Kesäkuu 2020

AJANKOHTAISTA PARTALASSA
KORONATURINAT KOULULLA to 25.6. klo 18->
Korona vei meiltä juhannuksen siivous- ja pullotalkoot. Tapahtumia
eikä talkoita ole päästy järjestämään. Koska rajoituksia on nyt
osin purettu, niin järjestämme koulun pihalla KORONATURINAT.
Meille saapuu esittäytymään ja kanssamme juttelemaan Jämsän uusi kaupunginjohtaja Hanna
Helaste. Jutellaan kuulumisia ja muita ajankohtaisia asioita.
Kyläyhdistyksen hallituksen väki tarjoaa lettuja, makkaraa, kahvia ja mehua.

TERVETULOA!

JÄMSÄN KESÄTEATTERIIN ti 4.8.2020 klo 18.00
Pusi, pusi! on kolmen näyttelijän farssikomedia, jonka tapahtumat sijoittuvat maatalon tupaan.
Maatalon leskeksi jäänyt vanhaemäntä on perustanut yrityksen, jonka liikeideana on antaa
vaihtoehtoisia hoitoja stressaantuneille business-ihmisille. Ongelmana on se, että hänen
osaamisensa hoidoista on Googlen varassa. Apuun saapuu työvoimatoimiston lähetteellä Ahmed,
joka on ahkera, kekseliäs ja hyväntahtoinen, mutta yhtä toivottoman pihalla hoitoalasta. Kun
ensimmäinen asiakas, teeveestä tuttu liikenainen, ilmoittaa olevansa matkalla hoitolaan, syntyy
säpinää.
Rooleissa nähdään teatterin pitkäaikaiset konkarit Merja Pohjoisvirta ja Päivi Himanen sekä
teatterialan ammattilainen Reko Himanen, joka vastaa myös esityksen ohjaamisesta.
Lippuja on varattu 30 kpl. Lipun hinta on 20€ sisältäen myös väliaikakahvit pullan kera.
Ilmoittaudu Merjalle 27.7. mennessä (p. 040 846 8907 soitto tai viesti). Yhteislähtö
koululta klo 17.20.

Digisti kylässä –kurssit jatkuvat syksyllä
Laita kalenteriisi muistiin syksyn kurssipäivämäärät ja aiheet:
- 16.9. kuvakirjat ja pilvipalvelut
- 7.10. sosiaalinen media
- 11.11. Word ja Excel

Laita kalenteriisi muistiin myös la 12.9.2020 Partalan markkinat ja Kirmaisu!
KÄÄNNÄ!

4H KESÄPELIT lapsille koululla tiistaisin klo 18.15-19.15
Jämsän 4H järjestää lapsille Partalan koululla tiistaisin klo 18.15-19.15 maksuttomia
kesäpelejä. 4H:n ohjaaja kiertää kylillä 15.6 - 29.7.2020 ja peluuttaa ja leikittää lapsia.
Kesäpeleihin osallistuvalla lapsella on oltava mukanaan paperi, jossa on lapsen nimi, ikä ja
vanhemman puhelinnumero, sekä tieto saako lapsesta ottaa kuvia. Alle 7-vuotiaalla on oltava
mukana huoltaja tai sisarus vähintään 12-vuotias. Kesäpelien päätyttyä ohjaaja siirtyy toiseen
paikkaan ja vastuu lapsista siirtyy vanhemmille.
Lisätietoja: Jämsän 4H-yhdistys: Kesäohjaaja 040 726 8232
tai 040 189 8884, 040 587 7804
tai jamsa@4h.fi.

HYVÄÄ KESÄÄ ja VAPAATA JUHANNUSTA KAIKILLE!!
Partalankosken kyläyhdistys ry
www.partalankyla.fi
p. 040 482 2020

KÄÄNNÄ!

