Alastaipaleen kyläseura ry

www.alastaipale.fi
https://www.facebook.com/Alastaipale
kyläkirje 2/2018
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kyläseuran puheenjohtaja, liikuntavastaava:
Keijo Kaattari 044 5348332 keijo.kaattari@gmail.com
Johtokunta:
Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, hankevastaava, jäsenrekisteri:
Veijo Leino
0400 172563 posti@wejjo.net
Sihteeri: Anitta Leivo
050 9191048 anitta.leivo@gmail.com
Kylätoimintajaosto, tiedotusvastaava:
Raili Hömmö
040 7697464 raili.hommo@gmail.com
Konetoimintavastaava:
Kari Vasikkaniemi
0400 742842 posti@wasikkaniemi.fi
Jäsenet: Ahti Leskinen
040 5685680 leskinen.ahti@gmail.com
Jari Pusaa
0400 216403 jari.pusaa@luukku.com
Jani Tiainen
040 8203755 petteri.tiainen@gmail.com
Tanja Vasikkaniemi
0400 964576 arvolantila@gmail.com
Marja-Leena Vähäkoski 0405980226 mlvahakoski@gmail.com
Emäntä: Marjatta Saviniemi
040 5907953 saviniemi@gmail.com

Helatorstaina 10.5.2018
Pakarinjoen avauspäivä Pölhönsilta kello 10.00
kahvit 100 ensimmäiselle hlölle klo 9.00 alkaen; puffetti paikalla
Unelmien liikuntapäivä kylätalolla kello 12.00 alkaen
pop up –tapahtuma: unelmat liikkeelle (kävely, pelit yms.)
haaste: kyläläisiä liikkeellä enemmän kuin Ähtäristä tulevia!
puffetissa kahvia, makkaraa, mehua (kello 13-15)

Yhteinen keittiö keskiviikkona 16.5. alkaen kello 13.00
Tule kylätalolle kello 13, jolloin aloitetaan ruoan valmistaminen yhdessä.
Ruokailu, vapaaehtoinen ruokamaksu. Tervetuloa kaikki mukaan!

Kevätkonsertti sunnuntaina 27.5. kello 13.
esiintyjät: Rainer Roth, Tanssiorkesteri Manzanilla, Ähtärin Mieskuoro
ohjelmalippu ?€ sisältää väliaikakahvit, arpa 2€

Kokoontuminen kyläkahvien merkeissä
Aina kuukauden ensimmäinen keskiviikko kello 14.00 kylätalolla. Avoin tapahtuma
kaikille vauvasta vaariin, vapaaehtoinen kahviraha. Tule viettämään hetki rennosti
muiden kyläläisten kanssa ja ideoimaan tulevia tapahtumia ym.
Toteutetaan yhdessä seurakuntajaoston kanssa.

Kyläseuran jäseneksi
Seuraavan kyläkirjeen mukana tullaan jakamaan jäsenhakemuslomake ja siihen
liittyvä tietosuojadirektiivin edellyttämä rekisteriseloste. Jäsenyys on
henkilökohtainen, mutta jäsenmaksu on 10e/perhe

Tiedoksi:
Vappuna tarjoiltiin pullakahvit lähes 200 motoristille. Alkuvalmistelujen ansiosta
puolentoista tunnin rutistus vietiin hyvin läpi sekä keittiössä, kodalla että
makkaragrillillä.
Kylän laavut jokimaisemissa Kivelän- ja Kaarteenkoskella ovat käytettävissä. Paikalla
on polttopuita ja mitä? Piivuoren laavu?
Metallinkeräyslava on toukokuun ajan kyläseuran kuivaajalla Jokirannantiellä.
Metalliromusta saadut varat käytetään kylätoiminnan hyväksi. ÄLÄ TUO MUUTA
KUIN METALLIROMUA!
Elävää kylätoimintaa Alastaipaleelle hankkeessa on hankittu laituri Kivelän laavun
luokse. xx.xx klo xx on seuraava talkoopäivä, jolloin tehdään reittiopasteita varten
taulut ja käydään reittipohjaa läpi muutenkin
Kylän kalenteriin tehtyjä merkintöjä voitte seurata osoitteessa www.alastaipale.fi
Kyläseuran viralliset facebook-sivut ovat osoitteessa www.facebook.com/alastaipale
Kyläseuran whatsapp -ryhmään voit liittyä osoitteessa https://goo.gl/Locd99
Kylätalon/-kodan varaus
Kuntosalin käyttö Kylätalon kuntosalia voit käyttää 20e vuosimaksulla/perhe
Kahviastiaston varaus

