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Hyvää vuotta 2013!
Talvi on puolimatkassaan ja pakkaset paukkuvat. Kyläyhdistys huokailee Tukikohdan sähkölaskujen kanssa ja
taputtaa kaikille kylätalon vuokraajille. Vuokratuloille on kysyntää, joten laita sana kiirimään ja hanki sinäkin
kylätalollemme uusia vuokralaisia. Varausohjeet nettisivuillamme, tai puhelimen päässä Pekalla, puh 0500 381 128.
Pihapiirien pienet livertäjät tarvitsevat ruoka-apuamme kipeimmin juuri nyt, mutta hyvä on huomioida sekin että jos
ruokinnan kerran aloittaa, on sitä myös systemaattisesti jatkettava lumien sulamiseen asti. Kylien läpi kuljettavat tiet
ovat paikoin surkeassa kunnossa epätasaisen tai huonon aurauksen vuoksi ja tästä saa Tielinjaan tehdä jokainen
meistä valituksia, ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme. Kaikki muu onkin sitten enemmän tai vähemmän hyvissä
kantimissa ja pääsemme aloittamaan hyvää uutta kylävuotta runsaine tapahtumineen.
NYT HIIHDETÄÄN!
Tukikohdasta lähtevät hiihtoladut ovat nyt kunnossa. Ladut lähtevät laavunpuoleiselta parkkipaikalta, lenkkien
pituudet ovat 6 ja 9 km. Myös 3 km lenkki on mahdollinen. Tukikohdassa on hyvät pysäköintitilat ja ulkohuussi
hiihtäjien käytettävissä. Latuverkosto ei ole valaistu. Latuverkoston tuottaa ja ylläpitää yksityishenkilö hyväntahdon
eleenään. Vinkki: Mikäli alun pelto-osuus on pahasti pyryttänyt tukkoon niin käytä korvikkeena Valajantietä.
Metsäosuudella latuverkko on vähemmän altis tuulelle. Jokainen hiihtää omalla vastuullaan ja kunnioittaa
jokamiehen oikeuksia.
KOKO PERHEEN TALVITAPAHTUMA Sunnuntaina 24.2. klo 11-14
Tukikohdassa hiihtolatuja, pulkkamäki, autonrengasliu´untaa, nuotiotulet ja pihaleikkejä. Lisäksi pientä korvausta
vastaan rekiajelua (säävaraus) ja sisällä Tukikohdassa herkkukahvila, ongintaa ja sunnuntailounasta. Tapahtumaan on
vapaa pääsy.
Kolmen järven hiihto on mahdollisesti myös su 24.2. Seuraa verkkosivujemme ilmoittelua. Kelivaraus.
RETKI LÄTKÄMATSIIN
La 9.3. tehdään retki HPK-Lukko –lätkämatsiin, minkä jälkeen iltaa saa jatkaa Tukikohdan saunalla. Retkiohjelma:
klo 15.00 Ruokailu Tukikohdassa
klo 16.00 Lähtö Hämeenlinnaan linja-autolla
klo 17.00 HPK-Lukko –ottelu, istumapaikat kuuluvat retken hintaan
n. klo 19.30 = heti matsin jälkeen paluu Tukikohtaan.
Jälkipeli Tukikohdan saunalla (omin eväin).
Hinta (sisältää ruokailun, matkat ja istumapaikkalipun): jäsenet 23€/hlö, ei-jäsenet 28€/hlö. Maksu kerätään
käteisenä retkipäivänä. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä (viim. 1.3.). Tekstaa tai soita Saralle, puh
040 841 3863.
HAMEVÄEN TYYLI-ILTA NAISTENPÄIVÄNÄ 8.3.
Yhdistyksen naisjäsenille tarkoitetut omat illat, joissa pienen iltapalan kera jutustellaan ajankohtaiset ja rupatellaan
maailmaa paremmaksi.
pe 8.3. klo 18 Hameväen ilta Naistenpäivänä teemana tyyli. Vieraaksi saamme muotiblogisti Victorian, joka antaa

