Juopulin kyläyhdistys ry:n talvitiedote
2020

Talvitervehdys Juopulin kyläyhdistyksestä!
Päivät pitenevät hiljalleen ja vaihtelevat säät puhuttavat.
Juopulin kyläyhdistyksessä valmistaudutaan vuosikokoukseen
ja talvitapahtumaan, jonka yhteydessä on myös yksi Ylikiimingin hiihtocupin osakilpailu. Vuosikokous ja talvitapahtuma ovat samana viikonloppuna
maaliskuussa.
Kylätalon kunnostustyö on hyvällä mallilla, mutta pieniä tehtäviä on vielä jäljellä. Ilman
aktiivisten talkoolaisten panostusta kylätalon kunnostustyö eikä talon toiminta olisi mahdollista. Lämmin kiitos kaikille talkoisiin, kerhoihin ja tapahtumiin osallistuneille sekä toiminnassa mukana oleville!
Juopulin kylätalon peräluokkaan on saatu kuntosali, jolla on ollut mukavasti käyttäjiä. Jos
nurkissanne pyörii vielä ylimääräisiä kuntoiluvälineitä tai –laitteita, otamme niitä mielellämme vastaan. Lämmin kiitos kaikille kuntosalilaitteita ja –välineitä lahjoittaneille!
Tässä talvitiedotteessa on muun muassa infoa kylätalolla olevista kerhoista ja päivitetty kylätalon käyttöhinnasto. Juopulinjärvi kuntoon ry:n tiedotettavaa löytyy myös. Tiedotteen
lopussa on kyläyhdistyksen yhteystietoja. Kyläyhdistyksen netti– ja Facebook-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 Facebooksivua 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
→

HIIHTÄMÄÄN
Juopulille on ajettu hiihtolatu, jossa voi hiihtää vapaata ja
perinteistä tyyliä. Latua pidetään auki mahdollisuuksien
mukaan. Latukartta on tämän tekstin alapuolella. Kyläyhdistyksen Facebook-sivulta löytyy linkki karttaan ja ladun
tarkempiin yksityiskohtiin.
Hyviä hiihtokelejä!

Juopulinjärvi kuntoon ry tiedottaa
VESI-ILTA
Juopulin kylätalolla (Vimparintie 11) tiistaina 28.1.2020 alkaen klo 17.30 kahvituksella ja jatkuen ohjelmalla
klo 18.00.
Aiheena on Juopulinjärven vedenkorkeus viime kesän aikana. Paikalla ovat Oulun kaupungin Yhdyskunta
- ja ympäristöpalvelujen edustajat. He kertovat mm. keväällä suoritetun drone –kuvauksen tuloksista. Läsnä on myös Oulun seudun ympäristötoimen edustaja. Illan aikana on mahdollista kertoa omia havaintoja
järven vedenkorkeudesta. Keskustelun pohjalta pyritään tekemään päätös mahdollisista jatkotoimista.
Tervetuloa mukaan.
Juopulinjärvi kuntoon ry/hallitus
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen yleiskokous/kevätkokous pidetään Juopulin kylätalossa 21.4. klo 18. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu kokouksen alussa.
Tervetuloa.
Juopulinjärvi kuntoon ry/hallitus

Liikuntakerho Juopulilla
Kerho kokoontuu Juopulin kylätalolla (Vimparintie 11) keskiviikkoisin klo 15 - 16. 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@4h.fi

Oulu-opiston kursseja Juopulin kylätalolla
Juopulin jumpparit
Perjantaiaamuisin kello 10 alkaen Juopulin kylätalolla kokoontuvassa Oulu-opiston ryhmässä aluksi kevyesti jumppaillaan ja käydään kuntosalilla, sitten pelataan huumorin säestämää lentopalloa ja kokoontumisen päättää kahvittelu porinatuokion kera.
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.
Tervetuloa mukaan leppoisaan käsityön maailmaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
https://opistopalvelut.fi/oulu/search.php?l=fi&search=Juopuli

Jatkuu
→

Juopulin kylätalon tilojen käyttöhinnasto 2020

Sali, luokkatilat ja keittiö
•

150 € / päivä

•

100 € / päivä Juopulin kyläyhdistys ry:n jäsenille
Jos kylätalo on vapaana, kuuluu päivähintaan myös tilojen valmistelu edellisestä
päivästä kello 16 alkaen ja purku seuraavaan päivään kello 12 saakka.
Jos kylätalo on varattu tai tulee varatuksi edellisenä ja seuraavana päivänä, järjestelyjen aikatauluista sovitaan erikseen.

