Juopulin kyläyhdistys ry:n kesätiedote

Kevättervehdys Juopulin
kyläyhdistyksestä!
Kevät on jo pitkällä, ja kylällä puuhaillaan
monenlaisia keväthommia. Muuttolintujakin
on jo saapunut ilostuttamaan meitä viserryksellään. Myös Juopulin kyläyhdistyksessä
valmistaudutaan kesän tuloon. Toissa kesänä
alkanutta kylätalon kunnostustyötä jatketaan
tänä kesänä. Ilman aktiivisten talkoolaisten panostusta kylätalon kunnostustyö ei olisi
mahdollista. Lämmin kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille! Myös tänä kesänä tal-

koolaisia tarvitaan. Jokaisen pienikin panostus vie eteenpäin yhteisessä ponnistuksessa
kylätalon hyväksi. Jos pääset vaikka kerran kesän aikana talkoisiin, otamme sen ilolla ja
lämmöllä vastaan. Kyläyhdistys tarjoaa talkoolaisille ruoan. Lisätietoja talkoista löytyy
tuonnempana tässä tiedotteessa.
Tässä kevättiedotteessa on muun muassa metallinkeräysinfoa, tulevia tapahtumia ja ohjeet
Juopulin kyläyhdistys ry:n vuoden 2019 jäsenmaksun maksamiseen. Tämän vuoden loppuun mennessä jäsenmaksun maksaneiden kesken arvotaan palkintoja ja jäsenmaksun
maksaneena saat etuja kylätalon käyttöhinnoista sekä voit osallistua äänioikeutettuna vuosikokoukseen. Jäsenenä olet mukana tukemassa toimintaamme yhteisen kylän ja sen asukkaiden hyvinvoinnin eteen.
Tiedotteen lopussa on vuosikokouksen valitseman hallituksen jäsenten yhteystiedot ja
kyläyhdistyksen nettiosoitteet. Kyläyhdistyksen sivuja seuraamalla pysyt ajantasaisesti
mukana kyläyhdistyksen toiminnassa. Kyläyhdistyksen 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. Juopulin kyläyhdistys ry:n tietosuojaseloste on luettavissa Juopulin
kyläyhdistyksen nettisivulla.
Lukuiloa ja
muistakaa laittaa tiedote talteen!

Tämän tiedotteen on toimittanut ja taittanut
Pirjo Holappa, jonka kuvia on myös tiedotteessa.

KYLÄTALON KUNNOSTUSTALKOOT JATKUVAT…

Kylätalon kunnostusremontointi jatkuu vielä tänä kesänä.
Loppuvaiheen töitä ovat:
1) keittiön lattian osittainen purku, alapohjan puurakenteiden poisto, hiekalla täyttö ja pintavalun suorittaminen. Samalla uusitaan koko keittiön
lattiapinta.
2) Jumppasaliin johtavan sisäkäytävän portaikon uusiminen.
3) Pääsisäänkäynnin eteisen ja portaikon uusiminen sekä katoksen rakentaminen ulkoportaiden päälle.
4) Ulkovuorauslautojen osittainen uusiminen ja maalaus.
5) Sisätilan lattioiden maalaus.
Kylätalon kunnostukseen myönnetty raha-avustus päättyy tulevana
syksynä.
Remontin
kokonaissuunnitelmassa
olleet työt pyritään siis saamaan loppuun alkavan kesän aikana.

Kunnostustalkoita tehdään tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8 - 14.
Kyläyhdistys tarjoaa talkooruoan.

Talkootyöt ovat ratkaisevan tärkeitä kunnostuksen loppuun
Tervetuloa siis mukaan hommiin! Kaikille löytyy töitä. Jokaista tarvitaan!
Kunnostustyöryhmä

saattamiseksi.

