Panumajärvi ry
93140 KIPINÄ

JÄSENTIEDOTE 2021
Panumajärvi ry toimihenkilöt
Puheenjohtaja Jenni Riepula, varapuheenjohtaja Martta Oinas-Panuma, hallituksen jäseninä Aili
Jussila (sihteeri), Johanna Jussila (rahastonhoitaja), Olga Oinas-Panuma, Marjo Bergström ja Tuula
Pitkänen. Yhdistyksen tiedotusvastaava on Martta Oinas-Panuma.
Jäsenmaksu 20 €, jonka jokainen jäsen voi lunastaa työllään.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin Panumajärvi ry:n Facebook-sivuilla ja Panuman ilmoitustaululla.
Kaikki tapahtumat ovat riippuvaisia tulevista koronarajoituksista.
Porokisoja ei järjestetä. Koronaepidemiarajoitukset estävät vuoden alussa järjestämisen eikä ole näköpiirissäkään rajoitusten purkamista. Tavoitteena on järjestää kisat tulevaisuudessa olosuhteissa, joissa on
mukana mahdollisimman paljon yleisöä nauttimassa kisatunnelmasta, hyvästä seurasta ja mukavasta toiminnasta.
Kuutamohiihdot täydenkuun aikaan helmikuussa lauantaina 27.2.2021 klo 18.00. Omatoimista hiihtelyä ja
nuotiointia yhdessä Panumalla Hiekkarannalla. Vastuuhenkilöt: Aili Jussila ja Niina Oinas-Panuma.
Lystilauantai järvellä lauantaina 27.3.2021 klo 14.00. Mukava yhteinen pilkki- ja touhupäivä järvellä.
Vastuuhenkilöt: Johanna Jussila ja Maarit Virkkunen.
Kylänraitin siivoustalkoot lauantaina 22.5.2021 klo 10.00. Hiekkaranta. Siivotaan kylänraitti ja Hiekkaranta, kootaan uusi laituri ja kunnostetaan Kahveri. Kiertokaaren jätteiden kierrätysinfo klo 12.00.
Vastuuhenkilöt: Ville Jussila ja Ossi Oinas-Panuma.
Juhannusjuhla perjantaina 25.6.2021 klo 21.00. Tapahtuma pidetään yhdistystoiminnan ulkopuolella.
Suvipäivä Hiekkarannalla lauantaina 10.7.2021 klo 14.00. Koko perheelle sopivaa toimintaa säätilan mukaan. Rantalentopallo-ottelu Kipinää vastaan. Järjestetään yhteistyössä Kipinän kyläseuran kanssa.
Vastuuhenkilöt: Aili Jussila ja Jenni Riepula.
Panuman kalakunkku- ja vetouistelukisat lauantaina 7.8.2021. Hiekkaranta. Kisat alkavat klo 14.00 ja
muu tapahtuma klo 16.00. Yhteistyökumppanina Ala-Kollajan Osakaskunta.
Vastuuhenkilöt: Eero Oinas-Panuma, Olga Oinas-Panuma, Taimi Oinas-Panuma ja Marjo Bergström
Hiekkaranta talviteloille talkoot. Lauantaina 25.9.2021 klo 10.00. Laituri pois, Kahveri kuntoon, tavarat
inventaarioon. Vastuuhenkilöt: Jenni Riepula ja Eila Miettinen.
Pikkujoulut lauantaina 4.12.2021 klo 16.00 Rytölässä/Pappalassa, Järjestetään, jos rahavarat sallivat.
Vastuuhenkilöt: Niina Oinas-Panuma, Tuula Pitkänen ja Taimi Oinas-Panuma
Vuosikokous sunnuntaina 9.1.2022 klo 16.00. Rantalassa. Vastuuhenkilö: Aili Jussila

Pudasjärven kaupungilta toiminta-avustusta haetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelman mukaisiin tapahtumiin. Panumajärvi ry on päättänyt ottaa käyttöön Elä ihmeessä -kilpailun myötä mainostoimiston tekemän logon. Logo on nähtävillä kirjeen yläkulmassa.

