KARHE-SEURA RY:n TIEDOTE 2017


Ti 25.4.2017 jätteiden noutopalvelu koululla, kts. erillinen ohje.



Teiden varsien kevätsiivousviikot huhti-toukokuussa vko 17-18. Osallistu arvontaan ilmoittamalla
oma siivousosuutesi Karhe-Seura ry:n fb-sivuilla tai numeroon 040-4110797/Niilo Nieminen.



Avoimet kylät –tapahtuma Karhella la 10.6.2017. Peräkonttikirppis koululla klo 10 - 14.
Tarjolla myös kyläkirpparisuunnistusta: karttoja ja aloitus Karhen koululta klo 10.
Ilmoittautumiset kirpputorisuunnistukseen 15.5. mennessä pirjo.malkamaki@elisanet.fi tai
p. 045-6783206. Tarkemmat pisteiden kellonajat ja kartat myös yhdistyksen nettisivulta
www.karhe.fi ja Karhelaisten fb-uutiskanavalta kesäkuun alussa.
Uimarannalla on mahdollisuus paistaa omia makkaroita.



Karhen markkinat la 1.7.2017 klo 10-14 Karhen koulun kentällä, järj. Karhen koulun vanhemmat ry.



Posti-Hilman lenkki su 16.7.2017. Lähtö Karhen koululta klo 9, ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen.



Karhe-Seura hoitaa kirkkokahvit su 6.8. Viljakkalassa.



Suomi 100-vuotta teatteriesitys elokuun lopulla.



Kauneimmat joululaulut to 14.12.2017 klo 18.30.

Viikottaista toimintaa Karhella:







Sählykerhot sunnuntaisin Karhen koululla sekä kouluikäisille (klo 16.30-17.30) että aikuisille (klo
17.30-19) syyskuusta toukokuulle, seuraa ilmoittelua netissä tai ota yhteyttä Heikki Karhuniemeen
p. 040-9008044.
Aikuisten jalkapalloa Nisunperän nurmikentällä sunnuntaisin klo 17.30-19 vapusta syksyyn asti.
Srk:n perhekerho Karhen srk-kodissa (Kyrönlahdentie 853) maanantaisin klo 9.00-12.00 (ei kesällä).
Raamattupiiri Pisara srk-kodissa maanantaisin klo 18. Lisätietoja p. 045-6783208/Johanna Kivimäki.
Lähetyspiiri kodeissa tai srk-kodissa joka 3. keskiviikko. Lisätietoja p. 0400-339394/Seija Viitaniemi.

Ajankohtaista tietoa löytyy Karhe-Seuran fb-sivuilta, www.karhe.fi ja MeNyt.fi.

Tule mukaan toimintaan eli kanna siis kortesi kekoon
yhteisen hyvän ja viihtymisen puolesta!
Terveisin Niilo Nieminen, puheenjohtaja

KARHE-SEURAN JÄSENMAKSU
Jäsenmaksun voi maksaa tilille:
FI46 4722 0010 0142 06

POP Jämijärvi Viljakkalan palvelupiste

FI79 5537 2940 0010 73

TSOP

Jäsenmaksu on aikuisilta 5 eur/hlö tai 12 eur/perhe.
Muista laittaa nimet tiedonanto-osaan jos maksat muiden kuin tilinomistajan jäsenmaksuja!

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Jätteiden noutopalvelukokeilu Viljakkalassa
Pirkanmaan Jätehuolto kokeilee yhteistyössä Karhe-Seuran kanssa kiinteistön jäteastiaan ja
haja-asutusalueen aluejätepisteeseen soveltumattomien isokokoisten jätteiden noutopalvelua.
Ensimmäinen kokeilu toteutettiin toukokuussa 2016.
Toinen kokeilukerta toteutetaan Repe & Romu-kierroksen yhteydessä v. 2017.
Karhe-Seura tiedottaa palvelusta asukkaille.
Ajankohta 25.4.2017, tiistai Repe & Romu kierros
16.00-16.30 Viljakkala keskusta, Aittatie 2, kirjaston P-alue
19.30-20.00 Karhe, Nopanperäntie 10, koulun P-alue
Vastaanotettavat jätelajit
Repe
- kodin vaaralliset jätteet, maksuton
Romu
- metalliromu, maksuton
- sähkölaitteet, maksuton
“Roina”
- Sekajäte, maksullinen
Esim. huonekalut, patjat, lasivillat, wc-posliinit, matot tms. remonttijätteet, paalimuovit ym. suojamuovit
Hinta:
240 l jäteastiaa vastaava määrä 7,00 €
Enintään 2 m3 17,00 €
Enintään 4 m3 28,00 €
- Puujäte , maksullinen
Käsittelemätön, maalattu ja lakattu puu, kuormalavat, parketti, lastulevy, vaneri
Hinta:
Enintään 2 m3 10,00 €
Enintään 4 m3 20,00 €
- Maksuvälineinä käyvät pankki- ja luottokortti tai tarvittaessa lasku
Huom!
Mitään jätteitä ei saa jättää pysäkille, vaan jokaisen tulee asioida jäteautoilla kuormansa kanssa.
Jätteet kannattaa lajitella peräkärryyn, jolloin ne on helppo purkaa eri autojen kyytiin.
Kodin vaaralliset jätteet voit viedä ympäri vuoden Vartti-konttiin
Vartti -kontti, Seo Viljakkala, Ylöjärventie 1, 39310 Viljakkala
Vartti -kontti, Luhalahden autohuolto, Luhalahdentie 2325, 39410 Luhalahti
Vartti-kontit ovat avoinna huoltamojen aukioloaikoina, avain huoltamolta.
Hämeenkyrön jäteasema palvelee ympäri vuoden
Kyröskoski, Tippavaarantie 30
Avoinna: ma, ti ja to 14.00-18.00, la 10.00-14.00

