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Ihanaa – kevät on kylässä!
Myöhässähän se kevät on, mutta on nyt kuitenkin. Vähän myöhässähän on tämä kyläkirjekin, mutta on nyt kuitenkin.
Uusi kylätoimikunta on jo kaksi kokousta vanha ja kesätapahtumien suunnitelmat ovat pitkällä. Valajärven huvila on
varattu lähes kaikiksi kesäviikoiksi, Tukikohdassa sen sijaan on vapaita viikonloppuja vielä tarjolla. Renkoviikko alkaa
19.7. Tervaperjantain vietolla, luvassa on jälleen mukava iltatapahtuma minkä kruunaa tervahaudan sytytys.
Kyläyhteisömme kuuluisalle talkoohengelle on jälleen käyttöä. Tänä suvena talkootyö on teemamme erityisesti
vanhempien ja lasten yhdessä tekemisinä. Isät ja pojat, äidit ja tyttäret, kummitädit ja kummilapset, isovanhemmat
ja lapsenlapset –kaikille on tärkeitä tehtäviä tarjolla.
VASTAA JA VAIKUTA
Nettisivuillamme on kysely, minne toivotaan kovasti vastauksia. Kylätoimikunta haluaa tietää juuri sinun mielipiteesi
tiettyihin asioihin ja suuntaviivoihin. Vastaa kyselyyn toukokuun aikana.
VALAJÄRVEN PUUTALKOOT
24. ja 25.5. klo 10 alkaen. Oma kirves tai vesuri mukaan. Talkooväki saa ruokapalkkaa.
TANSSIKURSSILLE
Kylätalon tanssiladossa tai kelin vaatiessa pääsalissa, järjestetään kesäinen tanssikurssi. Kurssi on ilmainen ja sille
voivat osallistua aivan kaikki, ei tarvitse olla jäsen, eikä edes parillinen. Tanssi‐illat ovat 17.6., 19.6., 24.6., 26.6. ja
29.6. aina klo 18 alkaen. Tanssit: Jive/rock n´roll, foksi, hidas valssi, cha‐cha. Ilmoittautumiset Sarille, puh. 040 703
1474, kouluttajana Cyraine.
Tervaperjantai 19.7.2013 klo 17 alkaen Kylätalon alueella, Asemintie 349, Kaloinen, Renko
OHJELMASSA Vanajaveden Pelimannit esiintyvät * Torisoittajat tanssittavat
Koirien harrastusnäytöksiä
Tervahaudan sytytys * Torimyyntiä
Taidenäyttely * Riista‐ ja saaliseläinnäyttely
Arpajaiset * Kahvila
+ Kahvila Tervapirtti avoinna Tervaperjantaina sekä Renkoviikon ajan päivittäin klo 12‐20
+ Kylätalon taidenäyttely avoinna Renkoviikon ajan päivittäin klo 12‐20
+ Renkoviikon pyöräily tiistaina 23.7. metsäkylien maanteillä ja Valajärven ympäri maastoissa.
KAIKKIIN RENKOVIIKON TAPAHTUMIIN TARVITAAN TALKOOLAISIA 19.‐25.7
Tehtäviä: arpajaisvoittoja otetaan vastaan, pakasteeseen tarvitaan pullia, tervahauta‐opasteiden asettajia,
mainoslehtisten jakajia, itse Tervaperjantaina (19.7.) tarvitaan liikenteen järjestelijöitä, lätynpaistajia,
makkaranmyyjiä, arpajengi, kahvilatyöntekijöitä, siivoojia, tiskareita, jokapaikanhöyliä, Renkoviikolla kahvilaan
kaivataan 12 työparia ylläpitämään kahvilaa joko päivävuoron (12‐16) tai iltavuoron (16‐20) ajan, upeaa olisi jos
näihin vuoroihin löytyisi aivan uusiakin äiti‐tytär, kummitäti‐kummilapsi, isä‐poika tms. työpareja. Kukin vuoro leipoo
omanlaisensa makean tai suolasen piirakan myyntiinsä, muulta osin myydään pakastimien yhteistä antia. Millainen
sinun herkkuleipomuksesi olisi?
Valitse oma toimenkuvasi ja Ilmoittaudu mukaan merkitykselliseen tekemiseen Saralle, puh 040 841 3863.

