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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 jäsenille maksuttomia.
Maksetaan käteiskassaan ja merkitään pöydällä olevaan listaan.
Kylätalolta on lainattavissa terva-aiheisia videoita, kirjallisuutta ym.
- Niemisen kyläyhdistyksen jäsenmaksut v. 2015 on 10.- / jäsen
- klapikone vuokrattavissa, jäsenille 30.- / vrk
( yhteyshenkilö Pekka Määttä puh. 040-7538028 )
- ompelukone, saumuri vuokrattavissa 2,- / pv
- sähkökoneet vuokrattavissa 2,- / pv, 9,- / viikkoyötila
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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Vuoden 2015 toimintasatoa: :
Tutustujia noin 98 tervanäyttelyssä. Opastuksia ja tarjoilujen järjestelyjä.
Kansalaisopistopiirit toimineet talvikaudella viikottain: Kudontapiiri 21
kokoontumiskertaa. Työtalkoita ollut10 kertaa ja talkootöitä tehty 150 tuntia.
Kyläkokouksia ja kyläsuunnittelukokouksia ollut 1 kertaa. Johtokunnan
kokouksia 5 kertaa. Osallistumiskertoja kaikkiin tilaisuuksiin yhteensä 393
kertaa. Kylätalolla käyneitten määrä vieraskirjan mukaan 718 henkilöä.
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KANSASLAISOPISTOPIIRIT kevätkaudella
kylätalolla:
Kankaankudonta piiri jatkaa keskiviikkoisin 13.1.2016 klo 9.30 -11.45
jatkuen keväällä 20.4.2016 saakka. Entiset ja uudet tervetuloa!
Ohjaajana Meeri Komulainen. Kurssimaksu 20 - 40 e.
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KAUNEIMMAT JOULULAULUT -tilaisuus pe 18.12. KLO 18.00
KYLÄTALOLLA
-kolehti ev.lut .srk lähetystyölle , kahvitarjoilu, kaikki
tervetuloa,
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Eu -ruoka-avun jakelukäytäntö muuttuu:
Helmikuun lopulla tulee seuraavan kerran EU:n ruoka-apujakelu. Jokainen
talous noutaa itse ruokakassin paikallislehdessä ilmoitettuna aikana. Kuljetus
kylätalolle lopeteaan.
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Pikkujoulumatka Teatteri RETIKKAAN
Mennään porukalla katsomaan komedianäytelmää "Kylmää kyytiä"
Suomussalmelle päivänäytökseen sunnuntaina 20.12. Tomi lähtee kuskiksi.
Omavastuu 20 €/hlö.
Ilmottaudu mahdollisimman pikaisesti Tuulalle p. 044 330 5529.
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Vireillä
Kyläyhdistyksen sääntöjen ajantasaistaminen. Kevään vuosikokous kehotti
johtokuntaa sääntöjen muutoksen valmisteluun. Asia pitää käsitellä kahdessa
yleiskokouksessa, ennenkuin säännöt ovat lainvoimaiset.
Tarkoitus on hoitaa asia kevättalven aikana. Voit tutustua yhdistyksen malli
sääntöihin Patentti-ja Rekisterihallituksen verkkosivuilla(google/prh).
Päätäntäkokoukset kutsutaan koolle lehti-ilmoituksella, jossa myös mainittu
asia "sääntöjen muutos".
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KYLÄTALO AUKI:
Yleensä tilaisuuksien aikana.
Jos ajoneuvoja pihalla, varmaan pääsee sisällekin.
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Seuraa kylätapahtumiamme netistä:
kainuu.fi/kylat>kuhmo>nieminen tai
www.niemiskyla.fi
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