


OHJELMA
NÄYTTELYT KARVIATALOLLA 1.11.19.-15.01.20
KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN SEKÄ AIKUISTEN JA 
NUORTEN TAIDEPAJAN NÄYTTELY ”TULEVAISUUDEN TOIVOT”
-Petäjä-opiston Karvian taideryhmät-

NuuKANIKKI-KIRppIs 
palvelee williä väkeä pe.1.11. ja 4-7.11

KESKIVIIKKO 30.10.
KIRJAILIJAVIERAILu
Rikoskirjailija Arttu Tuominen
Karviasali klo 18.00.
Vapaa pääsy!
-Karvian kirjasto- 

PERJANTAI 1.11.
HILJAA VIRTAA DON Elokuvailta Karviasalissa klo 18.00.

Fjodor ja Sergei Bondartshukin ohjaama Hiljaa virtaa Don –
elokuva pohjautuu Mihail Sholohovin Nobel-palkittuun 
romaaniin. Tarina kertoo kansannousun sankareista ja 
vihollisista I maailmansodan, bolsevikkien vallankumouksen 
ja Venäjän sisällissodan aikana. Kyseessä on Ainoa Bondart-
shukien elokuva, joka on ohjattu alun perin englanninkieliseksi. 
Sisältää suomenkielisen tekstityksen. Elokuvan kesto 2h 55min. 

Elokuvan puolivälissä pidetään tauko, jolloin on mahdollisuus 
ostaa kahvia ja leivonnaisia kanttiinista. 
Vapaa pääsy. 
-Suupohjan Suomi-Venäjä – seura- 



WILLIT HALLOWEEN BILEET
Karviatalon nuorisotilassa ja Nelis Caféssa  klo 18-21.
Ohjelmaa, kisoja, hyvää musiikkia, kasvomaalausta. 
PUKEUDU HALLOWEEN TEEMAAN JA TULE BAILAAMAAN! 
Paras asu palkitaan!!! Lasten ovat vanhemmat tervetulleita 
tapahtumaan seuraamaan, valvomaan ja muuten vaan. 
Liput 2€
- Karvian 4H 7- 8 lk kerhoryhmät -

KANTApuBI TÄLLIssÄ
Klo 22-04 Willin viikon avaus Tällissä
Discoilua Willisti / Dj DON JAKE
Vapaa pääsy!

KYLÄKROuVIssA
Karaoke & Disko
Vapaa pääsy!

LAUANTAI 2.11.
KOTIRuOKApÄIVÄLLIsET
Ämmälän Sopukalla (Ämmäläntie 406) klo 11-14. 

Tarjolla perinteistä kotiruokaa noutopöydästä sen seittemää 
sorttia. Aikuiset 12 €, lapset 7-15v 5€, alle kouluikäiset 0€. 

*Ämmälä-Mattilan kyläyhdistys*

ME & I Vaate-esittelijä Kunnantalon valtuustosalissa klo 10-15. 
Esillä laadukkaita ja ekologisia eurooppalaisia lasten- ja 
naistenvaatteita. Tule katsomaan ja sovittamaan syksyn uutta 
vaatemallistoa!



KANGOO JuMps – KOKEILE JOTAIN HuLLuA & ERILAIsTA!

Tule rohkeasti kokeilemaan miltä tuntuu pomppia Kangoo jumps 
kengillä. Se on uusi, räjähtävä, erilainen ja hyvin motivoiva 
liikuntamuoto. Kangoo jumps on kehitetty vaikuttamaan moni-
puolisesti koko kehoon kehittäen samanaikaisesti sekä 
lihaskuntoa että kestävyyttä. Tunnilla käytetään välineenä 
Kangoo Jumps -kengurukenkiä! Pomppuharjoittelu rasittaa nive-
liä jopa 80% vähemmän. Kengät ovat turvalliset käyttää ja ne 
soveltuvat kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille. Tuntia suositellaan 
erityisesti niille, jotka kärsivät nivelongelmista.
 
