Järventaustan kyläyhdistyksen
kesäkirje kyläläisille
Järventaustan kylällä toimii kolme kyläläisiä yhteen kokoavaa yhdistystä. Järventaustan
pienviljelijäyhdistys (PVY) perustettiin 1922, kyläyhdistys aloitti 1981 ja nuorimpana joukossa
on Syrjä-seura vuodesta 2016 lähtien. Yhdistykset tekevät paljon yhteistyötä. Kyläyhdistyksen
jäseninä on lukuisa joukko loma-asukkaita.
Tulevia tapahtumia:
Loppijärven valkeat yöt -soututapahtuma
järjestetään 29.6.2018 klo 18.00 – 24.00. Tapahtumia buffetteineen on kolmessa paikassa:
kirkonkylän, Sajaniemen ja Syrjän rannassa (Kallaksentie 77). Syrjässä voi mm. osallistua
osakaskuntien organisoimaan kuhasoutuun ja seurata harvoin nähtyä nuotanvetonäytöstä.
Kyläyhdistys huolehtii buffetista.
Juhannuspäivän tanssit Pirtillä
Kyläyhdistys järjestää perinteiset juhannustanssit 23.6.2018 klo 20.00 Pirtillä (Järventaustantie
643). Tanssittajana Okalinnut-orkesteri. Liput 12€, ei pankkikorttia. Buffetti.
Runon, suven ja Eino Leinon (140v) päivät
Vanhassa Syrjässä (Kallaksentie 77) 6.-7.7. 2018 klo 19.00. Aino Kallaksen (140v)
draamakerrontaa esittää Erja Noroviita (Sudenmorsian, Hiidenmaalainen tarina). Tapahtuman
järjestävät Syrjä-seura ja Lopen kulttuuritoimi. Järventaustan kyläyhdistyksen buffetti.
Kyläyhdistyksen kesäretki Porkkalaan ke 25.7.2018. Ks. tarkemmat tiedot eri esitteestä.
Karaoketanssit Pirtillä
Suunnitteilla. Jos toteutuu, ilmoitus Lopen Lehdessä, verkkosivulla ja sähköpostitse.
Kyläyhdistyksen pikkujoulu
5.12.2018. Paikka on toistaiseksi avoin. Asiasta tiedotetaan kirjeenä, sähköpostina ja verkkosivulla
myöhemmin.

Jälleen toivottu uusinta!
Beatles-konsertti Pirtillä Järventaustantie 643 la 4.8.2018 klo 20.00
Jiri Nikkinen and The Beatles Tribute Band
Lippuja (20€) vain ennakkoon 15.6.2018 lähtien
Lopen kirjastosta (puh.019 758 6320), Läyliäisten Valta-Kukasta
(puh. 019 443006) ja Risto Kanervalta (puh. 0400-321202).
Mahtava buffetti niin sisällä kuin ulkona.

Uusi henkilötietolaki
Uusi koko EU:n kattava henkilötietolaki on astunut voimaan. Lain tarkoitus on suojata ihmisten
yksityisyyttä ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Samalla edellytetään, että ihmisillä on oltava
oikeus tietää mitä tietoja ja minne itse kustakin kerätään ja että vaadittaessa tiedot on myös
poistettava. Erityisesti tämä koskee sähköisessä muodossa olevaa aineistoa ja suuria tietomassoja
esim. yrityselämässä, kaupassa, mainonnassa ja julkisessa hallinnossa.
Henkilörekisteri ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki koskee myös pieniä yksiköitä. Esim. yhdistyksen pitämä jäsenluettelo on lain
tarkoittama henkilörekisteri. Järventaustan perinteisten yhdistysten jäsenlistat sisältävät vain
jäsenmaksun suorittaneiden nimet eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.
Kaikista henkilörekistereistä on 25.5.2018 mennessä laadittava rekisteriseloste, josta ilmenevät
seuraavat asiat:
• rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
• henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
• kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
• mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan
• kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisteriseloste on laadittava riippumatta siitä säilytetäänkö henkilörekisteriä tietokoneella vai
käsin kirjoitettuna. Rekisteriseloste on pidettävä jokaisen jäsenen saatavilla, esimerkiksi
yhdistyksen verkkosivulla. Kyläyhdistyksen ja pienviljelijäyhdistyksen rekisteriselosteet on
kirjattu Tietosuojavaltuutetun toimiston lomakkeelle. Ne löytyvät yhdistysten kotisivuilta
osoitteesta www.lopenjarventausta.fi. Tarkempaa tietoa henkilötietolaista saa osoitteesta
www.tietosuoja.fi.

Jäsenmaksu on taas ajankohtainen
Kyläyhdistyksen toimintaa tuetaan jäsenmaksuin. Jäsenmaksu on 10 € taloudelta. Vuosittain
jäsenmaksusuorituksia on ollut noin 100. Jäsenmaksutuloilla tuetaan mm. yhteisten juhlien ja
retkien osallistumismaksuja.
Maksun tiedot:
Saaja
Tilinumero
Jäsenmaksun määrä
Maksun aihe
Eräpäivä

Järventaustan kyläyhdistys ry
FI84 5253 0150 0484 22
10€
Jäsenmaksu 2018
30.6.2018

Toivotamme kaikille kyläläisille mitä parhainta kesää!
Lopella 22.5.2018
Johtokunta
www.lopenjarventausta.fi

