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KYLÄTALO ja TERVAKESKUS

Tervanäyttely, kudontatilat / tuotemyynti ja puutyöpaja.
Kylätalolla on kirpputori ja myytävänä kyläläisten tuotteita mm. hautatervaa.
Kesäaikaan kioski, jossa myytävänä karkkia, limsaa.
Kyläyhdistykselle hankittu tervaprojektin myötä tietokone ja dataprojektori,
jotka ovat pääasiassa hankkeiden ja hallinnon käytössä.
Lisäksi skanneri ja kopiokone. Tulosteet 20 snt/ sivu, jäsenille ilmainen
Maksetaan käteiskassaan ja merkitään pöydällä olevaan listaan.
Kylätalolta on lainattavissa terva-aiheisia videoita, kirjallisuutta ym.
- Niemisen kyläyhdistyksen jäsenmaksut v.2017 on 10.- / jäsen
- klapikone vuokrattavissa, jäsenille 30.- / vrk
( yhteyshenkilö Voitto Huotari p.-050-557 4060 )
- ompelukone, saumuri vuokrattavissa 2,- / pv
- sähkökoneet vuokrattavissa 2,- / pv, 9,- / viikko
- puutyötila koneineen vuokrataan vain jäsenille
1e / tunti, 5.- / päivä.
- käsityö- ja kudontatilat koneineen käytössä veloituksetta.
- kahviastiastoa vuokrataan jäsenille 5 e/ kerta, muille 15,- juhlapalvelu kylätalolla tilauksesta kahvitarjoilu 5/hlö ja
ruokatarjoilu 5-10 e/hlö. Kysy tarjous p. 044 330 55229!
- tilat ja rantasauna vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin- kylätalon
vuokra: 15,- / tapahtuma + 7,50 / lämmityspäivä,
( huomioidaan tapahtuman ajankohta )
- rantasaunan vuokra: perusmaksu 5 e/ kerta + 1 e jokaisesta
saunojasta,
-ulkopuolisille perusmaksu 10e /kerta + 1 e /saunoja
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Vuosikokous pidetty 23.4. kylätalolla
Puheenjohtajana toimi Ritva Jyrkkä ja paikalla oli 11 henkilöä.
Hallituksen puheenjohtaksi valittiin Tomi Piirainen ja muiksi
jäseniksi Tuula Kilpeläinen, Helena Huotari, Liisa Tampio, Heino
Piirainen ja Teijo Tampio. Varajäseniksi Linda Huotari ja Jouko
Klemetti.
Vuoden 2014 toimintasatoa:
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 25.
Tutustujia noin 80 tervanäyttelyssä. Opastuksia ja tarjoilujen
järjestelyjä.
Kansalaisopistopiirit toimineet talvikaudella viikottain:
Kudontapiiri 22 kokoontumiskertaa, työtalkoita ollut 5 kertaa ja
talkootöitä tehty 260 tuntia.
Kyläkokouksia ja kyläsuunnittelukokouksia ollut 2 kertaa.
Johtokunnan kokouksia 4 kertaa. Osallistumiskertoja kaikkiin
tilaisuuksiin yhteensä 723 kertaa. Kylätalolla käyneitten määrä
vieraskirjan mukaan melkein 451 henkilöä. Tervakylään
tutustujaryhmiä 1 kerta 50 henkilöä


Jäsenmaksujen perimien 2017
Vuosikokous päätti että jäsenmaksu on 10 e / henkilö jo
neljättätoista vuotta.
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Maksetaan kylätalolla olevaan listaan ja raha käteiskassaaan Tämä
kirjanpitokulujen säästämiseksi.
Niille jotka eivät asu kylällä, lähetän viitepankkisiirrot, jolla voi
maksaa yhdistyksen tilille.


Myydään:
Kirpputori kaipaa päivitystä. Myyjät tarkistakaa tavaranne ja
hommatkaa pois yli 2 vuotta roikkuneet tuotteet. Nyt
kevätsiivousten aikaan löytyy varmaan uusia tavaroita myyntiin.
Paikalla iso pahvilaatikko ilmaistavaroita varten, ehjät ja puhtaat
pukineet keskustassa oleviin keräyslaatikoihin.
Sekajätteisiin ei saisi laittaa tekstiilejä.
Juhlapalvelu kylätalolla: Täyden palvelun tilaisuudet 5-10 e/hlö,
kysy tarjous!
KYLÄTALO AVOINNA:
Jos ajoneuvoja pihalla, varmaan pääsee sisällekin.


Muita tapahtumia

Kevättalkoot perjantaina 9.6. klo 16.00 kylätalolla.
Monenlaista tekemistä tarjolla, jokainen jaksamisenta
mukaan.
Puutalkoot pidetään syyskuussa.
Tervanpolttotapahtuma rastiviikolla pe-la 28. - 29.7.
Seuraa tapahtumiamme netistä:
www.niemiskyla.fi

Niemiskylän tiedote 1. / 2017 toukokuu

pj. Tomi Piirainen 040 724 58 79
sihteeri Tuula Kilpeläinen
044 330 55 29

