
 
 
 

Tapahtumat:  
 
 

25.3 (su) Vuosikokous klo 14.30 Putajan teollisuushallilla 
Vammala video, Suodenniemi -toimikunnan 
kuulumiset, makkaraa ja mehua 

11.4 (ke) Rantasaunan siivoustalkoot klo 18.00 (1.piste) 
 Siistitään mökkiä ja keskustellaan rantasauna –alueen kehittämisestä.  
25.4 (ke) Rantasauna-alueen ympäristötalkoot klo 18.00 (1.piste) 
 makkaranpaiston ohessa siistimme rantasaunan ympäristöä. 
3.5 (To) Tienvarsien siivoustalkoot (1.piste) 
 Lähtö Putajan Seo:n pihasta, jätesäkit jaetaan valmiiksi entiseen tapaan. 
9.5 (ke) Rantasaunan Siivoustalkoot (1.piste) 
 Kytketään vesipumppu toimintaan ja laitetaan ranta kesäkuntoon. 
6.6-29.8 (ke) Kaikille avoimet liikuntaillat rantasaunalla keskiviikkoisin klo 18.30 

Lentopalloa, lenkkeilyä, pyöräilyä, uintia ja saunomista. 
30.5 (ke) Kokoontuminen toimintapäivien talkoosuunnitteluun klo 19.00 

Toimintapäivien tehtävienjako Putajan Maatalousmuseolla, kaikki aktiivisesti 
mukaan! 

16.-17.6 Toimintapäivät la klo 10-01 ja su klo 10-18 (1.piste / päivä) 
 Vanha kohtaa jälleen uuden 
1.7 (su) Kesärieha 

Pertti ja Topi laulattaa , halonheiton mestaruuskisat, Uudistetun beach -kentän 
avajaiset. 

19.7 (to) Kesäteatterimatka Pyynikille lähtö kello 16.30, Mooseksen perintö 
Ponsi järjestää bussikuljetuksen. Ilmoittautumiset Maijalle 050-3246378. 

Syyskuu Matka kylpylään, talkoopisteillä ilmaiseksi 
 Katso ohjeet kääntöpuolelta. 
Marraskuu Kyläläisten yhteisen Pikkujoulu 

 Juhlistetaan 60 -vuotiasta seuraamme, Joululauluja ”karaokena”, joulupuuroa. 
 (Putajan teollisuushalli) 

 
Seuraa tapahtumia www.putaja.fi 
 
Muut tiedotteet kääntöpuolella 
 
 
 
 

Huom! Mainitse nimet 
maksaessasi perhemaksun 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Muut tiedotteet:  
 

• Herra Hakkaraisen Kirjastoauto pysähtyy Isolähteenmäen hallin pihassa 
torstaisin klo 18.00 – 18.40 

• Pankkiauto liikkuu entiseen tapaan. 

• Rantasaunan vuokraus SEO:lta puh. 5175138 
       Hinnat: 20 € ilta, 40 € vuorokausi 

• Rantasaunalla oleva matonpesupaikka toimii talkooperiaatteella. 
Kyläläisille vapaaehtoinen käyttömaksu. Kirjoita nimesi varausvihkoon. 

• Vuokrataan kaasugrilliä kesäjuhliin. 20€/pv sisältää kaasun. 
Tiedustelut Ponnen puhelinnumerosta 050-9118485 

• Vedenottopiste ylisenkoskentiellä. 

• Seuraa Alueviestin ja Paikallissanomien seuratoimintapalstaa, ilmoitamme 
siellä.   
  

Toivotamme kaikille hyvää ja tapahtumarikasta kesää! 
 

Jouni Hujo vpj Tomi Vuorinen Erkki Vuorinen Kimmo Franttila 
Maija Kulmala siht. Marja Rantanen Kaisa Holma Minna Viitanen 

 
 

 
 

 

Kerää talkoopisteet, tienaa kylpylämatka! 

 
Ponsi on päättänyt palkita aktiiviset kyläläiset  ilmaisella kylpylämatkalla, joka 
järjestetään syyskuussa.  
 
Ponsilaiset saavat ”palkkion” talkooaktiivisuuden 
perusteella. Edellä mainituista talkoista on  
kustakin luvassa yksi henkilökohtainen talkoopiste,  
pisteillä saat seuraavanlaiset edut: 
 
1.piste = Hyvä mieli ;-) 
2.pistettä = Ilmainen bussikuljetus 
4.pistettä = Ilmainen kylpylä lippu 
6.pistettä = Ilmainen ruokailu 


