Mukavaa alkavaa kesää, hyvät Hämeenkyrö-Seuran jäsenet!
Tästä vuoden 2022 jäsenkirjeestä löytyy tietoa tulossa olevista tapahtumista, joita parin koronavuoden jälkeen on mahdollista järjestää.
Seuran vuosikokous pidettiin Ravintola Brukassa (Kyröskartanossa, eli entisellä kunnalliskodilla) torstaina 5.5.2022. Seuran johtokuntaan tuli muutamia muutoksia, kun varapuheenjohtaja Tommi Ala-Helle ja Tapani Ekstam jäivät pois johtokunnasta. Heidän tilalleen valittiin
Jyri Rantamäki ja Erkki Luumi. Puheenjohtajana jatkaa Kaija Rask ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mari Kola. Vuosikokouksessa hyväksyttiin seuralle päivitetyt säännöt.
Kotiseutuyhdistyksen kuulumisia voit tarkastella yhdistyksen Facebook-sivulla tai nettisivulla
osoitteessa www.hameenkyroseura.fi. Toiveita ja ehdotuksia toiminnan uudistamiseen saa
mieluusti esittää.
Kevään aikana seura on ottanut pienen askeleen Vaivian turverata-muistomerkin perustamiseksi vuokraamalla määräalan Vaiviantien varresta, missä on kaivettu esiin turveradan
purkamisen yhteydessä maahan haudatut punnukset.
Kyrön Joulu ilmestyy jälleen marraskuun loppupuolella. Lehden toimituskunta ottaa vastaan
uusia juttuja tai ideoita. Ne voivat olla historiaa ja nykypäivää, elämäkertoja tai lyhyitä
juttuja. 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 2022
Hämeenkyrö-seuran toiminnan rungon muodostavat perinteiset kotiseututapahtumat.
Hämeenkyrö-seura tukee kotiseututyössä ansioituneita ja kotiseudun hyväksi toimineita
nuoria ja koululaisia sekä peruskoulussa että toisella asteella myöntämällä perinteisesti stipendejä.
Kotiseuturetki. Kesäkuussa seura järjestää kotiseuturetken la 18.6. Retkellä vieraillaan
Ahlforsin asepajalla, Rovastinpesällä, Mannanmäen näkötornilla sekä entisen turveradan
maisemissa Vaiviantiellä. Retken hinta seuran jäsenille on erittäin kohtuulliset 10 euroa/hlö.
Retkelle lähdetään Kyröskosken Matkahuollolta klo 10 ja kyytiin pääsee myös kirkonkylältä.
Kotiseuturetkelle ilmoittautuminen onnistuu sähköpostitse (puheenjohtaja@hameenkyroseura.fi) tai puhelimitse 040-581 9354. Ilmoittautuminen 5.6. mennessä.
Juhannusaaton perinteinen lipunnosto Kurjenmäellä perjantaina 24.6.2022 klo 18
Ohjelmassa kevään ylioppilaan puhe, yhteislaulua ja torvisoittoa.
Myllykolun kesäteatterin perustamisesta 50 vuotta. Kesäteatterin perustamisen tasavuosia
juhlistetaan la 2.7., jolloin Myllykolussa järjestetään juhlanäytös Pelastakaa Röllimetsä -

näytelmästä. Juhlajärjestelyissä ovat mukana Hämeenkyrön Näytelmäseura, F.E. Sillanpään Seura ry sekä Hämeenkyrö-Seura ry.
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
Mari Kola, varapuheenjohtaja
Sakari Ilomäki, sihteeri
Jani Reijomaa, tiedotusvastaava
Erkki Luumi
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 30.6.2022 mennessä!
Hämeenkyrö-Seuran pankkitili on siirretty Aito Säästöpankkiin ja uusi tilinumero on
FI95 4503 0010 6875 35.
Rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille!
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