Syyskuu 2019

Vehniän kylätiedote
www.vehnia.fi

Kylätalolta
kylätalolle -kylien
yhteinen ruskaretki
28.9.2019
klo 10.00 - 17.00
Vehniän, Koiviston ja Valkolan
kylien yhteinen kylätalotapahtuma.
Katso tarkempi ohjelma
tiedotteen takasivulta.

Kylätalon alakerran takkahuone

Kylätalo yhdistää -hanke
päättyy vuoden vaihteessa
Vuosikalenteri 2020
myyntiin syksyllä
Syksyn aikana valmistuu viime
vuoden tapaan vuosikalenteri
vanhoista kuvista. Saimme
paljon kiitosta edellisestä
kalenterista ja päätimme
toteuttaa vielä toisen
kalenterin samaan tyyliin kun
innokkaita kalenterin tekijöitä
tarjoutui avuksi. Jatkossa
teemat tulevat olemaan
vaihtuvia. Kalenterin tuotoilla
tuetaan kyläyhdistyksen
toimintaa ja hinta tulee
olemaan 10 €.

www.vehnia.fi

Kylätalomme remontointihanke on edennyt suunnitellusti ja
nyt ollaan loppusuoralla. Keväällä talkooporukka sai takka- ja
saunatilat valmiiksi. Kesällä aherrettiin talon eteläpäätyyn
terassi. Vielä tehdään joitakin pienempiä korjauksia ja
rakennustöitä talon ulkopuolella. Loppuraportointi ja
viimeinen maksatushakemus tehdään vuoden vaihteessa.
Talkootyötunteja on kertynyt reilusti yli sen määrän, mitä
hankkeen rahoitusosuus vaatii. Tuntimäärä liikkuu tällä
hetkellä 4000 tunnin paikkeilla. Aivan huippua! Suuri kiitos
kaikille, jotka ovat auttaneet tavalla tai toisella hankkeen
toteutumisessa! Nyt meillä kyläläisillä on yhteinen, toimiva
juhla- ja tapahtumapaikka, jossa voimme järjestää toimintaa ja
jota voi ilolla vuokrata eteenpäin.
Vuokraushinnasto löytyy kylän sivulta www.vehnia.fi
kohdasta Juhla- ja kylätalo Himma / Hinnasto ja
vuokrausehdot

1

Syyskuu 2019

Muistakaahan mainostaa kylätaloa omissa verkostoissa. Ja jos
ette ole vielä kyläyhdistyksen jäsen, kannattaa liittyä.
Kyläyhdistyksen jäsenille vuokraushinnoista tulee
50 % alennus!

Kylätalolta kylätalolle -tapahtuman ohjelma:
terassitalkoot heinäkuussa 2019

Joulutapahtuma
pe 13.12.2019 klo 17.30
alkaen Himmassa

Ideana on kolmen kylän (Vehniän, Koiviston ja Valkolan)
yhteinen syystapahtuma, jossa on mahdollisuus kulkea
kylätalolta kylätalolle patikoiden, pyöräillen tai autoillen
merkattua reittiä, joka lähtee Vehniän kylätalo Himmasta.
Matka on kokonaisuudessaan noin 35-40 km. Himmasta
kuljetaan Koivistoon, sieltä Valkolaan ja sieltä takaisin
Himmaan.
Jokaisella kylätalolla on ohjelmaa ja kahvio. Valkolassa
ostettavissa on myös lounas ja lasten temppurata. Vehniällä on
ohjelmaa koko perheelle ja illalla vielä Kyläpelimannien
tanssit. Saunomaan pääsee Valkolassa ja Vehniällä. Reitin voi
kulkea myös miten itse haluaa ja käydä niissä paikoissa, jotka
itselle sopivat.

Järjestämme yhdessä
seurakunnan kanssa
iltatapahtuman, jossa pääsee
kulkemaan joulupolulla,
nauttimaan joulupuurosta ja
laulamaan kauneimpia
joululauluja. Tapahtumaan on
luvannut joulupukkikin
poiketa.

Tavoitteena on luoda kylien välille yhteistyötä ja
yhteisöllisyyttä, jonka avulla voimme tukea toinen toisiamme.
Tapahtumasta saamme toivottavasti jokavuotisen.

Jos sinulla on innokkuutta ja
halukkuutta tuoda jouluinen
musiikkiesitys tai jokin muu
jouluinen esitys
tapahtumaan, laita viestiä
Marja-Riitta Linnalle
numeroon 050 528 6328.
Haluamme kannustaa erityisesti
kylämme lapsia ja nuoria
tuomaan taitojaan esille. Toki
varttuneemmatkin talentit ovat
tervetulleita esiintymään.

Vehniän kylätalo Himma:

Kylätalolta kylätalolle
Kylien yhteinen ruskaretki

28.9.2019 klo 10-17
10.00
10.15
13-15
15-17
17.30-21.00
10-21

Ohjattu alkuverryttely
Yhteislähtö kävellen, pyöräillen tai autoillen
Poniajelua ja muuta mukavaa tekemistä
Sauna lämpimänä retkeilijöille
Tanssit (10 €)
Kahvio avoinna

Koiviston seurantalo:
12.00
10-17

Tauko-ohjelmaa
Kahvio avoinna

Valkolan nuorisoseurantalo:
10-17
12-15
15-17

www.vehnia.fi

Lasten puuhapiste ja kahvio avoinna
Lounas (10 €)
Sauna (5 €)
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