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Vehniän kylätiedote
www.vehnia.fi

Sähköinen
kyläsuunnitelma
ma 29.1.2018
Olemme mukana
Kyläsuunnitelmalla eteenpäin
-hankkeessa kokeilemassa
sähköistä kyläsuunnitelmaa.
Järjestämme kaikille avoimen
ideointi-illan Himmassa klo18
alkaen. Mukaan toivotaan eriikäisiä ja rohkeasti mielipiteitä
ilmaisevia kyläläisiä.

Purkutalkoot

Kylätalo-hanke etenee

la-su 3.-4.2.2018

Kylätalo Himmassa on syksyn aikana tapahtunut paljon.
Ravintolatilan remontti eteni vauhdilla ja siitä SUURI
KIITOS kuuluu ahkerille talkoolaisille!

Kylätalo Himmassa pidetään
alakerran saunatilojen ja
takkahuoneen purkutalkoot
la 3.2.2018 klo 10-16 ja
su 4.2. klo 12 eteenpäin.
Talkooväelle tarjotaan ruoka ja
kahvit. Ilmoittaudu 31.1.
mennessä soittamalla tai
tekstiviestillä Vihannin
Teuvolle p. 050 323 1735 tai
Kirsille p. 050 410 0579.

Yhteensä noin 20 henkilön yhteistyön tuloksena päästiin jo
pikkujouluissa syömään puuroa uudistuneessa ravintolatilassa.
Kalusteet ja sisustustarvikkeet hankittiin hankerahalla, mutta
muuten uusi ilme saatiin aikaiseksi talkootyönä. Oli
purkamista, tasoittamista, hiomista, tapetointia, maalaamista,
kalusteiden asennusta, putkitöitä, sähkötöitä, tavaran
hankintaa, sisustuksen suunnittelua, verhojen asennusta,
tuolien päällystämistä, talkooruokien valmistamista ja
siivousta.

Laturetki
su 4.3.2018
Laavun mehu- ja
makkarapisteelle tarvitaan
talkooapua. Ilmoittaudu Aulis
Korjoselle p. 040 151 2345.

www.vehnia.fi

Tavoitteena oli luoda viihtyisä, neutraali tila, jonka tunnelmaa
voi somistamalla muuttaa tilaisuuteen kuin tilaisuuteen
sopivaksi. Siinä onnistuttiin saadun palautteen mukaan
upeasti!
Vesikattoremontin osalta suunnitelmat muuttuivat, kun
saimme Hämeen Laaturemontilta niin edullisen tarjouksen,
että remonttia ei kannattanut toteuttaa talkoilla.
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Vuosikokous
su 11.3.2018
Sääntömääräinen vuosikokous
pidetään Himmassa klo 16
alkaen. Tervetuloa kuulemaan ja
päättämään paikan päälle
kyläyhdistyksemme asioista.

Peli-iltapäivä
su 8.4.2018
Syksyn tapaamisissa sekä nuoret
että ikäihmiset toivoivat
kokoontumista lautapelien
merkeissä. Päätimme järjestää
kaikenikäisille suunnatun peliiltapäivän. Ottakaa oma
lempipeli ja taskurahaa mukaan.
Klo 13-16 Himmassa odottavat
uudet pelikaverit ja puffetti.

Kevätkonsertti
to 10.5.2018
Äitienpäivän alla Helatorstaina
järjestetään Himmassa
kevätkonsertti klo 14 alkaen. Jos
olet itse innokas musisoija tai
sinulla on tuttuja musiikin osaajia,
jotka tulisivat esiintymään yksin
tai ryhmänä kevätkonserttiimme,
ota yhteyttä Marja-Riitta Linnaan
p. 050 528 6328 /
marjariitta.linna@elisanet.fi.
Konserttiohjelma tarkentuu
kevään aikana. Konsertin väliajalla
kahvio, josta saa ostaa juomia ja
leivonnaisia.

Muutos hyväksytettiin Ely:ssä ja ennen joulua kattomiehet
nosturiautoineen tekivät viikossa kylätalolle uuden katon.
Katon osalta talkootyöksi jäi lumiesteiden asennus, joka
toteutetaan kevään aikana. Lumiesteitä varten saatiin 2000
euron lahjoitus Vehniän Demokraattiselta yhdistykseltä. Siitä
suuri kiitos! Remontti etenee tila kerrallaan ja nyt ollaan
remontoimassa eteis- ja wc-tiloja. Alakerran takka- ja
saunatilat puretaan kuivamaan helmikuun alussa. Salin
remontti tehdään ensi syksyn aikana loka-marraskuussa.
Tällöin sali on kokonaan pois käytöstä. Kevään aikana
kylätalolla siirrytään öljystä maalämpöön.
Hankkeen omarahoitusosuutta on kerätty kylätaloarpajaisilla.
Arpajaisista kertyi yhteensä 5150 euroa. Lämmin kiitos
palkintojen lahjoittajille ja arpoja ostaneille. Luettelo
voittajista löytyy www.vehnia.fi -sivustolta. Soittelemme niille,
joiden palkinnot jäävät noutamatta.
Arpajaispalkintoja saa noutaa Himmasta:
la 3.2.2018 klo 13-15 ja su 4.2.2018 klo 13-15
sekä to 8.2.2018 klo 18-20.
Kylätalon siivousta ei ole vielä organisoitu ja nyt olisi sen aika.
Ajatuksena olisi saada isompi siivousrinki ja jakaa vuoden
siivoukset muutaman kuukauden eriin useammalle tiimille.
Näin ollen kukaan ei kuormittuisi siivousurakassa liikaa. Kun
saamme riittävän määrän siivoustalkooporukkaa kokoon,
pidetään yhteinen perehdytys Himmassa. Jos pystyt
osallistumaan kylätalon siivousrinkiin, ota yhteyttä 28.2.
mennessä Oksasen Sariin p. 050 336 7315 (tekstiviestillä
tavoitat parhaiten).
Tavoitteenamme on vuoden 2018 aikana tehdä Vehniän
kylän historiaan liittyvä vuosikalenteri. Jos haluat
ehdottaa kalenteriin sopivia kuvia omista kuva-aarteistasi, ota
yhteyttä Marja-Riitta Linnaan p. 050 528 6328.

5.5.2018

Jos et ole vielä talkoojoukossamme mukana, ota yhteyttä
Vihannin Teuvoon 050 323 1735 tai Kirsiin p. 050 410
0579. Talkoiden ja yhteisöllisyyden on tutkitusti todettu
ehkäisevän muistisairauksien syntyä!

Kevätsiivouksen aika Himmassa
klo 10 alkaen. Ilmoittaudu
talkoisiin Tuovisen Kirsille p. 040
765 5774.

Kotisivut ovat nyt uudistuneet. Käykääpä
tutustumassa osoitteessa www.vehnia.fi
Seuraava kylätiedote ilmestyy toukokuussa 2018

Siivoustalkoot

www.vehnia.fi
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