Luokkatila kokouskäyttö
•

20 €

•

+ keittiö 20 €

Siivousmaksu 100 €

Kahvitus/ruokailu erillisenä henkilöluvun ja tarjottavien mukaan
Kyläyhdistys vuokraa:
•

Kahvinkeitin (pergolaattori 5 l) 10 €/vrk

•

Fiskarsin räystäskourunpuhdistaja teleskooppivarrella (yltää jopa 6 metriin) 5 €/vrk

•

Rakennusteline 20 €/vrk, 50 €/vko

Juopulin kylätalon piharakennuksen päädyssä sijaitsevan
VERSTAAN käyttöhinnasto
•

50 € / kuukausi

•

5 € / päivä

Verstas on erinomainen paikka esimerkiksi entisöidä huonekaluja ja
nikkaroida pieniä puutöitä.
Verstaan varaukset, tarjoilutiedustelut, kahvinkeittimen, rakennustelineen– ja
räystäskourunpuhdistajan varaukset sekä lisätiedot
040 771 3832

Jatkuu
→

Liikuntasalin käyttömaksut 2020
Kevätkausi on 7.1.2020—31.5.2020
Syyskausi on 31.8.2020—20.12.2020
Kesäajalta hinnat sovitaan erikseen.

Liikuntasalin satunnainen käyttö maksimissaan kaksi tuntia/kerta:
•

2 €/kerta/henkilö Juopulin kyläyhdistyksen jäseniltä,

•

4 €/kerta/henkilö niiltä, jotka eivät ole kyläyhdistyksen jäseniä

•

tai yli 5 henkeä (maksimissaan 12 henkeä) kyläyhdistyksen jäseniltä 10 €/kerta
ja niiltä, jotka eivät ole kyläyhdistyksen jäseniä 20 €/kerta

Lentopallomaksu (maanantaisin ja torstaisin klo 19 – 21)
•

30 €/kausi/henkilö

•

10 €/kausi/henkilö alle 18-vuotiaat

Lentopallomaksu (keskiviikkoisin klo 17 – 19)
•

15 €/kausi/henkilö Juopulin kyläyhdistyksen jäseniltä

•

20 €/kausi/henkilö niiltä, jotka eivät ole kyläyhdistyksen jäseniä

Liikuntasalin käyttömaksu säännöllisestä maksimissaan kahden tunnin mittaisesta
vuorosta kerran viikossa maksimissaan 12 henkeä:
•

20 €/kausi/henkilö Juopulin kyläyhdistyksen jäseniltä

•

40 €/kausi/henkilö niiltä, jotka eivät ole kyläyhdistyksen jäseniä

Liikuntasalin käyttömaksu säännöllisestä maksimissaan kahden tunnin mittaisesta
vuorosta kerran viikossa Juopulin kyläyhdistys ry:n jäsenperheelle:
•

40 €/kausi/perhe Tästä poikkeavista vuoroista sovitaan erikseen.

Liikuntasalin käyttömaksu säännöllisestä maksimissaan kahden tunnin mittaisesta
vuorosta kerran viikossa alle 18-vuotiaille maksimissaan 12 henkeä:
•

10 €/kausi/henkilö (vastuuhenkilönä ja valvojana pitää olla aikuinen)

Kylätalon ja liikuntasalin tiedustelut ja varaukset
040 7737 141
juopuli(a)gmail.com

Osoitteessa
https://juopuli.info
pääset katsomaan
kylätalon varauskalenteria.

Jatkuu
→

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 juopuli.info/kylaesittely/kylatalo/ pääset katsomaan varauskalenteria. Emme vastaa mahdollisista muutoksista. Muina aikoina kuntosalin käytöstä sovitaan
erikseen. Kuntosalilaitteita käytetään aina omalla tai huoltajan vastuulla.

