
KyläKim�a

Ne�i�astusta +65 -vuotiaille
Mietoisten kirkonseudun kylät ry
järjestää kaksi ”matalan kynnyksen” nettiopas-
tusiltaa +65 -vuotiaille. Tutustumme leppoisassa 
tahdissa netin iloihin ja hyötyyn esimerkiksi 
yhteydenpitokanavana. Oma läppäri mukaan, ai-
kaisempaa kokemusta netin käytöstä ei tarvita. 
Ensimmäisellä kerralla opastajina myös paikalli-
sia nuoria. Rohkeasti mukaan!
Paikka: Mietoisten paloasema, II krs.
Kirkkotie 14, 23120 Mietoinen
Aika: 1. ryhmä: 8.3.2017 klo 18.00–20.00
2. ryhmä: 15.3.2017 klo 18.00–20.00
Lisätietoja: www.mietoistenkirkonseutu.fi 
ja Facebook-sivu “Mietoinen”

Nostalgia-tanssit
Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistys ry
järjestää Nostalgia-tanssit. Liikunnan Unelma-
vuosi 2017 -teeman merkeissä tilaisuuden 
alussa on fysioterapeutti Tomi Miehelä paikal-
la kertomassa ikäkausiliikunnasta noin 20 
minuuttia. Tanssiorkesterin solistina esiintyy 
Hannu Verta ja mukana ovat myös oman kylän 
kultakurkut Leila Marttila ja Heikki Sikilä. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. Eteistilassa myydään 
kahvia ja arpoja.
Paikka: Lukion juhlasali, Keskuskatu 19
Aika: Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00–21.00
Lisätietoja: www.mspky.com

Messumuistelot
Wirmo-Seura ry
Kivistönmäessä järjestettiin asuntomessut 
40 vuotta sitten. Tämän juhlavuoden kunniaksi 
Wirmo-Seura järjestää alueella messumuistelot, 
joissa alueen rakentamista ja asuntomessuja 
muistellaan sanoin ja kuvin. Ohjelmaan kuuluu 
myös kiertokävely messualueella sekä kahvitar-
joilu.
Paikka: Tapahtuma alkaa kiertokävelyllä, 
joka lähtee Mäntytien ja Arontien risteyk-
sestä, entisen tanssipaviljongin kohdalta. 
Aika: keskiviikko 10.5.2017 klo 18
Lisätietoja: www.wirmo-seura.fi

Puist� istutus
Huolin Seudun Kylät ry
Seniorit ja lapset istuttavat yhdessä 100 
puuta monilajiseksi puulajipuistoksi Huolin 
koululla. Kaikki seniorit ovat tervetulleita tapah-
tumaan joko lastenlasten kanssa tai ilman eli po-
rukka jaetaan taimien ja osallistujamäärän 
mukaan niin, että kaikki pääsevät osallistumaan. 
Yleisöksi ovat tietysti tervetulleita ihan kaiken 
ikäiset. Tapahtumassa on myös tarkoitus muis-
tella vuonna 1967 tapahtunutta Suomen 50 
v. -kuusien istutusta. Puiston istuttamisen 

Ilmoittautuminen on tarpeen, jotta voidaan 
taata kaikille halukkaille paikka näytökseen. 
Paikka: Laajoen kesäteatteri
Karjalantie 1616
Aika: Heinäkuu (pvm ilm. myöhemmin)
Lisätietoja: www.laajoki-kesateatteri.fi, 
Facebook-sivu “Laajoen kesäteatteri”

P�inteiset latotanssit
Kalelan Seudun Kylät
järjestää perinteiset latotanssit heinäkuun 
loppupuolella. Ennen tansseja pidetään 
vanhojen valokuvien ja tarinoiden tuokio 
ladossa. Tanssit alkavat klo 20, tarinatuokio/-
historian keruu alkaa vähintään kahta tuntia 
ennen tansseja. Paikalla olijoille tarjotaan 
nokipannukahvit + pulla. Tarkoituksena on 
kerätä historiaa ja perimätietoa erityisesti 
Kalelan ja Haankylän alueen – miksei koko 
Karjalankin – historiasta. 
Paikka: Alhontie 150 
(11 km Mynämäeltä Yläneelle päin)
Aika: Heinäkuu (pvm ilm. myöhemmin)
Lisätietoja: Facebook-sivu “Kalelan 
Seudun Kylät”

Liikunnan iloa & elotanssit
Tarvaisten Seudun Kylät ry 
järjestää iltapäivästä iltaan kestävän tapahtu-
man, jonka keskeisin kohderyhmä yli 65-vuo-
tiaat, mutta tilaisuus on kaikille avoin. Tilai-
suuden ohjelmassa on ohjattu liikunnallinen 
osuus, esim. ikäihmisille soveltuva jumppa 
ohjeineen kunnon ylläpitoa varten ja mah-
dollisuus vapaamuotoiseen liikuntaan sekä 
jokin liikunnallinen kilpailu. Pyritään hyödyn-
tämään mahdollisuuksien mukaan myös 
kylän omaa virkistysaluetta, jota ollaan 
kunnostamassa. Päivän ohjelmaan voi sisäl-
tyä myös näyttely koulun tiloissa ja esityksiä. 
Alkuillasta elotanssit. Tilaisuudessa tarjolla 
mm. nokipannukahvia. 
Paikka: Tarvaisten koulu ja sen pihapiiri 
sekä lähialue, Karjalantie 10 
Aika: Lauantai 5.8. tai lauantai 12.8., 
tarkka pvm ilm. myöhemmin
Lisätietoja: Facebook-sivu “Tarvaisten 
Seudun Kylät ry”

