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Hallituksen terveiset

Kädessäsi on toinen Tähkä-tiedotuslehti, joka jaetaan 
koko Sydänmaan kylän alueelle. Vastaisuudessa Tähkä 
jaetaan vain yhdistyksen jäsenille, joten jos et vielä ole 
jäsen, nyt viimeistään kannattaa liittyä.

Liittyminen kannattaa senkin puolesta, että olemme 
tarkistaneet yhdistyksen omistuksessa olevan 
vuokrattavan kaluston hintoja. Tästä keväästä eteenpäin 
jäsenet ovat oikeutettuja vuokraamaan kalustoa ja 
Turajärven mökkiä edullisemmin kuin muut. Uudet hinnat
löytyvät tämän lehden lisäksi koulun ilmoitustaululta ja 
nettisivuilta.

Jäsenmaksut on kevätkokouksen päätöksellä myös 
uudistettu. Uudistuksen perusteena oli kattojärjestö 
ProAgrian viljelijäjäsenten hinnankorotukset sekä 
vastaisuudessa postilaatikkoihin jaettavat jäsenlaskut. Nyt 
käyttöön otettava perhejäsenmaksu tulee helpottamaan 
jäsenlaskutusta.

Tämä vuosi on Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksessä päätimme, että otamme 
kesäkuussa osaa Avoimet kylät -tapahtumaan, joka on osa 
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Juhlavuoden kantava 
teema on Yhdessä. Yhdistyksen hallituksessa 
toivommekin, että saisimme mahdollisimman monen 
kyläläisen talkoohengessä mukaan avaamaan kylämme 
ovet vierailijoille. Juhla syntyy siitä, että olemme kaikki 
mukana – niin tekemässä kuin juhlimassa.

Terveisin,

Satu Kuronen Manu Vanha-Rauvola
Anu Jokinen Heikki Nikula
Anne Uotila Seppo Uusi-Uola
Harri Ruohonen Hanna Kujanpää
Heimo Nikula Riina Arvela



Talkoorinki

Luonnistaako sinulta esimerkiksi leipominen, makkaran 
paistaminen, pieni nikkarointi, maalaminen tai kenties 
käsityöt? Jotta saisimme nostettua kylän talkoohengen 
uudelle tasolle, päätimme perustaa vapaaehtoisen 
talkooringin. Talkoorinkiin voi ilmoittautua joko 
yhdistyksen hallituksen jäsenille tai sähköpostiin 
sydanmaanpky@gmail.com ilmoittamalla nimen sekä 
puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen. Talkootarpeen 
ilmetessä otamme talkoorinkiläisiin yhteyttä. Ringissä 
mukana oleminen ei velvoita osallistumaan eikä 
yhteystietoja käytetä mihinkään muuhun.

Jäsenyydestä

Jäsenlaskutus muuttuu tänä vuonna siten, että jäsenmaksut
kerätään postilaatikkoihin jaettavilla jäsenlaskuilla. Uutta 
on perhejäsenmaksu, joka kattaa saman perheen 
vanhemmat ja lapset (myös muualla asuvat aikuiset 
lapset), mutta ei enää lapsenlapsia. Tällöin katsotaan, että 
lapsi ja lapsenlapsi muodostavat oman perheen. Viljelijä-
jäsenmaksuun sisältyy ProAgrian Satoa-lehti kolme kertaa
vuodessa. Toivomme, että koette kylän yhteiset asiat 
tärkeiksi ja haluatte jatkaa edelleen yhdistyksen jäseninä. 

Jos et vielä ole jäsen, yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 
maksamalla jäsenmaksun jommalle kummalle yhdistyksen
tileistä (kirjaa viestikohtaan maksettavien henkilöiden 
nimet ja osoitteet).

FI82 5022 0650 0012 69   Länsi-Suomen Osuuspankki
FI85 4450 1450 0001 74   Eurajoen Säästöpankki

Viljelijät Muut
Henkilöjäsenmaksu 10 € 5 €
Perhejäsenmaksu 15 € 10 €



Tulevat tapahtumat

TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT 24.4.
Siivotaan kylän tienvarret yhdessä! ”Yhteislähtö” koulun 
pihalta klo 17, josta saa mukaan jätesäkkejä. Omat 
suojakäsineet mukaan. Roskia voi kerätä myös omaan 
tahtiin oman kodin lähistöltä. Illan päätteeksi talkoolaisille
tarjolla muurinpohjalettuja Lehtimäen pihalla 
(lettukesteille säävaraus). Klo 19.30 alkaen kiertää 
keräysauto, joka ottaa tienvarteen jätetyt suljetut säkit 
kyytiinsä. Keräysalue Sydänmaantien varrella välillä 
Suorannantie – Pännentie sekä Kaukomäentien varrella 
Sydänmaantien risteys – Sepäntanhua. Sivuteiltä pitää 
säkit tuoda Sydänmaantien tai Kaukomäentien varteen. Ei 
omia roskia!  Tolppailmoitusta tapahtumasta ei tehdä.

LOGOKILPAILU 26.4. ASTI
Suunnittele Sydänmaan kylälle logo! Logokilpailu on 
parasta aikaa käynnissä. Kilpailun säännöt löydät netti-
sivuiltamme sekä koulun ilmoitustaululta. Voittajalle 
Kekkilä Oy:n lahjoittama 100 € rahapalkinto.

VAPPUJUHLAT 1.5.
Vappujuhlat pidetään Sydänmaan koululla klo 12-16. Sekä
aikuisille että lapsille suunnattujen kisailujen, visailujen 
sekä siman ja munkin lisäksi äänestetään logokilpailun 
voittaja.

MÖKKITALKOOT
Kevään aikana on tarkoitus siivota kylän mökki 
vuokrauskuntoon. Talkoista ilmoitetaan myöhemmin netti-
ja facebook -sivuilla.

