TOUKOKUU 2020

JULKINEN TIEDOTE

Kauppapalvelu on kaikille yhteinen etu – käytähän hyväksesi! Kylätalolla laajennusosan rakentaminen käynnistynyt.
MUISTUTUKSENA korona-aikana, ei mennä työmaalle ollenkaan! Rakentajat saavat vain näin koronasuojauksen! Positiivista on
se, että kevään peruuntuneita vuokrauksia on nyt siirretty syksylle, hienoa!

KAUPPAKÄYNTI/APTEEKKI-palvelu myös jokaiselle Susikkaan asukkaalle. SUSIKKAALLE toimitus KESKIVIIKKOISIN
KAUPPA: Ostokset ostetaan Teuron kauppatilille S-marketista – bonuskertymää ei näistä kerry kummallekaan
osapuolelle. Teuro laskuttaa tasaisin välein kauppaostoksesi. ELÄKELÄISILLE palvelu ei maksa mitään, muille 5€/kerta.
APTEEKKI: Sovi Arton kanssa.
YHTEYDEN OTOT: Arto Ylitalo, Teuron kyläavustaja p.050-4338447

Halutessasi tukea
rahallisesti
laajennusosan
rakentamista

Susikkaan kylätoimikunta vuonna 2020: Päivi Kangasniemi (pj) p.0400-481153 - Arto Ylitalop.0504075344 - Tarja Suoranta p.050-3479085 - Leo Laurila p.050-5220907 - Katriina Liinaharja-Laurila
p.050-3647292 - Marjatta Uosukainen p.050-3478933 ja Sirkka Kulmala p.050-3814028.
TIEDOTTEIDEN ILMESTYMISPÄIVÄT v.2020 28.5., 25.6., 30.7., 27.8., 24.9., 29.10., 26.11., 31.12.

Susikkaan kyläyhteisö ry

TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT viikolla 19 (4.-8.5.)

voit sen tehdä tilille:

KEVÄTKOKOUS
PERUTTU

FI59 5025 0220 1891 04

– pidetään tilaisuuden
tullen!

Aloitetaan ma 4.5. klo 18 kokoontumalla kylätalolle.
HUOM! Muistetaan TURVAVÄLIT koko session ajan!
ILMOITAthan, jos et tule paikalle, mutta haluat osallistua
siivoamalla jonkin määrätyn matkan, kiitos 😊

(esiintymislava+säilytystila)

Kylätoimintaa voi tukea myös näin – vastinetta rahallesi..– ilmoita sinäkin (a 20€/kk)
*kaikki raskaankaluston
korjaukset
*uusien varustelu
*varaosat ja tarvikkeet
hydrauliletkut ja liittimet
*hlö- ja pakettiautojen vanteet
*Teboilin öljyt
*hlö- ja pakettiautojen sekä
maatal.kon. varaosat ja tarvikkeet
*autojen ilmastointihuollot

Jymi Huolto Ky Tammela

TUKKAPUOTI
Kirsi Alitalo
Ajanvaraus
p.040-5911639

p.0500-538 926, www.jymihuolto.fi

Tilapuodista nyt myös
KOTIINKULJETUS!
Tilaa omat
herkkusi:
p.03-4249254
www.makuliha.fi

Jalkahoito opiskelijahintaan PohjoisTammelassa 50€ (sis. hieronta ja
lakkaus). Varaukset ja lisätiedot

Pia 040-5015450.
Palvelua lähes 10 vuoden kokemuksella

osoitteessa:
Junkaanojan
askarteluja

Pyydä oma kuvastosi
Päivi Kangasniemi p. 0400-481153

Yksityinen
1.
kannatusilmoitus

KOIVISTON
metsäkukkahunajaa
p.050-4666979

Julkinen tiedote.

Toukokuu 2020.
KYLÄAVUSTAJA
Kyläavustaja Arto Ylitaloa voi käyttää kaupassa käyntiin
tai muihin töihin. Ilmoita puhelimella 050 433 8447,
tekstiviestillä tai sähköpostilla arto@ylitalo.info Artolle
mitä kaupasta tarvitset. Arto voi hakea myös kauppalapun
pihaltasi sovitusta paikasta. Arto käy kaupassa ja tuo
tarvikkeet pihalle sovittuun paikkaan. Arto ostaa tavarat
kylätoimintayhdistyksen tilille. Yhdistys laskuttaa ostetut
tavarat kootusti esim. viikon välein. Eläkeläisille palvelu
on ilmainen, muutoin veloitamme 5 euroa/kerta. Palvelu
toimii Pohjois-Tammelan alueella. Palvelun toimintatavat
kehittyvät toiminnan alettua. Lisätietoja myös Mikko
Pietilältä 0400498069.
APTEEKKI
Kyläavustaja voi tarvittaessa hakea lääkkeitä apteekista.
Avustaja tarvitsee mukaansa KELA-kortin ja listan
haettavista lääkkeistä. Avustaja saa myös reseptilääkkeet,
jos resepti on voimassa. Maksu tapahtuu samalla tavalla,
kuin ruokaostoksissa tai apteekin kanssa voi sopia myös
laskuttamisesta. Lisätietoja Mikko Pietilä 0400498069,
Tammelan apteekki 03 4360266.
PERUTTUJA TILAISUUKSIA JA TAPAAMISIA
Teuron-Kuuslammin Kylätoimintayhdistys peruu
koronaviruksen takia Englannin piirin, tanssikurssin ja
Nuorten 4H-kerhon. Jumpan ja Koplaus koplan sekä
Pyhäkoulut. Kuntosalin ja kudontapiirin tiloja ei ole vielä
suljettu vaan käyttäjät huolehtivat käsien pesemisestä
sekä tilojen yleisestä siisteydestä. Näiden tilojen käyttö
omalla vastuulla.

