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Kaupunginosayhdistys
Tesoma-seura ry
kutsuu kaikkia
kotiseututoiminnasta
kiinnostuneita
mukaan kevät- ja
syyskokoukseen,
sekä järjestämiinsä
avoimiin yleisötilaisuuksiin ja muihin
tapahtumiin.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja
Juha Kivistö
juha-t-kivisto@suomi24.fi
Varapuheenjohtaja
Irma Hellsten
irma.hellsten@kolumbus.fi
Sihteeri
Pirjo Finneman
pirjo.finneman@saunalahti.fi
Rahastonhoitaja, jäsenasiat
Riitta Jääskelä
riitta.jaaskela@netti.fi

www.tesomaseura.fi
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1§ Yhdistyksen nimi on Kaupunginosayhdistys
Tesoma-seura ry, sen kotipaikkana on Tampereen kaupunki
ja toiminta-alueena Tampereen kaupungin läntiset
kaupunginosat
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tesoman
alueeseen kuuluvien kaupunginosien asukkaiden,
yhdistysten, julkisten yhteisöjen ja yritysten välistä
yhteistyötä, edistää toiminta-alueensa henkistä ja yleistä
aineellista kehittymistä, kotiseututuntemusta,
viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä parantaa
alueella elämisen laatua ja turvallisuutta
Näihin päämääriin yhdistys pyrkii järjestämällä kokous-,
esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä muuta
samantapaista toimintaa, tekemällä aloitteita ja esityksiä
sekä antamalla lausuntoja ja harjoittamalla julkaisu- ja
tiedotustoimintaa.

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus

Tesoma-seuran hallitukseen
kuuluu 16 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.

☺ vaikuttaa Tesoman kehittymiseen

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry:ssä on jäseniä

☺ vaikuttaa seuran toimintaan

noin 700 ja yhteisöjäseniä 10.

☺ ottaa kantaa alueen asioihin seuran
vaikutusvallalla

Tesoma-seura on aktiivisesti pitänyt yhteyksiä kaupun-

☺ osallistua seuran retkille omakustannushintaan
☺ ostaa Tesoma-logolla varustettuja tuotteita
omakustannushintaan

gin päättäjiin asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi,
sekä Tesoman palveluiden säilyttämisen puolesta.
Toimintaan kuuluu järjestää yleisötilaisuuksia sekä
osallistua niihin. Tesoma-seura järjestää mukavia retkiä jäsenistölle sekä monenlaisia yhteisiä tapaamisia
erilaisten asioiden tiimoilta.

7§ Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta,
joista kevätkokous pidetään maalis- tai huhtikuussa ja
syyskokous marras- tai joulukuussa.

LIIKUNTAA:

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää mikäli
yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti vaatii hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä
varten.

velyä joka perjantai klo 14.00 Lähtöpaikka: Veikon

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, joko kaikille jäsenille
lähetetyllä kirjeellä, tai ilmoittamalla Tampereen kaupungin
länsialueella yleisesti leviävässä sanoma- tai muussa
lehdessä tai alueella olevilla ilmoitustauluilla vähintään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta
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Kaikille sopivaa rauhallista ja seurustelevaa sauvakäpuisto (Tesomajärvenkadun K-Marketin takana)

Tesoma-seuran kuntosalivuorot Kotipirtillä
joka tiistai: miehet klo 14–15, naiset klo 15–16
Kasvata kuntoasi hyvässä seurassa. Kaikki ovat
tervetulleita, eikä maksa mitään.

Pomppulinna Kesäilta Virontörmässä -tapahtumasta

www.tesomaseura.fi
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