Vierunpuiston Asukasyhdistys ry

Vierunpuiston Asukasyhdistys ry on toiminut alueemme asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi sekä
asukkaiden välisen yhteistoiminnan lisäämiseksi vuodesta 1983 lähtien. Yhdistys järjestää erilaisia
tapahtumia kaikenikäisille asukkaille. Tapahtumista tiedotetaan koteihin jaettavilla tiedotteilla - kts. tämän
tiedotteen kääntöpuoli, sekä yhdistyksen kotisivuilla www.vierunpuisto.fi ja Facebook-sivulla
www.facebook.com/vierunpuisto.
Otamme myös mielellämme vastaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja asumisviihtyvyyden
parantamiseksi. Voit lähettää ehdotuksesi tai muun viestin yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen
hallitus@vierunpuisto.fi.

Vuosikokouksessa 30.3.2022 valittiin yhdistyksen hallitus ja päätettiin vuoden 2022 jäsenmaksut.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varainhoitaja
Sihteeri
Jäsenet

Varajäsenet

Jouni Mäkinen (p. 040 5540459)
Kaleva Latvala
Timo Suvanto
Eila Järvenpää
Kari Kantola
Pentti Kapanen
Soili Leppänen
Teemu Pekkala
Marita Syvänen

Henkilöjäsenmaksu
7 € /hlö
Perhejäsenmaksu
12 € /perhe
Kannatusjäsenmaksu 40 € /yhteisö

Maksamalla Vierunpuiston Asukasyhdistys ry:n jäsenmaksun voit osallistua edullisemmin
asukasyhdistyksen järjestämiin maksullisiin tapahtumiin, ja tuet maksuttomien tapahtumiemme
järjestämistä. Maksu on vapaaehtoinen, mutta kohtuullisen pienellä summalla voit olla mukana
vaikuttamassa alueemme asioihin. Jäsenmaksu maksetaan Vierunpuiston asukasyhdistys ry:n tilille
430910-48888 / IBAN FI77 43091040008888 (viestiksi niiden henkilöiden nimet ja osoite, joita
jäsenyys koskee) 30.5.2022 mennessä.
Terveisin,
Vierunpuiston Asukasyhdistys ry, hallitus

--------------------------------------------------------------------------------------------------Saajan tilinumero/Mottagares kontonummer

TILISIIRTO/GIRERING

Liedon Säästöpankki 430910-48888
IBAN FI7743091040008888
Saaja/Mottagare

Viesti/Meddelande

Vierunpuiston Asukasyhdistys ry

Jäsenmaksu 2022
⚫ Henkilö 7 eur
⚫ Perhe 12 eur
⚫ Kannatus 40 eur

Maksaja/Betalare
Allekirjoitus/Underskrift
Tililtä nro/Från konto nr

Eräpäivä/Förf.dag

30.5.2022

Euro

Asukasyhdistyksen toimintaa vuonna 2022
Kevätsiivoustalkoot
Kun lumikinokset sulavat, pientareilla lojuvat maski- ja muut ympäristöön kuulumattomat roskat
tulevat esiin. Viimeistään vapun jälkeen on aika kerätä oman tontin lähiympäristön pientareille ja
ojiin päätyneet maskit sekä muovi- lasi- ja metallipakkaukset. Yhdistys hankkii jätesäkkejä ja
suojahanskoja talkoisiin osallistuville. Tarkempi aika ilmoitetaan yhdistyksen nettisivulla
www.vierunpuisto.fi ja Facebook-sivulla sekä Vieruntie 1 ilmoitustaululla. Samasta paikasta voi
noutaa siivoustarvikkeita talkoopäivänä.

Vierupäivä II 15.5.22 klo 12-14
Vierupäivä järjestetään samassa paikassa kuin edellinenkin, eli Nummisuutarintien ja Allinkujan
välisellä viheralueella. Tapahtuman tarkempi esite jaetaan kaikkiin talouksiin pari viikkoa ennen
tapahtumaa.
Vierunpäivään on suunniteltu ”nurmikkokirpputoria”, joka on tarkoitettu alle 15-vuotiaille. Myyjä
voi tuoda mukanaan viltin tai maton, joka toimii myyntipisteenä. Paikkamaksua ei ole. Haluaisimme
ennakkoon tietää, kuinka paljon tähän on kiinnostusta, että osaamme varata tarpeeksi tilaa.
Ilmoittautuminen s-postitse 5.5. mennessä osoitteeseen hallitus@vierunpuisto.fi

Muita jo suunnitteilla olevia tapahtumia:
Elokuussa järjestämme ongintakilpailun Vierunkoskella. Tapahtuma on osa Lieto-viikkojen
tapahtumia (mikäli ne järjestetään 2022), ja avoin muillekin kuin alueen asukkaille.
Syyskuun alussa pidämme kesäkauden päättäjäiset jossakin sopivassa paikassa alueellamme.
Joulukuussa perinteinen joulunalustapahtuma.
Lentopallovuoro Loukinaisten koululla lukukausien ajan kerran viikossa, mikäli kunta vuokraa
salivuoroja yhdistyksille. Yhdistys yrittää saada myös toisen vuoron. Lisäksi kesäkuukausina on
mahdollisuus harrastaa rantalentistä: ajankohdat ilmoitetaan Vierunpuiston Facebook-sivulla.
Lisätiedot: hallitus@vierunpuisto.fi tai mäkinen.jouni@luukku.com.
Muita loppuvuoden aktiviteetteja ei ole vielä päätetty: Ehdotuksia ovat mm.
-ulkoilutapahtuma kaikenikäisille Liedon tai lähikuntien alueella, esim. Aurajoki-reitillä
- vaihtoehtoisesti sieniretki tai muu luontoretki metsämaisemissa, jossa riittävän
helppokulkuinen maasto kaikenikäisille.
- hankimme ryhmälippuja teatteri- tai muuhun kulttuuritapahtumaan. Yhdistyksen jäsenet saavat
alennusta kustannuksista.
Tapahtumista tiedotetaan postilaatikkotiedotteiden lisäksi myös Facebookissa ja www-sivulla.

Tervetuloa mukaan tapahtumiin!

www.facebook.com/vierunpuisto

