KYLÄTIEDOTE
Syksy 2016

TERVEHDYS KYLÄN VÄKI!
Syksy kolkuttelee jo ovea ja ennen kuin huomammekaan on
jo talvi. Juornaankylän nuorisoseuralla puhalsi viime
keväänä uusia tuulia, kun puheenjohtajan jakkaralle istahti
kohtalaisen tuore kyläläinen, Tanja Fast. Keväällä
seurantalolla oli paljon erilaista toimintaa. Erilaiset
harrasteryhmät valtasivat liikuntasalin viitenä päivänä
viikossa. Helmikuussa kyläläiset tapasivat toisiaan Talven
taittajaisissa joissa tuote-esittelijöille ja muille innokkaille
suotiin mahdollisuus tulla myymään erilaisia käsitöitä,
tuotteita ja leipomuksia. Taittajaisiin saatiin myös karvaisia
vierailijoita Peikkorinteeltä. Maaliskuussa panostettiin sen
sijaan kylän lapsiin ja nuoriin, kun järjestettiin Pompi ja
väritä- tapahtuma. Liikuntasaliin oli vuokrattu 13 metriä
pitkä AirTrack- rata ja paikalta löytyi myös silloin kunnassa
kiertävä maailman suurin värityskuva, jota osallistujat saivat
värittää. Kerrottakoon että onnistuimme rikkomaan
maailmanennätyksen, joten kaikki värittäjien nimet
löytynee Guinnessin maailmanennätyskirjasta. Toukokuu oli
seurantalolla touhukasta aikaa, kun kesäteatteri innokkaana
valmistautui kesän Seitsemän veljestä esitystä varten ja
Helluntaitansseissa laitettiin jalalla koreaksi Juhani
Rautiaisen sävelien tahtiin. Kesäkuu menikin sitten
kesäteatterin merkeissä. Toivottavasti mahdollisimman moni
kyläläinen kävi nauttimassa lähikulttuurista, kun sellaista
kerran oli tarjolla!

SEURANTALOLLA TAPAHTUU
Myös tänä syksynä seurantalo tulee olemaan
aktiivisessa käytössä. Monet eri tahot osallistuvat
tuottamaan
erilaista
harrastetoimintaa.
Kansalaisopisto
tarjoaa
näytelmäkerhoa,
lattaritansseja, jooga sekä lavatanssia. Seurakunta
jatkaa jo perinteeksi muodostuneen sählykerhon
ohjaamista, kunta järjestää jumppaa niin lapsille
kuin aikuisillekin ja nuorisoseura jatkaa tuttuun
tapaan
maksuttoman
Nuorisokahvila
Mestan
ylläpitämistä.
Kannattaa käydä ilmoittautumassa kursseille jotta
jatkossakin saadaan pitää näin monipuolinen
ohjelma meidän omalla kylällämme ja mikäs sen
parempaa jos voi edes harrastematkoissa säästä
vähän aikaa kun kaikki muut palvelut tuntuvat
olevan pitkien matkojen päässä!

Lapsiparkista peritään maksu 2€/lapsi/kerta.
Ennakkoilmoittautumiset nroon: 0405799856
viimeistään 2h ennen jumpan aloitusta.

SEURANTALON VIIKKO-OHJELMA (ALK. V.37)

MA

NÄYTELMÄKERHO KLO 18-20.30

TI

SÄHLY 1-3 LK KLO 17-18 JA 4-6 LK 18-19
LATTARITANSSIA ILMAN PARIA KLO 19-20

KE

NUORISOKAHVILA 6-9 LK KLO 19-20.30

TO

LASTENJUMPPA KLO 17.15-18
AIKUISTENJUMPPA KLO 18.15-19

Kansalaisopisto:

(JUMPAN AIKANA PARVELLA LAPSIPARKKI)

https://www.opistopalvelut.fi/porvoo/index.php?l=fi

Askolan kunta:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation
.aspx?SDID=Fin1158427&SID=27e7f638-9087-4cfd-a1d2d99885332dcf&dy=2011559572

Sählyyn ja Mestaan ei tarvitse ilmoittautua J

JOOGA KLO 19-20.30
SU

LAVATANSSIN ALKEET KLO 11-12.30
LAVATANSSIN JATKO KLO 12.30-14

NAAPUREISTA YSTÄVIKSI
Nuorisoseura
haluaa
suoda
kyläläisille
mahdollisuuksia tutustua toisiinsa. Tapahtumiin
osallistuminen on helppo ja luonnollinen tapa
oppia tuntemaan naapureita ja muita kyläläisiä.
Olit sitten uusi tai vanha kyläläinen tule rohkeasti
mukaan.

jotain
mieleistä puuhaa. Kylän
yhteistä
joulujuhlaa vietetään tänä vuonna 70-luvun
teemalla. Ohjelmassa mm. kinkkubingoa ja 70luvun musaa. Joulujuhlaan myydään lähempänä
ajankohtaa lippuja joihin sisältyy ruokailu.

