KYLÄKOKOUS HAAPALAN KOULULLA
11.4. 2019 Klo 18
Vuosikokousasioiden lisäksi keskustelemme vakavasti
kyläseuramme toiminnan mahdollisesta lakkauttamisesta.
Emme nykyisen hallituksen resurssein näe suuria
mahdollisuuksia jatkamiseen.
Jos olet kiinnostunut kyläseuramme toiminnan jatkumisesta ja
valmis osallistumaan, on tärkeää tulla kertomaan se.

Kyläseuran hallitus
Yhteystieto
Alanko Jaana pj

Vatia

0408667250

Hiiro Mikko

Vatia

0505170312

Hintikka Heidi siht

Haapasuo

0405220573

Hänninen Reijo

Viitala

0405525608

Keurulainen Sirpa

Haapala

0443430559

Leivonen Jorma vpj

Viitala

0403556209

Haavanlehti

2019

Kotisivujemme osoite internetissä on:
www.laukaanpohjoinenkylaseura.net

Aurinkoisia kevätpäiviä!
Ulkoilukelit paranevat ja pidämme Haapalan koulun
vanhempainyhdistyksen toimintaa tukevan toimintapäivän 6.4. Hakolan
tilalla. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja samalla
tukemaan koulumme oppilaiden ja vanhempien yhteistä toimintaa.
Hakolan tila lahjoittaa mm. perunaa oppilaiden myytäväksi
toimintapäivän aikana, tervetuloa ostoksille, lajike on herkullinen ja hyvä
yleisperuna Hakolan Heke.

TERVETULOA

TOINEN TÄRKEÄ ASIA: Kyläseuramme toiminta on ollut liian hiljaista, siitä
keskustelemme kyläkokouksessa 11.4. klo 18. Mainos takasivulla.

Laukaan pohjoinen kyläseura ry

TOIMINTAPÄIVÄ HAKOLAN TILALLA
Tervehdys Haapalan koulun vanhempainyhdistykseltä:
Olemme puuhastelleet monenlaista tänäkin vuonna yhteistyössä
Haapalan koulun kanssa.
Syksyllä oli neljän koulun yhteinen lauantaikoulupäivä jalkapallopelin
merkeissä kirkonkylän kentällä. Osallistuimme muiden
vanhempienyhdistysten tavoin pitämällä buffetia, kannustamalla lapsia
pelissä ja osa pelasi vanhempien ottelussakin.
Olemme järjestäneet perinteiseen tapaan kaksi discoa koululla ja
idearikkaat oppilaskunnan jäsenet ovat kehitelleet ohjelmaa
tanssahtelun lomaan.
Loppuvuodesta koululaiset myivät vanhempiensa avustuksella
Kakkutukun herkkuja ja kauppa kävi ilahduttavan hienosti.
Vanhempainyhdistys anoi If-vakuutusyhtiön turvallisuuskampanjassa
koko koulun väelle heijastinliivit ja heijastimet koulutietä turvaamaan.
Aktiivisen ja monipuolisen koulutyön ohessa lapset perheineen voivat
tavata erilaisissa tapahtumissa.

Lauantaina 6.huhtikuuta 2019 klo 11-15
Iloista ja herkullista toimintaa:
lettuja, makkaraa, kahvia, mehua ja perunateatteri, eli oppilaat
kauppaavat Hakolan tilan lahjoittamia perunoita 1 euro/kg , mielellään
oma pussi tai ämpäri mukaan.
Tutustumme maatilan eläimiin. Muistathan rauhallisen käytöksen
eläinten luona.
Aittakirppis, tavaraa saa tuoda jo etukäteen tai toimintapäivän aikana.
Luvassa kaikenlaista mukavaa yhdessäoloa. Tilaisuuden tuotto
vanhempainyhdistyksen kautta kokonaisuudessaan oppilaiden hyväksi.

Perheiden yhteistä iltaa vietetään koulun pihalla
Perinneleikit ry:n johdolla tiistaina 23.4.19. Iltaan kutsutaan
sekä nykyiset koululaiset että tulevat ekaluokkalaiset
perheineen, jotta voimme jo tutustua toisiimme. Hakolan
tilalla yhteistyössä kyläseurojen kanssa järjestettävän
toimintapäivän (Lauantaina 6.4.-19) tuotto käytetään
perinneleikki-illan toteuttamiseen.
Keväällä koulun väki pääsee tutustumaan pandoihin sekä muihin eläimiin
Ähtärin eläinpuistoon tehtävällä luokkaretkellä.
Valoisaa kevättä kaikille!
Toivottaa Haapalan koulun vanhempainyhdistys ry:n puolesta,
pj. Reetta Oksanen
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