
 
 
 

Kyläkahvit loka- ja marraskuussa kuukauden toinen maanantai Länsi-Asikkalan koululla 
Kyläyhdistys tarjoaa kahvit ja pullat. Tervetuloa tutustumaan ja jutustelemaan! 
 
ma 10.10. klo 18  klo 18 kyläkahvit: Kylästämme kansanedustajaksi.  
Vieraanamme kansanedustaja Martti Talja kertoo työstään Eduskunnassa. Jutellaan myös maaseudun 
merkityksestä ja mahdollisuuksista. Martti on syntynyt ja elänyt nuoruutensa täällä. Hillilässä on hänen synnyin 
kotinsa, jonka peltoja hän vieläkin viljelee. 
 
ma 14.11. klo 18 kyläkahvit: Älypuhelimet ja tabletit haltuun.   
Opetellaan ja ihmetellään yhdessä kännyköitä ja älypuhelimia.  
Tuomas Jaakkola, Hillilän poika Digitalkareista kertoo ja neuvoo 
niiden käytössä. Tutustutaan myös sosiaaliseen mediaan kuten 
kylien facebook-ryhmään. Entäs kiinnostaisiko whatsup-
kimppakyytiryhmä kylälle? Ota oma puhelimesi mukaan. 
Tervetuloa mukaan niin aloittelijat kuin digitaiturit! 
 

Kangaspuita ja kudontaa nuorisoseurantalolla 

Kiinnostuneet olkaa yhteydessä Nenneen 044 3580 515, susanne.nasi@hotmail.com 

Sunnuntaina 18.12 klo 14-17 kylän joulupuuro Vanhalla Kevarilla 

Kuulumisia Länsi-Asikkalan koululta 

Länsi-Asikkalan koulussa on lukuvuonna 2016-2017 52 oppilasta. Koululla pidettiin syksyllä olympialaiset.  Suomi 100-

juhlavuoteen on valmistauduttu piirtämällä aiheeseen liittyvät kalenterikuvat. 

Länsi-Asikkalan koululta on muutenkin mukavia uutisia tältä syksyltä: Koulua lähellä asuvat esikouluikäiset voivat käydä 

esikoulun alkuopetuksen yhteydessä. Heitä on tällä hetkellä neljä. 

Koululle on pitkän aikaa yritetty saada iltapäiväkerhoa. Tänä syksynä se toteutuu 4h:n järjestämänä. 

Kenelle kirjakassi? Kuka auttaisi kuljetuksessa? 

Asikkalan kirjastolla on hieno palvelu: kirjakassi, niille, jotka eivät itse pääse käymään kirjastossa.  Kirjakassi viedään kotiin 

asti kerran kuukaudessa. Kirjastosta ollaan yhteydessä, haluaako kirjoja, aikakauslehtiä, ISOTEKSTISIÄ tai selkokielisiä 

kirjoja tai vaikka äänikirjoja. Kirjastosta voi lainata aluksi laitteen kuuntelua varten, jos itsellä ei vielä sellaista ole. 

Kuukauden kuluttua kirjakassi vaihdetaan uuteen valikoimaan. Olisiko sinulle tai naapurillesi iloa kirjakassista? Tai voisitko 

sinä auttaa kuljetuksissa? Kiinnostuitko, ota yhteyttä kirjastoon Päivi Kauttio, puh. 040 557 6188, paivi.kauttio@gmail.com 

Kyläavustajan apua tarjolla myös kotitalouksille 

Kyläavustaja tekee kylän yhteisiä hommia ja auttaa asukkaita arjen askareissa. Tällaisia palveluita ovat pihatyöt, pienet 

kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen ja puiden pilkkominen.  Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä, eikä työ 

kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kotitalous maksaa kyläavustajan avusta kyläyhdistykselle 8 euroa/tunti. 

Kyläavustaja Tomi Kaalikoski puh. 045 666 9216 

 facebookissa ryhmä: Kurhila-Hillilä-Reivilä-Vähimaa                         www.kurhila-hillila.net 

TERVETULOA toivottaa Kurhilan-Hillilän kyläyhdistys 

KURHILAN-HILLILÄN KYLÄTIEDOTE SYKSY 2016 

KUrhilan -Hillilän kyläyhdistys 

 

 


