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Hietaman Nuorisoseura – Kyläkoulu – PVY – Vesiosuuskunta – HNS:n Näyttämö – Kylätoimikunta

Hietaman Nuorisoseuran toimintaa
Tänä vuonna seurantalolla järjestetään seuraavia tapahtumia :
 hiihtokilpailut maaliskuussa lumitilanteen salliesssa, seuraa ilmoittelua
 Luova Lava – teatterikerho kouluikäisille maanantaisin
 lasten urheilukoulu ja mahdollisesti 4 H:n toimintaa kesällä
 yleisurheilukilpailut elokuussa
 Nuorisoseuran 95-vuotisjuhlat Suomi 100 – Nuorisoseura viittä
 perhepikkujoulut marras-/joulukuussa

vaille

syyskuussa

Tapahtumista ilmoitetaan erikseen tarkemmin. Tiedotamme pääasiassa Sisä-Suomen Lehdessä (menot-palsta, kokousilmoitukset ja urheilutulokset),
kylän nettisivuilla (www.hietama.fi) ja kylän Facebook –ryhmässä, postilaatikko-mainoksilla ja ilmoitustauluilla.
Seurantalo
Talo toimii kyläläisten, yhdistysten ja porukoitten kokoontumis- ja harrastetilana. Talolla toimii myös Hietaman Nuorisoseuran Näyttämö ja seura
järjestää siellä omia tapahtumiaan. Seurantaloa on mahdollista vuokrata yksityistilaisuuksia varten (häät, syntymäpäivät, hautajaiset, kurssit,
kokoukset jne.).
Uutta talolla: Astianpesukone on uusi ja on moderni. Salin lattia on hiottu ja pintakäsitelty komeaksi.
Seurantalon vuokraus:
sali: 150 m2, istumapaikat 150 hengelle
ravintola: 60 m2, pöydät, tuolit n. 40 hengelle
keittiö: suurkeittiöliesi uunilla, 2 jääkaappia, pakastin, sähkötoiminen kahviannostelija 5 litraa,
kahviastiasto 100 hengelle, 100 kupin kahvinkeitin, astianpesukone, lämpöhaudekattila, tarjoilukärry, mikroaaltouuni 2 kpl, kahvinkeittimiä
näyttämö: 40 m2, soveltuu hyvin ohjelman esittämiseen, orkesterille, hyvät näyttämövalaistukset
vuokrahintojen perustaksat: 150 € (1.5.–30.9.) ja 200 € (1.10.–30.4.), hinnat/tapahtuma
viikonlopun perustaksat: kesävuokra 200 € /viikonloppu, talvivuokra 250 €/viikonloppu
Vuokraushinnat eivät sisällä siivousta. Siivous erikseen nuorisoseuran toimesta on 100 €.
Kahviastiaston ja keittiötarvikkeiden käyttö sisältyy vuokraan.
Vuokrattavana erikseen on:
kahviastiasto 20 €/kerta (enintään 3 vrk/kerta)
iso kahvinkeitin 20 €/kerta (enintään 3 vrk/kerta)
Moccamaster-tuplakahvinkeitin 20 €/kerta (enintään 3 vrk/kerta)
termos 20 €/kerta (enintään 3 vrk/kerta)
grilli + kaasu 20 €/vrk
Katso http://hietama.fi/hietaman-nuorisoseuran-talo/ , siellä on myös kuvamateriaalia tiloista.

Nuorisoseuran johtokunta vuonna 2017
Pentti Kankainen (pj.), Markku Ruuska (varapj.), Nanne Peuhkurinen (siht.), Kirsti Pirinen (rahastonhoitaja),
Eila Kalavainen, Niina Ruuska, Jyrki Kokko, Sirpa Sauriala (varajäsen) ja Henry Kolari (varajäsen)

Johtokunnan lisäksi Nuorisoseuralla on tapahtumatoimikunta, ravintolatoimikunta ja talotoimikunta.
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Tervetuloa mukaan toimintaan! Sinua tarvitaan nuorisoseurassa.
Ota yhteyttä: nuorisoseura@hietama.fi
Yhteyshenkilöt
Pentti Kankainen
pentti.kankainen@gmail.com
0400 833 294

Nanne Peuhkurinen
nannepeuhkurinen@gmail.com
050 303 4477

Markku Ruuska
markku.ruuska54@gmail.com
040 5007486

Nuorisoseuran jäsen-, kannatus- ja lahjoitusmaksut
Hietaman Nuorisoseuran vuosittainen jäsenmaksu on 12 e/aikuinen ja 5 e/10-18 vuotias lapsi-/nuorjäsen. Jäsen-, kannatus- tai lahjoitusmaksun voi
maksaa suoraan johtokunnan jäsenelle tai seuran pankkitilille oheisella pankkisiirrolla.
Lahjoitussumma on vapaa. Kylän yhteistä harrastustilaa Nuorisoseurantaloa on tarkoitus edelleen kunnostaa ja siksi olemme kiitollisia, jos
mahdollisimman moni kyläläinen tukee yhteisen harrastus- ja kokoontumistilamme Nuorisoseurantalon remontteihin tarvittavaa varainhankintaa
jäsenmaksun tai lahjoitusten muodossa. Tänä vuonna Hietaman Nuorisoseura täyttää 95 vuotta ja toivomme seurantalon olevan juhlissa entistä
ehommassa kunnossa.