KYLVÖJEN SIUNAUS
Kylvöjen siunaus Manu ja Teija Vanha-Rauvolan 
pihapiirissä. Ajankohta ja tarkemmat tiedot ilmoitetaan 
myöhemmin.



AVOIMET KYLÄT 10.6.
Avoimet kylät -tapahtuma Sydänmaan koululla klo 12-16. 
Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. 
Koululla pääsee tutustumaan kansainvälisiä palkintoja 
voittaneen luontokuvaajan, koulun entisen oppilaan, Tapio 
Kaislan valokuvanäyttelyyn, vanhoihin puntareihin n. 
1850 -luvulta alkaen sekä nauttimaan Kahvila Sydänkävyn
tarjottavista. Kylämme on yksi Avoimet kylät -bussireitin 
varrelle valituista kylistä, joten vipinää on tiedossa.

Lisätietoja

sydanmaanpky@gmail.com

 facebook.com/sydanmaanpky

sydanmaankyla.wordpress.com

Logokilpailussa yhteistyössä 
mukana:

https://www.facebook.com/sydanmaanpky


Turajärven mökki
Hinnasto 1.4.2017 alkaen

Vuokrassa tarkoitettu vuokravuorokausi alkaa klo 16.00 ja 
päättyy seuraavana päivänä klo 15.00. Viikonloppu alkaa 
perjantaina klo 16.00 ja päättyy sunnuntaina klo 14.00. 
Viikko alkaa sunnuntaina klo 20.00 ja päättyy seuraavana 
sunnuntaina klo 14.00.

Kesän vuokrakirja aukeaa yhdistyksen jäsenille 
helatorstain aattona klo 9.00 ja muille helatorstaina klo 
9.00.

YHTEYSTIETO JA VARAUKSET:
Nikula Heikki  050 505 5630

YHDISTYKSEN  MÖKKITILINUMERO: 
Eurajoen Säästöpankki FI15 4450 1440 0005 40

Vuokra tulee maksaa yhdistyksen tilille viimeistään 
kahden viikon sisällä vuokra-ajan päättymisestä. 
Maksaessasi kirjoita viestikenttään Turajärven mökki. 
Kiitos!

https://sydanmaankyla.wordpress.com/turajarven-mokki/

VUOROKAUSI 30 € 35 €

VIIKONLOPPU 50 € 65 €

VIIKKO 80 € 100 €

VUOKRA 
JÄSENILLE

VUOKRA 
MUILLE



VUOKRATTAVAT ASTIAT
Hinnasto 1.4.2017 alkaen

YHTEYSTIETO:
Heimo Nikula 040 504 9117.

YHDISTYKSEN TILINUMEROT: 
Länsi-Suomen Osuuspankki FI82 5022 0650 0012 69
Eurajoen Säästöpankki FI85 4450 1450 0001 74

Vuokra tulee maksaa yhdistyksen tilille mahdollisimman 
pian käytön jälkeen. Maksaessasi ilmoita viestikenttään 
mitkä astiat olivat vuokralla. Kiitos!

MÄÄRÄ

1 kpl 10 € 12 €

97 kpl 8 € 10 €

100 kpl 8 € 10 €

LASIT 100 kpl 8 € 10 €

100 kpl 8 € 10 €

100 kpl 8 € 10 €

SHAMPANJALASIT 98 kpl 8 € 10 €

8 € 10 €

KAHVIPANNUT 2 kpl 3 € 5 €

35 € 45 €

VUOKRA 
JÄSENILLE

VUOKRA 
MUILLE

KAHVINKEITIN 15 L      
(100-110 kuppia)

KAHVIKUPIT + 
LEIPÄLAUTASET          
(sis. aterimet)

MATALAT LAUTASET 
(sis. aterimet)

SYVÄT LAUTASET       
(sis. aterimet)

ATERIMET             
(yksistään vuokrattuna)

TARJOILUASTIAT 
(salaattikulhot, vuoka, 
tarjoiluvadit, kannut)

2 kpl / 1 kpl/  
3 kpl / 2 kpl

KOKO ASTIASTO            
(ei sis. kahvinkeitintä)



Vuokrattavat koneet
Hinnasto 1.4.2017 alkaen

PUHELINNUMEROT:
Uusi-Uola Seppo  050 0725 384
Nikula Heimo  040 504 9117
Nikula Heikki  050 505 5630

YHDISTYKSEN TILINUMEROT: 
Länsi-Suomen Osuuspankki FI82 5022 0650 0012 69
Eurajoen Säästöpankki FI85 4450 1450 0001 74

Vuokra tulee maksaa yhdistyksen tilille mahdollisimman pian 
käytön jälkeen. Maksaessasi ilmoita viestikenttään mikä kone 
oli vuokralla sekä käyttötuntien tai vuokrapäivien määrä. 
Kiitos.

PUUTARHAJYRSIN 10 € / päivä 12 € / päivä Uusi-Uola Seppo

KLAPIKONE 6 € / käyttötunti 8 € / käyttötunti Uusi-Uola Seppo

KIVIKOUKKU 4 € / päivä 5 € / päivä Nikula Heimo

8 € / päivä 10 € / päivä Uusi-Uola Seppo

10 € / päivä 12 € / päivä Lehtimäki Jouni

REPPURUISKU (10 l) 5 € / päivä 7 € / päivä Nikula Heikki

AGGREGAATTI (2 kW) 5 € / tunti 7 € / tunti Nikula Heikki

VUOKRA 
JÄSENILLE

VUOKRA 
MUILLE

SÄILYTYS-
PAIKKA

BETONIMYLLY 
(sähkökäyttöinen)

MAALIRUISKU 
Ehdottomasti pestävä!


