!

Helteistä kesäkuuta, hyvät Hämeenkyrö-Seuran jäsenet!
Vuoden 2021 jäsenkirje saapuu jälleen hiukan tavanomaista myöhemmin, kun vuosikokousta jouduttiin myös tänä vuonna kokoontumisrajoitusten vuoksi lykkäämään kesäkuulle. Kokous pidettiin Heiskan pakarissa lauantaina 12.6.2021.
Yhdistyksen johtokunta jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Puheenjohtajana jatkaa Kaija
Rask ja varapuheenjohtajana Tommi Ala-Helle.
Kotiseutuyhdistyksen kuulumisia voit tarkastella yhdistyksen Facebook-sivulla tai nettisivulla
osoitteessa www.hameenkyroseura.fi. Toiveita ja ehdotuksia toiminnan uudistamiseen saa
mieluusti esittää.
Kevättalven aikana seura on toteuttanut paikallishistoriaa tallentavan hankkeen, jonka tuloksena syntyneet Tehtaan Jormat -haastatteluvideot julkaistiin Hämeenkyrö-Seuran Youtube-kanavalla vuosikokouspäivänä 12. kesäkuuta. Linkki videoihin löytyy myös seuran
verkkosivuilta.
Tekeillä on myös video Merja Ahlgrénin Kyröskoski-blues -kappaleeseen, videolle kuvataan
Kyröskosken kuohuja, kunhan koskinäytöksiä taas järjestetään.
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 Jouluun ei ole määritelty
mitään erityistä teemaa, joten sana on vapaa.
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 tapahtumia toimintakaudella 2021
Hämeenkyrö-seuran toiminnan rungon muodostavat perinteiset kotiseututapahtumat ja kulttuurimuodot.
Hämeenkyrö-seura tukee kotiseututyössä ansioituneita ja kotiseudun hyväksi toimineita
nuoria ja koululaisia sekä peruskoulussa että toisella asteella myöntämällä perinteisesti stipendejä.
Yhdistyksen varoista voidaan hakemuksesta myöntää kertaluonteisia avustuksia hämeenkyröläisille yhdistyksille, yksityisille tai muille tahoille, jotka tekevät vapaaehtoistyötä
lasten ja nuorten parissa.
Juhannusaaton perinteinen lipunnosto Kurjenmäellä perjantaina 25.6.2021 klo 18
Ohjelmassa kevään ylioppilaan puhe, yhteislaulua ja torvisoittoa.

Hämeenkyrö-Seura on mukana paikallisten yhdistysten esittäytymispäivässä Kyröskosken
torilla lauantaina 21.8.2021.
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 sähköpostiosoitteella johtokunta@hameenkyroseura.fi
Johtokunnan jäsenet
Kaija Rask, puheenjohtaja
Tommi Ala-Helle, varapuheenjohtaja
Sakari Ilomäki, sihteeri
Jani Reijomaa, tiedotusvastaava
Tapani Ekstam
Kai Asunta

Mauri Lepola, talousvastaava
Hanna Sankamo
Johanna Martikainen
Mari Kola

Jäsenmaksu
Seuran vuosikokous päätti, että jäsenmaksu on edelleen 10 euroa/henkilö sekä kannattajajäsenmaksu 50 euroa. Maksathan jäsenmaksun 30.7.2021 mennessä!
Hämeenkyrö-Seuran pankkitili on siirretty Aito Säästöpankkiin ja uusi tilinumero on
FI95 4503 0010 6875 35. Tilinumero on muutettu myös oheiseen tilisiirtoon.
Kahden vuoden maksamattomat jäsenmaksut aiheuttavat poistamisen jäsenrekisteristä.
Rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille!
Hämeenkyrö-Seuran johtokunta
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