
 
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry järjestää 

 

Sunnuntaina 12.2.2023 klo 12-15:00 Mäkitupatalolla, Valtaojantie 7 

koko perheen 

Talvipäivätapahtuma  
Ohjelmassa 

Poniratsastusta ja -kärryajelua perheen pienimmille, 
hinta 2 €. Ponit ovat paikalla klo 12:30-14:30. 

Kivoja sisäpelejä mm. pöytäbiljardi, korona- ja 
labyrinttipelit, fortuna, minigolf… 

Laula oikeaan mikrofoniin! 
Mäkitupatalo täyttyy pienistä laulajatähdistä, sillä voit 
laulaa yksin tai kaverisi kanssa ihan oikeaan mikrofoniin. 
Jokainen laulaja saa pienen ”palkinnon” reippaudesta ja 
rohkeudesta. Lauluaikaa on 12:00-12:30 ja 14:30-15:00 
välisenä aikana. 

Askartele paperista kylän hienoin lumiukko! Kaikki teokset 
pääsevät esille yhdistyksen somessa julkaistavaan Lasten 
taidenäyttelyyn sekä talven ajaksi Mäkitupatalon aulan seiniä 
koristamaan! Yhdistys tarjoaa askartelumateriaalit. 

 

  Myynnissä linnunpönttöjä 5 € 

 

Talvipäivän ruokailumahdollisuus 

Myynnissä pitokokkien valmistamaa hernekeittoa leivän ja levitteen kera, 
jälkkäriksi pannaria hillolla ja kermavaahdolla ja tietenkin myös 
kahvia/teetä/mehua ja pullaa. Hernekeittoa voi ostaa myös kotiin. 
 
Huom! Tilaisuudessa vain käteismaksu 
 
 

 

Tapahtumaan ovat tervetulleita myös muut kuin Mäkitupalaiset! 
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