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Hei taas !
Olemme päässeet lumisen ja kylmän talven jälkeen kevään yli kesään. Hyvä oli hiihtäjän hiihdellä, kun ladut
oli edessä auki ja niitä on kiitetty ympäri pitäjää. Kiitos siitä laduntekijälle. Talvi antoi myös mahdollisuuden
järjestää kunnon talvitapahtuman. Tämän onnistumisesta kiitokset talkoolaisille ja osallistujille. Kylmä talvi
opetti myös, että vesi on jäätyvä elementti, minkä kasvihuoneilmiötä odotellessa olemme unohtaneet.
Tämän johdosta kiitokset vesihuoltoporukalle.
Piispanvierailulta saimme kylillemme siunauksen toivotuksia , jaksamista talkootyössä jatkossakin ja piispa
Matti Repo toivoi myös kesäasukkaiden vilkasta osallistumista toimintaamme.
Kesätapahtumien valmistelu on hyvässä käynnissä. Kalastusasioita ehdittiinkin jo kesäkuun puolivälissä
käsitellä ja illan tuotoksista tiedottavat kalastuskunnat osakkailleen. Ahkeria käsiä ja tekeviä ihmisiä on
löytynyt hyvin kaikkiin tämän vuoden talkoisiimme. Toivon, että heitä löytyy jatkossakin.
Kiitos Hämeenlinnan Kodin Terralle kyläkirjeemme sponsoroimisesta.
Hyvää juhannusta ja liikutaan kylillä!
t. Maija, kylätoimikunnan puheenjohtaja

PERENNOJEN VAIHTOILTA ASEMIN YHTEISELLÄ KUKKANIITYLLÄ
Tiistaina 29.6.2010 klo 18, osoite Asemintie 400 (noin)
Tuo omia taimiasi vaihtoon ja ota uusia istukkaita mukaasi. Perennoja ehtii
istuttelemaan läpi koko kesän.

LENTOPALLOILLAT KÄYNNISTYVÄT KESKIVIIKKONA 30.6. VEHMAISISSA
Vuosikokouksen päätösten mukaisesti on tämän vuoden teemana liikuttava
Kaloinen. Kyläyhdistys pyrkii aktivoimaan jäsenistöään liikkeelle ja liikkumaan.
Kaloisten pelikentän osalta ei kyläyhdistys voi juridisena toimijana tehdä juuri
mitään, koska kyseisen kentän nykyisiä omistajia on noin 40 ja yhdistys ei
onnistu tavoittamaan heitä kaikkia, jotta kunkin omistajaosapuolen kanssa
voitaisiin laatia kentän käytöstä vuokra‐ tai muu sopimus yhdistyksen
hallinnointiin. Tästä syystä on tarkoituksena kaupungilta saaduilla avustus‐
varoilla rakentaa vielä tämän kesän aikana Tukikohdan pihaan mm.
lentopallokenttä. Koska pelikenttää ei yhdistyksellä tällä hetkellä ole on
apuun saatu kesäasukkaat Laakso S ja T, jotka kutsuvat kaikki oman mökkinsä
pihalla olevalle rantalentopallokentälle pelaamaan. Kyläyhdistys on hankkinut
verkon ja pari palloa, joten toivottavasti porukkaa saadaan peli‐illoiksi yhteen.
Pelejä järjestetään keskiviikkoisin klo 18 ja lauantaisin klo 17. Laaksojen kenttä
löytyy VEHMAISISTA Sileenintien varrelta. Paikalle on hyvät opasteet.
Liikunta‐asioita, mm. kunnan jumppahetkistä ja sauvakävelykimpoista,
löytyy lisätietoja enemmän verkkosivuillamme: www.kaloinen.fi

TERVAPERJANTAI 16.7.2010 ja KESÄKAHVILA 16.7. – 25.7.2010
Iso joukko talkoolaisia tekee näistä asioista totta. Puheenjohtaja Maija ja
rahastonhoitajamme Kaija ottavat vastaan kaikki halukkaat, sovi omista
tekemisistäsi Maijan kanssa puh 050‐4313778 tai Kaijan kanssa puh 050‐
5696030.

