Juopulin kyläyhdistys ry:n talvitiedote

Talvitervehdys Juopulin
kyläyhdistyksestä!
Päivä pitenee ja kevättä kohti mennään.
Juopulin kyläyhdistyksessä valmistaudutaan vuosikokoukseen ja talvitapahtumaan. Hiihtolatuja suunnitellaan ja
ajetaan kylälle, kun kelit antavat myöten. Toissa kesänä alkanut kylätalon kunnostustyö jatkuu taas kesän tullen. Ilman aktiivis-

ten talkoolaisten panostusta kylätalon kunnostustyö eikä talon toiminta olisi mahdollista.

Lämmin kiitos kaikille talkoisiin, kerhoihin ja tapahtumiin osallistuneille sekä toiminnassa mukana oleville!
Tässä talvitiedotteessa on muun muassa infoa kylätalolla olevista kerhoista ja päivitetty kylätalon käyttöhinnasto. Tiedotteen mukana jaetaan myös hiihtocupin mainos, josta näkyy
myös Juopulin hiihtocupin osakilpailu– ja talvitapahtumapäivä sunnuntai 24. maaliskuuta.
Tiedotteen lopussa on kyläyhdistyksen yhteystietoja. Kyläyhdistyksen netti– ja Facebooksivuja seuraamalla pysyt ajantasaisesti mukana kyläyhdistyksen toiminnassa. Kyläyhdis-

tyksen Facebook-sivulla ilmoitetaan myös muista Ylikiimingin alueen ajankohtaisista tapahtumista ja asioista, joten sivu kannattaa laittaa seurantaan senkin vuoksi. Kyläyhdistyksen Facebook-sivua pääsee seuraamaan myös ilman kirjautumista, eli sivujen katsominen
onnistuu, vaikka et olisi itse Facebookin jäsenenä.

Lukuiloa ja
muistakaa laittaa tiedote talteen!

Tiedotteessa on kuvia kylätalolta ja kylän talvisista maisemista.
Tämän tiedotteen on toimittanut ja taittanut Pirjo Holappa,
jonka kuvia on myös tiedotteessa.

Jatkuu
→

4H:n kerhoja Juopulin kylätalolla
Liikuntakerho Juopulilla
Kerho kokoontuu Juopulin kylätalolla (Vimparintie 11) tiistaisin klo 16 - 17. 30.

Juopulin puuhakerho
Kerho kokoontuu Juopulin kylätalolla (Vimparintie 11) keskiviikkoisin klo 16 - 17.30.

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja 4H:n kerhoista ja toiminnasta löytyy 4H:n nettisivulta
https://oulu.4h.fi/kerhot/ylikiiminki/
tai voi olla yhteydessä sähköpostilla miia.konttinen(a)4h.fi

Oulu-opiston kursseja Juopulin kylätalolla
Juopulin jumpparit
Perjantaiaamuisin kello 10 alkaen Juopulin kylätalolla kokoontuvassa Oulu-opiston ryhmässä aluksi kevyesti jumppaillaan, sitten pelataan huumorin säestämää lentopalloa ja kokoontumisen päättää kahvittelu porinatuokion kera.
Kevätlukukausi: 12.4.2019 saakka
Tervetuloa leppoisasti liikkumaan ja viettämään aikaa yhdessä!

Käsityöpaja B
Käsityöpajassa jokainen voi tehdä, mitä itse haluaa.
Mahdollisuus on tehdä esimerkiksi suosittuja kuviosukkia, valoryijyjä, nalleja ja ompelutöitä. Tykättyjä tekemisiä ovat olleet myös kangaspuilla tehdyt matot, poppanat ja pellavaliinat. Käsityöpaja kokoontuu maanantaisin kello 18.00 - 20.30.
Kevätlukukausi: 15.4.2019 saakka
Tervetuloa mukaan leppoisaan käsityön maailmaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
https://opistopalvelut.fi/oulu/search.php?l=fi&search=Juopuli
Jatkuu
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LENTOPALLOA
pelataan tuttuun tapaan kylätalon liikuntasalissa
MAANANTAISIN klo 19.00 – 21.00
TORSTAISIN klo 19.00 – 21.00
30 €/syyskausi/henkilö
10 €/syyskausi/henkilö/alle 18-vuotiaat