Juhlapaikaksi kylätalo
Juopulin kylätalo on ihanteellinen paikka järjestää
erilaisia juhlia. Esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhliin löytyy mukavasti temmeltämistilaa liikuntasalista, jonne voi tehdä vaikka mieluisensa temppuradan synttärivieraille.
Liikuntasalin vuokraus lasten syntymäpäiväjuhliin maksimissaan 5 tuntia:
20 €

•

•

+ keittiö 20 €, mihin sisältyy kerhohuoneen käyttö

Tästä käyttöhinnastosta poikkeavista kylätalon varauksista, vuoroista ja hinnoista
sovitaan erikseen.
Yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten varauksista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.
Kaupalliseen tarkoitukseen tehdyt varaukset ja hinnat sovitaan erikseen tapauskoh-

Huomio
Huomioittehan kylätalon käytössä ja varauksissa, että kylätaloa voivat käyttää
ilman aikuisen valvontaa, huoltajiensa vastuulla, 13 vuotta täyttäneet nuoret, mutta
alaikäisten käyttäjien nimet pitää olla kyläyhdistyksen hallituksen tiedossa.
13 vuotta täyttänyt ei voi olla kuitenkaan alle 13-vuotiaan valvojana kylätalolla,
vaan alle 13-vuotiaan valvojana toimii aina aikuinen, joka on vastuussa lapsista.
Kuntosalilla toivotaan aina aikuisen läsnä oloa.
Jokainen on aina omalla vastuullaan piharakennuksessa, kylätalolla ja piha-alueella.
Lapset ja nuoret ovat aina huoltajiensa vastuulla piharakennuksessa, kylätalolla ja piha-alueella.

Hiihtocup 2020
Osakilpailut:
Vesala la 22.2.2020 (V)
Vesalan monitoimitalo

Nuoritta su 23.2.2020 (P)
Nuorittan Nuorisoseurantalo

Alavuotto la 7.3.2020 (P)
Alavuoton koulu

Jolos su 15.3.2020 (V)
Haaponiemen halli

Vepsä la 21.3.2020 (P)
Vepsän koulu

Juopuli su 22.3.2020 (P)
Juopulin kylätalo

Niemikylä la 28.3.2020 (P)
Kääriänperä Reininlaaksontie

Päätöskisa su 29.3.2020 (V)
Pylkönaho

Tytöille ja pojille omat sarjat:
2016 ja myöhemmin syntyneet
2014 – 2015 -syntyneet
2012 – 2013 -syntyneet
2010 – 2011 -syntyneet
2008 – 2009 -syntyneet
2006 – 2007 -syntyneet
2005 ja aiemmin syntyneet
Hiihtokilpailut alkavat klo 13.00.
Ilmoittautumiset ovat tapahtumapaikalla klo 12 alkaen.
Kilpailut ovat kaikille avoimia
tapahtumia, joihin osallistutaan
omalla vastuulla. Osallistuminen
hiihtocupiin on ilmaista.
Hiihtotyyli on perinteinen (P) tai
vapaavalintainen (V) tapahtumapaikasta riippuen.

Tervetuloa mukaan!

Jokaisessa osakilpailussa jaetaan erikseen palkinnot. Hiihtocupissa kerätään pisteitä sarjoittain. Cupissa
eniten pisteitä keränneet palkitaan kauden päätöstilaisuudessa. Lisäksi viimeisessä osakilpailussa on luvassa yllätyspalkinto kaikille niille, jotka ovat osallistuneet kaikkiin osakilpailuihin.
Tapahtumissa kuvataan sekä valokuva- että videomateriaalia. Saapumalla tapahtumaan hyväksyt, että sinusta otettua materiaalia voidaan käyttää tapahtumaan liittyvässä tiedottamisessa, markkinoinnissa ja mediajulkaisuissa.
Tapahtumissa on hiihtocupin lisäksi muutakin ohjelmaa ja myynnissä on kahvia, makkaraa jne.
Lisätietoja tapahtumista löytyy järjestäjien netti- ja tapahtumailmoituksista.
Reki-Vesalan Asukkaat ry, Nuorittan Nuorisoseura ry, Alavuoton kyläyhdistys ry,
Joloksen urheiluseura ry, Vepsänkyläläiset ry, Juopulin kyläyhdistys ry, Niemikylän kyläyhdistys ry
sekä Lions Club Ylikiiminki, Oulun 4H-yhdistys Ylikiiminki ja Ylikiimingin Nuijamiehet ry

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

Juopulin kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidetään
Juopulin kylätalolla lauantaina 21. maaliskuuta 2020
kello 12
Lämmin kiitos kaikille Juopulin kyläyhdistyksen vuoden 2019 jäsenmaksun maksaneille!
Viime vuoden jäsenmaksun maksaneiden kesken arvotaan lahjakortit Juopulin kyläyhdistys
ry:n vuosikokouksessa.
Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen!

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

