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Juhonkota



JOHTOKUNTA 2009 

Seppo Huikuri, pj.   050-5273541 
Marja-Leena Rantanen, vpj. 050-5226544 
Raija Autio, sihteeri  040-5720820 
Eija Anttonen  040-5247301 
Jarmo Latonen  040-8381198 
Seppo Nisula   0400-358797 
Hanna Rantanen  050-5647944 
Pirjo Reiman   040-7098130 
Pauli Takanen  0400-731289 
Juhani Vilkkilä  0400-127260 

varajäsenet:
Sanna Innilä , rahastonhoitaja,  
Leena Latonen 

Kylällä on oma puhelin, joka on kulloinkin menossa 
olevan projektin vetäjällä. Numero on 040-5216401 

Jätehuollon laskutus
Jaana Syversen   050-3643984 

KIITOS !

Kiitos taas kaikille talkoissa ja toiminnassa mukana olleille sekä 
metsästysseuran miehille hyvästä yhteistyöstä! 

Erityiskiitos Matille ja Karille hyvin hoidetuista laduista, joista 
nauttivat viime sunnuntaina 1.3. lähes 200 hiihtäjää Palsinan ja 
Runttimäen välillä. Myös tarjoiluista vastanneille Paulalle, Jussille, 
Sepolle ja Veksille kiitokset .
Ilman pyyteetöntä työntekoa ei koulua voitaisi ylläpitää. Talous on 
hyvässä kunnossa, mutta vaatii tänäkin vuonna ponnisteluja. 

Johtokunta ottaa mielellään vastaan uusia ideoita tapahtumien ja 
toiminnan kehittämiseksi. 
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TULEVAA

Kyläyhdistykselle on tulossa kotisivut kevään aikana, joten seuratkaa 
tiedotusta. 

Johtokunta järjestää koululle nimikilpailun. Mieti siis nykyisin 
kyläyhdistyksen omistuksessa olevalle talolle uusi, osuva nimi ja tuo 
esitys kyläiltaan tullessasi. 

Toukokuussa järjestetään Kertejärven ympäripyöräily ja 
Palsinajärven Ympärijuoksu on tänä vuonna heinäkuun puolella eli 
27.7.09

Ei kun harjoittelemaan! 

TAPAHTUMIA VUODELTA 2008 

Helmikuun aikana koulu remontoitiin viihtyisäksi tapahtuma- 
ja kokoontumispaikaksi. Seppo Huikuri ja Pauli Takanen hankkivat 
tarvikkeet ja talkoissa ahersivat Rauno Huikuri, Jussi Vilkkilä, Esko 
Nieminen ja Terho Hietakoivisto. Paula Takanen ja Inkeri Huikuri 
muonittivat miehiä ansiokkaasti ja Hanna Rantanen keitteli kahvia. 
Ulla Hietakoivisto suunnitteli seinien värit ja hankki verhot 
ikkunoihin.
Kevätkokouksessa toivotettiin uudet asukkaat tervetulleiksi  
ruusujen kera. 

Kertejärven ympäripyöräilyyn sattui erittäin kylmä sää. Se ei 
kuitenkaan estänyt innokkaita osallistujia ja onneksi Kertteen 
maitokopilla oli lämmikkeeksi nuotio ja virvokkeita. 

Kukeron Erämiesten kanssa talkoiltiin metsän istutuksessa 
useammassakin paikassa. Varoja on kerätty myös inventaarioista  
ja järjestysmiestehtävistä. 

Perinteinen Palsinajärven ympärijuoksu keräsi ennätysmäärän 
juoksijoita, joilta tapahtuma sai taas myönteistä palautetta. 

Vanha koulu myytiin siirrettäväksi Iisalmeen. Purkutyö aloitettiin 
syksyllä ja keväällä hirret viedään uudelleen kasattaviksi maatilan 
päärakennukseksi.

Syyskokouksessa annettiin vaipparaha Syversenien Sofia-tyttärelle. 

