Vierunpuiston Asukasyhdistys ry

Vierunpuiston Asukasyhdistys ry on toiminut alueemme asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi
sekä asukkaiden välisen yhteistoiminnan lisäämiseksi jo vuodesta 1983 lähtien. Tänäkin vuonna
yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia kaikenikäisille asukkaille. Lähiajan tapahtumat löydät jo tämän
tiedotteen kääntöpuolelta. Tapahtumista tiedotetaan koteihin jaettavilla tiedotteilla, yhdistyksen
kotisivuilla www.vierunpuisto.fi sekä facebook-sivulla www.facebook.com/Vierunpuisto. Otamme
myös mielellämme vastaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi.
Voit jättää viestiä hallitukselle osoitteeseen hallitus@vierunpuisto.fi.
Vuosikokouksessa 21.3.2019 valittiin yhdistyksen hallitus ja päätettiin vuoden 2019 jäsenmaksut.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varainhoitaja
Sihteeri
Jäsenet
Varajäsenet

Jouni Mäkinen (p. 040 5540459)
Pentti Kapanen
Timo Suvanto
Eila Järvenpää
Janne Kivelä
Soili Leppänen
Kari Saloranta
Kari Kantola

Henkilöjäsenmaksu
Perhejäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu

7 € /hlö
12 € /perhe
40 € /yhteisö

Maksamalla Vierunpuiston Asukasyhdistys ry:n jäsenmaksun voit osallistua edullisemmin
asukasyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. 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) 15.5.2019 mennessä.
Kevätterveisin,
Vierunpuiston Asukasyhdistys ry, hallitus

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

TILISIIRTO/GIRERING

Liedon Säästöpankki 430910-48888
IBAN FI7743091040008888
Saaja/Mottagare

Viesti/Meddelande

Vierunpuiston Asukasyhdistys ry

Jäsenmaksu 2018
 Henkilö 7 eur
 Perhe 12 eur
 Kannatus 40 eur

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

Eräpäivä/Förf.dag

15.5.2019

Euro

Siivoustalkoot ke 24.4. klo 18 alkaen
Kokoonnutaan perinteisiin kevätsiivoustalkoisiin Jukolantien ja
Vieruntien risteyksessä olevan ilmoitustaulun luona.
Otetaan kesä vastaan siivoamalla talven jäljiltä roskaantuneet
teiden varret ja jätepisteiden ympäristöt puhtaiksi. Yhdistys
jakaa tyhjiä säkkejä ja siivoushanskoja sekä huolehtii täysien
säkkien poiskuljetuksesta. Kaikki joukolla talkoilemaan!

Vierupäivä sunnuntaina 5.5. klo 12-15
Vierupäivä järjestetään ensimmäistä kertaa. Tapahtumapaikka on melko lähellä
asuinalueemme keskipistettä, eli lentopallokenttä Allinkujan, Sinisorsantien ja
Nummisuutarintien rajaamassa välikössä.
Piakkoin tästä tapahtumasta jaetaan erillinen tiedote
kaikkiin alueen talouksiin. Se kannattaa ottaa talteen,
sillä kupongilla voi osallistua arvontoihin, vaikkakin
voittomahdollisuus on vain yksi/talous.
Paikalla on ainakin pomppulinna (säävaraus), hernesoppaa,
kesäkukkamyynti, elävää musiikkia, hevoskärryajeluja
Vierun alueella… Laita tapahtuma-aika jo kalenteriin, ja
tarkista tarkemmat tiedot tapahtumasta myöhemmin
jaettavasta esitteestä.

Kesäteatteriretki tulossa… ja toki muutakin kivaa vuoden toimintasuunnitelmassa
Kesäteatteriretki omaan kuntaan tai lähialueille on suunnitteilla kesäkuun lopulle tai
heinäkuulle. Tästä tiedotetaan erikseen myöhemmin.
Lisätietoja suunnitteilla olevista tapahtumista voit kysellä asukasyhdistyksen
hallituksen jäseniltä Vierupäivässä 5.5. Silloin, tai siivoustalkoiden yhteydessä
kannattaa tulla juttelemaan ja ehdottaa tapahtumia, retkiä tai muuta yhteistä
toimintaa, joka mielestäsi saattaisi kiinnostaa alueemme asukkaita yleisesti.

Tervetuloa tapahtumiin!
toivottaa Asukasyhdistyksen hallitus

