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Talven taittajaiset
ke 28.1.2015 klo 18-20
Juornaankylän seuratalolla (Myrskyläntie 1201)
Mukana paljon tuote-esittelijöitä mm.

Blingon vaatteet naisille ja lapsille (www.blingo.fi)
Evelacen alusasut koko perheelle (www.evelace.fi)
Huhtasrinteen hunajatuotteet (www.huhtasrinne.fi)
Oriflamen kauneudenhoitotuotteet hemmotteluun ja hyvään oloon
(www.oriflame.fi)
PartyLiten kynttilä- ja sisustustuotteet (www.partylite.fi)
PerfectHomen sisustustuotteet (www.perfecthome.fi)
TopKorun yksilölliset korut (www.topkoru.fi)
Tupperwaren tuotteita (www.tupperware.fi)
Wellnes -hyvinvointituotteet
Esittelijöillä hyviä tarjouksia talven taittajaisiin. Varaudu käteismaksuun.
Lisäksi mahdollisuus antaa itselle hemmotteluhetki maksullisissa näytehoidoissa

niska-hartiaseudun hierontaa Johanna Mangström
Reikihoitoja antaa Kirsi Elo
Nuorisoseuran arpajaiset
Kahvion puolella tarjolla pientä purtavaa

TERVETULOA
Lisätietoja: p. 0400 976584/Marita tai p. 040 7087470/Mia

PESUNKESTÄVÄ PÄÄSIÄISNOITA
Askartelukurssi aikuisille su 15.3 alkaen klo 14.00. Askartelun ohjaaja Marjukka Taos.
Noidan asuun jokainen ottaa mukaan t-paitoja, pitsiä, vanhoja lakanoita ym.mitä voi noidan asuun käyttää
sekä villalankaa hiusmateriaaliksi. Muut tarvikkeet ja materiaalit toimittaa ohjaaja.
Kurssimaksu 45 €, ilmoittautuminen ennakkoon ma 9.3 mennessä, mieluiten tekstiviestillä: 040 7087470
Akka kestää sadetta, pakkasta ja aikaa!
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SEURAKUNNAN SÄHLYKERHOT
Tiistaisin 13.1. alkaen seuratalolla. 1-3 lk klo 17.00-18.00 ja 4-6 lk klo 18.00-18.55. Ohjaaja Jenny Nyholm.

LASTEN LIIKUNTAKERHO
Joka toinen keskiviikko 4.2. alkaen seuratalolla. 4-6 v. klo 17.30-18.30 ja 7-9 v. 18.30-19.30.
Liikunnan ohjaaja Pilvi Ryynänen. Leikkimielistä liikuntaa, akrobatiaa, tasapainoilua, palloilua, hauskuutta.
Osallistumismaksu 2 e/kerta.

KAHVAKUULAJUMPPA
Kahvakuulajumppa perjantaisin klo 19 – 20 seuratalolla. Ohjaaja Petri Laakso. Hinta 5€/kerta. Liikuntasetelit
käyvät. Omat kahvakuulat mukaan.

LAVATANSSIN ALKEET
Sunnuntaisin klo 12.45 – 14.15 seuratalolla 1.2. – 15.3. Opettaja Heli Rusanen. Kansalaisopisto.

NÄYTELMÄRYHMÄ
Kansalaisopiston Tehdään teatteriesitys-ryhmä kokoontuu sunnuntaisin klo 18 – 20.30 seuratalolla 11.1. –
19.4. Ohjaaja Aino-Leena Kylätasku. Yli 12-vuotiaille. Kesänäytelmäksi valmistellaan Molieren Saituri.

TARINATUPA
Eläkeliiton Askolan osaston tarinatupa 19.1. alkaen joka toinen maanantai klo 12 rukoushuoneella.

PIDETÄÄN LUISTELUKOPPI SIISTINÄ
Luistelukoppi on luistelukauden aikana vapaasti kyläläisten ja koulun käytettävissä, varusteiden vaihtoon ja
lämmittelyyn. Pidetään kaikki huolta kopin siisteydestä ja asiallisesta käytöstä.

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 €. Avainpantti
20 €. Kuntosalivastaava Kai Eskolainen, puh. 0400 742646

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 on meille kaikille arvokas.
Lisätietoja puheenjohtaja Mia Jacksen 040 7087470. Seuratalon vuokraaja Jouko Pikkarainen 040 4131552.

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 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.

