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Kesän myötä myös Kaloisten kyläyhdistyksen toiminta saa taas vauhtia. Tänä vuonna on
yhdistyksen sääntöjen uudistaminen alkanut vaikuttaa käytännössä. Yhdistys pitää
nykyisin kaksi yleiskokousta. Syyskokouksessa valitaan uudet toimihenkilöt sekä
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Uutta on myös, että kylätoimikunnan
puheenjohtajan valitsee syyskokous. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi
vuodeksi peräkkäin. Kylätoimikunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, eikä jäsentä
voida valita heti uudelleen. Kevätkokous hyväksyy tilit ja toimintakertomuksen.
Kaikenlaista on jo toki ennen kesääkin ennätetty puuhailla. Kylätalossamme Tukikohdassa
on koko talven harrastettu säännöllisesti kaikenlaista, käsityökerho on kokoontunut
säännöllisesti tiistaisin, ja Eläkeliiton lauluillat ovat vetäneet laulajia ympäri Renkoa.
Tukikohta on ollut myös suosittu paikka perhejuhlien pitämiseen. Tähän on suuresti
vaikuttanut se, että tilat ovat aina olleet erinomaisessa kunnossa. Tämä on ennen kaikkea
kylätalon isäntänä ahkeroineen Pekka Vanhatalon ansiota. Hän on yhdessä sisarensa
Riitta-Leenan kanssa työtunteja laskematta pitänyt kylätalon siistinä ja järjestyksessä sekä
myös huolehtinut pihojen pitämisestä talvisin lumettomina ja hiekoitettuina.
Talo alkaa jälleen kaivata pientä kunnostusta, ja vielä tänä vuonna onkin suunnitelmissa
ryhtyä kunnostamaan mm. jo hieman kuluneita lattioita.
Valajärven saunamökin käyttö on pikkuhiljaa lisääntynyt, ja vuokraajia on löytynyt myös
talvikaudella. Pientä kunnostusta on mökillekin tehty, mm. vesipumppu ja kiuas on uusittu
hiljattain. Mökin vuokraustoiminnan käytännön pyörittämiseen tarvitaan monen ihmisen
työpanos. Perttu Laakso on koko ajan huolehtinut varausten vastaanottamisesta, ja
Jaakko Virtanen on toiminut talonmiehenä. Hän on myös luovuttanut avaimet
vuokralaisille. Siisteydestä ovat huolehtineet Auli Aalto ja Mirva Pääkkönen.
Mökin vuokratuotot ovat auttaneet myös Tukikohdan ylläpidossa. Kaikkiaan
kyläyhdistyksen suurin huolenaihe on talous. Yhdistyksen tärkein tuottojen lähde on ollut
kesäinen kahvilatoiminta, jossa Renkoviikolla ja ennen kaikkea tervahaudan
sytytysjuhlalla, Tervaperjantailla, on ollut merkittävä osuus. Valitettavasti tervanpoltto on
nyt loppunut tai ainakin tauolla, eikä näin ollen tervahaudan sytytystä tai siihen verrattavaa
suurta yleisötilaisuutta ole toistaiseksi tiedossa.
Niinpä kylätoimikunta päätti tämän vuoden talousarvion yhteydessä ehdottaa yhdistyksen
syyskokoukselle jäsenmaksun korottamista 10 euroon. Kokous hyväksyi korotuksen, joten
tuo summa on nyt oheisessa jäsenmaksulaskussa.
Oheiset laskut on laadittu talouksittain työn ja myös pankkikulujen säästämiseksi. Ne, jotka
eivät käytä nettipankkia, voivat maksaa laskun käteisellä. ja säästyä palvelumaksuilta.
Pyydämme tässä asiassa ottamaan yhteyttä Tapio Ketoseen, puh. 0400 506 538 ja
sopimaan asiasta.

