Säynätsalon
joulutapahtuma
perjantai 19.11. Joulutunnelmissa
Kunnantalo, AaBakery 1
 Kakkuu ja kuoharii joulutunnelmissa. Trubaduuri Tuija
Kiviranta musisoi iki-ihania sävelmiä.
 Esiintymiset klo 17 ja 19 . Tarjolla myös hehkuvaa
glühweinia.
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lauantai 20.11. Joulutohinoita
Kunnantalo
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 klo 12–15 Avoimet ovet – maksuton
sisäänpääsy ja video-opastus
1
 Alvar Aalto Shopin joulutarjoukset
8
2 3
 klo 12–14 Lasten askartelupaja, jossa tehdään
koristeita Juurikkasaaren koko kylän yhteiseen
7 4
joulukuuseen
 klo 13 Säynätsalon lähikirjaston kirjailijavierailu,
Valtuustosali: Jussi Jäppinen, Wivi Lönn – Muistojen
albumi. Kirjoja myytävänä, kirjailija signeeraa
 klo 10–15 AaBakery, Kunnantalon kahvila avoinna. Joulupukki vierailee
kahvilalla klo klo 10–13 .
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Sarulla-puoti

 klo 12–16 joulutohinoita Sarulla-puodilla. Sarullan ahkerat apulaistontut
ovat tehneet joulupolun, joka alkaa seurakunnan mäeltä, kiemurtelee kylälle ja
päättyy Sarullan sisäpihalle, jossa mm. tontut glögipannun kanssa ja pihassa
makkaran paistoa nuotiolla. Sisäpihalla lapset voivat vielä etsiä, missä tonttu
luuraa. Puodilla mm. tuote-esittelyjä, hunajaa ja käsitöiden myyntiä.
 12–16 Säynätsalon Päijännepartio: Sarullan sisäpihan nuotiopaikalla. Tue
paikallista partiotoimintaa ostamalla perinteinen partiolaisten adventtikalenteri
ja tule muutenkin juttelemaan partiotoiminnasta Säynätsalossa!
 klo 12–16 Kirsti Kauppinen: LR Health & Beauty Systemsin tuoteita
 klo12–16 NOSH edustaja Minttu Jokinen. NOSH on suomalainen
vaatemerkki, vaatteita lapsille, naisille ja miehille.
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 klo 12–16 Salon kiharan edessä tai huonolla säällä sisällä Niina Sergejeff:
lahjakortteja hierontaan ja jalkojenhoitoon sekä jalkojenhoidon tuotteita.
 Nykä-Mummolla myyntikoju liikkeen edessä.
 Säynätsalon Eläkkeensaajat: Joulupuuro Kirsin kukan edessä 5 €, arpajaiset,
arvan hinta 2 €/kpl, 5 € 3 kpl. Saarten Sypreenat joulutunnelmissa mukana!
Vanerila
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Pappila
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 Vanerilassa avoimet ovet, valokuvia, videoesityksiä
 klo 10–13 Marttojen Herkkukahvila; joko ulkona tai sisällä säästä riippuen.
Kahvilassa tarjotaan marttojen herkkuja kahvin kera, mutta myös kotiin
ostettavia joululeivonnaisia ym.
 klo 10–12 Taideseura Raidan paja avoinna. Joulupajassa maalataan
talvinen, jouluinen postikortti rakkaalle ystävälle tai sukulaiselle! Tarvikkeet ja
materiaalit taide-elämykseen tarjoaa Raita. Myös arpajaiset hyvin palkinnoin
sekä puutarhakirjat myynnissä.
 klo 10–14 Kylän kammari ry: joulupukki/tontut paikalla, käsityöt,
leipomukset, arpajaiset sekä kahvio.
 Seurakunnan nokipannukahvit ja hartaus
Seurakuntakoti
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 Jouluinen ikkuna seurakuntakodilla
Muuratsalo
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 klo 16 Joululauluja Table en Boissilla
Joulutapahtuman jatkot Luotsiveneessä
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 Klo 14 Bingo Klo 17 Pokeri
 Klo 22.30 Esiintymässä Katja & Superkuu

Koko k
y
pikkujo län
ulu!

sunnuntai 21.11. Koko kylän pikkujoulu
 klo 12–15 Joulubrunssi Juurikkasaaressa 9
 Brunssin hinta 29 €, lapset 3–12 v. 1 €/ikävuosi
 Kylän yhteisen kuusen koristelu klo 15–16
 Konsertti alkaa klo 16.00
 klo 16 Koko kylän pikkujoulu Juurikkasaaressa, oman kylän muusikot
 Muijat laulavat - ehkä myös yleisön kanssa
Ohjelman muutokset mahdollisia. Tulethan tapahtumiin vain terveenä!

