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Pihkapostia
Kevään ja syksyn liikuntasalivuorot

Koulun liikuntasali on poissa käytöstä vähintään 13.5. saakka ja koska
kevätkautta olisi jäljellä enää niin vähän tuon ajan jälkeen, myös loput
kyläyhdistyksen kevään vuorot perutaan ja kevätkausi päättyy jo nyt.
Jos koronatilanne sallii, aikuisten sähly jatkuu torstaisin
klo 19–20.30 13.8. lähtien. Harrastemaksu syksyltä on 30
€/hlö. Jäsen- ja harrastemaksujen on oltava maksettuna
ennen ensimmäiselle kerralle osallistumista, näytä
kuitti harrastemaksun maksamisesta vuoron vetäjälle
(Harri Miettinen) saapuessasi ensimmäistä kertaa
syksyn vuorolle. Näytä kuitti myös vuosijäsenmaksun
maksamisesta (vuoro on vain kyläyhdistyksen jäsenille), jos et vielä keväällä
sitä maksanut. Sähly on tauolla koulun loma-aikoina ja arkipyhinä.
Muut kyläyhdistyksen harrasteet eivät jatku syksyllä, kiitokset kaikille
kevään vuoroille osallistuneille ja erityisen isot kiitokset vetäjille
tekemästänne vapaaehtoistyöstä. Hyödyntäkäähän syksyllä ahkerasti
kansalaisopiston uudistunutta tarjontaa!

Kevään harrastemaksut

Koska ehdimme nyt keväällä melko tarkalleen puoliväliin
kautta, palautamme puolet maksetusta harrastemaksusta
mikäli jäsenmaksu on asianmukaisesti maksettu. Ilmoita
tilinumero, tilinomistajan sekä harrasteeseen osallistuneen
nimi/nimet ensisijaisesti tekstiviestillä mielellään 30.4.2020

mennessä. Sähköpostia voi käyttää omalla vastuulla, mutta sähköposti ei
ole suojattu. Saat vahvistusviestin, kun palautus on maksettu (viikon sisällä
palautuspyynnön vastaanottamisesta).

Tapahtumat

Maalisrieha peruuntui vähäisen lumitilanteen vuoksi ja tuleva
kevättapahtuma perutaan koronan vuoksi. Aika näyttää salliiko olosuhteet
jalkapallokoulun järjestämisen. Poikkeustilanteen takia pyrimme
keksimään muunlaista toimintaa tilalle (kerro meille toiveita) ja luvassa on
mm. erilaisia kilpailuja. Kerromme tarkemmin näistä lisää Facebooksivullamme. Tässä vaiheessa pyytäisimme kuitenkin jo kertomaan kenen
paikallisen tai lähialueen yrittäjän lahjakortin haluaisit
voittaa? Voit kertoa ehdotuksesi esim. kommentoimalla
tämän tiedotteen julkaisemista koskevaa Facebookpäivitystämme, sähköpostitse tai tekstiviestitse. Voit
ehdottaa useampaakin yrittäjää. Pyrimme hankkimaan
ainakin yhden järjestämämme kilpailun palkinnoksi lahjakortin eniten
ehdotuksia saaneelta yrittäjältä/yrittäjiltä.
Kotisivumme ovat uudistuneet ja haluaisimme täydentää listausta alueen
palveluista. Yrittäjä, haluatko tietosi löytyvän sivuiltamme? Ota yhteyttä
vaikkapa sähköpostitse.

Palautteet ja toiveet

Edellisessä Pihkapostia-tiedotteessa kerrottiin kyläläisten esittämistä
toiveista, jotka koskivat koirakoulua, kimppakyytejä, lähiruokapalvelua
sekä lastenhoitoapua ja pyysimme kyläläisiltä mielipiteitä ja kiinnostuksen
ilmaisemista ko. asioista.

Saimme vastauksen vain kimppakyytejä koskien ja koska kiinnostus oli niin
vähäistä, voisi koronatilanteen rauhoituttua käyttää esim. olemassa
olevaa liikuntaringin WhatsApp-ryhmää kanavana kysellä ja tarjota
kimppakyytejä.

Koirankakkaroskis

Haluatko merkitä oman jäteasiasi
koirankakkaroskikseksi? Kyläyhdistyksellä on
jonkin verran tarroja jaettavana. Mikäli haluat
tarran, ilmoita nimesi ja osoitteesi tekstiviestitse
tai sähköpostitse, niin toimitamme tarran sinulle.
Toimitamme tarroja niin pitkään kuin niitä riittää.

Pitäkää itsestänne ja muista huolta!

Kevätterveisin,
kyläyhdistyksen hallitus

