	
  
	
  

	
   Mustanojan	
  kyläyhdistys	
  ry	
  tiedote	
  alueen	
  asukkaille	
  
	
  
kevät	
  2016	
  

Keväinen tervehdys!
Ja hyvää alkanutta uutta vuotta! Kiitos viime vuonna toimintaamme
osallistuneille ja tervetuloa mukaan tänäkin vuonna niin uudet kuin vanhatkin
jäsenet. Meillä on tiedossa toiminnallinen vuosi kylällä!
Olemme mukana Mustanojan koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä
konsertissa sunnuntaina 20.3. Kisariihessä. Lippuja saa koululaisten
vanhemmilta, Terhi Haapaniemeltä (050 3224339) tai ovelta tuntia ennen.
Ennen pääsiäistä keskiviikkoiltana 16.3. askartelemme kortteja ja
pääsiäisvitsoja koululla. Tule ihmeessä kahvikupposelle ja rupattelemaan
askartelun lomassa!
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 7.4. klo 18 Mustanojan
koululla. Lyhyen kokouksen jälkeen n. klo 18:30 tarjoamme osallistumisen
itsepuolustus-tunnille! Tule mukaan ja tuo naapurisikin!
Kesälläkin tapahtuu! Todennäköisesti kokoonnumme välillä koulun pihalle
liikkumaan, esim. frisbeegolfin tiimoilla. Lisäksi järjestämme ja osallistumme
tapahtumiin – tervetuloa mukaan! Kyläyhdistyksemme on mukana jo kolmatta
kertaa valtakunnallisessa Avoimet Kylät –päivässä lauantaina 11.6.2016.
Osallistumme myös jollakin tavoin Auranmaan Nuorkauppakamarin
järjestämään Amazing Aurajoki SUP –retkitapahtumaan 2.7.2016. Jo
perinteeksi muodostuvaa kylän yhteistä rentoa rantapäivää vietetään
Kaunisrannassa sunnuntaina 24.7. Näistä tiedotamme vielä tarkemmin
lähempänä ajankohtia. Tapahtumien päivämäärät on koottu yhteen tiedotteen
loppuun. Syystiedotteessa tulee olemaan loppuvuoden toiminnasta tietoa.
Aurinkoista kevättä ja tavataan koululla kevätkokouksessa torstaina 7.4!
Jenni Kallio
yhdistyksen puheenjohtaja
Puh. 044 336 4525
Yhteys yhdistykseen:
• Sähköposti : mustanojankylayhdistys@gmail.com
• Seuraa ja keskustele kyläyhdistyksen sivulla Facebookissa:
facebook.fi/ Mustanojan kyläyhdistys
• Kotisivut: www.mustanojankylayhdistys.wordpress.com
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Jäsenmaksu 2016 (talouskohtainen 5 euroa)
Mustanojan kyläyhdistyksen vuoden 2016 jäsenmaksu säilyy ennallaan,
eli on 5 euroa (talouskohtainen). Myös kannatusmaksu on mahdollinen.
Vuosimaksun suoritus tai jäseneksi liittyminen käy helposti maksamalla
vuosittaisen jäsenmaksun (5 euroa) yhdistyksen tilille:
FI4553801120032328. Ilmoitathan samalla maksun viestikentässä nimen ja
uutena jäsenenä myös osoitteen, kiitos.
Tarvittaessa lisätietoja antaa yhdistyksen talousvastaava Anne Ståhlhammar
puh. 040 528 9050.

MUSTANOJAN KYLÄYHDISYS
TAPAHTUMAT KEVÄT 2016

MERKITSE	
  KALENTERIIN	
  TAI	
  LEIKKAA	
  TALTEEN	
  

Sunnuntai 6.3.2016

klo 10 Eläinten jälkien tunnistaminen Mustanoja, Reino Kallion
konehallin luona kokoontuminen.

Keskiviikko 16.3.

klo 18:00 Pääsiäisvitsojen ja -korttien askartelua
Mustanojan koulu, omat vitsat mukaan.

Sunnuntai 20.3.

klo 16 Kevätkonsertti Kisariihessä*
Järjestäjä: Mustanojan koulun vanhempainyhdistys,
Trio Haapaniemi. Liput 5 eur, narikka 1 eur.

Torstaina 7.4.

klo 18 Kevätkokous, n. klo 18:30 itsepuolustus, Mustanojan
koulu.

Lauantai 11.6.

Avoimet Kylät –päivä, Mustanojan koulu
(lisätietoja seuraa myöhemmin)

Lauantai 2.-3.7.

Amazing Aurajoki SUP –retkitapahtuma
Järjestäjä: Auranmaan Nuorkauppakamari ry
(lisätietoja seuraa myöhemmin)

Lauantai 24.7.

Rantapäivä Kaunisrannassa (lisätietoja myöh.)

Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia (paitsi konsertti*), eivätkä vaadi
ennakkoilmoittautumista.

