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Aika käynnistää syksyn toiminta!
Kyläyhdistyksen salivuorot alkavat maanantaina 13.8.
maanantai klo 18–19.00
torstai
klo 17–18
klo 18–19
klo 19–20.30
sunnuntai klo 17–18
klo 18–19

Palloilu nuoret
Sähly lapset 1–3 lk.
Sähly lapset 4–6 lk.
Sähly miehet
Lasten musiikkiliikunta n. 4-6
vuotiaille
Perheliikunta; jumppaa aikuisille

15 €/hlö
15 €/hlö
15 €/hlö
30 €/hlö
10 €/hlö

Tarja Kantoluoto
Lotta Tähtivaara
–”–
Sami Kantoluoto
Lotta Tähtivaara

30 €/perhe

Päivi Kokkoniemi

ja lapsille vapaata touhuamista
temppuradasta palloiluun.
Vanhemmat: ilmoittakaa yhteystietonne lasten vuorojen yhteyshenkilölle.
Salivuoroihin osallistuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. Vuoden 2018 jäsenmaksu on 20 €/perhe,
tai 10 €/yksittäinen jäsen. Jäsenmaksu sisältää tapaturmavakuutuksen. Mikäli olet maksanut jäsenmaksun
keväällä, kattaa se myös syyslukukauden. Jäsenmaksutuloilla katamme järjestämämme toiminnan kuluja.
Pihkainmäen kyläyhdistyksen tili: FI32 5600 3620 0273 23
Lasten sählyn vetorinkiin tarvitsemme lisää vetäjiä mukaan. Ohjaaminen ei vaadi kummoisia taitoja,
ohjaajat opastetaan tehtävään. Nyt rinkiin ovat lupautuneet Lotta Tähtivaara ja Timo Rihkajärvi.
Kylällä toimii aktiivinen liikuntarinki, missä huudellaan mm. lenkkeilyseuraa. Tiedottaminen toimiin
WhatsApp sovelluksella. Jos haluat rinkiin mukaan, ilmoittele meille puhelinnumerosi. Samaisella
sovelluksella tieto kulkee myös perhekerhon ryhmässä. Kerho kokoontuu milloin missäkin.
Kesällä kyläyhdistys järjesti kouluikäisten lasten toimintapäivät. Mukana oli parikymmentä lasta.
Palkkasimme kylältämme kaksi nuorta avustajiksi, lisäksi oli mukana aikuisia ohjaajia. Toimintapäivät
sisälsivät monipuolista toimintaa, mm. askartelua, eläintenhoitoa, leipomista ja pelailua. Päivät onnistuivat
kaikkien mielestä hienosti, kiitos kaikille mukana olleille. Mahdollisesti vuonna uudelleen!
Kyläyhdistyksen kevytrakenteisia frisbeegolf-koreja säilytetään koululla varastossa. Korien lainaamisesta
vastaa Tiina Mikkonen p. 050 546 0260. Pelaajien tulee käyttää omia kiekkoja ja tervettä maalaisjärkeä.
Nuortenillat käynnistynevät syksyn aikana. Seuraa ilmoittelua facebookissa. Myös nuorteniltoihin kaivataan
lisää vetäjiä.
Aurausviittoja pystytellään Pihkarinteen alueelle lokakuussa, apuvoimia kepitykseen tarvitaan. Aika
tarkennetaan syksymmällä. Tästä saadut rahat käytämme harrastusvuorojen ja -välineiden kustannuksiin.
Ja joulukalenteriperinne jatkuu. Halukkaat voivat jo ilmoitella ja varata luukkupäivän ☺ esim.
kyläyhdistyksen sähköpostiin.
Haluaisimme saada Pihkainmäen alueen historiaa talteen ja jaettavaksi. Suunnitelmissa on järjestää
Historiailta, keskustelua ja muisteluja, miten kylä on kasvanut ja mitä kaikkea täällä on ennen ollut. Otamme
mielellämme vastaan ideoita ja ajatuksia!

Tervetuloa mukaan toimintaan ja reipasta syksyn odottelua toivottelee
Kyläyhdistyksen hallitus

