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KYLÄKIRJE 1/2012
Kevät on kylässä!
Kaartjoki on ottanut leveät uomansa käyttöön, jänöt kirmaavat pelloilla kevään riemua tunnustaen ja
muuttojoutsenet töräyttelevät äänimaailmaan oman lisänsä. Monen mielestä vuoden paras ajanjakso on aluillaan.
Nautitaan siitä me ihmisetkin ;)
Kyläyhdistyksen vuosikokous valitsi 11.3. kylätoimikuntaan uusia ihmisiä. Puheenjohtajaksi nousi Olli Koskela (raitilla
Laineen Maijan vävykokelaana tunnettu), mutta puheenjohtajuutta hoitaa yhdistyksen varapuheenjohtaja/sihteeri
Kati Ailio kesän yli, jotta Olli saa opintonsa mallilleen ennen ahkeraa ja työntäyteistä puheenjohtajakauttaan.
Rahastonhoitajana jatkaa ansiokasta työtään Leena Lähteenkorva. Muut kylätoimikunnan uudet jäsenet ovat
Johanna Katainen, Timo Valaja, Pirjo Rasilainen ja Salme Eskola (vara). Leenan ja Katin lisäksi jatkavat Pentti Sinisilta,
Leena Valaja sekä Tauno Korhonen (vara).
Kylätoimikunnan talous on vakaa, ja tälle vuodelle on luvassa huikeita asioita. Aluetoimikunnalta saadun avustuksen
turvin on laadinnassa kylän maisemointiprojektin suunnitelmatyö, jonka keskiössä on jokimaisemamme
siistiminen. Tätä kirjoittaessa on myös ennakkotietoa siitä että uudella avustuksella saataisiin pitkään ajatuksen
tasolla ollut Tukikohdan lattiapohjan korjauseristysprojekti käyntiin. Tiistai ompeluseuralle on jo myönnetty pieni
määräraha, jonka turvin ryhmä päivittää Valajärven mökin tekstiilit ja pinnat uusiin kuosiin. Tänä kesänä vietetään
jälleen myös”kunnon tervaperjantaita”, vaikka ei se viimevuotinen huono ollut, mutta nyt on taas luvassa se hautakin.
Kaupungin johtavat nuorehkot miehet (Iisakki Kiemunki ja Tapio Vekka) ovat jo lupautuneet haudansytyttäjiksi,
ja metsästysseuran kanssa tehdään yhteistyötä trofee näyttelyn aikaansaamiseksi Renkoviikolle. Suokkaan Ailalle saa
muuten jo jättää arpajaisvoittoja Tervaperjantain arpajaisiin.
-

-

Perttu Laakso jatkaa maisemointiprojektin koordinoijana. Valajärven huvilasta huolehdimme me kaikki, mutta
eriyisesti Perttu (varaukset), Jaakko Virtanen ja Erkki Virtanen isäntinä ja Tarja Pell emäntänä. Tukikohdan isäntänä
jatkaa Pekka Vanhatalo, ja viime vuosien tuttu isäntäkunta jeesaa. Kyläyhdistyksen emäntänä on ammattinsakin
puolesta Kati Ailio, ja kyläaktivaattori Sara Kaloinen on maaniteltu yhdistyksen tiedotus- ja tapahtumahommiin.
Verkkosivustomme pääpäivittäjänä jatkaa Tapio Ketonen. Aina ajan tasalla: www.kaloinen.fi
-

Kiitämme tässä yhteydessä myös kaikkia viime vuoden toimintaan osallistuneita tekijöitämme. Toivomme että kaikki
me edelleen osallistumme yhteisiin talkoisiin kylämme ja lähiyhteisömme parhaaksi. Vain osallistumalla, jakamalla ja
kohtaamalla toisiamme me muodostamme yhteisön.
TAPAHTUMIA
ke 4.4. klo 18 19 Pääsiäismyyjäiset Tukikohdassa. Ruokaherkkuja ja arpajaiset.
-

ma 9.4. klo 10 Pääsiäismessu Tukikohdassa, järj. Asemi Kaloisten Vehmaisten srk piiri ja kyläyhdistys
-

-

la 14.4. klo 10 14 Kyläkäräjät Raatihuoneella kantakaupungissa
-

pe 20.7. Tervaperjantai tervahaudalla, musiikilla, torikauppiailla ja kahvilalla
ti 24.7. Pyöräilytapahtumat Härkälenkki ja Valajärven ympäri
Tapaamisiin kylillä!
kylätoimikunta

-

