Järventaustan kyläyhdistyksen
kesäkirje
Järventaustan kylällä toimii kolme kyläläisiä yhteen kokoavaa yhdistystä. Järventaustan
pienviljelijäyhdistys (PVY) perustettiin 1922, kyläyhdistys aloitti 1981 ja nuorimpana joukossa on
Syrjä-seura vuodesta 2016 lähtien. Yhdistykset tekevät paljon yhteistyötä. Kyläyhdistyksen jäseninä
on myös lukuisa joukko loma-asukkaita. Kannatusjäsenten määrä on vuosittain n. 100.

Jäsenmaksu on taas ajankohtainen
Kyläyhdistyksen toimintaa tuetaan jäsenmaksuin. Jäsenmaksu on 10 € taloudelta. Vuosittain
jäsenmaksusuorituksia on ollut noin 100. Jäsenmaksutuloilla tuetaan mm. yhteisten juhlien ja
retkien osallistumismaksuja.
Maksun tiedot:
Saaja
Tilinumero
Jäsenmaksun määrä
Maksun aihe
Eräpäivä

Järventaustan kyläyhdistys ry
FI84 5253 0150 0484 22
10€
Jäsenmaksu 2019
15.7.2019

Kyläyhdistys käynnisti suurhankkeen: valokuituyhteydet kylälle
Kesäkuussa 2018 kyläyhdistys käynnisti historiallisen tulevaisuushankkeen. Kyläyhdistyksen
johtokunta päätti kartoittaa, voitaisiinko kylälle saada huippunopeat tietoliikenneyhteydet rakentamalla
kylän alueelle valokuituverkko. Ajatus sai alkunsa Lopen kunnan teettämästä selvityksestä, jonka
mukaan Lopen alueelle on saatavissa ELY-keskuksen kautta jopa 70% julkista tukea kiinteiden
laajakaistayhteyksien rakentamiseen.
Kirjallisen kyselyn mukaan kiinnostus asiaan oli niin suurta, että kyläyhdistys päätti käynnistää
hankkeen. Kun ELY-keskukselle toimitettu hankesuunnitelma ja tukihakemus hyväksyttiin, päätettiin
perustaa varsinaiseksi toimijaksi osuuskunta. Järventaustan kyläkuituosuuskunta perustettiin
3.1.2019.
Tätä kirjoitettaessa maastotyöt ovat alkamassa. Samalla liittymäosuuksien myynti jatkuu
(http://www.lopenjarventausta.fi/valokuitu , Esko Leino puh. 050 543 5566).

Toivotamme kaikille kyläläisille mitä parhainta kesää!
Lopella 24.6.2019

Johtokunta

TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA
Kaksi konserttia Pirtillä
Järventaustantie 643

MUSKA BABITZIN
“50 Years On The Road”
13.7.2019 klo 20.00
Lämppärinä Roy Westman
***********

TOIVOTTU UUSINTA BEATLES-MUSIIKKIA!
Jiri Nikkinen and The Beatles Tribute Band
10.8.2019 klo 20.00
*********
Lipun hinta molempiin konsertteihin 22,50€
Myynti ennakkoon
Lopen kirjastosta (puh.019 758 6320),
Läyliäisten Valta-Kukasta (puh. 019 443006)
ja Risto Kanervalta (puh. 0400-321202).
Lippuja saa myös ovelta.
Mahtava buffetti niin sisällä kuin ulkona!

Muita tapahtumia:
Loppijärven valkeat yöt -soututapahtuma 28.6.2019 klo 18.00 alkaen
Tapahtumia buffetteineen on kolmessa kunnan rannassa: kirkonkylän, Sajaniemen ja Syrjän, jossa on
mahdollista tutustua myös ”Oodi lehmälle”-näyttelyyn, joka on avoinna Wanhassa Syrjässä. Erja
Noroviita lukee klo 18 aiheeseen liittyviä runoja. Kyläyhdistys huolehtii buffetista.
Suven ja runon päivä Wanhassa Syrjässä (Kallaksentie 77) 6.7. 2019 klo 19.00
Suven ja runon päivän järjestävät Syrjä-seura ja Lopen kulttuuritoimi. Järventaustan kyläyhdistys
huolehtii buffetista. (Ks. lisää Wanhan Syrjän tapahtumista osoitteesta www.syrjaseura.org.)
Kantri-päivä Wanhassa Syrjässä 27.7.2019 klo 14.00 alkaen
Rivitanssia, maaseutuelämyksiä. Järjestää Syrjä-Seura ja Kyläyhdistys.
Kyläyhdistyksen pikkujoulu 5.12.2019 klo 19.00
Kyläyhdistyksen pikkujoulu pidetään 5.12.2019 klo 19.00 Läyliäisten Seuralassa. Tarkempaa tietoa
asiasta myöhemmin.
Jos haluat postiamme sähköisesti, lähetä yhteystietosi osoitteeseen esko.a.leino@gmail.com.

