
Tiedote 1 /2017 
Hyvää Uutta vuotta 2017 Nisulan kylän asukkaat! 
 
Kyläseuran syyskokouksen päätöksiä: 
Jäsenmaksun syyskokous päätti pitää ennallaan eli 10 euroa / hlö tai 25 euroa /perhe, 
kannattajajäsenmaksu 30 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa käteisellä rahastonhoitaja 
Saara Rantaselle tai tilille FI 4652425220004614, viitteenä jäsenmaksu 2017.  Jäsenenä 
saat alennusta esim. kyläseuran järjestämistä tilaisuuksista  ja Nisula-tuotteista ja mm. 
kylätalon käyttö on edullisempaa. 
 
HYVÄT NISULAN YSTÄVÄT, voisitteko maksaa jäsenmaksunne mahdollisimman 
pian, mielellään heti alkuvuodesta, koska rahaa koko ajan tarvitaan talon ylläpitoon, 
sillä emme saa mistään avustusta! 
 
Talo on hyvässä kunnossa, mutta muutaman ”luppovuoden” jälkeen on aika taas ryhtyä 
hommiin. Haemme Maaseutukehityksen kautta hankerahaa lämmityksen ja keittiön 
ilmanvaihdon parantamiseen. Samoin olemme koko kunnan kehityshankkeessa mukana, 
jossa teemme kyläsuunnitelman ja uusimme kyläsivut. 
Kylätalon kaikki 4 pönttöuunia ovat kunnossa ja johtokunnan jäsenet ja muutamat muut 
kyläaktiivit ovat tehneet puita ja lämmittävät kylätaloa talkoilla, lämmitysrinkiin mahtuu 
mukaan!  
 
Hiihtämään! 
Lumitilanne on vielä heikko, mutta Toivolan pellolla pääsee jo hiihtämään, siellä on 1.9 km 
loistavaa perinteistä latua sekä luistelu-ura. Käykää kokeilemassa! 
 
SOPPAA JA SEURUSTELUA jälleen vuorossa ma 30.1 klo 11.  
Mukana hankevetäjä Tuija Seppänen, vieraita kirkonkylältä, mm. Suvi Särkkä laulaa ja 
laulattaa, Irja vetää jumpan. Tietenkin tarjolla herkullista soppaa ja kahvit kahvileivän kera 
nisulalaisin voimin kohtuuhintaan. Kaikki joukolla mukaan kuuntelemaan mielenkiintoisia 
asioita! Jos tarvitset kyytiä, ota yhteys kyläkännykkään 040- 7582749 . 
Seuraava SOPPAA ja SEURUSTELUA on vuorossa 20.3. 
 
YSTÄVÄNPÄIVÄN TORI lauantaina 11.2.2017 klo 12 -13.30 Kylätalolla 
Myytävänä erilaisia PULLIA ja ym. leivonnaisia Voit tehdä tilauksen etukäteen 
kyläkännykkään. Tarjolla myös hernekeittoa / kasvissosekeittoa/kalakeittoa omiin astioihin 
ja kahville voit pistäytyä paikan päälle ja samalla lainata kirjoja, siis KIRJASTO myös auki! 
 
Kyläkirjasto auki maanantaisin jumppailtana klo 18 -19. 
 
Puulan seutuopiston jumppaa ohjaa maanantaisin klo 18.30 Annikki Lehto, vielä 
muutama mahtuu mukaan! 
 
Kylätalo on edelleen käytettävissä yhdistysten käyttöön, mutta kaikista kokouksista ja 
tilaisuuksista on sovittava etukäteen puheenjohtajan tai sihteerin kanssa ja tilat pitää joko 
itse siivota tilaisuuksien jälkeen tai tilata palvelu kyläseuralta. Kyläseuran johtokunta 
järjestää kokouskahvituksia edullisesti talkootyönä ja näin saadut varat käytetään 
kyläseuratoimintaan.  
 



Muita tulevia tapahtumia: 
 
Naistenpäivän tapahtumassa 8.3 kirkonkylällä, olemme jälleen mukana, lisätietoja 
myöhemmin! 
 
HEMMOTTELUPÄIVÄ suunnitteilla maalis- huhtikuussa, lisätietoja myöhemmin. 
 
Perinteinen Pääsiäiskirkko 2. pääsiäispäivä 17.4. Kylätalolla klo 13.00 
Mukana Panu Partanen, Hannes Asikainen, Niina Heinonen ja muita seurakuntalaisia 
ohjelman suorittajina, kyläseura tarjoaa päiväkahvit.  

 
Kaikissa kyläseuratoimintaa koskevissa asioissa ota yhteyttä: 
KYLÄKÄNNYKKÄ, joka on puheenjohtajalla tai muilla johtokunnan jäsenillä,  
040 – 758 2749 tai sähköpostilla kirsi.ilmonen@live.com 
 
Kyläseuran johtokunnassa toimivat  puh:  varajäsen 
Helena Järvenpää, puheenjohtaja   040- 5418349  
Annikki Lehto, varapuheenjohtaja  0400-227666  Henna Järvenpää 
Kirsi Ilmonen, sihteeri   040- 5234599  Jouko Vanhatalo  
Saara Rantanen, rahastonhoitaja  044 – 0308446 Galina Tillanen 
Leena Ilmonen   044 – 5875505 Rauni Nalli 
Jorma Lehtonen   0400 - 406351  Niina Heinonen 
Sari Ilmonen    040 - 5317638  Tarja Tervonen 
 
 

Jäsenmaksusi on meille elintärkeä, toivomme kaikkia kyläläisiä ja mökkiläisiä 
mukaan toimintaan. 

 
Otamme nöyrästi vastaan myös rahalahjoituksia! 
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