
Kyläkirje kevät 2022

Kylmä kevät on pidellyt meitä vielä kohmeessa, mutta lisääntyvä lämpö ja valo siirtävät touhua vähitellen myös
ulos Oksmökille. Taakse jäävät seurankin järjestämät talven ilot, mm. Lux Pinsiö, Talvirieha sekä hiihto- ja
luistelureitit. Tässä kirjeessä kerromme lähiaikojen tapahtumista ja siitä, mistä jatkossa saat tietoa kylän
toiminnasta. Jo lauantaina 14. toukokuuta käynnistyvät talkoot sekä kukkaniitty-siementen myynti,
tiedotuksen neuvonta sekä metallinkeräys, katso tarkat tiedot tästä kirjeestä. Nähdään!

Mistä saat tietoa kylän tapahtumista ja toiminnasta?

Kyläkirjeen jaamme postilaatikkoihin kerran vuodessa. Tiedottamista palvelevat jatkossa kotisivumme,
facebook-sivut, sähköpostijakelu sekä uudet WhatsApp-ryhmät - katso alta. Talkoopäivänä lauantaina 14.
toukokuuta saat Oksmökillä neuvontaa näiden kanavien käytöstä, jos se on sinulle tarpeellista - teemme
parhaamme, että jokainen saa tarpeidensa mukaan tietoa seuran toiminnasta ja tapahtumista.

Uudet kotisivut www.pinsioseura.fi

Reilun vuoden kestänyt kotisivujen uusimisprojekti on nyt saatu päätökseen. Anssi Rajakallion johdolla ja
valtavalla työllä sekä lukuisten kirjoittajien ja kuvaajien aherruksella uudet sivut on nyt avattu, katso
www.pinsioseura.fi. Sivujen kautta voit tilata tiedotteet myös sähköpostiisi, jolloin saat aina suoraan tiedon,
kun sivustoille lisätään julkaisuja. Sivustojen tiedotteet julkaistaan myös Facebook-sivuillemme. Sivuille on
koottu pysyvää ja ajankohtaista vaihtuvaakin tietoa Pinsiöstä, Pinsiö-Seurasta ja tapahtumista. Kiitos Anssi!
Sivustoja kehitetään myös jatkossa tarpeiden mukaan. Lähetä kehitys ideasi meille, ks. yhteystiedot sivustoilta!

Uusia WhatsApp-ryhmiä

Kylällä toimii useita WA-ryhmiä, mutta on monia, joita kylän viestit ja tapahtumat eivät välittömästi tavoita.
Nyt on perustettu kaksi ryhmää tähän tarpeeseen.

Pinsiön tiedotus -ryhmä on perustettu jakamaan ajankohtaista, asiallista tietoa kyläläisille. Se toimii lähinnä
Pinsiö-Seuran tiedotuskanavana, mutta sinne voivat myös muut laittaa tärkeää tietoa - ei yleistä keskustelua.
Ilmoittaudu ryhmään seuran tiedottajalle Jonna Lahdelle (040 828 1675), mainitse ryhmän nimi

Pinsiön pölinä -ryhmä on perustettu keskustelufoorumiksi kyläläisille kylää koskevista asioista. Ryhmässä voi
pölistä kaikenlaisista asioista, mutta tässäkin ryhmässä noudatetaan hyvän käyttäytymisen sääntöjä ja
tarvittavaa henkilötietosuojaa. Ilmoittaudu ryhmään Jonna Lahdelle (040 828 1675), mainitse ryhmän nimi

Talkoot jatkuvat Oksmökillä

Talkoot alkavat lauantaina 14. toukokuuta Oksmökillä klo 10.00. Luvassa keväistä puuhaa ja iloista yhdessä
oloa sekä talkoosoppaa - tulkaa uudetkin mukaan tutustumaan ja touhuamaan!

Pinsiö-Seura hankki Väinö Alaselta aikoinaan saadun perinnön turvin mökin Okslammin rannalta 2018 kylän
yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Aluetta ja rakennuksia on laitettu kuntoon mittavilla talkoilla, jäsenmaksuilla,
keräyksillä ja hankerahalla nyt kaksi vuotta. Kesällä 2022 keskitytään seuraaviin töihin: pihan, shuttlen, mökin
makuuhuoneen ja parkkipaikan kunnostus ja alueen kukkaniityn perustaminen, vesi- ja viemäriratkaisut,
uima-alueen kehittäminen ja niitto sekä kierrätyspisteen rakentaminen.

Uusiakin talkoilijoita kaivataan, vaikkapa vain muutamaksi tunniksi silloin tällöin, kaikille löytyy voimiin ja
kykyihin sopivia hommia. Ilmoittautuminen talkoolaisten WhatsApp-ryhmään Maija Vuoriselle, 050 305 7756.
WA–ryhmään tulee aina kutsu, kun talkoot ovat tulossa. Myös kotisivuilla olevaan tapahtumakalenteriin
lisätään aina talkoiden ajankohdat. Voit myös seurata sitä kautta ja vain saapua paikalle talkoilemaan vaikket
erikseen WA-ryhmässä olisikaan. Tervetuloa mukaan!

http://www.pinsioseura.fi.


