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Kohti joulua ja uutta vuotta!
Liikkuva joulukalenteri
Suosittu joulukalenteri starttaa nyt jo viidettä kertaa ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään kaksi arvontaa!
1. 23.12. voit käydä ihailemassa erilaisia kalenteriluukkuja, joita kyläläiset ovat tehneet eri puolille kylää
(esim. kyläläisten pihoihin, koulun ja päiväkodin ympäristöön). Päivän luukun sijainti ja aukioloaika
ilmoitetaan aina kyseisen päivän aamuna kyläyhdistyksen Facebook-sivulla.
1. arvonta on kalenteriluukkujen tekijöille: Haluatko tehdä oman luukun ilahduttamaan koko kylää? Varaa
oma luukkupäiväsi Varimon Kaisulta (puh. 040 563 7599) 24.11. mennessä, niin osallistut joulukinkun
arvontaan (arvo n. 40he saavat kinkun sijasta herkku-/tarvikekassin. Luukkusi voi olla niin pieni tai iso kuin vain haluat. Riittää, että
se on talvi- ja/tai jouluaiheinen, muita vaatimuksia ei ole. Vain mielikuvituksesi on rajana!
2. arvonta on luukuilla kävijöille: Suurimmalla osalla luukuista löytyy arvontalaatikko, johon luukuilla kävijät
voivat jättää arvontalipukkeen. Kävijöiden kesken arvotaan jouluaattona tuotepaketti (Tervon Jira Kartingin
lahjakortti ja herkkukassi M-Market Keihäskoskelta
). Voit kirjoittaa arvontalipukkeen jokaisella
luukulla, jossa arvontalaatikko on. Mitä useammalla luukulla käyt, sitä suurempi mahdollisuus sinulla on
voittaa! Luukun pitäjät sitoutuvat toimittamaan arvontalaatikon aina seuraavana vuorossa olevalle
Arvonnan säännöt: Saman henkilön nimissä voi saman päivän luukulla jättää vain yhden arvontalipukkeen ja kyseisen henkilön on
oltava läsnä luukulla. Palkinnot ovat henkilökohtaisia. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi. Voittajien nimet ilmoitetaan kyläyhdistyksen
Facebook-sivulla sekä seuraavassa Pihkapostia-tiedotteessa. Mikäli voittajia ei tavoiteta eivätkä voittajat ole yhteydessä
kyläyhdistykseen viiden vuorokauden kuluessa arvonnasta, palkinnot arvotaan uudestaan. Joulukinkku on voittajan noudettavissa
M-Market Keihäskoskelta 18.12. lähtien. Tuotepaketti toimitetaan voittajalle Pihkainmäen alueelle. Kyläyhdistys ei vastaa vahingoista
tai kuluista, jotka mahdollisesti johtuvat palkintojen käyttämisestä tai lunastamisesta. Kyläyhdistys ilmoittaa voittajien tiedot
tulorekisteriin.

Joulujuhla
Koko kylän yhteistä joulujuhlaa vietetään ti 17.12. Tapahtuma alkaa katuvalojen sammuessa lyhtykulkueella
Pihkapuodilta koululle klo 17.30. Tule mukaan tunnelmalliselle kävelylle! Koulun pihalla tarjolla lämmikettä ja
naposteltavaa kulkueen päätteeksi. Varsinainen juhla koulun liikuntasalissa alkaa klo 18.00.
Pihkarekry
Miten kylän tapahtumat ja harrastukset järjestetään? Kyläyhdistyksen hallitus koostuu vähintään
kahdeksasta kyläläisestä, jotka kokoontuvat muutaman kerran vuodessa päättämään mm. järjestettävistä
tapahtumista, niiden kustannuksista jne. Kokousten välisinä aikoina ideoita heitellään hallituksen
WhatsAppissa. Hallitukseen kaipaillaan vuodelle 2020 teitä kyläläisiä, jotka sitoutuisitte tulemaan näihin
muutamaan kokoukseen (ajankohdat sovitaan aina yhdessä), jotta kokoukset saadaan laillisiksi ja
päätösvaltaisiksi. Ilman kokouksia ei tapahtumista ja aktiviteeteista pystytä päättämään.
Tähän asti esim. tapahtumien käytännön toteutukset ovat olleet aina muutaman hengen harteilla ja jatkossa
toiminnan järjestämiseen huudellaankin kaikkia kyläläisiä, ei pelkästään hallituksen jäseniä. Olisiko sinun
mahdollista esim. leipoa joskus tapahtumaan tai olla myyjänä kahviossa, olla mukana jonkin tapahtuman
suunnittelussa ja/tai toteutuksessa, jakaa Pihkapostia-tiedotteita kyläläisten postilaatikoihin tms.?
Tule vuosikokoukseen ma 27.1. klo 17.30 koulun ruokalaan kuuntelemaan ja kyselemään sekä mahdollisesti
kertomaan millä tavalla sinä voisit olla mukana kylän toiminnassa vuonna 2020!
Käännä!

