Kaloisten kyläyhdistys ry
KYLÄKIRJE 3/2012

www.kaloinen.fi

Kylillä lorisoo!
Ainoa sateesta nauttiva lienee Hakonkoski, missä tänään (7.10.2012) vesi pirskahteli komiasti. Komeita ovat olleet
tänä syksynä myös muuttolintujen parvet. Tuhannet kurjet, joutsenet ja hanhet ovat matkanneet etelään kyliemme
kautta. Töräyttelyt ja siivenhavinat ovat nyt laimenemassa, ja syksy taittumassa myöhäiseen ruskaansa. Ensi kuun
jälkeen on jo joulu. Kyläyhdistykselle loppuvuosi on aktiivista toiminnan aikaa. Toivottavasti saamme mukaan myös
kaikki uudet kyläläisemme ja aktivoitua jo vähän pidempäänkin viihtyneitä mukaan osallistumaan ja toimimaan.
TEATTERIIN
La 17.11.2012 kyläyhdistys järjestää teatterimatkan Hämeenlinnaan. Teemme nyt iltareissun, lähtö Tukikohdasta klo
18. Teatteriesitys Perheistä Parhain (klo 19 näytös), väliaikakahvit ja linja-automatkat jäseniltä 35€/hlö, ei-jäsenet
40€/hlö. Ilmoittaudu Taunolle puh 050 592 6580, viimeistään 24.10. mennessä.
SUNNUNTAILOUNAAT, ISÄNPÄIVÄLOUNAS JA JOULULOUNAS
Kyläyhdistys tarjoilee maukasta kotiruokaa edulliseen hintaan Tukikohdassa sunnuntaisin. Seuraa ilmoittelua
menusta kotisivuilla ja Viikkouutiset-lehdestä. Aikuiset 6,50€, 3-7 -vuotiaat 3,50€ ja alle 3-vuotiaat maksutta.
Seuraavat lounassunnuntait ovat:
21.10. klo 11-13 Nakkikastike ja perunat, salaatti ja rahkajälkkäri
11.11. klo 11-13 ISÄNPÄIVÄLOUNAS juhlaruokaa koko perheelle. Aik. 10€, 3-7-v. 6 €, alle 3-v. maksutta.
18.11. klo 11-13 Sunnuntailounas musiikilla maustettuna.
16.12. klo 11-13 JOULULOUNAS ja joulukinkkuarpajaiset. Lounashinta aik. 10€, 3-7-v. 6 €, alle 3-v. maksutta.
Sunnuntailounasta saa noutaa myös kotiin kätevissä annospaketeissa tai omiin astioihin.
HAMEVÄEN OMAT ILLAT
Mukavasti osallistujia keränneet hameväen omat illat Tukikohdassa jatkuvat. Pienen iltapalan kera jutustellaan
ajankohtaiset ja tervaillaan maailmaa paremmaksi. Jatkossa iltoihin kuuluu myös jokin kattoteema.
30.11.12 klo 18 Hameväen ilta, teemana lempirunot tai aforismit. Tule ja tuo oma tekstisi mukanasi.
30.1.13 klo 18 Hameväen ilta, teemana tyyli. Laitetaan myös korut ja vaatteet vaihtoon. Tuo mukanasi kolme
artikkelia ja valitse tilalle vaihtopöydästä kolme uutta ;)
PUUROJUHLA TUKIKOHDASSA
Perinteinen, ihana puurojuhla kutsuu joulun odotukseen sekä lapset että varttuneet sunnuntaina 25.11. klo 16.
MUITA TAPAHTUMIA TUKIKOHDASSA
4.11. klo 10 Pyhäipäivän Kyläkirkko ja hernekeittolounas lähetystyön hyväksi
6.11. klo 18 Rengon kaupunginosajohtaja Antti Karrimaa, renkolainen järjestöväki, neuvottelukuntien ja Rengon
kehittämisestä kiinnostuneet aktiivit kokoontuvat Tukikohdassa
2.12. klo 10-14 Joulupuoti – myyjäiset
22.12. klo 15-16 Jouluruokamyyjäiset ja joululahja-arpajaiset
kyläkirje jatkuu………. ->->->->

