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Toimittajalta
Piirivuoren kyläyhdistys siirtyy 2000-luvulle ja avaa kevättalvella omat kotisivut. Kotisivujen
tarkoitus on tavoittaa alueen asukkaat ja tuoda kyläyhdistys konkreettisemmin tavoitettaviin.
Kotisivuille avautuu muun muassa Blogi, jonne kaikki kyläläiset, entiset ja tulevat mukaan lukien,
voivat jättää kuulumisiaan ja terveisiään kylältä ja kyläläisille. Kotisivuilta löytyvät myös kylän
tapahtumat, kyläyhdistyksen uutiset, Piirivuoren alueen palvelut, yhteistyökumppanimme sekä
tietysti Kyläposti arkistoineen. Vielä tekeillä olevien sivujen osoite julkistetaan myöhemmin.

Kyläyhdistyksen vuosikokoukseen huhtikuussa toivotaan runsaslukuista alueen asukkaiden
osallistumista. Kokouksessa valitaan muun muassa kyläyhdistykselle kauden 2009 puheenjohtaja
ja myös hallituspaikkoja on jaossa toimintaan mukaan haluaville. Kokouksessa käsitellään vuoden
2008 asiat ja kerrotaan halukkaille myös tulevasta toiminnasta! Tervetuloa mukaan kuuntelemaan
tai osallistumaan keskusteluun! Kokouskutsun löydät sivulta 3.
Joka syksyinen kävelytapahtuma vaatii kasvojen kohotusta! Vaikkei nimi miestä pahenna jollei
mies nimeä, kävelytapahtumamme kaipaa uutta, vetävää ja virkistävää nimeä! Kävelytapahtuman
nimikilpailu julistetaankin täten alkaneeksi. Nimiehdotuksia voi yhteystietoineen jättää
toukokuun loppuun mennessä osoitteeseen kylaposti@hotmail.com. Edellisessä kävelytapahtumassa
jätetyt nimiehdotukset osallistuvat automaattisesti kilpailuun.
Voittaneelle nimelle on luvassa pieni palkinto!
Kyläyhdistyksen väki on laittanut jälleen kerran luovuutensa ja itsenä peliin tulevia tapahtumia
suunnitellessaan ja järjestäessään! Toivommekin runsaslukuista osallistumista kevään
tapahtumiin! Ilon kautta!
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Piirivuoren kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen
vuosikokous Karan koululla
keskiviikkona 15.4.2009 alkaen klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Hallitus 21.1.2009

JÄÄKIEKKOREISSU
EKOKEM KUTSUU
Piirivuoren kyläyhdistyksen
alueen asukkaita

Piirivuoren kyläyhdistys järjestää matkan
jääkiekko-otteluun 5.3.2009

HPK – Jokerit

TUTUSTUMISKÄYNNILLE
tiistaina 17.2.2009 klo 18.00 - 20.00
Tarjolla on pientä iltapalaa, jonka vuoksi
pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon.
Ilmoittautua voi Kaijalle
viimeistään sunnuntaina 15.2.
kaija.husu@kolumbus.fi tai
iltaisin puhelimitse 0400 895 656.

Matkan hinta yhdistyksen alueen
asukkaille vain 10€ ja muilta 20€
(sis. pääsylippu/ istumapaikka ja kuljetus)

Tervetuloa!

Sitovat ilmoittautumiset 26.2.2009
mennessä Veli-Matti Saloselle
puh. 050 454 4859 tai
veli-matti.salonen@kolumbus.fi
Kiekkobussin aikataulu:
Apilisto 17.10, Kara 17.15,
Turkhauta 17.20, Ryttylä 17.25.
Paluukuljetus lähtee n.15min pelin jälkeen.
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Pääsiäispaja
kutsuu
askartelemaan
yhdessä
keskiviikkona 18.3.
klo18klo18 - 20
Osallistumismaksu10€
Sisältää tarvikkeet, ideat ja
ohjauksen vaapaavalintaiseen
oman näköiseesi
pääsiäiskoristeeseen!
Lapsi yli 7v. aikuisen mukana
ilmaiseksi!

Ennakko ilmoittautumiset helmikuun
aikana numeroon 050 526 7177 /
Susanna
Työpajan ohjaa Susanna Huuhtanen
Järjestää Piirivuoren kyläyhdistys ry

TOIMITUS
Vastaava toimittaja: Alma Korhonen, puh. 040 576 1747,
sähköposti: kylaposti@hotmail.com
Julkaisija: Piirivuoren kyläyhdistys ry
Jakelu: n. 300 kpl; alueen taloudet, tiedotusvälineet ja Hausjärven kunta
Ilmestyminen: 6 kertaa vuodessa
Lehti nro 2/2009 ilmestyy viikolla 15. Viimeinen aineistopäivä on 27.3.2009.
HUOM! Toimitus ei julkaise artikkeleita, joissa ei ole mainintaa lähettäjästä.
Haluttaessa kirjoittajan nimi jää vain toimituksen tietoon.
Toimituksella on oikeus tarvittaessa muuttaa ja muokata aineistoa.
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Lehtemme tukija -

