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Hyvät Hämeenkyrö-Seuran jäsenet 

Koronavuoden 2020 jäsenkirje saapuu tavanomaista myöhemmin, kun vuosikokoustakin 
jouduttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi lykkäämään parilla kuukaudella. Kokous pidettiin 
Kehäkukassa lauantaina 13.6.2020. 

Yhdistyksen johtokuntaan tuli vuosikokouksessa pieniä muutoksia, kun varapuheenjohtaja 
Matti Lähteenmäki siirtyi viettämään ”eläkepäiviä” myös johtokuntatehtävistä ja Marianne 
Karhumaa jättää johtokunnan paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Uusia johtokunnan jäse-
niä ovat Mari Kola ja Hanna Sankamo.  

Kotiseutuyhdistyksen kuulumisia voit tarkastella yhdistyksen Facebook-sivulla tai nettisivulla 
osoitteessa www.hameenkyroseura.fi. Toiveita ja ehdotuksia toiminnan uudistamiseen saa 
mieluusti esittää. 

Kyrön Joulu ilmestyy jälleen marraskuun loppupuolella. Lehden toimituskunta ottaa erittäin 
mielellään vastaan uusia juttuja tai ideoita ja ajatuksia niihin. Ne voivat olla historiaa ja 
nykypäivää, elämäkertoja tai lyhyitä juttuja. Tämän vuoden Kyrön Joulun teemana on Ky-
röskosken tehdaskylä, jonka synnystä on pyöreitä vuosia, laskentatavasta riippuen 160 tai 
150 vuotta. Metsäteollisuus puuhiomon muodossa alkoi Kyröskosken partaalla 150 vuotta 
sitten. 
Aineistoa ja juttuideoita voit lähettää osoitteeseen: ilomakisakari@gmail.com  

Mikäli haluat jatkossa jäsenkirjeen sähköpostitse, voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi seuran 
sihteerille osoitteeseen: sihteeri@hameenkyroseura.fi Sähköpostit lähetetään piilokopiona, 
niin että vastaanottajat eivät voi nähdä toistensa tietoja. 

Seuran tapahtumakalenteri toimintakaudella 2020 

Vuonna 2020 Hämeenkyrö-seuran toiminnan rungon muodostavat perinteiset kotiseututa-
pahtumat ja kulttuurimuodot. 
Hämeenkyrö-seura tukee kotiseututyössä ansioituneita ja kotiseudun hyväksi toimineita 
nuoria ja koululaisia sekä peruskoulussa että toisella asteella myöntämällä perinteisesti sti-
pendejä. 
Yhdistyksen varoista voidaan hakemuksesta myöntää kertaluonteisia avustuksia hä-
meenkyröläisille yhdistyksille, yksityisille tai muille tahoille, jotka tekevät vapaaehtoistyötä 
lasten ja nuorten parissa.  

Juhannusaaton perinteinen lipunnosto Kurjenmäellä perjantaina 19.6.2020 klo 18 
Ohjelmassa kevään ylioppilaan puhe, yhteislaulua ja torvisoittoa. 

Kesän toritapahtumia ei koronarajoitusten vuoksi tänä kesänä järjestetä, mutta elokuun vii-
meisenä viikonloppuna Kostulan kyläyhdistys järjestää Järvenkylän uimarannalla venetsia-
laiset ja Hämeenkyrö-Seura esittelee tapahtumassa toimintaansa. Metsä Board Kyron teh-
das on juhlistamassa 150-vuotisjuhlavuottaan muun muassa muistomerkin pystyttämisellä. 
Tämäkin hanke on lykätty loppukesään/syksyyn, toistaiseksi määrittelemättömään ajankoh-
taan.. 

http://www.hameenkyroseura.fi
mailto:ilomakisakari@gmail.com
mailto:sihteeri@hameenkyroseura.fi


Kyrön Joulu ilmestyy perinteisesti marraskuun lopulla. 

Seuraa tapahtumiamme nettisivuillamme sekä Facebookissa.  

Hallinto 

Seuran kotisivuilla www.hameenkyroseura.fi olevalla yhteydenotot -lomakkeella saat viestisi 
sekä puheenjohtajan että sihteerin sähköpostiin. Johtokunnalle voit lähettää viestiä sähkö-
postiosoitteella johtokunta@hameenkyroseura.fi 

Johtokunnan jäsenet 
Kaija Rask, puheenjohtaja   
Tommi Ala-Helle, varapuheenjohtaja  

Sakari Ilomäki, sihteeri   Mauri Lepola, taloudenhoitaja 
Jani Reijomaa, tiedotusvastaava  Hanna Sankamo 
Tapani Ekstam   Johanna Martikainen 
Kai Asunta    Mari Kola 

Jäsenmaksu 
Seuran vuosikokous päätti, että jäsenmaksu on edelleen 10 euroa/henkilö sekä kannattaja-
jäsenmaksu 50 euroa. Seuran jäsenillä on etuoikeus seuran tapahtumiin, mikäli niihin on 
rajoitettu osanotto. Maksathan jäsenmaksun 30.7.2020 mennessä! 

Kahden vuoden maksamattomat jäsenmaksut aiheuttavat poistamisen jäsenrekiste-
ristä. 

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille! 
Hämeenkyrö-Seuran johtokunta 
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