Halunaseuran tiedote - syyskuu 2017
Hei,
Kesäkausi alkaa olla ohi, eikä sitä ilmojen puolesta oikein tänä vuonna huomannutkaan. Kaikille keleille
löytyy aina jotakin mukavaa yhteistä tekemistä. Kesän aikana pelattiin kolmena iltana viikossa lentopalloa
kylätuvan kentällä. Heinäkuun lopulla oli karaokeilta, jossa oli yli 50 osallistujaa, joko laulamassa tai muuten
vain mukana rennossa ja iloisessa tapahtumassa.
Osallistuimme myös kesän aikana Tahkon Finntriathlonin liikenteenvalvontaan sekä Leppävirralla Suomen
ensimmäisen Maaseutuparlamentin järjestelyihin. Elokuussa pidimme myös suunnittelupäivän ”Kehittyvät
Kylät” -hankkeen tämän vuoden toiseen teemapäivään, joka on tarkoitus järjestää Halunan kylätuvalla
yhdessä Pajulahden kylän kanssa perjantaina 3. marraskuuta 2017. Tilaisuudesta tiedotetaan enemmän
lähempänä tapahtumaa.
Syksyn edetessä jatkamme kota/grillikatoksen rakentamisprojektia. Seuraavassa vaiheessa asennamme
katoksen hirsien alle tulevia kiviä. Kivien asennuksen jälkeen projekti etenee haapahirsien salvostöillä ja
itse rakennuksen pystyttämisellä. Tervetuloa mukaan talkoisiin. Tarkemman aikataulun talkoopäivistä
saa soittamalla pehtoori Risto Mömmölle.
Matalan kynnyksen liikuntaryhmä on aloittanut kesän tauon jälkeen syyskuun alussa. Matalan
kynnyksen liikuntaryhmä kokoontumisaika kylätuvalla muuttuu perjantailta joka viikon keskiviikolle
alkaen 20.9 klo 15:30 – 16:30. Liikuntaryhmää vetää Riitta Mertanen ja Eeva Saarman.
Perjantaina 15.9. illalla klo 19:00 alkaen on perinteinen yhteislauluilta kylätuvalla haitarimusiikin
säestyksellä. Tervetuloa mukaan suurella joukolla, tarjolla on myös pientä makeaa ja suolaista kahvin
kera.
Tule rohkeasti mukaan yhteisiin tapahtumiin ja myös erilaisiin talkoisiin, joissa olemme mukana pitkin
vuotta. Talkoista saa parhaiten tietoa johtokunnan jäseniltä, joiden yhteystiedot löytyvät tämän sivun
alalaidasta.
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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