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tiedottaa:
Sääntömääräinen kevätkokous 2022
• Pidetään Kylätalolla torstaina 12.5. klo 19.
• Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja lisäksi voidaan keskustella
osallistujien esille tuomista asioista.
• Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Kiinnostaako laatikkoviljely? Haluaisitko osallistua yhteisölliseen toimintaan?
Etsitkö kenties uutta harrastusta, jolla voit ilahduttaa myös muita alueella
liikkujia?

Ryhdy WARJAKKA PUUTARHAN viljelijäksi!
Warjakka Puutarhan kasvatuslaatikot ovat nyt varattavissa kesäksi.
Puutarha
sijaitsee Varjakantien varressa entisen Kukon- ja Finninkadun
kivijaloilla, ison Varjakan männyn edustalla ja läheisyydessä sekä Warjakan
taidepolun varrella.
Voit varata Puutarhasta 1‒3 kasvatuslaatikkoa kesäksi kerrallaan. Yksi laatikko
maksaa 10€/kesä. Maksuilla ylläpidetään mm. kesäistä vesipistettä. Jokainen
viljelijä tuo mukanaan tarvittavat välineet, kastelukannun, taimet ja siemenet
sekä kasvukaudella tarvittavat lisälannoitteet. Kasvatuslaatikoita on rajallinen
määrä ja niitä voi varata kevään aikana niin kauan kuin laatikoita riittää.
Jokainen viljelijä sitoutuu WARJAKKA PUUTARHAN sääntöihin. Lisätietoa, säännöt
sekä varaukset Tanja Råmanilta: 044 981 7348 tai tanja@taikabox.com

Skeittiparkin välineet ja pingispöytä
saapuvat
Kyläyhdistys järjesti rahankeräyksen Salonpään koulun pihalle
tulevien skeittiramppien ja ulkopingispöydän rahoittamiseksi.
Keräyksellä saatiin kasaan huimat 4559,52 €. Välineet
toimitetaan paikoilleen viikolla 17.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittaneille!

Warjakan Perhekuperkeikka, vielä ehdit mukaan!

• Warjakkalaiset kyläyhdistys tarjoaa kyläläisille yhteistä peuhaamisaikaa joka
sunnuntai klo 10-12 Salonpään koulun liikuntasalissa (osoite Varjakantie 9,
käynti F -ovesta).
• Kevään viimeinen vuoro su 15.5.
• Lisätiedot www.warjakkalaiset.fi
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Tule Sinäkin mukaan kyläyhdistyksen iloiseen toimintaan!
• Kiinnostaako toimiminen kylämme hyväksi?
• Kyläyhdistyksessä pääset aidosti edistämään alueemme asioita Sinulle sopivalla tavalla:
voit esim. osallistua talkoisiin, auttaa tapahtumien järjestelyissä tai tulla mukaan
hallitustyöhön ideoimaan kaikkea hauskaa ja hyödyllistä sekä vaikuttamaan kotiseutusi
asioihin. Voit vapaasti valita miten ja paljonko haluat olla mukana: Kaikki osallistuminen on
lämpimästi tervetullutta!
• Ole yhteydessä, niin etsitään sinulle paras tapa osallistua!
• Lähetä sähköpostia: hallitus@warjakkalaiset.fi
• Tai hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät nettisivuilta www.warjakkalaiset.fi

Jäsenmaksut vuodelle 2022
Jäsenyytenne on lisäämässä yhdistyksemme vaikutusvaltaa sen toimiessa kyläyhteisömme
yhteiseksi hyväksi. Perheen jäsenmaksu on aikuisjäsenten määrä x 5 € (alle 18 v
nuorisojäseneltä ei mene jäsenmaksua).

Jäsenmaksun voi maksaa pankkitilille (muista viitenumero):
Saajan Tilinumero: FI06 5740 2720 0501 78
Saaja: Warjakkalaiset Ry
Viitenumero: 904724
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tiedottaa:
PIDETÄÄN YHDESSÄ KYLÄ SIISTINÄ
METALLINKERÄYS TULEE TAAS!
Lavat saapuvat viikon 17 alussa
Helasentielle (tenniskentän
parkkialueelle) ja Pajuniemeen
Keräykseen käyvät mm. sähköjohdot, kattopelti, työkalut,
paistinpannut, hellat, polkupyörät ja muu yli puolet metallia
sisältävä roina.
ÄLÄ TUO keräykseen sopimatonta roskaa!

AKKUKERÄYS
la 28.5. klo 10-18
Kylätalon parkkialueella
Keräykseen voi tuoda ajoneuvojen lyijyakkuja.
Emme ota vastaan litiumakkuja!

KEVÄINEN ROSKATEMPAUS
Löysitkö ojan varrelta lumen alta paljastuneen roskan?
Voit tuoda sen Keskipiirintien alussa (ent. Nauskan kaupan
edessä) olevaan astiaan!
Warjakkalaiset kyläyhdistys kerää tienvarsien pienroskia
kevään ajan. Astiaa ei ole tarkoitettu kotitalouksien omille
jätteille.

Kiitos avustasi!

Keräyksien tuotot
käytetään
lyhentämättömänä
kyläläisten hyväksi!
ENNAKKOTIETO
PERÄKONTTIKIRPPIKSESTÄ
Kesäjuhlan (la 11.6.2022) ohessa
järjestämme kaikille avoimen
peräkonttikirppiksen. Voit tulla
myymään ylimääräisiä tavaroitasi tai
tekemään hyviä löytöjä.

