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Hei!
Syksy on saapunut kyliin. Muuttolinnut ovat lähteneet ja hirvimiehet aloittaneet vuosittaisen urakkansa. Kunnostettu
kylätienpätkä kuljettaa lapsia ja nuoria kouluihin, aikuisia ja senioreita töihin ja palvelujen pariin. Toimiva linja‐autoverkosto
on kylissämme vielä totta. Muistetaanhan käyttää tätä palvelua kaikki ja välillä liikkua myös bussilla. Kyliemme vakio‐
vuorojen aikataulut ohessa. Kiitämme Pekolan Liikennettä tämän kyläkirjeen sponsoroinnista.
Kesäkautemme keräsi jälleen runsaasti talkoolaisia ja osallistujia tapahtumiimme, suuri kiitos tästä. Keväällä pohdimme
perjantaitoriemme tulevaisuutta, mutta mennyt kesä osoitti, että iltatorimme ovat lunastaneet vakiintuneen tilansa ja
kylätoimikunnassa on jopa suunniteltu että niitä ensi suvena järjestettäisiin jo heinäkuun alusta lähtien.
Kesäkauden talkooponnisteluista esitän kylätoimikunnan erityisen kiitoksen Tervahaudan tekijöille, Torisoittajille ja uuden
liiterimme rakentajille.
Vakituiset kerhot kylätalolla ovat jo aloittaneet. Tässä kirjeessä kerrotaan muista syksyn ja joulunajan tapahtumistamme.
Aktiivisesti osallistuvia jäseniä toivotaan edelleen mukaan monipuoliseen toimintaamme.
Hyvää syksyä ja tapaamisiin kylillä!
Maija Laine, puheenjohtaja

JUHLA‐AJELU UUSITULLA KYLÄTIELLÄ su 17.10.2010 klo 14‐15
Kokoontuminen Tukikohdassa klo 14
Nyt vähän irrotellaan ja kiitetään uudesta Nevilä‐Kaloinen (4,4 km) ‐tiestä, samalla
tapahtumastamme lähtee ensiviestimme uudelle tiepiirillemme Uudellemaalle siitä,
että tiestömme kaipaa vastaavia kunnostustöitä vielä Ahoisissa ja Kaloisista
Vähikkälään kulkevilla teillä. Tämä kaikki toteutetaan juhla‐ajelulla. Tule omalla
kulkuvälineelläsi mukaan juhla‐ajeluumme maantieajoon rekisteröidyllä ajopelilläsi.
Kokoamme traktorit, mönkkärit, mopot, puimurit, asuntoautot, kuorma‐autot,
linjurit, polkupyörät ja kaikki tavallisemmatkin kulkupelit komeaan letkaan, joka
kiertää Asemin lenkin Tukikohdasta takaisin Tukikohtaan. Ajelun jälkeen nautitaan
juhlakahvit. Toivottavasti saamme komean joukon pyörille, myös lehdistöä mukana!

KYLÄKÄRÄJÄT la 30.10.2010 klo 10
Hämeenlinnan Raatihuone
Kyläkäräjillä tapaavat Hämeenlinna kaupungin ylimmät virkamiehet ja kyläläiset.
Huippuluennoitsija professori Hannu Katajamäki, jonka ohjauksessa on mm.
valmistumassa gradu mihin kesällä sai 12 kyläläistämmekin kertoa
kaupungistumiskokemuksistaan, lupautunut Kyläkäräjillemme kertomaan millaisia
ovat uudistuneen maaseudun mahdollisuudet. Luentojen ja keskustelun lisäksi
laaditaan sisällysluettelot meille kovin tärkeään kaupungin Maaseutuohjelmaan.
Keräämme kylistämme kimppakyytejä. Ilmainen tapahtuma. Ilmoittaudu mukaan
Saralle, puh 040 841 3863.

VANHOJEN VALOKUVIEN SKANNAUSPÄIVÄ su 31.10.2010 klo 12‐18
Tukikohdassa
Keräämme talteen kyläläisten vanhoja valokuvia skannaamalla niistä tietokoneelle
kopiot. Samalla kirjataan mitä kuvassa tapahtuu, keitä kuvassa esiintyy. Kuvasi
säilyvät vahingoittumattomina ja saat ne heti takaisin itsellesi. Päivä toteutetaan
liukuvasti, eli kuvia käsitellään aina kun joku Tukikohdan ovesta 12‐18 välillä sisälle
tulee. Tuo nyt kyläelämäämme, maisemiamme, yrittäjyyttämme ja tapahtumiamme
kautta aikain kuvaavat valokuvasi tallennettaviksi ja tarinasi nauhoitettaviksi. 90‐
lukukin on jo historiaa! Koottua materiaalia hyödynnetään kylälehdissä tai
kylähistoriikissa myöhemmin. Kahvitarjoilu.

