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SOUKAISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N
Kesätiedote 2019
HAASTEPYÖRÄILY
Olethan huomannut, jotta jokavuotinen pyöräilykisa on taas käynnissä. Pyöräilemällä 10 km saat
merkata suorituksesi tutulla paikalla kirkon päädyssä olevaan vihkoon tai modernisti hoitaa asian
netissä. Pidetään yllä fyysistä ja hengistä kuntoa sekä kylän aktiivista liikuntamainetta.
E. ELON MATEMATIIKKAKILPAILU
Laitilan alakoulujen 5-6 luokkien oppilaille kohdistetun matematiikkakilpailun loppukisa on E.
Elon koululla 24.5 klo 9 alkaen. Muutamia vapaaehtoisia toimitsijoita kaivataan.
PIONIPUUTARHA
Sinikka ja Kari Haakana ovat saaneet maan laajuista mainetta pionien kasvatuksesta.
Heillä on puutarha avoinna 15.6.2019 klo 13 -16. Retkentie 92. Puutarhakierros on klo 13.15.
Taimimyyntiä, mausteita, kesäkukkia, myskikurpitsaa Touko Salosen puutarhasta, ja pionien
ruukkutaimia on tarjolla. Olet tervetullut tutustumaan tähän mielenkiintoiseen harrastukseen.
PIENI SUVISOITTO
Juhannuksen aatonaattona eli torstaina 20.6 klo. 20 Perttelin Kirkossa soivat jälleen Johanna ja
Mika Kaarron huilulla ja akustisella bassolla esittämät kepeät sävelmät. Tunnelmallinen keskikesän
juhlan aloittava tuokio on luvassa.
RANTASAUNAN LÄMMITYS
Perinteiseen tapaan Langjärven rantasauna lämpiää kyläläisille tiistaisin ja torstaisin klo 18
Juhannuksesta aina koulujen alkamiseen asti. Saunamaksu on 1 €. Lämmittäjälista kaipaa vielä
täydennystä.
LANGJÄRVEN SOUDUT 2019
Langjärven soudut järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna ja saadun palautteen ansiosta tänä
vuonna tapahtuma on jälleen 29.6 klo 14 alkaen.
Kerää oma noin 7 hengen ryhmä tähän ei niin vakavaan soutukisaan 15.6 mennessä. Tällä kertaa
etukäteen peritään 30 € osallistumismaksu, jotta viimehetken peruutukset eivät sotkisi järjestelyjä.
Monenlaista oheistoimintaa on luvassa iltapäiväksi ja illaksi. Tervetuloa jännittämään ja
viihtymään, vaikka et soutamaan tulisikaan.
SAVEMÄEN HOITOTALKOOT
Soukaisten Savemäen perinnemaisemaa on useana vuotena hoidettu raivaamalla, niittämällä ja
haravoimalla.
Tänä vuonna hoitotalkoot ovat 6.7 klo 10 alkaen. Pidetään tämä historiallinen paikka kunnossa
myös tulevien sukupolvien käyttöön.
TEATTERIMATKA
Lauantaina 17.8.2019 illalla matkaamme katsomaan peri turkulaisen ja Emma-teatterin esittämän
hulvattoman hauskan ”HEIDEKEN” – näytelmän. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Reissun hinta esityksen välipalatarjoilun kanssa on 50 € yhdistyksen jäseniltä ja 60 € ulkopuolisilta.
Ilmoittautumiset Taijalle. Tämä reissu varmaan loppuun myydään, silla se tehdään yhdessä
”Vaimaron Mantojen” kanssa ja 50 henkilöä mahtuu mukaan. Toimi siis hyvissä ajoin.
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