
KYLÄKIRJE MAALISKUU 2018


Vihdoinkin on saatu kunnon talvi koko Suomeen ja kylällä ladut ovat huippukunnossa. Nyt

kannattaa lähteä hiihtoretkelle ja pysähtyä vaikkapa kodalle makkaranpaistoon. Myös

luistelukenttä on jäädytetty kylätalon kentälle.

Kevääksi on taas paljon ohjelmaa luvassa. Tiedot tarkentuvat kyläseuran nettisivuille, 
facebookiin

ja Ilmajoki-lehden seurapalstalle.

Lasten ja nuorten bändikerho jatkuu torstaisin klo 16-17.30. Lisää väkeä mahtuu mukaan!

Pe 9.3. klo 17-18.30 kyläseura tarjoaa hiihdonopetusta sekä opetteleville että osaaville 
iästä

riippumatta. Kokoonnutaan kylätalon markille.

Su 11.3. klo 13 alkaen pidetään koko kylän hiihtokilpailut kylätalon ympäristössä. Sarjoja 
on

vauvasta vaariin ja palkintoja on runsaasti.

Pe 16.3. klo 13.15-15.15 alkaa 4H:n järjestämä Safkasankarit-kerho, joka kokoontuu 8 
perjantaina

ja leipoo myös vappukioskille 1.5. juhlaleivoksia. Kerhon hinta 4H-jäsenille 10 € ja ei-
jäsenille 20 €

(sisältää kyläseuran 15 € tuen). Kerhoon voi jäädä suoraan koulubussista ja nauttia 
kyläseuran

tarjoaman välipalan ennen kerhon alkamista. Ilmoittautumiset pe 9.3. mennessä 
ilmajoki@4h.fi

Su 18.3. järjestetään pitkästä aikaa koko kylän laturetki. Lähtö kylätalolta klo 13 ja Iso-
Tuiskun

Juhan kanalalta klo 13.30. Yhteys myös Jumoon laduilta. Kohteena on Tuiskun mökki 
Oksivuorella,

jonne pääsee myös autolla. Perillä makkaranpaistoa.

La 31.3. klo 19 syttyy taas perinteinen pääsiäisvalakia Harjunpakalla. Myynnissä on 
makkaraa ja

arpoja sekä kioskilla kahvia ja pullaa. Pääsiäisvalakiat hyväksyttiin tänä vuonna opetus- ja

kulttuuriministeriön elävän perinnön listalle ja kyläseurana olimme mukana hakemassa 
listausta.

Ma 9.4. klo 19 pidetään pidetään kyläseuran vuosikokous kylätalolla. Suunnitellaan taas 
mukavaa

toimintaa koko vuodelle, joten lähdetään isolla porukalla mukaan! Johtokunnan kokous on 
tuntia

aikaisemmin.

La 21.4. järjestetään maaseutunaisten, kyläseuran ja maamiesseuran yhteinen retki Kyrö

Distilleryyn Isoonkyröön. Ruokailu Waroon tuvalla. Retken hinta 12 €. Ilmoittaumiset 14.4.

mennessä Airilan Lotalle (040 7172226). Tarkemmat aikataulut ja reitit ilmoitetaan 
myöhemmin.

Su 13.5. klo 10 osallistumme jumalanpalveluksen toimittamiseen Ilmajoen kirkossa.

Vapaaehtoisia kaivataan eri tehtäviin. Lisätietoja Kaija A-R (040 5395604)

Kesäksi on taas tarjolla kioskimyyjän hommia kylän nuorille. Halukkaat, ilmoittautukaa 
huhtikuun

aikana Tammelan Marjolle (050 3587617). Myös kylätalon nurmikonleikkuuta on tarjolla 
entiseen

malliin. Lisätietoja antaa Mäki-Latvalan Antti (0500 138296).

Hohtavia hankia ja aurinkoisia päiviä koko kylän väelle!