TULEVIA TAPAHTUMIA
UISTELUKILPAILU Ylikiiminki-cup Juopulilla perjantaina 31.5.2019 klo 18 - 22
UISTELUKILPAILU YLIKIIMINKI-CUP
24.5. – 7.6.2019

I osakilpailu pe 24.5. klo 18.00–22.00 Jolosjärvellä
II osakilpailu pe 31.5. klo 18.00–22.00 Juopulinjärvellä
III osakilpailu pe 7.6. klo 18.00–22.00 Vuotonjärvellä

Ylikiiminki-cupin Juopulinjärven osakilpailun keskuspaikkana toimii Vatturanta, osoitteessa Mustankorventie
14. Kilpailuun ilmoittaudutaan kello 17 alkaen kisapaikalla. Osallistumismaksu on 30 e/

venekunta/osakilpailu. Lähtö tapahtuu kello 18 ja uisteluaika päättyy kello 22, jonka jälkeen jännitetään voittajia.
Juopulinjärvi kuntoon ry/Parilan järjestämässä kilpailussa kioskista ja makkaran sekä kahvinmyynnistä vastaa Juopulin kyläyhdistys ry. Tulkaahan uistelemaan, tapaamaan tuttuja,
seuraamaan kisoja sekä nauttimaan kioskin antimista ja hakemaan vaikka paistinkaloja.
Ennen kello 22 voi veikata Juopulinjärven uistelukisoista nousevan isoimman kalan painoa.
Lähimmäksi oikeaa painoa veikannut palkitaan. Myynnissä on myös arpoja.

NUOTANVETO Pitkälän rannassa lauantaina 29.6.2019 klo 9.00
Nuotanveto toteutetaan yhteistyössä Juopulinjärvi kuntoon ry/Parilan kanssa.
Nuotanvedosta tullut saalis jaetaan halukkaiden kesken. Pitkälän rannasta on sitten hyvä
siirtyä seuraamaan raveja ja nauttimaan kahvion antimista Juopulin kylätalon kupeeseen.
30-vuotis JUHLARAVIT
Juopulin raviradalla
lauantaina 29.6.2019 klo 13.00
Ravit toteutetaan yhteistyössä Kiiminkien
Hevosystävät ry:n kanssa.
Lämpimästi tervetuloa tapahtumiin!

5. - 7.7.2019 Juopulilla järjestetään noutajakoirakoulutus,
jolloin Juopulilla ja kylätalon läheisyydessä liikkuu tapahtumaan osallistujia koirineen.

4H tiedottaa
Oulun 4H jatkaa kerhotoimintaa Juopulin kylätalolla syksyllä 2019, jos tämän vuoden
ohjaajat jatkavat tai tilalle löytyy uudet ohjaajat.
Kiinnostaisiko sinua kerhon ohjaaminen?
Ilmoittaudu pian miia.konttinen@4h.fi ja suunnitellaan lisää!
Kerhonohjaajat koulutetaan ja kerhonpidosta saa kokemusta ja tietysti rahaa!

Oletko myymässä mökkiä, taloa, tilaa,
metsäpalstaa tai tonttia?
Juopulin kyläyhdistyksen nettisivulla on osio, jossa on Juopulilla myytävänä olevia kohteita. Lisäksi tiedotamme myytävistä kohteista Facebook-sivullamme. Jos olet myymässä
mökkiä, taloa, tilaa, metsäpalstaa tai tonttia ja haluat ilmoituksesi myös kyläyhdistyksen
nettisivulle, ota yhteyttä pirjo.holappa(a)gmail.com tai
juopuli@gmail.com.

Juopulinjärvi Kuntoon
ry:lle oma osio kyläyhdistyksen nettisivulle
Juopulin kyläyhdistyksen nettisivulla on oma osio
Juopulinjärvi Kuntoon ry:llä. Tuossa osiossa Juopulinjärvi Kuntoon ry tiedottaa omista asioistaan. Lisäksi asioista tiedotetaan kyläyhdistyksen Facebook
-sivulla.

