
KYLÄKIRJE TAMMI-HELMIKUU 2023 
Hyvää uutta vuotta 2023 koko kylälle! Vuosi on alkanut aika sateisessa säässä, mutta 
kylälatuja ja luistinkenttää on muutaman kerran jo päästy kokeilemaan. Pidetään peukkuja, 
että saamme vielä kunnon lumitalven! Hiihtokilpailutkin pidetään sään salliessa. 
Ladunajajia kaivataan kovasti lisää – kysy lisää Antilta (0500 138296)  

Hiltusen Ari pitää luistelukoulua lapsille (ja miksei muillekin) kylätalon jäällä omien töittensä 
rajoissa. Seuraa ilmoittelua kyläseuran facessa ja whatsapp-ryhmässä. Kannattaa tulla 
asiantuntevaan opetukseen!  

Jumpat jatkuvat tiistaisin naiset klo 19.00 ja miehet klo 20.00. Uutena on aloittanut 
Ilmajoki-opiston alaisena lasten jumpparyhmä klo 18.00. Naisten ja lasten ryhmiin mahtuu 
vielä lisää osallistujia. Ilmoittautuminen Ilmajoki-opiston sivuilla.  

Su 28.1. tarvitaan vapaaehtoisia avustamaan luistelukisoissa Seinäjoella. Lisätietoja antaa 
Ari H. (0400 853223) ja Juha I-T (040 5700500). Päivästä kyläseura saa hyvän 
korvauksen. 

La 11.2. klo 11-14 järjestetään kylätalon markilla turvallisuuspäivä. Katso erillinen mainos!  

Ma 20.2. klo 18.00 on kyläkinkerit kylätalolla. Tilaisuudessa lauletaan, jutellaan, juodaan 
kaffia ja opitaan jotain uuttakin. Seurakunnasta on mukana kirkkoherra ja kanttori. 

Vuosikokous pidetään kylätalolla ke 29.3. klo 18.00. Kahvitus alkaa klo 17.30. Toivotaan 
runsasta osanottoa ja paljon ideoita! 

Perinteinen pääsiäisvalakia syttyy Harjunpakalla la 8.4. klo 19. Kioski ja makkarakoju 
palvelevat entiseen tapaan. 

Yhteistä teatterireissua ja kyläkirkkoa on myös suunniteltu keväälle. Seuratkaa tiedotusta 
ja lähtekää mukaan! 

Tänä vuonna järjestetään vihdoin kilpailu kyläseuran oman logon suunnittelua varten. 
Ruvetkaahan jo ideoimaan – tarkempia ohjeita on tulossa myöhemmin! 

Kyläseura päätti osallistua Ukrainan auttamiseen konkreettisella tavalla hankkimalla 
aggregaatin ja keräämällä muuta tarpeellista avustustavaraa. Kuorma on nyt matkalla 
kohti Ukrainaa ja aggregaatti viedään suoraan rintamalle. Yhteistyökumppanimme Kalyna-
yhdistys kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia!  
Lahjoituksia toivotaan edelleenkin. Tarvelistalla on taskulamppuja, pattereita, 
varavirtalähteitä, generaattoreita, droneja, kynttilöitä, säilyke- ja kuivaruokaa, lastenruokaa 
ja -vaippoja, ensiapu- ja hygieniatarvikkeita.. siis kaikkea ns. kovaa tavaraa. Vaatteita ei 
tällä hetkellä voida ottaa vastaan.  
Antti M-L ottaa vastaan koneita ja isoja tavaroita ja Kaija (040 
5395604) pienempiä avustustavaroita. Kuljetuksia järjestetään tarpeen 
mukaan ja kaikki lahjoitukset toimitetaan luotettavasti perille asti. 

Hyvää talven jatkoa kylään! 

Könnin kyläseura ry.


