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Hei,,
sykssyn sadonko
orjuu on täyyttänyt laarrit, kellarit jaa pakastimeet. Meitä heelliteltiin ihaanilla kesäkeleillä ja täm
mä
sykssykin on ollu
ut kohtalaissen mukavaa ilmojen pu
uolesta tähään asti. Toivvottavasti nääin jatkuukiin ja saamm
me
sitte
en ensilumeen kerralla pysyväksi,
p
jo
oskus joulukuun puolivvälin tietäm
millä. Kaloisten silta sai jokunen
j
viikko
sitte
en uudet paainorajoitukkset, jotka jo
ohtuivat ”su
uperrekat” mahdollistaavasta, 1.10
0. voimaan astuneesta
a
laistta. Kyläyhdistyksen kesä oli vikkelä. Tukikohttaa ja Valajäärven mökkkiä on vuokrrattu kivasti, joten
teke
emistä niistä huolehtivville on piisaannut. Renkkoviikko monine tapahttumineen oli
o kaikin puo
olin onnistu
unut
kokeemus niin taloudellisessti kuin toim
minnallisestikin. Yhdistyyksemme jääsenistä 45 oli jälleen mukana
m
teke
emässä asio
oista totta, lisäksi
l
oli Teervamestariin omia joukkoja. Eloku
uu ja syysku
uu menivät
sado
onkorjuissaa, nyt lokaku
uusta vuodeenvaihteeseeen on luvassa jälleen monipuolist
m
ta tekemistä. 4H pyöritttää
kerh
hoa joka toiinen maanaantai ja jokaa tiistai kylättalon valtaaavat kutojatt ja ompelijaat, kyläyhdistyksen
jäse
enillat karao
oken ja tansssin merkeisssä alkavat ja
j muitakin tapahtumia on luvassaa.

TAPAHTUM
MIA TUKIIKOHDASSSA
SU 13.10.
1
klo 1
11.30‐13

Sunnuntaiilounaalla taarjolla uunilohta, perunamuusia, salaattia,
s
leivät, juomaat
ja jälkiruoaaksi kahvi+p
piirakka. Aikkuiset 7,50€
€, lapset 3‐1
12 v. 4€, allee 3 v ilmaise
eksi.

PE 18.10.
1
klo 19

Jäsenilta karaoken
k
ja tanssin pau
uloissa. Vain
n jäsenille. Jatkosta
J
sovvitaan.

LA 19.10.
1
klo 10
0‐12

Piha‐ ja nikkarointitallkoot Tukiko
ohdassa. Haaravoimme lehdet pihaalta ja
me sisällä hyyllyjä, koukkuja ja siivo
oamme siivo
ouskomeron.
kiinnitämm

KE 23.10.
2
klo 18

Keskustelu
utilaisuus kyylätalon yllääpitämisestä ja hoitovaastuista, kylätalon
tapahtumaa‐ ja toimintatarjonnassta sekä kyläsuunnitelm
man päivittääminen vuo
osille
2014‐2015
5. Järj. Kylättoimikunta yhteistyösssä Kantapan
nkin ja Linnaaseutu ry:n
kanssa.

2
klo 17.30
1
TO 24.10.

p
Oriflamen esittelyilta ja pientä purtavaa.

SU 3.11.
3
klo 10
0

o ja ehtoollin
nen, järj. Hm
ml‐Vanajan srk yhteistyyössä srk‐piirin kanssa
Kyläkirkko

SU 17.11.
1
klo 1
13

Sunnuntaiilounaaksi jo
oulupuuroaa, lahja‐arpaajaiset, mussiikkia, joulu
upukki.
Hinta 5€ aikuiset,
a
lapset alle 12 v.
v ilmaiseksi.

Järjj. Kyläyhdisttys ja Kati Lalli

Kuva: Kaloisten kyläyhdistys ry, Pekka Hovi

Kaloiisten kyyläyhdistys ryy

SU 17.11.
1
klo 1
15

Lasten min
nimusikaali PAKKO RIEEHUU! Katti Halituksen
n
kahnaukseet, osa 1. Essitys on ilmaainen ja tarkkoitettu kaikille,
ei tarvitse olla jäsen – päinvastoin! Saliin mahtuu n. 60
0 lasta.

SU 15.12.
1

DAN JOULU
TUKIKOHD
Joululounaas perinteissine herkkuiineen kylän emäntien laittamana.
l
Kattauksett klo 11.30 ja
j 13.30. Aikuiset 12€, lapset 3‐12
2 v. 6€, alle 3 v ilmaisekksi.
Pöytävaraukset puh 040‐841386
0
63/Sara.
ossa tunnelm
malliset jou
ulumyyjäisett klo 11 – 13
3.30.
Tanssilado
Myynnissää jouluherkkkuja ja muitta elintarvikkkeita, paikaallisia käsitö
öitä ja kylätaalon
ylijäämäirttaimistosta koottu kirp
pputori. Joulukinkkuarp
pajaiset.

Kuva: Official tourism marketing, Allan Alajaan

PÄ
ÄIVÄRETK
KI TALLIN
NNAAN laauantain
na 30.11..2013

Tänä syksynä emme
e
tee teeatteriretkeeä, vaan läh
hdemme jou
ukolla tanssimaan laivaalle, tutustu
umaan
t
e
edullisia
jou
ululahjahankkintoja isolla joukolla. Kyläyhdistyys tukee reisssua
Tallinnan joulutoreihin ja tekemään
t
Hin
ntaan ei sisäällä ruokailu
uja. Voimasssaoleva passsi tai uusi
linjaa‐autolla kylätalolta sattamaan ja takaisin.
kansalaisen henkilökortti tarvitaan
t
m
mukaan.
Reisssun hinta jäsenille ja kannatusjäs
k
senille = laivvaliput meno‐
uu yhteensää 40€, ei‐jässeniltä veloiitamme lisääksi bussikyyydistä 10€.
palu
Aikaataulu: 6.30 Lähtö kyylätalo Tukiikohdasta Helsinkiin
H
saatamaan
n aluksella Tallinnaan
T
9.00 Lähtö Eckerö Linen
12.00 Perillä Tallinnassaa, missä käyymme yhdesssä joulutorrilla, muu aika vapaataa
17.00 Lähtö Eckerö Lineen aluksella Helsinkiin
19.30 Perillä Helsingissää
K
kylättalolla
noin 21.00 Kotona
mennessä Elina
ovat ilmoittaautumiset 24.10.2013
2
E
Laineeelle arkisin klo
k 14 jälkeeen puh 050 305 2566 tai
Sito
sähköpostilla o
osoitteeseen
n melootti@
@gmail.com
m (Elinan henkilökohtainen osoite)). Matka pittää maksaa
kylääyhdistyksellle viimeistäään 26.10.2013.

Iha
anaa sykksyä & joulunaika
aa!
t. kyylätoimikun
nta