Kädentaitoa myyntinäyttely ja
Tekniikka-tapahtuma on peruttu.
Kevätretki on peruttu.
Toukokuun nuortenilta on peruttu.
Ekotekotempaus on peruttu vallitsevan epidemian vuoksi.
Pyhäkoulut on peruttu.
Jumppa peruttu tältä keväältä. Jumppa jatkuu syksyllä.
Kudontapiiri peruttu. Tilojen käyttö omalla vastuulla.
Kuntosalin käyttö omalla vastuulla.
Lisätietoja johtokunnan jäseniltä. Yhteystiedot löydät
yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta
www.teuro.fi/yhteystiedot .
LASTEN LUONTOKERHO
Kerhon toiminnassa noudatetaan hallituksen koronaohjeita. Mahdollisista kerhotilaisuuksista sovitaan vanhempien kanssa ja tiedotetaan erikseen kerhon facebooksivulla. Liikutaan luonnossa ja nautitaan keväästä!
Kevätterveisin Tuomo Tuovinen p. 040 4135210.
OSOITETIETOJA
Teuron Kylätalo: Teuron kylätie 599.
Mattilan vaja ja Kota, Teuron kylätie 609.
Mattssonin pelto, Teuron kylätie 611.
Teuro-Areena (paja), Teuron kylätie 624.
Lauantaikahvio, Teuron kylätie 631.
Teuron koulu: Teurontie 463.
Kuuslammin Monitoimihalli: Ojajärventie 131.

SUOMEN VUODEN KYLÄ 2018.
HÄMEEN VUODEN KYLÄ 1998 JA 2018.
***********************************************************

KEVÄTKOKOUKSEN AJANKOHTA
Teuron-Kuuslammin kylätoimintayhdistyksen kevätkokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Eerolan siivoustalkoot tehdään pienellä porukalla.
Lauantaikahvio aukeaa, kun koronarajoitukset
kahviloiden osalta päättyy.
TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT
Tienvarsien siivoustalkoot pidetään koronan takia niin,
että siivousta voidaan tehdä la 2.5- la 9.5 välisenä aikana.
Varatkaa Mikolta tieosuus minkä haluatte siivota ja
samalla ilmoitatte ajankohdan koska siivoatte. Pyritään
porrastamaan siivousajat niin että lähtö- ja loppupisteisiin
ei tule kohtaamisia. Talkookahvit ja -makkarat nautimme
myöhemmin, tai kylätalon pakkasesta voi noutaa
makkaraa ja paistaa kodalla. Muistetaan, että siivoojia saa
olla alle 10 henkeä/ajankohta.
KOTA
Kota on kaikille avoin kohtauspaikka Mattssonin pellon
reunamalla. Kodassa on tulisija ja polttopuita.
VUOKRATTAVIA KOHTEITA
Teuron Kylätalon, Mattssonin alueen ja telttojen
vuokraukset numerosta 0409312629. Mattssonin alue
(sauna, kota ja varasto) voi vuokrata 50 euroa/pv tai 100
euroa/viikonloppu. Muina aikoina sauna ja kota vapaasti
kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden käytössä.
VUOKRAUSHINTOJA
Kylätalo: perjantai - sunnuntai on 150 € ja päivävuokra
yli 3h on 70 € ja alle 3h kokoukset 20 €. Kylätalon
vuokraus numerosta 040 931 2629.
Mattssonin alue: 50 euroa/pv tai 100 euroa/viikonloppu.
Mattssonin alueen vuokraus numerosta 040 931 2629.
Koplahalli: 15 €/päivä. Vuokraus 040 0011 023.
EEROLA
Ojajärven rannassa (Ojajärventie 650) sijaitsevaa mökkiä
ja saunarakennusta on mahdollista kaikkien täysi-ikäisten
pohjoistammelalaisten vuokrata. Vuokrahinnat ovat:
ma-to 50 € / vuorokausi. Pe-su 120 € /viikonloppu.
Viikkovuokra on 300 €. Kokous 20 €.
Vuokraukset Hannu Heikkari 0400 011 023.
POHJOIS-TAMMELAN MAA - JA
KOTITALOUSSEURA
Vuokrattavana klapikone Palax Power 70S.
Yhteyshenkilö Arto Lilja puhelin 0400 453158.
TIEDOTTEITA SAATAVILLA
Kylätiedotteita on saatavilla myös monitoimihallilla ja
lauantaikahviolla olevista postilaatikoista.
SEURAAVA TIEDOTE
Seuraavan tiedotteen tiedot tulee toimittaa Arille
perjantaihin 22.5. mennessä ari.kiviharju@teuro.fi
Tiedote ilmestyy torstaina 28.5.2020. Arin tavoittaa myös
puhelinnumerosta 044 205 8890.

