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ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 
Askolan kunnan itsenäisyyspäivän juhla järjestetään tänä vuonna Juornaankylässä. 

 
BAILATINO 
Kansalaisopiston Bailatino tiistaisin klo 19 – 20 seuratalolla 8.9. – 1.12.2009. Ohjaaja Tarmo Kippola.  
   

SEURAKUNNAN KERHOT 
Sählykerho (4-7 lk) maanantaisin klo 16.30 - 18 seuratalolla. Ohjaajina Timo Johansson ja Jenny Nyholm. 
Sählykerho (0-3 lk) torstaisin klo 17-18 seuratalolla. Ohjaaja Timo ja Sami Johansson. 
 

SÄHLYKERHO ALLE KOULUIKÄISILLE 
Sählykerho 3 – 6-vuotiaille torstaisin klo 16.30 – 17 seuratalolla. Ohjaaja Timo Johansson. 

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

 
NUORISOSEURAN SYYSKOKOUS 
Juornaankylän nuorisoseura ry:n syyskokous pidetään 17.11.2009 klo 19 seuratalolla. Tervetuloa. 

 
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. 
  

KUNTOSALI 
Seuratalon kuntosali on nuorisoseuran jäsenten käytettävissä päivittäin klo 21 asti lukuun ottamatta tilanteita, 
jolloin talo on vuokrattu muuhun käyttöön. Kuntosalimaksu on 30 € vuodessa + jäsenmaksu 7 €. Lisätietoja: 
Katja Paasonen, p. 0500 838102. 
 

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. 
 
 

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. Kiertävä ongelmajätekeräys järjestetään seuraavan 
kerran toukokuussa 2010. 
Jokaisen kiinteistön on itse hoidettava sekajätteensä liittymällä järjestettyyn jätehuoltoon.  
Lisätietoja:  0200 70707 tai www.ita-uudenmaanjatehuolto.fi 
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KEHITTÄMISHANKE VALKJÄRVEN KUNNOSTAMISEKSI  2009-2010 
 
Valkjärvi- yhdistys on yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen, Juornaankylän ja Pakilan yhteisten 
vesialueiden osakaskuntien ja Askolan ja Myrskylän kuntien ympäristötoimen kanssa käynnistänyt järven 
kunnostamishankkeen. Hankkeen tarkoituksena on  laatia suunnitelmat, joiden perusteella ryhdytään järkeviin 
ja kustannustehokkaisiin järven kunnostustoimenpiteisiin. Lisäksi tarkoituksena on parantaa alueella toimivien 
ihmisten tietoisuutta järven tilasta ja sen kunnostamisesta. Tärkeimänä tavoitteena on saada järvellä esiintyvät 
sinileväkukinnot kuriin. 
 
Hankkeeseen kuuluu myös järven koehapettaminen, joka on käynnistynyt elokuussa 2009 ja sitä jatketaan 
talven yli ja ensi kesänä. Laite on ollut lokakuun pois päältä, mutta se käynnistään taas ennen jäiden tuloa. 
Laite pitää järvellä avannon avoimena läpi talven. Avanto tullaan merkitsemään hyvin, ettei se aiheuta 
kenellekään mitään haittaa. Ilmastin  on laite, joka nostaa syvänteen hapetonta vettä pintaan ja ilmastaa sen. 
Syvänteen hapettomat olosuhteet ovat haitallisia järven tilalle, koska ne osaltaan aiheuttavat sinilevän 
esiintymistä järvellä. 
 
Hapettaminen toimii järven kunnostamismenetelmänä, koska sen avulla mm. : 

- turvataan kalojen ja niiden ravintoeläinten elämän edellytyksiä 
- estetään hapettomien toimintojen tapahtuminen, kuten haitallisten tai myrkyllisten yhdisteiden kuten 

ammoniumin, rikkivedyn ja metaanin syntyminen 
- vähennetään fostorin sisäistäkuormitusta ja sen aiheuttamia rehevyyshaittoja  

     (Lähde: Ulvi ja Laakso 2004: Järvien kunnostus) 
 
Hankkeesta saadaan seuraavat tuotokset: happipitoisuustutkimus, sedimenttitutkimus, hapetussuunnitelma, 
kalastuksen hoitosuunnitelma, kasvillisuuden poistosuunnitelma, koehapetuksen tulokset, roskakalan 
koekalastuksen tulokset (roskakalanpyyntikatiskat 11kpl ja nuottaus 2 päivää), järven suojelemisesta kertovat 
infotaulut suunnitellaan yleisille uimarannoille, välitiedotteet kohderyhmille, loppuraportti ja lehtikirjoituksia 
paikallislehdissä. 
 

Lisätietoja: Saara Lilja-Rothsten, puh: 040-5648971 (saara.lilja@helsinki.fi) 

 

                
 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: 
Eurooppa investoi maaseutualueisiin 
 


