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Hallituksen terveiset
Tämä vuosi on yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuosi. Pitkä matka on tultu ja vauhdilla mennään 
eteenpäin. Hienoa, että olet mukana yhdistyksen toiminnassa.

Loppuvuosi tuo kyläämme isoja muutoksia. Kylämme maamerkin eli koulurakennuksen 
purku tullaan aloittamaan kesän alussa, ja uuden koulurakennuksen pitäisi olla pystyssä 
koulun alkuun mennessä syksyllä. Yhdistyksessä olemme kokeneet tärkeäksi koulunkäynnin
jatkumisen kylässämme ja sen toteutumisesta voimme tässä kohtaa hyvillä mielin iloita.

Vanha sadekatos puretaan myös purkutöiden yhteydessä ja tilalle rakennetaan erillinen pieni
luistelukoppi ja varasto. Pyörätien rakentamiselle on varattu rahat tälle vuodelle.  
Toivottavasti nämä muutokset ja uudistukset vievät kyläämme eteenpäin ja tuovat tullessaan
paljon hyvää. 

Olemme työstäneet logokilpailun satoa pitkin vuotta ja julkaisemme logon/logot, kun työ 
saadaan valmiiksi. Tämän Tähkä-julkaisun logo on uudistettu logokilpailuun tulleen 
ehdotuksen pohjalta. Alkuperäisen version on suunnitellut Pursiheimon perhe.

Yhdistyksen tavoitteena on nostaa kylämme positiiivisia puolia esiin ja houkutella tänne 
uusia asukkaita vanhoja unohtamatta. Ensi vuonna kylälle tuo vetovoimaa uusi terve koulu, 
jonne osa oppilaista voi kulkea turvallisesti pyörätietä pitkin. Se on paljon pieneen kylään.

Kaiken kaikkiaan pyrimme järjestämään kylämme näköisiä ja kokoisia tapahtumia, joihin 
toivotamme kaikki tervetulleiksi!

Terveisin,

Satu Kuronen (pj.), Heimo Nikula (vpj.), Anu Jokinen (sihteeri), Tuomo Pursiheimo 
(rahastonhoitaja),  Hanna Kujanpää, Riina Arvela, Suvi Katila, Anne Uotila, Seppo Uusi-
Uola ja Heikki Nikula.

P.S. Kurkistathan kääntöpuolelta tulevat kevään tapahtumamme.



Kevään tapahtumat
Tienvarsien siivoustalkoot 28.-29.4.
Siivotaan porukalla tienvarret roskattomiksi. Kukin voi siivota viikonlopun aikana 
haluamansa osuuden silloin kun itselle parhaiten sopii. Säkit/pussit voi jättää suljettuina 
tienvarteen, josta ne kerätään sunnuntaina 29.4. klo 18 alkaen pois. Keräysalue on viime 
vuotiseen tapaan Suorannan tiehaara – Pännentie Tarvolassa sekä Kaukomäentien varsi 
Sepäntanhualle asti. Voit toki siivota kauempaakin, mutta säkit noudetaan vain tältä alueelta.
Kutsumme kaikki talkoolaiset kahville/simalle ja munkille tiistaina 1.5. vappujuhliin 
Sydänmaan koululle.

Vappujuhlat 1.5. Sydänmaan koululla klo 12-16
Perinteistä kylän vappujuhlaa vietämme vapunpäivänä Sydänmaan koululla. Erilaisten 
kisailujen ja visailujen lomassa vanhan koulun ovet avataan yleisölle ja kaikki halukkaat 
pääsevät koulurakennuksen sisälle käymään. Lapsille vanhempaintoimikunta järjestää 
huisin hauskan sponsorijuoksun, tervetuloa kannustamaan lapsia liikkumaan. Lisäksi 
lapsille omia kisoja, arvontaa, makkaramyyntiä ja sima/kahvitarjoilu munkin kera. 
Lämpimästi tervetuloa!

Pruuttahuoneen korjaus
Olemme saaneet kunnalta avustusta pruuttahuoneen katon korjaukseen/entisöintiin. Se 
tullaan toteuttamaan kevään aikana.

Kylvöjen siunaus
Kylvöjen siunaus tultaneen järjestämään tuttuun tapaan Manu ja Teija Vanha-Rauvolan 
pihapiirissä touko-kesäkuun vaihteessa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Turajärjen mökki
Mökin varauskirja aukeaa yhdistyksen jäsenille helatorstain aattona 9.5. klo 9.00. Muille 
varauskirja aukeaa helatorstaina 10.5. klo 9.00. Varauksia ei oteta vastaan vanhoilta eikä 
uusilta vuokraajilta ennen varauskirjan virallista aukeamista! Varaukset Heikki Nikula p. 
050 505 5630.

Yhdistyksen 90-vuotisjuhlat
Yhdistyksen 90-vuotisjuhlaa tullaan viettämään syksyllä kekrijuhlan merkeissä. Seuraa 
ilmoittelua lähempänä.

Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistys ry
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