METALLIROMUNKERÄYS
YLIKIIMINGISSÄ

9.6.2019 saakka
KERÄTTÄVÄ MATERIAALI SAA SISÄLTÄÄ
• maatalousromuja, kuten äkeitä, auroja, niittokoneita, maitotonkkia jne.
• pienmetalliromua kuten kiukaat, tiskipöydän kannet, ruohonleikkurit, astianpesukoneet, pesukoneet, hellat jne.
• suuret metalliromut, kuten puimurit, traktorit, linja-autot yms.
• Kaikenlainen muukin metalliromu on tervetullutta, kunhan se ei sisällä minkäänlai
sia ongelmajätteitä.
• Ajoneuvojen renkaat ja rengas-vanne-yhdistelmät kelpaavat keräykseen,
mutta niistä ei hyvitetä eikä veloiteta.
KERÄTTÄVÄ MATERIAALI EI SAA SISÄLTÄÄ!
• Henkilö- ja pakettiautot kuuluvat tuottajavastuun piiriin, joten niitä ei voida ottaa
vastaan keräyksissä. Mikäli löytyy kierrätettäviä romuajoneuvoja, niin ohjeet nii
den käsittelyyn löytyy nettisivulta www.romuauto.fi.
• jääkaappeja, pakastimia ja muita kylmälaitteita
• sähkö- ja elektroniikkalaitteita kuten televisioita, atk-laitteita sekajätettä
(kotitalousjätettä ja puuta), umpinaisia tynnyreitä
• mitään mikä luokitellaan ongelmajätteeksi esim. öljynsuodattimet, öljyt,
maalit, paristot, loisteputket, akut
LISÄTIETOJA:

Sirkka Vahtola, Oulun 4H-yhdistys,
Ylikiiminki p. 0400 198 031

KERÄYS JÄRJESTETÄÄN:
13.5. - 9.6.2019
JUOPULIN kylätalon pihalla,
Vimparintie 11, paikka on merkitty
Muut Ylikiimingin keräyspaikat ovat Kirkonkylä (Rahikkotie),
Vepsänkylä, Alavuotto ja Jokikokko (Alavuotontie).

Juopulin kyläyhdistys ry:n jäsenmaksu vuodelle 2019
Vuosikokouksessa jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin
5 euroa/henkilö tai
perhemaksu 15 euroa,
jolla voi maksaa perheen vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset.
Jäsenmaksun voi maksaa
suoraan Anneli Hiltuselle esimerkiksi tapahtumien yhteydessä
tai
Juopulin kyläyhdistys ry:n tilille
Oulun Osuuspankki
IBAN FI58 5530 0340 0038 03
Jos maksatte vain oman jäsenmaksunne,
laittakaa maksun viitteeksi 2312.
Jos maksatte useamman henkilön jäsenmaksun tai perhemaksun,
älkää käyttäkö silloin viitenumeroa,
vaan käyttäkää viestikenttää,
johon kirjoitatte keiden jäsenmaksun maksatte.
Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa Anneli Hiltuselta
sähköpostitse
puhelimitse
annemar.hiltunen(a)hotmail.com
040 771 3832
tai sähköpostitse annemar.hiltunen(a)hotmail.com

Lämmin kiitos, että olette Juopulin kyläyhdistyksen jäseniä!
Vuoden 2019 loppuun mennessä Juopulin kyläyhdistys ry:n jäsenmaksun
maksaneiden kesken arvotaan 50 euron, 30 euron ja 20 euron
arvoiset lahjakortit. Lisäksi jäsenille on etuja muun muassa
kylätalon vuokraushinnoissa.

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 kesää kaikille!
Yhteistyöterveisin

Juopulin kyläyhdistyksen hallituksen väki
Jussi Vimpari, puheenjohtaja, 044 500 1774,
vimpari.jussi(a)gmail.com

Raimo Kokkoniemi, varapuheenjohtaja, 0500 215 734
Anneli Hiltunen, rahastonhoitaja, 040 7713 832,
annemar.hiltunen(a)hotmail.com
Hanna Aarrekorpi, sihteeri, 044 980 1073,
hanna.aarrekorpi(a)gmail.com
Pirjo Holappa, tiedottaja, 040 7737 141,
pirjo.holappa(a)gmail.com
Katri Huovinen, 040 846 4788,
katrih_91(a)hotmail.com
Heimo Kokko, 0400 290 340
hemppakokko(a)gmail.com
Osmo Marttila, 040 745 8376
Jouni Riipinen, 0400 893 382,
jouni.riipinen(a)live.com
Kalevi Vimpari, 040 5230 235
juopuli@gmail.com

Kyläyhdistyksen asioita ja tapahtumia voi seurata Internetissä:
https://www.facebook.com/juopuli
http://juopuli.info/

