Pihkapostia 8/2019
Aika käynnistää syksyn toiminta!

pihkainmaen.kylayhdistys@gmail.com
www.pihkainmaki.net
www.facebook.com/pihkainmaki
p. 044 988 2935

Kesällä kyläyhdistys järjesti lapsille jalkapallokoulua, vietettiin yhteislauluiltaa Vakkakodalla, koulun metsästä
etsittiin jalokiviä, hevosenkenkiä ja tähteä eli pelattiin Afrikan tähteä. Lähes joka sunnuntai reippailtiin
pihajumpassa. Toukokuussa oli pari polkukävelyä, joilla esiteltiin lähimetsän kyltein ja oranssein merkein
merkittyä polkureittiä pururadan loppusilmukalta Ilveslammen suuntaan. Käykäähän tallaamassa ahkerasti
polkua! Kiitos kaikille kesän aktiviteetteihin osallistuneille!
Hyvä naapuri -kisassa palkittiin kolme kyläläistä: Elisa Aartonen, Susanna Kukkonen ja Jere Pesonen. Näille hyville
naapureille vietiin kaiverretut pokaalit ja ilmiantajien perustelut. Onnittelut! Edellä mainittu Susanna on lisäksi
torjunut ahkerasti jättiputkea kylämme alueella huolehtimalla niiden myrkyttämisestä. Kiitokset Susannalle!

Syksyn liikuntasalivuorot:
klo
ke
alk. 4.9.
to
alk. 15.8.
su
alk. 18.8.

17.30–18.30
19–20.30
18–19

harraste
Liikuntakerho 4–7-vuotiaille
(tarkka hinta ilmoitetaan Facebookissa
ja liikuntaringissä)
Sähly:
aikuiset ja nuoret
Perheliikunta:
jumppaa aikuisille ja
vapaata touhuamista lapsille

harrastemaksu
alle 20 € /
lapsi

yhteyshenkilö
Reetta Kokkonen

30 € / hlö

Heli Koistinen

30 € / perhe
tai 20 € / aik.

Heli Koistinen

Torstai-illoille on mahdollista järjestää myös lasten sählyvuorot aikaisempaan tapaan, mikäli vuoroille saadaan
esim. lasten vanhempia valvomaan sählyvuoroja. Mikäli sinulla olisi mahdollisuus olla silloin tällöin läsnä vuorojen
aikana, otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ke 14.8. mennessä. Mikäli valvojia saadaan riittävästi niin,
että kaikille syksyn vuoroille on aikuinen paikalla, voidaan sählyvuorot pitää ennallaan. Vuorot olisivat
seuraavanlaiset: to klo 17–18 4.–6.lk sekä klo 18–19 eskarilaiset–3.lk.
Salivuoroille osallistuminen edellyttää jäsen- ja harrastemaksun maksamista. Voit käydä tutustumassa syksyn
aikana kuhunkin harrasteeseen kerran veloituksetta. Käytyäsi salivuorolla vähintään kaksi kertaa, sitoudut
maksamaan jäsen- ja harrastemaksun kahden viikon kuluessa toisen käynnin jälkeen. Vuoden
2019 jäsenmaksu on 20 € / perhe tai 10 € / henkilöjäsen. Kirjoita tilisiirron viestiin kenen maksua maksat ja
mistä harrasteesta on kyse. Mikäli olet maksanut jäsenmaksun keväällä, kattaa se myös syyskauden, tällöin
maksat nyt vain harrastemaksun. Jäsenmaksu sisältää tapaturmavakuutuksen.
Pihkainmäen kyläyhdistyksen tili: FI32 5600 3620 0273 23
Syksyn aikana järjestetään Kuopion Reippaiden vetämänä juoksukoulu, mikäli osallistujia on väh. viisi.
Harjoituskertoja on kolme, tunti kerrallaan. Hinta on max. 25 € / kyläyhdistyksen jäsen, muilta max. 30 € / hlö,
kyläyhdistys osallistuu yhteensä 100 eurolla kustannuksiin. Mitä enemmän osallistujia, sitä edullisempi hinta!
Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin ja siitä ilmoitetaan kyläyhdistyksen Facebook-sivustolla sekä
WhatsAppin liikuntaringissä.
Kansalaisopisto järjestää hätäensiapukurssin la 28.9. klo 9–15.30 hintaan 20 €/hlö, ilmoittautuminen
kansalaisopiston kautta. Syksyn aikana järjestämme paloturvallisuuspäivän, tästä tiedotamme tarkemmin
Facebookin kautta.
Kylällä toimii aktiivinen liikuntarinki, missä huudellaan mm. lenkkeilyseuraa. Tiedottaminen toimii WhatsAppsovelluksella. Jos haluat rinkiin mukaan, ilmoittele meille puhelinnumerosi. Samaisella sovelluksella tieto kulkee
myös aikuisten ja nuorten sählyn sekä perhekerhon ryhmissä. Perhekerho kokoontuu milloin missäkin.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja reipasta syksyn odottelua! Nähdään kyläjuhlassa la 24.8. klo 17-19!

Toivottelee, kyläyhdistyksen hallitus

