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Kyläyhdistyksen kesäterveiset!
Helteinen kesä alkaa kääntymään kohti syksyä. Hilloja tuli kohtuullisesti, mutta mustikkasato näyttää selvästi viime vuotta heikommalta. Toivottavasti teillä kaikilla on ollut mukava kesä.
Vuosikokouksen yhteydessä valittiin uusi hallitus ja samalla Kalevi Vimpari ilmaisi halun
jättäytyä pois hallituksen toiminnasta. Suurkiitos Kaleville siitä työstä, minkä hän on
omalla ammattitaidollaan ja loistavalla persoonallaan kyläyhdistykselle antanut. Muuten
hallituksen kokoonpano säilyy samana, mutta uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Antti
Vimpari. Hieno juttu. Antti tuo osaamisellaan ja laajalla kokemuksella hyvän lisän nykyiseen hallitukseen. Anneli lupautui vielä jatkamaan hallituksessa tämän vuoden, mutta olen
henkilökohtaisesti luvannut löytää uuden rahastonhoitajan niin, että hän pääsee 2022 tästä
tehtävästä eläkkeelle niin halutessaan. Kiitokset vielä koko hallitukselle kuluneesta vuodesta.
Vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksun suuruus
pidettiin samana, mutta koska kylätalon juoksevat kulut aiheuttavat hallitukselle päänvaivaa, on kyläläisillä nyt mahdollista maksaa jäsenmaksu korotettuna kannatusmaksuna. Tarkemmat ohjeet vuosimaksusta tiedotteen loppuosiossa.
Toiminnan osalta on ollut varsinaista hiljaiseloa, mutta nyt saamme loppukesään mukavasti aktiviteettia. Perinteinen uistelukilpailu
järjestetään nyt tulevan viikonloppuna 31.7 ja
ravit meillä on reilun viikon päästä 8.8.
Tervetuloa mukaan tapahtumiin!
Hyvää loppukesää toivottaen,
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!

Juopulinjärven uistelukilpailu
lauantaina 31.7.2021 kello 14 – 18
Kilpaillaan kahden hengen venekunnin.
Veneestä saa olla enintään 4 siimaa yhtä aikaa vedessä.
Voi kalastaa myös rannalta.
Sähkömoottori hyväksytään.
Osallistumismaksu 30e/venekunta.
Ilmoittautuminen tuntia ennen Vattulahden venesatamassa.
Juopulin kyläyhdistys ry hoitaa tapahtumassa kahvion, jossa on
myynnissä kahvia, munkkia, makkaraa, virkokkeita...

Tapahtuman tiedustelut Joni Hiltunen 050 331 2062.
Tervetuloa!
Juopulinjärvi Kuntoon ry Parila
Juopulin kyläyhdistys ry

Ravit Juopulin raviradalla
sunnuntaina 8.8.2021 kello 14
TervasTiima-viikon ohjelmaan kuuluu perinteisesti Juopulin ravit.
Kiiminkien Hevosystävät ry:n järjestämässä tapahtumassa ravintolasta vastaa Juopulin kyläyhdistys ry.
Lisätietoja tapahtumasta saa Kiiminkien Hevosystävät ry:n väeltä.

Peräkärrykirpputori ravien yhteydessä
sunnuntaina 8.8.2021 Juopulin kylätalolla
Onko sinulla nurkissa ylimääräistä, itselle tarpeetonta tavaraa? Nyt olisi hyvä mahdollisuus myydä itselle tarpeeton tavara toisen iloksi Juopulin kylätalolla su 8.8.
Peräkärrykirpputoripaikan hinta on 10 euroa. Auto viedään pois peräkärryn luota
parkkeerauksen ohjaajien osoittamaan paikaan. Peräkärryn tilalta voi tuoda myös
pöydän tai myyntikatoksen, joka saa olla maksimissaan peräkärryn kokoinen.
Kirpputorimyyjien pitää olla paikalla kello 13.00 mennessä, johon mennessä
myös autot viedään pois peräkärryjen luota. Myytävänä ei saa olla syötävää.
Muuten kaikki myyjät ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset ennakkoon viimeistään
perjantaina 6.8.2021 sähköpostitse osoitteeseen juopuli@gmail.com tai puhelimitse
numeroon 040 7737 141. Ilmoitathan sähköpostissa oman nimesi ja yhteystietosi.
Peräkärrykirpputorin järjestää Juopulin kyläyhdistys ry.
Tervetuloa raveihin ja peräkärrykirpputorille!

