LINTULAN ASUKASYHDISTYS RY

7.8.2020

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN, JÄSENMAKSUOHJEET JA
AJANKOHTAISIA UUTISIA
Hei Lintulan ja Länsi-Lintulan asukas,
Tervetuloa Lintulan Asukasyhdistys Ry:n vuosikokoukseen su 23.8. klo 18.00 Lintulan
leikkipuistoon!
Toivottavasti kesäsi on sujunut leppoisasti! Meillä kaikilla on takana tavanomaisesta poikkeava alkuvuosi ja
siitä syystä myös asukasyhdistyksen vuosikokous järjestetään poikkeuksellisesti vasta nyt. Tänä vuonna myös
yhdistyksemme tilaisuuksien järjestäminen on ollut rajoitetumpaa, koska haluamme taata kaikkien
turvallisuuden.
Vuosikokouksessa tullaan käsittelemään lakisääteiset asiat sekä muut käsiteltäväksi ehdotetut aiheet.
Asialista on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla. Mikäli jokin asia on tullut mieleesi, voit ottaa yhteyttä
asukasyhdistyksen hallitukseen (0408414574/Hanna) niin voimme ottaa aiheen käsittelyyn kokouksen
päätteeksi. Maksamalla jäsenmaksusi ennen kokousta olet tervetullut vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
Keskustelemme kokouksessa mm. esityksestä lähteä selvittämään mahdollista kylttiä Lintulan sisääntuloon,
mikä toivottaisi tervetulleeksi ja muistuttaisi turvallisesta ajosta. Kuuntelemme myös jäseniä saako
yhdistyksen järjestämä uudenvuoden rakettien lähetys kannatusta tänä vuonna. Kokouksessa valitaan myös
uusi yhdistyksen hallitus, joten harkitse, lähtisitkö rohkeasti mukaan tähän rentoon ja matalan kynnyksen
toimintaan. Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!
Tervetuloa siis tapaamaan lintulalaisia su 23.8. klo 18 ja keskustelemaan yhteisistä ajankohtaisista asioista!
MUUTA AJANKOHTAISTA TOIMINTAA
-

Asukasyhdistyksellä on 2kpl FC Hakan kausikortteja, joita yhdistyksen jäsenet voivat lainata.
Kun haluat lainata kortteja, ota yhteyttä Kati Jyrämöön (0407641641)
Asukasyhdistyksen luontoretki sunnuntaina 6.9. Lähdetään yhdessä luontoon ja tutustumaan
tarkemmin luontomatkailukeskus Hongattareen. Lisätietoja ja ohjeet ilmoittautumiseen jaetaan
lähempänä ajankohtaa yhdistyksen kanavissa.

JÄSENMAKSU
Yhdistyksen hallitus päätti, että vuonna 2020 jäsenmaksusta annetaan tilapäinen 5€ alennus. Siten
jäsenmaksu on 10€ taloutta kohti. Jäsenmaksun suorittaneiden talouksien kesken arvotaan 5 kpl
lahjakortteja paikallisiin yrityksiin! Varmista, että jäsenmaksusi suoritus näkyy yhdistyksen tilillä perjantaihin
21.8.2020 mennessä, niin olet mukana arvonnassa. Maksuohjeet:
Saajan tilinumero: FI68 1117 3500 0688 71
BIC: NDEAFIHH
Saaja: Lintulan Asukasyhdistys Ry
Viite: Viitettä ei tarvita
Viesti: Nimi + Katuosoite
Määrä: 10€

TIEDOTTAMINEN
Seuraa tiedotustamme nettisivuilla www.lintulanasukasyhdistys.fi ja Facebookissa Lintulan Asukasyhdistys
-sivun ja Lintulan Asukkaat -ryhmän kautta.

Terveisin Lintulan asukasyhdistyksen hallitus,
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