Lajiin tarvitset mukaasi pitkät sukat (noin puoleen väliin pohjetta 
ulottuvat) ja vesipullon. Maksuton tutustuminen järjestetään 
Willin viikon kunniaksi Karviatalolla la 2.11.2019 alkaen 
klo 14.00. Hauskan liikuntaelämyksen ohjaa Kangoo Jumps 
kouluttaja ja maahantuoja Veronica Deac Turusta. Uusi liikun-
tamuoto sopii kaikille ja on juuri niin hauskaa, miltä se näyttää. 
Kengän kokoja löytyy ohjaajalta seuraavasti: 2 paria XS (34 - 36), 
12 paria S (36 - 38), 12 paria M (39-41) 4 paria L (42-44) 2 paria 
XL (45 -48). Ei ennakkoilmoittautumista. Kaikki kokeilunhaluiset 
mahtuvat mukaan. Järjestäjät auttavat alkuun, vaikka kädestä 
kiinni pitäen.
-Karvian liikuntapalvelut-



KALEVAuVA
Karviasalissa klo 19.00.
Kalevauva.fi on helsinkiläinen humoristista folk-poppia esit-
tävä trubaduuriyhtye. Yhtye on tullut tunnetuksi internetin väli-
tyksellä julkaistuista kappaleistaan, joiden sanoitukset on koottu 
yksinomaan Vauva-lehden keskustelufoorumin keskusteluista. 
Yhtye perustettiin aikoinaan kesän 2016 Kaustinen Folk Mu-
sic Festival -tapahtumassa esiintymistä varten. Yhtyeestä tuli 
kuitenkin niin suosittu, että se jatkoi toimintaansa festivaalien 
jälkeenkin.
Liput 20€/15€ alle 15-vuotiaat
-Nuoriso- ja kulttuuritoimi-

KANTApuBI TÄLLIssÄ
klo 22-04 Karaoke, vapaa pääsy!

KYLÄKROuVIssA
Bilebändi Bro days, liput 10€

HOLIsTINEN HYVINVOINTIpÄIVÄ JA ILTAMEDITAATIO
Sinikka Hakanen ja Susanna Niemi tekevät hoitoja ja tulkintoja 
Mirva Valkaman luona Karvian keskustassa.
Sinikka tekee Tarot- ja astrologisia tulkintoja sekä energiahoitoja 
ja intialaista päähierontaa. Astrologista karttatulkintaa varten 
tulee toimittaa tiedot syntymäajasta ja paikasta etukäteen 
Sinikalle. 

Lisätietoja Sinikan hoidoista ja tulkinnoista: 040 932 9123. 

Susanna tekee enkelienergiahoitoja ja tulkintoja erilaisilla 
korteilla. Valittavissa enkeli-, keiju-, eläin- tai yksisarviskortit sekä 
kalevalainen tarot. 
Lisätietoja Susannan hoidoista ja tulkinnoista: 044 285 5331. 
Hoito- ja tulkintakokonaisuudet ovat suunniteltavissa 
yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 



Ohjattu ILTAMEDITAATIO lauantain hoitopäivän päätteeksi. 
kellonaika varmistuu lähempänä päivää. Seuraa ilmoituksia 
facessa tai ota yhteyttä Mirvaan, jos iltameditaatio kiinnostaa.
Meditaation kesto n. 1h, hinta 10€ sisältää iltapalan. 
Lisätiedot, hinnat, ajanvaraukset hoitoihin ja tulkintoihin sekä 
ilmoittautuminen meditaatioon: 
Mirva 050 535 3659

KYNTTILÄKIRKKO
klo 18.00. 
Luetaan vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja 
sytytetään jokaiselle kynttilä. Tilaisuuden toimittavat kirkkoherra 
Seppo Myyryläinen & kanttori Juhani Yli-Antola. Musiikissa 
avustaa Karvian Kirkkokuoro.
-seurakunta-

SUNNUNTAI 3.11.
RENTOuTTAVA HENGITYs
Karviasali klo 15.00.
Hengitys on automaatio, jota ilman yksikään elävä ei pärjää. 
Hengitys on kuitenkin usein häiriintynyt eri syistä, esimerkiksi 
aikataulujen hektisyyden, ulkonäköpaineiden ja istumatyön 
lisääntymisen vuoksi. Häiriintynyt ja pinnallinen hengitys 
vaikuttaa etenkin unen laatuun, aineenvaihduntaan, kehon 
lihasjännityksiin sekä lisää negatiivisia psyykkisiä oireita, kuten 
jännittyneisyyttä, stressiä ja rauhattomuutta. Tule kuulemaan 
aiheesta lisää ja oppimaan helposti omaksuttavia harjoituksia, 
joiden avulla opit tunnistamaan ja tiedostamaan hengityksesi 
laadun, ja ennen kaikkea rentoutumaan.
Vapaa pääsy.
-Kulttuuritoimi-



ILTAKIRKKO
klo 18.00
Tilaisuuden toimittavat kirkkoherra Seppo Myyryläinen & kanttori 
Juhani Yli-Antola, saarna Kaarina Hautala.
-Seurakunta-

KANTApuBI TÄLLI
klo 17.00 alkaen tietovisailu Willein kysymyksin.
Vapaa pääsy!

