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Terveiset Kaarina-Seurasta!
Kuuman kesän jälkeen koittaa jälleen syksy. Toivottavasti kesä on sujunut kaikilta hyvin, vaikka
olemmekin eläneet erikoista kesää.
Taas ollaan suunniteltu syksyn ohjelmaa, mikäli koronarajoitukset antavat mahdollisuuden järjestää
toimintaa.
KORISTON TALLILLA TAPAHTUU:
Syystalli lauantaina 11.9.2021 klo 10.00-15.00
Tulkaa myymään pihojenne ja lähimetsien tuotteita: omenoita, marjoja, juureksia, sieniä, hunajaa
ym. Mielellään ilmoittakaa etukäteen tekstiviestillä tai sähköpostilla, puh. 0440-222 030 tai
info@kaarina-seura.net.
On aika jakaa perennoja ja vaihtaa niitä tallilla.
2 nukketeatteria: esitykset klo 10.00, 11.00, 12.00 ja 14.00
Keppihevoskilpailuja. Hevosia vuokrattavana ja myytävänä.
Eriä 8-11 vuotiaille klo 10.30, alle 8 vuotiaille klo 11.30, yli 12 vuotiaille ja aikuisille klo 12.30
alkaen.
Yrityspihakilpailun ja Kaarina-myssy kilpailun palkintojen jako klo 13.00
Musiikkia klo 13.30
Arvaa, paljonko kurpitsa painaa! Tulos julkaistaan klo 14.30
Klo 15.00 alkaa vanha suomalainen elokuva, Suomisen perhe.
Buffetista käteisellä makkaraa, kahvia, pullaa ym.
Mukavaa yhdessäoloa!
Keskiviikkona 22.9.2021 klo 18.00 esittelyssä Kaarinan perhehoitokylät
Kaarina on edelläkävijä perhehoitokylien suhteen. SOS-lapsikylä on ollut toiminnassa jo useita
vuosia. SÄDE vanhusten perhehoitokylällä on ikää vasta muutama vuosi.
Tulkaa kuulemaan kylien nykyiset kuulumiset.
Kahvia ja pullaa käteisellä.
Keskiviikkona 6.10.2021 klo 18.00 Yhteislauluilta
Laulattajana Terhi Jokila ja säestäjänä Elina Ukkonen.
Väliajalla buffetista käteisellä kahvia ja pullaa.
Tervetuloa!

Keskiviikkona 20.10.2021 klo 18.00 Kaarina-Seuran Kevät- ja Syyskokous
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tilaisuuden aluksi Heimo Kukkonen kertoo Mannerheim ristin ritari Viljo Vyyryläisestä, joka
vaikutti myös pitkään Kaarinan kunnallispolitiikassa.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Keskiviikkona 10.11.2021 klo 18.00 Yhteislauluilta
Laulattajina Sirpa Koivisto ja Kari Lehtinen
Väliajalla buffetista käteisellä kahvia ja pullaa.
Tervetuloa!
Keskiviikkona 17.11.2021 klo 18.00 Esitelmä
Tekninen johtaja Jorma Laiho kertoo ajastaan YLEISRADION palveluksessa (40 vuotta).
Joulutalli lauantaina ja sunnuntaina 27.-28.11.2021 klo 10.00-15.00
Myyntipöytien varauspäivä perjantaina 5.11.2021 klo 13.00-15.00 joko käymälla Koriston tallilla
tai puhelimitse 0440-222 030.
Kaarinalaiset käsityöläiset myyvät omia tekemiään tuotteita,
sukkia, kransseja, koruja ym. ym. Martat tarjoilevat Kaarinan kaupungin
tarjoamaa riisipuuroa, glögiä ja piparia. Joulupukkikin saattaa vierailla Koriston tallilla.
Tarvitsemme myös moneen järjestelyyn vapaaehtoisia talkoolaisia!
Ilmoita Koriston tallille, jos olet halukas erilaisiin talkoohommiin.
Puh. 0440-222 030 tai sähköposti info@kaarina-seura.net.
Tapaamisiin
Pitkäaikainen, ahkera apumme tallilla Marjo Dahl jää syyskuun alusta ansaitulle eläkkeelle!
Toivottavasti kuitenkin Marjon voi edelleenkin tavata tallilla aina välillä apunamme.
Koriston tallin aukioloajat päivittyvät syksyn aikana.
Seuratkaa ilmoittelua Kaarina-Seuran sivuilla,
Kaarina-lehden yhdistyspalstalla ja Facebookissa.
Ilmoitamme myös sähköpostilla.
Jos ette ole vielä ilmoittanut osoitettanne, niin
tehkää se nyt. info@kaarina-seura.net.
Mukavaa syksyä kaikille
toivottaa Johtokunta