Tänä syksynä seurantalolla järjestetään kolme
isompaa tapahtumaa. Lokatansseissa laitetaan
jalalla koreasti hyvän tanssimusiikin tahtiin.
Adventtiaskartelu on koko perheen tapahtuma.
Askartelemme joulukortteja ja muita koristeita
sekä leivomme yhdessä pipareita. Kaikille löytyy

Tapahtumista tiedotetaan facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/juornaankylannuoris
oseura/?fref=ts
kylän nettisivuilla: http://www.juornaankyla.fi
sekä paikallislehdissä ja kunnan ilmoitustauluilla!

TULE MUKAAN TOIMINTAAN
Juornaankylän nuorisoseura ry:n perimmäinen
tarkoitus on tukea kylän lasten ja nuorten
hyvinvointia mm. tarjoamalla heille erilaisia
harrastemahdollisuuksia. Nuorisoseuran tehtäviin
kuluu myös yhteisöllisyyden lisääminen kylällä
sekä virkeän ja elinvoimaisen kylän edistäminen
ja ylläpitäminen. Johtokuntaan kuuluu yksi
vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 412 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.
Johtokunta
kokoontuu
yleensä
kerran
kuukaudessa
(pl.
kesäkuukaudet)
suunnittelemaan toimintaa kylälle. Tämän lisäksi
johtokunta
kokoontuu
sääntömääräiseen
kevätkokoukseen, sekä syyskokoukseen jossa
valitaan uusia jäseniä mukaan johtokuntaan.
Juornaankylän nuorisoseuran johtokunnassa on
sekä aktiivisempaa että vähemmän aktiivisempaa
porukkaa, kaikki mahtuu mukaan eikä ketään
velvoiteta
osallistumaan
tapahtumien
järjestelyihin
vaan
kaikki
toiminta
on
vapaaehtoista.
Nuorisoseuratoiminta on oiva tapa tutustua
muihin kyläläisiin ja vaikuttaa oman kylän
asioihin. Jos kiinnostuit tulemaan mukaan
johtokuntaan kannattaa syksymmällä tarttua
tilaisuuteen ja saapua syyskokoukseen. Jos sen
sijaan koet että et halua sitoutua toimintaan
mutta voisit ajoittain omien aikataulujesi mukaan
toimia nuorisokahvila- ohjaajana tai olla mukana
jonkin tapahtuman järjestelyissä voit laittaa
yhteystietosi
sähköpostitse
osoitteeseen
juornaankylannuorisoseura@gmail.com
tai
puhelimitse numeroon 046 9344 656. Otamme

TAPAHTUMAT SYKSYLLÄ 2016
1.10 KLO 19-23 LOKATANSSIT
27.11 KLO 12-16 ADVENTTIASKARTELU
10.12 KLO 18-23 HIPPIJOULU

aina avosylin vastaan apua ja ideoita myös
johtokuntaan kuulumattomilta kyläläisiltä.
Seurantaloa voi vuokrata erilaisiin illanviettoihin
ja tapahtumiin. Vuokrausta hoitaa ja lisätietoja
antaa Jouko Pikkarainen puh. 0404131552.
Liikuntasalia
sekä
yläkerran
parvitilaa
(biljardi/darts) vuokrataan myös tuntivuokralla.
Jäsenille 10€ ensimmäinen tunti ja 5€ seuraavat
tunnit. Ei-jäsenet maksavat vastaavasti 15€/10€.
Jos vuokraaja haluaa liikuntasalin lisäksi
keittiötilat
käyttönsä
esim.
lastenjuhlia
järjestettäessä tuntimaksu on 20€/tunti. Lyhyissä
vuokrauksissa yhteys Tanja Fast puh. 0405799856
Seurantalon kellarissa on kuntosali, joka on
seuran jäsenien käytettävissä edullisella 50€
vuosimaksulla Kuntosalista vastaa Kai Eskolainen
puh. 0400-742646
Nuorisoseuran jäseniltä peritään jäsenmaksua
12€/vuosi ja alle 16-vuotiailta 5€/vuosi

Juornaankylän nuorisoseura ry
Myrskyläntie 1201, 07680 Juornaankylä
Puhelin 040-046 9344 656 tai
040-5799 856 Tanja Fast, puheenjohtaja
Sähköpostiosoite juornaankylannuorisoseura@gmail.com