kevääseen tyylivinkkejä. Laitetaan myös korut, huivit ja muut somisteet vaihtoon. Tuo mukanasi kolme artikkelia ja
valitse tilalle vaihtopöydästä kolme uutta ;) Pääsemme tutustumaan myös Tukikohdan uusittuun saunaosastoon.
SUNNUNTAILOUNAAT klo 11.30 – 13.00
Hyvän suosion saavuttaneita sunnuntailounaita jatketaan keväällä. Lounailla on tarjolla aina hyvää maukasta
kotiruokaa jälkiruoalla. Koska Tukikohdan muut varaukset saattavat vaikuttaa sunnuntailounaiden pitämiseen,
vahvistaa kylätoimikunta sunnuntailounaat aina vain kahden kuukauden osalta varmoiksi. Huhti-toukokuun osalta
ajat on tarkistettava joko Kaupunkiuutiset - lehdestä tai nettisivuiltamme. Lounasta valmistetaan aina 30 hengelle ja
ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Lounaan hinta: Aikuiset 7,50€, 3-7 -vuotiaat 4,50€ ja alle 3-vuotiaat 0€.
Varmasti lounasta on tarjolla:
10.2. klo 11.30-13 Laskiaissunnuntain iloksi Hernekeittoa ja pannukakkua (Hinnat: 6€/aikuinen, 3,50€/3-7 -vuotias)
24.2. klo 11-13 Lihapullia ja perunoita, mansikkakiisseliä
HUOM! Sunnuntailounasta saa noutaa
10.3. klo 11.30-13 menu julkaistaan netissä
myös kotiin kätevissä annospaketeissa tai
24.3. klo 11.30-13 menu julkaistaan netissä
omiin astioihin. Noutolounaan hinnat:
(lisäksi 14.4. ja 28.4. varaustilanteen perusteella)
Aikuiset 6€, lapset 3-7 vuotta 4€.
12.5. kahdessa kattauksessa (klo 11.30 ja 13.00) Äitienpäivälounas
10.3. klo 13.30 Kaloisten kyläyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS
Asialistalla sääntömääräiset asiat ja sääntömuutosasioita. Sääntömuutosesitys on luettavissa nettivisuillamme.

20.4. KEVÄTRETKI IKEAAN TAMPEREELLE
Ikeasta löytää kevät- ja kesätuotteita kotiin ja terassille; astioita, huonekaluja, tekstiilejä, leluja, koriste-esineitä ja
paljon kaikkea muutakin kivaa ja hyödyllistä. Ikeasta löytyy lasten leikkipaikka ja kahvila-ravintola. Ostosaikaa
varataan riittävästi. Linja-auton kyydissä kulkevat kotiin vähän isommatkin tavarat.
Ohjelma:
klo 8.00 Aamiaisbrunssi Tukikohdassa
klo 9.00 Lähtö retkelle Tukikohdasta
klo 10.00 Perillä IKEAssa
noin klo 13-14 lähtö kotimatkalle.
Hinta (sisältää aamiaisbrunssin ja matkat): jäsenet 3€/hlö, ei-jäsenet 7€/hlö. Maksu kerätään käteisenä retkipäivänä.
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä (viim. 13.4.). Tekstaa tai soita itsesi mukaan Saralle, puh 040 841 3863.
MUITA TAPAHTUMIA TUKIKOHDASSA
20.2. klo 18 Turvallisuusilta
1.4. klo 10 Kylämessu
ILMOITA TAI PÄIVITÄ SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI SARALLE
Mikäli et tätä kirjettä saanut jo sähköpostiisi, on osoitteesi vanhentunut tai meillä ei ole osoitettasi tiedossamme.
Ilmoita siis heti nyt sähköpostisi Saralle, sara.kaloinen@gmail.com –osoitteeseen niin saat jatkossa viestejä myös
sähköisesti, kustannustehokkaasti, ekologisesti ja reaaliajassakin ☺ .
Tapaamisiin kylillä!
kylätoimikunta
Ps. Ilmoita Ollille puh 0400 406 556 mikäli itse olisit käytettävissä tai tietäisit hyvän asiasta kiinnostuneen toimimaan
kyläyhdistyksen hallituksessa toimikaudella 2013-2014.

www.kaloinen.fi

muistathan että olemme myös Facebookissa ”Kaloisten kyläyhdistys ry”

