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KOKO KYLÄN PIKKUJOULU 1.12.
Juornaankylän Nuorisoseura järjestää koko kylän pikkujoulun la 1.12. klo 18 seuratalolla.
- kahvi- ja mehutarjoilu joululeivonnaisen kera
- kylän pikkupellet esiintyvät klovni Teklan avustamana
- jouluista yhteislaulua, säestys Mia Pråhl-Ollila
- musiikkiesityksiä: Lotta Huuskonen, huilu sekä Aku Ollila & co, kitara ja rummut
- näytelmäkerhon joulunäytelmä ”Noudata käsikirjoitusta joulupukki”
- arpajaiset
Alle 12-vuotiaat vapaa pääsy. Aikuiset ja yli 12-vuotiaat 5 € (sis. illan ohjelman ja tarjoilun).

PELLEKOULUN JATKOKURSSI
Pellekoulun jatkokurssi 18.11. sekä 24.-25.11. klo 10-14.30 seuratalolla, Myrskyläntie 1201.
Pellekoulu tarjoaa ilmaisua liikunnallisin keinoin ilman suorituspelkoa, sillä hassulta pitääkin näyttää.
Pääpellenä toimii klovni Tekla eli Aino Honkanen.
Jatkokurssin osallistujien vaatimukset: 1-6- luokkalainen ala-asteen oppilas, pellenenän sietokyky ja
naurutaito. Ilmoittautumiset 15.11. mennessä, Mia Jacksen 040 7087470 soitto/tekstari tai s-posti:
mia.jacksen@pp.inet.fi.
Lisätietoja kurssista: pääpelle Aino Honkanen, puh. 040 7667608.

RUKOUSHUONEEN 100-VUOTISJUHLA
Juornaankylän rukoushuoneen 100-vuotisjuhla tapaninpäivänä 26.12.2012 klo 12 rukoushuoneella.

NÄYTELMÄKERHO
Kansalaisopiston Tehdään teatteriesitys torstaisin klo 19 – 21 seuratalolla syyskaudella 13.9. – 13.12. ja
kevätkaudella 10.1. – 25.4. Ohjaaja Aino Honkanen. Uusia näyttelijöitä kaivataan kesänäytelmää varten.

SEURAKUNNAN SÄHLYKERHOT
Sählykerho (1-3 lk) tiistaisin klo 17-18 seuratalolla. Ohjaaja Timo Johansson.
Sählykerho (4-7 lk) tiistaisin klo 18 - 19 seuratalolla. Ohjaaja Timo Johansson.

PIENOISRAKENNUSKERHO
Seurakunnan pienoisrakennuskerho torstaisin 1-6 luokkalaisille tytöille ja pojille klo 16 -18 rukoushuoneella
(kaksi ryhmää á 1h). Ohjaaja Tuija Salminen, puh. 050 5716810.

ELÄKELÄISTEN TARINATUPA
Eläkeläisten tarinatupa joka toinen maanantai klo 13 rukoushuoneella.
Lisätietoja Sirkku Helokumpu, p. 019 6632652.

KOULUJEN LOMA-AJAT ASKOLASSA
Syyslukukausi 9.8. – 21.12.2012 ja kevätlukukausi 7.1. – 1.6.2013. Syysloma 15.-21.10.2012 (viikko 42) ja
talviloma 18.-24.2.2013 (viikko 8).
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NUORISOSEURAN TOIMIHENKILÖT 2012
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 jäsenasioissa yhteys puheenjohtaja Mia Jackseniin, puh. 040 7087470.

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.

SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO
Terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotto parillisen kuukauden 2. keskiviikkona klo 14 – 15
Juornaankylän koululla ja parittomien kuukausien 2. keskiviikkona klo 14 – 15 Särkijärven koululla.
Tiedustelut 0400 789314. Riskiryhmien influenssarokotus ke 12.12. klo 14 – 15.30 Juornaankylän koululla.

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. Kiertävä ongelmajätekeräys järjestetään seuraavan
kerran toukokuussa 2013.
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

