
 

 

Hiukkajoen kylät ry:n uusi hallitus: 

Väinö Sairanen, puh.joht. (0400341367), Markku Ahokas, Johanna Auvinen (u),  Maija-Liisa Kosonen (vpj.), 

Anne Lehto (u), Sirpa Luukkainen, Ruth Lähdeaho, Aimo Mäkinen (u),  Anneli Pulkka (siht.) ja Helena 

Saarenkylä. 

TALKOOTOIMINTA.  Kyläyhdistyksen toiminta perustuu talkootyöhön.  Yhdessä tekemällä voimme 

vaikuttaa kotikylämme oloihin.  Merkittävin talkoosaavutus on yhteinen kylätalo, jossa toimivat erilaiset 

harrastuspiirit ja talviajan kyläkahvilat.  Kylätaloa on mahdollista vuokrata esimerkiksi perhejuhlia varten.  

Myös astiavuokraus jatkuu (yhdyshenkilönä Leena Ahonen tai puh.joht.). 

Kylän talkoisiin ovat kaikki tervetulleita. Jokaisen työpanosta tarvitaan vaikkapa hyvän mielen 

ylläpitämisessä tai kahvinkeitossa  – tule siis rohkeasti mukaan! 

Kesän talkooaikoja: * Kotiseutumuseon siivoustalkoot ma 7.6.15 klo 17 alkaen. *Kotiseutujuhlan talkoot 

su 5.7. klo 9 alkaen. * Näyttelyjen ja kirppiksen pystytystalkoot NS-talolla pe 3.7. klo 17–19. 

 

ALKUKESÄN TAPAHTUMIA:  * Vanhat autot la 6.6.15 klo 12-15  

Vanhojen autojen ohiajon seuraamispaikka esim. entisellä postin tontilla.  Kyläkahvila on avoinna klo 12 - 

15.  Hiukkajoki osallistuu näin valtakunnalliseen Avoimet Kylät -tapahtumaan.  

* Lauluilta su 7.6.15 klo 18 kylätalolla, jolloin seurakunta laulattaa.  Väliajalla kahvitarjoilu. 

 

KYLÄKAHVILATOIMINTA jatkuu kesän ajan nuorisoseuran talolla alkaen ti  30.6.15.  Kahvila on auki tiistai-

iltaisin klo 18 – 21.  Myynnissä on kahvia, limsaa, jäätelöä ym. virvokkeita.   Tulossa on myös teemailtoja, 

joten seuratkaa ilmoittelua.  Myös toiveita voi esittää, esim. yhteislaulusta tms. 

 

Kotiseutujuhla museolla su 5.7.15 alkaen klo 12.  Ohjelmassa lohisoppaa, kahvia ja pullaa sekä Hiukan 

teatterin näytelmä ”Sutinaa ja silmäpeliä”.   Juhlassa myydään myös arpoja, joten otamme mielellämme 

vastaan arpajaispalkintoja.  Juhlan jälkeen on mahdollisuus käyttää kyläkahvilan palveluja sekä tutustua 

Hiukan osaajien näyttelyyn nuorisoseuran talolla.  

 

”Hiukan osaajat” -näyttely avataan jälleen su 5.7. klo 15 nuorisoseuran talolla.  Näyttelyyn voivat kaikki 

halukkaat tuoda erilaisia kädentöitä joko myyntiin tai vain näytteille. Jatkamme myös pienimuotoista 

kesäkirpputoria, jonne voi tuoda hyväkuntoista tavaraa myytäväksi kyläyhdistyksen hyväksi.  Kesän 

teemanäyttely on ”Hiukan metsää” eli esittelemme metsään, metsätöihin, metsästykseen ym.  liittyviä 

esineitä ja tarinoita.  Näyttelyjen ja kirppiksen pystytystalkoot pidetään pe 3.7. klo 17–19.   

 

Muita tilaisuuksia: Kyläyhdistys pitää auki kotiseutumuseota kesäsunnuntaisin klo 12–16 ajalla 21.6.–26.7.  

Museoon on vapaa pääsy,  joten tulkaapa tutustumaan kylän historiaan. 

 

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 (talkooväkeä tarvitaan) 

 ja kaikkiin kylämme tapahtumiin! 

Kyläyhdistys kiittää Hiukkajoen seudun 

kyläläisiä ja vapaa-ajanasukkaita sekä 

muita tukijoitaan ja lahjoitusten antajia 

aktiivisesta osallistumisesta 

kylätoimintaan.   

Erityisesti kiitos kaikille talkoolaisille sekä 

entisille ja nykyisille hallituksen jäsenille 

ahkerasta työstä kylämme hyväksi! 
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