Pinsiö-Seura tiedottaa 1/2018
Pinsiö-Seuran hallitus vuonna 2018:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja

Rami Vuorinen
Veli-Matti Alanen
Anne Mastomäki
Sirpa Lehtinen

puh. 050 305 7769
puh. 050 579 5705
puh. 050 321 4047
puh. 040 833 2700

Muut varsinaiset hallituksen jäsenet ja yhteystiedot löydät
Pinsiö-Seuran internetsivuilta: www.pinsioseura.fi
Jäsenmaksu vuonna 2018:
10 €/henkilö (aikuinen) ja 20 €/perhekunta
Muista merkitä viestiin jäsenten nimet ja syntymäajat.
Jos ne eivät mahdu, niin soita sihteerille tai rahastonhoitajalle.
Jäsenmaksut tilille: FI12 5293 0940 0397 17

Lasten teatteria Rämsöössä 8.7.
Lastenteatteriretki Rämsööseen katsomaan Aladdinia ja taikalamppua järjestetään sunnuntaina 8.7.
Retken hinta aikuisilta 18 € ja alle 13-vuotiailta 12 €, sisältäen bussikuljetuksen. Esitys alkaa klo 15.
Sitovat ilmoittautumiset Outi Kärki-Uosukaiselle 1.7. mennessä puh. 050 593 6402.
Retki toteutuu jos vähintään 30 henkeä ilmoittautuu ajoissa!

Aladdin ja Abu

Perheleiri Lavajärvellä elokuussa
Perinteinen perheleiriviikonloppu on (pe-)la-su 10.–12.8.2018 Lavajärven
leirirannassa (Komintie 476, Lavajärvi)
Majoittuminen omin varustein omissa teltoissa. Sauna ja erittäin
lapsiystävällinen ranta käytössä. Osallistumismaksu 20 € per perhekunta
sisältäen lauantain ja sunnuntain ruoat.
Ilmoittautumiset Outi Kärki-Uosukaiselle 1.8. mennessä puh. 050 593 6402.

Pinsiö-Seura ry
Pinsiö-Seura ry on voittoa tavoittelematon kylätoiminta- ja kulttuuriyhdistys.
Järjestämme monenlaisia tapahtumia ja tempauksia kylällä.
Pinsiö on kylä Nokian, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella. Siitä tunnuksemme
kolme tähteä. Maantieteellisinä rajoina ovat Pinsiön harju, Seinävuoren ja
Kaitajärven maasto, Hopeatie ja Kivikesku.
Pinsiö on voimakkaasti kasvava maaseutukylä, josta kysytään tontteja
enemmän kuin olisi tarjolla. Nyt kun Pinsiön koulu ei enää kerää alueen nuoria
opin ääreen ja ystävystymään keskenään, korostuu entisestään Pinsiö-Seuran
merkitys kyläläisiä yhdistävänä toimijana. Olet tervetullut tapahtumiin ja
mukaan toimimaan meidän kylän hyväksi!
Ajankohtaisista asioista tiedotamme kyläkirjeissä ja etupäässä
nettisivuillamme www.pinsioseura.fi. Tilaa sieltä artikkelit sähköpostiisi, niin
tiedät heti mitä kylällä tapahtuu!

Pinsiö-Seura ry:n jäsenmaksu vuonna 2018:
10 €/henkilö (aikuinen) ja 20 €/perhekunta
Muista merkitä viestiin jäsenten nimet ja syntymäajat.
Jos ne eivät mahdu, niin soita sihteerille tai rahastonhoitajalle.

FI12 5293 0940 0397 17
Pinsiö-Seura ry

Jäsenmaksu 10 €/hlö ja 20€/perhekunta.
Jäsenten nimet ja syntymäajat:

31.7.2018

