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Kylähullun
pähkäilyt ja
turpakäräjät
su 30.9.2018
Himmassa klo 16-18
Syyskuussa saamme
vieraaksemme naapurikylästä
Koivistosta luennoimaan
valtakunnan virallisen
Kylähullun Matti Hämäläisen.
Hämäläinen esittäää Alpiini
Piiparista, joka pohtii
esityksessä tärkeitä teemoja
kylien ja yhteisöjen elämästä.
Esitys sopii myös lapsille, mutta
teemat on suunnattu aikuisille
herättelemään luovia ajatuksia
oman kylän kehittämiseksi.
Luento kestää 40 min, jonka
jälkeen pidetään oman kylän
Turpakäräjät Matti Hämäläisen
johdolla.
Kyläyhdistys järjestää
tilaisuudessa kahvion, joten
varatkaa käteistä rahaa
mukaan.
Esitys on maksuton.

www.vehnia.fi

Aurinkoisen kesän voimin
kylätalon talkoisiin
Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimästä kesästä.
Kylätalo yhdistää -hankkeeseen liittyvissä korjaustöissä on
pidetty kesän ajan taukoa, että talven aikana jaksetaan jälleen
jatkaa upeaa talkooprojektia eteenpäin.
Viime vuoden aikana saatiin hurja määrä näkyvää aikaiseksi.
Kylätalon vesikatto uusittiin ja ravintola-, eteis- sekä wc-tilat
pintaremontoitiin. Talkootyötunteja on kertynyt jo yli tuhat.
Kyläyhdistys kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita
yhteisöllisyyden ja kylätalon eteen tehdystä työstä.
Tulevan talvikauden aikana on tarkoitus remontoida kylätalon
sali ja alakerran saunatilat. Salin remontti alkaa viikolla 41 ja
sen jälkeen sali on pois käytöstä joulukuun alkuun saakka.
Tavoitteena on, että uudistuneessa salissa lauletaan
Kauneimpia joululauluja joulukuun alussa. Alakerran
saunatilojen remontti toteutetaan kevättalvella.
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Vanhusten viikon
päivätanssit
ti 9.10.2018
klo 13 alkaen
Eloisaa -toiminta, Laukaan kunta
ja Vehniän kyläyhdistys järjestävät
Himmassa vanhusten viikon
tanssit. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy. Väliajalla on mahdollisuus
ostaa kahvit ja pullaa ja tanssien
jälkeen keittolounas klo 16
alkaen. Tarjoiluista vastaa
kyläyhdistys. Jos pääset talkoisiin
mukaan, ilmoittaudu Eija
Leinoselle
eija.leinonen141@gmail.com /
040 833 4115.

Talkoista ilmoitellaan vehniäläine -facebook -ryhmässä ja
talkooryhmään ilmoittautuneille suoraan. Jos et ole vielä
talkoojoukossamme ja haluaisit joskus tulla talkoisiin mukaan,
ilmoita yhteystietosi Maarit Heikkiselle p. 040 721
2639.
Keväällä organisoitiin kylätalon siivoukseen siivousrinki. Se
on toiminut hienosti! Suuremmat siivoustalkoot pidettiin
keväällä ja piha-alueita siistittiin kesäkuun alussa. Reijo
Pihkasalo on pitänyt rappuset lumesta vapaana ja hoitanut
hiekoitukset, Niinisen Kalevi isommat auraukset. Suuri kiitos
jokaiselle, joka on huolehtinut yhteisen kylätalomme
pysymisestä kunnossa.

Nuorten ilta

Muistuttelemme harrastusten ja kerhojen vetäjiä tarkistamaan
tiedot kylän sivuilta. Jos niissä on päivitettävää, olkaa
yhteydessä Anna-Stina Kuulaan,
anna.s.kuula@gmail.com

to 25.10.2018
klo 17.30-20

Kyläkalenteri myyntiin joulun alla!

Laukaan kunnan Hype:n
työntekijät tulevat pitämään
nuorten iltaa Himmaan.
Ohjelmassa hyvinvointiin ja
harrastuksiin liittyvää tietoa,
yhdessä oleilua ja
kyläyhdistyksen tarjoamaa
iltapalaa.

Kauneimmat
joululaulut ja
jouluinen
herkutteluhetki
su 9.12.2018
klo 15 Himmassa
Yhdessä Laukaan seurakunnan
kanssa järjestetään Kauneimmat
joululaulut -tapahtuma.
Tilaisuudessa on mahdollisuus
herkutella joulupuuroa ja
joulutorttukahvit. Varatkaa
käteistä rahaa mukaan.
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Kyläyhdistyksellä on tekeilllä vuosikalenteri 2019. Sitä
käydään myymässä ovelta ovelle, kun kalenterit saadaan
painosta. Myyntituotoilla kartutetaan kylätalo Himman
korjaushankkeen omarahoitusosuutta.

Vuokraa kylätalo Himma omiin juhliin!
Muistuttelemme teitä hyödyntämään Himmaa juhlatilana
omiin perhejuhliin. Siellä voi järjestää helposti esim.
syntymäpäivät, rippijuhlat, yo-juhlat, sukujuhlat, teemajuhlat,
muistotilaisuudet tai häät. Etuna on, että Himmaan voi tuoda
omat tarjoilut, sieltä löytyvät tarvittavat astiat ja kyläläiset
saavat vuokrata sitä huokeampaan hintaan. Kylätaloa
kannattaa jokaisen markkinoida myös omissa verkostoissa.
Vuokratuloilla katetaan kylätalon peruskäyttökustannuksia.
Tiedustelut Minja Korjonen p. 040 824 6751.

Seuraava kylätiedote ilmestyy tammikuussa 2019
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