
NOPANKYLÄN KYLÄSEURAN TIEDOTE 4 / 2014 
 
 
 
Kurpanvuoren laavuretki lauantaina 11.10. 
 
Nopankylässä on monia uusia perheitä ja kaikki eivät tiedä kylämme hienoista laavuista ja 
retkeilymahdollisuuksista. Siispä suunnataan porukalla uudet, entiset ja kaikenikäiset kyläläiset 
Kurpanvuoren laavulle makkaroita paistelemaan. Kyläseura tarjoaa makkarat, mehut ja kaffit. 
Vaihtoehtoiset lähdöt 11.10. klo 14.00:  
1) Kalajaisten kunnan leirikeskuksesta klo 14. Parkkipaikalta tulee opas mukaan. Matka n. 2 km. 
2) Hirsikorventieltä, aja tietä eteenpäin, kunnes näet Pauliinan. Matka n. 1 km.  
Mikäli tunnet reitin laavulle omin avuin, niin nähdään laavulla noin klo 14.30. SÄÄVARAUS.  
Ilmoittautumiset: Pauliina Hautamäki p. 0400 754 878 tai Facebook Nopankylä-ryhmässä retken 
mainoksen alle.  
 
 
Pieniä lapsia liikenteessä, hidastathan vauhtia? 
Sekä koulu että kylän lasten vanhemmat toivovat, että kylän teillä sekä koulun ja kaupan mäessä 
muistettaisiin nopeusrajoitus 60 km/h sekä liikennemerkit, etenkin STOP-merkki kaupan 
risteyksessä. Lasten huomiokyky liikenteessä ei ole aikuisen tasolla, valaistuksia ei ole ja me 
kaikki haluamme lastemme kulkevan turvallista matkaa kouluun ja kavereiden luo kylään.  
 
 
Kyläseuran johtokunnan terveiset 
 
Kylältä tulleen tiedon mukaan kaikille ei ole tullut tiedoksi, että kyläseuran teettämän 
yhteisviemäröinnin suunnitteluhanke on päättynyt vuoden 2012 lopussa ja lopputulos oli, että 
yhteisviemäröintiä ei kannata toteuttaa hankkeen korkeiden kustannuksien vuoksi. 
 
Kesäkioskin toiminta oli tänä vuonna aktiivisempaa kuin koskaan. Toiminta tuotti voittoa n. 350 € 
ja kioski jatkaa toimintaansa jälleen ensi vuonna. Kioski mahdollistaa paitsi kesätyöpaikan 1-2 
kylän nuorelle, niin se luo hyvän syyn kokoontua kesäiltaisin kylätalolle!  
 
Kylän kesäjuhlat järjestettiin tänä vuonna jo elokuun alussa. Osallistujamäärä jäi viime vuodesta, 
mutta tunnelma oli hyvä ja juhlat järjestetään jälleen ensi vuonnakin. Päivämääränkin voi jo laittaa 
kalenteriin, se on 29.8.2015. Kesäjuhlien tuotto jäi nollaksi.  
 
Kesän aikana kyläseura toteutti myös kaksi hanketta Liiveri ry:n rahoittamana. Elämää kylätalon 
markille-hankkeessa rakennettiin terassi, hankittiin sadevesikourut, pihavaloja lisättiin ja hankittiin 
äänentoistolaitteet. Nuorille suunnatussa Nopassa on lupaa ja hupaa-hankkeessa puolestaan 
toteutettiin  kolme harrastusiltaa, osallistujia oli yhteensä noin 30. Hankkeiden yhteisbudjetti oli  
5600 euroa, josta kyläseura maksoi 865 euroa, talkoiden osuus rahoituksesta oli 1040 euroa.  
 
Kyläläiset osallistuivat myös syyskuussa lastenkoti Käpyrannan talkoisiin. Lastenkotia 
remontoidaan parhaillaan Myllytielle ja yrittäjien tavoite on avata toiminta vuoden 2015 alussa.  
 
Mikäli olet kiinnostunut myymään ja kaavoittamaan maatasi tontiksi, niin ota yhteyttä kyläseuran 
johtokuntaan; niin tiedämme välittää tiedon sitä hakevalle.  
 
Kyläseuran johtokunta KIITTÄÄ lämpimästi talkoisiin ja tapahtumiin osallistuneita!  
 
YHTEYSTIEDOT: 
Kyläseuran johtokunnan puheenjohtaja: Vesa Pihlaja-Kuhna, p. 050 530 8815 
Kyläseuran johtokunnan sihteeri Pauliina Hautamäki, p. 0400 754 878 


