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Keskikesän juhla   

Kevät vaihtui kesään. Pihaistutuksia on tehty ja ke-

vään peltotyöt alkavat olla valmiina. Monilla alkaa 

juhannuksesta pitkään odotettu lomakausi. Koulu-

laiset ovat lomansa jo aloittaneet. On keskikesän ja 

valoisten öiden juhla-aika ja Juhannusta päästään 

viettämään ihanteellisissa olosuhteissa. On luvattu 

aurinkoa ja lämpöä. Nautitaan kesästä ja kerätään 

voimia syksyn puuhiin.  

Tähän tiedotteeseen on kerätty kyläyhdistyksen ta-

pahtumia loppukesään. 

 

 

Tienvarsikirppis 

Immulantien tiekirppis järjestetään sunnuntaina 14.8.2022 kello 10–15. Ilmoita kirppispisteesi Sa-

dulle tai Riitalle. Yhteystiedot löydät tiedotteen lopusta. Ilmoita tarkka myyntipaikka (osoite) ja myyn-

tiartikkeli (esim. leivonnaisia, lasten vaatteita, sekalaista tavaraa, kahvila tms.). Myyntipisteet kan-

nattaa sijoittaa lähelle Immulantietä. Jos myyntipaikka on kauempana Immulantiestä, kannattaa lait-

taa opasteet Immulantien varteen. Myös Puuteoksen hallin piha, Othexin parkkipaikka ja Immulan 

mummolan kahvilan piha ovat käytettävissä. Ilmoita tiedot viimeistään 5.8. jotta tiedot ehtivät kirp-

pisalueesta tehtävään karttaan. Karttaa jaetaan asiakkaille Immulantien molemmissa päissä. Nyt 

vain kesän aikana siivoamaan kaappeja ja varastoja ja laitetaan hyväkuntoinen tavara kiertämään. 

 

 

Koko perheen onkikilpailut 

Onkikilpailut järjestetään torstaina 18.8.2022 kello 17 alkaen Välimerellä Immulantie 306 kohdalla. 

Kisojen tuomarina toimii tuttuun tapaan Timo Salo ja palkintojen jako tapahtuu n. klo 18.30. Paikan 

päällä on lapsille tarjolla mehua ja keksiä. Oma onki ja madot mukaan. 

Tervetuloa mukaan. Suosittelemme tiellä liikkuville huomioliivien käyttöä. 
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Kyläyhdistyksen 40-vuotisjuhla 

Kyläyhdistys täytti 40 vuotta helmikuussa 2021. Juhlat jäivät koronan vuoksi viettämättä, mutta 

20.8.2022 kokoonnumme juhlatunnelmissa samassa paikassa, jossa yhdistys perustettiin reilut 41 

vuotta sitten. Tervetuloa Immulan vanhalle koululle nykyiseen Immulan mummolan kahvilaan lauan-

taina 20.8.2022 kello 18–21. Juhlassa nautitaan täytekakkukahvit musiikin säestyksellä. Muistellaan 

vanhoja, katsotaan mitä kyläyhdistys on nykypäivänä ja voidaan jopa suunnitella tulevaisuuttakin. 

Ohjelmallisen juhlaosuuden päätyttyä voi seurustelua jatkaa omakustanteisesti kahvilan antimien 

parissa kello 21 saakka. 

 

Muuta toimintaa 

Kyläyhdistyksen perinteisiä kesäjuhlia ei tänä vuonna päästä järjestämään, mutta Immulan mummo-

lan kahvila järjestää Venetsialaiset elokuun viimeisenä lauantaina 27.8.2022, jolloin pääsemme kuu-

lemaan soitantoa ja tanssimaankin.  

Lohjan Omenakarnevaalit ovat nykytiedon mukaan 17.9.2022. Todennäköisesti kyläyhdistyksellä on 

Omenakarnevaaleilla oma koju(t) kuten ennenkin. Mikäli sinulla on tilaisuuteen sopivia myyntituot-

teita, voit hyödyntää kojuja. Jos olet kiinnostunut omenakarnevaaleihin liittyen kyläyhdistyksen jär-

jestelyjen talkootöistä, ilmoittaudu mukaan toimintaan. Näistä tiedotetaan tarkemmin syyspuolen ky-

lätiedotteessa. Lisätietoja saat Sadulta tai Riitalta. 

 

 

Aurinkoista juhannusta ja hyvää kesää 

 

 

Kyläyhdistyksen yhteystiedot: Puheenjohtaja Satu Rautanen  

rautanen.satu@gmail.com   040-8353702, Sihteeri Riitta Ruo-

homäki riitta.a.ruohomaki@gmail.com  040-5189795. Ver-

kossa  http://immulanpauninkylayhdistys.weebly.com/    tai  

http://www.facebook.com/ImmuPauni 
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