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UUSI KYLIEN TIEDOTUSLEHTI

Kädessäsi on Kaloisten kyläyhdistys ry:n toimittama Kylien
Kuulumiset eli Ahoisten, Asemin, Kaloisten ja Vehmaisten
kylien ensimmäinen tiedotuslehti. Korvaamme tiedotusleh-
dellä aikaisemmat yhdistyksen jäsentiedotteet palvelemaan
paremmin kaikkia kyliemme asukkaita – yhdistyksen jäse-
niä  ja  ei-jäseniä,  uusia  kyläläisiä,  vakituisia-  ja  kesä-
asukkaita.

Tästä  eteenpäin  tiedotamme Kylätalon  tapahtumat  myös
tässä  ilmaiseksi  4  kertaa  vuodessa  postilaatikoihin  jaet-
tavassa lehdessä kyläyhdistyksemme Facebook- ja netti-
sivujen  lisäksi.  Facebook-sivut  löytyvät  nimellä  Kaloisten
kyläyhdistys  ry  ja  nettisivut  www.kaloinen.fi  osoitteesta.
Tiedotuslehden voi tilata paperisena myös postitettuna, jos
ei asu jakoalueella. Hinta on 15€/vuosi.

Näiden lisäksi julkaisemme ensisijaisesti mainoksia omien
kylien  yrittäjiltä,  yrityksiltä  ja  yhdistyksiltä.  Naapurikylien
ilmoituksia mahdutetaan mukaan tilanteen mukaan. 
Maksullinen  mainostila  on  hyvin  edullista.  Tarkoitus  on
kattaa vain lehden kopiointikulut. Koko vuoden ilmoitukset
laskutetaan kerralla vuoden lopulla. Yksityishenkilöt voivat
ilmoittaa ilmaiseksi Vuokralle tarjotaan,  Vuokrata halutaan,
Myydään, Ostetaan ja Lahjoitetaan -palstoilla.

Lehdessä  kerrotaan  kaikille  kyläläisille  yleishyödyllisiä
asioita  kyliltämme.  Vinkkaa  meille  ajoissa  tapahtumista,
jotta ne pääsevät 3kk:n välein ilmestyvään julkaisuun.

Kerro toimitukselle juttuvinkki tai kirjoita juttu itse ja tarjoa
se  julkaistavaksi;  esim.  pieni  juttu  menneestä
tapahtumasta kylillämme, lyhyt muistelu menneistä ajoista,
80-,  90-,  100-vuotishenkilöhaastattelu  tai  muistokirjoitus.
Juttuihin voi liittää mukaan myös kuvan.

Toimitaan yhdessä yhteisöllisesti. Järjestetään kaiken ikäi-
sille viihdyttäviä tapahtumia ja tehdään tästä meidän oma
kiva lehti, joka kannattaa säilyttää!

Nähdään! Kohdataan! 
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Tervehdys kyläläiset!
Kiitän  luottamuksesta  valita  minut  Kaloisten  kyläyhdistys
ry:n kylätoimikunnan puheenjohtajaksi kuluvalle kaudelle. 
Muutin  perheineni  eli  vaimoni  Saran  ja  viiden  alaikäisen
lapsemme kanssa viisi vuotta sitten Asemille. Vilskettä siis
riittää  niin  kotona  kuin  töissäkin  toimiessani
yksityisyrittäjänä. 
Olen ollut alusta alkaen kyläyhdistyksen jäsen. Kyläyhdis-
tyksen  ja  -toimikunnan  tavat  ovat  tulleet  minulle  hyvin
tutuksi  tässä  ajassa.  Toiveenani  on,  että  lapsiperheetkin
löytäisivät  enemmän mukaan kyläyhdistyksen tapahtumiin
ja toimintaan. 
Koronapandemia  on  valitettavasti  rajoittanut  paljon
viimeisten kahden vuoden aikana kylätalollakin tapahtunutta
toimintaa.  Tapahtumia  on  voitu  järjestää  todella  pienellä
mittakaavalla.  Nyt  kuitenkin  pandemia  näyttää  olevan
loppusuoralla  ja  tulevan  kesän  suunnitelmia  tehdään  jo
kovaa vauhtia.
Kylätalon  lattiaremontti  on  liikahtanut  eteenpäin  pienistä
lisämurheista  huolimatta.  Tarkoitus  olisi  saada  kylätalo
normaaliin käyttöön heti alkukeväästä. Kalenteriin palaavat
tupatiistait,  kylälounaat  ja  kerhot  sekä  Tervapirtin  kesä-
kahvila.
Jatkossa pyrimme ilmoittamaan tapahtumista tässä kaikkiin
postilaatikoihin  4-6  kertaa  vuodessa  jaettavassa  kylä-
lehdessä sekä kotisivuillamme. Ajankohtaisimman tiedon ja
mahdolliset muutokset löytyvät parhaiten kuitenkin facebook
-sivuiltamme.
Mikäli teillä kylän asukkaat ja mökkiläiset on kylätoimintaan
liittyviä toiveita, parannusehdotuksia tai huomautettavaa niin
pyydämme  teitä  olemaan  rohkeasti  yhteydessä  kylä-
toimikuntaan. Kaikkiin palautteisiin pyrimme vastaamaan.
Tänä  vuonna  tulee  kuluneeksi  40  vuotta  kylätoiminnan
alkamisesta.  Suunnitteilla  on  järjestää  yhteisöllinen  koko
perheen  juhlapäivä,  johon  kaikki  kyliemme  asukkaat  ja
mökkiläiset ovat tervetulleita. Ilmoitamme tästä myöhemmin
lisää. 
Oikein mukavaa talven jatkoa ja kevään odotusta kaikille. 
Toivottavasti  pääsemme  näkemään  ja  kohtaamaan  pian
kylätalon tapahtumissa! 