Hietaman koulu tiedottaa
Oppilaita koulussamme on kuluvana lukuvuonna peruskoulun puolella 76. Eskarissa oppilaita on 16.
Yhteensä lapsia touhuaa koulussamme siis 92. Ensi syksyn koulutulokkaita on vain seitsemän ja oppilasennusteiden mukaan
oppilasmäärämme on laskussa ja sen myötä näyttää siltä, että lähivuosina olemme jälleen kolmen yhdysluokan koulu. Koulun
tulevaisuus ei kuitenkaan ole näillä näkymin uhattuna.Opetusryhmiä esikouluryhmän lisäksi on 4, eli koulussamme on kaksi yhdysluokkaa (1 – 2 ja
3 – 4). Tilanne jatkuu samanlaisena vielä lukuvuonna 2017 – 2018.
Perinteisesti Hietaman koulun tavoitteena on ollut tarjota hyvää perusopetusta ja näin on jatkossakin. Koulunkin puolesta voimme siis toivottaa uudet
asukkaat tervetulleiksi!
Jos sinulla on kysyttävää koulun asioista, niin ota yhteyttä.
Yhteystiedot
Osoite: Hietamantie 96, 44170 HIETAMA
Rehtori Arto Mäkinen p. 020 632 3030 E-mail: arto.makinen@aanekoski.fi
Koulun nettisivujen osoite on: https://peda.net/aanekoski/perusopetus/hietaman-koulu
Muuta mainittavaa…
Hietaman koulun keittokirja on mainio lahja! Voit tilata sen esimerkiksi sähköpostitse:
arto.makinen@ aanekoski.fi. Hinta on naurettavat 5 € koululta ostettuna + postikulut.
Koulu haluaa tehdä yhteistyötä kylän kanssa. Jos sinulla on mielenkiintoinen ammatti tai harrastus,
olet tervetullut esittelemään sitä oppilaille. Myös vinkit tutustumiskohteista omalla kylällä ja
lähiympäristössä ovat tervetulleita.
Muitakin opetusta piristäviä ideoita otetaan mielihyvin vastaan.
Lauantaina 8.4. on koululla ympäristön siivoukseen, linnunpönttöjen ja majojen rakentamiseen painottuva touhupäivä, johon myös kyläläiset ovat
tervetulleita.

Hietaman Pienviljelijäyhdistys ry tiedottaa
Hietaman PVY vuokraa pilkekoneita. Vuokra on jäsenille 30 €/ensimmäinen päivä ja 20 € seuraavat, muille 35 €/ensimmäinen päivä ja 25 €
seuraavat päivät. Koneina ovat traktorikäyttöinen teräketjuleikkurinen Pilkemaster ja traktorikäyttöinen itsesyöttävä viiltoleikkaava Super-Pilke.
Yhteyshenkilöt: Eila Kalavainen 044 271 6912 (Superpilke) ja Seppo Rautiainen 0500 370 535 (Pilkemaster)

Hietaman kylätoimikunnan kuulumisia
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Hietaman kylätoimikunta on toiminut lähes 30 vuotta. Hietaman kylätoimikunnan keskeinen tehtävä on toimia kyläyhteisön kehittäjänä.
Kylätoimikunta toimii linkkinä Äänekosken kaupungin luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin tekemällä kylän kehittämistä koskevia aloitteita,
esityksiä ja kannanottoja. Kylätoimikunnan jäsenet valitaan joka toinen vuosi kyläkokouksessa. Kylätoimikunta on järjestänyt kylällä monenlaisia
tapahtumia, retkiä, kilpailuja ja tiedotustilaisuuksia kuluneiden vuosien aikana.
Tulevia tapahtumia ovat mm.:
 Pääsiäislauantaina poltetaan Pönkäsen rannassa pääsiäiskokko.
 Juhannuksena Pönkäsen rannassa on jälleen perinteinen juhannuskokko.
Muuta
Kyläparlamentti
Hietaman kylätoimikunnalla on edustus vuonna 2016 toimintansa aloittaneessa Äänekosken kyläparlamentissa.
Kyläparlamentti on perustettu lisäämään kaupungin ja kylien yhteistyötä.
5E –hanke ja kierrätys
Hietaman kylä on mukana Maaseudun Sivistysliiton hallinnoimassa 5E –kylät –hankkeessa. 5E kylät –hanke kannustaa kyliä arjen
ympäristötekoihin. 5 E- hankkeen teemaksi Hietamalla valittiin kierrätysasiat. Lisää tietoa 5E –hankkeesta: www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/5ekylat-vahahiiliset-yhteisot.
Leikkipaikka koulun pihalle
Hietaman koulun piha-alueelle on suunniteltu leikkipaikkaa alle kouluikäisille. Kylätoimikunta on ideoinut leikkipaikkaa yhdessä koulun ja
kaupungin kanssa. Eskaripihan leikkipaikalle on suunniteltu hankittavaksi mm. liukumäki, hiekkalaatikko, lelulaatikko ja jousikiikku. Toiselle
puolelle pihaa suunniteltiin sijoitettavaksi mm. hämähäkkikeinu ja penkkejä.
Kyläkokous
Kyläkokous pidetään sunnuntaina 23.4. klo 13.00 Hietaman Nuorisoseuran talolla. Kyläkokouksessa pidetään ideariihi 5E –hankkeen tiimoilta,
katsellaan vanhoja valokuvia ja valitaan uusi kylätoimikunta. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin mm. Hietaman facebook –ryhmässä.
Kylätoimikunnan jäsenet: Erkki Pönkänen (pj.), Minna Tuikka (varapj.), Hanna Yksjärvi (siht.), Seppo Rautiainen (rah.hoit.), Kirsti Pirinen, Sari
Anria, Pasi Remonen, Marjatta Järvenpää, Vesa Järvenpää, Anna-Liisa Puranen, Mika Haverila, Kari Ruuska, Eira Puranen (13)
Ottakaa yhteyttä ja esittäkää toivomuksia ja ehdotuksia kylämme kehittämiseksi ja yhteisiksi tapahtumiksi.
Erkki Pönkänen (puheenjohtaja) 040 504 7057, erkki.ponkanen@pp.inet.fi
Sähköpostia voit lähettää kylätoimikunnan omaan postilaatikkoon: kylatoimikunta@hietama.fi

