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Alkuvuoden 2018 tapahtumia,

•

Uusi vuosi taas menossa. Sen myötä tämän vuoden toiminnan suunnittelukin on alkanut
vilkkaana. Ideoita retkistä ja muusta toiminnasta otetaan mielellään vastaan! Tänäkin vuonna
paljon ohjelmaa on tiedossa. Yhdistyksemme on toiminut 30 vuotta ja sitä juhlimme yhdessä
keväällä. Seuratkaa postianne.

•

Yhdistyksemme hallituksen kokoonpano 2018: Puheenjohtaja Hans Lönnqvist,
varapuheenjohtaja Marja-Liisa Asell, sihteeri Maija Tuori. Muut jäsenet ovat Tiina Ylikippari,
Päivi Toivola-Rekola ja Jorma Turunen ja Johanna Nylund. Rahastonhoitajana jatkaa Arja Tusa
ja kouluvastaavana Anu Reijonen hallituksen ulkopuolisina.

•

Muistutus jäsenmaksuista 2017 alkaen: Liittomme sääntömuutoksen takia emme mm. enää
itse kerää jäsenmaksujamme vaan laskut tulee liitosta suoraan jäsenille postissa. Liiton perimä
jäsenmaksu 2018 on 18€ perheen ensimmäiseltä jäseneltä, sen jälkeen seuraavilta
perheenjäseniltä 9€.

•

Perinteinen laskiaistapahtuma Reipinniemessä tiistaina 13.2. klo 18.00- 21.00.
Saunat ovat lämpimänä ja avantouintimahdollisuus. Tarjolla on lisäksi perinteisesti aitoa
hernekeittoa ja pannukakkua. Paikalla tutustumme toisiimme ja paistamme makkaraa takan
loimussa. Ilmoittautumiset 10.2. mennessä: Maisa Asell, puhelin 040 728 6141 tai
maisa.asell@gmail.com Myös kimppakyytimahdollisuus tarvittaessa. Tilaisuus on maksuton
yhdistyksen jäsenille. Varaathan mukaan muutaman kolikon arpajaisiimme. Ulkopuolisilta
toivoisimme 5 € osallistumismaksua. Ota ystäväsikin mukaan tutustumaan yhdistyksemme
toimintaan- jäseneksi voi liittyä myös paikan päällä.

•

Yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 15.3 Nuolialan kirjaston
alakerrassa klo18. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!
Kahvitarjoilu!

•

Pohjolan päivää vietetään 2018 alueellisesti Tampereella perjantaina 23.3 ja Pohjolan pidot on
suunniteltu vietettäväksi lauantaina 24.3 Jyväskylässä.

•

Pirkkalan Pohjola- Norden ry täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Pirkkalan uusi yhteislukio,
Silmu on varattu tiistaina 8.5 klo 18-21 kakkukahvien ja laadukkaan ohjelman merkeissä.
Kaikki jäsenemme ja paljon kutsuvieraita kutsutaan viihtymään yhdessä. lisää tietoa luvassa
erillisessä kutsussa keväällä.

•

Tavoitteena on osallistua myös tämän vuoden Pirkkalan muinaismarkkinoille. Tänä vuonna
myös kaksipäiväiset, la 14.7 ja su 15.7. Tervetuloa osastollemme tutustumaan 1000- luvun
riimuihin ja viikinkien viisauksiin.

•

Pirkkalan Pohjola-Norden ry löytyy myös Facebookista, seuratkaa ja käykää
tykkäämässä.

•

Liittomme on uusinut kotisivumme pohjan ja uusi osoitteemme: http://pirkkala.pohjolanorden.fi/start/ . Sisältöä saamme sinne lisää kevään mittaan, kun osaamme sitä käyttää.

Emme haluaisi tuhlata varoja postimerkkeihin, lähetämme mahdollisuuksien mukaan viestimme
sähköpostilla, ilmoita viipymättä osoitteesi, osoitteeni: hans.lonnqvist@live.com

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN TILAISUUKSIIN JA HYVÄÄ
ALKANUTTA VUOTTA 2018!

Hallitus