Tero Salonen 
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Kylässä kylien vanhimman ja nuorimman luona

Sitähän  voisi  ajatelle,  että  kun  kylien  nuorimman ja  vanhimman
asukkaan ikäero on liki 100 vuotta, että heidän elämänsä puitteet
olisivat  kovinkin  erilaiset.  Lähempi  tarkastelu  kuitenkin  paljastaa,
ettei se elämisen malli ole kylissä niin kovin paljon muuttunut.

Hilkka  Aalto  (93)  on  asunut  karkeasti  ottaen  puolet  elämästään
kotitilallaan  Kaloisten  Ojalassa  ja  toisen  puolen  Vehmaisissa
Suoniemen emäntänä.

-  Vuoden  ajan  olin  Lopella  Launosten  kartanossa  kotitalous-
harjoittelijana, muualla en ole asunut, kertoo leskenä nykyisin elävä
virkeäotteinen  Hilkka.  Poikavauva  Sainio  (1  kk)  ottaa  raukeana
päivänokosia  Suoniityn  talon  sohvalla  Kaloisissa,  jonne  hänen
vanhempansa Taina ja Ismo muuttivat Nurmijärveltä vuonna 2017.
Isosiskot  Eveliina  (4)  ja  Alina  (2)  kirmaavat  ympärillä  vauh-
dikkaasti.  13-  ja  11-vuotiaat  isosiskot  asuvat  pikkuveljensä
perheessä joka toinen viikonloppu. 

- Poika on valtavan rauhallinen ja hyväuninen. Isosiskojen äänet
eivät  häntä  häiritse,  kertoo  äitinsä.  Molemmissa  kodeissa  on
viihtyisää.  Pihapiirien  lumet  on  kolattu  korkeiksi  kinoksiksi
kulkuväylien  reunoille,  mutta  sisätiloissa  tulipesät  huokuvat
lämpöä.  Kotien  ikkunoista  aukeaa  oman  pihapiirin  yli
peltomaisema,  jossa  liikkuvat  peurat  ja  kauriit.  Molemmissa
kodeissa  asuu  myös  kaksi  sisäkissaa,  joille  pikkulinnut  antavat
päivittäistä ärsytystä ikkunan läpi. Myös hevoset yhdistävät kylien
nuorinta  ja  vanhinta.                                    
-  Meillä  oli  lapsuuskodissani  kolme  hevosta,  joista  yhden
jouduimme antamaan sotaan,  minne se jäi,  kertoo Hilkka. Myös
Sainioiden  hevoshaassa  kirmaa  kolme  hevosta.  Suunnitteilla  on
aloittaa kesällä Ponimaassa talutusratsastus kaikille kiinnostuneille.
Kyläelämä on hyvää elämää yhä edelleen.                       
- Valtavan hyvin viihdymme täällä, kotonamme, kertovat Sainiot. Ja
aivan samaa mieltä on naapurikylässä myös Hilkka: ”Tämä on koti.

Teksti ja kuvat: Sara Kaloinen 

Kotim. YOKO pitopohjasukset 208cm, n.85 kg painolle, Salomonin 
siteillä. Kuin uudet. 150€ ostohinta 4v sitten yli 300€. Käytetyt 

yhdistelmämonot kaupan päälle. Arvo Käppi 0500 847065. 
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