Kevään liikuntasalivuorot
-laatikkoon tuli toive naisten palloiluvuorosta ja pienen kyselykierroksen
perusteella salivuorolle olisi kysyntää, joten naisten palloilu alkaa tammikuussa. Osallistujat voivat yhdessä
päättää mitä milloinkin pelataan: sählyä, jalkapalloa, koripalloa, sulkapalloa jne.
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Salivuoroille osallistuminen edellyttää jäsen- ja harrastemaksun maksamista. Voit käydä tutustumassa
syksyn aikana kuhunkin harrasteeseen kerran veloituksetta. Käytyäsi kevään aikana samalla salivuorolla
vähintään kaksi kertaa, sitoudut maksamaan jäsen- ja harrastemaksun. Vuoden 2020 jäsenmaksu
vahvistetaan vuosikokouksessa 27.1. ja ilmoitetaan kyläyhdistyksen internetsivulla, Facebook-sivulla sekä
WhatsApp-ryhmissä (v.
. Mikäli olet käynyt salivuorolla
vähintään kahdesti vuosikokoukseen mennessä, sinun tulee maksaa jäsen- ja harrastemaksu 31.1.
mennessä. Muussa tapauksessa maksut maksetaan kahden viikon kuluessa toisen käynnin jälkeen. Mikäli
maksut viivästyvät, salivuoroille ei saa osallistua ennen kuin maksut ovat maksettu. Kirjoita tilisiirron viestiin
kenen/keiden jäsen- ja harrastemaksuja maksat ja mistä harrasteesta on kyse. Jäsenmaksu sisältää
tapaturmavakuutuksen. Pihkainmäen kyläyhdistyksen tilinumero on FI32 5600 3620 0273 23. Salivuorot ovat
tauolla arkipyhäpäivinä ja koulujen loma-aikoina.
Pulkkamäki
Kyläyhdistyksen Facebookissa kyseltiin mahdollisuutta osallistua talkoilla pulkkamäen raivaukseen. Yhteistä
talkoopäivää ei kuitenkaan tarvittu sopia, sillä muutamat innokkaat kyläläiset kävivätkin jo raivaamassa ja
tamppaamassa mäen turvalliseen kuntoon talvea varten. Suuret kiitokset teille kaikille!
Maalisriehaa olisi tarkoitus viettää mäenlaskun merkeissä näillä näkymin aamupäivällä la 14.3.
pulkkamäessä, mikäli apukäsiä ilmoittautuu riittävästi tapahtuman toteuttamiseksi.
WhatsApp-ryhmät
Kylällä toimii liikuntarinki, jossa huudellaan mm. lenkkeilyseuraa. Aikuisten ja nuorten sählyn
liikuntasalivuorolaisille on oma WhatsApp-ryhmänsä ja lapsiperheille omansa, jossa kysellään mm.
leikkiseuraa. Jos haluat johonkin/joihinkin ryhmiin mukaan, ilmoittele meille puhelinnumerosi!

Iloista joulunodotusta!

Toivottaa,
kyläyhdistyksen hallitus

