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Kyläyhdistys tiedottaa:

HALUAISITKO TALOUTESI MUOVIJÄTTEEN KIERRÄTTÄMISEN HELPOMMAKSI?
Kylälle ovat jo ensimmäiset keltaiset muovinkeräysastiat saapuneet huhtikuun
alussa.
Nyt jokaisella kotitaloudella on mahdollisuus tähän.
Kyläyhdistys hoitaa astioiden tilaamisen Loimaan Seudun Ympäristöhuollolta.
Astian hinta on 50€/kpl ja tyhjennys tapahtuu kerran kuukaudessa, hintaan
7€/kerta.
Yhteydenotot niinijoenkylayhdistys@gmail.com tai 040-5301748 / Riikka

Kyläpysäkit on aika maalata tänä kesänä!
Maalaus toteutetaan talkootyönä, maalit maksaa
kyläyhdistys.
Maalaaminen aloitetaan Koivusuolta ja edetään sieltä
pysäkki kerrallaan.
Jos lähelläsi on tällainen kyläpysäkki ja kädessäsi pysyy
maalisuti, ottaisimme ilolla vastaan maalareita.
Ilmoittautumiset joko niinijoenkylayhdistys@gmail.com
tai Kari Takalo 040-5001730

AVOIMET KYLÄT 12.6.2021 - verkkotapahtuma
Kyläyhdistys osallistuu tähän lisäilemällä Niinijoen nettisivulle www.niinijokipappinen.fi kuvia ja tietoja
kylästämme.
Käykäähän kurkkaamassa!

Perinteiset pysäkkikukat (arvo n. 15€) voi hakea
Martin Tarhalta kesäkuun loppuun mennessä.

Kyläyhdistys tiedottaa:
Kyläyhdistys

Niinijoen Seudun Kyläyhdistys onnittelee Niinijoen – Pappisten
alueella vuonna 2020 syntyneitä vauvoja ja heidän perheitään.
Kyläyhdistyksen onnittelulahjan saa toimittamalla vauvan tiedot (sukunimi, etunimet,
syntymäaika ja osoitetiedot) sähköpostilla niinijoen.uutiset@gmail.com
Vauvatiedot, mielellään kuvan kera, julkaistaan seuraavissa kyläuutisissa.

Niinijoen Seudun Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen Vuosikokous
maanantaina 26.4.2021 klo 18 kylätoimistolla (Niinijoentie 833) tai etänä
Teams:n kautta.
Osallistumista etänä suositellaan. Jos tulet toimistolle käytäthän maskia ja
huolehdit turvaväleistä. Tulethan paikalle vain terveenä.
Osallistumista ja kokouslinkin vastaanottamista varten pyydetään
ilmoittautumista viimeistään 23.4. niinijoenkylayhdistys@gmail.com tai
040-5301748/ Riikka

Suuren suosion saanut jouluikkuna saa jatkoa kesäikkunan
muodossa. Kesäksi on luvassa myös kivaa puuhaa koko perheelle,
jonka myötä oma kylä tulee tutummaksi. Tähän kaikkeen sisältyy
myös pientä kisailua ja palkintoja. Tule katsomaan tarkemmat ohjeet
helatorstain aikoihin kylätoimistolle. Seuraa myös tiedotusta
Facebookissa sekä www.niinijokipappinen.fi

Maatalousnaiset tiedottavat:
Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset
vuokraavat astioita juhliisi ja tapahtumiisi.
Ruokasetti + kahvisetti hintaan 1€ (jäsenet 60snt)
Lisää astiavuokrausmahdollisuudesta löydät
osoitteesta
http://www.maatalousnaiset.fi/jasenyys.htm
Vuokrauksen hoito: Aino Laine 040 831 9247

Aurajoentietä (Varkaantietä) Toivon torille. Toivon torit
jatkuvat joka toinen lauantai, aina parittomien
viikkojen lauantaisin klo 11 - 13.
Torit toimivat Wanhan Kanalan pihapiirissä - terveesti
ja turvallisesti. Myyntipaikat ovat maksuttomia,
varaukset p. 02 721 8979.
Wanhan Kanalan kahvilasta voi hakea toripäivinä take
away kahvit ja leivonnaiset.
Vapuksi munkit meiltä - tee munkkitilauksesi ajoissa.
Tilaa 11 rengasmunkkia kympillä (10,00) - tilaa
viimeistään ma 26.4. p. 02 7218979
Wanhan Kanalan kotileipomo ja tilapuoti avoinna joka
lauantai klo 11 - 13

Kesäkuntoon 2021
Uimareita, juhlijoita ja tanssijoita varten Lava siivotaan kesäkuntoon
LAUANTAINA 17.4.2021 klo 10:00 – 13:00.
Siivoustalkoiden aikana pidämme huolta talkoolaisten terveydestä turvavälein ja hyvän hygienian
keinoin. Myös omatoimista haravointia ym. alueen siistimistä saa tehdä oman vapaan aikataulun
mukaan.

Kesän tanssien järjestämisen suhteen seuraamme
viranomaismääräyksiä toiveikkaina.
www.pappistenlava.fi

facebook.com/pappistenlava

Seuraavat kyläuutiset ilmestyvät kesällä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan Loimaan Lehden
seuratoimintapalstalla ja Facebookin Niinijoki-ryhmässä. Uutisiin tuleva aineisto:
niinijoen.uutiset@gmail.com