KESÄTEATTERIRETKI

käännä ‐>

KESÄTEATTERIRETKI YPÄJÄLLE MUSIIKKITEATTERIIN LA 7.8.2010
‐> LIPUT VARATTAVA KESÄKUUN LOPPUUN MENNESSÄ
Kyläyhdistys järjestää kesäteatteriretken Ypäjälle, musiikkiteatteriesitystä Titanic katsomaan elokuussa
lauantaina 7.8.2010. Liput meidän on kuitenkin lunastettava jo nyt kesäkuun lopussa, joten toimi heti, soita
Tauno Korhoselle puh 050‐5926580 ja varaa itsellesi sitovasti paikka tai useampikin viihdyttävään
esitykseen. Reissun hinta 25€ / henkilö sisältää linja‐automatkat meno‐paluu ja lipun esitykseen.
Menomatkalla nautitaan kaffet ja sämpylät. Esityksen tauolla jokainen voi itse ostaa buffetista haluamansa
välipalan. Lähtö Tukikohdasta klo 15.00, esitys Ypäjällä alkaa klo 17. Paluukyyti kohti kotia lähtee teatterilta
heti esityksen päätyttyä. Linja‐auto kiertää Rengon kirkonkylästä Tukikohtaan ja sieltä edelleen Vehmaisiin
ja Rasintien kautta Lopelle ja Forssaan. Ilmoita Taunolle mistä tulet kyytiin, osallistujille toimitetaan
tarkempi aikataulu lähempänä retkeä.

PARI SANAA VALAJÄRVESTÄ JA TUKIKOHDASTA
Valajärven mökki on vuokrauksista loppuunmyyty elokuun puoliväliin asti. Tukikohdassa sen sijaan on
runsaasti vielä tarjolla arki‐ ja viikonloppupäiviä synttäreille, rippijuhlille, kihlajaisille, kastajaisille, häille,
sukutapaamisille, saunailloille tai muille kesteille ja tilaisuuksille.
Valajärven mökin vuokra‐asioita hoitaa Jaakko Laine, puh 050‐582 0394.
Tukikohtaa varataan ja näytöistä sovitaan Merja Ihonen‐Salon kanssa, puh 044‐314 4070.

ILTATORIT
Iltatorit alkavat tuttuun tapaansa Kylätalo Tukikohdassa klo 18‐20 Tervaperjantaista 16.7.2010 lähtien ja
jatkuvat 6.8.2010 asti. Myyntipaikat ovat ilmaisia kyläyhdistyksen jäsenille ja kyläläisille. Mikäli tänä kesänä
emme saa Iltatorejamme uuteen nousuun niin ensi vuonna niitä tuskin enää järjestetään, joten puhu
tutuille kauppiaille että tulevat myymään tuotteitaan ja tuo itsekin käsityötuotteesi, leivonnaisesi ja satosi
myyntiin. Yhteyshenkilönä iltatoriasioissa on kyläyhdistyksen Sara –sihteeri puh 040‐841 3863.

KESÄKAHVILA TERVAPIRTTI Tukikohdasssa
On avoinna päivittäin 16.7. – 25.7.2010 klo 12‐20. Härkälenkki‐pyöräilytapahtumapäivänä to 22.7.2010
tarjolla on keittolounasta klo 11‐15 muillekin kuin pyöräilijöille. Tervetuloa herkuttelemaan ja tutustumaan
samalla kesätaiteilijoittemme näyttelyyn. Mira Sinisilta, Riitta Kopra ja Mikko Moisia ovat tuoneet teoksiaan
näytille ja niihin pääsee tutustumaan kesäkahvilan aukioloaikoina.

TERVAPERJANTAINA 16.7.2010 TUKIKOHDASSA VIIHDYTÄÄN YÖHÄN ASTI
Klo 12 avataan taidenäyttely
Klo 16 vihitään veteraaniperinteen huone kutsuvieraiden todistaessa tapahtumaa
Klo 18 paukahtaa ja tervahauta syttyy, sytyttäjinä ministeri Sirkka‐Liisa Anttila, eduskunnan 2.
varapuhemies Tarja Filatov, kansanedustaja Timo Heinonen, kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, prikaatin
komentaja Keijo Suominen ja kyläyhdistyksen kutsumina tervamestari Alpo Mäkinen, Valto Suokas ja
Veijo Vanhatalo.
Klo 20 tervahumppatanssit alkavat, orkesterina Janne Laine & Venetsia (Liput tansseihin 6€)

OHJAA KYSELIJÄT UUSIKSI JÄSENIKSEMME
Kyläyhdistyksen jäsenhakemusohje löytyy verkkosivuilta
www.kaloinen.fi. Jäsenlomakkeita saa myös kahvila Tervapirtistä
Tukikohdassa.

NAUTITAAN KESÄSTÄ JA MM‐FUTIKSESTA !
t. kylätoimikunta

