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Ulkoilmaesitys, joten pukeudu sään mukaisesti. Puffetti väliajalla.
Taustatukena Porvoon kansalaisopisto ja Juornaankylän Nuorisoseura.

KAHVAKUULAJUMPPA
Kahvakuulajumppa jatkuu koko kesän ajan perjantaisin klo 19 - 20 seuratalolla. Vetäjänä Petri Laakso.
Hinta 5 €/kerta. Etu- ja liikuntasetelit käyvät. Omat kahvakuulat mukaan!

UIMAKOULUT
1.7.-12.7. Takajärvi ja maauimala sekä 15.7.–26.7. maauimala ja Valkjärvi.
Uimakoulut kokoontuvat 10 kertaa (ma-pe). Alaikäraja uimakouluihin on 5 vuotta. Uimakoulujen kesto on
45min/kerta. Opetus tapahtuu suomeksi.
Ilmoittautumiseen tarvitaan osallistujan nimi ja osoite sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero sekä
sähköpostiosoite. Ilmoittautumiset ma 24.6. mennessä: askola@askola.fi
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SEURATALON PIHAN KÄYTTÖ
Nuorisoseuratalon piha-alue on yksityispiha, joka halutaan pitää yleisilmeeltään siistinä kylän yhteisiä
tapahtumia, kokoontumisia, talon vuokraajia ja juhlatilaisuuksia varten.
Raskaan kuljetuksen purku-, kääntö- tai parkkitarpeesta on sovittava etukäteen talon vuokraajan Jouko
Pikkaraisen (040 4131552) kanssa. Em. toiminnasta lähetämme jatkossa pihan lanauskustannuksen
suuruisen laskun rahtiyrittäjälle tai rahdin vastaanottajalle.
On hienoa, että nuoriso kokoontuu seuratalon pihapiirin ympärillä. Toivomme kuitenkin pihalla liikkujilta,
erityisesti moottoriajoneuvoja käyttäviltä, myös ymmärrystä siitä, mikä on soveliasta pihan käyttöä.
Mopoharjoitukset sekä raitteiden teko parkkialueelle ja talon ympärille ei siihen kuulu.

NUORISOSEURAN TOIMIHENKILÖT 2013
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri ja taloudenhoitaja
Talon vuokraaja

Mia Jacksen
Timo Johansson
Juha Simola
Jouko Pikkarainen

040 7087470 mia.jacksen@pp.inet.fi
040 7645311
0400 461715 juha.simola@pp.inet.fi
040 4131552

TULE MUKAAN TALKOISIIN
Kaikki ovat tervetulleita mukaan Juornaankylän nuorisoseuran toimintaan. Järjestämme erilaisia kerhoja ja
tapahtumia kyläläisten toiveiden mukaan. Seuratalo on kylän tärkeä toimintapiste, jonka ylläpito vie yhä
enemmän varoja. Siksi jokaisen pienikin apu tai työpanos meille kaikille arvokas.
Seuratalon kunnostustalkoot jatkuvat kesällä 2013 ulkomaalauksella. Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin tai jos
et pääse mukaan, niin voit tukea seuratalon kunnostusta talletuksella tilille 501313-43575 (viitetieto seuratalo).
Ota talkooasioissa yhteyttä Jouko Pikkaraiseen, puh. 040 4131552 tai Juha Simolaan, puh. 0400 461715.

KUNTOSALI
Seuratalon kuntosali on nuorisoseuran jäsenten käytettävissä päivittäin klo 21 asti lukuun ottamatta tilanteita,
jolloin talo on vuokrattu muuhun käyttöön. Kuntosalimaksu on 50 € vuodessa + jäsenmaksu 10 €.
Kuntosalivastaava Kai Eskolainen, puh. 0400 742646

KYLÄSIVUT
Juornaankylän kyläsivut löydät osoitteesta www.juornaankyla.fi. Kyläsivuja päivittävät Juha Simola
(juha.simola@pp.inet.fi) ja Marita Simola (marita.simola@luukku.com). Sivuille haluttu aineisto esim.
ajankohtaiset tapahtumat mieluiten sähköpostilla.

KYLÄN ILMOITUSTAULU
Kylän ilmoitustaulu on nyt parturi-kampaamo Virpin oven vieressä. Virpi hoitaa ilmoitustaulua, joten voitte
jättää hänelle taululle tarkoitetut ilmoitukset esim. kylän tapahtumat ja kokoukset. Ilmoitustaulu on lukittu eikä
ilmoituksia saa omatoimisesti kiinnittää lasikanteen.

PAPERINKERÄYSPAIKKA EKOPISTEESSÄ
Vihreään lavaan saa laittaa vain puhdasta sanomalehtipaperia, josta saatavat tulot menevät koulun
vanhempainyhdistykselle käytettäväksi Juornaankylän koulun oppilaiden hyväksi. Kaikki muu puhdas
jätepaperi pitää laittaa vieressä olevaan keräysastiaan.
Ekopisteessä (luistinradan päädyssä) on omat säiliöt myös lasille, pahville ja kartongille, metallille ja paristoille.
Mitään seka- tai ongelmajätteitä ei pisteeseen saa viedä.
Askolan pienjäteasema on auki torstaisin klo 10 – 18 osoitteessa Hiidenkirnujentie 162. puh. 020 637 7042.
Jokaisen kiinteistön on itse hoidettava sekajätteensä liittymällä järjestettyyn jätehuoltoon.
Lisätietoja: 0200 70707 tai www.ita-uudenmaanjatehuolto.fi

