Kaloisten kyläyhdistys ry
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Taas on vuosi vaihtunut ja kylätoimikunnassa joukko uudistunut. Arpa langennut kohdallani toimia
puheenjohtajana ‐ Hyvät kyläläiset olkaa aktiivisia ottakaa kantaa, tehkää uusia aloitteita ja toivomuksia
toiminnan kehittämiseksi. OSALLISTUKAA! Toivon, että voimme toimia yhdessä yhteisen asian hyväksi.
Maija Laine
Vuosikokouksen (su 21.2.2010) valitsemat uudet kylätoimikunnan jäsenet kiittävät luottamuksesta.
Puheenjohtajaksi yhdistykselle valittiin Maija Laine, rahastonhoitajaksi Kaija Nordlund ja jäseniksi Perttu
Laakso, Harri Karppinen ja Reijo Kymäläinen. Kylätoimikunnan yhteystiedot ovat kirjeen lopussa. Vuosi‐
kokouksessa oli läsnä 21 jäsentä. Jäseniä on kaikkiaan 237. Yksituumaisesti hyväksyttiin viime vuoden
toiminta ja tilinpäätös, mikä osoitti n.3500 € ylijäämää. Toiminnassa tullaan tämän vuoden aikana
kiinnittämään huomiota ”sisällöllisiin” kysymyksiin, joihin liittyy myös ohessa jaettava ”kyselyplanketti”.
Toivomme, että vuoropuhelu kyläläisten ja kylätoimikunnan välillä lisääntyy.
Kylätoimikunta 2010

JÄSENMAKSUN 2010 MAKSAMINEN
Pyydämme maksamaan jäsenmaksut huhtikuun aikana 5 € / henkilö, oheisella
pankkisiirrolla. Muista käyttää viitenumeroa. Olemme jälleen sopineet, että
Rengon Kantapankissa ja Rengon Osuuspankissa ei tiskillä maksettaessa peritä
jäsenmaksumme maksamisesta palvelumaksua.

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI
Keräämme tiedottamistamme varten kyläyhdistyksen jäsenistä
sähköpostiosoite‐rekisteriä edelleen. Nyt osoitteita on tiedossa vasta 42,
vaikka jäsentalouksia on 140, joten laittakaahan tietoa tulemaan muutkin, niin
pysytte paremmin ulalla asioistamme. Yhdistyksen osoitteistoja ei luovuteta
eteenpäin. Ilmoita oma osoitteesi sihteerille: sara.kaloinen@hamk.fi

6.3.2010 ILOINEN TALVIPÄIVÄ KALOISISSA, klo 10‐14 TUKIKOHDASSA
Oudoista jääkeleistä johtuen on talvitapahtumamme (Kolmen järven laturetki
ja Valajärven pilkkikisat) keskitetty yhden päivän super‐tapahtumaksi
Tukikohtaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy, tarjoiluista, onginnasta ja
arvoista peritään erillinen maksu. Luvassa on kaikkea kivaa ja
hernerokkalounastakin:
mÖNkijä‐RekiaJeluja, piHaLeikejä,
JättiSUURIpieni PULKKAMÖKi,
hiHtoladut (200m, 6 km, 9 km),
sauVakävelylenkid kLo 10 ja 12,
LAavuNotski, lasTen kalaoKe, ongintaa, aprajaisEt ja
hErkku‐kerkkU – kAhvipöytÄ + herNerokkaa

JÄTEVESI‐ILTA torstaina 15.4.2010 klo 18 Tukikohdassa
Insinööritoimisto Hys Oy ja kylätoimikunta järjestävät yhdessä jätevesiasioista
tiedotus‐ ja koulutustilaisuuden torstaina 15.4.2010 klo 18 Tukikohdassa.
Asiahan on eritäin ajankohtainen lakimuutosten siirtymäsäädösajan
päättymisen lähestyessä ja koskee kaikkia haja‐asutusalueiden kiinteistöjä,
jotka eivät ole kunnallisessa jätehuollossa mukana. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

Kilpailutusasiaa yms. KÄÄNNÄ>

KILPAILUTUKSET
Kylätoimikunta tekee keväällä kaksi kilpailutusta, sähköntoimittajista ja autokatsastuskonttoreista. Näitä
varten pyydetään jäsenistöltä tietoja sähkönkulutuksesta ja autokannasta. Vastaukset annetaan oheisella
”kyselyplanketilla”, samalla kysellään toiminnallisiakin toiveita. Palauttakaa vastaukset kyläyhdistyksen
postilaatikkoon maaliskuun 2010 loppuun mennessä (Asemintie 349) tai tuokaa vastauksenne
Talvitapahtumaan toimikunnan jäsenille. Teemme kilpailutukset kahdeksi vuodeksi.

MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ TARJOLLA
Talkoolaisia kaivataan aina ja kaikenlaisiin tehtäviin. Pääemäntämme ja puheenjohtajamme Maija Laine
ottaa ilolla vastaa tietoja talkoisiin halukkaista kyläläisistä esim. pesemään Tukikohdan pyykkejä, siistimään
nurkkia ja kunnostamaan paikkoja. Soita
Maijalle ja kerro millaisista tehtävistä olisit
TULOSSA:
kiinnostunut.

NÄIN VUOKRAAT KYLÄTALO
TUKIKOHTAA

ENSIAVUN ALKEISKURSSI, MITÄ JOKAISEN TULISI
TIETÄÄ ENSIAVUSTA
Tukikohdassa keväällä 2010

Kokonaan, osittain, saunaosaston, pihapiirin.
KYLIEN JA KYLÄLÄISTEN VANHOJEN VALOKUVIEN
Soita Saloille Tukikohdan uuteen
ARKISTOINTI JA SKANNAUSILTA TUKIKOHDASSA
puhelinnumeroon 044‐314 4070. Hinnat ovat
Kuvat saa heti itselleen takaisin.
entiset, eli 1.1.2009 vahvistetut hinnat.
Löytyvät www.kaloinen. fi – sivuilta tai
Seuraa tiedotustamme Hämeenlinnan Viikkouutisten
soittamalla Saloilta. Tukikohta sopii hyvin
Seuratoiminta‐palstalla ja ilmoitustauluilla ja verkossa.
paikaksi ristiäisiin, syntymäpäiviin,
rippijuhliin, häihin, ylioppilasjuhliin ja
muistotilaisuuksiin. Mutta sopii siellä viettää vaikkapa kesäkauden avajaisia tai rapujuhliakin. Jos tunnet
yrityksiä jotka etsivät edullista ja mukavaa juhla‐ tai neuvottelupaikkaa niin mainosta Tukikohtaamme.

NÄIN VUOKRAAT VALAJÄRVEN MÖKKIÄ
Kesäsesonkina ja juhlapyhäviikkoina mökki vuokrataan viikoksi kerrallaan 400€/vko, muina aikoina jäsenillä
on mahdollisuus saada mökki vuokralle vaikkapa vain vuorokaudeksi tai illaksi 20€/vrk. Vuokra‐asioita
hoitaa Jaakko Laine, puh 050‐582 0394. Kesäsesonki on nyt myynnissä, joten tee varauksesi ajoissa.

KYLÄTOIMIKUNTA ON KYLÄLÄISIÄ VARTEN
Kylätoimikunta hoitaa yhdistyksen asioita ja yhdistyksen muodostavat kyläläiset, joten olkaahan aktiivisia ja
lähettäkää esityksiä ja toiveita siitä miten elinolosuhteita, viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvaisuutta voitaisiin
kylissämme entisestään kehittää. Kylätoimikunta pitää kuukausikokouksensa kunkin kuun 1. keskiviikkona
klo 18. Kokouksissa käsitellään aina kaikki saapuneet esitykset. Tiedotteita julkaistaan verkkosivuillamme:
www.kaloinen.fi.

KYLÄTOIMIKUNTA 2010
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri, tiedottaja
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, vara
jäsen, vara

Maija Laine 050‐431 3778
Jalo Suokas 0500‐813319
Sara Kaloinen 040‐8413863
Kaija Nordlund 050‐5696030
Auli Karjalainen 0500‐845080
Harri Karppinen 050‐5403138
Perttu Laakso 045‐77302797
Jaakko Virtanen 040‐5203547
Eila Rantanen 050‐5211651
Reijo Kymäläinen 050‐3317528

jamaija.laine@suomi24.fi
jalo.suokas@pp.armas.fi
sara.kaloinen@hamk.fi
kaija.nordlund@aina.net
info@kultajyva.com
perttu.laakso@gmail.com
eila.rantanen@aina.net

