Kyläkirje 2020
Hyvä kyläläinen/In-Ka kyläyhdistyksen jäsen.
Menossa on kyläyhdistyksen 15. toimintavuosi.
Vuosikokous pidettiin kesäkuun alussa ja hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla.
Korona-epidemia ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet kovasti myös kyläyhdistyksen toimintaan. Tapahtumia ei
ole voitu järjestää ja Toimintakeskuksesta on peruuntunut monia varauksia kevään ja kesän ajalta.
Toivotaan, että syksyn myötä pääsemme palaamaan taas normaaliin toimintaan.
Tämän kesän projektina Toimintakeskuksella on mm. pukukopin ja ulkorakennuksen portaiden
rakentaminen, sisäsaunan remontointi sekä pihaympäristön siivous. Majoitustiloihin hankitaan uusia
sänkyjä. Jos sinulta löytyy aikaa ja innostusta osallistua talkoisiin, olet lämpimästi tervetullut. Lisätietoja
ajankohdasta saa hallituksen jäseniltä sekä ilmoitustaululta.

** Tulossa retki Rantasalmen Järvisydämeen **
Syksyllä on tarkoitus järjestää retki Rantasalmelle Järvisydämeen. Ajankohta on la 17.10.2020.
Matkaan lähdetään bussilla Pitkäjärveltä klo 12.00 ja menomatkalla pysähdytään Savonlinnassa,
jossa pidetään pitempi tauko. Järvisydämessä nautitaan päivällinen klo 18.30 ja illan tähtiesiintyjänä
on Eini. Retken omavastuuhinta on 60 eur/osallistuja. Hinta sisältää bussikyydin, päivällisen ja lipun
tanssiravintolaan. Ilmoittautumiset Eija Huikolle, puh. 050 3023 696 viim. 31.8.2020.
Matkan hinta 60 eur tulee maksaa kyläyhdistyksen tilille FI05 5428 0820 0221 12 viim. 31.8.2020.
Muista 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 2020 ja maksajan nimi”
Eräpäivä 31.8.2020
Jäsenenä saat alennusta mm. tapahtumista sekä tilavuokrasta 30 %.

Kyläyhdistyksen hallitus v. 2020:
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.

Hyvää jatkoa kaikille ja pysykää terveinä!

