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Yhdistys täyttää 60 vuotta
Noormarkun kotiseutuyhdistys täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Yhdistys perustettiin kesäkuun 7. päivä vuonna 1955
Maire Gullichsenin toimesta. Juhlaa vietämme 4.10.2015 Noormarkun yhtenäiskoululla. Se on samalla Noormarkkuviikon avajaistapahtuma. Juhlistamme siis kahta asiaa. Juhlittavat asiat sopivatkin hyvin yhteen, koska
yhdistyksemme sai Noormarkun kunnalta perintönä tehtävän jatkaa Noormarkku-viikon järjestämistä.
Noormarkkulaisten etujärjestö ja kaupunginosan viihtyvyys
Yhdistyksen säännöissä sanotaan, että yhdistys toimii alueensa – entisen Noormarkun kunnan ja sen kylien –
etujärjestönä ja on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Yhdistys tekee aloitteita ja
esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille toimialueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Näin me
pyrimme vaikuttamaan Noormarkku-nimisen kaupunginosan viihtyvyyteen.
Monipuolista ohjelmaa - yhteisöllisesti
Toiminnassamme korostuu yhteisöllisyys. Yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa järjestimme tänäkin vuonna Vappuaamu
Kaharilla –tapahtuman. Kesäkuun alussa Kaharilla nähdään kesäteatteria. Noku esittää näytelmän Jo vain, herra
ministeri. Mairen päivää juhlistetaan elokuun 1. päivänä nyt toista kertaa. Perinnepäivätoimikunta järjestää
Noormarkun markkinoiden yhteydessä Perinnepäivät Kaharilla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Yhdistyksemme kantaa myös vastuun Noormarkku-viikosta. Lisäksi tänä keväänä aloitti toimintansa lauluryhmä
Kaharin laulajat. Tapahtumista tiedotetaan Luoteisväylässä, Satakunnan Kansassa ja yhdistyksen nettisivuilla.
Johtokunta
Yhdistyksemme toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluvat
kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä.
Vuonna 2015 toimivat
puheenjohtajana Jaakko Rainiola, puh. 050 541 5519, jaakko.rainiola@luukku.com
varapuheenjohtajana Matti Tenho ja johtokunnan jäseninä Hannu Ikävalko, Jaakko Liukkonen, Sauli Mansikka,
Jaakko Metsäpalo, Antti Nurmi, Sari Virta ja Juha Ylitalo.
Rahastonhoitajana toimii Sirkka Peltonen, puh. 050 360 5643, tiliasema.sirkka.peltonen@elisanet.fi ja sihteerinä
Elina Salokangas, puh. 044 200 3067, elina.salokangas@edupori.fi.

Vuokraa Kahari
Kaharin pirtti on vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi ystävätapaamiseen tai perhejuhlaan. Vuokra
määräytyy käytetyn ajan mukaan: 42 €/ 3 tuntia, 90 € koko päivä, pöytäliinat 40 €. Yhdistyksen jäsenille vuokra on
edullisempi. Kaharilla on 50 hengen ruoka-astiasto käytettävissä ilman eri hintaa. Varauksia ottaa vastaan
museonhoitaja Birgit Lindström puh. 040 829 5359.

Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen asioista ja toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa
www.noormarkunkotiseutuyhdistys.fi.

Jäsenmaksu vain 12 euroa
Ole ystävällinen ja maksa jäsenmaksu 12 euroa 30.6.2015 mennessä tilille FI9257040440005351 OP Länsi-Suomi.
Jos olet uusi jäsen, ilmoitathan postiosoitteesi sihteerille sähköpostitse elina.salokangas@edupori.fi tai puhelimitse
044 200 3067.
Jos olet jäsen ennestään, ilmoitathan sihteerille sähköpostiosoitteesi, jos sinulla on käytössäsi sellainen.

Vain yhdessä me viemme asioita eteenpäin.
Toivotan Sinut tervetulleeksi yhdistyksemme toimintaan ja tapahtumiin!

Puheenjohtaja Jaakko Rainiola
Puh. 050 541 5519, jaakko.rainiola@luukku.com