PANUMAJÄRVEN KUNNOSTUS
Pidetään yhteinen Panumajärvi kunnossa. Edelleen suositellaan roskakalan pyyntiä, varsinkin lahnojen
poisto on tärkeää. Vesikasvillisuutta kannattaa poistaa kesällä sieltä, missä se on virkistyskäytön haittana
ja talvella jään päältä kaikki mahdollinen kasvimassa. Vesikasvillisuuden niittokone ja vene ovat koko
Ala-Kollajan kalastusalueen alueella käytettävissä. Varaa koneelle käyttöaika Aili Jussilalta p. 0400
138224. Oulun metsäkeskuksen tekemät kosteikot Särkiojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan estävät ravinteita ja
kiintoainesta valumasta järveen. Käykää katsomassa kosteikoiden kehitystä.
PANUMAN YHTEINEN JÄTEKIMPPA
Panuman jätekimppaan kuuluvat kaikki kyläläiset ja Panuman laidan mökkiläiset. Kimppa on iso. Kimpalta
kerätty jätemaksu riittää 13 tyhjennykseen vuoden aikana. Tyhjennyskerrat eivät riitä kesällä. Yhdistys voi
tarvittaessa edelleenkin maksaa muutaman ylimääräisen tyhjennyskerran. Kaikkien kimppalaisten pitää
lisätä kierrätystä, että kimpalle varatut astiat riittävät. Kiertokaari Oy:n palveluneuvoja Saara Karppinen tulee antamaan neuvoja kierrätyksestä kylänraitin siivoustalkoiden yhteydessä lauantaina 22.5.2021 klo
12.00. Hiekkarannalla.
Kimpan jäteastiat ovat tarkoitettu polttokelpoiselle sekajätteelle eli sille normaalissa asumisessa syntyvälle
jätteelle, jota ei voi lajitella. Jäteastiat täytetään järjestyksessä. Tyhjä astia aloitetaan, kun edellinen on
täynnä. Kierrätyspisteitä löytyy Juustolasta (paperi, metalli, lasi), Kipinän koululta (paperi, metalli, lasi), Smarket Pudasjärvi, K-supermarket Pudasjärvi ja ABC Kiiminki (paperi, muovi, lasi, metalli, kartonki). Sähkölaitteita tai vaarallisia aineita ei saa laittaa jäteastiaan. Sähkölaitteet, kodin vaaralliset aineet ja isompi metalliromu vastaanotetaan: Pudasjärven ekolanssilla Teollisuustie 10 Avoinna: ti 16-19 ja pe 11-13 ja Ruskon
jätekeskuksen Oivapisteellä Ruskonniityntie 10, OULU. Biojätteen toivotaan jokaisen kompostoivan omalla
tontilla. Lisätietoja erilaisista jätteistä www.kiertokaari.fi ja www.jateopas.fi. jäteneuvonta ma-pe klo 8-16 p.
08 5584 0010.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Jenni Riepula p. 040 5673762, s-posti koje02@gmail.com
sihteeri Aili Jussila p. 0400 138224, s-posti jussila.aili@gmail.com
Pankkitilinumero: FI4453600420014493
Jos olet kiinnostunut yhdistyksen jäsenyydestä, ota yhteyttä. Kaikkiin talkoisiin ja tapahtumiin olet
tervetullut myös ilman jäsenyyttä.
Käy tutustumassa sivuillamme www.panuma.fi
Facebook Panumajärvi ry
Instagram @panuman_kyla

Säilytä tiedote!

Suppilaudat ovat Hiekkarannan uimareille vapaasti käytettävissä. Kortteenniittokone on koko Ala-Kollajan
osakaskunnan alueen vesistöjen kunnostukseen tarkoitettu. Panumajärvi ry:llä on myös kaksi telttaa ja
paellapannu lainattavissa.

