
Parkkuun kylätiedote
Parkkuun seudun kyläyhdistys ry. 6/2000

Kyläkokous pidettiin koululla 7.6.2000 ja läsnä
oli 13 osanottajaa. Kokouksessa käsiteltiin

seuraavia asioita:

konsertissa esiintyvät mm. Granito-kuoro, Hoilarit ja Teatterikorkeakoulun
opiskelijat Tuukka Huttunen ja Jarkko Lehti, jotka myös juontavat illan

pääsylippu maksaa  30,00 ja se sisältää väliajalla kahvin ja pullan

tilaisuudessa myydään myös kyläyhdistyksen myynnissä olevia kirjoja,
myös Veikko Mäkisen ensimmäiset nuottijulkaisut 50,00/kpl

TV2 tulee nauhoittamaan tilaisuuden, joten kaikki joukolla mukaan
seuratalolle!

Kyläkyselyn palautusaikaa päätettiin pidentää juhannuspyhiin asti, mistä
laitetaan vielä ilmoitus Kurun Sanomien muistilistalle.

Toivomme, että kaikki palauttavat kyläkyselylomakkeet täytettynä!

toripöytävarauksia voi tiedustella Minna Saarijärveltä  473 7822  ja jos
joillakin on palkintoja, ne voi myös ilmoittaa Minnalle

Kesätori avautuu klo 14.00

ongintakilpailu alkaa klo 15.00

Jakama-viesti alkaa klo 17.00 - ilmoittautuminen viimeistään puoli tuntia
ennen lähtöä

ämpärinheiton Kurun mestaruuskilpailu käynnistyy klo 18.00

kyläiltamat alkavat klo 20.00

Pihakirkko Kalle Riihikoskella järjestetään sunnuntaina
9.7.2000 klo 18.00.

Mukana Granito-kuoro ja piispa Juha Pihkala.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

1. Veikko Mäkisen
muistokonsertti keskiviikkona
21.6.2000 klo 19.00

Kesäjuhla alkaa olla suunnilleen hallinnassa, mutta ohjelmassa on
vielä muutamia avonaisia kohtia, jotka hiotaan ja lyödään lukkoon
seuraavassa kyläkokouksessa.

2. Kyläkysely
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3. Kesäjuhla
29.7.2000



Seuratalon puuceen alustat on uusittava. Kyläpäällikkö lupasi
hankkia sinne paljut. Seuratalolle on hankittava uudet verhot,
koska vanhat ovat hävinneet (luultavasti vahingossa
roskapussien mukana).

Ehdotettiin ruohonleikkurin hankkimista ja Ville lupasi hankkia.

Jos lähtijöitä ilmoittautuu tarpeeksi, niin Hämeenkyrön  Myllykoluun
järjestetään teatteriretki 12.7.2000 klo 19.00. Siellä  esitetään Panu
Rajalan kirjoittama näytelmä , Töllinmäen tohtori joka kertoo Frans
Emil Sillanpäästä ennen kuin hänestä tuli koko kansan nobelkirjailija.

Matkan hinta on vielä avoin, mutta teatteriliput maksavat 70,00 ja
vähintään 20 hengen ryhmälle saa 20%  ryhmäalennuksen.

Ilmoittautumiset Päivi Tienarille  473 7838.
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5. Teatteriretki

Kaikki kyläyhdistyksen
omaisuus ja palkinnot

inventoidaan
kokouksessa!

 7. Rallikilpailut
30.6.2000
klo 19.00

Lähtö on Sulkulta
vanhaa tietä, joka
on suljettuna
muulta liikenteeltä
jo jonkin aikaa
ennen lähtöä.

8. Seuraava
kyläkokous 5.7.2000 klo

19.00  

Seuratalon vanhojen
verhojen katoamisesta
esitettiin Villen
työllistetyille
sakkorangaistusta ja
Villelle ehdollista
vankeutta. Ehdotus ei
kuitenkaan saanut
riittävää kannatusta ja
Ville olisi halunnut
tuomion ehdottomana.

6. Muut asiat

9§
esäterveisin

Parkkuun seudun
kyläyhdistys ry.


