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Juurivietetty viikonloppu Vetömöjörvellö onnistui hyvin. Lömmin söö suosijo jörjestelyt onnistuivat

hyvin. Kiitos kuuluu hallituksen pojille ja varojösenille oktiivisesta ja yhtenöisestö toiminnasto
j ö rje ste lyj e n hyvöksi.

Kesöllö Formori-messuilla teki kökkötyötö 72 henkilöö, mukano hollituksen jösenet jo varajösenet
ja niiin soimme lisöö euroja toimintoomme. Kiitos heille.

Tulevaa toimintaa:

Lokakuun kuukausitapaaminen, torstaina 3.10 Seinäjoella, Järjestötalolla, alkaen klo 17.00.

&
Marraskuun kuukausitapaaminen, torstaina 7.11Seinäjoella, Järjestötalolla, alkaen klo L7.00.

Härmän Kylpylä

Marraskuussa 16. -L7.LL, vietämme l vuorokauden Härmän Kylpy!ässä, pikkujoulun tunnelmissa.

Majoitus kahden hengen huoneissa. Huoneet saa klo 15.00 alkaen ja luovutus lähtiessä klo 12.00.

Ruokailu buffetpöydästä, joka katettuna klo 18.00 asti.

Lähtöpäivänä aamiainen klo 8.00 - 10.00.

Kylpylän käyttö sekä kuntosalin käyttö Anssin Jussin Areenan aukioloaikoina.

Ravintolassa musiikista vastaa orkesteri ln The Mood.

Paikkoja varattu 34 henkilölle.

Yhdistys maksaa jäsenen hinnasta 20,00 € joululahjana, joten paketteja ei jaossa tänä vuonna.

Yhdistyksen jäsenelle hinta on siis 40,00I muut maksavat 60,00 €.

Matka tapahtuu omilla kyydeillä.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 13.10 mennessä.

lf moittautumiset Maunolle puh. 0tt00- 861 083, maksu yhdistyksen tilille F!55 49241420 OO34 21.



Jouluruokailu

Joulukuun kuukausitapaaminen ia iouluruokailu , lntolassa, 5.12. alkaen klo 15.&).

Osoitteessa Seurapuistikko 5, C 27, Kurikka.

llmoittautumiset Maunolle 24.11. mennessä puh 04fi)-861 083.

Hallitus on suunnitellut ja toteuttanut tänä vuonna monenlaista toimintaa ja ovat jo

kauaska ntoisesti ajatelleet tulevaa kin vuotta.

Tammikuun kuukausitapaaminen torstaina 2.1.2Ot4, Seinäioella, Järjestötalolla, alkaen klo 17.00.

Päivätanssit

Kun joulu on vietetty ja kinkut syöty on aika liikunnalle ja järjestämme kaiken kansan päivätanssit.

Paikkana on Veliekset Keskinen Oy, Ravintola Onnenkivi, Onnentie 7, Tuuri ja hyvän

tanssittavan musiikin takaa Duo Roposet eli Jussija Esa Roponen.

Päivätansseissa pyörähdellään keskiviikkona tammikuun 15. päivänä, alkaen kello 12.00 kahvilla

pullan kera ja varsinaiset tanssit alkavat kello 13.00.

Löhdetöan isalla joukollo tons simoan jo pitömiiön houskor:.

Jösenrekisterin hoitojo toivoisitöydennyksiö jiisenten tietoihin. Milloin vommoutunut, minkölainen

topoturmo tai onnettomuus, syntymöoika, puhelinnumero , söhköposti, vammoutunut vai löheinen

tai muu. Tietoja voitoimittao Maunolle puhelimella 0400-851 083 ia söhköpostilla

m o u n o. ma kkone n @ n eti kka.fi

sft IyTTÄTi{Ä JÄSENKIRJ E, M U ISTU U M t E LEE N TULEVAT TAPAHTU MAT ! !

Syyste rve i si n Poula, si htee ri


