
   Juopulin  

      kyläyhdistys  

   ry:n  

   syystiedote 



Hei, 
 
tulin valituksi kyläyhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtajan tehtävään 
Raimo Holapan esityksestä. Tähän tehtävään on mukava lähteä, koska asiat on hyvällä 
mallilla ja kotikylä on minulle tärkeä.  
 
Perheemme on asunut nyt Juopulilla reilun vuoden ja hyvin on viihdytty. Meidän talon ra-
kennusprojektiin liittyen haluan kiittää Erkki Mäkelää siitä suuresta työstä, jonka hän on 
tehnyt viemäriosuuskunnan nokkamiehenä. Uskon, että se on helpottanut rakennuslupien 
saamista Juopulille ja tulee vielä auttamaan tulevia tänne muuttajia. 
 
Kyläyhdistyksen toiminta on keskittynyt kylätalon ympärille ja se tarjoaa meille mahtavan 
mahdollisuuden hyville harrastuksille. Talkooporukalla vielä iso kiitos siitä, että kylätalo 
on nyt näin hyvässä kunnossa. 
 
Tulin hallituksen toimintaan mukaan uutena jäsenenä ja moni on sanonut, että toimintaan 
kaivataan uusia kasvoja. Ei siksi, että meillä olisi väärät henkilöt, vaan siksi, että moni pit-
kään toiminnassa ollut miettii omaa jatkamista. Tämän osalta haluaisin vielä haastaa mui-
takin mukaan toimintaan ja kaikkia meitä miettimään, miten kylää voidaan kehittää. Omat 
ajatukseni liittyvät pitkälti urheiluhommiin, ainakin seuraavia olen pohdiskellut: 
 
Eikö olisi hienoa, jos meillä olisi oma laturetki "Yhdentoista lätäkön kierros", joka kiertäisi 
kaikki Juopulilla olevat järvet ja lammet kevään hienoilla keleillä. Tai olisiko meidän mah-
dollista rakentaa hiihto-/maastopyöräilyreitti, joka kiertää Juopulinjärven ympäri.  
 
Kylätalon kuntosali tarjoaa hyvät välineet kuntoiluun ja punttien nostoon. Hallituksessa 
meillä on halu tarjota mahdollisuus salin käyttöön myös niinä aikoina, kun kylätalolla ei 
ole muuta toimintaa. Jos teillä on kiinnostusta käyttää kuntosalia aktiivisemmin omien ai-
kataulujen mukaan, niin olkaa yhteydessä hallituksen jäseniin. Järjestetään asia kuntoon. 
  
Kiitokset myös väistyvälle puheenjohtajalle eli isäukolleni Jussille pitkästä työstä kyläyh-
distyksessä.   
 
  Reipasta syksyä kaikille, 
 
             Pekka 

Tiedotteessa on kuvia kylätalolta ja kylän maisemista. 

Tämän tiedotteen on toimittanut ja taittanut Pirjo Holappa,  

jonka kuvia on myös tiedotteessa. 

Lukuiloa ja  

muistakaa laittaa tiedote talteen! 



     

Jatkuu 

  →  

      Juopulin jumpparit 
Perjantaiaamuisin kello 10 alkaen Juopulin kylätalolla kokoontuvassa Oulu-opiston ryh-

mässä aluksi kevyesti jumppaillaan ja käydään kuntosalilla, sitten pelataan huumorin säes-

tämää 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 ompelu-

töitä. Tykättyjä tekemisiä ovat olleet myös kangaspuilla tehdyt matot, poppanat ja pellava-

liinat. Käsityöpaja kokoontuu maanantaisin kello 18.00 - 20.30. 

   

  Tervetuloa mukaan leppoisaan käsityön maailmaan! 

 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
https://www.opistopalvelut.fi/oulu/search.php?l=fi&search=juopuli 

Oulu-opiston kursseja Juopulin kylätalolla 



 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 kyläyh-

distyksen tilille: 

Oulun Osuuspankki, Ylikiimingin konttori  

IBAN FI58 5530 0340 0038 03 

Käytäthän maksaessasi viitenumeroa 2105 

tai  

Anneli Hiltuselle 

Koronan vaikutus: 
 

Tällä hetkellä kurssit ja lentopallot ovat käynnissä normaalisti käsien  

pesua tehostaen ja käsidesiä käyttäen. Tapaamisissa pyritään  

noudattamaan OPM:n ja THL:n antamia ohjeita turvaväleistä ja  

hygieniasta. 

