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Hallituksen terveiset

Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistys ry porskuttaa tällä 
hetkellä eteenpäin hyvällä mielellä. Kylässä aiemmin 
toimineiden yhdistysten eli Sydänmaan pienviljelijäyhdistyksen
ja kylätoimikunnan yhdistymisestä on kulunut aikaa vajaat 
kaksi vuotta. Tuona aikana yhdistyksessä on tehty paljon 
hiljaista työtä, joka toivottavasti kantaa hedelmää pitkälle 
tulevaisuuteen. Yksi suurimmista saavutuksista on tuliterät 
Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksymät säännöt, joiden 
toivomme vastaavan nykyisen yhdistyksen tarpeita. Päivikki 
Lehtihalmen sanoin: ”Kun perustukset ovat kunnossa, on sen 
päälle hyvä alkaa rakentamaan uutta.”

Sääntöjen lisäksi yhdistys on uudistanut pikkuhiljaa Turajärven 
mökin kalusteita ja sisustusta. Olemme ylpeitä myös toimivista 
nettisivuistamme, josta löytyy monenmoista hyödyllistä tietoa 
yhdistyksestä ja kylästä yleensä. Yhteistyö koulun kanssa on 
ollut tiivistä, ja nyt pohdinnassa on lakkautetun koulun 
johtokunnan sijaan mahdollisesti perustettavan vanhempain-
toimikunnan toimimisesta yhdistyksen alla.

Kaiken kaikkiaan toivomme yhdistyksen luovan positiivista ja 
innostavaa ilmapiiriä koko toimialueellensa. Se on mahdollista 
vain, jos me kaikki kyläläiset teemme töitä sen eteen. 
Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia, joten 
nähdään tapahtumissa!

Terveisin, Satu Kuronen, pj
Manu Vanha-Rauvola, vpj
Päivikki Lehtihalme, rahastonhoitaja

 Anu Jokinen, sihteeri
Heikki Nikula, mökkivastaava
Anne Uotila
Seppo Uusi-Uola

 Harri Ruohonen
Hanna Kujanpää
Heimo Nikula



Tiedotuskanavista

Yhdistys haluaa näkyä ja kuulua, joten olemme laajentaneet 
tiedotustamme. Löydä alla olevasta listasta oma tapasi pysyä 
kuulolla!

Perinteistä tiedotusta tolppailmoituksilla jatketaan 
tutuille paikoille. Vapaaehtoisia korjaamaan 
ilmoitustauluja otetaan mieluusti vastaan!

Yhdistyksen sähköpostilista on mutkaton tapa saada 
tietoa tapahtumista suoraan omaan sähköpostiin. 
Halutessasi mukaan yhdistyksen sähköpostilistalle, 
lähetä oma sähköpostiosoitteesi yhdistyksen 
osoitteeseen sydanmaanpky@gmail.com Osoitteita 
käytetään ainoastaan tapahtumista tiedottamista varten.

Tänä vuonna avatut nettisivut pyritään pitämään ajan
tasalla ja kaikki tapahtumat löytyvät myös sieltä. 
Lisäksi nettisivuilta löytyvät helposti mm. 
yhdistyksen vuokrattavat koneet ja kalustot, 
ajantasaiset hinnastot, tilinumerot, valokuvia kylän 
tapahtumista sekä paljon muuta. Kannattaa tutustua! 
sydanmaankyla.wordpress.com

Uusimpana uutuutena yhdistykselle on avuttu 
facebook-sivut. Facebook-sivuille päivitetään kaikki 
yhdistyksen tapahtumat ja sitä käytetään mahdollisesti 
myös epävirallisempaan tiedotukseen. Jos olet mukana
sosiaalisessa mediassa, käy tykkäämässä yhdistyksen 
sivusta!  www.facebook.com/sydanmaanpky

mailto:sydanmaanpky@gmail.com
http://www.facebook.com/sydanmaanpky
https://sydanmaankyla.wordpress.com/


Jäsenyydestä
Yksi yhdistyksen päätavoitteista on luoda ja ylläpitää 
kyläläisten yhteisöllisyyttä. Yhdistys on siis koko kylän 
yhdistys ja täten avoin kaikille Sydänmaan asioista 
kiinnostuneille ikään, sukupuoleen, ammattiin tai mihinkään 
muuhun asiaan katsomatta. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet 
ovat kaikille avoimia riippumatta siitä onko jäsen vai ei. 
Jäsenyys ja jäsenmaksu kuitenkin mahdollistavat monenlaisen 
toiminnan järjestämisen. Jäsenmaksut on pyritty pitämään niin 
alhaisina, että kaikilla on mahdollisuus yhdistyksen jäseneksi 
liittyä. Vuokrattavaa kalustoa ja Turajärven mökkiä saa 
yhdistyksen jäsenet vuokrata 2017 vuoden alusta edullisemmin 
kuin muut. Nyt viimeistään kannattaa liittyä!

Vanhat jäsenet

Tämän vuoden jäsenmaksu kerätään vielä talosta 
taloon -menetelmällä, mutta ensi vuonna pyrimme 
siirtymään postilaatikkoon toimitettaviin 
jäsenmaksulomakkeisiin. Muutosta siis odotettavissa.

Uudet jäsenet: Mahtava liittymistarjous!

