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”Näettekö mitä tuolla sinisessä hämyssä siintää?
Siellä on maalaistaloja, koulu ja nuoriseurantalo keskellä kylää!
Eräänä päivänä kylään tuli vieraita ja mitä sitten tapahtuikaan!”

TULE katsomaan aitoa maalaiskomediaa:

Väärinkäsityksiä
PS. Ulkoilmaesitys. Pukeuduthan sään mukaan. Puffetti
Paikoitustilaa myös entisen osuuspankin ja kaupan pihoilla.
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KALASTUSLUVAT
Juornaankylän yhteisten vesialueen osakaskunnan kalastus lupien myynti osakkaille ja kylässä asuville.
Lupia myy 6.4.2010 alkaen Parturi-Kampaamo Virpi, Myrskyläntie 1222. Käteismaksu
Lupahinnat 1.4.2010 - 30.3.2011
Luvan hinnat ruokakuntakohtaiset, enintään 3 pyydysyksikköä
Verkko yksi ruokakuntaa kohti 10 €
Katiska, rysä
3€
Henkilökohtaiset
Rapumerta 5 kpl
Viehelupa

10 €
5€

KYLÄSIVUT
Juornaankylän kyläsivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen 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.

PALVELUHAKEMISTO
Juornaankylän palveluhakemisto päivitetään kevään aikana. Palveluhakemisto löytyy kyläsivuilta ja lisäksi
valmistellaan alueen joka talouteen jaettava painettu versio. Hakemistoon voi saada rivi-ilmoituksen sellainen
yrittäjä, jonka yrityksen osoite on postinumeroalueella 07680 Juornaankylä tai yrittäjä itse asuu em. alueella.
Palveluhakemiston tiedot on siirretty suoraan vanhoilta kyläsivuilta uusille kyläsivuille. Jos yrityksen tiedoissa
ei ole muutoksia ja haluatte edelleen olla mukana hakemistossa, teidän ei tarvitse tehdä mitään.
Mahdolliset muutokset ja uudet yrittäjät voivat ilmoittaa tietonsa 8.6. mennessä mieluiten s-postilla Juha
Simolalle (juha.simola@pp.inet.fi). Kyläsivujen ylläpitokulujen ja jaettavan palveluhakemiston kustannusten
takia peritään palveluhakemiston yrittäjiltä 15 euron kertamaksu.

TULE MUKAAN NUORISOSEURAAN
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.
Ota jäsenasioissa yhteys puheenjohtaja Marita Simolaan, p. 0400 976584.

PAPERINKERÄYSPAIKKA HYÖTYJÄTEPISTEESSÄ
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.
Jätepisteessä (luistinradan päädyssä) on omat säiliöt myös lasille, pahville ja kartongille, metallille ja
paristoille. Mitään ongelmajätteitä ei pisteeseen saa viedä.
Jokaisen kiinteistön on itse hoidettava sekajätteensä liittymällä järjestettyyn jätehuoltoon.
Lisätietoja: 0200 70707 tai www.ita-uudenmaanjatehuolto.fi

