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tiedottaa
Pientä Jouluaskartelua aikuisille
• Pe-la 12.-13.11.2021 uudella Salonpään
koululla
• (Pe klo 18-21 ja la klo 12-15)
• Teemana kierrätys ja luonnonmateriaalit
• Ohjaajina toimivat Eira ja Heidi
• Mukaan mahtuu 10-12 henkilöä
• Materiaalimaksu 5 € / osallistuja
• Ilmoittautumiset Heidille 040 350 6475
5.11. mennessä

Kaikille avoin Syyskokous
• Ke 17.11.2021 klo 19 Kylätalolla
• Kokouksessa käydään läpi
sääntömääräiset asiat ja
keskustellaan ajankohtaisista
osallistujien esille nostamista aiheista.
• Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Puurojuhla
Olet tervetullut nauttimaan jouluisesta tunnelmasta ja maistuvista
jouluherkuista oman kyläyhdistyksemme järjestämään
Puurojuhlaan! Juhla pidetään perjantaina 10.12.2021 klo 18
alkaen Kylätalolla.
Ohjelmassa on monenlaista jouluaiheista musisointia, pientä
kisailua ja tietysti maistuva riisipuuroateria.
Puurojuhla on arpajaisia lukuunottamatta osallistujille täysin
ilmainen! Voit myös ottaa mukaasi pienen lahjan, sillä ken lahjan
tuo, hän lahjan saa.
Tervetuloa mukaan!

Avoimet ovet Salonpään uudella koululla
• La 18.12.2021 klo 10.30-13
• Tervetuloa tutustumaan kylämme ylpeydenaiheeseen:
vastavalmistuneeseen kouluun!
• Kaikille avoimessa tapahtumassa henkilökunta esittelee
koulun tiloja. Samalla voit tulla juttelemaan
kyläyhdistyksen esittelypisteeseen, tutustua vanhoihin
Salonpään koulukuviin ja kuulla koulun historiasta.
• Oppilaat järjestävät kahvion leirikoulun hyväksi ja
kyläyhdistys tarjoaa pihakodassa kuumia makkaroita.
• Päivän aikana koululle voi lahjoittaa luistimia, jotka
kyläyhdistys teroittaa koululaisten varaluistimiksi
• Illalla klo 17-20 kyläyhdistys järjestää 1.-6. luokkalaisille
ilmaisen diskon
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Kyläyhdistyksessä tapahtui monenlaista vuonna 2021
• Kyläyhdistyksen nimenmuutos Warjakkalaiset ry:ksi sekä uuden logon käyttöönotto
• Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä –kilpailuun osallistuminen: kylällemme myönnettiin
kunniamaininta Kuusamossa järjestetyssä maakunnallisessa kyläjuhlassa (katsottavissa
https://www.youtube.com/watch?v=fdEHzm30ZBo).
• Rahankeräys koulun pihalle tulevaa skeittiparkkia varten
• Keräys tuotti huimat 4369,52 € ja lisäksi haettiin kaupungilta avustusta 3000 €
• Suurkiitos kaikille lahjoittajille, näillä päästään jo pitkälle!
• Välineet saadaan käyttöön ensi keväänä
• Valokuituhankkeen edistäminen: kiinnostuskartoituksessa saatiin hienosti 350
ennakkokiinnostunutta, mikä antaa Oulun Seudun Sähkölle hyvät lähtökohdat hakea
hankeavustusta ELY-keskukselta.
• Kannanotto linja-autoyhteyden saamiseksi Kaukovainiolle. Uusi linja (nykyinen 64
sovitetaan yhteen 8:n kanssa) aloittaa liikennöinnin marraskuussa.
• Kannanotto yhdessä alueen toimijoiden kanssa uuden koulurakennuksen nimen
muuttamisesta Warjakkataloksi sekä koulun ja päiväkodin nimien muuttamisesta
vastaavasti Warjakan kouluksi ja päiväkodiksi. Ehdotus on käsiteltävänä Oulun kaupungin
nimistötoimikunnassa.
• Moninaiset yhdistyksen järjestämät tapahtumat:
• Puuro-, kesä-, sadonkorjuujuhlat, lasten diskot, Pajuniemen luistelutapahtuma,
Warjakka Puutarhan avajaiset, taidepolku, Illallinen konttorilla, saaren talkoot
• Metalliromun ja ojanvarsiroskien keräys

”Kunniamaininnassa painotetaan
kulttuurin hyödyntämistä
uudenlaisen kylätoiminnan
luomiseksi ja kylän kehittämistä
laaja-alaisesti”
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Tule Sinäkin mukaan kyläyhdistyksen iloiseen toimintaan!
• Kiinnostaako toimiminen kylämme hyväksi?
• Kyläyhdistyksessä pääset aidosti edistämään alueemme asioita sinulle sopivalla
tavalla: voit osallistua talkoisiin, auttaa tapahtumien järjestelyissä tai tulla mukaan
hallitustyöhön ideoimaan kaikkea hauskaa ja hyödyllistä sekä vaikuttamaan
kotiseutusi asioihin. Kaikki osallistuminen on lämpimästi tervetullutta.
• Ole yhteydessä, niin etsitään sinulle paras tapa olla mukana!
• Kristiina Valtanen (sihteeri), 0400-615196, krivalta@gmail.com
• Koko hallituksen yhteystiedot löydät nettisivuilta www.ervastinkyla.fi

MIKSI LÄHTEÄ MUKAAN YHTEISÖLLISEEN TOIMINTAAN?
• Tutkimukset (mm. Hyyppä & Mäki, 2011) ovat osoittaneet yhteisöllisyyden ja
sosiaalisen osallistumisen vaikuttavan niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin
hyvinvointiin.
• Sosiaalinen pääoma ilmenee me-henkenä, luottamuksena, vastavuoroisena ja
yhteiskunnallisena kansalaisosallistumisena
• Vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta ja keskinäisestä luottamuksesta koostuva
sosiaalinen pääoma saa ihmiset toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi,
jolloin esim. talkootoiminnasta syntyy hyvinvointia ja parempaa terveyttä.
Lähde: https://kalenteri.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_2011-1.pdf

Tervetuloa mukaan!

Kuvassa hallituksen jäseniä: Tanja Sova-Kurtti (vas), Jenni Vuorjoki,
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