
YLISKULMAN KYLÄYHDISTYS 
Info syksy 2021

LÄMMIN KIITOS VIELÄ KAIKILLE KYLÄKYSELYYN VASTANNEILLE! 
Saimme palautetta kylän asioiden tiedottamisesta, joten kokosimme tähän syksyn 
infoon kaikki väylät, joista löytää tietoa kylämme asioista.

NETTISIVUT
www.yliskulma.fi -sivuilta löydät paljon erilaista informaatiota kylään liittyen. Sivuja kehitetään ja 
päivitetään koko ajan. Otamme myös mielellämme ideoita ja toiveita vastaan.

YLISKULMA FACEBOOKISSA
Facebookista löytyy yliskulmalaisille monia eri ryhmiä. Joko olet löytänyt seuraavat sivut/ryhmät:

 Yliskulman kyläyhdistys, avoin sivu kaikille niin kylällä, kuin ulkopaikkakuntalaisille
 Yliskulma kylä kasvattaa- ryhmä 18 vuotta täyttäneille yliskulmalaisille tiedottamiseen ja 

ideoimiseen
 Lasten ikävuosiryhmät. Lasten vanhemmat saavat tutustua jo ennen koulunaloitusta 

toisiinsa. Tämä helpottaa tutustumista ja yhteydenpitoa niin kouluvuosina kuin muulloinkin.
 Ryhmät esimerkiksi nimellä: Yliskulma v.2018 syntyneet. Jos et löydä oman lapsesi ryhmää,

niin laita viestiä ja etsitään tarkempi nimi.
 Yliskulman taaperot, ryhmä alle kouluikäisten lasten vanhemmille, jossa voidaan 

keskustella mm. ajankohtaisista asioita tai kysyä leikkiseuraa. 
    Muita kylällä toimivien yhdistysten Fb-sivuja:

 Liedon Nuorisoseura ry
 Liedon Parma
 Yliskulman maa- ja kotitalousnaiset
 Yliskulman koulun vanhempainyhdistys

ILMOITUSTAULU
Kylän yhdistysten yhteinen ilmoitustaulu on Yliskulman kentän kopin yhteydessä. Sieltä löydät 
jatkossa infot ajankohtaisista asioista, kun postilaatikkojakelut ovat jäämässä pois. Jäsenet voivat 
tilata kyläyhdistyksen infon myös sähköpostiin, katso ohjeet alla kohdassa Jäsenyys. Seinässä on 
myös toinen ilmoitustaulu, joka on vapaasti käytössä omille ilmoituksille.

FRISBEEGOFLRATA
Yliskulman frisbeegolfrata (yliskulma.fi/frisbeegolfrata) on avattu! Rata on kaikille avoin yksityinen
ja maksullinen, mutta kyläyhdistys on ollut ahkerasti mukana talkoissa ja yhdistyksen jäsenillä on 
ilmainen pelioikeus radalle. Suuret kiitokset vielä kaikille talkoolaisille! Radalla on rajoitettu määrä 
parkkipaikkoja, joten käytä mahdollisuuksien mukaan vaikka polkupyörää tai kimppakyytiä.

TAPAHTUMAT
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat kaikille avoimia. Tänä vuonna järjestettiin mm. 
perinteiset onkikilpailut ja talkoita. Kyläjuhlat jouduttiin tänä vuonna valitettavasti jättämään pois 
koronatilanteen takia, mutta ideointi ensi vuoden juhlien järjestämiseen on kuitenkin jo alkanut; 
ensi vuonna järjestämme koko perheen kirpputorin/markkinat sekä illalla aikuisille iltamat. 

KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENYYS JA JÄSENMAKSU
Tänä vuonna jäsenmaksua ei peritä, koska isompia tapahtumia ei järjestetty koronatilanteen 
vuoksi, mutta jäsenrekisteriä kootaan ja jäseneksi voi liittyä Yliskulmalla vakituisesti asuva henkilö
tai perhe lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yliskulmanky@gmail.com, ottamalla yhteyttä 
yhdistyksen Facebook-sivun kautta tai suoraan Tiina Ojalaan (yhteystiedot alla). Kerro viestissä 
koko nimesi, jäsenyystyyppi (henkilö vai perhe) ja sähköpostisoite jos haluat vastaanottaa 
sähköisiä tiedotteita. Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 5€/henkilö tai 10€/ perhe. Myös kannatus- 
tai yhteisöjäsenyys on mahdollinen, näistä saat lisätietoa kysymällä. Ensi vuonna lähetämme 
jäsenille maksuohjeet sähköpostilla, ja julkaisemme ne myös nettisivuilla ja Facebook-sivullamme. 
Jäsenetuna jäsenille on Yliskulman frisbeegolfradan ilmainen käyttö. Jäsenenä sinulla on myös 
äänioikeus yhdistyksen yleisissä kokouksissa.

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:
sposti: yliskulmanky@gmail.com      puhelin: 044 545 3041/Tiina Ojala,pj
Voit ottaa yhteyttä myös Yliskulman kyläyhdistyksen Facebook-sivun kautta.
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