
HALLITUS 2022 
 
Puheenjohtaja 
Katja Tyni 
045 172 8006 
katjaannika.tyni@gmail.com 
 
Varapuheenjohtaja 
Tomi Kakkonen 
044 021 1288 
tomi@tomikakkonen.fi 
 
Sihteeri/tiedotus 
Katja Kinnunen 
040 547 6649 
voimakammari@gmail.com 
 
Rahastonhoitaja 
Tarja Hirvonen 
0400 162 801 
sohvihirvonen@gmail.com 
 
Muut hallituksen jäsenet 
Mikko Jaskari 
Juha Kainulainen 
Varalla 
Matti Partanen, Leena Timonen,  
Anita Koistinen, Timo Ilvonen, 
Pirkko Kainulainen 

 

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 2022 
Etunimi Sukunimi 

OKOYFIHH 

20 € 31.5.2022 

TIEDOTE 2/2022 

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 

To 19.5. 

18 – 20 

kyläilta 

http://www.mattisenlahti-puromäki.fi/
http://www.mattisenlahti-puromäki.fi/
http://www.mattisenlahti-puromäki.fi/


Moi kyläyhdistykseltä! 
 
Tämä toimintakausi sisältää kaikenlaisia uusia juttuja! Olemme aloittelemassa 
kyläsuunnittelua Maaseudun Sivistysliiton pilottihankkeessa sekä perustimme 
kyläkoulujaoston, jonka toiminta vastaa kyläkoulumme vanhempainneuvoston 
toimintaa. Mutta, mutta…mitään uudistusta ei tapahdu kylällä, jos ei kylä osallistu. 
Siksipä haastamme teidät kaikki mukaan! Tutustu jäsenkampanjaamme tästä 
tiedotteesta. Kaikki kyläläiset ja mökkiläiset ovat tervetulleita mukaan järjestämään 
toimintaa! Olethan siis reilusti yhteydessä meihin.  
Tuttuun tapaan PuroMatti-kylätalo nuotiopaikkoineen on kyläläisten 
kohtaamispaikka. Kauden tapahtumat järjestetään kylätalolla, jollei erikseen muuta 
ilmoiteta. Koulupolulla on tehty metsänhoidollisia töitä ja koulupolun kulku on 
hieman muuttunut.  4 km:n luontopolulle pääset kylätalon vastapäätä. Kylätaloa 
voi vuokrata kyläyhdistyksen ulkopuolisiin tapahtumiin. Lisätietoja kylätalon 
emännältä. 
Kausi sisältää perinteisiä tapahtumiamme, mutta uuttakin on tulossa. 
Haittalajitalkoilua jatketaan tuttuun tapaan pääosin Kaskesniemen alueella. Laita 
päivämäärät kalenteriin ja seuraile tarkempaa ilmoittelua! 
 

Meijän  kylä 
Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys ry 

Metalliromun keräys 23.5. – 20.6. 
Tuo metalliromu, akut ja renkaat levypyörillä kylätalon keräyspisteeseen. Ei kylmä- 
eikä ilmastointilaitteita. Isompien romujen noudosta voit sopia puhelimitse: Matti 
Partanen, p. 045 162 4111. Romujen tuotto käytetään kylätalon lämmitys- ja 
remontointikuluihin. 
 
Toukokuussa 
Ke 19.5. klo 18 – 20 haittalajitalkooinfo ja kyläsuunnitteluilta, kahvitarjoilu 
 
To 26.5. klo 12 Helatorstain luontoretki kyläpolulla. Teemana tarkempi 
tutustuminen luonnonsuojelumetsään. Oppaina Metsähallituksen suunnittelijat. 
 
Heinäkuussa 
To 14. – pe 15.7. Lasten telttailuleiri kylätalolla (14.7. klo 16.00 – 15.7. klo 12.00). 
Hinta 15 e/osallistuja, omat naposteltavat, omat vakuutukset, omat 
retkiyöpymistarvikkeet. Ilmoittautumiset 30.6. mennessä Katja Kinnuselle, 040 547 
6649. Rajoitettu osallistujamäärä. Ruokailut sisältyvät hintaan. Ohjelmassa mm. 
yhdessäoloa, pelailua, kokkailua, elokuva. 
 
La 23.7. klo 12 – 15 karaoketanssit yhdessä Liperin karaokekerhon kanssa 
 
Elokuussa 
La 20.8. klo 12 – 15 karaoketanssit yhdessä Liperin karaokekerhon kanssa 
27.8. – 4.9. pyöräilyviikon tapahtumia (ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin) 

Lokakuussa 
La 1.10. klo 10 – 14 Kylän syysmarkkinat. Kyläyhdistyksen lounas/kahvio. 
Mahdollisuus kirpputorimyyntiin. Pöytä- ja paikkavarauksia voi tehdä 
sihteeriltä. Paikallisia yrittäjiä toivotaan myös mukaan. 
 
Ke 6.10. klo 13 vanhusten viikon ikäihmisille suunnattu elokuvatuokio 
 
Pe 28.10. klo 18 – 20 Halloween-valopolku ja kammottavia juttuja koko 
perheelle 
 
Marraskuussa 
Su 20.11. klo 16 - 18  koko perheen joulujuhla 

Kuuluthan jo meihin! 

Kyläyhdistyksen jäsenmaksutiedot löydät tiedotteen takakannesta tai 
nettisivultamme. Kaikkien jäsenmaksun eräpäivään (31.5.) mennessä 
maksaneiden kesken arvotaan K-Market Ylämyllyn herkkukori. Tänä 
vuonna jäsenille myös huikea etu: yhdistyksen kortilla 5 % alennus K-
Market Ylämyllyn ostoksista (ei koske tupakka- ja alkoholituotteita).  
Myös muita etuja eri tapahtumiin tulossa! 

Oman korttisi voit noutaa maksukuittia vastaan tapahtumiemme 
yhteydessä tai olemalla yhteydessä sihteeriin.  Kortti on perhekohtainen 
ja se nimetään perheen yhden aikuisen nimelle. Laitathan siis maksun 
viestikenttään, kenelle kortti nimetään. 