Käsityöpaja B
Juopulin kylätalolla
Opiskele erilaisia ompelu-, kirjonta-, neule- ja lankatyötekniikoita sekä kudontaa. Kierrätys ja tuunaus, vanhasta uutta. Teemme aina kulloinkin muodissa olevia käsitöitä esimerkiksi nyt syksyllä Tuftausta.
Kurssimaksu: 89,00 € Seniorit ja eläkeläiset: 69,00 €
Opettaja: Anu Rautakoski
Paikka: YLIKIIMINKI, Juopulin kylätalo, Vimparintie 11, 91300 YLIKIIMINKI
Syyslukukausi: 6.9.2021 - 29.11.2021
Kevätlukukausi: 10.1.2022 - 25.4.2022
Päivä ja kello: Ma: 18.00 - 20.30
Ilmoittautuminen alkaa: 10.8.2021 9.00
Ilmoittaudu viimeistään: 2.9.2021 9.00
Paikkoja: 10

Kairan Kuitu Oy:n Marianne Mäntylehto, Nestor Cables Oy:n Timo Hänninen ja Cinia
Oy:n Jukka-Pekka Kivioja kävivät esittelemässä Valokuitua Ylikiiminkiin -hanketta ja
vastaamassa paikalla olleiden kysymyksiin valokuituun liittyen Juopulin kylätalolla kesäkuussa. Nyt kannattaa miettiä valokuituasiaa laajemminkin ja pitkällä tähtäimellä, sillä
liittymän hinta nousee huomattavasti hankkeen jälkeen. Nyt liittymän saa edulliseen hintaan, jos hanke vain toteutuu. Kannattaa
huomioida myös, että liittymän voi ostaa
mökille/vapaa-ajanasuntoon erityiseen
vapaa-ajanasuntohintaan.
Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta:
https://www.kairankuitu.fi/
Samalla sivulla voit myös tilata liittymän itsellesi.
Valokuitua Ylikiiminkiin -hanketta ja sen tapahtumia voi seurata osoitteessa:
https://www.facebook.com/valokuituaylikiiminkiin/

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

Kylätalon ja liikuntasalin tiedustelut ja varaukset
040 7737 141
juopuli(a)gmail.com
Osoitteessa
https://juopuli.info
pääset katsomaan kylätalon
varauskalenteria ja hinnaston.

Kylätalon kuntosali
Juopulin kylätalon peräluokkaan on saatu
lahjoituksina kuntosalilaitteita. Juopulin
kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksaneille kuntosalin käyttö on ilmainen silloin,
kun ovet ovat auki tai käyttäjillä on sovitusti avain. Jos haluaa oman avaimen ja käydä kuntosalilla, milloin
haluaa, avaimen saa 50 eurolla ja maksu on puoli vuotta voimassa
kerrallaan. Avain palautetaan käytön loputtua. Kyläyhdistyksen nettisivulta osoitteesta juopuli.info pääset katsomaan varauskalenteria.
Emme vastaa mahdollisista muutoksista.
Kuntosalilaitteita käytetään aina omalla tai huoltajan vastuulla.

Lämmin kiitos kaikille
kuntosalilaitteita ja –välineitä lahjoittaneille!

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 kesän jatkoa!
Yhteistyöterveisin
Juopulin kyläyhdistyksen hallituksen väki
Pekka Vimpari, puheenjohtaja, 044 0544 330, pekka.vimpari@gmail.com
Raimo Kokkoniemi, varapuheenjohtaja
Anneli Hiltunen, rahastonhoitaja
Pirjo Holappa, sihteeri, tiedottaja
Pia Saarela
Heimo Kokko
Osmo Marttila
Jouni Riipinen
Antti Vimpari
juopuli@gmail.com
Kyläyhdistyksen asioita ja tapahtumia voi seurata Internetissä:
https://www.facebook.com/juopuli
http://juopuli.info/

Jatkuu
→

Tervetuloa Juopulin kyläyhdistyksen jäseneksi!
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 osoitteissa:

https://www.facebook.com/juopuli/
https://juopuli.info/
Yhteystiedot:
Juopulin kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Pekka Vimpari 044 0544 330
juopuli@gmail.com

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa sekä Juopulin kylätalon ja
Juopulin kylän vireänä pitämistä.
Jäsenille on etuja muun muassa kylätalon vuokraushinnoissa.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan kyläyhdistyksemme toimintaan.
Pidetään yhdessä kylä vireänä!

Maksun saajan tilinumero

Maksun saaja

FI58 5530 0340 0038 03

Juopulin
kyläyhdistys ry

Maksajan nimi ja osoite

Viitenumero

Viesti

2312

Jos maksatte useamman henkilön jäsenmaksun tai perhemaksun, älkää käyttäkö silloin viitenumeroa, vaan käyttäkää viestikenttää, johon kirjoitatte keiden
jäsenmaksun maksatte.

Jäsenmaksu vuosi 2021
Kannatusjäsenmaksu 20 e tai
enemmän oman valinnan mukaan
Jäsenmaksu

5e

Perhejäsenmaksu
15 e
jolla voi maksaa perheen vanhemmat ja perheen alle 18-vuotiaat
lapset
Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa
Anneli Hiltuselta
puhelimitse 040 771 3832
Eräpäivä

Summa

31.8. 2021
Eur

