3 - 6 vuotiaiden LASTEN JUMPPA!
Järjestetään Nuorisoseuralla joka toinen perjantai. Helmikuulla jumpataan siis 8. ja 22. päivä. Ensin klo 17 - 17.40 on
3-4 vuotiaiden Naperojumppa ja sen jälkeen klo 17.40 18.20 on 5-6 vuotiaiden Vekarajumppa. Jumpan tavoitteena
on saada lapset kokemaan liikunnan riemua erilaisten liikuntamuotojen parissa. Jumppa-aika koostuu nimenhuudosta,
lämmittelystä, kerroittain vaihtuvasta teemasta, loppuleikistä
ja rentoutuksesta. Mukaan kannattaa ottaa sisätossut ja juomapullo ja liikuntaan sopivat vaatteet. Kerhomaksu on keväästä 4 euroa/lapsi ja saman perheen sisarukset 2 euroa/
lapsi. Lisätietoja jumpan ohjaajalta Eveliina Mäki-Jussilalta,
puh. 045 - 633 3087.
NAISTEN JUMPPA
alkaa perjantaina 8.2.08 klo 18.30 - 19.30 Nuorisoseuralla.
Jumpan ohjaa Eveliina Mäki-Jussila, samoin kuin lasten jumpan. Naisten jumppakin on aluksi joka toinen perjantai, helmikuulla 8. ja 22. päivä. Tarkempaa tietoa aikatauluista ym.
ensimmäisellä jumppakerralla. Jumpan hinta on 10 euroa keväältä tai 2 euroa/kerta.
Keväällä alkavat myös TANSSIKURSSI ja KOKKAUSKURSSI,
niistä lisätietoja myöhemmin Musarissa!
Seuraava Musari ilmestyy perjantaina 29.2.08 tai kun riittävästi
aineistoa on kasassa. Laittakaahan ilmoituksia ahkerasti tulemaan,
niin saadaan Musari jakoon kerran kuukaudessa.
Jaana Mansikkamäki, Munakantie 486, 60450 Munakka
puh. 040 - 4130 811, e-mail. mansikkamaki.jaana@gmail.com

Ystävänpäivää vietetään eri puolilla maailmaa 14. helmikuuta. Suomessa tätä juhlaa on vietetty
1980-luvun puolivälin jälkeen, ja
vuodesta 1987 se on ollut kalenterissa virallisena juhlapäivänä.
Ystävänpäivän perinne on kuitenkin paljon vanhempi. Jo muinaiset roomalaiset viettivät helmikuun 14. päivänä äitiyden ja avioliiton suojelijan Junon päivää. Suomeen ystävänpäivä tuli Amerikasta, mutta juhlan juuret ovat kuitenkin eurooppalaisessa kansanperinteessä ja katolisessa pyhimystarustossa. Suomeen ystävänpäivä
levisi Amerikasta mm. vaihto-oppilaiden ja sarjakuvien välityksellä.
Ensin se oli lähinnä lasten ja nuorten suosima juhlapäivä.
Myöhemmin sydänyhdistykset, Punainen Risti ja postilaitos ovat
viritelleet juhlaperinnettä aikuistenkin keskuuteen hyvällä menestyksellä. Ystävien muistaminen on tärkeä ja huomionarvoinen asia.
Ystävänpäivän tienoilla kaupoissa on paljon kivoja kortteja ja pikkuisia lahjoiksi sopivia muistoesineitä, mutta tietysti itse tehdyt
kortit tai lahjat lämmittävät mieltä vielä enemmän.
- Toki ystäviä saa ja tuleekin muistaa myös muina päivinä kuin
helmikuun 14:ntenä.

HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ MUNAKKALAISET

T Ä R K E Ä T KALENTERIIN MERKATTAVAT:
Avoin Päiväkerho
torstaisin klo 13 - 16 Munakan Seurakuntakodilla.
Tule ja lähde kuten itsellesi parhaiten sopii.
Lapsille on ohjattua toimintaa, omat eväät mukaan!
Munakan Diakoniapiiri
maanantaina 25.2.08 klo 12 Hanna ja Heikki Lintalan kodissa. Seurakunnasta paikalla Kirsti Esala. Tervetuloa!
Munakan Päiväpiiri
maanantaina 18.2.08 klo 12 Seurakuntakodilla. Seurakunnasta
mukana Johanna Korkeaniemi. Nyyttikestit. Tervetuloa!
Seurakunnan Tyttökerho
keskiviikkoisin klo 17 - 18 Munakan koululla.
4H-Kerho
kokoontuu torstaisin Munakan koululla klo 17 - 18.30.
Ikääntyvien Liikuntaryhmä
eli entinen Vanhemman Väen Jumppa on joka toinen
torstai klo 14.30 - 15.15 neuvolan tiloissa. Helmikuulla
jumpataan siis 7. päivä ja 21. päivä. Liikunnan iloa!
Kirjastoauto
pörrää Munakassa TIISTAISIN seuraavalla aikataululla: Pahanperäntie 16.45 - 17.05, Kurunkorpi 17.10 - 17.30, Valli 17.40 18.00, Järvenmäki 18.05 - 18.25 ja lopuksi koululla
klo 18.30 - 18.50.
Munakan Kylätoimikunta
kokoustaa kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18. Seuraava
kokous 5.2.08 Hanna ja Jarkko Niemellä, Jokikyläntie 194.

Munakan Urheilijat
Rautaromun keräys jatkuu! Keräyslava on Munakan vanhalla
asemalla. Romua voi viedä itse ja laittaa suoraan lavalle,
maahan EI saa varastoida mitään. Kuparille ja muille kirkkaille
metalleille on omat tynnyrit. Keräykseen EI saa tuoda kylmälaitteita! Auton romuja tuotaessa autosta pitää poistaa
renkaat, kaikki nesteet, akku ja lyödä bensatankkiin reikä.
Nyt kerätään myös auton akkuja. Vain lyijyakkuja voi tuoda.
Akut laitetaan rautaromulavan vieressä olevalle trukkilavalle
kolmeen kerrokseen. Keräykseen EI saa tuoda puhelimen tai
käsityökalujen akkuja. Keräys jatkuu toistaiseksi.
Lisätietoja tarvittaessa Vesalta, puh. 040 - 7099 511.
Munakan Nuorisoseura
Johtokunta vuodelle 2008: Anna-Leena Haukkala, Mari
Hautamäki, Pekka Järvi, Tiia Ketelä, Mira Koivikko, Arto
Lehtola, Anita Niemi, Reijo Ourula, Jenni Prusti, Antti Peltonen, Seppo Stenberg ja Seppo Uittomäki. Varajäsenet Jarkko Niemi ja Johanna Tupila. Puheenjohtaja Niina Knuuttila,
Sihteeri Mira Koivikko ja Rahastonhoitaja Riitta Prusti.
Johtokunnan kokous pidetään Seuralla aina kuukauden
viimeisenä maanantaina klo 19. Seuraava kokous 25.2.08.
Kylän Oma Kokko syttyy taas pääsiäislauantaina 22.3.08 ja
sinne voi viedä kaikkea poltettavaksi sopivaa. Kokko tehdään
samalle paikalle kuin viime vuonna, Aunes-sillan kupeeseen.
Munakan Neuvola
on auki keskiviikkoisin klo 8 - 9.30, muulloin vastaan
otto ajanvarauksella. Puhelinaika terveydenhoitajalle on
klo 8 - 9 numerossa 4176 026, muuna aikana Virpi
Latva-Hoppalan tavoittaa kännykästä 044 - 4191 963.