Tontit, vesi- ja viemäriverkko
Tietoa Hietaman tontti- ja kaavoitusasioista saa Erkki Pönkäseltä, p: 040 504 7057, erkki.ponkanen@pp.inet.fi. Tonteista ja kaavoituksesta löydät
tietoa myös kaupungin nettisivuilta: www.aanekoski.fi/palvelut/ asuminen-ja-ymparisto .
Vesi- ja viemäriverkkoasioita koskeviin kysymyksiin vastaa Janne Autioniemi, p: 040 511 6316. Vesi- ja viemäriverkostosta löydät tietoa myös
Parantala - Honkolan vesisosuuskunnan nettisivuilta: http://ph-vok.fi/

Hietaman löydät myös Facebookista!
Ryhmässä on 337 jäsentä. Liity mukaan!
Siellä tapaat nykyisiä ja entisiä hietamalaisia.
Ylläpitäjä: Mira Autioniemi, s-posti: mira.autioniemi@instru.fi
Jos haluat ilmoittaa jotain sivuilla, etkä käytä nettiä, ota Miraan yhteyttä puhelimitse p: 040 521 3372.

www.hietama.fi
Käy tutustumassa ja seuraa Hietaman uudistettuja nettisivuja!
Liity Hietaman Facebook-ryhmään!
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Hietaman Nuorisoseuran Näyttämö
pj. Tarmo Kokko p. 040 768 1721, tarmo.kokko@gmail.com
Näytelmätoiminnasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä!

HIETAMAN NUORISOSEURAN NÄYTTÄMÖ
ESITTÄÄ KEVÄÄLLÄ 2017 RAUNO JUHANNUSVUOREN KIRJOITTAMAN KOMEDIAN

VIIMEISEN PÄÄLLE POLIISI
Ryynänen on kova karju. Jengiä on tullut tainnutettua ja pyssymiehiä vangittua. Silti, syystä tai
toisesta, Ryynänen on saanut siirron pienelle kylälle kyläpoliisiksi. Hiljaistahan elämä siellä on.
Ryynäsen onneksi kuitenkin alkaa tapahtua. Mutta onko tonni ja kulut tarpeeksi kaverin akan
iskemisestä, onko hämärähessut rattopoikia vai TV-moguleita, kuinkas se nainen sitten
isketäänkään? On siinä Ryynäsellä selvittämistä. Ja mikä ihmeen voima saa Ryynäsen
kantamaan kaupasta tölkkijuomaa eräälle naisihmiselle?
Tulkaa porukalla ottamaan asiasta selvää, naurut on taattu! Tervetuloa!
Ensi-ilta lauantaina 11.3.2017 klo 19.00
Muut esitykset:
ke 15.3. klo 19.00
pe 17.3. klo 19.00
su 19.3. klo 14.00
ke 22.3. klo 19.00
pe 24.3. klo 19.00
su 26.3. klo 14.00
ke 29.3. klo 19.00
pe 31.3. klo 19.00
su 2.4. klo 14.00
ke 5.4. klo 19.00
pe 7.4. klo 19.00
su 9.4. klo 14.00
ke 12.4. klo 19.00
pe 14.4. klo 19.00
su 16.4. klo 14.00

Ohjaus: Reijo Kuukkanen

”Olet sää ihmemies Ryynänen.
Maineesi väärtti, totisesti.”

Liput: 13 euroa (lapset 7 euroa)
Ryhmät: väh. 5 hlöä 11 euroa/hlö
Varaukset: Sirkka Rautiainen 040-5768331
Paikka: Hietaman Nuorisoseurantalo, Kinnarintie 22, Hietama

