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TULEVIA TAPAHTUMIA
”Gabriel tule takaisin” –teatteriesitys Hostellilla su 17.4.2016 klo 15. Kyläyhdistys kerää ryhmän
teatterista kiinnostuneita ja sponsoroi jäsenten lippuhintaa 10€ /lippu. Mukaan saa tulla tietenkin myös
vaikka ei yhdistyksen jäsen olisikaan. Teatterilipun hinta jäsenille 10€ ja ei-jäsenille 20€.
Ilmoittautumiset lippujen varaamiseksi su 10.4.2016
Lisätietoja esityksestä: http://www.teatteripaivola.com/gabriel-tule-takaisin
Pelargonia-retki la 23.4.2016 klo 9 – 17 Lahden messukeskuksessa. Yhdistys järjestää päiväretken
Pihapiiri –messuille. Messuilla on esillä kaikenlaista keväiseen pihan ja puutarhan hoitoon liittyvää.
Erityisenä piirteenä on Saaren kartanon pelargoniaosasto, jossa on esillä ja ostettavissa 100 erilaista
pelargonia lajiketta. Lippujen hinnat ovat 8-12 € riippuen mm. ryhmän koosta. Yhdistys järjestää ja
tarjoaa yhteiskuljetuksen messuille ja takaisin.
Ilmoittautumiset kuljetuksen järjestämiseksi su 10.4.2016
Lisätietoja messuista http://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/pihapiiri
Lasten ja nuorten –retki. Suunnitteilla on myös enemmän lapsille ja nuorille suunnattu retki, jonka
kohde valikoituu tämän tiedotteen liitteenä olevan kyselyn vastausten perusteella. Jäsenille ja heidän
lapsilleen tämäkin retki tulee olemaan jäsenhintainen.
Retkikohde- ehdotuksina on:
teatteriretki Taaborin vuorelle Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää –esitykseen. Lisätietoja
http://www.taaborinkesateatteri.fi/
Liikuntapäivä Superparkissa. Lisätietoja http://www.superpark.fi/en/vantaa.html
Laserseikkailu Megazonessa. Lisätietoja http://megazone.fi/vantaa/
Lasten- ja nuorten retkelle tulee osallistua myös vanhempien tai heidän nimeämänsä vastuuvanhempi.
Lapsella/nuorella tulee olla oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset retkille Riitta Malmberg p. 0400 21 5353 tai palopuro@gmail.com
***
PALOPURO NYT! –LEHTI
Nyt on aika alkaa koostamaan seuraavaa Palopuro NYT! –lehteä. Juttuehdotuksia ja valmiita juttuja
otetaan mielellään vastaan. Lehteen voi ostaa myös mainospaikkoja, joilla katetaan lehden
tulostuskuluja.
Jutut ja -ehdotukset ja mainokset voi lähettää osoitteeseen palopuro@gmail.com huhtikuun
aikana.
Mainosten hinnat:
1/1
100€

½
60€

¼
40€
***
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***
Historiakerhon seuraava kokoontuminen on ke 27.4.2016 klo 18 Hostellilla Ulla Juvan alustuksen
johdolla. Kerho on avoin kaikille Palopuron ja sen lähialueiden historiasta kiinnostuneille. Kerho on
ilmainen ja siellä on kahvitarjoilu.
***
Vuosikokous. Vuosikokous vahvisti jäsenmaksun suuruuden pysyvän ennallaan. Jäsenmaksut on jäsenille jo
postitettu. Tämän tiedotteen liitteenä on avoin jäsenmaksulomake. Jäsenmaksun maksamalla voit liittyä
jäseneksi yhdistykseen.
Vuosikokouksessa keskusteltiin myös yhdistyksen mahdollisuudesta tukea jäsenten liikuntaharrastuksia ja –
välineiden hankintaa. Suunnitelmissa on mm. lentopallokerhoa ja frisbee golfia. Näistä tiedotetaan lisää
lähempänä.
JÄSENMAKSUT
Henkilöjäsen
Talousjäsen
Yritysjäsen
Kannatusjäsen

25€/v.
30€/v
50€/v.
50€/v.

***
Kyläyhdistyksen hallitus toimikaudelle 2016 valittiin vuosikokouksessa 10.3.2016. Hallituksen jäsenet:
-

Riitta Malmberg (puheenjohtaja)
Tiia Vainionpää (sihteeri, varapuheenjohtaja)
Anni Willman (rahastonhoitaja)
Tapio Kolmonen (jäsen)
Jarmo Lajola (jäsen)
Briitta Lajola (jäsen)
Maarit Turunen (varajäsen)
Birgitta Rajala (varajäsen)

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kyläyhdistyksen hallitus
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