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Tievarsien kevätsiivousviikot 10.6. saakka. Osallistu arvontaan ilmoittamalla oma siivousosuutesi KarheSeura ry:n fb-sivuilla tai numeroon 040-4110797/Niilo. Siivouksen voi aloittaa heti. Siistimällä ympäristöä
osallistumme Ylöjärven vihreälle viikolle Terveyttä ja hyvinvointia luonnossa/luonnosta! 4.-10.6.2018.
Uimarannan kohentaminen talkoilla touko-kesäkuussa. Seuraa ilmoittelua!
Karhen markkinat la 30.6.2018 klo 10-14 Karhen koulun kentällä, järj. Karhen koulun vanhemmat ry. KarheSeuralla Leluja ja astioita –kirpputoripöytä Nepalin koululaisten hyväksi. Valmiiksi hinnoiteltuja tavaroita
otetaan vastaan paikanpäällä, voit myös varata oman myyntivuorosi. Myymättä jääneet tavarat voi noutaa heti
markkinoiden päätyttyä takaisin tai ne voidaan viedä Lähetyskirpputorille.
Posti-Hilman lenkki su 15.7.2018. Lähtö Karhen koululta klo 9, ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen. Uudet reitit!
Karhe-Seura hoitaa kirkkokahvit su 5.8. Viljakkalassa.
Venetsialaiset Karhen uimarannalla la 25.8. klo 16 alkaen. Jätkänkynttilöitä (leirikoululaisilla myytävänä),
lettuja ja lyhtyjä. Omat makkarat mukaan. Toivotaan rantalaitureille lyhtyjä valaisemaan elokuun iltaa.
Kauneimmat joululaulut ke 12.12.2018 klo 18.30. Kummikorut vuoden aikana Karhelle syntyneille vauvoille.
Kahvitarjoilu. Tapahtuma järjestetään yhdessä Ylöjärven seurakunnan kanssa Suomen Lähetysseuran hyväksi.
Yhteislaulua ukuleleyhtyeen säestyksellä. Seuraa ilmoittelua!

Viikottaista toimintaa Karhella:
 Sählyä Karhen koululla syksystä kevääseen. Aikuisten peliporukka sunnuntaisin klo 18.30-20 ja 3-6 lk lasten
peliporukka (päivä avoin). Seuraa ilmoittelua netissä tai ota yhteyttä Heikki Karhuniemeen p. 040-9008044.
 Aikuisten jalkapalloa Nisunperän nurmikentällä kesäaikaan sunnuntaisin klo _______
17.30-19. 18.30 - 20.00
 Pesäpalloa koko perheelle koulun kentällä. Peliajoista tiedotetaan perustettavassa wa-ryhmässä. Ilmoittaudu
ryhmään/kysy lisää Päivi Pramila p. 040-7082998.
 Ukulele- ja muut soittajat torstai-iltaisin, kysy rohkeasti lisää: Ritva Pulkkinen p. 0400-320014.
 Srk:n perhekerho Karhen srk-kodissa (Kyrönlahdentie 853) torstaisin klo 9.00-12.00 (ei kesällä).
 Raamattupiiri Pisara srk-kodissa maanantaisin klo 18. Lisätietoja p. 045-6783208/Johanna Kivimäki.
 Lähetyspiiri kodeissa tai srk-kodissa joka 3. keskiviikko. Lisätietoja p. 0400-339394/Seija Viitaniemi.
 Syksyllä kannattaa olla tarkkana seuraavien järjestöjen osalta, jotka järjestävät toimintaa Karhella: Ylöjärven
4H – lasten kerho, Tampereen seudun työväenopisto – kuntojumppaa ja ompelua, Karhen Martat –
kokoontumisia kodeissa, Ylöjärven Seurakunta – kerhotoimintaa lapsille ja nuorille, myös kesäkerhoja!
Ajankohtaista tietoa löytyy Karhen ilmoitustauluilta koululta, srk-kodin parkkipaikalta ja Niemenperältä. Saat tietoa
nopeasti Karhe-Seuran fb-sivuilta, www.karhe.fi ja MeNyt.fi. Painettuna myös Ylöjärven Uutisten MeNyt-palstalla.
Jos haluat tietoa Karhe-Seuran tapahtumista tekstiviestillä, ilmoita kännykkänumerosi Niilolle p. 040-4110797.

