Kyläkirje 2019
Hyvä kyläläinen/In-Ka kyläyhdistyksen jäsen.
Menossa on kyläyhdistyksen 14. toimintavuosi. Toiminta on jatkunut perinteisin menoin.
Vuosikokous pidettiin huhtikuussa ja hallitus jatkaa lähes entisellä kokoonpanolla.
Toimintakeskuksessa on järjestetty tänäkin vuonna monenlaisia tilaisuuksia; leirejä, häitä, hautajaisia,
syntymäpäiviä, kokouksia, saunailtoja ym.
Toimintakeskusta pyöritetään pitkälti vapaaehtoisvoimin, joten uusia talkoolaisia otetaan mielellään
mukaan. Tämän kesän projektina on mm. Toimintakeskuksen ulkorakennuksen katon uusinta. Jos sinulta
löytyy aikaa ja innostusta, lisätietoja ajankohdasta saa hallituksen jäseniltä sekä ilmoitustaululta.
Kyläyhdistys on saanut pienen tauon jälkeen kylätalkkarin palvelemaan kyläläisiä.
Uutena nyt, että talkkari on In-Ka:n ja Simpeleen kyläyhdistyksen kanssa yhteinen.
Talkkari on Pasi Heikkilä ja hänen palveluita voi varata häneltä suoraan puhelinnumerosta 0400 995 066.
In-Ka:n alueella talkkaria voi kysellä myös kyläyhdistyksen hallituksen jäseniltä. (mm: Hannu Toivanen
puh. 050 3023 699)
Talkkarin veloitus työstä on 10 euroa/tunnilta ja matkat kohteeseen 0,43 euroa/km.

Tulevaa ohjelmaa:
•

Juhannuskokko perinteisesti aattona 21.6. Pitkäjärvellä Huikon Ossin pellolla klo 20.
Kyläyhdistyksen puffetti.

•

Syksyllä on tarkoitus järjestää retki. Hallitus ottaa mielellään vastaan toiveita kohteesta.

Tulevista tapahtumista ilmoitetaan perinteisesti mm. ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja Facebookissa.

Kyläyhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksu on 15 eur/perhe, ja sen
voi maksaa In-Ka kyläyhdistyksen tilille:
FI05 5428 0820 0221 12 BIC OKOYFIHH
Viestikenttään ”Jäsenmaksu 2019 ja maksajan nimi”
Eräpäivä 15.7.2019
Jäsenenä saat alennusta mm. tapahtumista sekä tilavuokrasta 30 %.

Kyläyhdistyksen hallitus v. 2019:
Petri Kuru, puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Leskinen, varapuh.joht.
Hannu Toivanen, sihteeri
Leena Ryösä, rah.hoitaja
Timo Peippo
Miia Kervinen
Teija Vaittinen
Eija Huikko
Veli-Pekka Peippo

050 531 4368
050 361 9269
050 302 3699
050 017 3827
045 638 4860
050 517 3688
050 550 1576
050 302 3696
050 351 9954

Toimintakeskuksen varaukset/vuokraukset hoitaa Marja Hinkkanen,
puh. 044 017 7385, sähköposti marjat.hinkkanen@gmail.com.

SUURI KIITOS kaikille toiminnan tukemisesta ja talkooavusta! Yhteistyötä ja talkooapua tarvitaan
jatkossakin, että voimme pitää kylämme elinvoimaisena ja virkeänä. Kertokaa reilusti ehdotuksianne
tapahtumista ja tulkaa mukaan kehittämään toimintaamme.
Kyläyhdistyksen nettisivut löytyvät www.inka-kylayhdistys.fi ja meidät löydät myös Facebookista nimellä
In-Ka kyläyhdistys.

