
 

 

Iloa ja eloa   
     Talvi meni lunta luoden ja suvea odotellen. Nyt se on tulollaan 
kuumana ja kauniina. Auringon lisäksi on ladattava ystävyyttä ja 
yhteiseloa. Kesän teema olkoon ”Kursailu ja kiusanteko on kylillä 
kielletty. Ystävyys ja yhdessäolo sallittua ja suosittua.” 
    Parhaiten tämä käy Kumpulassa, Kesätorilla tai Heikin Leivän 
terassilla. Tulkaa tutustumaan niin vanhat kuin uudet saarikyläläiset. 
Meillä ei tarvita esittelyjä. Sopii mennä antamaan käsipäivää ja 
kysymään kuulumisia. 
     Uteliaisuus kutkuttaa, sillä ainakin kolmessa talossa ja muutamassa 
kesämökissä ovat vaihtuneet asukkaat. Koulullekin on tulossa uutta 
väkeä. Lienevätkö pedagogisesti päteviä vai muuten vaan mukavia. 
     Uusia tuttavuuksia löytyy myös kesän ohjelmistosta. Lainataan 
Hesaria: ”Juurakko yhdistää kansanmusiikkia ja bluesia vaivattomasti. 
Taiteellista tasoa nostaa runsas stemmalaulu. ” 
Juurtuuko Juurakko Saarikyliin! 

 

Ja nyt – aikuisten oikeesti: 
liittykää NS:n jäseniksi  

Jäsenyys on teko  
Saarikylien puolesta! 

     
 Saarikylien Nuorisoseura 2019 

Tili: FI35 4510 7540 0065 58 
Kirjoita tietoihin nimesi  

      (aikuinen 15 e, lapsi 5 e) 
…………………………… 

Jos haluat tuoretta tietoa 
Liity fb-ryhmään 

”SaarikylienNuorisoseura”   
tai lue 

www.saarikylat.fi 

Jäsen-maksu 



 
 

 

Kesäkalenteri 

Saarikylien 
Nuorisoseura on 
toiminut 114 vuotta.  
 
Toimintaperiaatteinamme 
osallisuus,  tasavertaisuus 
ja yhdessä tekemisen 
riemu! 
 
Me harrastamme ja 
viihdymme yhdessä, niin 
vakiasukkaat kuin 
kesäasukkaat.  
Me musisoimme ja  
tanssaamme, muokkaamme  
muotojamme lenkkeillen ja 
voimistellen  sekä pullan ja 
makkaran voimalla.  
Kohteena ovat kaikki 
muksuista mummuikäisiin.  
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Saarikylien Nuorisoseuran 

johtokunta 
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• La 11.5. klo 10  Pihatalkoot   

• Ke 5.6. klo 18  Kumpulan Kesäkirkko 

• Maanantaijumppa koulujen loma-ajan klo 19-20 

• To 27.6. klo17 Leivontatalkoot kesän tapahtumiin 

• Lasten, nuorten ja aikuisten harjoituksia kesäjuhlaa varten 

• La 29.6. klo 19 Kesäjuhlailtamat. Liput 12 € kpl,  

lipunmyynti Heikin Leivässä la 15.6. alkaen. 

Tanssit	soittaa	Samo	Siren	&	Rockin´	Bomberos 
• Su 30.6. Urheilusunnuntai / Sauvakävelijät klo 11.30,  

juoksijat klo 12.00,  Nappulajuoksut noin klo 13. 

Ilmoittautumiset ½ tuntia aikaisemmin. 

• Heat-kuntopiiri kolmesti viikossa heinäkuun alusta  

elokuulle. Seuraa fb-sivuja !!! 

• Ti 2.7. klo 19 jazz-konsertti  

Masa Orpana / Jazzmuseo, liput 15 euroa. 

• To 25.7. klo 19 JUURAKKO kansanmusiikkia ja  bluesia 

hulvattomasti kaikilla mausteilla. Liput 20 euroa 

• Su 28.7. klo 15  Herra Heinämäki ja Lato-orkesteri 

• Ja joulun alla pikkujouluillaan! 

 

• Juhlat? Vuokraa Kumpula. Ota yhteyttä 

 www.saarikylat.fi 
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