Tule mukaan toimintaan eli kanna siis kortesi kekoon
yhteisen hyvän ja viihtymisen puolesta!
Terveisin Niilo Nieminen, puheenjohtaja

KARHE-SEURAN JÄSENMAKSU
Jäsenmaksun voi maksaa tilille:
FI46 4722 0010 0142 06 POP Jämijärvi tai FI79 5537 2940 0010 73 TSOP
Jäsenmaksu on aikuisilta 5 eur/hlö tai 12 eur/perhe. Muista laittaa nimet tiedonanto-osaan jos
maksat muiden kuin tilinomistajan jäsenmaksuja!

KARHEN ALUEEN ASIOITA
KARHEN SEUDUN KALASTUSSEURA RY LUPAMAKSUT
-Osakkaille ja kylässä asuville 3 pyydysyksikköä siten, että ensimmäinen yksikkö on 10 eur, toinen
ja kolmas yksikkö 5 eur/kpl.
-Ulkopuolisille myytävät heitto- ja vetouisteluluvat 5 eur/viikko ja 13,50 eur/vuosi.
-Pyydysyksikköluvat ovat henkilö- ja ruokakuntakohtaisia.
-Lisätietoa www.karhe.fi/Karhen_seudun_kalastusseura.htm tai pj. Pauli Kiviniemi p. 0500-833016
Muista myös valtakunnalliset lupamaksut, katso tiedot Metsähallituksen palvelusta eraluvat.fi
VILJAKKALAN-KARHEN METSÄSTYSSEURA RY
Hirvenjuoksun ja hirvikävelyn sarjakilpailut seitsemänä maanantai-iltana 7.5 - 18.6.2018 klo 19.00
Toivolassa. Huom! Pienoiskivääri 50 m. https://smlkilpailut.fi/fi/kilpailut/satakunta/viljakkalankarhen-metsastysseura/

VILJAKKALAN URHEILIJAT VU-45
Lasten leikkiliikuntakerho maanantaisin 14.5.- 4.6. klo 18-19 Ansomäessä. N. 5-12 –vuotiaille. Alle
5-v. oman aikuisen kanssa. Vetäjinä Sari Rautiainen ja nuoret avustajat.
ILTARASTIT SÄRKIJÄRVEN MAASTOSSA KE 23.5. KLO 17.30 ALKAEN
Sata-Häme –rastit Särkijärven maastossa Mäihälahdentien varrella Luhalahdessa. Ratoja
monentasoisille suunnistajille, myös lapsille sopiva siimarirata. Osallistuminen 5 €/krt, emit-kortin
vuokra 1 €. Katso myös www.kyros-rasti.fi/iltarastit.
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SUOJÄRVEN SUKLAATILA
Liivalammintie 75, Mutala
Av. ma-pe klo 9-16
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SOUKON PUUTARHA
Kyrönlahdentie 788, Karhe
Puutarhan myymälä on avoinna 11.5.-16.6.:
ma-pe 12-18, la 10-15, su suljettu
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OINONǁǁǁ͘ƐƵŬůĂĂƟůĂ͘Į
KANALA, Oinontie 31, Kyrönlahti.
Munia saatavana alueen kaupoista, suoraan
tilalta ja munaexpress-autosta. Tilaukset ja
tiedustelut FB:ssa ”Oinon kanala”,
p. 040-5276231 tai ento.oino@gmail.com

JOKISEN MANSIKKATILA
Mansikoita, vadelmia, herneitä ja uusia
perunoita. Ensimmäiset mansikat jo
toukokuun lopulla! P. 0400-630854/Pekka.
Nopanperäntie 230, Karhe

