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.
Kyläyhdistykselle hankittu tervaprojektin myötä tietokone ja
dataprojektori, jotka ovat pääasiassa hankkeen ja hallinnon käytössä
kylätalolla.
Lisäksi skanneri ja kopiokone jäsenten käytössä.
Kylätalolta on lainattavissa terva-aiheisia videoita, kirjallisuutta ym.
- Niemisen kyläyhdistyksen jäsenmaksu v. 2015 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, Ei jäseniltä
7 e/kerta. + 1 e jokaisesta saunojasta.

KYLÄTIEDOTE 3/2015
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:

Kyläjuhla pidettiin lauantaina 4.7. Sää oli sateinen ja ohjelmat piti esittää
sisätiloissa. Yleisöä oli noin 100 henkilöä. Juhlan piristi Tanssi-ja
lauluryhmä RATILIO Liettuasta.Tervahauta poltettiin seuraavana päivänä.
Tervanäyttelyä pidettiin avoinna koko heinäkuun iltapäivisin ja siellä
vieraili harvakseltaan tutustujia. Määrä oli noin puolet kesän 2010
yleisömäärästä.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
TUPAILTA

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Sähköyhtiö LOISTE järjestää yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa
tupaillan kylätalolla torstaina 29.10.2015 klo 18.
Paikalla tekninen palveluneuvoja Manu Leppänen verkkoyhtiö
LOISTEELTA.
Esillä yhtiön hinnoittelupolitiikka. Mahdollisuus tutustua käytännössä
"omaenergiapalveluun" netissä. Energiahinnan kilpailuttaminen.
Kahvitarjoilu. tervetuloa
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

HANKETILANNE
Kuluvana vuotena kyläyhdistyksellä ei ole meneillään olevia hankkeita

SYYSTYÖTALKOOT
maanantaina 21.9. klo 17

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

kylätalolla. Laitetaan paikkoja talvikuntoon, veneet ja laiturit. Loput
pilkkeet katon alle suojaan. Omat työkäsineet, lehtiharavat voisi olla.
Kahvit tarjotaan.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

KANSASLAISOPISTOTOIMINTA KYLÄTALOLLA:
Kankaankudontapiiri alkaa ke 23.9. klo 9.30 -11.45 jatkuen edelleen.
joulutaukoon saakka. Kevättalvella samoin keskiviikkoisin.
Kansalaiopisto tarjoaa 10 e opintosetelin eläkeläisille ja opiskelijoille.
Katso tarkempia oppisisältöjä koteihin jaettavasta
kansalaisopistovihkosesta. Entiset ja uudet myös lähikyliltä tervetuloa!
Ohjaajana Meeri Komulainen.

METALLIROMUN KERÄYSKAMPANJA JATKUU...
Romuja voi tuoda Tomi Piiraisen ( 040 724 5879) entiselle kettutarhalle
(paikka on merkitty tien varteen) Elsinmäki SYYSKUUN LOPPUUN
MENNESSÄ. Tuotto kyläyhdistykselle. Ensimmäisen haetun erän tuotto
oli 250 e.

Alkuvuodelle on haettu tietotekniikkapiiriä.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
KYLÄTALO AUKI : Yleensä tilaisuuksien aikana.
Jos ajoneuvoja pihalla, varmaan pääsee sisällekin.

