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Vappuna vielä hiihdeltiin, 
mutta pian kukkivat taas 
tuomet 
Kyläyhdistyksen toiminta heräilee korona-hiljaisuudesta ja 
katseet ovat taas tulevassa.  Tapahtumia voidaan jälleen 
järjestää, mikä luo turvaa kyläyhdistyksen toiminnalle ja 
tietenkin eloa ja iloa hienolle kyläyhteisöllemme.

Kylätaloa kysellään ja varataan nyt ahkerasti erilaisiin 
juhlatilaisuuksiin. Jos olette ajatelleet järjestää 
lähitulevaisuudessa kylätalolla juhlat, varaus kannattaa tehdä 
hyvissä ajoin. Varauksia voi tehdä numerosta 040 824 6751.

Alkukeväästä oli vuosikokous ja hallitukseen tuli joitakin 
henkilövaihdoksia. Kyläyhdistys kiittää Sari Oksasta ja Maarit 
Heikkistä usean vuoden hallituspesteistä ja toivottaa 
tervetulleiksi hallitukseen Leena Hytösen ja Mauri Heiskasen. 
Puheenjohtajana jatkaa Minja Korjonen p. 040 024 9052, 
minja.korjonen@gmail.com. Muiden hallituksen jäsenten 
yhteystiedot löydätte kylän uudistuneilta nettisivuilta 
www.vehnia.fi.
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Kylä-ilta kylätalo 
Himmassa 

19.5. klo 18 

Vietämme kylätalolla kylä-
iltaa, jossa on mahdollisuus 
tutustua kylällä alkavaan 
naapuriapu- ja 
sydäniskuriryhmän toimintaan 
ja ilmoittautua mukaan. 

Illan ajan on avoimet ovet 
alakertaan avattavaan 
kuntosaliin.

Tervetuloa kahvittelemaan ja 
tapaamaan kyläläisiä.

Kierto-hanke 
-tapahtuma kylätalo 
Himmassa 

ke 25.5. klo 16-18 

Väentupa ry on mukana 
Kierto-hankkeessa, jossa 
edistetään kiertotaloutta 
Laukaan eri alueilla.

Tietoa kiertotaloudesta, 
ruokahävikkituotteita ruoka-
apua tarvitseville ja 
mahdollisuus tuoda 
kierrätettäväksi kotitalouden 
ylijäämätavaraa. 

Tapahtumasta lisää tietoa 
tiedotteen toisella puolella.

Vehniän kylätiedote
 www.vehnia.fi 

http://www.vehnia.fi
http://www.vehnia.fi
mailto:minja.korjonen@gmail.com
http://www.vehnia.fi
http://www.vehnia.fi


Toukokuu 2022

Vehniälle oma naapuriapu-ryhmä 

Auttavat kylät -hankkeen avustuksella ollaan perustamassa 
kylällemme naapuriapu- ja sydäniskuriryhmää. Voit 
ilmoittautua naapuriapuriksi olemalla yhteydessä 
kyläyhdistyksen sihteeriin Saija Ylöseen p. 050 560 0035, 
saija@ylonen.fi tai ilmoittautua mukaan Kyläillassa to 19.5. 
Auttavat kylät -pisteellä, jossa voi kysellä asiasta lisää.

Naapuriapu on vapaaehtoisten kyläläisten arjen apua kotona, 
pihamaalla tai loma-asunnolla luottamuksellisesti. 
Avuntarvitsija saa yhdellä puhelinsoitolla kiinni ryhmän, josta 
löytyy monenlaista osaamista. Apu sovitaan auttajan ja 
asiakkaan kanssa molemmille sopivaan aikaan. Naapuriapuri-
ryhmään voi tulla mukaan kuka tahansa, jolla on halua auttaa 
ja antaa aikaansa muille.

Kuntosali siirtyy kylätalolle 

Babtistiseurakunnan tiloissa toiminut kuntosali siirtyy 
kylätalon alakertaan. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihin 
19.5.2022 klo 18. Kuntosali on käytettävissä päivittäin klo 6-22. 
15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, mutta vielä alaikäiset, saavat 
käyttää kuntosalia itsenäisesti vanhempien kirjallisella 
suostumuksella ja vastuulla. Nuoremmat lapset ovat salilla 
vanhempiensa valvonnassa ja myös vanhempiensa vastuulla. 
Kuntosaliin on tulossa sähköinen kulunvalvonta. Jokainen 
käyttäjä saa oman ovikoodin kun on maksanut 
kuntosalimaksun. Kuntosalivaraukset p. 040 824 6751. 
Kyläillassa on jo mahdollisuus tehdä varauksia korttimaksua 
käyttäen.

Hinnat

yksilöhinta: 10 €/kk, 30 €/3kk, 55 €/6kk, 100€/12kk

perhehinta: 15 €/kk, 45€/3kk, 80 €/6kk, 150 €/12 kk

Lisää asiaa Kierto-hanke -tapahtumasta 

Tapahtumassa jaetaan tietoa ruokahävikistä ja kiertotalouden 
edistämisestä. Tapahtumassa on ilmaiseksi tarjolla kauppojen 
lahjoittamia hävikkiruokatuotteita ruoka-apua tarvitseville.

Samalla kerätään kotitalouksien ylijäämä-tavaraa 
kierrätettäväksi. Voit tuoda polkupyöriä, sähkö- ja 
elektroniikkaromua, ehjiä huonekaluja, vaatteita, leluja sekä 
astioita. Väentupa ry kierrättää ne vastuullisesti eteenpäin.
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Kylätalon 
kevätsiivoustalkoot 

ke 1.6.2022 klo 16 
alkaen 

Tervetuloa tekemään 
kevätsiivousta kylätalo Himman 
sisätiloihin ja piha-alueille. 
Talkoolaisille tarjolla iltapalaa.

Varaa oma vuoro 
biljardiin 

Olemme saaneet lahjoituksena 
biljardipöydän ja se on nyt 
kunnostettu kyläläisten 
käyttöön. Kylätalolta voi varata 
pelivuoron ja vuokrata 
biljardipöydän käyttöön 
soittamalla varauspuhelimeen

p. 040 824 6751 

Hinta on 10 € / tunti.

Kesäkioski kylätalo 
Himmassa 

heinäkuussa 

Muutama tuleva 5-luokkalainen 
harjoittelee yrittäjyystaitoja 
pitämällä kesäkioskia kylätalolla 
muutaman päivän ajan. 

Seurailkaa heinäkuussa 
postilaatikkoanne, kylän sivuja ja 
vehniäläine-facebook-sivuja.
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