Perinteiset

Joulumyyjäiset
lauantaina 5.12.09
klo 12.00 - 15.00 Munakan koululla
Ohjelmassa mm.
Pulman askartelu nahasta
Makkaranpaistoa
Koululaisten kahvila
Leivonnaisia ... Käsitöitä
Askartelua ... Arvontaa
Myyjäispäivä on koululaisilla koulupäivä. Tervetuloa
myymään omia tuotteita ja ostoksille! Pöytävaraukset
tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 2.12.09 Annukka
Yli-Luukolle, puh. 050-5916866. Pöydän hinta on 5 €.
Myyjäisistä on tulossa oma mainos noin viikkoa aiemmin, jossa tarkempaa tietoa mm. myynnissä olevista
tuotteista. Munakan Diakoniapiiri on myös mukana!
Järjestäjinä Kylätoimikunta ja Koululaiset
Munakan Kylätoimikunta lahjoitti perinteisen tavan
mukaan pyöräilykypärät ekaluokkalaisille. Kuvassa
ykkösluokan reippaat pojat, vasemmalta lukien:
Joona Peltonen, Patrik Muukkonen ja Joni Kristola.

Oikein mukavaa Joulun odotusta kaikille Munakkalaisille!
Jaana Mansikkamäki, Munakantie 486, 60450 Munakka
puh. 040 - 4130 811, e-mail. mansikkamaki.jaana@gmail.com

T Ä R K E Ä T KALENTERIIN MERKATTAVAT:

Munakan Nuorisoseuralla tapahtuu!

Munakan Diakoniapiiri
maanantaina 23.11.09 klo 13 Anna Lehtolan kodissa. Seurakunnasta mukana Helena Peltokangas. Tervetuloa!

Isompien salibandykerholaisten eli yli 10-vuotiaiden pikkujoulu tiistaina 1.12.09 klo 17-19. Pienempien salibandykerholaisten pikkujoulu perjantaina 4.12.09 klo 17-18:30. Mailat edelleen mukaan!
Nuorten torstain-kerhon pikkujoulu tiistaina 8.12.09 klo 16-20. Könnin
ja Harjunmäen nuoret saapuvat Munakkaan kylien yhteiseen nuorten pikkujouluun. Paikalle toivotaan 6-8 aikuista kylältä ohjaajien lisäksi (vanhempia ja
puuhaväkeä), koska nuoria on paikalla paljon. Vanhemmat ilmoittautukaa
nuoriso-ohjaaja Terhille puh. 044-4191948.
Kauniit joululaulut yhteislaulutilaisuus Seuralla torstaina 10.12.09
klo 18:30. Ilmajoen seurakunnasta on pappi paikalla ja laulun vetäjänä trio
Väiski, Raila ja Olavi. Tilaisuuden järjestävät Munakan Maaseutunaiset, Munakan Kylätoimikunta, Munakan Diakoniapiiri, Munakan Seurakuntakotiyhdistys, Munakan Urheilijat, Ujaisten Maaseutunaiset yhdessä Munakan NS:n
kanssa. Toimijat tarjoavat yhdessä joulukahvit.
Munakan koulun joulujuhla Munakan NS:lla keskiviikkona 16.12.09
klo 18:30. Lämpimästi tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin!

Munakan Teatteriryhmä
on pyynnöstä palannut viihtyisältä koululta "syntysijoilleen" Nuorisoseuralle ja teatteriesitystä harjoitellaan esityskuntoon edelleen IlmajokiOpiston myönteisellä tuella. Uutta vanhaa on, että näytelmäryhmä on
saanut myös Nuorisoseuran jäsenmaksulaput, joten ovat maksettuaan
myös Nuorisoseuran jäseniä.
Tulossa keväällä on väkevästi hurtilla huumorilla ladattu tragikomedia KOIRA SAA PAIKAN. Teksti on Simo Ojasen käsialaa ja "muokkaajana" toimii edelleen Reijo Lauttamus. Ensi-illaksi on kaavailtu
lauantaita 27.3.10 ja sen lisäksi olisi kuusi esitystä. Kannattaa käydä
katsomassa lähempääkin. Loput esiintymisajat ovat: su 28.3. klo 14,
la 10.4. klo 19, su 11.4. klo 14, la 17.4. klo 19, su 18.4. klo 14,
la 24.4. klo 19 ja su 25.4. klo 14. Lämpimästi tervetuloa!
Munakan Urheilijat
Tervetuloa tiistaina 24.11.09 klo 18:30 Syyskokoukseen
Nuorisoseuralle! Käsitellään mm. sääntömääräiset asiat. Lähtekää nyt
kaikki uudet innokkaat mukaan toimintaan!
Rautaromun keräys jatkuu edelleen! 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, EI auton renkaita, EI auton akkuja (niinkuin nyt on joku/jotkut tuoneet)! Auton romuja
tuotaessa autosta pitää poistaa renkaat, kaikki nesteet, akku ja lyödä
bensatankkiin reikä. Lisätietoja tarvittaessa Vesalta, puh. 040-7099511.

Seurakunnan Avoin Päiväkerho
Nyt kaikki uudet ja vanhat reippaasti mukaan! Keskiviikkoisin Munakan
Seurakuntakodille klo 9:30-11:30. Seurakunnasta mukana Ansa tai Tuula.
Kerhohan on avoin, joten kaikenikäiset lapset tulevat kerhoon vanhemman
(tai isovanhemman) kanssa. Nyt on moni aiemmin kulkeneista töissä ja hieman kaivattaisiin lisää porukkaa. Lapsille omat eväät mukaan, aikuisille kahvi
ja pulla 0,50€. Tervetuloa!
Munakan Viemäröinnistä…
Ilmajoen kunnan tekninen toimi on kesän ja syksyn 2009 aikana käynyt
neuvotteluja Seinäjoen kaupungin vastaavien viranomaisten kanssa. Neuvottelut Munakan viemäröinnin järjestämiseksi Seinäjoen viemäriverkostoon
liittyen ovat edenneet hyvässä hengessä. Seinäjoki valmistelee parhaillaan
vastausta Ilmajoen kunnalle, vesihuoltopäällikkö Santtilan mukaan sairauslomat ovat viivästyttäneet vastauksen antamista. Ilmajoen kunnanvaltuuston
päätöksen mukaan Munakan alueen viemäröintiasia on selvitettävä vuoden
2009 aikana.