Liity perheinesi yhdistyksen jäseneksi 10.11.2016 
mennessä, niin tarjoamme loppuvuoden jäsenyyden 
maksutta ja saat vuoden 2017 jäsenmaksun tämän vuoden 
hinnalla.

Kaikkien 10.11. mennessä jäseneksi liittyneiden kesken 
arvomme 20 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin. Voittaja 
julistetaan syyskokouksessa 16.11. ja lahjakortti 
toimitetaan henkilökohtaiseti voittajalle.



Jäseneksi liittyminen

Halutessasi liittyä jäseneksi maksa jäsenmaksu jommalle 
kummalle yhdistyksen tileistä:

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

Jäsenmaksujen suuruus:

• 5 €    viljelijäjäsen
• 4 €    ei viljelijäsen, perheen ensimmäinen
• 2 €    ei viljelijäjäsen, perheen seuraavat

ONNEA ARVONTAAN!

Saajan FI82 5022 0650 0012 69 Länsi-Suomen OP

tilinumero FI85 4450 1450 0001 74 Eurajoen Säästöpankki

Saaja Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistys ry

Viesti Maksettavien henkilöiden nimet ja osoitteet

Eräpäivä 10.11.2016 niin olet mukana arvonnassa.

Summa €



Tulevia tapahtumia
LIIKUNTAA MIEHILLE joukkuepelien merkeissä jatkuu koulun 
liikuntasalissa joka viikon maanantai klo 19-20.30. Mukaan 
vaaleapohjaiset sisäpelikengät. Alaikäraja 15 vuotta. Vetäjänä 
Harri Ruohonen.

LIIKUNTAA NAISILLE parillisten viikkojen perjantaisin klo 
18.30-19.30 koulun liikuntasalissa. Mukaan yksi jumppaliike ja
siihen tarvittava väline kuntopiiriä varten. Jatkon ohjelmaa 
mietitään ja kehitetään yhdessä eteenpäin.

MURREKAHVILA su 6.11. klo 15 Sydänmaan koululla. 
Kahvinjuonnin lomassa puhutaan Sydänmaan omaa murretta ja 
yritetään kirjata sitä ylös tuleville sukupolville. Kahvilassa 
kahvia ja teetä sekä suolaista ja makeaa. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu. Kaikki murteen taitajat sekä muuten vaan 
murteista, elävästä kielestä tai kahvin juonnista kiinnostuneet 
mukaan.

PERHEKERHOT alle kouluikäisille sekä heitä hoitavalle 
vanhemmalle jatkuvat Sydänmaan koululla joka kuun toinen 
torstai klo 18-19. Kerhossa mm. leikitään, lauletaan ja 
askarrellaan vuodenaikoja seuraillen sekä oleskellaaan rennosti 
mehu- ja piparitarjoilun lomassa. Syksyn kerhokerrat ovat 
10.11. liikenneteema (huom. muuttunut teema, ja että ilta 
jatkuu klo 19-21 aikuisten ja lasten yhteisellä liikenneillalla)  ja
8.12. joulupuuhia.



LIIKENNEILTA LAPSILLE JA AIKUISILLE to 10.11. klo 19-21 
Sydänmaan koululla. Illan yksi teemoista on pimeässä 
liikkuminen ja näkyminen sekä autoilijan että jalankulkijan 
/pyöräilijän näkökulmasta. Lopuksi kävellään kaikki yhdessä 
Rimmintien varteen havainnollistamaan käytännön näkyvyyttä. 
Pukeuduthan lämpimästi ja varmistathan, että olet varustautunut
heijastimilla. Ohjaajana liikenneopettaja Teemu Kujanpää. 
Huom! Perhekerho kokoontuu samana iltana klo 18-19 
liikenneteemalla.

SYYSKOKOUS ke 16.11. klo 19 Sydänmaan koululla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 

PUUROJUHLA pe 9.12. klo 18 Kaunummen kodin viriketiloissa. 
Jouluista ohjelmaa joulupuuron sekä kahvitarjoilun kera. 
Joulupukki vierailee, joten pieni paketti mukaan.

Etsintäkuulutus
Tähkä-nimellä on historiallista taustaa. Sydänmaan 
pienviljelijäyhdistys ry. perustetiin vuonna 1928, ja yhdistyksen
alkuaikoina Sydänmaan kylässä ilmestyi käsinkirjoitettu Tähkä-
niminen lehti.

Löytyykö kenenkään vintin perukoilta tai muista salaisista 
kätköistä enää vanhoja Tähkä-lehtiä?  Yhdistys haluaa tallentaa 
kopiot alkuperäisistä lehdistä nettisivuilleen kaikkien 
luettavaksi. Jos lehtiä löytyy, otathan ystävällisesti yhteyttä.



Risut ja Ruusut
Pysyäkseen ajan hermolla kaikenlainen palaute on yhdistykselle
tärkeää. Anna risuja, ruusuja tai esitä toiveita. Voit antaa 
palautteen suoraan hallituksen jäsenille, lähettää sen 
yhdistyksen sähköpostiin tai käyttää nettisivuilla olevaa 
upouutta yhteydenottolomaketta. Nettilomake on testattu ja 
toimii moitteettomasti!

Yhdistyksen hallituksen jäsenet

sydanmaanpky@gmail.com

sydanmaankyla@wordpress.com/ota-yhteytta

YHDISTYS KIITTÄÄ EURAJOEN KUNTAA, JOKA ON OTTANUT 
OSAA PAINATUSKUSTANNUKSIIN.


