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Pienten pääsiäisnoitien ja virpojien joukossa liikkui kylillä
tänä vuonna myös vanhemman koulukunnan trulleja…

Tule mukaan kyläyhdistyksen
mukavaan toimintaan
Piirivuoren kyläyhdistys on perustettu vuonna 2000,
joten se lähentelee jo pyöreää 10 vuoden ikää. Monet
nykyisen hallituksen jäsenistä ovat tehneet jo pitkän työn
yhdistyksessä. Heistä muutamat ovat toimineet jo ennen
yhdistyksen perustamista vuosia alueen
asukasryhmissäkin. Muutama jäsenistä ovat ilmoittaneet
jäävänsä nyt pois hallituksesta ja jättävänsä paikat
nuoremmille - siis vapaita hallituspaikkoja on tarjolla!
Kyläyhdistyksen alueelle on viime vuosien aikana muuttanut paljon uusia nuoria perheitä. Olisi
hienoa saada teitä mukaan aktiiviseen toimintaamme. Teillä uusina asukkaina on varmastikin
mielipiteitä ja odotuksia uudelta asuinalueeltanne. Uskon, että teillä on myös uusia hyviä
kehittämisideoita. Tulkaa siis kertomaan niistä meille. Samalla teillä on mahdollisuus tutustua
uusiin mukaviin ihmisiin.
Tulkaa joukolla vuosikokoukseemme (ks. ilmoitus seuraavalla sivulla) kuulemaan yhdistyksen
ja alueen asioista. Ja ilmoittakaa reilusti, jos olette kiinnostuneita yhdistyksemme toimintaan
osallistumisesta. Aina löytyy tilaa uusille toimijoille!
Soittele, niin kerron toiminnastamme.
Kaija Husu, puheenjohtaja
puh. 0400 895 656 tai kaija.husu@kolumbus.fi

ENNAKKOTIEDOTE
Teatteriretki Tampereelle
”Täsä näytelmäs ei juara viina eikä olla
ilkitemulkite. Kukka ei myäskä kettä lyö –
vaik syyt olis ja miäl tekis.”
Piirivuoren kyläyhdistys järjestää
teatteriretken Tampereelle keskiviikkona
17.9.2008 klo 19.00.
Lähdemme katsomaan Heli Laaksosen
uutuusnäytelmää LUKKOSULAA JA
LUMPEENKUKKIA, joka on komedia:
vitsikäs ja surumielinen, hauska ja liikuttava.
Rooleissa mm. ”sisko ja sen veli” eli Tuija
Ernamo ja Ilmari Saarelainen sekä Eila
Roine ja Esko Roine.
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Kaikki kevään näytökset ovat loppuun
varattuja ja loppuvuodenkin liput myytiin
alle kahdessa tunnissa! Varaa nyt aika
kalenteriisi! Matkapaketin hinta on
kyläläisiltä vain 20 € ja muilta 40 €
sisältäen teatterilipun, bussikuljetuksen
ja väliaikakahvin.
Lisätietoja seuraavassa Kyläpostissa.
Sitovia ilmoituksia otan vastaan iltaisin
puhelimitse 0400 895 656 tai sähköpostilla
kaija.husu@kolumbus.fi
Teatteriterveisin Kaija

Piirivuoren kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen
vuosikokous Karan koululla
keskiviikkona 16.4.2008 alkaen klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Äitienpäiväksi tienvarret kuntoon!
Tule kyläläisten tienvarsitalkoisiin tiistaina 6.5. klo18
Talkoisiin osallistuvat palkitaan limsalla ja makkaralla.
Kokoontuminen Karan koululle, jossa pussien jako.
Aurinkoisin terveisin, Kyläyhdistys

Kylällä tapahtuu
Ryttylässä Jyrähtää 4 -konsertti Miinan montussa keskiviikkona 28.5. klo 18-20. Mukana
Ryttylän koulun bändikerhon bändit Wild Snake, Shameless, Exodus ja Starlet sekä Sauma.
Muistojeni Georg Ots ja ikivihreät -konsertti Miinan montussa sunnuntaina 8.6. klo 15.
Jari Saarman laulu ja Jouko Korhonen piano.
Väliajalla puffetti. Pääsymaksu on 10€ sisältäen ohjelman.
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Pulahda
Vauvojen
värikylpyyn
värikylpy yn
Vauvojen värikylpyä Karan koululla
lauantaina 3.5. Klo 11-12 ja
klo 13-14 (täynnä)
Värikylvyssä vauvat tutustuvat
värien ja materiaalien maailmaan
turvallisessa ympäristössä,
turvallisten materiaalien kanssa.
Tämä kehittää lapsen värisilmää ja silmän erottelukykyä.
Työpaja tukee perhettä vauvan kasvatuksessa taiteen keinoin ja vauva saa väri-ilottelu hetken
vanhempiensa, isovanhempiensa tai vaikkapa kumminsa kanssa!
Katso lisää värikylpy-menetelmästä, työpajojen sisällöstä ja värien soveltuvuudesta vauvoille
osoitteesta: www.taidekasvatus.fi
Alle yksivuotiaiden ryhmässä klo 11-12 on vielä 3 paikkaa jäljellä!
Yhdestä kahteen -vuotiaiden ryhmä klo 13-14 on täynnä!
Ilmoittaudu mukaan! Sitovat ilmoittautumiset 18.4. mennessä
kylaposti@hotmail.com tai p. 040 576 1747/ Alma
Ohjaajana taiteilija ja värikylpyohjaaja Päivi Pälvimäki Riihimäeltä. Maksu 10€/ perhe.

LEHTEMME TUKIJA –
TOIMITUS
Vastaava toimittaja: Alma Korhonen p. 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 3 ilmestyy viikolla 24. Viimeinen aineistopäivä on 30.5.2008.
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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