Kaloisten kyläyhdistys ry

KYLÄKIRJE 2/2012

Hei!
Kiukkusista hyttysistä huolimatta, on kevät taittumassa lempeäksi kesäksi. Tänä kesänä meitä kaikkia tarvitaan ja
jokaiselle löytyy talkootehtävää. Kokosimme tähän kyläkirjeeseen hauskimmat ja isoimmat tapahtumamme kutsuksi
kaikille jäsenillemme ja kyläläisille.
Haluamme tässä yhteydessä myös kiittää palveluvuoron käyttäjiä siitä, että
vuoroa käytetään. Nummenkylä on vaarassa menettää vastaavan palvelun
käyttämättömyyden vuoksi. Kuljetaan jokainen edes kerran tulevana kesänä
bussilla – pidetään palvelut kylissämme.
Ilmoita soittamalla tai sähköpostilla sähköpostiosoitteesi Saralle, jos et tätä
kyläkirjettä ole vastaanottanut jo verkkoversiona. Muista visiteerata
www.kaloinen.fi –sivuillamme säännöllisesti ja rupea kaveriksi kyläyhdistyk‐
semme Facebook‐sivuilla. Näin pysyt ajan tasalla kyläyhdistyksemme aktiivi‐
sessa toiminnassa.
Toivotamme kaikki uudet asukkaamme myös tervetulleiksi tapahtumiimme, talkoisiimme ja jäseniksemme.
TALKOOT
Kyläyhdistyksen talkoissa yhdistys huolehtii aterioista, mutta
jokainen osallistuu omalla vapaa‐ajan riskillään.
Kylätalo edustuskuntoon ke 27.6. klo 18
Tervaperjantain odotuksessa laitamme kylätalon pihat ja kah‐
vilan lattian juhlakuntoon. Muulta osin on jo siivottu. Tervetu‐
loa tekemään yhdessä ja samalla viettämään kyläaktivaattorin
”viittä vaille viisikymppisiä”!
PalsamiBailut la 30.6.‐ su 1.7.
Jättipalsami leviää vauhdilla jokiuomassa alavirtaan ja edel‐
leen rinteitä pitkin tienpientareiden ja pihojen kiusaksi. Mei‐
dän on toimittava nyt ja se on tehtävä suurella joukolla. Nii‐
tämme pois maanomistajien kanssa yhteistyössä balsamit niin
suurelta alueelta kuin mahdollista. Kokoontuminen molempi‐
na aamuina klo 10 Tukikohdassa. Nyt aivan kaikki mukaan!
Omat viikatteet ja trimmerit aseiksi. Pukeudu punkin ja nok‐
kosten kestävästi ;) Tämä on sotakutsu ja tämä taistelu mei‐
dän ”hyvisten” on voitettava.
Pihatalkoot Tukikohdassa ke 18.7. klo 12
Renkoviikon viimeistelytalkoot Kylätalolla. Pihat koreiksi ja
huoneet pölyttömiksi. Pikkupurtavaakin tarjolla.
VALAJÄRVELLÄ VAPAITA MÖKKIVIIKKOJA
Varaa omasi jäsenehdoilla edullisesti. Puh 0440 562 102
TUKIKOHDASSA HYVIN TILAA KESÄJUHLIIN
Kylätalomme on paras paikka järjestää kesäjuhlat ystäville.
Varaa vaikka vain saunaosasto! Puh 044 314 4070
MUISTUTUS JÄSENMAKSUSTA
Olethan maksanut jo? Jos et ole, niin teethän sen heti. Tilinu‐
merot ovat Hämeenlinnan seudun Osuuspankki, Rengon alue‐
konttori 568089‐26292 tai Kantapankki, Rengon konttori
426210‐1423. Jäsenmaksun suuruus 5€/hlö.
ILMOITA sp sara.kaloinen@gmail.com tai puh 040‐841 3863

TAPAHTUMIA
Juhannus‐Piknik Tukikohdassa pe 22.6.
Tervetuloa kyläyhdistyksen jäsenille viettämään
piknik‐hengessä (omn eväin ja kattauksi) juhan‐
nusta Tukikohtaan klo 18 alkaen. Kokko syttyy klo
22 mikäli kelit sallivat.
Hameväen ilta ke 11.7. klo 18
Tervetuloa naisväki rupattelemaan, nauttimaan
iltapalasta ja tutustumaan toinen toisimme lep‐
poisassa hengessä Tukikohdan löylyissä ja/tai
ruokapöydän ympärillä. Voitaisiin funtsia samalla
myös Renkoviikon kahvila‐asiat ja sunnuntai‐
lounaiden kattajat. Pääpaino kuitenkin vapaalla
rupattelulla ja hilpeällä naurulla.
Tervaperjantai pe 20.7. klo 18
Avaamme Renkoviikon tykinlaukauksin klo 18 ja
sytyttämällä Tervahaudan. Tule viettämään mu‐
kavaa iltaa Tervakahvilassa ja Tervabistrossa, tu‐
tustumaan taidenäyttelyyn (Riitta Kopra ja Jenni
Forssen) sekä hämmästelemään trofeita ja teke‐
mään ostoksia iltatorilla.
Viihdyttäjinä Torisoittajat!
Kahvila tervapirtti, taide– ja trofeenäyttely
21.7. ‐ 26.7. klo 12‐20 päivittäin
Keittolounas Tukikohdassa klo 11‐13
to 26.7., su 29.7., su 12.8., su 19.8., su 26.8.
Nyt kannattaa kiikuttaa koko suku syömään kylä‐
talolle ja huilia itse näinä päivinä.
Keittolounas 5€/hlö, sis. juomat, leivät ja kahvit.
Viihteelliset Iltatorit klo 18‐21
perjantaisin 20.7., 27.7. ja 3.8.
Ilmaiset myyntipaikat, tuo tuotteesi myyntiin!

