HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN KYLÄTIEDOTE
Tiedot seuraavaan tiedotteeseen 20.2.2017 mennessä. Yhteystiedot: Satu Snirvi,
Järveläntie 35, 07590 HUUVARI, 040 566 0691, satu.snirvi@pp.inet.fi

NUORISOSEURA TIEDOTTAA:
Karjalanpiirakkakurssi järjestetään hiihtolomaviikolla torstaina 23.2. klo 10 – 14.
Ota mukaan essu ja oma pulikka, jos on. Taikinat ja muut varusteet löytyvät Jukolasta.
Voit tulla oman aikataulusi mukaan ja saat ostaa tekemäsi piiraat tarvikehinnalla.
Kylämme piirakkamestari Tarja Berg on paikalla opastamassa. Kurssimaksu 5
e/henkilö + ostetut piirakat. Ilmoittaudu pian, viimeistään 21.2. mennessä Satulle,
040 566 0691. Nyt mummut ja vaarit mukaan lastenlasten ja äidit tai isät lasten kanssa
tekemään karjalanpiirakoita YHDESSÄ Suomen juhlavuoden teeman mukaisesti.
JUKOLA TÄYTTI 1.1.2017 KUNNIOITETTAVAT 90 VUOTTA
Tätä juhlitaan alkukesästä la 10.6.2017 Avoimet kylät –päivänä. Alustavasti silloin on
toritapahtuma, maaseutuseuran naisten soppatykissä muhii jonkin sortin keitto ja
muutakin ohjelmaa on suunnitteilla. Lisätietoja tulevissa tiedotteissa. Varaa siis jo päivä
kalenteriisi! Jukola on juhlansa arvoinen! Toivottavasti kaikki kylän yhdistykset
lähtevät mukaan tapahtumaan.
Jukola on ollut monen kyläläisen juhla- tai kerhopaikka ja monet meistä ovat olleet eri
vaiheissa remontoimassa talkoovoimin Jukolaa. Löytyykö sinulta valokuvia Jukolan
tapahtumista, juhlista, näytelmistä, talkoista – haluamme kerätä JUKOLAN
TARINAN kuvien ja muiden muistojen avulla. Voit toimittaa kuvia skannattavaksi
Satulle (040 566 0691) tai lähettää niitä s-postilla ja jos sinulla on muistoja tai
tarinoita Jukolasta, niitäkin otamme vastaan. Ota yhteyttä siis mielellään pikapuolin,
mielellään 15.3. mennessä.
Jukolan vuokra on 250 euroa/vrk. Nuorisoseuran jäsenet saavat koko viikonlopun
tällä hinnalla, muilta veloitetaan lisäpäivistä. Lasten synttärijuhlia varten päätimme
tarjota Jukolaa erikoihintaan 30 euroa/kerta. Loppusiivous kuuluu edelleen
vuokraajalle. Tiedustelut: Kaija Toivonen puh. 040 725 5830 tai
hsns.jukola@gmail.com.
Haluatko olla mukana tukemassa yhteistä Jukolaamme? Voit liittyä jäseneksi ja
jäsenmaksulla saat siis juhlia järjestäessäsi koko viikonlopun perusvuokrahinnalla.
Pienellä jäsenmaksulla tuet myös samalla Jukolan ylläpitokustannuksia. Voit myös
halutessasi maksaa kannatusmaksun. Kaijalta lisätietoja.
Onko nurkissasi toimivia, käyttämättä jääneitä kuntolaitteita?? Nuorisoseura ottaa
mielellään lahjoituksena vastaan joitakin laitteita yläparven nuorten tilaan.
Biljardipöytä sieltä jo löytyy.
Huuvarin-Särkijärven nuorisoseuran puheenjohtajana on Jyrki Pulkkinen, sihteerinä
jatkaa Kaija Toivonen.
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MAASEUTUSEURAN NAISTENILTA ke 22.2. klo 18 alkaen Satu Snirvillä. Suunnittelemme
tulevan kesän tapahtumia (Avoimet kylät 10.6. ja kesätapahtuma Prestbackassa 15.7.)
Tervetuloa mukaan kaikki maaseutuhenkiset – ideoita ja tekijöitä kaivataan.
JUKOLAN POJAT:
Vuoden 2016 kisojen palkintojen jako sunnuntaina 12.3. Jukolassa 🏆🍩☕🏃
Aloitamme kokouksella klo 12 ja jaamme palkinnot sen jälkeen. Mitalimehut ja kahvit
nautitaan myös 😊 Tervetuloa! #askolaliikkuu
KOKOUSKUTSU
Huuvarin yhteisen vesialueen 876:7 osakaskunnan varsinainen kokous pidetään Särkijärven
Jukolassa sunnuntaina 5.3.2017 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään osakaskunnan
säännöissä varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat sekä Tiiläänjärven vesialueiden
osakaskuntien välisen yhteistoimintasopimusten tilanne. Kokouksessa päätetään myös
omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen käytöstä, kuten istutuksista ja yhteisen
vesialueen hoitotoimenpiteistä. Kokouksen pöytäkirja on saatavilla pyynnöstä hoitokunnan
sihteeriltä 12.3.2017 jälkeen.
Hoitokunta
SÄRKIJÄRVEN KIRJASTO
Kirjasto on avoinna parittomien viikkojen keskiviikkona klo 15.30-18.30
Helmikuussa kirjasto on avoinna 15.2. ja maaliskuussa 1, 15 ja 29.3.
Kun varaat kirjoja, voit merkitä noutopaikaksi myös Särkijärven kirjaston.
Nyt seutuvarauksetkin ovat ilmaisia.
Tervetuloa!
ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS
Liput musikaalin Myrskyluodon Maija 16.9. klo 13.00 Helsingin kaupunginteatteriin voit
varata Pirjolta puh, 0405432048.
Laskiaistanssit Vahijärven nuorisoseurantalo Tanhuvaarassa, Hänninmäentie 114,
tiistaina 28.2. Sisään pääsee klo 12 lähtien, tanssi Satu-Maaritin&Heikin tahdissa alkaa klo
13.00. Lippu 10€ sisältää hernekeiton.
Risteily Tallinnaan ma-ti 24.-25.4. Ilmoittautumiset Eilalle puhelin 0407282122.
MARIANPÄIVÄN LOUNAS PRESTBACKASSA su 26.3. klo 12 – 15
Lisätietoja Prestbackan sivuilla lähempänä tapahtumaa.
TALVENTAITTAJAISET JUORNAALLA 26.2. klo 12 - 15
Juornaankylän ns-talolla järjestetään su 26.2. klo 12 – 15 Talventaittajaiset-tapahtuma.
Tiedossa lämärikisaa, makkaranpaistoa ym. toimintaa pihalla ja sisätiloissa tuote-esittelijöitä
ja kahvio. Lisätietoja Juornaankylän sivuilla.
Kylätiedote jaetaan kaikkiin alueemme postilaatikoihin ja julkaistaan myös HuuvarinSärkijärven nuorisoseuran sivuilla. Liity siis sinne jäseneksi. Sieltä voit tarvittaessa sitten
tarkistaa tulevia tapahtumia.

