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Kyläkirjeen
sisältö
• Johtokunnan kokoonpano 2022

• Kuulumisia

• Mäenlaskutapahtuma 5.3.

• Kumppanuuspöytä Jukolassa

• Tulossa olevia tapahtumia

-> Kylähistoria iltamat Jukolassa

-> Kesän tapahtumista



Tervehdys kylänväelle!

Nuorisoseuran johtokunnan
järjestäytymiskokous pidettiin
tammikuussa. Tänä vuonna
johtokunnassa ovat mukana:

Lotta Loikkanen, Puheenjohtaja

Pekka Koppanen, Varapuheenjohtaja

Niina Rautiainen, Sihteeri

Anita Ståhlhammar, Rahastonhoitaja

Sanna Unkila

Sanna Auvinen

Kai Heikkilä ( Vittasvastaava)

Pertti Uusi-Kuitti (Jukolan vastaava)

Timo Härkönen (nettisivuvastaava)



Kuulumisia

Koronakurimus alkaa hiljalleen hellittää otettaan, mikä
mahdollistaa myös seuran toiminnan käynnistelemisen pitkän
hiljaiselon jälkeen. 

Mikäli sinulla on toiveita tai ajatuksia siitä, millaista toimintaa
haluaisit kylälle tänä vuonna, niin laittele viestiä sähköpostilla
siitaman.ns@gmail.com , what app ryhmässä tai kun nähdään
kylän raitilla

Vuoden 2022 jäsenmaksun voit maksaa alla olevien ohjeiden
mukaan seuran tilille. Aikuiset 15€, lapset (alle 18-v.) 10€. 
Saaja: Siitaman nuorisoseura
Tilinumero: FI61 5311 0040 0146 26
Viite/ tekstikenttään: jäsenen nimi sekä aikuinen/lapsi
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Pulkkamäkeen
porukalla 5.3. klo
14 alkaen

Hiihtolomaviikon lauantaina on tiedossa koko
kylän yhteinen mäenlaskutapahtuma Mikkolan
Pellolla. 

Pellolle ajetaan kelkoilla tampattu mäki ja päivässä
pulkkakyydin ylös saa halutessaan
moottorikelkalla. Toki hyötyliikuntaa saa ottaa ja 
reippailla itse mäen päälle. 

Nuorisoseura tarjoaa nuotiomakkaraa, 
lämmintämehua ja kahveeta. Mäenlasku puuhissa
ollaan parisen tuntia tai miten porukka viihtyy☺

Tulkaahan mukaan!



Avoin tilaisuus
Jukolassa:Kylien
Kumppanuuspöytä
22.3. klo 17.30->

• Kahvittelu alkaa 17.30

• Varsinainen tilaisuus 18.00

• Aiheina mm. kaavoitusasiat, kylien toiminta,
kaunpunkistrategian esittely sekä kyliltä
nousseet teemat

• Voimme itse ehdottaa aiheita
kumppanuuspöytään liittyen kylän
kehittämiseen ja ajankohtaisiin aiheisiin. 
Näistä voi laittaa ennakkoon viestiä
tuija.aro@orivesi.fi



Siitaman kylän historia iltamat Jukolassa

Pääsiäisen tienoolle on suunnitelmissa
järjestää kylän historia iltamat Jukolassa. 
Tavoitteena on saada kylän historian tuntijoita
kertomaan tarinoita kylähistoriasta. Mukavaa
olisi myös saada iltaan kylähistoriaan liittyviä
materiaaleja.

Mikäli sinulla on tarina/ tarinoita kylän
historian liittyen, jonka haluaisit muille jakaa
laittele sähköpostia siitaman.ns@gmail.com. 
Myös kylän whats appissa voidaan tätä idea 
tuumailla porukalla. Mielellään otetaan ideoita
ja toiveita illan sisällöistä vastaan! ☺
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Tulevan kesän tapahtumista

• Lastenleiriä suunnitellaan jälleen heinäkuulle. Kevään
mittaan vapaaehtoistyöntekijä poppoon kanssa päätetään
leirin aikatauluista tarkemmin. Mikäli sinulla on 
mahdollisuus olla osallisena mahdollistamassa perinteistä
lastenleiriä vapaaehtoistiimissä, niin ilmoittele meille
sähköpostilla, whats papilla tai kylän raitilla ;)

• Sikamaratoonia tuumaillaan. Mikäli tapahtuma päätetään
järjestää ajankohtana on elokuu. Kevään aikana
kartoitetaan vapaaehtoisresurssit ja tehdään sen pohjalta
päätökset tapahtuman järjestämisestä. Mikäli haluat olla 
mukana Sikamaratoonin vapaaehtoisporukassa, niin
ilmoittele meille! Tarjolla erilaisia tehtäviä, pieniä ja
isompia ;)



MIKÄ IHMEEN WHATS 
APP? Miksi liittyä?

• Siitaman kylän what app ryhmä on ollut toiminnassa jo jokusen vuoden. 
Ryhmään pääsee mukaan kaikki kylän toiminnasta kiinnostuneet. 

• Whats app ryhmä on vapaamuotoinen viestintä kanava kaikenlaisiin kylään
liittyviin asioihin. Kuka tahansa ryhmässä oleva saa laitella viestiä ja aloitella
keskusteluita. 

• Ryhmässä kiirii nopsaan ajankohtaiset asiat mm. kylän raitilla huomiota
herättävistä pakettiautoista, karussa olevista hepoisista ja koirista, Oriveden tien
ruuhkista, roskapoliisin terveiset metsistä ja paljon muuta. Ryhmän kautta löytyy
myös usein nopsaan apua, mikäli naapuriapuun on tarve.

• Mikäli, et vielä ole whats appissa mukana, ryhmään pääsee laittamalla
sähköpostia siitaman.ns@gmail.com tai kylän raitilla kohdatessa
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Aurinkoisia talvipäiviä
toivottelee, 

Nuorisoseuran
johtokunnan puolesta, 

Niina


