueen ja erityisesti 
Grönberginkadun läpiajoliikenteen rajoittamista.Grönberginkadun läpiajoliikenteen rajoittamista.

Elokuun 21. päivä järjestimme kulttuurikävelyn Messukylässä. Tu-Elokuun 21. päivä järjestimme kulttuurikävelyn Messukylässä. Tu-
tustuimme vanhaan kivikirkkoon, viljamakasiiniin sekä uuden kirkon tustuimme vanhaan kivikirkkoon, viljamakasiiniin sekä uuden kirkon 
seutuun. Sateen uhasta huolimatta säilyimme kuivana retkestä. seutuun. Sateen uhasta huolimatta säilyimme kuivana retkestä. 

Kannata paikallisia yrityksiä!Kannata paikallisia yrityksiä!

WM Express GrilliWM Express Grilli
Messukylänkatu 44Messukylänkatu 44
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Syysretki PukalaanSyysretki Pukalaan

SS Lauantaina 9.10 järjestämme jäsenille Lauantaina 9.10 järjestämme jäsenille 
retken Pukalan virkistysmetsään Ori-retken Pukalan virkistysmetsään Ori-
vedelle. Pukalan maisemia kuvaillaan vedelle. Pukalan maisemia kuvaillaan 

“Etelä-Suomen Inariksi”. Pysäköintipai-“Etelä-Suomen Inariksi”. Pysäköintipai-
kalta on matkaa nuotiopaikalle noin kalta on matkaa nuotiopaikalle noin 
500 metriä ja matkalla on jonkin verran 500 metriä ja matkalla on jonkin verran 
korkeuseroja. Paikalle ei siis pääse esimer-korkeuseroja. Paikalle ei siis pääse esimer-
kiksi lastenvaunuilla tai rattailla. Perillä kiksi lastenvaunuilla tai rattailla. Perillä 
odottaa kuitenkin upeat maisemat ja hieno odottaa kuitenkin upeat maisemat ja hieno 
silta saareen.silta saareen.

Lähtö on klo 10 Messukylän vanhalta Lähtö on klo 10 Messukylän vanhalta 
kirkolta ja paluu noin klo 15. Olemme kirkolta ja paluu noin klo 15. Olemme 
varanneet bussin, johon mahtuu 45 hen-varanneet bussin, johon mahtuu 45 hen-
kilöä. Matkoihin menee noin 1,5h per kilöä. Matkoihin menee noin 1,5h per 
suunta. Lisäksi saa toki tulla omalla autol-suunta. Lisäksi saa toki tulla omalla autol-
la mukaan. Yhdistys varaa kaikille mukaan la mukaan. Yhdistys varaa kaikille mukaan 
grillattavaa. grillattavaa. 

Osallistumiset Kirsille 040 586 2192 tai Osallistumiset Kirsille 040 586 2192 tai 
kirsim.hissa@gmail.com 1.10 mennessä! kirsim.hissa@gmail.com 1.10 mennessä! 

Tarkkaile tiedotteita lähempänä tapahtu-Tarkkaile tiedotteita lähempänä tapahtu-
maa lisätietojen varalta.maa lisätietojen varalta.

Syksyn toimintaaSyksyn toimintaa

OOmakotiyhdistys seuraa syksyn aikana alueella vi-makotiyhdistys seuraa syksyn aikana alueella vi-
reillä olevia suunnitelmia mm. Messukylänkadun reillä olevia suunnitelmia mm. Messukylänkadun 
katusuunnitelman laadintaa, Messukylänkatu 21-27 katusuunnitelman laadintaa, Messukylänkatu 21-27 

asemakaavan muutoksen etenemistä sekä koulun ja päivä-asemakaavan muutoksen etenemistä sekä koulun ja päivä-
kodin kaavamuutosta.kodin kaavamuutosta.

Otamme mielellään vastaan aloitteita ja kehittämisideoita jäseniltä!Otamme mielellään vastaan aloitteita ja kehittämisideoita jäseniltä!

Tiedotteen painoi
Tiedotteen painoi