KYLÄKROuVI
klo 18.-02.00 Karaoke.
Vapaa pääsy!

MAANANTAI 4.11.

ILMAINEN LAVIs
Urheilutalo klo 15.-16.00 
Willin Viikon kunniaksi kunnan liikuntapalvelut tarjoavat 
maksuttoman tutustumisen lavikseen palloilusalissa.
Vetäjänä toimii Sari Penttilä. 
-Liikuntatoimi-

TOIVON KIpINÖITÄ
Tervatupa klo 18.00 alkaen.
Monenmoista ohjelmaa, seurustelua, arvontaa, 
lämmintä makkaraa, kahvia ja pullaa.
Lippu 10€, sisältää kahvituksen.
-Ainot & Reinot, Kulttuuritoimi-



TIISTAI 5.11.
AsIAA VIOIsTA JA VAIVOIsTA
Karviasali klo 18.-20.30
1.   Syöpä voi tulla lapsellekin .
2.   2-tyypin Diabetes ammattilaisen omakohtaisesti kokemana.
3.   Joukossa terveys tiivistyy - teatteri tekee hyvää .

Tilaisuus on maksuton, kahvitarjoilu.

-Lions Club Karvia, Nuorisoseurat Satakunta, 
-Kansalaisfoorumi

TORppARIVApAuTuKsEsTA sATA VuOTTA
Perinneilta kunnantalon valtuustosalissa klo 18.00.
Kokoonnumme muistelemaan, vaihtamaan tietoja ja kuulemaan 
kylittäin eteneviä lyhyitä esitelmiä jo yli sata vuotta sitten valtion 
torpista alkaneesta vuokraviljelmien ja asuntotilojen eli torppien 
ja mäkitupien vähittäisestä muuttumisesta itsenäisiksi tiloiksi. 
Yksityismailla muutos vauhdittui sisällissodan jälkeisestä 
uudistuksesta, Lex Kalliosta, jonka satavuotisuutta on aika 
viettää tänä vuonna.  Esitelmiä kuullaan sekä kotiseutu-
yhdistyksen jäsenten perinteen keruutyön pohjalta että yli 
entisten kunnanrajojen. Karviaa kun on siirretty idemmäksi 
ottamalla aluetta mukaan Rihkaasta ja luovuttamalla Pukarasta.
Tilaisuutta edeltää kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.  
Osa tilaisuudesta taltioidaan perinnetyön käyttöön.  Kirjamyyntiä 
aulassa. Ennakkotiedot Juha Suni, puh. 044 722 62 92.

-Karvian kotiseutuyhdistys ja 
Satakunnan tapahtumakirjakauppa-
 



KESKIVIIKKO 6.11.

ORFFIT – IHMEKOLMOsET VAuHDIssA
Karviasali klo 10.30 (päivähoito). Alakoulu klo 12.00.
Lastenmusiikkiorkesteri Orffit on lempeä mutta villi. Orffeissa 
soittaa kolme isämiestä Kimmo, Matti ja Hannu. Orffit on televi-
siossa Laulujen osto- ja myyntiliikkeessä. Orffit on Karviassa. 
Orffeilla on kitaroita, saksofoneja, haitareita ja pikkusriikkisen 
kummalliset rummut. Orffit onnistuu soitannoissa paremmin kuin 
valokuvissa. Orffeilla on tärkeä tehtävä, mutta he eivät ole ihan 
varmoja siitä mikä se on? Orffien tehtävä on kesken. Orffin 
miehet soittaa Karviassa hiljaakovaasopivasti ja heidän 
lauluistaan tiedetään seuraavaa: Laulut soitetaan peräkkäin 
pienien väliuteliaisuuskohtausten kera. Aluksi soitetaan 
ensimmäinen laulu ja lopuksi viimeinen. Lauluilla on nimet: 
Pääjalkaiset, Saippuakuplia, Hiekkalapio lyö, Ihmekolmoset ja 
Saman auringon alla. On muitakin. Kaikki laulut soitetaan ihmeel-
lisen taitavasti, jonka tiedon paikalle saapuneet maan asukit 
sulkevat aarrearkkuihinsa.

