
KAKRYLLE tulleita ilmoituksia, luettavissa myös www. koijarvenalueenkylat.fi

Kyläyhdistyksille ym. yhdistyksille ennakkoon tiedoksi: 

Tiedote nro 2. jakelu ke 21.9, johon tulee ilmoitukset viim. ma 12.9 saapuneet
Tiedote nro 3. jakelu la 19.11, johon tulee ilmoitukset viim. ke 9.11 saapuneet
ja seuraava ilmestyy vasta:
2012 tiedote nro 1. jakelu la 21.1, johon tulee ilmoitukset viim. to 12.1 saapuneet 

Ilmoitukset valmiissa sanamuodossaan osoitteeseen: kakry@koijarvenalueenkylat.fi

************************************************************************

KESÄTORI –vielä kerran ja komeasti- Vinnikaisen hallissa; Urjalantie 293
torstaina 25.8 klo 14 – 17.30

jonne LÄHIRUOKAVIESTI saapuu n. klo 15 suuren pyöräilijäjoukon tuomana Urjalan 
suunnalta (ja jatkaa kohti Forssaa, jossa toritapahtuma klo 16.30 – 17.30). 
Viestin kesätorillamme vastaanottaa maakuntajohtaja Juhani Honka

LÄHIRUOKATORILLE voi tulla ostamaan tuoreita juures- ym. sesonkituotteita ja 
myymään sekä esittelemään lähiruokatuotteita, leivonnaisia, erikoistuotantoa jne.             
ei paikkamaksua, ota pieni pöytä mukaan, lisätietoja Irmeli 040 5444 110 
KALERVO & SAKARI laulavat ja laulattavat
KAHVIO porkkanaleivoksineen, Saviniemen maa- ja kotitalousnaiset
MAISTIAISIA –ainakin porkkanoita!

Viesti jatkuu Peräjoen kylätalolle, jossa on taukopaikka.  
Jos et pääse paikalle, mene tien varteen kannustamaan pyöräilijöitä!

KAIKKI KYNNELLE KYKENEVÄT MUKAAN -MEDIAAKIN PAIKALLA! 

SADONKORJUUPÄIVÄLLISET 	

Sunnuntaina 25.9 klo 13.00 Koijärvitalossa

Väliajalla esiintyy Orimattilan Hanuripelimannit                                             
johtajanaan Jan Dobrowolski ja solisteinaan Markku, Anita ja Minja Vuorentausta.
Väliajan jälkeen kahvi.
Lippuja ennakkoon saa Ansalta p. 040 7489 748. Liput 15 euroa. 
                                                                                       Järj. Kojon Nuorisoseura ry. 

PÖYTÄTANSSIT lauantaina 12.11 klo 20 Koijärvitalossa
Iltapala viinillä + kahvi. 
Tanssimusiikista vastaa Kari Raiskio. Lippuja Ansalta. Järj. Kojon Nuorisoseura ry. 

mailto:kakry@koijarvenalueenkylat.fi
mailto:kakry@koijarvenalueenkylat.fi


MATKUN kylätalossa on alkanut remontti, joten siellä ei toistaiseksi voi järjestää 
mitään. Vaihdetaan ikkunat, tehdään yleisövessat ja keittiötäkin rempataan. Kerhoja ja 
muita pieniä tilaisuuksia pidetään VPK:n kerhohuoneessa remontin ajan. 
REMONTTITALKOISIIN voi ilmoittautua Risto Kuusistolle p. 0400 930 129 

METALLINKERÄYSLAVA on Matkun kylätalon pihassa lokakuun loppuun asti, sinne 
voi tuoda metalliromua kaikkialta Koijärveltä. 

SEURAKUNTA TIEDOTTAA:

Lasten päiväkerhot:
Ma ja to ryhmä Matkussa klo 9 – 12. (sama ryhmä ma ja to)
Ma ip klo 13 – 16 Kerttulassa Kojolla
Ti ip klo 13 – 16 sama ryhmä kuin ma ip
Ti ap 9 – 11 kolmivuotiaiden kerho Kerttulassa Kojolla
Ke 9.30 – 11 Avoin päiväkerho Koijärven seurakuntatalossa
Torstaina 10-15 – 11.30 Koijärven seurakuntatalossa pienille kaupungin muskari. Sen 
 jälkeen ei ole kerhoa.
Torstaina 12.30 – 13.45 Koijärven seurakuntatalossa kaupungin muskari ja sen jälkeen 
 muskarilapsille kerhoa.
Seurakunnan kerhot alkavat viikolla 35. 
Kaupungin muskari alkaa to 25.8.

Eläkeläisten kerhot syksyllä 2011:
Syyskauden yhteinen avaus Klemelässä ti 6.9 klo 11 – 14. Kuljetus järjestyy.
Ikänuorten kerho tiistaisin klo 13 – 15 Matkun srk-kodissa. Ruokailu alk. klo 12.45.
  20.9
  4.10, jolloin mukana myös Kaikenikäiset
18.10
  1.11, jolloin mukana myös Ypäjän Kultaisen iän kerho
15.11 
28.11
Kaikenikäisten kerho keskiviikkoisin klo 12.30 –14.30 Koijärven srk-talossa. 
Ruokailu alk. klo 12.
 21.9
 4.10 kuljetus Matkuun. Vierailu Ikänuorten kerhossa ja tutustutaan Rukoushuoneeseen
19.10
  2.11
16.11
29.11
Yhteinen joulujuhla Koijärven seurakuntatalossa keskiviikkona 14.12 klo 12.

Tervetuloa mukaan viettämään mukavia hetkiä toisten eläkeläisten kanssa!
Mikäli kerhoon tulemisen esteenä on kuljetus, ota yhteys Anneli Tuovilaan 0400 539 591
     


