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Tervehdys kyläläiset!
Toiminnallinen vuotemme jatkuu. Alkukesästä osallistuimme valtakunnalliseen
Avoimet Kylät -päivään, jolloin järjestimme tapahtuman koulun pihalla (mm.
kirpputori, pihajumppa ja poniratsastus). Myös Reppuniemen museot olivat
tuolloin avoinna. Olimme myös mukana Kyläkauppa-päivässä kirkonkylän
Siwalla, esittelemässä hankittuja frisbeegolf välineitä. Iloksi on huomattu, että
kirkonkylälle avataan pian kampaamo. Kaunisrannassa vietettiin jälleen
kyläläisten iloista rantapäivää, uiden ja makkaraa grillaten.
Järjestämme Turun sieniseuran asiantuntijan johdolla sieniretken metsään
lauantaina 19.9. Tavataan Yrittäjäntien päässä (57) klo 10. Omat eväät
mukaan. Tervetuloa! Ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja tarvittaessa: Anni
Lipasti p. 050 305 7442.
Lähde kyläläisten kanssa seikkailupuistoon? Teemme reissun Turkuun
Flowparkiin torstaina 24.9. klo 17:30 (omilla kyydeillä), pääsylipun hinta
yhdistyksen jäsenelle on vain 5 euroa (max. 30 henkeä). Ilmoittautumiset
17.9. mennessä: mustanojankylayhdistys@gmail.com tai Annukka Tolkki
p. 050 4285437.
Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen tiistaina 6.10. klo 17:30
Mustanojan koululle, kahvitarjoilu. Ilmoitathan mielellään etukäteen, jos
haluat mukaan kyläyhdistyksen aktiiviseen hallitukseen – etsimme uusia
jäseniä.
Vuoden lopulla järjestämme tietysti jälleen Koko Kylän Yhteisen Joulujuhlan,
joka on ollut suosittu ja mukava aloitus joulun odotukseen. Lähes sata henkeä
on kokoontunut laulamaan ja tunnelmoimaan. Juhlassa on mukana tänäkin
vuonna joulupukki! Tiedotamme vielä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Kyläyhdistys haki ja sai kunnalta kehittämisavustusta, jolla hankimme
frisbeegolfkoreja ja kiekkoja, sekä penkin koulun pihalle. Asennamme kiinteät
korit koulun talkooviikon aikana (pihatalkoot koululla ovat 26.-30.10.2015).
Jätimme elokuussa muutaman muun yhdistyksen tapaan valtuustoaloitteen
kouluverkkouudistamisesta. Kannamme huolta esim. kunnan velkataakan
kasvamisesta ja lasten liikenneturvallisuudesta.
Mukavaa syksyä,
Maria Nikula
puheenjohtaja, Mustanojan kyläyhdistys r.y.
puh. 040 416 1307
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Jäsenmaksu 2015 (talouskohtainen 5 euroa)
Mustanojan kyläyhdistyksen vuoden 2015 jäsenmaksu on 5 euroa (talouskohtainen). Myös
kannatusmaksu on mahdollinen. Vuosimaksu suoritetaan maksamalla jäsenmaksu
(5 euroa) yhdistyksen tilille: FI4553801120032328. Ilmoitathan samalla maksun
viestikentässä nimen, uutena jäsenenä myös osoitteen. Mikäli et ole varma, oletko jo
suorittanut maksun kuluvalle vuodelle, voit tarkistaa asian Anne Ståhlhammarilta (p. 040
528 9050). Kiitos!

Tervetuloa!
Lauantai 19.9. klo 10

Sieniretki, Mustanojalla metsä Yrittäjäntien lopussa
(num 57, Lallintieltä kääntyvä tie). Turun
Sieniseurasta opastus. Omat eväät.

Torstai 24.9. klo 17:30

Seikkailuhuvipuisto Flow-park
Turku (www.flowpark.fi). Etukäteisilmoittautuminen.

Tiistai 6.10. klo 17:30

Syyskokous
Mustanojan koulu, kahvitarjoilu

Keskiviikko 4.11. klo 17

Joulukorttiaskartelu
Mustanojan koulu (käsityöluokka)

Perjantai 27.11. klo 18

Joulukuusen valojen sytytys, glögitarjoilu
Mustanojan koulun piha

Keskiviikko 2.12. klo 18

Joulujuhla
Pöytyän kk, seurakuntatalo, tarjoilua, ohjelmaa
(lisätietoja seuraa myöhemmin)

Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia (paitsi Flowpark á 5 eur).

Facebook: ”Mustanojan kyläyhdistys” www.mustanojankylayhdistys.wordpress.com
mustanojankylayhdistys@gmail.com