4H- WILLIBINGO 
Karviatalon nuorisotilassa klo 19.00.
Willit palkinnot. Uudet ja vanhat pelaajat tervetuloa! 
Tule kokoperheen kanssa jännittämään mitä voitat.
Bingo lipuke 6 €. Pelataan kaksi kierrosta. Väliajalla juodaan 
kahvit ja mehut.

KuLTTuuRIKEsKus sKANTZIN AVAJAIsJuHLA 
VIDEOTALLENTEENA
Karviasali  klo 19-21.00.
MEKA TV:n Taiteesta työtä -hankkeen toimesta on tallennettu 
kulttuurikeskuksen avajaisjuhla, joka sisältää myös Willi Karvia 
hupaelman. Aulan väliaikabuffetissa myynnissä kahvia/teetä ja 
makeita/suolaisia herkkuja. Vapaa pääsy!
-MEKA TV.n Taiteesta työtä -hanke / Karvian matkailu ry-



YHDIsTYsTEN KOuLuTusILTA
Kunnantalon valtuustosali klo 18-19.30.
Petäjä–opisto toivottaa yhdistykset ja järjestöt tervetulleiksi 
kuulemaan sekä keskustelemaan opiston tarjoamista 
koulutusmahdollisuuksista Karvian valtuustosaliin. 

Tilaisuuden ohjelmassa on kahvitarjoilu. Petäjä-opiston esittely 
koulutuksen järjestäjänä ja yleiskeskustelu järjestöjen koulutus-
toiveista sekä koulutusten ja kurssien järjestämisestä 
käytännössä. 

Toivomme ennakkoilmoittautumista:
jyrki.kappi@sasky.fi /0504068054
-Petäjä–opisto-

TORSTAI 7.11.
sOTA JA RAKKAus – KONsERTTI
Karviasali llo 19.00.
Karvian perinteikäs, vuodesta 1947 toiminut soittokunta ja Retro 
-pojat viihdyttävät yleisöä yhteisessä konsertissaan. Konsertin 
ensimmäisessä osiossa kuullaan sota-ajan lauluja ja väliajan 
jälkeen nautitaan rakkauden täyteisistä sävelmistä. Väliajalla 
konserttiyleisöä palvelee maksullinen kahvio.
Vapaa pääsy!
-Karvian soittokunta & Retro -pojat-

ILMAINEN LAVIs
Urheilutalo klo 19-20.00.
Willin Viikon kunniaksi kunnan liikuntapalvelut tarjoavat maksut-
toman tutustumisen lavikseen palloilusalissa. 
Vetäjänä toimii Sari Penttilä. 
-Liikuntatoimi-

ME & I Vaate-esittelijä kunnantalon valtuustosalissa klo.18-21.
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PERJANTAI 8.11. 

WILLI YÖ
Nuorisosihteeri haastaa kuntalaiset tekemään omia valotaide-
teoksiaan pihoihin, puutarhoihin tai ikkunoihin. Vain 
mielikuvitus olkoon rajana! Annetaan Karvian valaista pimeä 
marraskuun kaamoksen yö!

KUNNANTALOLLA TAPAHTUU

KLO 18.00. WILLI KANsA TILATEATTERIKATsELMuKsEN 
JA WILLIN YÖN AVAJAIsET  

18.15 RYHMÄ LYMY (Seinäjoki), Musiikillinen dialogi - 
“Sinä, ystäväni!”,  Valtuustosali
18.45 pOKKA pITÄÄ (Parkano), Yhteisnäiskoulun aula
19.15 KAsVATIT (Ilmajoki) “Toivo on erilainen?”, Yhtenäiskoulu
20.00 KOOTuT (Ilmajoki): “Toivo on maailman julma pila, koska se 
pidentää ihmisen kärsimystä” - Willelän ranta/grillikota
20.30 AINOT JA REINOT (Karvia) : Aina on toivoa, Ulkomuseo alue
21.00 IMpROT (Karvia): Rikkinäinen prinsessa, Sampola
21.50 TuNNusTusTEN JAKO ja Kiertopalkinnon luovutus, Valtuustosali

KLO 15.00-21.00 COMpANY uusI MAAILMA
CUM Labyrinttimiehet ovat ryhmä sanattomia teatterihahmoja. 
He mittelevät arkisten askareidensa kanssa ympäri kylää sekä 
ovat toimessa suomalaiskansallisen monipelin parissa, johon 
kuuluu muun muassa minisuksisprintti ja paitabingo. Pelikenttä 
muodostuu klo 15-21 välisenä aikana kylän raitilla 
olevista kohteista, kuten villisikabaarin parkkipaikka, lähikauppa 
ja valtuustosalin aula.



