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Uuraisten Jokihaaran pienviljelijäyhdistys r.y. (Kyläyhdistys)  

Vuosikokous   

Su. 10.4.2016 klo 19 Kylätalo Talas Jokihaara 
Esillä sääntömääräiset asiat, lisäksi suunnittelua ja keskustelua tulevan kesän toiminnasta. 

Varastorakennuksen tekeminen alkaa huhti-toukokuun vaihteessa, kioski avataan kesäkuun alussa ja 

nuoriso-kylätapahtumaa vietetään 25.7. Talaksen aukiolla. Muistithan yhdistyksen jäsenmaksun!!! 

 

 

AITTAKIOSKI PAUNETTI hakee tomeria myyjiä ja kioskitoiminnasta vastaavia aikuisia 

tulevalle jäätelökesälle. Kioskimyyjäksi haluava, ottanet yhteyttä sähköpostilla 

nieminen.maija@gmail.com tai soittamalla 0400 378364. Myyjäehdokkaat haastatellaan 

toukokuussa ja valituille ilmoitetaan viimeistään toukokuun loppuun mennessä.  

Maijalle voi laittaa viestiä jos ja kun joku haluaa tarjota apuaan kioskin vastuuhenkilöille. 

AITTAKIOSKI PAUNETTIin voit tuoda myytäväksi mm. omia käsitöitä. Kioski ei peri käsitöiden 

myynnistä palkkiota. Kioskille voit tuoda myös myytäväksi muuta tavaraa minkä haluat lahjoittaa 

yhdistystoiminnan hyväksi. Jos harrastat leipomista enemmän kuin omiksi tarpeiksi niin voisit 

tarjota tuoretta pullaa tai muuta spaakkelsia kioskikahvioon. Tarvikkeet ja pientä palkkiota luvassa.  

 

 

TALAKSEN VARASTORAKENNUS Varastorakennukselle on lupa saatu. Kattoristikot 

on tilattu ja toimitetaan juhannusviikolla. Kattopellit ovat puutavarataapelin vieressä ja puutavaraa 

on rakennusta varten aika mukavasti. Kevätkokouksessa piirustukset ja suunnitelmat esillä joten 

tule tutustumaan ja ilmoittaudu samalla talkoisiin. Kaivuri saaadaan lainaksi ja kaivurin käyttäjä 

talkoisiin löytyy kylältä. Kaivutyön ajaksi olisi hyvä jos löytyisi pari kippikärryllistä traktoria 

siirtämään kaivumaa rakennustyömaan tieltä pois. Uuteen varastoon tulee tilat vuokralaitteille ja 

tilavaraus myöhemmin rakennettaville kesäaitoille. Varastoon tulee iso liukuovi kentälle päin 

jolloin tilaisuuksien esiintyjillä on katonaluspaikka ja musiikin voluumi ei ota samanlailla kahvin 

ostajan sisäkorvaan kuin kioskin terassilla soitettaessa. Jos lukijalla on tiedossa nuoria, jotka 

opiskelevat rakennusalalle niin anna vinkki. Nuorelle tai nuorille voisi olla tarjolla työharjoittelua 

varastorakennuksen tiimoilta ja harjoittelusta maksetaan palkkaa nuorten kesätyöllistä-

miskampanjan mukaisesti. Lisätietoa hankkeesta ja ilmoittautumisia talkoisiin ottaa vastaan 

yhdistyksen pj. Mikko Nieminen 0400 189238. 
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SOUKKAJÄRVEN OSAKASKUNNAN KOKOUS pe. 15.4. klo 19. Kylätalo Talas. 

Esillä sääntömääräiset asiat ja Sorvasen-järven pinnan nostaminen. Johtokunta koolle klo 18.  
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