KAARTJOKI – HANKE ETENEE
Joki-hanke etenee suunnitellusti ja kuulemme lisää vielä ennen vuodenvaihdetta kun maastokartoitukset on tehty.
Seuraa nettiä.
LÄHDE MUKAAN HIRVIJAHTEIHIN
Lähde kokemaan metsä metsästyksessä. Kokoamme kyläyhdistyksen jäsenistä ajomies- ja -naisketjuja tämän kauden
hirvijahteihin. Edellytetään perushyvää kuntoa, punaisia liivejä ja päähinettä sekä henkilökohtaista vapaa-ajan
tapaturmavakuutusta. Jahdit lokakuussa lauantaina klo 8 alkaen ja marras-joulukuussa sunnuntaisin klo 8 alkaen.
Kokoontuminen jahtiaamuina metsästysmajalle Mertapadontielle. Jahtitalkoisiin osallistuminen kartuttaa
kyläyhdistyksen hirvenlihavarastoa pakkaseen. Kyläyhdistyksen ajomiesketjuja organisoi puheenjohtajamme Olli,
puh 0400 406 556.
TARVITAA KAKSI MIESTÄ JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSILLE
Kyläyhdistys kustantaa, jo vapaaehtoisiksi ilmaantuneiden naisten lisäksi, kaksi
miestä kaksi viikonloppua kestävän Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssille tammihelmikuussa PsPr:ssa. Ilmoita kiinnostuksestasi Ollille, puh 0400 406 556.
ILMOITTAUDU LEIPOJAKSI, LAATIKON PAISTAJAKSI, PAISTIN KÄÄNTÄJÄKSI
Kyläyhdistyksen toiminta on parhaimmillaan kun mahdollisimman moni meistä kokee asian omakseen.
Pääemäntämme Kati ottaa ilolla vastaan uusia emäntiä tekemään sunnuntailounaita kahden emännän kimpassa.
Hänelle saa myös kertoa mitä laatikoita tai leivonnaisia haluaa valmistaa kyläyhdistyksen perinteisiin joulumyyjäisiin
myyntipöydälle 22.12. ja aivan uutena talkootyömahdollisuutena kootaan nyt kakkutalkoisiin Joulupuodin omalle
myyntipöydällemme halukkaiden joukkoa leipomuksia valmistamaan 2.12. myyjäistapahtumaan. Soita Katille, puh
040 584 7862.
KYLÄYHDISTYKSEN POSTILAATIKKO ON JÄLLEEN TIEN VARRESSA
Kyläyhdistyksen postilaatikko löytyy jälleen kylätalon kohdalta Asemintie 349. Toimita sinne toiveitasi ja ideoitasi.
HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISIA NOUDETTAVISSA POSTILAATIKOSTA KALOISEN RISTILLÄ
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset – lehtiä saadaan keskiviikkoisin ja lauantaisin nippu vihreään postilaatikkoon
Kaloisen ristillä (Asemintie-Vehmaistentien -tien risteys missä sijaitsee bussipysäkki) Valon tontin nurkalla.
INNOSTU VAIKUTTAJARAADEISTA
Hämeenlinnan kaupunki kerää vapaaehtoisten joukkoja ideoimaan, esivalmistelemaan, pohtimaan ja puntaroimaan
lautakuntien työn tueksi vaikuttajaraateja. Kyse on aivan uudenlaisesta tavasta vaikuttaa ja kehittää omaa
kotikaupunkia eteenpäin. Ilmoittautumiset raateihin 14.10. mennessä: www.hameenlinna.fi. Lähde mukaan, sillä
todella huonosti oli meidän kylistä väkeä toistaiseksi ilmoittautunut, ja koska alueellinen edustus olisi tärkeää.
Kysy vaikuttajaraadeista enemmän kyläaktivaattori Saralta, puh 040 841 3863.
ILMOITA TAI PÄIVITÄ SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI SARALLE
Mikäli et tätä kirjettä saanut jo sähköpostiisi, on osoitteesi vanhentunut tai meillä ei ole osoitettasi tiedossamme.
Ilmoita siis heti nyt sähköpostisi Saralle, sara.kaloinen@gmail.com –osoitteeseen niin saat jatkossa viestejä myös
sähköisesti, kustannustehokkaasti, ekologisesti ja reaaliajassakin ☺ .
Tapaamisiin kylillä!
kylätoimikunta
Ps. Ilmoita Ollille puh 0400 406 556 mikäli itse olisit käytettävissä tai tietäisit hyvän asiasta kiinnostuneen toimimaan
kyläyhdistyksen hallituksessa toimikaudella 2013-2014.

www.kaloinen.fi

muistathan että olemme myös Facebookissa ”Kaloisten kyläyhdistys ry”

