
Tiedotuslehti 2014

Yhdessä yyteriläisten hyväksi

YYTERIN
 alueen asukkaat ry

HUHTIKUU
- Sääntömääräinen kevät-
kokous, ohjelmanumerona 
Hannes Tiiran luento Yyterin 
historiasta
- Luonto- ja ulkoiluaiheinen 
kevättapahtuma

TOUKOKUU
- Siivouspäivä
- Muista maksaa jäsenmaksusi 
1.5. mennessä! Tilitiedot leh-
den takasivulla.

ELOKUU
- Syystapahtuma

MARRASKUU
- Sääntömääräinen syyskokous

JOULUKUU
- Joulumyyjäiset
- Joulujuhla

... ja mitä muuta? Tule mu-
kaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdistyksen 
tapahtumia. 

Vuoden aikana teemme myös 
Kyläsuunnitelmaa.

Hallitus kokoontuu noin ker-
ran kuukaudessa ja kokouksiin 
ovat tervetulleita kaikki yh-
distyksen jäsenet ja yhdistyk-
sen toiminnasta kiinnostuneet 
alueen asukkaat. Kokousten 
ajankohdista tiedotetaan mm. 
yhdistyksen nettisivuilla ja 
facebookissa. 

VUONNA 2014 
TAPAHTUU 
- TERVETULOA 
MUKAAN!

Yyterin alueen asukkaat ry:n vuosi 
2013 täyttyi erilaisista tapahtumista 
ja Kyläsuunnitelman tekemisestä. 

Vuosi 2013 alkoi tiedotuslehden jul-
kaisemisella. Lehdessä kerrottiin edel-
lisvuoden toiminnasta ja sen vuoden 
suunnitelluista tapahtumista, kuten 
myös tässä vuoden 2014 lehdessä. Ha-
luamme panostaa avoimeen ja aktiivi-
seen viestintään.

Toukokuussa yhdistyksellä oli jopa 
kaksi erilaista tapahtumaa. Toukokuun 
7. päivänä 2013 osallistuimme Pori 
puhtaaksi päivässä -kampanjaan järjes-
tämällä siivoustalkoot Yyterin alueella. 
Tapahtumaan osallistui runsaasti sii-
voajia, ja roskia kertyi säkkikaupalla. 
Tapahtumasta tuli runsaasti positiivis-
ta palautetta ja siivoustalkoista toivot-
tiin vuosittaista tapahtumaa. Otimme 

palautteen huomioon ja siivoustalkoot 
on kirjattu myös tämän vuoden toimin-
tasuunnitelmaan. Seuraa yhdistyksen 
viestintää tarkemmasta päivämäärästä 
ja järjestelyistä, jos haluat lähteä mu-
kaan tämän vuoden siivoustalkoisiin.

Toinen toukokuussa 2013 järjestet-
ty tapahtuma oli Tulevaisuusilta Yyte-
rin kylpylähotellissa. Järjestimme ta-
pahtuman yhteistyössä Karhuseutu ry:n 
kanssa ja tapahtuma houkutteli paikal-
le runsaasti alueen asukkaita. Tilaisuu-
dessa keskusteltiin vilkkaasti alueen 
hyvistä puolista ja kehittämismahdol-
lisuuksista, ja ideat ja ajatukset kirjat-
tiin ylös. Tulevaisuusillan sekä syksyl-
lä 2013 toteutetun kyläkyselyn pohjalta 
kirjoitetaan kyläsuunnitelma vuosille 
2014-2018.

Elokuun 18. päivänä yhdistys oli 
mukana Ravintolapäivä-tapahtumassa. 

Katsaus vuoden 2013 
toimintaan
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Tulevaisuusillassa keskusteltiin 
vilkkaasti alueen hyvistä puolis-
ta ja kehittämismahdollisuuksista. 
Tulevaisuusillan sekä syksyllä 2013 
toteutetun kyläkyselyn pohjalta 
kirjoitetaan kyläsuunnitelma 
vuosille 2014-2018.

Vaihtotapahtumassa oli Yyteri-
aiheinen piirustuskilpailu, jossa 
pyydettiin piirtämään mukavin asia 
Yyterissä. Nina Stenroos (5) piirsi 
kuvan rannalta ja Samu Lehtinen 
oman kodin. 

AnnTuulian Cafe Kiiskintiellä tarjoili 
maistuvaa kotiruokaa, kun Kaija ja Onni 
Räsänen yhdessä ystäviensä, Marja-Liisa 
ja Esko Nurmisen kanssa järjestivät pop-
up-ravintolan. Osa tapahtumassa olleen 
arvonnan tuotosta saatiin yhdistykselle, 
lisäksi tapahtumassa myytiin yhdistyksen 
t-paitoja.

Porin päivänä kirjat, lehdet ja pelit 
vaihtoivat omistajaa

Porin päivänä 29.9. yhdistys järjesti Leh-
tien, kirjojen ja pelien vaihtotapahtuma 
Kaanaan koululla. Tapahtuma oli vastaus 

Pori-Seura ry:n kutsuun järjestää asuin-
yhteisöjen tapahtumia Porin päivänä tee-
malla ”Sammaa sakkii”. Kirjat, lehdet ja 
pelit vaihtoivat omistajia, kahvittelun ja 
pullan syönnin ohessa juteltiin mukavia, 
lisäksi ohjelmassa oli arvontaa ja piirus-
tuskilpailu lapsille, johon osallistuneille 
lähetettiin myöhemmin palkinnot. Paikal-
la oli myös sieniasiantuntija esittelemässä 
ja tunnistamassa sieniä.

