Halunaseuran tiedote - heinäkuu 2017
Hei,
Alkukesästä meillä on ollut useita erilaisia yhteisiä aktiviteetteja. Kesäkuun alkupuolella järjestimme Suomi
100 vuotta -tapahtuman noin 700 muun kylän kanssa. Tapahtuma oli rento ja kävijöitä oli yli sata. Savon
Sanomat teki tilaisuudestamme lehteen hyvän jutun, josta kopio on nähtävänä kylätuvan ilmoitustaululla.
Kesäkuun aikana olemme saaneet sahattua ja vuoltua kota/grillikatoksen haapahirret odottamaan projektin
seuraavaa vaihetta. Projekti etenee syksymmällä pohjan tekemisellä ja itse kota/grillikatos rakennuksen
pystyttämisellä. Seuraa tapahtumakalenteria ja tule mukaan talkoisiin. Talkoissa on aina kahvi/ruokatarjoilu takaamassa iloisen mielen mukavassa seurassa. Tarkempia tietoja rakentamisprojektista saa
pehtoori Risto Mömmöltä.
Juhannuksen jälkeen 26.6. - 30.6. oli kesän ensimmäinen leiri lapsille/nuorille. Leirille osallistui päivittäin 14
- 17 lasta, jotka olivat iältään 6 - 11 –vuotiaita. Kesän toinen leiri yli 10 -vuotiaille on suunniteltu
järjestettäväksi 31.7. - 4.8. Tarkempaa tietoa leiristä on Halunaseuran nettisivulla.
Osallistuimme myös Tahko MTB -tapahtuman liikenteenvalvontaan.
Lentopallopelit kylätuvan kentällä ovat maanantaisin ja perjantaisin klo 18.00 sekä sunnuntaisin klo 16.00.
Pelaaminen tapahtuu säävarauksella. Yhteyshenkilö on Eila Tolppanen.
Lauantaina 29.7. klo 20.00 – 24.00 pidämme karaoke- ja lauluillan kylätuvalla. Tapahtumaa vetää Alma ja
Vesku Ruotsalainen kokemuksen tuomalla ammattitaidolla. Tule mukaan viettämään rento lauluilta pienen
tarjoilun kera.
Muistathan seurata viimeisimpiä uutisia myös www.halunaseura.fi sivujen ja facebookin kautta. Sivuilta
löydät paljon tietoa toiminnasta, kuten esimerkiksi johtokunnan kokousten pöytäkirjat, kuvia yhteisistä
tapahtumista ja lähiajan tulevat tapahtumat.
Seuran tapahtumat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, eivätkä edellytä seuran jäsenyyttä. Jos haluat tulla
jäseneksi, niin vuosimaksu aikuiselle on 20 eur ja lapsi/nuorisojäsenyys 10 eur.
Seuran tilinumero on FI08 5288 0420 0560 14. Taloudellisella panostuksella autat seuraa ja saat samalla
Nuorisoseuralehden kotiin kannettuna muutaman kerran vuodessa. Seuran jäsenenä saat myös 20 eur
alennuksen jokaisesta kylätuvan vuokrauksesta.
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