
Halunaseuran tiedote - marraskuu 2017 

Hei, 

Joulua kohden mennään kovaa vauhtia ja olemme suunnitelleet Joulun valmisteluun liittyviä yhteisiä 

tapahtumia kylätuvalle.  

Syyskuussa pidimme yhteislauluillan haitarimusiikin säestyksellä. Paikalla oli mukavasti osallistujia, 

ammattitaitoisesta haitarimusiikista vastasivat Raimo Kuosmanen ja Raimo Kämäräinen. 

Lokakuussa pidimme yhteiset talkoot, joissa kylätuvan piha-aluetta ja kylätupaa valmisteltiin talvikautta 

varten. 12.10. pidimme ensimmäisen ”Oleiluillan”. Oleiluillan tavoite on olla kaikille kyläläisille avoin noin 

kerran kuussa pidettävä tapahtuma ilman etukäteen sovittua ohjelmaa. Iltaan tullaan avoimin mielin 

juttelemaan ja kahvittelemaan. 

Kyläturvallisuusryhmä kokoontuu myös kylätuvalla lokakuun lopulla. Tarkempaa tiedotusta 

kyläturvallisuusryhmän tilanteesta saamme lähiaikoina.  

Perjantaina 3.11. on ohjelmassa palvelupäivä teemalla ”Kotona pärjääminen”. Halunan ja Pajulahden 

yhdessä järjestämä palvelupäivä on jatkoa keväällä pidetylle ensimmäiselle tapahtumalle. Kutsumme 

"varttuneempaa väkeä", heidän omaisiaan ja kaikkia muitakin kiinnostuneita yhteiseen 

päivään. Jutellaan mukavia ja kuunnellaan asiaa. Nautitaan lounasta ja jumpataan yhdessä. 

Kota/grillikatoksen rakentamisprojekti jatkuu. Tarkemman aikataulun talkoopäivistä saa soittamalla 

pehtoori Risto Mömmölle. 

11. – 13.11. on kylätuvalla ”Suomi 100 tontut -tapahtuma”. Tarkempaa tietoa tapahtumasta löytyy 

ilmoitustauluilta ja suoraan Merja Ronkaiselta. 

Torstaina 30.11. pidetään Halunaseuran ja Pieksän Marttojen yhteinen ”Askarteluilta”. Tule mukaan 

askartelemaan erilaisia koristeita ja tekemään myös uuniruokia joulun ajan tapahtumia varten. 

Perjantaina 1.12. pidetään sitten kylän yhteiset pikkujoulut kylätuvalla. Muista laittaa pikkujouluaika jo 

nyt kalenteriin. Tarkempi ohjelma tiedotetaan lähempänä tapahtumaa. 

 

Muistathan seurata viimeisimpiä uutisia myös www.halunaseura.fi sivujen ja facebookin kautta. Sivuilta 

löydät paljon tietoa toiminnasta, kuten esimerkiksi johtokunnan kokousten pöytäkirjat, kuvia yhteisistä 

tapahtumista ja lähiajan tulevat tapahtumat. 

 

Seuran tapahtumat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, eivätkä edellytä seuran jäsenyyttä. Jos haluat tulla 

jäseneksi, niin vuosimaksu aikuiselle on 20 eur ja lapsi/nuorisojäsenyys 10 eur.  

Seuran tilinumero on FI08 5288 0420 0560 14. Taloudellisella panostuksella autat seuraa ja saat samalla 

Nuorisoseuralehden kotiin kannettuna muutaman kerran vuodessa. Seuran jäsenenä saat myös 20 eur 

alennuksen jokaisesta kylätuvan vuokrauksesta. 
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