Arvoisa kyläläinen!

Ohessa tilisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten.
Vuosikokouksessa päätettiin, että selkeyden vuoksi peritään jäsenmaksu vuosittain, eikä
joka toinen vuosi, kuten aiemmin on tehty.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10 euroa ja se on talouskohtainen, eli yhdestä taloudesta
riittää yksi jäsenmaksu, vaikka henkilöitä taloudessa olisikin enemmän.
Jäsenmaksun maksamisen yhteydessä toivomme, että ilmoitatte viestikentässä kaikkien jäsenten
nimet. Näin saamme jäsenrekisterin päivityksen samalla ajantasalle.
Laittakaa myös osoitetiedot sekä pääjäsenen puhelinnumero sekä mahdollinen
sähköpostiosoite.
HUOM! Mikäli tiedot eivät mahdu viestikenttään, voitte laittaa ne myös sähköpostiin
tarja.makiniemi1@gmail.com (huomatkaa tuo ykkönen)
Näitä tietoja tarvitsemme ainoastaan jäsenille suunnatun tiedon perillesaattamista varten, eikä
niitä luovuteta muuhun käyttöön.
Jäsenmaksutulothan palautuvat sitten jäsenistölle erilaisten retkien ja tapahtumien muodossa. Myös
viime syksynä käynnistyneen Kylä Kuntoon-kampanjan tuettujen salikorttien saamisen edellytyksenä
on Könnin Kyläseura ry:n jäsenyys.
Mukavaa syksyä kyläläisille johtokunnan puolesta toivottelee Mäkiniemen Tarja
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Könnin Kyläseura ry
Y-tunnus 182 6577-9

Jäsenmaksu vuodelta 2019:
Jäsenen nimi/nimet:
Osoite:
Pääjäsenen puhelinnumero:
Pääjäsenen sähköpostiosoite:
Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

30.11.2019

Euro

10 €

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

Kyläkirje lokakuu 2019

Kyläseuran jumpat ovat alkaneet tutulla aikataululla eli tiistaisin klo 19 naiset ja klo
20 miehet. Varsinkin naisia mahtuu joukkoon lisää. Koko syksy maksaa vain 5 €.
Kyläseura kannustaa muutenkin jäseniään liikkumaan ja huolehtimaan kunnostaan
tarjoamalla edelleen Fysio 2000 –kuntosalille vuosikorttia 80 € hintaan. Maksu
suoritetaan kyläseuran tilille FI83 4108 0010 8485 32.
Korttia varten tarvitaan jokaisen kortin hankkijan nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköposti ja syntymäaika. Tiedot voi ilmoittaa joko maksettaessa viestikentässä tai
ellei siihen kaikki tiedot mahdu, ne voi ilmoittaa myös sähköpostitse
tarja.makiniemi1@gmail.com tai viestillä Tarjan numeroon 040-777 5486.
Kun korttimaksu näkyy tilillä maksettuna, tiedot lähtevät Fysio 2000:een ja he
lähettävät ovikoodin sähköpostiin.
Kudonta jatkuu joka toinen torstai klo 18. Seuraava kerta on 10.10.
4H-kokkikerho 3.-6.-luokkalaisille alkaa kylätalolla keskiviikkona 9.10. klo 14.3017.00. Tarjolla on myös pientä välipalaa koulusta tulijoille. Silja ja Siiri toimivat
ohjaajina.
Liiverin ja Ilmajoki-opiston järjestämiä digikahviloita kylätalolla on tarjolla vielä kaksi
kertaa: ke 16.10. ja ma 21.10. Paikalle voi tulla vapaasti klo 15-18 välisenä aikana.
Syksyn toiminta huipentuu taas joulun alla kylän yhteiseen puurojuhlaan kylätalolla.
Varatkaa jo kalentereihin su 8.12.
Ilmajoki-Seura on lähestynyt Könnin kyläseuraa ja esittänyt toivomuksen, että
kylältämme kirjoitettaisiin juttu tämän vuoden Ilmajoen Jouluun. Aihe on vapaa ja
määräaika on lokakuun loppuun. Kuka innostuisi tehtävästä?
Kirjeen toisella puolella on asiaa jäsenmaksusta. Lukekaahan ohjeet ja huolehtikaa
taas maksuista! Näin pystymme järjestämään jatkossakin mielekästä toimintaa
kyläläisille. Uusia ideoita ja ehdotuksia otetaan myös mielellään vastaan.

Hyvää syksyn jatkoa koko kylään!

Könnin kyläseura ry

