Kyläkirje joulukuu 2020
Poikkeuksellinen vuosi 2020 lähestyy loppuaan. Joulua valmistellaan kokoontumisrajoitusten
varjossa eikä kyläseurakaan kutsu väkeä perinteiseen puurojuhlaan – varmaan ensimmäisen
kerran koko kylätalon historiassa!
Haluamme kuitenkin tervehtiä kyläläisiä näin kirjeen välityksellä ja toivottaa kaikille oikein hyvää ja
rauhallista joulua. Mukaan on liitetty Kauhasen Matin joulupakina ajankohtaisesta aiheesta, ja
nuorisojaosto on valmistanut oman jouluisen tervehdyksensä, jonka voi katsoa kyläseuran
kotisivuilta tai facebookista.
Vuoden odotetuin uutinen oli varmasti rahoituksen myöntäminen kylätien korjaukseen ensi
vuonna. Kiitos tiejaostolle sinnikkäästä uurastuksesta asian eteen!
Naisten ja miesten jumppa jatkuu taas tiistaisin 12.1. alkaen. Muutenkin kyläläisiä kannustetaan
liikkumaan ja huolehtimaan terveydestään talven pimeydessä ja koronan kurimuksessa.
Sopimus Fysio 2000 kanssa sai jatkoa myös vuodelle 2021. Salikortin saa haltuunsa 80 euron
omavastuulla kuten viime vuonnakin. Ehtona kortin saannille on, että on Könnin kyläseura ry:n
jäsen, asuu tai on asunut kylän alueella ja että osallistuu/on käytettävissä kyläseuran toimintaan.
Maksu suoritetaan kyläseuran tilille FI 83 4108 0010 8485 32. Maksun kanssa kannattaa olla nyt
nopeasti liikkeellä, ettei ovikoodeihin tule katkoksia niillä, joilla kortti jo on ollut. Uusi sopimus
alkaa 1.1.2021.
Korttia varten tarvitaan kortin hankkijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja syntymäaika.
Tiedot voi ilmoittaa Mäkiniemen Tarjalle vaikkapa whatsapilla tai tekstiviestillä numeroon
040 777 5486 tai sähköpostilla tarja.makiniemi1@gmail.com.
Kun kortti on maksettu ja suoritus näkyy tilillä, tiedot lähtevät Fysio 2000:een ja sieltä lähetetään
ovikoodi ja ohjeet sähköpostiin.
Huomioikaa, että uutena salina meillä on käytettävissä Fysio 2000 Pulssi Seinäjoella. Siellä
ovikoodijärjestelmä on erilainen eli tämä koodi ei siellä ovia avaa, mutta mikäli haluatte käyttää
Pulssia, se on mahdollista lunastamalla sinne 10 euroa maksavan tägin. Tägin voi lunastaa Pulssin
asiakaspalvelusta ma - to klo 17-19 ja pe klo 8-12. Ota mukaan henkkarit, jolla voi osoittaa, että
sopimus on voimassa! Muistathan myös, että hieronnasta ja muista hoidoista saa alennusta
salijäsenyydellä!
Nyt kipin kapin makselemaan omavastuut, niin että kuntoilu voi jatkua ilman katkoksia!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta koko kylälle!
Könnin kyläseura ry.