Kukkiva Pinsiö 2022

Pinsiö-Seura järjestää kukkaniityn siementen myynnin - tarkoituksena on saada Pinsiön pihat ja pientareet
kukkimaan ihmisten ja pörriäisten iloksi. Siemensekoitus on räätälöity Pinsiön Erityisseos. Siemeniä myy koko
hanketta hoitava Riitta Salo (040 840 2658) sekä Kieriksellä Vuorisen Maija (050 305 7756). HUOM! Siemeniä
on myynnissä ohjeiden kera myös Oksmökillä 14. toukokuuta puolen päivän aikoihin. N 100 g pussi siemeniä
maksaa 10 euroa, määrä riittää n 40 m2 alueelle. Myös isompia pusseja on myynnissä. Siemenpussin mukana
saat ohjeet. Seurataan kukkaniittyjen syntyä ja kukoistusta myös kuvaamalla!

Villiyrttikurssi

Villiyrttien keruu- ja ruoanvalmistuskurssi järjestetään keskiviikkona 15.6. klo 17.00 alkaen. Ohjaajana ja
järjestäjänä toimii Pirkanmaan Martoista Marja Vehnämaa. Paikka Pinsiössä on avoinna, seuraa tiedotusta,
mukaan ilmoittautuneille paikka kerrotaan sen varmistuttua. Ilmoittautuminen 10.6. mennessä Anne
Mastomäelle 050 321 4047 txt/WA. Kurssi on maksuton. Mukaan mahtuu 15 henkilöä.

Kesäkahvila

Kesäkahvila avaa ovensa Oksmökillä kesäkuun alussa kesäapulaisten voimin. Aukiolosta tiedotetaan.

Suosittu Lavajärven perheleiri la 2.7. - su 3.7.

Ajanviettoa hyvässä seurassa yhdessä puuhastellen, leikkien, uiden ja saunoen. Leirihengessä yöpyminen
telttamajoituksessa. Erityisruokavaliollisille toivomme omat eväät mukaan, mutta muutoin ruuat tulee
järjestäjän puolesta. Ilmoittautuminen 11.6. mennessä Mika Kannonlahdelle (0407601298).
Hinta: koko perhe 30€ (tai aikuinen 15€ ja lapsi 10€)

JÄSENMAKSU 2022 ja muut toiminnan rahoitusmuodot

Jäsenmaksuja käytetään suoraan, lyhentämättä, seuran toimintaan. Niillä järjestetään kyläläisille tapahtumia ja
ylläpidetään sekä kehitetään Oksmökkiä ja -aluetta  kyläläisten käyttöön.

Jäsenmaksu: Jos haluat maksaa vuoden 2022 jäsenmaksun, niin Pinsiö-Seuran  tili on FI74 5730 0821 2313 76
jäsenmaksu on 10 euroa/henkilö, 30euroa/perhe tai 30 euroa/kannattajajäsen, laita viitteeseen sukunimi ja
jäsenten määrä. Tämän kirjeen liitteenä jaetaan myös erillinen lasku jäsenmaksusta. Toivomme maksua
30.5.2022 mennessä. HUOM! Tilinumero on uusi.

Kantri-hankkeet 2022

Pinsiö-Seura haki ja sai Kantri ry:lta hankerahaa Oksmökin alueen edelleen kunnostukseen sekä kolmen
nuoren palkkaamiseen kesätöihin. Oman maksuosuutemme hoidamme talkootöillä kyläläistenkin voimin sekä
omalla (10-20%) rahoitusosuudellamme, johon käytämme jäsenmaksuista ja metallinkeräyksestä kertynyttä
rahaa.

Metallinkeräys

Lehtisen Arto käynnistää taas romurallin kylällä lauantaina 14. toukokuuta. HUOM! Ilmoita romujesi tarkka
osoite ja sijaintipaikka tontilla, mistä voi noutaa,  Maija Vuoriselle ajoissa, viimeistään 12. toukokuuta (txt tai
WA 050 305 7756). Myynnistä saadut rahat käytetään  seuran toimintaan kylän hyväksi.

Näistä ja tulevista tapahtumista tarkemmin tiedotuskanavillamme!



Pinsiö-Seura ry on voittoa tavoittelematon kylätoiminta- ja kulttuuriyhdistys. Järjestämme monenlaista

toimintaa ja tapahtumia kylällä.

Pinsiö on kylä Nokian, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella, siitä tunnuksemme kolme tähteä.

Olet tervetullut mukaan meidän kylämme toimintaan!

Ajankohtaisista asioista tiedotamme kotisivuilla, facebookissa, sähköpostilla ja WhatsApp-ryhmissä.

KATSO UUDET KOTISIVUT! www.pinsioseura.fi

Pinsiö-Seura ry:n hallitus 2022:

Puheenjohtaja Tiina Kauppi 050 300 4059

Varapuheenjohtaja Mika Kannonlahti 040 760 1298

Sihteeri Sirpa Toiva 040 5586 725

Rahastonhoitaja Maija Vuorinen 050 305 7756

Muut varsinaiset hallituksen jäsenet ja yhteystiedot löydät Pinsiö-Seuran internetsivuilta.

LASKU

Pinsiö-Seura ry:n jäsenmaksu vuonna 2022: 10 euroa/henkilö, 30 euroa/perhe tai 30 euroa/kannattajajäsen

Muista merkitä maksun viestiin sukunimi ja jäsenten määrä!

Jäsenmaksuja käytämme toiminnan ja tapahtumien tukemiseen (riehat, kerhot, leirit, Lux-Pinsiö, Tullaan

tutuiksi, juhannusjuhlat, 60+ tapahtuma, ladut, luistinradat..) sekä Oksmökin ylläpitoon (sähkö, vesi, verot,

jätehuolto, polttopuut..) ja kehittämiseen (uimaranta, mökin kunnostus, kioski, käymälä, nuotiopaikka, astiat,

kalusteet,.)
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