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ALUKSI: Haasteellinen koronakevät on takana, mutta Sulkurannan kaunis kesä on 

vihdoin koittanut. Ohessa tietoja tämänhetkisen suunnitelman mukaan toiminnoista 

alueella näin pandemian aikana.  Osa on jo tuttua juttua, koska ilmoitustauluilla ja 

facebookissa on näistä tiedotettukin.  Juhannus lähestyy ja ainakin perinteinen lipunnosto 

-seremonia lauluineen pidetään klo 18. Muusta Juhannukseen liittyvästä saa lisätietoa 

seuraamalla juhlakentän ilmoitustaulua. Infotilaisuus on 3.6. klo 18-19 kerhomajan 

terassin ulkopuolella, jossa juhannukseen ja muuhun kesän toimintakalenteriin liittyvät 

tapahtumat ovat esillä. TULKAA PAIKALLE KUULEMAAN JA KERTOMAAN AJATUKSIANNE! 

 

SAUNAT  JA  PESUTILAT  AUKI KORONA -RAJOITUKSIN  
- >FLUNSSAOIREISENA  EI  SAUNAAN,  SAUNAAN TULO TAPAHTUU JOKAISEN OMALLA 
VASTUULLA!  
Sauna-aika klo 16-n.22 ja  korkeintaan 7 henkeä kerrallaan puolellaan (puku- ja 
pesuhuoneessa sekä löylyssä) -> OMAT ÄMPÄRIT ja KAUHHAT, NAPOT, KIPOT MUKAAN! 
Saunomisaika max 1 tunti / saunoja,  Sauna on vain puutarhalaisille, ei heidän vierailleen! 
HUOM!  Yksityissaunoja ei voi varata toistaiseksi. 
  
Saunaan Mennessä ja Saunassa:  
Ulko-oven suussa on vuoronumero -lappu, jonka saunaan menijä ottaa sisään 
mennessään mukaansa ja palauttaa naulaan ulos tullessaan, NIMI  JA MÖKIN NUMERO 
PÖYDÄLLÄ OLEVAAN VIHKOON SAUNAAN MENNESSÄ (mahdollisen tartuntaketjun jälkeen 
päin selvittämiseksi!), KÄYTÄ ULKOPUOLELLA KÄSIDESIÄ ENNEN JA JÄLKEEN 
SAUNOMISEN, vältä oven kahvoihin koskettelua!  Ja vielä: Ulkokuistille ei voi jäädä 
vilvoittelemaan sekä MUISTETAAN turvarajat!!    
Pesutilat ja peseytyminen ilman saunaa: Vain 1-2 henkeä (pesutila ja pukuhuone) 
kerrallaan ja käsidesit käyttöön. Huolehdi pesutilan siivous pesuaineilla jälkeen päin. 
Nimi ja mökin nro sekä ajankohta / päivämäärä vihkoon käyntisi jälkeen!  
 
Saunojen ja pesutilojen avaaminen kesäkuulla on varmistettu puhelinkeskusteluin 
Jyväskylän Korona -neuvonnan ja Jyväskylän ympäristöterveyspäällikön kanssa.  
Tarkempaa tietoa saa hallituksen jäseniltä ja puheenjohtajalta.   
Koronaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä:  
Jyväskylän Koronanneuvontaan puh. nro 014 2660133.  
 
 

ROSKIKSET:    MUSTANKORKEAN KANSSA ON SOVITTU  SEKAJÄTTEIDEN TYHJENTÄMISESTÄ 

KAHDEN VIIKON VÄLEIN ALKAEN TOUKOKUUN PUOLIVÄLISTÄ LOKAKUULLE!  

Valitettavasti tämä ei ole Mustankorkeasta johtuen tapahtunut sovitulla tavalla.    

HUOM!   ROSKIKSEN OLLESSA TÄYNNÄ EI JÄTETÄ ROSKAPUSSEJA  VARIKSIEN  ja MUIDEN  

ISOMPIEN (mm. SUPI)  ja PIENELÄINTEN LEVITETTÄVÄKSI ! Tilapäisesti roskat tulee viedä 

toiselle roskikselle tai kotiroskikseen.   VALITETTAVASTI NÄIN!            



v.2020 TALKOISTA: 

Talkootyötä voi tehdä yhdistyksen jäsen tai samaan talouteen kuuluva henkilö. Ikää tulee 

olla 15 v. Vain poikkeustapauksissa esim. jos mökin omistajalla on tänä kesänä talkoiden 

tekemisen estävä sairaus (esim. jalka poikki) hän voi sopia puheenjohtajan ja sihteerin 

kanssa ulkopuolisen lähi-ihmisen tekevän hänen tämän kesän talkootuntejaan.  