Sad�k�juut�itapahtuma
Pyheen Seudun Kylät ry
Paikka: Pyheen kesätori
Aika: pvm ilm. myöhemmin
Lisätietoja: Facebok-sivu “Pyheen Seudun 
Kylät”

myötä tapahtuma on myös mukana ENO-verk-
kokoulun maailmanlaajuisessa 100 miljoonan 
puun kampanjassa. Kyläyhdistyksen buffetissa 
on myynnissä pikkupurtavaa ja juotavaa.
Paikka: Huolin koulu, Vehmaantie 485
Aika: Lauantai 20.5.2017 klo 14.00 
Lisätietoja: Facebook-sivu “Huolin koulu“

Keppijumppapiknik
Jokisivun kylätoimikunta 
järjestää Keppijumppapiknikin. Piknik omilla 
eväillä alkaa jo 12.00 ja sen perään jumpataan 
joukolla klo 13 alkaen. Lopuksi nautitaan 
kahvit. Jumppa soveltuu kaiken kuntoisille 
ja -ikäisille, pyörätuolillakin voi osallistua! 
Jumppaan ei ole pakko osallistua, voit olla 
mukana myös vain kannustamassa muita. 
Tavoitteena on jumpata ulkotiloissa, mutta 
mikäli keli on huono, tilaisuus järjestetään 
koulun liikuntasalissa. Jumpassa käytettävän 
kepin saa jokainen +65-vuotias osallistuja omak-
seen. Vetäjinä ovat Iita ja Esa.  
Paikka: Ihalaisten koulu, Ihalaistentie 15
Aika: lauantai 10.6. klo 13
Lisätietoja: Facebook-sivu “Mynämäen 
Jokisivulaiset”

Muse�unatapahtuma
Mynämäen Asemanseudun Kylät ry
Asemanseudulla Kyläkimara yhdistyy Museo-
junatapahtumaan. Sen yhteydessä tehdään 
museojunalla ”työmatka”, eli lähdetään 
+65-vuotiaiden mukana muistelujunamatkal-
le Turkuun. Junamatkan aikana tarinoidaan 
ja muistellaan junalla tehtyjä työmatkoja eri 
vuosikymmeninä. Tarkoituksena on, että 
eri-ikäiset asukkaat jakavat junareissuihin 
liittyviä muistojaan ja nuoremmatkin suku-
polvet pääsevät niistä osallisiksi. Paikallisilta 
asukkailta tullaan kevään kuluessa kerää-
mään aiheeseen liittyvää muistitietoa ja valo-
kuvia. Junareissun jälkeen asemalaiturilla 
järjestetään laituritanssit perinteisine buffet-
teineen.   
Paikka: Mynämäen asema, Ratatie 33
Aika: Heinäkuu (pvm ilm. myöhemmin)
Lisätietoja: www.mynamaenasemanseu-
tu.fi, Facebook-sivu “Asemanseudun 
ihmeet/luonto- ja ulkoilupolku” 
 Näytelmä Laajoen kesätea��issa
Laajoen Seudun Kylät
järjestää +65-vuotiaille ilmaisen esinäytöksen 
tulevan kesän näytelmästä. Ilmoittaudu 
mukaan oman alueesi kyyditysvastaavalle 
(esitteen takasivu). Tee tämä siinäkin tapauk-
sessa, että et tarvitse kuljetuspalvelua.
 

K�jalanpi�akkatalk�t
Karjalan kirkonseudun kylät ry
järjestää Karjalan Marttojen kanssa karjalan-
piirakkatalkoot Karjalan maamiesseuratalolla. 
Paikan päällä saa opastusta piirakoiden 
tekoon ja päivän päätteeksi herkutellaan 
valmiilla tuotteilla. Omia materiaaleja ei 
tarvitse tuoda, vaan kaiken tarvittavan saa 
paikan päältä. 
Paikka: Karjalan maamiesseurantalo, 
Karjalantie 745
Aika: pvm ilm. myöhemmin

Kesäk�kko-tapahtuma
Karjalankylän kyläyhdistys ry
järjestää Karjalankylän rukoushuoneella Kesä-
kirkko-tapahtuman. Ohjelmaan kuuluu lyhyt 
hartaustilaisuus ja mahdollisesti myös ehtool-
linen. Satavuotisjuhlan kunniaksi lisäksi myös 
musiikkia ja/tai runonlausuntaa. Tilaisuuden 
päätteeksi kahvitarjoilu. Tilaisuuteen bussi-
kuljetus Mynämäen kirkolta.
Paikka: Rukoushuone, Meijerintie 8
Aika: Heinäkuu (pvm ilm. myöhemmin)
Lisätietoja: Facebook-sivu “Karjalankylä”

Vuoden loppuhuipennus:
 
P�inteinen vanhan ajan kuusijuhla
Aito vanhanajan kuusijuhla sisältää perintei-
siä lauluesityksiä ja näytelmiä, ja tapahtu-
massa vierailee tietysti joulupukki. Tule 
mukaan muistelemaan omia kuusijuhliasi ja 
laskeutumaan joulun odotukseen!
Paikka: Mietoisten maamiesseurantalo, 
Pyhäntie 133
Aika: joulukuu (pvm ilm. myöhemmin)
Lisätietoja: www.mietoistenmmstalo.net, 
Facebook-sivu ”Mietoisten maamies-
seurantalo”

Anna
Tarralappu


