Kyläkirje 1/2018 Eväjärven seudun kyläyhdistyksen väelle
Tietoa ESKy:n alkuvuoden toiminnasta
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Toivottavasti tästä tulee hyvä vuosi.
Kyläyhdistyksellä on ainakin monenmoista suunnitelmaa tälle vuodelle,
yhdessähän me pikkujoulussa päätimme puuhasteluistamme!
Tämän vuoden Eväjärven seudun kyläyhdistyksen hallitus jatkaa entisellä
kokoopanolla.
Puheenjohtaja on Heimo Lehtinen, varapuheenjohtaja Päivi Pynnönen,
sihteeri/rahastonhoitaja Leila Peräjärvi, muut jäsenet Irma Lahtinen,
Torsti Mäkinen, Raija Patteri ja Esa Ruuskanen.
Kisatoimikuntaan valittiin Auvo ja Tarja Syrjälä, Seppo Airikka, Irma Lahtinen,
Heimo Lehtinen, Torsti Mäkinen, Raija ja Eino Patteri, Leila Peräjärvi ja
Kati Rantanen.
Tapahtumia:
- talviteatteri Kuhmoisten Kuhmolassa pe 2.3. klo 18.00.
(osoite Toritie 57, 17800 Kuhmoinen)
Menemme katsomaan Eppu Nuotion ja Tiina Brännaren käsikirjoittamaa
näytelmää Anopit, jonka esittää Kuhmoisten Harrastajateatteri.
Matka tehdään entiseen malliin omilla autoilla kimppakyydein. Yhdistys
maksaa liput (sis. väliaikakahvin).
Ilmoittautumiset Leilalle 25.2.18 mennessä, puh. 040-5784962.
- kevätkokous/talvipäivä Kultakodalla palmusunnuntaina 25.3.18
klo 13.00.
Päivän ohjelma riippuu säätilasta. Jokatapauksessa kokouksen lisäksi on
pientä ohjelmaa.
- Kultakisat Lankaniemessä 9.-10.6.2018,
historian kolmannetkymmenennet kisat - ehkä viimeiset, tai sit ei!
Kisatoimikunta hoitaa järjestelyt, mutta talkoolaisia tarvitaan taas runsain
joukoin! Töihin kultakisoihin haluavat voivat ilmoittautua Auvolle, Katille tai
Leilalle.
Arpajaisvoittoja otetaan myös mielihyvin vastaan.
- kesätorillekin olemme anoneet vuoroa, mutta päivämäärä ei vielä ole
selvillä.

- 22.-23.7.18 teemme kesäretken Tallinnaan.
Suunnitelman hienosäätö on vielä hiukan kesken, mutta päivämäärä
on sovittu, matkan teemme Tilausliikenne V-H Tuovisen bussilla.
Bussi hakee meidät Länkipohjasta tai Eväjärveltä kuuden maissa
aamulla. Viking line XPRS lähtee Helsingistä 11.30, on Tallinnassa
klo 14.00. Menomatkalla laivalla bistrobuffet sisältyy hintaan.
Tallinnassa majoitumme Nordic Hotel Forumiin, tutustumiskierros
Tallinnaan paikallisoppaan johdolla klo 14.30 - 16.00, loppuilta
vapaata.
23.7. aloitamme päivän hotellin tuhdilla aamupalalla, sen jälkeen
halukkailla mahdollisuus ostoskierrokseen bussilla.
Paluumatkalle lähdemme klo 18.00, Helsingissä klo 20.30.
Alustava bruttohinta n. 160-180€, riippuen lähtijämäärästä.
Hallitus ei ole vielä päättänyt, mikä on kyläyhdistyksen osuus matkan
hinnasta.
Jokaisella tulee olla mukana voimassa oleva passi tai virallinen
henkilöllisyystodistus.
Ryhmämatka ei sisällä peruutusturvaa, joka oikeuttaisi maksupalautukseen
esim. sairastapauksissa.
Matkalle ilmoittautumiset Leilalle 15.3. mennessä, puh. 040-5784962
Loppuvuoden suunnitelmista kerromme taas syksypuoleen uudella kirjeellä!
Kotisivut osoitteessa www.evajarvi.fi

Tervetuloa mukaan ESKy:n touhuihin!
Hallitus