Renkoviikko alkaa Kaloisissa perjantaina 22.7. kello 18. Tällä kertaa ei siis sytytetä
tervahautaa, mutta iltatori avautuu kello 18, ehkä jo vähän ennenkin. Ohjelmassa on
makkaroiden, kahvin ja lettujen nauttimisen lisäksi ostosten tekoa paikalle saapuneilta
torimyyjiltä sekä kyläläisten kirpputorilta. Ja tietenkin Torisoittajat ovat tulossa
viihdyttämään musiikillaan. Tarjolla on myös poniajelua.
Tanssia nähdään tosi paljon. Rivitanssiguru Kirpsukka eli Kirsi Uusimäki esiintyy illan
aikana ja vetää yleisönkin mukaansa. Pivot-tanssikerhon edustajat esiintyvät, ja Rengon
omat taiturit Niina Vanhatalo ja Eetu Niittymäki näyttävät, miten paritanssit sujuvat.
Renkoviikon merkeissä Tukikohdassa avautuu myös vanhojen työkalujen ja tarveesineiden näyttely, johon toivomme saavamme paljon menneiden vuosien arkeen
liittyneitä tavaroita esiteltäväksi. Tukikohdasta lähtee luontopolku, joka sopii myös
perheen pienimmille. Polun varressa on ratkottavana luontoon liittyviä pähkinöitä.
Kahvila Tervapirtti sekä näyttelyt ovat avoinna lauantaina ja sunnuntaina kello 12–16.
Lauantaina kello 11–14 Tukikohdassa vierailevat Suvitien kotieläintilan alpakat.
Tiistaina 26.7. Kaloisissa vietetään Renkoviikon virallista kyläpäivää. Silloin ohjelmassa
on jo 16. kerran järjestettävä Valajärven ympäripyöräily, joka järjestetään yhteistyössä
Rehakan–Irjalan kyläyhdistyksen kanssa. Ruokaa tarjotaan muillekin kuin vain
pyöräilijöille. Kahvila Tervapirtti ja näyttely ovat avoinna kello 9–16.
Kyläpäivän kohokohta on kyläkierros, jolle lähdetään kimppakyydein kello 13. Kierroksella
tutustutaan Kaloisten nykypäivään ja historiaan. Kierrokselle pitää ilmoittautua
edellispäivään eli 25.7. mennessä Tapio Ketoselle, puh. 0400 506 538.
Renkoviikon jo virallisesti päätyttyä kokoonnutaan vielä viettämään tori-iltaa perjantaina
29.7. Torisoittajien lisäksi tulossa on muutakin viihdyttävää ohjelmaa, Torimyyjien
tuotteiden lisäksi on tarjolla myös kirpputorilöytöjä. Myyntipaikat ovat ilmaisia, joten
vihjatkaa kavereillekin tai tuokaa itse myytäväksi tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.
Kesän päätteeksi järjestämme vielä yhteisen juhlan jäsenillemme. Tästä kuitenkin
kerromme lisää myöhemmin. Pyrimme tiedottamaan toiminnasta useiden eri kanavien
kautta. Ensisijainen tiedotuskanavamme on yhdistyksen internetsivu www.kaloinen.fi, ja
paljon asiaa löytyy myös kylän Facebook-sivulta, joka löytyy Facebook-haulla Kaloisten
kyläyhdistys ry, suora linkki on https://www.facebook.com/Kaloisten-kyläyhdistys-ry114841213485, Sivut näkyvät myös ilman Facebook-tiliä.
Tärkeistä tapahtumista kerromme myös tekstiviestein. Niiden määrä pidetään kuitenkin
pienenä, emme halua häiritä liiaksi. Lähetämme myös viestejä sähköpostitse kaikille,
joiden sp-osoitteet ovat tiedossamme. Paperikirjeisiin turvaudumme kustannussyistä vain
silloin, kun se on välttämätöntä, esimerkiksi lähettäessämme jäsenmaksulaskun. Jos et ole
saanut tätä kirjettä sähköpostiisi, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen
kaloistenkylayhdistys@outlook.com, Lisäämme osoitteesi listalle.
Hyvää kesää kaikille ja tervetuloa tapahtumiin!
Kaloisten kyläyhdistys

