
 

 

 

 

 

Hiukkajoen kylät ry:n uusi hallitus: 

Väinö Sairanen, puh.joht. (0400341367), Henna Hakoma,  Esko Kosonen (u),  Anne Lehto, Mika Luukkainen,  

Eeva Pekonen (vpj.),  Anneli Pulkka,  Merja Reunanen (siht.),  Annette Silander (u) ja Tanja Tukio. 

 

Kyläyhdistys kiittää Hiukkajoen seudun kyläläisiä ja vapaa-ajanasukkaita sekä muita tukijoitaan ja 

lahjoitusten antajia aktiivisesta osallistumisesta kylätoimintaan.   

Erityisesti lämmin kiitos kaikille talkoolaisille sekä entisille ja nykyisille hallituksen jäsenille ahkerasta työstä 

kylämme hyväksi! 

 

Tiistaina 19.6.18 klo 17 alkaen talkoot Nuorisoseuran talolla.  Siivotaan talo ja ympäristö kesäkuntoon, 

siirretään varastoidut tavarat pois, järjestellään kahvilakalusteet paikoilleen ym. Tervetuloa mukaan! 

 

KYLÄKAHVILATOIMINTA  NS-talolla alkaa ti 26.6.18.  Kahvila on auki tiistai-iltaisin klo 18 – 21.  Myynnissä 

on kahvia, limsaa, jäätelöä ym. virvokkeita.   NS-talon kirppis, käsitöiden myyntinäyttely ja teemanäyttely 

avautuvat  8.7.18. 

 

HIUKKAJOEN KESÄJUHLA  SU 8.7.18  KLO 12 kylätalolla ja pihapiirissä (huomaa muuttunut paikka).  

Ohjelmassa soppaa, kahvia ja pullaa sekä n. klo 13.30 Hiukan teatterin 17. kesänäytelmä ”Kyläkeisarin 

uudet vaatteet”.   Juhlassa myydään myös arpoja, joten otamme mielellämme vastaan arpajaispalkintoja. 

  

Juhlan jälkeen 8.7. klo 15 avautuvat NS-talon näyttelyt: käsitöiden myyntinäyttely ja Kylätoimintaa 25 

vuotta -teemanäyttely.  Myös kyläkahvila palvelee klo 15–17. 

 

Kylätoiminnan 25-vuotisjuhla pidetään su 5.8.18 klo 14 kylätalolla.  Ohjelmassa mm. Punkaharjun 

Mieslaulajien kesäaiheisia lauluja.  Kakkukahvit. Vapaa pääsy.  Kaikki kyläläiset, loma-asukkaat, kylämme 

ystävät läheltä ja kaukaa, lämpimästi tervetuloa – juhlitaan yhdessä!   

 

Talkoita seuraavasti:  ti 19.6. NS-talo,  pe 6.7. klo 17 NS-talolla näyttelyiden pystytys, su 8.7. klo 9 kylätalolla 

kesäjuhlan järjestelyt, su 5.8. klo 10 kylätalolla juhlatalkoot. 

 

Juhlavuoden muita tapahtumia (tarkempi tiedotus myöhemmin):   

*Lokaali, valtakunnallinen kylätoimijoiden tapahtuma Savonlinnassa 31.8. - 2.9.18, jolloin Hiukkajoki on yksi 

retkikohteista. *Rosvopaisti-ilta syyskuussa. *Syödään yhdessä -tilaisuus lokakuussa. 

 

Kyläyhdistys tiedottaa toiminnastaan Puruvesi-lehden muistilistalla ja omilla nettisivuillaan 

(www.hiukkajoki.fi), joten seuratkaapa niitä tarkasti!  Olemme myös Facebookissa.  Otamme mielellämme 

vastaan toiveita ja kehittämisideoita:  ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jätä aloitelappu postilaatikkoon tai 

kommentti nettisivuille. 

Tervetuloa mukaan toimintaan.  Kylätoiminta on tärkeää vapaaehtoistyötä, jonka tuloksena voimme itse 

vaikuttaa kotiseutumme palveluihin ja ilmapiiriin.  Rakennetaan yhdessä hyvää elämää maaseudulla! 

HIUKKAJOEN SEUDUN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA                                                                

                                                                                   KESÄ 2018  

     Kylätoimintaa 25 vuotta – juhlavuosi 2018 

 
    

                                                        

 

       

 


