
HALLITUS 2021 
 
Puheenjohtaja 
Katja Tyni 
045 172 8006 
katjaannika.tyni@gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja 
Matti Partanen 
045 162 4111 
matti.partanen@livok.fi 
 
Sihteeri/tiedotus 
Katja Kinnunen 
040 547 6649 
voimakammari@gmail.com 
 
Rahastonhoitaja 
Tarja Hirvonen 
0400 162 801 
sohvihirvonen@gmail.com 
 
Muut hallituksen jäsenet 
Sirpa Nissinen 
 
Varalla 
Jouko Ikonen, Leena Timonen,  
Anita Koistinen, Timo Ilvonen 
 

PUROMATTI-KYLÄTALO 
Mattisenlahdentie 34 B, Ylämylly 
 
Kylätalon emäntä 
Tarja Hirvonen 
 
Kylätalonmies 
Jouko Karttunen 
050 412 2608 
 
 
NETTISIVU: 
www.mattisenlahti-puromaki.fi 
 
 
Seuraa kyläyhdistyksen tapahtumia 
myös Facebookissa! 

FI49 5234 2040 0183 53 

Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys ry 

 
Jäsenmaksu 2021 

OKOYFIHH 

20 € 31.7.2021 

TIEDOTE 2/2021 

Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys ry  
on perustettu vuonna 2009.  

Yhdistys on kahden kylän yhteinen ja sen tehtävänä on 
hyvinvoinnin edistäminen. 

Seuraa KYLÄTAPAHTUMIA myös 
ilmoitustauluilla, paikallislehtien 

järjestöpalstoilla, netissä kotisivuilla sekä 
facebookissa. 

MATTISENLAHTI-PUROMÄKI kyläyhdistys ry 

http://www.mattisenlahti-puromäki.fi/
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Kesäterveiset kyläyhdistykseltä! 
 
Ole hyvä, kyläyhdistyksen toinen tiedote tälle  vuodelle! Lisää tapahtumia 
suunnitellaan sen mukaan, miten aktiivisesti kyläläiset osallistuvat niiden 
suunnitteluun ja ideointiin. Toivotamme yhdistystoimintaan lämpimästi 
tervetulleeksi puheenjohtaja Katja Tynin sekä hallituksen varajäsenen Timo Ilvosen. 
Vuoden 2021 jäsenmaksulomakkeen löydät tiedotteen takakannesta. 
Kylätoiminnassa tätä kesää  ja syksyä leimaa  vahvasti haittalajien torjuntaan 
liittyvät toimet. Ole siis aktiivinen omalla tontillasi ja tee lainmukaiset toiminnat 
haittalajien poistamiseksi. Tervetuloa myös yhdessä talkoilemaan! Tapahtumat 
järjestetään PuroMatti-kylätalolla, jollei erikseen muuta ilmoiteta.  
 
 

Kaikki kyläläiset ja mökkiläiset 
ovat tervetulleita mukaan 
järjestämään toimintaa! 
Olethan siis reilusti yhteydessä 
meihin.  
Kylätalo nuotiopaikkoineen on 
kyläläisten kohtaamispaikka. 
Luontopolulle pääset kylätalon 
vastapäätä ja talvella pääsee 
sivakoimaan kyläladulla.  

Kylätalon vuokraaminen 
Kylätaloa voi vuokrata 
kyläyhdistyksen ulkopuolisiin 
tapahtumiin 25e / päivä. Jos 
astioiden käyttöä, 50e / päivä. 
Käyttäjälle kuuluu siivous, 
muutoin siivouksesta peritään 
50e. Lisätietoja kylätalon 
emännältä. 

HaittalajiTALKOOINFO 

 ma 7.6. klo 18 PuroMatti-kylätalolla 

Meijän  kylä 
Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys ry 

Haluatko tehdä konkreettisia toimia yhteisen ympäristömme hyväksi? Tule 
talkoilemaan kylämme haittalajeja vastaan. Yhdessä talkoilu on kivaa ja se on 
myös hyvää luontoliikuntaa. 
 
Kylällämme on huolestuttavasti päässyt omaan kotoperäiseen luontoomme 
kuulumattomat, jättipalsami ja komealupiini, leviämään ja ne vievät tilaa 
alkuperäiseltä kasvillisuudelta heikentäen kasvilajiston monimuotoisuutta. 
Nämä lajit on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi, joten niitä ei saisi päästää 
ympäristöön.  Jokaisen tontin omistajan olisi siis lain mukaan poistettava laji 
alueeltaan. 
 
Kyläyhdistyksemme käynnistää yhdessä hanketoimijoiden kanssa 
haittalajienpoistotalkoita kesän ja syksyn 2021 aikana ja seuraavina kausina. 
Tule talkooinfoon kuuntelemaan, mitä toimia itse tontin omistajana voit 
tehdä ja miten voit osallistua talkoisiin. Talkoolaiseksi voit myös ilmoittautua 
etukäteen kyläyhdistyksen sihteerille. 

Talkooinfossa mukana 
Hanna Araja-Matilainen,  
Yhdessä vieraskasvitorjuntaan –jättipalsami /  
Maaseudun Sivistysliitto 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Katja Kinnunen, 040 547 6649 

Heinäkuussa 
Karaokeilta ja kahvio (päivä ilmoitetaan myöhemmin). 
 
Metalliromun keräys 12.7. – 15.8. 
Tuo metalliromu, akut ja renkaat levypyörillä kylätalon keräyspisteeseen. Ei kylmä- 
eikä ilmastointilaitteita. Isompien romujen noudosta voit sopia puhelimitse: Jouko 
Karttunen, p. 050 412 2608. Romujen tuotto käytetään kylätalon lämmitys- ja 
remontointikuluihin. 
 
Elokuussa 
La 21.8. klo 9 Hapankaalin tekoa 
Karaokeilta ja kahvio (päivä ilmoitetaan myöhemmin). 
 
Valtakunnallisen pyöräilyviikon tapahtumat 
Oma kyläyhdistyksemme järjestää Salokylän kyläyhdistyksen kanssa kaksi 
pyöräilytapahtumaa. 29.8. pyöräillään kylälle Mattisenlahteen ja  4.9. Salokylälle. 
Seuraa näiden tapahtumien mainontaa  loppukesästä. 
 
Syyskuussa 
La 18.9. klo 10 – 14 Kylän syysmarkkinat. Kyläyhdistyksen lounas/kahvio. 
Mahdollisuus kirpputorimyyntiin. Pöytä- ja paikkavarauksia voi tehdä sihteeriltä. 
Paikallisia yrittäjiä toivotaan myös mukaan viimevuotiseen tapaan. 
 
Marraskuussa 
Su 21.11. klo 17  Puurojuhla tai joulutulet. 

Kesäkuussa 
Ma 7.6. klo 18 Haittalajitalkooinfo 
La 12.6. klo 10 – 13 Koirakävely. Lähtö kylätalon pihasta 
metsästysmajalle, jossa kyläyhdistys tarjoaa makkarat ja 
mehun. Mukana olevat koirat saavat Koirakoulu Napakan  
lenkkinamit. 


