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Keväinen teruehdys

V uosi kokous pi d ettii n I 3. 2A U.
Puheenjohtajaksivolittiin Markku Onnelo, hollituksen vorsinaisiksijöseniksilyrki ltösalmi, Mouno

Mokkonen, llpo Rintamöki, Reijo Solo, hallituksen vorajöseniksiAlpo Konkoanpöii jo Morjo-Liisa

Sounomöki. Eli hollitus jatkoo edellisen vuoden kokoonponolla.

Tulevaa toimintaa:

MAALISKUU

22.3.lauantaina, Kurikan Metsästysseuran majalla, kello 1,2.OO, Pirttimaassa.

Kurikka-Kauhajoki, 67-tieltä (neljäntien risteys)vasemmalle Pitkämöntielle, Pirttimaa,

Kol I i n ka n ka a ntie ja Kä pä lä mäe ntie. La iteto o n opa ste ita

Liikuntavastaava Jyrki ltäsalmen suunnittelemaa liikunnallista ohjelmaa, pelejä ym.

Saunomista, syömistä, kahvia ja makkaran grillausta.

Oto repullinen iloista mieltö mukoan ja löhde viettömötin kevöistö pöivöö.

Tarjoilun riittämiseksi, Mauno ottaa vastaan ilmoittautumiset numerossa 0400 861083 ja haluaa ne

16.3. mennessä.

HUHTIKUU

3.4. torstaina kuukausitapaaminen Ylistarossa, klo tT.A0rYlistaro-talolla, Kaukolanraitti5.

t0.A.yhdistyksemme iäriestämät päivätanssit Huissin Urheilutalolla, alkaen klo 12.00

kahvituksella ja tanssi alkaa klo 13.00. Musiikista huolehtiiJussi Roponen.



TOUKOKUU

1.5. vapunpäivänä, ku ukausitapaaminen Loukajanvuoren näkötornilla,
Kurikan Luopa. HUOM! alkaen klo 16.00.

Vaasa-Tampere tieltä Varpahaiskyläntielle sitä noin 500 metriä ja sitten oikealle.

Näkötornin opasteet alkaa kyllä jo Vaasa-Tampere tieltä.

Näkötorni on L4L m merenpinnasta.

Sateen sattuessa voimme grillailla sisällä grillikodassa.

Liikuntorajoitteiset pääsevät outolla perille, muut pysököivöt ennen puomio jo kövelevät n. 300 m.

L7. - L8.5. lauantai-sunnuntai, l vrk:n virkistysloma Härmän Kylpylään.
Hinta yhdistyksemme jäsenelle 48,00 €.

Hinta sisältää: majoitus kahden hengen huoneessa, aamiainen, päivällinen, kylpylän käyttö, vapaa-

ajan ohjelma sekä sisäänpääsyn orkesteritansseihin, Trio Petri Forsman.

(Yhden hengen huoneen lisämaksu 35,00 €)

Paikkoja varattu 25 hengelle. Ole nopea ja varaa paikkasi nopeasti numero 0400 861083, Mauno.

Maksuyhdistyksentilille Fl5549241420003421.llmoittautuminen ja maksu 13.4. mennessä.

Olethan kuullut, "nopeat syövöt hitoot" !

KESÄKUU

5.6. torstaina, kuukausitapaaminen Ylistaron Malkakosken laavulla, alkaen klo 17.o0.

Osoite Malkakoskentie 225, Ylistaro.

Viime kesänö yhdistyksemme jöseniö työskenteli Farmari-näfielyssö honkkien rahao

toimintoamme. Alisitko kiinnostunuttulevono kesönö löhtemäön mukaon kökkätyöhön esim.

tongomarkkinoille, josto kökkötyön koruous tulisi yhdistyksemme toimintoan. los olet kiinnostunut,

ottdd Mauno tiedon ilolla vostodn numerosso (n(n-867 083. Soita viimeistään 16.3 mennessö.

Yhdistyksellämme on kotisivut osoitteessa: epavy.yhdistysavain.fi

Vaasan toimintaryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen keskiviikko alkaen klo 13.00 osoitteessa

Filantropia Centerissä, Vaasanpuistikko t7,9. krs. Yhteyshenkilö Arja Wallenius 050 518 5024

Äui uurxna rÄTÄ KtRJErrÄ, sÄtlwÄ KEsÄKuuLLE AST|, silloin tuvassa seuraava.
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Halliwksen pojat toivoo runsssta osanottos tapohtumiin!


