	
  
	
  
	
  

Jäsentiedote 4/syyskuu 2017
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät	
  Valkosipulin	
  Ystävät!	
  	
  
Järjestyksessä 32. Valkosipulifestarit Keravalla pidettiin vaihtelevan sään merkeissä.
Myyntialue oli aikaisempaa pienempi rakennustöistä johtuen.
Myyjät vaikuttivat kuitenkin tyytyväisiltä, joten kiitos kävijöille ja mainioille esiintyjillemme.
Seuraavana viikonloppuna yhdistyksellä oli retki Kallasteen kala- ja sipulimarkkinoille.
Lähtijöitä oli 32. Markkinat, Tartto ja retkioppaamme Siiri loivat meille mielenkiintoisen viikonlopun.
Retkestä lisää seuraavassa tiedotteessa.
Tulevia tapahtumia: 5.10 opastettu tutustuminen Musiikkitaloon. Syyskokous 19.10.
Pikkujoulua vietämme 18.11. Päivämäärät kalenteriin. Hyvää ja aurinkoista syksyä kaikille.
Aimo Taponen

TUTUSTUMINEN MUSIIKKITALOON
Opastettu kierros Musiikkitaloon torstaina 5.10.2017. klo 10.15–11.15.
Esittelykierros kestää 60 min. Tuona aikana opas kertoo Musiikkitalon
arkkitehtuurista, historiasta ja toiminnasta. Kierrokseen sisältyy
kahvitarjoilu + suolainen piirakka.
Ilmoittautuessasi kerro erikoisruokavaliosi. Tarjoilun jälkeen (klo 12.00)
on mahdollisuus kuunnella Sibelius-Akatemian oppilaiden urkukonsertti.
Urkukonserttiin vapaa pääsy.
Hinta jäsenille 15 euroa ja ei-jäsenille 18 euroa. Maksu tilille FI45 2066 1800 0152 37.
lmoittautumiset Anna-Maria Kantolalle 044-982 0820 tai kantola.am@gmail.com	
  	
  
21.9.2017 mennessä.

SYYSKOKOUS 2017
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 19.10.2017
klo 18.00, Tekniskan Saleilla, Eerikinkatu 2, 6 krs., Helsinki.
Ennen kokousta yhdistys tarjoaa syyskokoukseen osallistuville jäsenilleen
kuohuviinin, ruokaisan voileivän ja kahvin/teen. Kokouksessa esitetään
toimintasuunnitelma, keskustellaan tulevista tapahtumista ja valitaan
hallitus seuraavaksi vuodeksi.
Sitovat ilmoittautumiset Irmeli Aholalle 044-024 6522 tai taikurinhattu@outlook.com	
  
12.10.2017 mennessä.
Muistathan ilmoittautuessasi mainita mahdollisista ruokarajoitteistasi.
Tervetuloa keskustelemaan ja päättämään yhdistyksemme asioista!
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SUOMI 100V JA PIKKUJOULU
Yhdistyksen pikkujoulujuhla lauantaina 18.11.2017.
Tilaisuudesta lisää seuraavassa tiedotteessa.

VALKOSIPULIFESTIVAALIT 2017
Vietimme 32. Valkosipulifestivaaleja 19.8.2017. Monet kerrat festivaaleja on suosinut kaunis sää,
mutta tällä kertaa “ilmojen haltija” ei ollut meille suosiollinen, vaan saimme useita sadekuuroja
päivän aikana.
Perinteinen ohjelmasisältö oli tälläkin kertaa kaikille suunnattua: taikatemppuja,
musiikkia ja esityksiä aikuisille ja lapsille.
Päivän kohokohtia oli tietysti tälläkin kertaa käädytys “Kunniakynsilaukkaajaksi”.
Tänä vuonna Kunniakynsilaukkaajiksi käädytettiin Keravan kaupunginjohtaja
Kirsi Rontu ja keravalainen radiojuontaja Kimmo Vehviläinen. Käädyttäjänä toimi
rouva Irja Votkin, käädytetty vuodelta 2008. Ohjelman kuulutti jälleen ansiokkaasti Eilakaija Sippo.
Sateisesta säästä huolimatta Valkosipulifestivaalit keräsi tänäkin vuonna runsaan yleisömäärän.

	
  

	
  

www.valkosipuliyhdistys.com	
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