Seurakunnan kanssa oli koululla kaksi yhteistä tapahtumaa: 
Yhteisvastuusoppaa nautittiin koululla 2.3. ja 7.12. oli 
diakoniamyyjäiset (huutokauppa), joiden tuotto käytettiin 
 Kuoreveden vanhainkodin asukkaiden virkistykseen. 

Kyläilta kaikille kyläläisille 20.3. klo 18. Ohjelman ja iltapalan 
lisäksi pyritään saamaan mahdollisimman monia entisiä Palsinan 
koulun oppilaita ”lyseonsa ”läksiäisiin ennen sen hirsien lähtöä 
uudelle paikkakunnalle. Kertokaahan kaikille tuntemillenne täällä 
koulua käyneille tästä tilaisuudesta ja kutsukaa heidät paikalle. 
Toivomme runsasta osanottoa eli kilauta kaverille ! 
 Kesäasukkaat myös tervetuloa tilaisuuteen. 
Osallistumisensa on jo varmistanut Jämsän sivistyslautakunnan 
uusi puheenjohtaja Pertti Takanen ! 
Illan päätteeksi karaokea ja tanssia. 
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JÄTEHUOLLOSTA 

Sekä Kertteellä että Palsinalla olevien jätepisteiden lajittelussa on 
edelleen ongelmia: osa ei lajittele ollenkaan tai laittaa väärään astiaan 
esim. paperinkeräyspisteeseen kaatopaikkajätteisiin kuuluvaa jätettä 
jne. Tästä johtuen kustannukset nousevat ja kohdistuvat myös niihin, 
jotka lajittelevat oikein. Uudet ohjeet lehtien lajitteluun: NIPUTA
LEHDET ESIM. NARULLA TAI LAITA PAPERIKASSIIN!

Maatuvaa jätettä EI SAA tuoda, vaan se on kompostoitava itse! 

LIIKUNTAA

Kyläläiset ovat ahkeria liikkujia sekä omatoimisesti että ohjatusti. 
Maanantaisin on ohjattua sauvakävelyä Jussi Vilkkilän johdolla klo 
18-19.Keskiviikkoisin on Emppiksen tuolijumppa klo 10.30-11.00 ja 
”turinatunti” sen jälkeen. 
Torstaisin Työväenopiston tehokas kuntojumppa klo 18-19. 
Kuntovihot ovat edelleen koululla, Ahosen maitolaiturilla, Kertteellä 
Uotilan maitokopilla ja  Kertteen laavulla. Osallistujien kesken 
arvotaan palkintoja. Vain yksi suoritus päivässä huomioidaan. 

Kyläyhdistys pitää talkoovoimin latupohjat kunnossa kyläyhdistyksen 
omalla kelkalla. Ladut kulkevat Palsinalta Runttimäkeen ja ovat 
erinomaisessa kunnossa. 

Oivat levähdyspaikat on rakennettu kaikkien käyttöön Kertteelle 
(laavu) ja Juhonkota Kallioniemeen (koulua vastapäätä). Käykää 
nauttimassa vaikka omia eväitä niissä! 

KOULUN VUOKRAUS 

Koulun vuokrausta hoitaa Marja-Leena Saarinen (040-7411658). 
Hinnat ovat sekä kyläläisille että ulkopuolisille samat. 

Koulutilojen vuokra: 
- kokous tai iltatilaisuus ( noin 2h) 30€  
   lisätunnit                   a`  15 € 
- koko päivä   100€ 
- viikonloppu (1-2 vrk)  150€ 
- teltta koulun pihalle    30€ 

Vuokrahinnat edellyttävät, että vuokraaja siivoaa tilat käytön jälkeen. 
Astiat kuuluvat koulun vuokraan 

Astiastojen vuokraus ulkopuolelle koulun: 
- kahviastiasto  15 € 
- ruoka-astiasto  15 € 
- kahvinkeitin  15 € 
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