TIETOKONEKURSSI vasta‐alkajille tai kertausta kaipaaville alkaa 4.11.2010
Tukikohdassa
Kurssin kesto 15 tuntia eli viisi peräkkäistä viikkoa torstai‐iltaisin klo 18.00 ‐ 20.15
alkaen 4.11.2010. Kouluttajana Katja Seppänen, toteutus Vanajaveden opiston (VO)
kurssina. Hinta 58 €/hlö, mikä laskutetaan Vanajaveden opiston toimesta suoraan
osallistujilta. Ilmoittautumiset 25.10.2010 mennessä Maija Laineelle, puh 050‐431 3778 tai jamaija.laine@suomi24.fi.

PYHÄINPÄIVÄN KYLÄKIRKKO su 7.11.2010 klo 10
Tukikohdassa

KYLÄNVÄEN PUUROJUHLA & PIKKUJOULUT la 27.11.2010 klo 16
Tukikohdassa
Perinteistä pikkujouluamme vietetään hämärtyvässä illassa Tukikohdan kodikkuudessa.
Kukahan tänä vuonna saa sen mantelin? Entä onko kylän pikkuväki ollut tänä vuonna kilttinä ja
saako se joulupukilta jälleen lahjapussit? Millähän kulkupellillä se pukki on liikkeellä?
Jouluista tunnelmaa musiikin ja ohjelman muodossa. Vapaa pääsy. Tervetuloa kaikki isot ja
pienet kyläläiset!

TEATTERIRETKI la 18.12.2010 uuteen Kaupunginteatteriin Hämeenlinnaan,
näytelmänä juhlanäytöksessä on NISKAVUORI
Tänä vuonna jouluvalmistelut ovat valmiina jo viikkoa ennen joulua, sillä lähdemme isolla
joukolla hakemaan joulumieltä Hämeenlinnan teatterin Juhlanäytöksestä NISKAVUORI,
pääroolissa Ritva Oksanen. Esitys alkaa klo 14. Linja‐autokuljetus noukkii väkeä mukaansa klo
13 alkaen Vehmaisista lähtien, Tukikohdan kautta Rengon kirkonkylälle ja siitä
Hämeenlinnaan. Liput: Kaloisten kyläyhdistyksen jäsenille 30€/hlö, EI‐jäsenille 36€/hlö.
Hinta sisältää teatterilipun, väliaikakahvit Niskavuoren perunaleivoksella ja linja‐
autokuljetuksen.
Ilmoittautumiset Tauno Korhoselle puh 050‐592 6580. Mukaan pääsevät 40 ensimmäistä
ilmoittautunutta. Maksu peritään linja‐autossa käteisellä. Tarkka linja‐auton reittiaikataulu
ilmoitetaan kaikille osallistujille myöhemmin.
PS. Tämä retki sopii myös ennakkojoululahjaksi tai ”lahjakortiksi” isäinpäivänä.

JOULURUOKA‐ JA JOULUKUUSIMYYJÄISET ke 22.12.2010 klo 17‐18
Tukikohdassa
Perinteinen jouluruoka‐ ja jouluherkkupöytä saa tänä vuonna rinnalleen joulukuusirivistön
kyläyhdistyksen hyväksi järjestettävässä myyjäistapahtumassa. Arpajaisissa päävoittona on
jälleen joulukinkku. Tervetuloa ostoksille ja testaamaan arpaonnea! Tässä tapahtumassahan
nopsat ohittavat hitaat ja tuotteita riittää vain rajoitettuja määriä.
Ps. Leipurit, laatikonpaistajat, karamellinkeittäjät ja metsänomistajat, otattehan yhteyttä
Maijaan, puh 050‐431 3778 kun haluatte antaa tuotelahjoituksia myyjäispöydälle ja tukea tällä
tavalla yhdistyksemme toimintaa.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2011!
;) sillä seuraava kyläkirje toimitetaan vasta vuoden vaihteen jälkeen.
t. kylätoimikunta

Muistathan: Tukikohdan varaukset puh 044 314 4070 *** Valajärven varaukset 044 056 2102

Järj. Rengon srk ja rukouspiiri

