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Etuoikeutettu kylä. 

Nunnanlahti on ollut viime vuosina maailman 

kartalla täällä tapahtuneen jäärakentamisen ansi-

osta. Ensi talvena on Nunnanlahteen tulossa aina-

kin lumiveiston SM- kilpailut.  

 

Olemme monessa mielessä etuoikeutettu kylä. 

Kylällä on vielä oma koulu, kauppa, ja monia, 

monia muita palveluita joista monessa kylässä 

voidaan enää vain muistoissa kertoilla. 

 

Kyläyhdistyksen toimintaa on pyörittänyt puoli-

kas kourallinen väkeä. Kaikki edellytykset vire-

ään kylätoimintaan kyllä olisi olemassa, jos vain 

kyläläiset itse niin haluavat. Kyläyhdistyksen 

toiminnan jatkumista ja toimintasuunnitelmaa 

mietittiin vuosikokouksessa 28.4.2016. 

 

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin Tuula Iko-

nen- Graafmansin aloitteesta kyläkyselyn toteut-

taminen. Kyläläisiltä kysytään hyvinvointiin ja 

turvallisuuteen liittyvistä asioista, ympäristöön 

kohdistuvista toiveista, palvelujen tarpeesta, kou-

luyhteistyöstä ja mahdollisista kehittämishan-

keideoista.  Tämän kyselyn tulokset tulevat anta-

maan suunnan kylän kehittämiseen ja kyläyhdis-

tyksen toiminnan jatkamiselle. Toivomme saa-

vamme mahdollisimman kattavan otoksen. 

 

Kyläkysely jaetaan yli 200 nunnanlahtelaiseen 

kotiin samaan aikaan tämän tiedotteen kanssa. 

Vastaa siis kyselyyn ja ole mukana Nunnanlah-

den kylän kehittämisessä.  

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 100 eu-

ron lahjakortti johonkin haluamaasi nunnanlahte-

laiseen yritykseen. 

 

Kyläyhdistyksen hallitus uudistui. 
 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Kettu-

nen, muut jäsenet Pertti Ovaskainen (uusi), Tiina 

Pursiainen (uusi), Merja Kärkkäinen ja Matti Le-

hikoinen. Varajäsenet Tuula Ikonen-Graafmans 

(uusi) ja Anne Hiltunen. 

 

Onnea ja menestystä uudelle hallitukselle! 

Jäsenmaksu 2016 

Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksut entisellään. 

 Henkilöjäsenet 10,00 € 

 perheet 15,00 € ja 

 yhteisöt ja yritykset 25,00 €. 

 

Jäsenmaksun voi suorittaa tilille: 

OP Juuka FI81 5086 0940 0205 85  

Kirjoita tiedonantoja osaan nimi ja 

osoite!   

 

Ja jotta jäsenmaksu ei unohtuisi, niin laitapa 

tämä kirje siihen pinoon, jossa on muutkin mak-

suun menevät laskut. Kiitos!  

 

 

Kyläkaupalla tapahtuu! 

 

Kyläkaupan kesässä on paljon tapahtumia.  

 

23.6. klo 12-18 Keskikesän tekijäiset. Kyläyhdis-

tyksen kyläkysely starttaa. 

9.7. klo 10-14 Nunnanlahden kesäpäivä ja kesä-

markkinat. Ellin Match Show klo 10, Nunnanlah-

tihölkkä klo 12.  

10.7. klo. 12-16 Ellinpäivien lounas, Juuka menu 

Tulikivi ravintolassa  

6.8. klo 10-14  Ruokaa Pielisen rannalta  

 

Tervetuloa mukaan myös tänä kesänä. 

 

 

Avoimet puutarhat Nunnanlahdessa? 

 

Seuraava valtakunnallinen Avoimet puutarhat 

päivä vietetään sunnuntaina 7. elokuuta 2016 klo. 

12-18, jolloin sadat puutarhat ympäri Suomen 

ovat jälleen auki vierailijoille. Nunnanlahdessakin 

näitä päiviä on taannoin vietetty ja silloin ne sai-

vat hyvän vastaanoton. 

 

Jos innostuit, niin ilmoita pihasi Merjalle (050 

407 4533) laitetaan homma vireille ja kutsutaan 

kyläläiset ja kauempaakin tulevat puutarhapäivä-

nä vierailulle. 

 

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille  

kyläläiselle! 