KLO 18.30 BIRGITTA ÄIJÄLÄ
Parkanolaissyntyinen herkkäotteinen laulaja- ja lauluntekijä.   
Willinä yönä valtuustosalissa kuullaan Pipsan kauniin puhuttel-
evia sävellyksiä ja välillä piipahdetaan myös kaunismelodisten 
covereiden parissa.

pE 19.45 valtuustosalissa kaikkien rakastamat Retro -pojat 
viihdyttävät letkeällä olemuksellaan ja mutkattomalla 
lavakarismallaan!

KLO 21.00 MYKÄT VARpAAT 
Tyylillä valittuja covereita akustisesti suomeksi. 
Mykät Varpaat: Joonas Mykkänen (kontrabasso), Julius Rauta-
korpi (kitara & laulu), Lauri Talasniemi (bongorumpu & kellopeli), 
Harri Varpanen (kitara, laulu & huuliharppu)

KLO 22.00 HELMIKuuN 30. pÄIVÄN HÄRKÄ
Helmikuun 30. päivän Härkä on sillisalaatti, sekasotku ja runsau-
densarvi. Esityksessään ryhmä ruotii parisuhteen kipupisteitä, 
maailmantuskaa sekä tuskaa. Härkä tökkii sarvillaan elämän vir-
tuaalisia reikiä vimmaisesti kuin fallos, Härkä huiskii hännällään 
kuoleman kärpäsiä leppeästi kuin kevättuulonen. Ryhmä nousee 
sulosoinnuillaan siivilleen kuin feeniks, tai mätkähtää rähmälleen 
kuin Viren. Alussa kaikki alkaa ja on hieman vinksallaan, keski-
vaiheilla solmut kiristyvät, langat sotkeutuvat, lopussa homma 
on loppu. Musiikillinen esikuva ja suuri vaikuttaja Härälle on ollut 
Matti Nykänen.

KLO 23.00 KIKKA-sILJA YsTÄVINEEN
Miten taipuvat iki-ihanat 80–90 -luvun Kikka-hitit ukulelein, 
banjoin ja bassoin? Kikka-Silja ystävineen tarjoilee kansalle 
takuuvarmoja Kikka-hittejä luomuhenkeen ja folkilla otteella. 
Haluamme kiihdyttää ja viihdyttää! Kikka-Silja (laulu, ukulele, 
kantele),Timo (banjo, ukulele), Sampsa (kontrabasso).



KLO 17-00.00 WILLIKEITTIÖ
Keittoineen & grilleineen kunnantalon pihassa. 

KLO 17-00 KAHVILA TOIVO
Tuttuun tapaan kunnantalon aulassa on myynnissä upeita suolai-
sia ja makeita herkkuja kahvin ja teen kera. Lisäjännitystä iltaan 
voi hankkia ostamalla arpoja legendaarisesta arpapöydästä.  

Kunnantalon UV-valotaiteesta vastaa maaginen Flowers of Life, 
muu valaistus/äänentoisto Opo´s sound!

KLO 17-23.30 pOp up –MYYNTI KuNNANTALOLLA
Kunnantalon vanhan puolen käytävä muuntuu Willinä yönä 
myyntipisteiksi! Tuo myyntiin käsitöitä, taidetta, leivonnaisia ym. 
mukavaa. Jokainen vastaa itse omasta hinnoittelustaan ja 
myynnistä. Varaathan paikkasi ennakkoon. 
marika.eromaki@karvia.fi tai 040 041 4018.

