Kyläyhdistyksen tapahtumia 2020
22.02. lauantai klo 11:00-14:00
Yleiset pilkkikilpailut ja talvitapahtuma Pitokärjessä.
Tarjolla hernekeittoa, makkaran paistoa, napakelkka, arvontaa ym......
HUOM! sää ja jää varauksella
13.06. lauantai Avoimet Kylät
Enni Idin taiteilijakoti avoinna klo 12:00-16:00.
Tämän jälkeen avoinna sunnuntaisin 14.06.-16.08.2020 klo 12:00-15:00
19.06. Juhannusaatto klo 20:00
Juhannuskokko Siltapuistossa
04.07. lauantai
Kyläyhdistys ja Enni Id mukana sahtimarkkinoilla Padasjoen keskustassa
11.07. lauantai klo 13:00-15:00
Yleiset onkikilpailut Siltapuistossa
11.07. lauantai Vuosikokous/Kesäjuhla klo 17:00 Siltapuistossa
Kesäjuhla alkaa vuosikokouksen jälkeen. Ohjelmassa elävää musiikkia,
kilpailuja, arvontaa, kahvion antimia, ym....
Juhlat loppuvat klo n.20:30
21.07. tiistai klo 18:00-20:00
Lauluilta Pitokärjen laavulla, yhteistyössä Pitokärjen kanssa
25.07. lauantai klo 12:00-15:00
ITE piknik-päivä Enni Id Taiteilijakodissa
01.08. lauantai klo 13:00-15:00
Yleiset onkikilpailut Siltapuistossa
26.09. lauantai
Kylien kekri- ja lähiruokatapahtuma
Syksyllä teatteri-tai konserttimatka. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Ilmoitamme kotisivuilla www.kellosalmi.net, Padasjoen Sanomissa ja
facebookissa
13.12. sunnuntai klo 13:00-16:00
Pikkujoulu/puurojuhla Pitokärjessä
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Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan
kyläyhdistys ry tiedottaa
Yhdistyksen tarkoitus
Kyläyhdistys toimii kylän kaikkien asukkaiden yhteisten etujen valvojana, osallistuu
kylää koskevaan suunnitteluun ja kehitystoimintaan sekä vaikuttaa päätöksentekoon.
Yhdistys pyrkii edistämään kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistyötä,
viihtyvyyttä, harrastus-ja kulttuuritoimintaa, sekä edistää palvelujen kehittämistä
alueella.
Yhdistyksen hallitus ja vastuualueet kaudella 2019-2020
Kauko Rautiainen, puheenjohtaja, p. 040 5288226
Mauri Makkonen, varapj. turvallisuusvastaava p. 0400 495825
Pirjo Rinne, sihteeri, p. 040 5953445
Taimi Virtanen, rahastonhoitaja, p. 040 5635433
Ritva Makkonen, p. 0400 943870
Klaus Björkenheim, p.050 5835583
Tauno Tuominen, p. 0400 798143
Seppo Poikolainen, p. 044 2394818
Tuija Tuominen, p. 040 7278012
Jäsenmaksun maksaminen
Jäsenmaksu (varsinainen jäsen 10€/hlö tai kannatusjäsen 20€/hlö) maksetaan
Kellosalmen kyläyhdistyksen tilille FI06 5318 0940 0016 43. Jäseneksi voi ilmottautua
kotisivuilta löytyvällä lomakkeella tai yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa
Uusi jäsen: Viestiksi nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Viestiin tulee laittaa
kaikkien maksajien nimitiedot, jos maksetaan useamman henkilön jäsenmaksu samalla
pankkisiirrolla. Maksun voi maksaa myös kyläyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa
käteisellä rahastonhoitajalle.
Tiedottaminen
Ilmoitustaulu Kelossin luona ja kyläyhdistyksen kotisivut: www.kellosalmi.net. Käy
tykkäämässä Kellosalmen kyläyhdistyksestä ja Enni Idin taiteilijakodista facebookissa,
pysyt ajan tasalla kylän kuulumisissa.
Menneen vuoden kertausta
Vuoden 2019 aikana mm. jo perinteeksi tulleet pilkki- ja onkikilpailut, juhannuskokko
Kelossin rannassa sekä kesäjuhlat. Lauluiltaa vietettiin Pitokärjen laavulla, Elbatarristeily sekä konserttimatka Lahteen Sibeliustalolle. Enni Idin taiteilijakodin pihapiiriä
kunnostettiin, siivotiin ja huollettiin uimarantaa ennen uimakauden alkua.
Enni Id taitelijakoti (Kellosalmentie 579, 17500 Padasjoki)
aukioloajat 2020: La. 13.6. klo 12-16 ja sunnuntaisin 14.6.-16.8.2020 klo 12-15.
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