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SYYSTIEDOTE   2016 
 
Jälleen kerran Tapiolan kyläyhdistyksen vuosi on ollut vilkas 

ja monipuolinen. Maaliskuun alussa kokoonnuimme Ylistenjärven 

laavulla talviriehan merkeissä. Samalla paikalla olimme toukokuussa 

laavutalkoiden merkeissä. Kun kesäkuu koetti, niin teimme koko 

perheen retken Turkuun. Siellä vierailimme Turun linnassa, Aboa 

Vetus & Ars Novalla ja matkasimme Heimon bussin lisäksi förillä. 

 

Keskikesän juhlaa vietimme laavulla isolla porukalla seuranamme myös tikkupullat, letut ja 

nokipannukahvi. Ja perinteiseen tapaan heinäkuun perjantai-iltoina kokoonnuimme ohjelmallisiin 

kahvitteluhetkiin Vesterbackan mökille. Elokuun alussa Tapiolan kyläyhdistys esittäytyi Sastamalan 

viidensillä Kylämarkkinoilla Ellivuoressa. Viikko tästä ja täysi bussi suuntasi Pälkäneelle Sappeen 

kesäteatteriin katsomaan hupaisaa lottovoittokomediaa. 

 

Isot kiitokset taas kaikille toimintaan osallistuneille! Erityisen iloisia olemme siitä, että tänäkin 

vuonna tapahtumiin on osallistunut uusia kasvoja. Olemme suunnitelleet myös loppuvuoteen pari 

tapahtumaa, joihin toivotamme kaikki tapiolankyläläiset tervetulleeksi! 

 
Syysterveisin kyläyhdistyksen hallitus: 
 

Seija Kuukka (pj.), Jani Hanhijärvi, Anne Lammi, Jorma Lehtonen, Leena Myllyniemi, Anneli Mäki-

Laurila, Sakari Mäki-Laurila, Heli Nurmi ja Kirsti Vesterbacka. 

 

 

 
La 22.10. Askarteluehtoo Leirimajalla 
 

Tänäkin syksynä askarrellaan, syödään ja saunotaan. Ajankohta on lauantai 22.10. alkaen klo 15. 

Ja paikkana on seurakunnan leirimaja, Kangastie 275. Hinta aikuisilta 10 € ja lapsilta 5 €. 

Ilmoittautumiset Annelille, p. 040 539 1765. 

 
 

Pe 9.12. Puurojuhla Leirimajalla 
 

Tunnelmallista puurojuhlaa vietetään perjantaina 9.12. alkaen 

klo 18.00. Paikkana on Sastamalan seurakunnan leirimaja, 

Kangastie 275. Tarjolla puuroa ja sekametelisoppaa, jonka 

päälle juodaan kahvit. 

 

Illan tähtiesiintyjänä on 2000-luvun Kylli-

tädiksikin kutsuttu, TV:stä tuttu, Täti Taikakynä! 

 
”Yli kymmenen vuoden ajan Täti Taikakynä on 
esiintynyt lastentapahtumissa, päiväkodeissa ja 
kouluissa. Kuvitetut tarinatuokiot ovat hauskoja ja 
leikkisiä. Esityksen päätteeksi piirretään vielä  
toivomuskuvia ja piirustusleikitään. Jokaiseen 
tarinaan on omat puuhatehtävät. Live-

piirtämistilanne saa kaikenikäiset mukaansa! 
Kuvitettu tarina on myös aikuisille elämys” 
(www.iloilo.fi/taeti-taikakynae) 

 

Puurojuhlaillan aikana kyläyhdistys huomioi myös 

vuonna 2016 syntyneet tapiolalaiset! 

 

Tervetuloa syksyn tapahtumiin! 
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Kommee juhannusaatto Ylistenjärvellä 24.6.2016 

Turun reissulla mentiin förillä 19.6.2016 

Vesterbackan kesäkahvila 1.7.2016 

Tungosta tulilla 24.6.2016 

Luannikas bussioppaamme Turussa, Sirpa Toivola 

Piirakkaa pöyräsä 


