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Kirjoitan tätä vuoden 2017 toista ja viimeistä kyläkirjettä vuoden viimeisinä tunteina. Nyt on tehty
kaikki, mitä tänä vuonna voidaan tehdä. On siis aika katsoa hieman taaksepäin.
Vuoden säät olivat kautta linjan surkeat. Viime talvena ei saatu kunnollisia hiihtokelejä, lunta ei
kertynyt. Kevät ja kesä olivat kylmät, ja sadonkorjuusäät kerrassaan kelvottomat. Syksy oli
poikkeuksellisen sateinen, eikä jouluksikaan saatu kunnollista talvea, vain suorastaan
hengenvaaralliset jäätikkökelit.
Kyläyhdistyksen toiminta on sujunut turhankin perinteiseen tapaan, uusia toimintoja ei ole
kehitetty. Vanhat tutut tapahtumat sentään saatiin järjestettyä.
Kesän tärkein tapahtuma oli Renkoviikko ja sen alkajaisiksi tapahtunut tervahaudan sytyttäminen.
Sytytysjuhlaan saapui yleisöä useita satoja henkilöitä. Tapahtuman myyntituotot muodostivat
merkittävän osan toimintakauden tuotoista. Tervahaudan palaessa kesäkahvila Tervapirtissä kävi
kohtalaisesti asiakkaita.
Jo perinteeksi muodostunut Valajärven ympäripyöräily veti sangen mukavasti osanottajia, ja
Tervapirtissä poikkesi runsaasti ruokailijoita nauttimassa keittolounaan. Renkoviikon päätteeksi
yhdistys järjesti myös iltatoritapahtuman, jonka yleisömäärä jäi hieman odotettua vähäisemmäksi.
Kesän päätteeksi järjestettiin päättäjäisjuhla, jossa tarjoiltiin kokonaisena palvattua porsasta.
Tilaisuus veti kohtuullisen mukavasti osanottajia, joten osanottomaksut suunnilleen kattoivat
kustannukset. Iltaa pidettiin yleisesti hyvin onnistuneena, ja osallistujat olivat tyytyväisiä.
Samaan aikaan tapahtui yhdistyksen kannalta merkittävä takaisku. Valajärven mökille tunkeutui
ileisesti useampi ilkivallantekijä rikkomalla ulko-oven lasi-ikkuna. Saman tien ilkivallantekijät
särkivät suurimman osan mökin ikkunoista ja tuhosivat keittiöstä kirveellä astiakaapin, astioita,
mikroaaltouunin ja radion. Mökin wc:n pesuallas ja peilikaappi oli myös särjetty. Jopa saunan
kiukaaseen oli lyöty kirveellä.
Ilkivallan takia mökkiä ei voitu käyttää koko syyskauden aikana. Suurimmat kustannukset
aiheutuivat ikkunoiden ja pesualtaan uusimisesta. Muilta osin saimme mukavasti apua yhdistyksen
jäseniltä. Mökin omistajaa edustava Hämeenlinnan kaupungin kunnallinen liikelaitos Linnan
tilapalvelut lupasi korvata aiheutuneet rahalliset vahingot, yhdistys puolestaan lupasi hoitaa
kunnostustyöt talkootyönä.
Mökki saatiinkin kuntoon jouluksi, ja samalla mökkiin uusittiin matot, patjasarjat ja vuodevaatteet.
Varustusta täydennettiin myös televisiolla.
Yhdistyksen tilojen käyttö ja sen myötä vuokratulot ovat vuonna 2017 jääneet paljon odotettua
vähäisemmiksi. Niinpä taloudellinen tulos jäi huonoksi.
Kyläyhdistys on yhteistyössä Kaloisten seudun pienviljelijäyhdistyksen kanssa käynnistämässä
kylien historiikin kokoamista. Ensimmäinen tilaisuus, jossa lähinnä palautettiin mieliin menneitä
tapahtumia, järjestettiin joulukuussa. Jatkoa seuraa heti tammikuun puolivälissä.
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Kulunut kolmen vuoden kausi oli ensimmäinen, jossa sama henkilö sai olla puheenjohtajana kolme
kautta peräkkäin. Asiassa on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvää on se, että asioiden hoitamiseen
syntyy rutiini, joka helpottaa asioiden hoitamista. Huonoa on, että innostus alkaa heiketä.
Vuoden 2018 alusta puheenjohtajana aloittaa uusi nuorempi ja ainakin alkuvaikutelman perusteella
erittäin aktiivinen toimija, Ritva Sarpa-aho. Ritva on asunut Vehmaisissa jo yhdeksän vuotta, joten
hän tuntee kylät, vaikka kyläläisissä on vielä muutama, joita Ritva ei tunne ja jotka eivät häntä
tunne. Asia kuitenkin korjaantunee nopeasti.
Haasteita ei Ritvalta puutu. Käytännössä tehtävien vaihto tapahtuu keskiviikkona, 10. tammikuuta,
jolloin vanha ja uusi kylätoimikunta pitävät vaihtokokouksen. Sen jälkeen allekirjoittanut siirtyy
takaisin rivijäseneksi. Ainakin talkoisiin tuleen osallistumaan mahdollisuuksieni mukaan
jatkossakin.
Niinpä toivotan viimeisen kerran Kaloisten kyläyhdistyksen puolesta kaikille oikein hyvää uutta
vuotta 2018. Toivon myös, että kylän väki osallistuisi entistä aktiivisemmin yhteisen
yhdistyksemme toimintaan.
Nähdään kylän tapahtumissa!
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