 

Sairaana tai flunssaisena ei saa osallistua ryhmiin, eikä saapua kylätalolle. 

Ryhmät voivat sopia keskenään tarkemmista käytänteistään.  

Jokainen osallistuu ryhmiin ja kokoontumisiin omalla vastuullaan. 



Kerho kokoontuu Juopulin kylätalolla (Vimparintie 11)   
keskiviikkoisin klo 14.30 - 16 

Kerhossa liikutaan ja pelaillaan monipuolisesti sekä salissa että säiden salliessa 
ulkona. 

Kerho on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille lapsille. 

Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerho aloittaa, mikäli osallis-
tujia on vähintään 5 ennen kerhon aloituspäivää. 

Lisätietoja löytyy yllä olevasta osoitteesta tai osoitteesta: 
https://oulu.4h.fi/toiminta/kerhot/ylikiiminki/juopulin-liikkakerho/ 

 

      Tervetuloa mukaan kerhoon! 

Jatkuu 

  → 



Kauneimmat joululaulut –tilaisuus 

Juopulin kylätalolla 

torstaina 10.12.2020  

klo 18.00 

   

 Juopulin kyläyhdistys tarjoaa 

 riisipuuroa ja soppaa sekä torttukahvit 

 kaikille tilaisuuteen osallistuville. 

 

   Luvassa on myös mahdollisuuksien  

                        mukaan muuta jouluista ohjelmaa. 

  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. 

Lämmin kiitos kaikille  

kuntosalilaitteita ja –välineitä lahjoittaneille! 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Kiimingin seurakunta 

ja 

Juopulin kyläyhdistys ry 



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 

 
Pekka Vimpari, puheenjohtaja, 044 0544 330, pekka.vimpari(a)gmail.com 

 Raimo Kokkoniemi, varapuheenjohtaja 

Anneli Hiltunen, rahastonhoitaja, 040 7713 832 

Pirjo Holappa, sihteeri ja tiedottaja, pirjo.holappa(a)gmail.com 

  Pia Saarela  

Heimo Kokko 

Osmo Marttila  

Jouni Riipinen 

Kalevi Vimpari 

Juopuli(a)gmail.com 

 
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. 

Jatkuu 

  → 

mailto:pekka.vimpari@gmail.com
https://www.facebook.com/juopuli
http://juopuli.info/


Toimintamme tärkeimpiä tavoitteita ovat kylän vireänä pitäminen ja kyläläisten asioiden 

ajaminen. Kyläläisille tärkeä kokoontumispaikka on juuri remontoitu Juopulin kylätalo ja 

sen ympäristö. Haluamme pitää kylätalon ja sen alueen hyvässä kunnossa, toiminnassa ja 

kyläläisten saatavilla. Tarkoituksenamme on tarjota kyläläisille mahdollisuuksien mukaan 

erilaista kerho– ja harrastustoimintaa sekä tapahtumia.  

Kehitämme toimintaamme, joten kuulemme mielellämme ajatuksiasi, ideoitasi ja  

toiveitasi. Olet tervetullut myös itse mukaan toimintaan. 

Juopulin kyläyhdistys ry:n  

tapahtumia ja toimintaa voi seurata osoitteessa: 

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

yhteystiedot: 

Juopulin kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja     Pekka Vimpari     044 0544 330 

juopuli(a)gmail.com 

Tervetuloa Juopulin kyläyhdistyksen jäseneksi! 

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa sekä Juopulin kylätalon ja  

Juopulin kylän vireänä pitämistä. Vuoden 2020 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. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan kyläyhdistyksemme toimintaan. 

Pidetään yhdessä kylä vireänä! 

Maksun saajan tilinumero  FI58 5530 0340 0038 03 

  

 

Maksun saaja    Juopulin 

       kyläyhdistys ry 

 

Maksajan nimi ja osoite 

 

 

Viitenumero    2312 

Jäsenmaksu vuosi 2020 

   Jäsenmaksu        5 e 

Perhejäsenmaksu    15 e 

jolla voi maksaa perheen vanhemmat 

ja alle 18-vuotiaat lapset 

 

 

 

Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa  

Anneli Hiltuselta  

puhelimitse 040 771 3832  

Eräpäivä      Summa 

  

  31.10.2020    

     Eur 

Viesti 

Jos maksatte useamman henki-

lön jäsenmaksun tai perhemak-

sun, älkää käyttäkö silloin viite-

numeroa, vaan käyttäkää viesti-

kenttää, johon kirjoitatte keiden 

jäsenmaksun maksatte. 