SENIORILENTOPALLOA pelataan
Juopulin kylätalolla KESKIVIIKKOISIN klo 17 – 19.00
15 €/kausi/henkilö Juopulin kyläyhdistyksen jäseniltä
20 €/kausi/henkilö niiltä, jotka eivät ole
kyläyhdistyksen jäseniä
Juopulin jumppareissa kävijöille seniorilentopallo kuuluu samaan Oulu-opiston hintaan.

3 - 7 –vuotiaiden LIIKUNTAKERHO
järjestetään Juopulin kylätalon liikuntasalissa
TORSTAISIN klo 17.00 – 18.00
Liikunnallisia leikkejä ja yhdessä oloa
Kerho on ilmainen Juopulin kyläyhdistys ry:n jäsenperheille.
Jos et ole vielä jäsen, jäsenmaksuohjeet löytyvät osoitteesta juopuli.info
Ohjaajina
Hanna A., Hanna J., Meeri, Saija ja Pirjo
Lisätietoja kerhosta voi kysyä ohjaajilta
tai
sähköpostitise juopuli(a)gmail.com
Tervetuloa mukaan liikkumaan!

Lentopallomaksun voi maksaa kyläyhdistyksen tilille:
Oulun Osuuspankki, Ylikiimingin konttori
IBAN FI58 5530 0340 0038 03
Käytäthän maksaessasi viitenumeroa 2105
tai
Annelille
Jatkuu
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Kylätalon kuntosali
Juopulin kylätalon peräluokkaan on saatu
lahjoituksina kuntosalilaitteita, joita olette
tervetulleita käyttämään ilmaiseksi silloin,
kun kylätalolla on muuta toimintaa ja ovet
ovat avoinna. Kyläyhdistyksen nettisivulta osoitteesta juopuli.info
pääset katsomaan varauskalenteria. Emme vastaa mahdollisista muutoksista. Muina aikoina kuntosalin käytöstä sovitaan erikseen. Kuntosalilaitteita käytetään aina omalla tai huoltajan vastuulla.
Jos nurkissanne pyörii vielä ylimääräisiä kuntoiluvälineitä, otamme niitä mielellämme vastaan.

Lämmin kiitos kaikille kuntosalilaitteita ja –välineitä lahjoittaneille!
Juopulin kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidetään
Juopulin kylätalolla lauantaina 16. maaliskuuta kello 15
Lämmin kiitos kaikille Juopulin kyläyhdistyksen vuoden 2018 jäsenmaksun maksaneille!
Viime vuoden jäsenmaksun maksaneiden kesken arvotaan lahjakortit Juopulin kyläyhdistys
ry:n vuosikokouksessa. Tilaisuuteen osallistuneiden kesken on myös luvassa arvontapalkinto.

Nuohous
Nuohouksesta on kyselty paljon. Jos teillä on kysyttävää nuohouksesta, voitte jutella asiasta
kyläyhdistykseen varapuheenjohtaja Raimo Kokkoniemen kanssa puhelin 0500 215 734.

Juopulin kyläyhdistyksen hallituksen jokaisen kokouksen asialistalla on kohta,
jossa tuomme esille kyläläisten terveiset.
Jokainen mielipide, toive ja ajatus on tärkeä.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin!

Aurinkoista talvea kaikille!
Yhteistyöterveisin
Juopulin kyläyhdistyksen hallituksen väki
Juopuli(a)gmail.com
Kyläyhdistyksen asioita ja tapahtumia voi seurata Internetissä:
https://www.facebook.com/juopuli
http://juopuli.info/

