VASTAUKSET TIETOVISAAN

1)Niemi Saarioisjärvessä, 2.)Lovenkärjessä, 3) 1876, 4) 52, 5) 4 koulua (Jutikkala, Linnainen, Metsä-Paavola, Tarttila), 6) Saarioispuolen Suunta

JOKO SINULLA ON OMAT JUTUT?
Oletko uusi asukas Saarioispuolella?
Tunnetko asuinympäristöäsi?
Haluaisitko tietää enemmän Saarioispuolen historiasta,
sen asukkaista ja elämästä ?
Haluaisitko lukea vanhoja tarinoita, tosijuttuja
ja paikallisten muisteluksia?
Etsitkö lahjaideaa?
Jos vastauksesi on kyllä, apu on lähellä.
Kyläyhdistyksen kokoamaa Saarioispuolen Omat Jutukirjaa on myynnissä Tarttis-toreilla ja kylän kokoontumisissa
Sen voi ostaa myös suoraan johtokunnan jäseniltä 35 eur.

Päivä Saarioispuolella- tapahtuma
Saarioispuolella vaikuttavat yhdistykset päättivät
syyskesällä, että ne järjestävät ensi vuonna kaikkien
yhteisen Päivän Saarioispuolella. Kahden pidetyn palaverin jälkeen on päätetty ajankohdaksi 25.toukokuuta
k1o 10 -16 ja tapahtumapaikaksi Saarioismajan ja
Juhansalin ympäristö.
Mukana päivän ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat olleet Saarioispuolen maa- ja kotitalousseura, Iku-Turson Akat, Saarioispuolen kyläyhdistys, Tarttis-maaseututori, Saarioispuolen metsästysseura, Tarttilan Osakaskunta ja Sääksmäen reservin
aliupseerit. Jos haluat mukaan järjestelemään tapahtumaa, ilmoittaudu jollekin yllämainituista yhdistyksistä.
Askartelua ja liikuntaa tarjolla. Pyrkimyksenä on
järjestää tapahtuma, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille –
vauvasta vanhukseen. Perheen pienimmille on muun
muassa pomppulinna ja kasvomaalausta ja isommille
ötök-kähotellien nakuttelemistsa ja mato-ongintaa.

Saarioispuolen kyläyhdistys ry näkyy:

Taitojaan pääsee näyttämään niin tikan- ja
renkaanheitossa,
laserpistooliammunnassa
kuin
kirkkovenesoudussakin.
Jännitystä voi kokea osallistumalla Papana-lottoon.
Että mihin? Pellolle on aidattu ja ruudutettu alue, jolle
tuodaan lammas tai pari. Yleisön osana on arvata/lotota
minkä numeroiseen ruutuun ilmestyvät ensimmäiset
papanat.
Tanssia ja tarjoilua. Paikan päällä voi panna myös
jalalla koreasti elävän musiikin tahdissa. Päivää
Saarioispuolella ei tarvitse viettää kuivin suin.
Tarjoilupisteissä on myynissä nyhtöhampurilaisia, makkaraa, vohveleita, kahvia, teetä ja mehua. Alueella on
myös perälavakirppis, jolle voi tuoda itselleen
tarpeettomia tavaroita myytäväksi. Tuotolla katetaan
järjestelykuluja.
Tapahtumasta tarkemmin keväällä Saarioispuolen
yhdistysten sivuilla, lehdissä ja postilaatikkotelineiden
ilmoitustauluilla.
Lehden toimittivat: Liisa Ahokas ja Sointu Simola

www.saariospuoli.com
facebook.com/saarioispuoli
Akaan Seudun MeNyt-palstalla
JOHTOKUNTA:
puheenjohtaja
Sointu Simola 040 566 2515
sihteeri
Liisa Ahokas 040 085 2134
jäsenet
Henna Laine 040 554 7351
Riitta Mäkelä 040 763 7696
Sami Saarinen 040 098 8126
Tiina Salonen 045 667 6879
Erkki Wrangén 040 757 3727
rahastonhoitaja
Timo Haavisto 050 347 8217
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Suuri kiitos teille,
sakanen@saunalahti.fi
liisa.ahokas@pp1.inet.fi
hennak.laine@gmail.com
riittas.makela53@gmail.com
sami_saarinen@elisanet.fi
eijatiinasalonen@gmail.com
erkki.wrangen@gmail.com
timo.haavisto@vaao.fi

jotka olette osallistuneet
yhteisiin rientoihin tekemässä tai yleisönä. Olemme
tehneet paljon talkootyötä, mikä on ollut
toimintamme kannalta erinomaista. Uusien, suurien
hankkeittemme toteutumisen edellytyksenä on
edelleen vapaaehtoinen työ. Kyläyhdistys on
sitoutunut hoitamaan vene- ja uimarantaa. Siellä on
ensi kesänä kunnostettava laituria ja pidettävä
tavanomaisia siivouspäiviä.
Liikuntaparkkiin
urheilukentällä on Pirkan Helmen rahoitukseen
sitouduttu hurjalla talkootuntimäärällä.
Käsipareja tarvitaan kipeästi sen täyttämiseksi.
Järjestelyjä helpottaisi suun-nattomasti, jos
saisimme koottua listan henkilöistä, jotka voisivat
olla valmiit antamaan aikaansa yhteiseen hyvään ja

joihin ottaisimme yhteyttä tarvittaessa.

Johtokunta
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