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KYLÄTALO ja TERVAKESKUS
Tervanäyttely, kudontatilat / tuotemyynti ja puutyöpaja.
Kylätalolla on kirpputori ja myytävänä kyläläisten tuotteita mm. hautatervaa.
Kesäaikaan kioski, jossa myytävänä karkkia, limsaa.
Kyläyhdistykselle hankittu tervaprojektin myötä tietokone ja dataprojektori,
jotka ovat ollet pääasiassa hankkeiden ja hallinnon käytössä.
- Niemisen kyläyhdistyksen jäsenmaksut v.2020 on 10.- / jäsen, maksetaan
mieluiten listalle, joka on kylätalolla ja maksu laitetaan käteiskassaan, joka
on pöydällä

- ompelukone, saumuri vuokrattavissa 2,- / pv

- sähkökoneet verstaalla vuokrattavissa 2,- / pv, 9,- / viikko
- puutyötila koneineen vuokrataan vain jäsenille
1e / tunti, 5.- / päivä.
- käsityö- ja kudontatilat koneineen käytössä veloituksetta.
Kylätalolla useat kangaspuut, osassa on loimet valmiina. Ota yhteys
Linda Huotariin puh. 0400 380 143, jos haluat kutoa.
- kahviastiastoa vuokrataan jäsenille 5 e/ kerta, muille 15,- tilat ja rantasauna vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin- kylätalon
vuokra: 15,- / tapahtuma +10,00 / lämmityspäivä,
( huomioidaan tapahtuman ajankohta )
- rantasaunan vuokra: perusmaksu 5 e/ kerta + 1 e jokaisesta
saunojasta
-ulkopuolisille perusmaksu 10e /kerta + 1 e /saunoja
-

caravan-paikka 10 e/ vrk
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Vuosikokous pidetty 20.8.2020 kylätalolla
v. 2019 valittu hallitus toimii kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt
19.9. kokouksessa.
Puheenjohtajana toimii Ritva Jyrkkä
Hallituksessa jatkvat Tuula Kilpeläinen, Helena Huotari, Liisa
Tampio, Heino Piirainen ja Teijo Tampio. Varajäseniksi Linda
Huotari ja Jouko Klemetti
Vuoden 2019 toimintasatoa:
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 25. Menossa 40
toimintavuosi.
Tervanäyttelyssä tutustujia noin 55 henk. Työtalkoita ollut 4
kertaa ja talkootöitä tehty 114 tuntia.
Kyläkokouksia 1 kertaa.hallituksen kokouksia 4 kertaa.
Osallistumiskertoja kaikkiin tilaisuuksiin yhteensä 210 ertaa.
Kylätalolla käyneitten määrä vieraskirjan mukaan 72 henkilöä


Jäsenmaksujen perimien 2020
Jäsenmaksu on edelleen 10 e / henkilö.
Maksetaan kylätalolla olevalle listallen ja raha käteiskassaan Tämä
kirjanpitokulujen säästämiseksi. Tässä tiedotteessa tilinumero, jolle
voi maksaa 2020 jäsenmaksun.
Niille jotka ovat maksaneet vuoden 2020 jäsenmaksun, postitamme
Tiedotteen 2/2020



Kylähdistyksen toiminnan jatkumiseksi toivomme jäsenmaksujen
suorituksia runsaasti. Siinä tarkoituksessa lähetämme kaikille
edellisen vuoden aikana jäsenmaksun maksaneille
viitepankkisiirron maksun suoritusta varten. Maksun voi maksaa
myös kylätalolla olevalle listalle, niin ei tule pankkikuluja.
Kyläyhdistys 40 vuotta 2020
Yritetääm vielä yhdessä ja juhlitaan pyöreitä vuosia 2021.
Ideoita tapahtuman juhlistamiseksi otetaan vastaan. Ne jotka eivät
ole maksaneet vuosikausiin jäsenmaksuamme, on pakko pyyhkiä
pois listoiltamme 19.9. pidettävässä hallituksen kokouksessa.


KYLÄTALO KÄYTÖSSÄ
Jos ajoneuvoja pihalla, varmaan pääsee sisällekin
Hallituksen jäsenillä on kylätalon avaimet, voi soittaa ja pyytää
oven avausta. Yhteystiedot löytyvät netistä.


Muita tapahtumia
Syystalkoot pidetään kylätalolla la 19.9. klo 12.30 hallituksen
kokouksen jälkeen. Kumi-ja työkäsineet mukaan, myös
kasvomaskia suositellaan
Seuraa tapahtumiamme netistä: mm. toimintakertomukset 2019,
jotka voidaan lukea myös mobiilisti
www.niemiskyla.fi
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