Kyllä kesä tästä pikkuhiljaa tulee, vaikka nyt näyttääkin aika toivottomalta. Aina se
on säistä huolimatta tullut joko ennemmin tai myöhemmin. Parempi villahousut
jalassa nyt kuin juhannuksena – sekin on vuosien mittaan tullut koettua !!!
Vielä me kesäkuussa Nummikodilla jotakin touhuillaan ja heinäkuussa sitten
huilataan.
Jotain uuttakin pitää joskus olla. Nyt me päätimme panna pystyyn Nummikodin autokatokseen
omatoimisen ROMPETORIN. Katoksessa on pöytätilaa, jonne voit tuoda kaapin kätköistä ylimääräistä
tavaraa tai käydä vilaisemassa olisiko pöytään ilmestynyt jotain, mitä ehkä juuri sinä tarvitset. Rompetorille
ei kuitenkaan voi tuoda isoja esineitä, mutta voit jättää pöytään siitä viestin yhteystietoineen. Raha ei
vaihda omistajaa, vaan voit ottaa tai jättää haluamasi tavaran(t). Rompetori on kesäkuun ajan yötä päivää
kaikille avoin. Jäljelle jääneille tavaroille etsimme sitten ”uuden kodin”.


Sitten varsinaista toimintaa:

TIISTAINA 8.6. klo 18 meillä on todella pitkästä aikaa seurakunnan toimintaa. Seurakuntapastori Anitta
Vuorela tulee Nummikodille ja silloin on KESÄSEUROJEN aika. Tilaisuuden lopuksi juodaan kahvit ja
jutustellaan niitä näitä ihan kaikessa rauhassa. Toivottavasti pääsette isolla porukalla tutustumaan Anittaan.
Nappaa naapurikin mukaan.

KESKIVIIKKONA 9.6.klo 18 on virkistysehtoon vuoro vanhalla tutulla kaavalla. Testataan kenellä nyt on
bingossa se paras tuuri.

TORSTAINA 24.6. juhannus on jo ihan ovella. Ruokalistalla on itsetehtyjä lihapullia ja niitä pyöritellään sen
verran enempi, että myyntiinkin riittää. Lisäksi naiset laittavat uuninsa lämpiämään ja tekevät erilaisia
leivonnaisia – suolaista ja makeaa – juhannusmyyntiin. Myös ruokaa voi ostaa kotiin vietäväksi.

KESKIVIIKKO 30.6. lopettaa kesäkuun ja ennen heinäkuun huilia vietetään vielä yksi virkistysehtoo. Aika ja
paikka on entinen. Bingoakin pelaillaan tottakai, mutta tuuria koetellaan muutenkin. Kaikkien
paikallaolijoiden kesken arvotaan myös Nummikodin ruokalippuja. Kannattaa tulla paikalle.

MUUTA TÄRKEÄÄ: Kunnallisvaalien varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Jo kaksien vaalien
edellä on ollut uhka vaalipaikan siirtämisestä keskustaan. Syynä siihen on ollut äänestäjien
vähäisyys. Meillä on mahdollisuus omalta osaltamme vaikuttaa vaalipaikan säilymiseen siten,
että äänestämme varsinaisena vaalipäivänä mikäli se suinkin on mahdollista. Mitä useampi meistä
jättää ennakkoäänestyksen väliin ja antaa äänensä varsinaisena vaalipäivänä sitä parempi.

Alakoululaisten kesäruokailu Nummikodilla hintaan 4€ huoltajat sopii keittäjän kanssa