KLO 9-17.00 pARTuRI-KAMpAAMO HIuLussA
WILLEJÄ & LUONNOLLISIA IDEOITA kampauksesi ja hiustesi 
täydennykseksi!!!! 
HIUSDONITSEJA niska- tai päälakinutturoiksi 
* PONNAREITA, joilla loihdit hetkessä ponnarikampauksen ja 
pitkät hiukset
 * TUUHENNUKSIA, joilla saat täyteläisyyttä ja runsaampaa 
vaikutelmaa 
* HIUSLISÄKKEITÄ, joilla mahd. ohentuneet alueet peitetään / 
tuuhennetaan 
* KOKOPERUUKKEJA, joiden käyttö on sallittua muillekin kuin 
hiuksensa menettäneille
 * HIUSKORISTEITA moneen menoon ja monessa tyylissä 
Tule hypistelemään, sovittelemaan, ideoimaan hiuksiisi vaihtelua 
ja uutta ilmettä!! Malleja ja värejä on kymmenittäin, jos sopivasta 
mallista väri ei “natsaa”, tilataan juuri sinulle sopiva väri!! Varaa 
aika tai tule varaamatta!!!  Puh. 0400 767561 / Paula



KLO 17-20 sAMpOLAssA
Nuorisoseuran kahvio avoinna Sampolassa. Suositun, jo 
perinteeksi muodostuneen tarjoilun parissa jatketaan, eli 
saatavilla silakkaa eri muodoissa: 
- Himosilakoita 
- Hiilisilakoita
- silakkapihvejä  
- silakkalaatikkoa 

Myös makeaa kastamista tarjolla kahvin kylkeen, 
mm. vohveleita. Yllätykset mahdollisia! Tervetuloa! 
-Karvian Nuorisoseura ry-

KLO 18-22.00 HIusKuLMAssA WILLI-ILTA
Syksyyn kynttilöitä, hiusjuttuja ja muuta kivaa. 
Kävijöiden kesken arvontaa. 

KLO 11-22.00 HIusKuLMAN KRANNIssA WILLI pOp up- 
KuLMAKAHVILA
Tarjolla keittolounas klo.11-15, jonka jälkeen jatkaa kakkukahvila 
klo 15-22.
Käteismaksu.
-Lalla, Jutta ja Riia-

KLO 17-20 pIKAKAMpAuKsIA WILLIIN MENOON
Hiulu, Hiuskulma, Ihana & Minnan parturi-kampaamo palautta-
vat vanhojen aikojen pikakampaus-palvelun takaisin Willin yön 
menoon! Varaa aikasi ennakkoon tai mene rohkeasti kärkkymään 
vapaata kampaamotuolia laittaaksesi hiuksesi kuntoon Willin 
yön hurjia haasteita varten! Pikakampaus on nimensä mukaisesti 
nopeasti (n.10-20min) tehtävä luomus (föönaus, letti, kiharat, 
nuttura tms.), jonka avulla pääset juhlatunnelmaan menettämättä 
hermojasi ja tahmaamatta sormiasi omien kihartimien tai nuttu-
ratarvikkeiden parissa. Loppulaskukaan ei huimaa uutta upeaa 
kampaustasi, sillä hinnatkin heittäytyivät varsin willeiksi ja ovat 
5-10€.



4H YÖ-KAHVILA klo 19- 24.
Karviatalon nuorisotilassa ja Nelis Caféssa.
Poikkea makoisalle tai suolaiselle syötävälle ja juotavalle!
Illan aikana tunnelmallinen yö-kahvila, jossa soi hyvä musiikki.
Illan aikana mm:

KARAOKEKISA
Sarjat    9-12 v      alk klo.19.00.
             13- 16 v   alk klo.20.00.
             yli 16 v     alk klo.21.00.

BILJARDITURNAUS alkaa klo.20.00.

KANTApuBI TÄLLIssÄ
klo 22-04  Karaoke, vapaa pääsy!

KYLÄKROuVIssA
Truba M.Garnish 

KLO 10-22 NuuKANIKKI- KIRppIKsELLÄ WILLEJÄ 
LÖYTÖJÄ!
Luvassa kaikkea kivaa! Seuratkaa Fb:n ilmoittelua!

RIpsIEN TAI KuLMIEN VÄRJÄYs MAKsuTTA
Minnan parturi-kampaamossa marraskuun ajan hiustenvärjäyks-
en yhteydessä. Saat edun käyttöösi näyttämällä tätä esitettä 
kampaamokäynnin yhteydessä.



LAUANTAI 9.11.

