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PINSIÖ-SEURAN MÖKKI KAIPAA KYLÄLÄISTEN APUA 

 

Koulun ostosta Pinsiö-Seura teki aikanaan maksukykynsä mukaisen tarjouksen, jotta kyläläisillä olisi 

kokoontumis- ja harrastustilat jatkossakin. Kauppoja ei syntynyt ja hyvä niin, nyt koulun tilat ovat kolmen 

perheen asuntoina ja yrityksen toimintatilana. Kesämökin ostomahdollisuuden käytimme, jotta olisi tila 

kokoontua ja viihtyä paikassa, joka paremmin sopii talkootyöresursseihimmekin.  

Kesän aikana mökki on saanut uuden katon, se on maalattu ja sisäremontti on aloitettu.  Ranta on ruopattu ja 

hiekoitettu uimakelpoiseksi. Suurin ponnistus on ollut uuden sauna-pukuhuone-liiterirakennuksen 

pystyttäminen, sauna on nyt miltei valmis. Talkootunteja on tehty yli 400, kiitos talkoilijoille! 

MUTTA: Hankintoihin on mennyt paljon rahaa. Vielä on hankkimatta mm. ilmalämpöpumppu ja uudet 

ikkunat mökkiin, uusi lattia, saunan hormi ja piippu sekä rakennuslupaehtojen mukainen harmaavesien 

puhdistusjärjestelmä. Näiden hankintojen ja pintaremontin jälkeen mökin alue ja sauna ovat kyläläisten 

käytössä. 

Kuten on monesti kerrottu, mökki on saanut ELYn hankerahaa, mutta sitä hakiessa ei ollut tiedossa vanhan 

saunan todella huono kunto, joten uusi jouduttiin ja haluttiin rakentaa. Hankerahasta on haettu kesän töiden 

jälkeen 1. maksatusta, mutta ELY-keskuksesta saimme tiedon, että rahan saaminen voi kestää jopa 6 kk. 

Jotta talkootyö ei pääse sammumaan tarvikkeiden puuttumiseen, keräämme nyt varoja useammalla 

eri tavalla – haluamme mökin, rannan, tontin ja saunan pian kyläläisten käyttöön! Seuraavalla sivulla 

on esitelty näitä keinoja. Myös uusia ehdotuksia otetaan vastaan! 

TUHANSIEN MAHDOLLISUUKSIEN OKS-MÖKKI:                                                                                                                                               

Lautapeli-ilta - Moottorisahojen huoltopäivä – MAKRAMEE-KURSSI - KESÄKERHO – 

Sukkatalkoot – KARAOKE – PULLANPAISTO -  LAULUILTA– KESÄKIOSKI – 

KROKETTI –  - GRLLIJUHLA – VENETSIALAISET -  SAUNAILTA – JUHANNUSJUHLAT – 

JOOGA – TEEMALUENNOT – LINNUNPÖNTTÖTALKOOT – tikkakisa - LETTUJUHLAT – pullakahvit – 

KAHVAKUULA – MAJOITUS – LASTENJUHLAT – UINTI – heppaleiri- TALVIRIEHA  . . . .   



Sponsori-keräys 

Järjestämme tukikeräyksen. Vapaaehtoisella tukisummalla voit edistää hankkeen valmistumista, jos haluat ja 

jos se on sinulle mahdollista. Yksityisiltä ihmisiltä tai perhekunnilta toivomme esim. 40€ kertalahjoitusta ja 

yrityksiä haastamme mukaan esimerkiksi 100€ summalla. Lahjoittajista kootaan mökin seinälle kunniataulu, 

johon voi toki kieltääkin tietojensa laittamisen. Jos haluat osallistua keräykseen lokakuun aikana, 

tilinumero on Pinsiö-Seura ry: FI 12 52 93 0940 0397 17  

(Laita viestikenttään nimesi/yrityksen nimi, sekä maininta jos ET halua nimeä kunniatauluun) 

Metallinkeräys 

Lehtisen Arto on syksyllä järjestänyt vuoden toista metallikeräystä, ensimmäinen keräys tuotti 

mökkiremonttiin 1200 euroa. Syksyn KERÄYS PÄÄTTYY LAUANTAINA 3. LOKAKUUTA ja 

romuralli hakee metallit sunnuntaina 4. lokakuuta. Keräykseen käyvät pienetkin metallinyssäkät ja akut. 

Metalli myydään keräykseen ja jos mukaan päätyy käyttöönkin sopivaa, se laitetaan toriin myyntiin. Kaikki 

rahat käytetään mökkihankkeeseen. ILMOITA ARTSILLE wa-viestillä tai tekstarilla, missä tavarat ovat, siis 

osoite ja vaikkapa kuva. Artsin numero on: 040 866 72 80 

Leipomisilta 

Karjalanpiirakoiden leipomiskurssi/tapahtuma järjestetään Seurantalolla tiistaina 6. lokakuuta klo 17.30 – 

20.30, ota mukaan oma pulikka/kaulin ja essu. Rypytysmestarina toimii Salmisen Sanna. Osallistuminen 

20€/hlö ja jokainen saa ottaa mukaansa leipomansa piirakat. Kahvitarjoilu. Rajoitettu osallistujamäärä! 

Ilmoittautumiset Vuorisen Maijalle, p. 050 305 7756 

Pinsiön koulun vanhojen opetustaulujen myynti 

Pinsiön koulun myynnin yhteydessä vanhoja, pahvisia opetustauluja säästettiin ja niitä on nyt päätetty pistää 

myyntiin seuran toiminnan tueksi. Taulut ovat säilytyksessä Verhoomo Pikku Mööpelissä Karhumaan 

Elsillä, jossa myyntitapahtuma on tiistaina 20. lokakuuta klo 17 – 19, maksu käteisellä, taulut maksavat 10 

– 60 euroa kappale. 

Valoa tunnelissa 

Lokakuuksi suunniteltu Valoa tunnelissa -tapahtuma Maataideteoksella on peruttu pahenevan korona-

tilanteen ja AVIn uusien ohjeiden takia. Heti, kun turvallista, järjestämme taas sopivasti Raakku-Rokin, 

Valoa tunnelissa -juhlan, Talviriehan, Venetsialaiset, Varttuneiden tapahtuman, Lastenjuhlat, Juhannusjuhlan  

Talkoot jatkuvat 

Talkoot jatkuvat mökillä. Tervetuloa uudetkin mukaan, vaikkapa vain muutamaksi tunniksi silloin tällöin, 

kaikille löytyy voimiin ja kykyihin sopivia hommia. Ilmoittautuminen mukaan WA-ryhmään Maija 

Vuoriselle, 050 305 7756. WA–sivuilla on aina kutsu, kun talkoot ovat tulossa. Mökillä talkoilleille 

järjestetään saunailta Alisniemessä lauantaina 24. lokakuuta, tarkemmat tiedot tulevat ao. WA-ryhmään. 

Rakennustarvikkeita otetaan edelleen lahjoituksena vastaan, ilmoita esim. Maijalle, jos löytyy! 

Tiedotamme ajankohtaisesta toiminnasta Pinsiö-Seuran sivuilla (www.pinsioseura.fi), joista voit etusivulta 

klikata itsellesi automaattisesti sähköpostiin tulevan ilmoituksen. Tiedotamme myös olemassa olevissa 

kylän WA-ryhmissä. Kyläkirjeitä tulee muutama vuodessa. Tervetuloa mukaan toimintaan! 


