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Hindhår byaförening rf      1 - 2016 
 

Tervehdys, hyvä kyläläinen! 

Edellisestä kyläyhdistyksen jäsenkirjeestä on vierähtänyt jo hyvä tovi, joten korjataanpa tilanne. Jatkossa 
aiomme julkaista jäsenkirjettä, tai kyläkirjettä - miten kukakin tätä nyt haluaa kutsua, parisen kertaa 
vuodessa. 

Kyläyhdistyksen vuoden 2016 teemana on kylän turvallisuus ja sen vuoksi olemme 
tehneet turvallisuuskyselyn, jolla kartoitamme kyläläisten tuntemuksia oman kylän 
turvallisuusasioista. Kyselyyn pääset vastaamaan (3.4. mennessä) osoitteessa: 
www.hinthaara.fi/kysely tai skannaamalla oheisen QR-koodin älypuhelimella tai 
tabletilla.  Turvallisuusteemaan liittyy myös turvallisuusilta Hinthaaran päiväkodissa 
10.3. klo 18.30-20.00. Li-Marie Santala Silmu Ry:stä tulee kertomaan kylien 
turvallisuussuunnittelusta ja kuinka Kylien turvallinen ja toimiva arki -hanke saadaan alkuun myös meillä 
Hinthaarassa. Tervetuloa kuulemaan lisää sekä kertomaan, jos olette havainneet kylällä turvallisuuteen 
liittyviä puutteita jotka kaipaisivat parannusta.  

Hinthaaran kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksamalla saat käyttöösi kyläkortin, jolla saat taas tänäkin 
vuonna hienoja etuja kylän yrityksiltä sekä kyläyhdistykseltä. Mukana kyläkorttieduissa ovat mm. Pub 
Lättähattu, Parturikampaamo Marie-Style, kyläyhdistyksen juhlatelttojen sekä kajakkien vuokraus jne. 
Tarkista viimeisimmät edut osoitteesta www.hinthaara.fi/kortti 

Kylällä on jo pitkään järjestetty monenlaisia tapahtumia pitkin vuotta ja myös tänäkin vuonna järjestämme 
taas useita mukavia tapahtumia. Tulossa muun muassa: 

 Kevätmaalaismarkkinat 21.5. 
 Juhannuskokkojuhla 24.6.  
 Elonkorjuujuhlat 3.9.  

Tarkkailkaa postilaatikoitanne! ;) 

Hinthaaran kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään 21.3. klo 19 Pub Lättähatussa. Tervetuloa kokoukseen 
mikäli kyläyhdistyksen asiat kiinnostavat. Myös yhdistyksen jäseneksi kannattaa liittyä jo pelkästään 
kyläkorttietujenkin vuoksi. Mitä enemmän meillä on jäseniä sen paremmin pystymme vaikuttamaan 
kylämme asioihin ja kehittämään kylää! 

Kevättalvisin terveisin, 
Hinthaaran kyläyhdistyksen hallitus 

 
Lisää tietoa Hinthaarasta löydät internet-sivuiltamme: www.hinthaara.fi  ja sähköpostitse tavoitat meidät osoitteella: 
hinthaarankyla@gmail.com   
 
Jäsenmaksut vuodelle 2016: 10€/henkilö, 25€/kannatusjäsen, 25€/yritys tai yhdistys. 
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Hejsan, gode bybo! 

Det har gått en tid sedan det senaste medlemsbrevet så låt oss korrigera situationen. I fortsättningen 
kommer vi att publicera medlemsbrevet, eller byabrevet – hur man nu själv vill kalla det, ett par gånger per 
år. 
 
Byaföreningens tema för år 2016 är byns säkerhet och därför har vi gjort en 
säkerhetsförfrågan (endast på finska) med vilken vi samlar in bybors åsikter om 
säkerheten i byn. Besvara förfrågan (före 3.4) på adressen www.hinthaara.fi/kysely 
eller skanna bifogade QR-kod med din smarttelefon eller tablett. I samband med vårt 
säkerhetstema så ordnar vi också en säkerhetskväll i Hindhår daghem 10.3 kl. 18.30-
20.00. Li-Marie Santala från Silmu Rf kommer att berätta om byars säkerhetsplanering 
och om hur vi kunde få Byars säkra och fungerande vardag-projektet igång också här 
hos oss i Hindhår. Välkommen att lyssna eller dela med er om ni har märkt brister under detta tema i byn. 
 
Genom att betala byaföreningens medlemsavgift så får ni hem byakortet per post, som också detta år 
inkluderar flera fina förmåner från olika lokala företag samt från byaföreningen. Med i förmånerna är bl.a. 
Pub Lättähattu, Salong Marie style, förmånligare hyra för byaföreningens tält och kajaker osv. Se de senaste 
förmånerna under adressen www.hinthaara.fi/kortti 
 
Längs med året har det redan länge ordnats flera evenemang och i år kommer vi igen att ordna flera. På 
kommande är bl.a.: 

 Lantlig vårmarknad 21.5 
 Midsommarbrasan 24.6 
 Skördefest 3.9 

 
Kolla era postlådor! ;) 
 
Hindhår byaförening håller sitt årsmöte 21.3 kl. 19.00 i Pub Lättähattu. Välkommen med på mötet om 
frågor gällande byn intresserar. Det lönar sig också att bli föreningens medlem endast för byakortets 
förmåners skull. Ju fler medlemmar vi har desto bättre kan vi påverka och utveckla vår by. 
 

Vår vintriga hälsningar, 
   Hindhår byaförenings styrelse 
 
Mer information om Hindhår hittar du på vår hemsida www.hinthaara.fi och du når oss via e-post på adressen 
hinthaarankyla@gmail.com 
 
Medlemsavgifter för år 2016: 10€/person, 25€/understödsmedlem, 25€/företag eller förening. 
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