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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, jäätelöä ja kyläläisten
leivonnaisia. Talviaikana ei jäätelöä ja leivonnaisia.
Kyläyhdistykselle hankittu tervaprojektin myötä tietokone ja dataprojektori,
jotka ovat pääasiassa hankkeiden ja hallinnon käytössä.
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 jäsenmaksut v. 2014 on 10.- / jäsen
- 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.
- 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 7e/kerta + 1 e /saunoja
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KYLÄTIEDOTE 4/2014
Niemiskylän, Hirvelänkylän ja Rytylinvaaran
kylätiedote
Niemiskyläntie 1096, 88900 KUHMO
Puh.
Siht.
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044-330 55 29
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Vuoden 2014 t oimintasatoa: :
Tutustujia noin 148 tervanäyttelyssä. Opastuksia ja tarjoilujen järjestelyjä.
Kansalaisopistopiirit toimineet talvikaudella viikottain: Kudontapiiri 25
kokoontumiskertaa, tietokniikka 2 kertaa. Työtalkoita ollut 9 kertaa ja
talkootöitä tehty 207 tuntia.
Kyläkokouksia ja kyläsuunnittelukokouksia ollut 1 kertaa. Johtokunnan
kokouksia 6 kertaa. Osallistumiskertoja kaikkiin tilaisuuksiin yhteensä 659
kertaa. Kylätalolla käyneitten määrä vieraskirjan mukaan 681 henkilöä.
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KANSASLAISOPISTOPIIRIT kevätkaudella
kylätalolla:
Kankaankudonta piiri jatkaa keskiviikkoisin 7.1.2015 klo 9.30 -11.45 jatkuen
keväällä 15.4.2015 saakka. Entiset ja uudet tervetuloa!
Ohjaajana Meeri Komulainen. Kurssimaksu 40 e.
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KAUNEIMMAT JOULULAULUT -tilaisuus su 21.12. KLO
15.00 KYLÄTALOLLA
-kaikki tervetuloa, mukana pappi ja kanttori.
Kolehti srk lähetystyölle
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KYLÄTALO AUKI:
Yleensä tilaisuuksien aikana.
Jos ajoneuvoja pihalla, varmaan pääsee sisällekin.
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Kylätalolla pidetty syksyllä kodin turvallisuuteen liittyvä tilaisuus. Tässä
käsiteltyjä tärkeimpiä seikkoja lyhyesti:
Palovaara: - kunnossa olevat palovaroittimet jokaisessa
asuinkerroksessa
- sammutuspeite tulisijan läheisyydessä
- 6 kilon käsisammutin joka kerroksessa,
huollettava joka toinen vuosi ( KSP-huolto
matkahuollon kiinteistössä)
- liesituulettimen säännöllinen puhdistaminen
- kylmäkalusteiden taustan puhdistus ja vapaan
ilmankierron turvaaminen
- ammattitaitoisen nuohouspalvelun säännöllinen käyttö
Kuhmon palolaitoksen päivystysnro 0400 250 674.
Palontorjuntaneuvontaa.
Varautuminen pitkään sähkökatkokseen
- sähkölampuissa virtaa, pattereita, kynttilöitä
- patterilla toimiva radio, kuuntele radiotiedotuksia
- pieni retkikaasukeitin 0,4 kg säiliöllä, jos ei ole
puuhellaa
- vältä soittamista tarpeettomasti, linjat tukkeutuvat.
Käytä tekstiviestiä.
Hätätilanne
- soita 112. Voit soittaa näppäilemällä 112,
vaikka et osaisi käyttää sitä laitetta, mikä on käytettävissä.
Toimii, vaikka akku olisi tyhjä tai näppäimet lukittuna
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Seuraa kylätapahtumiamme netistä:
ja kainuu.fi/kylat>kuhmo>nieminen
www.niemiskyla.fi
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