Pöljän Kyläyhdistys ry

Jäsenkirje 1/2017
5.3.2017

Tervehdys, kyläläiset!
Vuosikokouksen valitsema hallitus järjestäytyi helmikuun lopulla. Varapuheenjohtajana
toimii Jussi Ollikainen, sihteerinä Aira Roivainen, taloudenhoitajana Maija-Liisa Kankainen ja
jäsenvastaavana Eija Savolainen. Lisäksi hallituksessa työskentelevät seuraavaan
vuosikokoukseen asti Riina Pirskanen, Merja Räisänen ja Ari Savolainen. Kyläyhdistyksen
puheenjohtajana jatkaa Elisa Nuutinen.


Jäsenmaksu

Jäsenmaksu pysyy ennallaan. Se on perhejäseneltä 10 euroa, yhteisöiltä, yrityksiltä ja
kannatusjäseniltä 20 euroa. Vuoden 2017 jäsenmaksun voi suorittaa tilille FI90 4786 0010
0536 37. Laitathan viestikenttään nimesi ja osoitteesi, jotta pysymme rätingissä
jäsenmaksujen suhteen.


Jätehuoltoasiat

Kyläyhdistys on käynyt keskustelua jätteiden lajittelupisteen saamiseksi kylälle. Jätekukon
ekopiste Tiensuun kaupalta poistettiin, kun Rinki toi siihen oman pisteensä. Maanomistajan
toivomuksesta Rinki joutui sittemmin luopumaan keräyspaikasta.
Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuollon palvelutason mukaisesti ekopiste pitäisi järjestää
Pöljälle. Jätekukko toivoo meiltä ehdotuksia ekopisteen paikasta. Viitostuvan tontille ei
mahduta, Hoikintien varren yksityistontti on saanut vastustusta. Pöljän koulultakin on asiaa
kysytty, tosin koulujen piha-alueille Jätekukko ei mielellään ekopistettä järjestä
turvallisuussyistä. Ekopisteet pyritään sijoittamaan kauppojen yhteyteen tai hyvien
kulkuyhteyksien varrelle.
Jätekukolta Teija Forsman ja kunnasta ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen on ollut
näissä keskusteluissa mukana. Siilinjärven ekopisteverkoston tilannetta ja kehittämistarpeita
käsitellään pian Savo-Pielisen jätelautakunnassa, joten asialla on kiire. Jos keksit paikan
ekopisteelle, ota yhteys Elisaan elisa@poljankyla.com tai p. 050 3633125 tai Jätekukkoon.


Liikenneturvallisuus

Siilinjärvelle laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa kuntien ja Ely-keskuksen
yhteistyönä. Suunnitelma on luonnosvaiheessa. Liikennejärjestelyjen
parantamistoimenpiteitä on tulossa Pöljällekin.
Kyllikki Komulainen Pohjois-Savon Ely-keskukselta kertoi, että tämän kuun aikana pitäisi
selvitä, missä vaiheessa huhti-toukokuuta voisi kyläläisille järjestää kuulemistilaisuutta.
Tilaisuuden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa paikallislehden pieniä
kuulumisia ja www.poljankyla.com -sivua sekä Pöljän kyläyhistys -facebooksivua.



Kevään tapahtumat

Lapsiperheiden vappujuhlaa vietetään seurantalolla (Seurantalontie 1) 30.4.2017 klo 15-18.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Eija eija@poljankyla.conm tai p. 050 3213122.
Roskat pois! Viitostien ja kevyen liikenteen väylän ja lähialueen siivoaminen 6.5.2017 klo 1013. Kokoonnutaan Viitostuvan pihalle.
Lavatanssikurssia suunnitellaan Seurantalolle (Seurantalontie 1) 27.5.2017.
Ennakkoilmoittautumiset Eijalle eija@poljankyla.conm tai p. 050 3213122.
Olemme saaneet kunnalta 500 euron avustuksen Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumien
järjestämiseen.


Kesäkeskiviikot pysäkillä

7.6.2017 aloitetaan jälleen ohjelmalliset kahvilaillat Pöljän pysäkillä. Jos sinulla on
ehdotuksia ohjelmasta tai haluaisit itse ohjata vaikkapa lapsille pienen tuokion, ota yhteyttä
pysäkkivastaava Airaan aira@poljankyla.com tai p. 050 3546267.


Suomi 100 ja Avoimet kylät -tapahtuma

Pöljän kylä osallistuu Suomi 100 juhlintaan. Ensimmäinen iso tapahtuma on 10.6.
valtakunnallisena Avoimet Kylät -päivänä. Silloin esittelemme omaa kyläämme myös muille.
Kunta järjestää bussikuljetuksen Pöljälle Etelä-Siilinjärveltä asti, bussi kiertää oppaan kanssa
kulttuuripolun kohteita sekä tapahtumaan ilmoittautuneita yrityksiä.
Yrittäjiä pyydetään ilmoittautumaan Avoimet Kylät -tapahtumaan Elisalle
elisa@poljankyla.com tai p. 050 3633125 maaliskuun aikana.
Avoimet kylät -päivänä tarjotaan keitto ja kahvit oman kylän väelle ja vieraille Seurantalolla.
Talolla on myös pientä ohjelmaa. Kunta on myöntänyt kyläyhdistykselle 650 euron stipendin
tapahtumapäivään ja kylän somistamiseen kesäkukkasin.


Hankkeet

Kyläyhdistys on hakenut Puitteet kuntoon -hankerahaa Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ltä
saadakseen pysäkille vitriinin ja ilmoitustaulun. Haimme tukea myös kesäkukka-astioihin.
Kehittyvät kylät palveluita tuottamassa –hankkeessa olemme suunnitelleet leikkikenttää
Pöljän kylälle. Nyt tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa leikkikenttä Kotiseutumuseon
yhteyteen, mutta muitakin esityksiä otetaan vastaan. Leikkikenttäasiaa hoitaa Eija
eija@poljankyla.conm tai p. 050 3213122.
Kyläyhdistyksellä on hanketuella hankitut kaasugrilli ja iso muurikkapannu, joita lainataan
tarvitseville pientä korvausta vastaan. Myös dataprojektoria lainataan. Pöljän pysäkki on
käytettävissä kokoontumisiin. Varaukset aira@poljankyla.com tai p. 050 3546267.
Seuraava jäsenkirje jaetaan toukokuussa.
Hyvää kevään odotusta! T: Kyläyhdistyksen hallitus

