
Juopulin kyläyhdistys ry:n  

   syystiedote 

Jatkuu 

  →  

Toukokuussa jatkunut Juopulin kylätalon res-

taurointiurakka on nyt saatu loppuvaiheeseen. 

Luokkahuoneiden ja liikuntasaliin johtavan käy-

tävän lattiat ovat nyt täysin uudistettu. Sisäilma 

on nyt entisestään huomattavasti parantunut. 

Tänä kesänä on kunnostettu myös keittiötä,  

kylätalon ulkovuorausta 

ja tehty uudet portaat ja kuisti. Talkootöitä on tehnyt 

noin 10 miehen työporukka, jolle jaksamisen intoa on 

antanut Annelin loihtima loistava ruoka. Talkootöitä on 

tehty parina päivänä viikossa läpi kesän. Tämä kunnos-

tustyö on nostanut huomattavasti kylätalomme kuntoa 

ja arvoa. Koko kyläyhteisönä voimme olla kiitollisia 

uskollisille talkoolaisille suuresta työpanoksesta  

kokoontumistilamme 

kuntoon saattamisessa. 

Nyt on hyvä kokoon-

tua kylätalollamme, jossa tarjolla on monen-

laista kerhoa ja harrastetta kaikenikäisille. 

Näistä lisää tässä tiedotteessa.  

Tervetuloa mukaan kyläyhdistyksen toimin-

taan niin entiset kuin uudetkin  

kyläyhdistyksen jäsenet! 

Lukuiloa ja  

muistakaa laittaa tiedote talteen! 

Tiedotteessa on kuvia kylätalon tämän kesän kunnostuk-

sesta. Lämmin kiitos kaikille tapahtumiin, kerhoihin ja 

talkoisiin osallistuneille! 

Tämän tiedotteen on toimittanut ja taittanut Pirjo Holappa, 

jonka kuvia on myös tiedotteessa. 



    

    4H:n liikuntakerho Juopulin kylätalolla 

 

Kerho kokoontuu Juopulin kylätalolla (Vimparintie 11)   keskiviikkoisin klo 15 - 16. 30 

Kerho on suunnattu ensisijaisesti 1. - 6. lk:n lapsille. 

Ohjaajina toimivat Eevert Nikula ja Paavo Mäkikangas. 

Lisätietoja löytyy osoitteesta: https://oulu.4h.fi/toiminta/kerhot/ylikiiminki/liikuntakerho-juopulilla/  

 
Kiinnostaisiko sinua 4H-kerhon ohjaaminen? 

 

Jos olet yli 15-vuotias ja sinua kiinnostaisi kerhon pitäminen,  
niin laita sähköpostiviestiä osoitteeseen  miia.konttinen@4h.fi. 
Juopulille esimerkiksi kaivattaisiin puuhakerhon pitäjää. 

Jatkuu 

  →  

https://oulu.4h.fi/toiminta/kerhot/ylikiiminki/liikuntakerho-juopulilla/
mailto:Miia.konttinen@4h.fi


    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. 

Lentopallomaksun voi maksaa kyläyhdistyksen tilille: 

Oulun Osuuspankki, Ylikiimingin konttori  

IBAN FI58 5530 0340 0038 03 

Käytäthän maksaessasi viitenumeroa 2105 

tai  

Anneli Hiltuselle 

Jatkuu 

  →  



Perjantaiaamuisin Juopulin kylätalolle kokoontuvassa Oulu-opiston 

ryhmässä aluksi kevyesti jumppaillaan, sitten pelataan huumorin  

säestämää lentopalloa ja kokoontumisen päättää kahvittelu pori-

natuokion kera. 

Perjantaisin kello 10.00 – 12.00 

Syyslukukausi kestää 29.11.2019 saakka 

Kevätlukukausi: 17.1.2020 – 24.4.2020 

Ohjaaja: Anja Kokkoniemi 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?

l=fi&t=503  

Tervetuloa leppoisasti liikkumaan ja viettämään aikaa yhdessä!  

Oulu-opiston JUOPULIN JUMPPARIT 

Oulu-opiston KÄSITYÖPAJA B 

Käsityöpajassa jokainen voi tehdä, mitä itse haluaa.  Mahdollisuus on 

tehdä esimerkiksi suosittuja kuviosukkia, valoryijyjä, nalleja ja ompe-

lutöitä. Tykättyjä tekemisiä ovat olleet myös kangaspuilla tehdyt matot, 

poppanat ja pellavaliinat. Käsityöpaja kokoontuu Juopulin kylätalon 

käsityöluokassa maanantaisin kello 18.00 - 20.30 

Syyslukukausi kestää 25.11.2019 saakka 

Kevätlukukausi: 13.1.2020 – 27.4.2020 

Kurssimaksu koko lukuvuodelta: 80,00 € 

Seniorit ja eläkeläiset:  65,00 €  

Ohjaaja: Anu Rautakoski. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?

l=fi&t=12179  

Tervetuloa mukaan leppoisaan käsityön maailmaan! 

https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=503
https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=503
https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=12179
https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=12179


Kauneimmat joululaulut –tilaisuus 

Juopulin kylätalolla 

torstaina 12.12.2019   

klo 18.00 

   

 Juopulin kyläyhdistys tarjoaa 

 riisipuuroa ja soppaa sekä torttukahvit 

 kaikille tilaisuuteen osallistuville. 

 

   Ohjelmassa on myös 

   joulupukin vierailu. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 
  Kiimingin seurakunta 

ja 

Juopulin kyläyhdistys ry 

  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 muu-

toksista. Muina aikoina kuntosalin käytöstä sovitaan erikseen. Kunto-

salilaitteita käytetään aina omalla tai huoltajan vastuulla. 

Jos nurkissanne pyörii vielä ylimääräisiä kuntoi-

luvälineitä, otamme niitä mielellämme vastaan. 

Lämmin kiitos kaikille  

kuntosalilaitteita ja –välineitä lahjoittaneille! Jatkuu 

  → 



 

 

Juopulin kyläyhdistys ry:n jäsenmaksu vuodelle 2019  

Jäsenmaksu vuodelle 2019:  

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 ja lasten syntymävuodet. 

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. 

Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua tälle vuodelle tai et ole varma,  

maksoitko jo vai et, niin kysy rohkeasti asiaa  Anneli Hiltuselta 

puhelimitse 040 771 3832 tai sähköpostitse annemar.hiltunen(a)hotmail.com 

Jatkuu 

  → 



Juopulin kylätalon piharakennuksen päädyssä sijaitseva verstas on  

erinomainen paikka esimerkiksi entisöidä huonekaluja ja nikkaroida pieniä 

puutöitä. 

     VERSTAAN käyttöhinnat 

      50 € / kuukausi 

      5 € / päivä 

Verstaan varaukset, tarjoilutiedustelut, kahvinkeittimen ja  

räystäskourunpuhdistajavaraukset sekä lisätiedot 

     Annelilta 040 771 3832 

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 syksyä kaikille! 

Yhteistyöterveisin 
Juopulin kyläyhdistyksen hallituksen väki 

 
Kyläyhdistyksen asioita ja tapahtumia voi seurata Internetissä: 

https://www.facebook.com/juopuli 

http://juopuli.info/ 

Kylätalon ja liikuntasalin tiedustelut ja varaukset 

     040 7737 141 

 juopuli(a)gmail.com  

Osoitteessa  

https://juopuli.info 

  pääset katsomaan kylätalon  

  varauskalenteria ja hinnaston. 

https://www.facebook.com/juopuli
http://juopuli.info/

