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NIINIKON KYLÄTALO
Niinikon kylätalo sijaitsee keskellä Liperinsalon kylää, aivan kylätien varrella. Matkaa
Liperin kirkonkylään on vain noin 7 km.
 Liperinsalon vanha koulu – remontoitu vanhaa kunnioittaen.
 Rakennettu vuonna 1916, laajennettu 1937 ja kunnostettu Leader-hankkeella
vuosina 2010–2013.
 Juhla-, kokous- ja koulutustilat 100 hlölle.
 Iso valkokangas, videotykki, karaoke- ja äänentoistolaitteet, langaton internet.
 Hyvin varusteltu keittiö, astiasto 100 hlölle.
 Sisä-wc.
 Pöydät, tuolit, liinat.
 Liputusmahdollisuus.
 KAUTTAMME MYÖS PITOPALVELU!
Tervetuloa – kesällä ja talvella!

Tilavuokraus ja pitopalvelu
Liperinsalon kyläyhdistys
Mira Karjalainen
p. 040 7441 555
karjalainenmira@gmail.com
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HINNASTO 2017:
KESÄAIKA
KYLÄTALO VIIKONLOPPU
(sis. luokat, keittiö ja
kokoushuone)
KYLÄTALO VUOROKAUSI
(sis. luokat, keittiö ja
kokoushuone)
”LUOKKAKOKOUS”
(sis. luokat, keittiö ja
kokoushuone)
AADAN-KAMMARI
(vain keittiö ja kokoushuone)

LÄMMITYSKAUSI (noin
loka-huhtikuu); määritellään
tilannekohtaisesti
500 € (esim. hääjuhla)

pe-su

400 €

esim. pe-la

200 €

250 € (esim. muistotilaisuus
tai syntymäpäivät)

osapäivä

100 €

max 10
hlöä

40 €

hinta sovitaan lämmityskaudella tapauskohtaisesti
(esim. koulutukset)
50 €

Hinnat sisältävät tilavuokran (myös kota ja sauna), astiat ja AV-laitteet.
Vuokralainen huolehtii itse tiskeistä ja keittiövälineiden puhtaudesta,
siivouksesta ja roskien lajittelusta (keräyspiste ulkona).
Vuokranantaja huolehtii lämmityksestä, sekä wc-papereista ja käsipyyhkeistä.
Rikkoutuneista astioista ym. veloitamme erikseen käyvän hinnan mukaan.
Tekemättä jääneestä siivouksesta perimme 150 €.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Lisäpalvelut:
Valkoiset pöytäliinat

5 €/kpl

sis. pesu ja silitys

Siivous

150 €

ei sisällä tiskausta

Vain kota ja pihasauna

40 €

sisältää polttopuut, ei sisällä lämmitystä

Kysy tarjoiluista erillinen tarjous!
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KYLÄESITTELY
Liperinsalon kylä on itseasiassa rypäs saaria Telmonselän ja Ukonselän suojassa. Kylään
kuuluvat virallisesti Niinikkosaari, Telmo, Karhunsaari, Loukonsaari, Kuusisaari, MurtoTelmo, Vennansaari, Lokkisaaret, Perttisaari, Kajoo ja Kultasaari.
Läheiset Haukisaaret, Viitasaari eli Ihalansaari, Reposaari ja Turpeisensaari kuuluvat
Ristinsalmen kylään, mutta ne mielletään monessa yhteydessä kuuluvaksi Liperinsaloon.
Kylän vakituinen asutus sijoittuu nykyään Niinikkosaareen, jonne on silta Liperin
kirkonkylän suunnasta. Matkaa Liperin kirkonkylälle kertyy saaren eteläkärjestä noin 15
kilometriä. Lisää rantamaisemaa luo kylän keskellä oleva Niinikkolampi. Kesällä
Liperinsalon väkiluku moninkertaistuu, jolloin asutusta on myös muissa kylän saarissa.
Vesistöjen lisäksi kylältä löytyy komea Oinaanvaara. Vaaramaisemaan tutustujat voivat
viivähtää kyläyhdistyksen ylläpitämällä kodalla. Peltomaisema hallitsee etenkin saaren
alkuosassa. Kylältä löytyy neljä lypsykarjatilaa. Yhteisvoimin kunnostettu Niinikon kylätalo
toimii kylän keskuksena.
Ajo-ohje Oinaanvaaralle (asfalttitieltä noin 1,5 km):
Niinikkosaarentie 116:n jälkeen vasemmalle viittojen ”Telmonranta” ja ”Salonnenäntie”
kohdalta. Sitten noin 200 m ja käänny vasemmalle viittojen ”Oinaanvaara”,
”Metsärinteentie” ja ”2a, b” kohdalta. 600 m kuluttua Y-risteys (pun. maitolaituri), tästä
vasemmalle, kyltti ”Oinaanvaara”. Noin 500 m kuluttua vasemmalla opastaulu, tähän
joudut jättämään kulkupelisi ja kävelemään lopun matkaa (noin 200 m). Oinaalla on
kodan lisäksi ulko-wc ja puuliiteri.
Ohjeet oleiluun Oinaanvaaralla:







Liikkuminen omalla vastuulla, ei sovi liikuntaesteisille.
Kyläyhdistys ei ole vastuussa alueella sattuneista vahingoista.
Kota on käytössä ilman varausta.
Ole ystävällinen - siivoa jälkesi ja vie roskat mukanasi. Alueella ei ole jätehuoltoa.
Avotulen teko maastoon on ehdottomasti kielletty.
Oinaanvaaran alue on rauhoitettu 9.6.2011 alkaen. Alueella voi edelleen liikkua, sienestää ja
marjastaa. Kiellettyä kuitenkin on puiden (myös kaatuneiden) ottaminen, risujen, kääpien,
sammaleen sekä jäkälien kerääminen, metsästys sekä moottoriajoneuvolla ajaminen.
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LIPERINSALON KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUS
Puheenjohtaja
Riitta Outinen
+358 40 7480 955
riitta.outinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Kaija Ihalainen
+358 400 216 761
kaija.ihalainen@suomi24.fi
Sihteeri
Mira Karjalainen
+358 40 7441 555
karjalainenmira@gmail.com
Kyläyhdistyksen hallituksessa lisäksi:
Leena Hirvonen
Ossi Makkonen
Arja Pesonen
Eero Ritakallio
Kyläyhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun 10 €/hlö voit maksaa yhdistyksen tilille FI39
5234 0340 0253 42. Laita viestiin oma nimesi.

Kylätalo

Kyläesittely

Kyläyhdistys

LIPERINSALON YHDISTYKSIÄ
Liperinsalon kyläyhdistys ry
pj. Riitta Outinen
+358 40 7480 955
riitta.outinen@gmail.com
Niinikon Erä ry
pj. Mika Mononen
+358 40 570 6082
mika.mononen@suomi24.fi
Liperinsalon vesiosuuskunta
pj. Jussi Miettinen
+358 50 543 5663
jussi.miettinen@telemail.fi
Liperinsalon-Ristinsalmen osakaskunta
pj. Risto Tarikka
+358 50 917 5614
pappa.tarikka@saunalahti.fi
Liperisalon jakokunta
pj. Ossi Makkonen
+358 40 533 8960
ossimakkonen@gmail.com

Yhdistykset