Marraskuussa lähetettiin kyläkysely 
Yyterin, Kaanaan, Mäntyluodon ja Uni-
luodon asukkaille mainospostin mukana. 
Kysely oli myös sähköisenä yhdistyksen 
nettisivuilla, ja kyselylomakkeita oli ja-

ossa Kaanaan Siwassa. Vastausaikaa oli 
joulukuulle saakka. Myös toukokuussa 
järjestetyn Tulevaisuusillan ideat ja aja-
tukset otetaan mukaan kyläsuunnitelman 
laatimiseen, joten kyläsuunnitelman teke-
miseen on nyt runsaasti pohja-aineistoa. 
Kyläsuunnitelmaa tehdään tämän vuoden 
ajan, ja sen edistymisestä kerrotaan yh-
distyksen nettisivuilla ja facebookissa.

Kiitoksia toimintaan osallistuneille

Joulun alla yhdistys järjesti Puurojuhlan 
jäsenille ja Garage Gukkenheimissa oli 
yhdistyksen myyntipöytä viikon ajan en-

nen joulua. Hallitus haluaa kiittää kaikkia 
myyjäisiä varten tuotelahjoituksia teh-
neitä sekä Manu Toivosta ja Eija Linnan-
mäkeä yhteistyöstä. Kiitos myös kaikille 
muille vuoden 2013 aikana yhdistyksen 
toiminnassa mukana olleille ja kyläkyse-
lyyn vastanneille alueen asukkaille! Yh-
dessä ja hyvällä yhteistyöllä voimme saa-
da paljon aikaan. Antamalla hyvää mieltä 
toiselle, saa sitä myös itselle. Tule mu-
kaan toimintaan, ja tehdään jälleen tästä 
vuodesta tapahtumarikas vuosi.

Reeta Hautaniemi, puheenjohtaja &       
Paula Forsten-Leino, sihteeri

T-paitoja 
myynnissä
Yhdistys myy Yyterin alueen 
asukkaat ry:n logolla varustet-
tuja kesäisiä t-paitoja. Hinta 
15 e / kpl. T-paitoja myydään 
yhdistyksen järjestämissä ta-
pahtumissa, ja niitä voi kysellä 
myös sihteeriltä, jonka yhteys-
tiedot löydät takasivulla.

Yhdistys oli mukana myös Ravintolapäivän tapahtumassa AnnTuulian Cafessa. Sää oli mitä parhain, ja asiakasmäärä yllätti iloisesti. Vaihtotapahtumassa kirjat, lehdet ja pelit vaihtoivat omistajaa, ja samalla sai tustustua sieninäyttelyyn. 
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Jäsenmaksu 2014
Maksamalla jäsenmaksun tuet 
yhdistyksen toimintaa, saat yh-
distyksen tiedotuslehden ja tietoa 
yhdistyksen kokouksista ja tapah-
tumista. Maksathan jäsenmaksusi 
1.5.2014 mennessä.

Hallituksen yhteystiedot
Lisätietoja- Reeta Hautaniemi, puheenjohtaja, 040 536 8117, 

reeta.hautaniemi@gmail.com
- Sakari Halme, varapuheenjohtaja 0400 832 833, sakari.halme@dnainternet.net
- Paula Forsten-Leino, sihteeri ja rahastonhoitaja 040 746 0528, 
paula.forstenleino@hotmail.fi
- Kristiina Heiniluoma 040 734 6815 kristiinaheiniluoma@gmail.com
- Maija Kangas 040 535 7599
- Anita Nyman-Seppänen 050 325 2710 anita218@dnainternet.net
- Outi Patola 046 683 8345 outipatola@suomi24.fi 
 
Varajäsenet:
Arja-Liisa Laiho, Ari Paltamaa, Jouko Patola ja Kaija Räsänen

www.yyterinalueenasukkaat.fi

www.facebook.com/
yyterinalueenasukkaat

Tapahtumista ja sääntömääräi-
sistä kokouksista ilmoitamme 
myös alueen ilmoitustauluilla.

•NORMAALI JÄSENMAKSU:
5 EUROA / HENKILÖ / VUOSI

•KANNATTAJAJÄSENMAKSU 
30 EUROA / HENKILÖ / VUOSI

•AINAISJÄSENYYS 
50 EUROA / HENKILÖ

Ketkä voivat liittyä jäseneksi?
Yhdistyksen toiminta-alueella (Yyteri, 
Kaanaa, Santala, Levo, Tattari, Kar-
huluoto, Herrainpäivät ja Kaanaan-
korpi) vakinaisesti tai osa-aikaisesti 
asuvat henkilöt voivat liittyä Yyterin 
alueen asukkaat ry:n jäseneksi maksa-
malla jäsenmaksun. Jäseneksi voivat 
liittyä myös rekisteröidyt yhdistykset, 
säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset 
yhteisöt, joilla on rekisteröity koti-
paikka yhdistyksen toiminta-alueella. 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväk-
syä yksityinen henkilö, rekisteröity yh-
distys, säätiö sekä muu oikeuskelpoi-
nen yhteisö. 

YHDISTYKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ: Parantaa alueella vakituisesti tai va-
paa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia sekä asuinalueen viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta. VISIO: Yyteri on kehittyvä kaupunginosa, jossa on hyvä elää ja 
asua. ARVOT: Avoimuus, Yhteisöllisyys sekä Lapset ja lapsiperheet.

YYTERIN
 alueen asukkaat ry