TALKOOTYÖT  TULEE HYVÄKSYTTÄÄ TALKOOVAKUUTUKSESTA  JOHTUEN ENNEN  NIIDEN 

TEKEMISTÄ TALKOO -YHDYSHENKILÖILLÄ!  NÄIN TOIMITAAN ALKUKESÄSTÄ, JOLLOIN 

YLEISIÄ TALKOITA EI JÄRJESTETÄ. SOVI OMAN MÖKKITIESI TALKOO-YHDYSHENKILÖN 

KANSSA ETUKÄTEEN TYÖTEHTÄVÄ, TALKOO -AJANKOHTA JA  TAKOOTUNNIT. Talkoita voi 

tehdä pienryhminä alkukesän koronan aikaan. Vaarallisia töitä (mm. puiden pätkiminen 

moottorisahalla) ei saa tehdä yksin.  

YHDYSHENKILÖT  ja heidän mökkiosoitteensa Sulkurannassa:  

Sulkurannantie ja Ruusutie:   Juhani Saarikko, Sulkurannantie 103, Kimmo Vaajaniemi, 

Sulkurannantie (Suvitie) 129, Susanna Turkkila, Ruusutie 67, Saila ja Jouko Heimonen, 

Saunatie 46 

Saunatie  ja Lepotie: Saila ja Jouko Heimonen, Saunatie 46 

Apilapolku, Suopolku, Reunapolku, Lepokaari, Sorsapolku:   Rauno Vuotila, Apilapolku 21, 

Ismo Hyvönen, Reunapolku 2, Pauliina Ke olari, Reunapolku 5, Vesa Nieminen, Apilapolku 

23, Virpi Mononen, sulkurannan.sihteeri@gmail.com 

 

TIESTÖ JA KOMPOSTIALUE:  
Tiestö on hoidettu tämän kesän osalta. Seuraavina vuosina talousarvioon varataan 

tarpeen mukainen tieremontti -määräraha. Tiestö ei kestä talviajoa, jota viime vuosina 

alueella on tapahtunut erityisesti vähästä lumesta johtuen. Syyskokouksessa onkin hyvä 

harkita  porttien talvilukitusta.    

Kompostialue: Hyvien omenien tuominen kompostille ei ole perusteltua eikä sallittua. 

Kompostialueelle voi tuoda vain muumio-omenia. Esim. Omenamarkkinat portilla 

elokuulla olisivat hyvä ratkaisu ylimääräisten omenien hyötykäyttämiseksi. 

Komposti on käännetty ja risukompostien alapuolen multakasasta saa hakea multaa 

ilmaiseksi. Vain kasvijätettä ja lyijykynän vahvuista risua saa tuoda risukomposti 1:een 

kesällä 2020. Paksummat oksat viedään kokon lähettyville kasaan, josta niitä talkootyönä 

voi hakettaa. Hakkeen hinta on jäsenille 2€/kottikärry jäsenille.   

 

KESÄNUORET: Neljä  kesänuorta aloittaa kesäkuussa alueella. Heille kuuluu mm. 

maanantaisaunan lämmitys ja pesu, nurmenleikkuuta ja yleistä siistimistä ja alueen 

huoltoa. Mökkiläisten töitä he eivät tee työaikanaan, joka on 30 t viikossa. 
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LOPUKSI:  
Sulkurantalaisten arvoista tehdään alkukesästä kysely, jossa kartoitetaan meille tärkeitä 

asioita. Hyvä käytös, sääntöjen ja järjestyssääntöjen noudattaminen sekä toisten 

huomioiminen on ensisijaista tiiviillä mökkialueella.  

Huomioitava on mm.  Ylimääräistä melua tulee välttää. Mm. ruohoa ei leikata eikä 

muitakaan metelikoneita käytetä hiljaisuuden aikana arkisin klo 21 – 07 eikä lauantaista 

klo 18 – maanantaihin klo 07 välillä.   

Muuta: Juhlakentän taideteoksen keskialueen ruohoa ei leikata, koska tähän on tarkoitus 

toteuttaa niitty.  Muuallakin on alueita, joissa pörriäisten takia luonnonkukkia ei leikata.  

Koirat ja kissat tulee pitää kiinni. Muista eläinhavainnoista (esim. jyrsijät ja supi) 

ilmoitelkaa puheenjohtajalle.  

Autolla ajetaan mahdollisimman vähän alueen sisällä ja hiljaisella nopeudella. Mökin 

viereen autoa ei voi parkkeerata.  

Pensasaidat (korkeus ja leveys) ja pihat tulee pitää siisteinä huomioiden näkymät tielle ja 

naapurille.       

 

Hyvää kesäaikaa ja muistakaan pitää huolta itsestänne ja toisista!    
Pj Saila saila.remusheimonen@gmail.com, 045 2660303 (viesti vastaajaan) 
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