KAARTJOKI‐hankkeen tiedotustilaisuus
Henri Solismaa on saanut esiselvityksen valmiiksi. Pidämme tiedotustilaisuuden tuloksista keskiviikkona 5.6. klo 18
kylätalolla. Tule kuulemaan mitä on selvinnyt ja miten maisemointihanketta halutaan jatkaa.
JÄSENMAKSU on edelleen 5€/hlö.
pankissa maksamassa, kerro
veloiteta Rengon pankkikonttoreissa

Maksathan omasi viimeistään 15.6. mennessä. Jos käyt
pankkivirkailijalle että tämän laskun maksamisesta ei
palvelumaksua.

KYLÄTOIMIKUNTA 2013
Luettelossa on käytetty sp‐osoitteissa merkintää (at), mikä on muutettava viestiä lähetettäessä merkiksi @.
Puheenjohtaja, Olli Koskela, puh 0400 406 556, sp: ll.kskl(at)gmail.com
Varapuheenjohtaja, Marianne Maatraiva‐Sinisilta, sp: marianne.maatraiva‐sinisilta(at)hotmail.com
Sihteeri, kokous‐ ja jäsenasiat, Sari Kajaani, puh. 040 703 1474, sp: sarikajaani(at)yahoo.com
Rahastonhoitaja, tapahtumat, tiedotus, Sara Kaloinen, puh. 040 841 3863, sp: sarakaloinen(at)gmail.com
Jäsenet:
Johanna Katainen, puh. 050 366 2374, sähköposti: jo.catain(at)luukku.com
Pekka Lindholm sähköposti: pekalle(at)hotmail.com
Pirjo Rasilainen, sähköposti: pirjo.rasilainen(at)saunalahti.fi
Timo Valaja, puh. 050 544 4530
Varajäsenet:
Salme Eskola, puh. 045 237 3503, sähköposti: salme.eskola(at)armas.fi
Leo Reunanen, puh. 050 574 3932, sähköposti: leo.reunanen(at)virpi.net
TUKIKOHDAN JÄSENALENNUKSET
Muistathan että Tukikohdan voi vuokrata jäsenhinnalla 20% edullisemmin. Yläkerran kolmen tunnin vuokraus
maksaa vain 24€, vuorokauden vuokra on 64€. Uudistetun saunaosaston saa jäsen itselleen 40€:lla kun saunojia on
max 10. Olisiko aika kutsua suku koolle tai työkaverit kylään? Varaukset Pekka Vanhatalo, puh. 0500 381 128.
PS. Kylätoimikunta huolehtii tänä suvena Tukikohdan nurmikoista ja ulkoalueista, kukin jäsen otti 2 viikon vuoroa.
VIETÄ JUHANNUSAATTOA UUDELLA TAVALLA
Tule mukaan kahvittamaan, paistamaan lettuja ja ylläpitämään onkipaikkaa lapsille seurakunnan juhannusjuhlassa
aattoiltana kirkon parkkipaikalle. Kyläyhdistyksemme järjestää kahvituksen ja tekijöistä on iso pula. Leipomuksiakin
otetaan tätä varten ilolla vastaan. Yhdistys korvaa tarvikkeet. Ilmoittaudu mukaan Mariannelle 050‐549 3719.
JÄSENILLE ILLANVIETTO‐JUHANNUS KYLÄTALOLLA
Kyläyhdistys kutsuu jäsenensä ja kannatusjäsenensä viettämään yhdessä juhannusaattoa kylätalolle. Osa jäsenis‐
tämme on ensin kahvittamassa kirkolla kyseisenä iltana, joten iltaa vietetään nyyttikesti‐periaatteella ja pääosin
omissa eväissä. Keittolounasta tarjotaan kyläyhdistyksen toimesta klo 22 ja kokko syttynee kelien niin salliessa noin
klo 24. Myös ohjelman osalta ollaan nyyttikestiperiaatteella liikkeellä, eli tule laulattamaan, soittelemaan, laulamaan
karaokea tai muulla tavalla esiintymään. Saa tulla vain kattelemaankin. Kukaan ei ole pääemäntä, eikä kukaan ole
pääisäntä. Rakennetaan omannäköisemme kesäjuhla paikan päällä.
Hyvä tulee talkoilla ‐ tapaamisiin kylillä!
t. kylätoimikunta

www.kaloinen.fi
‐ aina ajan tasalla olevaa tietoa toiminnastamme
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