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Ikääntyvien puolipäivätoiminta, Kuusan ryhmä keskiviikkoisin.  
Puolipäivätoiminta jatkuu myös keväällä 2016 vanhan kaavan mukaan eli viriketoiminnasta 
huolehtivat osallistujat itse ja liikuntatuokion vetää Riitta Nieminen.  
Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 10- 13.  
Kohderyhmänä ovat 65 vuotta täyttäneet pohjoislaukaalaiset.  
Keittoruuan omakustannusosuus on 6€/henkilö.  
 
 

 

Kanavateatterin näytelmä  
 

 toukokuussa koko perheen näytelmä Viiru ja Pesonen 

Katso lisätietoja www.kanavateatteri.fi –sivulta. 

Viirun ja Pesosen tapaat toukokuussa 2016 
To 5.5.  klo 15.00 
Su 8.5.  klo 15.00 
Ti 10.5.  klo 10.00 ja 12.00 
Ke 11.5.  klo 18.00 
To 12.5.  klo 10.00 ja 12.00 
La 14.5.  klo 15.00 
Su 15.5.  klo 15.00 
Ti 17.5.  klo 10.00 ja 12.00 
Ke 18.5.  klo 18.00 
To 19.5.  klo 10.00 ja 12.00 
Su 22.5.  klo 15.00 

 

 
Kansalaisopiston naisten jumppa koululla ma klo 18- 19, 11.4 asti. 
 
 

 
Kevätkirpputorin 16.4. klo 10-13, Kuusan Nuorisoseurantalolla! 
Kuusan koululaisten vanhemmat järjestää kirpputoritapahtuman. Tule tekemään löytöjä tai 
mahdollisesti itse myymään sinulle tarpeetonta. Tarjolla on ainakin lasten vaatteita, lasten 
urheilutamineita ja tarvikkeita, leluja ja paljon muuta! Kevätkirpparilla on myös mainio buffet, 
jonne kannattaa tulla vaikka iltapäiväkahveille! Pöytävaraukset (pöytämaksu 10 €) 10.4. 
mennessä Virpi Mikkoselle 0400-627038 tai sähköpostitse virpimikkonen@yahoo.com. 
Pöytävaraus- ja buffetin tuotot menevät Kuusan koulun retkirahaston hyväksi. 
 

 
Kylän siivoustalkoot 
Talkoot järjestetään ma 9.5.2015 tiekunnittain. Talkoiden jälkeen Pikkukokit järjestävät 
talkookahvit nuoriseurantalolla klo 18.30. Jätesäkkejä on saatavilla pe 6.5. alkaen Koskikioskilla. 
 
 

http://www.kanavateatteri.fi/
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Kevät-, vuosikokoukset 

 Kuusan Nuorisoseura ry su 22.3. klo 18, ns-talolla 

 Kuusan Kipinä kyläseura ry ke 30.3. klo 18, koululla 
 

 
Nuorisoseura tiedottaa 

 Jäsenmaksu on 10 eur/hlö tai 20 eur/perhe ja sen voit maksaa tilille Nordea, FI 38 1317 
3000 1049 27. Lisätietoja kohtaan pyydämme merkitsemään perhekunnan yhteyshenkilön 
koti- ja/tai sähköpostiosoitteen sekä alle 16-vuotiaiden perheenjäsenten nimet ja 
syntymävuodet. Nämä tiedot voit lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: 
info@kanavateatteri.fi 

  Osoitetiedot tarvitsemme jäsenkortin postittamista varten ja lasten ikätiedot Suomen 
nuorisoseurojen liiton tilastointia varten. 

 Jäsenkortilla saat alennusta Kanavateatterin pääsylipuista ja nuorisoseurantalon vuokrista. 

 Halutessasi voit maksaa jäsenmaksun useammaksi vuodeksi kerrallaan.  
Lisätietoja saat soittamalla Helena Myllylälle, puh. 044 542 1697. 

 

 
Kylätiedotteet ovat luettavissa myös www.kuusa.fi -sivuilla 
 
Seuraava kylätiedote ilmestyy toukokuussa 2015. 
 

 
 
 
Tervetuloa tapahtumiimme! 
  

Kuusan Kipinä kyläseura ry, Kuusan Nuorisoseura ry ja Kuusan Martat ry 
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