WILL IRIEHA
Karviatalolla klo.12-15.
Koko perheen iloisen tapahtuman ohjelmassa:

 -Kaiken tavaran kirpputori yhden kassan periaatteella, 
   pöytävaraukset Irmeli Hietaluoma p. 0503020206
- Arpoja, Onnenpyörä 
- Buffet
- Lapsille temppurata 
-MLL Karvian paikallisyhdistys-

sATAKuNNAN IMpROLIIGA KLO 11-13
Kunnantalon valtuustosali

Impro liiga on pienien harrastajateatteriryhmien leikkimielistä 
kilpailua improvisaation keinoin. Ottelut ovat yleisölle avoimia 
teatteritilaisuuksia. Luvassa on siis hauskoja esityksiä, jotka 
pisteyttävät tuomarit ja yleisö. Tervetuloa!

Willikansa teatterikatselmuksen yhteydessä järjestettävä impro-
liiga on avoin kaikille ryhmille eikä edellytä katselmukseen 
osallistumista. Improliigaan osallistujista valitaan 
satakuntalaisten ryhmien kesken maakunnallinen voittaja. 
Myös muut osallistujat saavat kisamuiston.

Ilmoittaumiset: jaakko.viitala@nuorisoseurat.fi / 044 0591913



WILLIT RuMMuT
klo 16.00 Neva-Lylyllä Alkkiassa.
Intuitiivinen, vapaamuotoinen rumpusessio nuotion äärellä 
Neva-Lylyn pitkoksien tuntumassa auringonlaskun aikaan.
Tervetuloa mukaan kaikki rummulliset ja rummuttomat!
Halutessaan mukaan voi ottaa myös muita soittimia, äänimaljoja, 
kelloja, helistimiä tai mitä vain mikä tuntuu omalta. Eväitä voi 
myös ottaa mukaan, nuotiosta riittää lämpöä niin rummuille kuin 
makkaroille. Vapaa pääsy!

Kesto: niin kauan kuin sopivalle tuntuu. Rummut soivat 
säävarauksella ajan ja paikan hengen mukaan. Mahdollisuus 
kiertää samalla uusi 1,5km pitkospuulenkki. Paikka löytyy 
Karvian suunnalta tullessa Alkkiantieltä vasemmalle ja 
pienemmän Kangas-Lyly lammen ohi rummun ääntä perille 
seuraten.
Mirva Valkama: 050 535 3659.

KANTApuBI TÄLLIssÄ
klo 23-04 Willin viikon päätösbileet. 
Valttori Aaltonen Duo
Vapaa pääsy! 

KYLÄKROuVI
Legendaarinen Bat & Ryyd
Liput 10€

SUNNUNTAI 10.11.
IsÄNpÄIVÄN sANAJuMALANpALVELus 
Karvian kirkko klo.10.00.
Kirkkoherra Myyryläinen & Kanttori Yli-Antola
-Seurakunta-



pERINTEINEN IsÄNpÄIVÄLOuNAs 
Karviatalon isossa salissa klo.11-15. 

- Lounas seisovasta pitopöydästä ja täytekakkukahvit. 
- Kotimaista lähiruokaa, laktoositonta ja kaikki gluteenittomat 
vaihtoehdot. 

Kaikki ovat tervetulleita syömään ja samalla tukemaan Karvian 
4H lapsi- ja nuorisotyötä. Pöytävarauksia ei tarvita, tilaa riittää.

Aikuiset 22 €, alle 12v- 12 € ja alle kouluikäiset 0€
-Karvian 4H-

OHJELMALLINEN  IsÄNpÄIVÄRuOKAILu sARANTALOLLA
Herkullinen lähiruokaa notkuva pitopöytä katettuna klo.12-14.
Täytekakkukahvit klo.14-15. Ruokailun taustalla soi haitari ja 
ruoan päälle nautitaan tasokkaasta ohjelmasta.

Aikuiset 20€, sisältää tarjoilun & ohjelman, alle 12-v 10€ & alle 
7-v ilmaiseksi. Osa ruokailun tuotosta käytetään lasten- ja 
nuorten kulttuuristipendeihin.
-Ainot & Reinot, Kansanmusiikkiyhdistys & Kulttuuritoimi-

KANTApuBI TÄLLIssÄ
klo 17.00 alk. tietovisailu, vapaa pääsy!

KYLÄKROuVI
klo.18.00-02.00 Karaoke
Vapaa pääsy!



JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN


