KYLÄTALO ja TERVAKESKUS

kurkista kotisivuillemme :www.kainuu.fi/kylat ja niemiskyla.fi

Tervanäyttely, kudontatilat / tuotemyynti ja puutyöpaja.
Kylätalolla on kirpputori ja myytävänä kyläläisten tuotteita mm.
hautatervaa.
Kesäaikaan kioski, jossa myytävänä karkkia, limsaa, jäätelöä ja
kyläläisten leivonnaisia. Talviaikana ei jäätelöä ja leivonnaisia.
Kyläyhdistyksellä on hankittu hankkeiden myötä tietokone ja
dataprojektori, jotka ovat pääasiassa hankkeen ja hallinnon käytössä
kylätalolla.
Lisäksi skanneri ja kopiokone. Tulosteet 20 snt/ sivu.
Maksetaan käteiskassaan ja merkitään pöydällä olevaan listaan.
Kylätalolta on lainattavissa terva-aiheisia videoita, kirjallisuutta ym.
- Niemisen kyläyhdistyksen jäsenmaksu v. 2014 on
10.- / jäsen, maksut kylätalolle, Muista!!!
- klapikone vuokrattavissa, jäsenille 30.- / vrk
( yhteyshenkilö Pekka Määttä puh. 040 7538028 )
- ompelukone, saumuri vuokrattavissa 2,- / pv
- sähkökoneet vuokrattavissa 2,- / pv, 9,- / viikko
- puutyötila koneineen vuokrataan vain jäsenille
1e / tunti, 5.- / päivä.
- käsityöpaja koneineen käytössä veloituksetta.
- kahviastiastoa vuokrataan jäsenille 5 e/ kerta, muille
15,-/kerta.
- tilat ja sauna vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin
- kylätalon vuokra: 15,- / tapahtuma + 7,50 /
lämmityspäivä,
- rantasaunan vuokra: perusmaksu 5 e/ kerta + 1 e
jokaisesta saunojasta,

KYLÄTIEDOTE 3/2014
Niemiskylän, Hirvelänkylän ja Rytylinvaaran
kylätiedote
Niemiskyläntie 1096, 88900 KUHMO
Puh.
Siht.
Pj:

050-554 58 73 kyläyhdistys
044-330 55 29
040-724 58 79

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

KESÄKAUDELLA TAPAHTUNUTTA:

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKAS oHJAUS - JA
NEUVONTAHANKE KAINUUSSA

Kyläjuhla pidettiin lauantaina 29.6. erittäin hyvän sään vallitessa. Yleisöä
oli vakiomäärä noin 200 - 250 henkilöä.
Tervanäyttelyä pidettiin avoinna koko heinäkuun iltapäivisin ja siellä
vieraili 136 tutustujaa.
Kyläesitettä jaettu turisti-info -paikkoihin ja sitä on saatavana kylätalolta.
esitteet ovat myös postilaatikoissa Iso-Valkeisen tervapolun molemmissa
päissä.

Kainuun Sote järjestää tätä toimintaa hankkeen muodossa.
Kylävierailutilaisuus Niemisen Kylätalolla keskiviikkona 15.10. klo 13-15.
Paikalla mm. Aikku Eskelinen Suomen pelastusalan Keskusjärjestöstä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Asiakasohjauspuhelin 044 748 4633 arkisin klo 8-15

HANKETILANNE

MUITA TILAISUUKSIA KYLÄTALOLLA

Hankerintamalla ei nyt ole menossa uusia virityksiä ja entisiä hankkeita on
tehty kymmenen 1997 vuodesta lähtien. Tarkemmat tehtyjen hankkeiden
tiedot kotisivuillamme www.niemiskylä.fi

TURVALLISUUSILTA pelastusviranomaisten kanssa yhteistyössä
keskiviikkona 22.10. klo 17. Aiheena hätätilanteissa toimiminen ja
alkusammutusharjoitus. Tietoa mm. hätäkeskukseen soittamisesta sekä
turvavälineistön huoltamisesta kotona.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
KANSASLAISOPISTOTOIMINTA KYLÄTALOLLA:
Kankaankudontapiiri alkaa ke 17.9. klo 9.30 -11.45 jatkuen samalla 10.12
joulutaukoon saakka. Kevättalvella 7.1. -15.4. 2015 samoin
keskiviikkoisin. Katso tarkempia oppisisältöjä ilmestyneestä
kansalaisopistovihkosesta. Entiset ja uudet myös lähikyliltä tervetuloa!
Ohjaajana Meeri Komulainen.
Yritetään saada vielä tammi-maaliskuulle tietotekniikkapiiriä.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

• puhelinpalvelu
• kylävierailut

KYLÄN AJANKOHTAISET ASIAT JA SUUNNITELMAT
-tilaisuus keskiviikkona 17.10. klo 17.30. Mukana projektipäällikkö Kalle
Nieminen Kyläteemahankkeesta.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
KYLÄTALO AUKI: Yleensä tilaisuuksien aikana.
Lisäksi Emma Huotari p. 040 -769 5388 voi tulla pyydettäessä avaamaan
oven asiointia varten. Ja jos ajoneuvoja pihalla, varmaan pääsee sisällekin.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥

