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tiedottaa:

Warjakan Kesäjuhla 2022
• Warjakkalaiset ry järjestää Oulunsalon 

Varjakan satamassa kaikille avoimen 
kesäjuhlan la 11.6. klo 11-14. 

• Tarjolla on keppihevosrata, savikiekkojen 
ammuntaa, Warjakan Taidepolun ohjattu 
kierros, livemusiikkia, peräkonttikirppistelyä 
sekä vanhan ajan tarinointia makkaran 
paiston ja kahvittelun lomassa. 

• Warjakan kesäjuhla on kohtaamispaikka 
kaiken ikäisille. 

• Tule siis kylään kiehtovaan Warjakkaan 
läheltä tai kaukaa.

Warjakan Taidepolku
• Ympärivuotinen elämys, jonka varrelta löydät pitkäaikaisia installaatioita 

sekä kesäiseen ja talviseen vuodenaikaan liittyviä yhteisöllisiä taidepisteitä.
• Polun pituus on noin 1,5km.
• Vieraile polulla silloin, kun sinulle sopii. Seuraa taidepolun kylttejä ja kokeile 

taiteen tekemistä kyltein merkityillä taidepisteillä.
• Polulla on yhteensä 10 taidepistettä.
• Tule mukaan yhteisölliseen toimintaan! Luo sydän Rakkausryijy -nimiseen 

yhteisötaideteokseen, tuo Käpylän aitaukseen oma käpylehmäsi 
kesälaitumelle tai kasvata taidetta Warjakka Puutarhalla porkkanoiden ja 
perunoiden lomassa.

• Ota ideat ja inspiraatio mukaan kotiisi!
• Taidepolulla kulkeminen omalla vastuulla. Polku ei ole esteetön. 

Parkkipaikat löytyvät polun portin läheisyydestä sekä Varjakan 
venesatamasta.

• Pidetään Varjakan luonto siistinä ja viedään roskat pois!
• Jos huomaat polulla epäkohtia, niin olethan meihin 

yhteydessä hallitus@warjakkalaiset.fi

Taidepolun kartta kääntöpuolella

Kirjastoauto tulee!
Kyläyhdistys teki esityksen 
kirjastoauton saamisesta 
käymään Salonpään koululla 
ja esitys hyväksyttiin.  
Kirjastoauto Kauno tulee 
siis kesällä Salonpään 
koululle seuraavasti:
Ti 14.6. klo 10 – 10.30
Ke 22.6. klo 10 – 10.30
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Warjakkalaiset ry 
toivottaa Sinulle 

lämmintä ja 
rentouttavaa 

kesää.

Taidepolun kartta

Talkoot Varjakan satamassa
Tervetuloa Varjakan satama-alueen siistimis- ja raivaustalkoisiin ke 8.6.2022 klo 17-20. 
Talkoiden päätehtäviä ovat satama-altaan reunoille kasvaneiden puuntaimien poisto, 
Kukkonokan puoleisen pajukon raivaus sekä alueen yleinen siistiminen, esim. 
roskankeruu. Osallistujien toivotaan ottavan mahdollisuuksiensa mukaan omaa 
välineistöä mukaan (vähintään työkäsineet), mutta kyläyhdistykseltäkin löytyy jonkin 
verran esim. oksasaksia. Kyläyhdistys tarjoaa talkooväelle nuotiomakkarat ja
Satamakahvila kahvit. Kyläyhdistyksellä on talkoovakuutus.

Vietetään yhdessä mukava ja tehokas ilta meille tärkeän alueen hyväksi!

Jäsenmaksut 2022
Perheen jäsenmaksu on
aikuisjäsenten määrä x 5 € (alle
18v. ei mene jäsenmaksua).
Saajan tilinumero: 
FI06 5740 2720 0501 78
Saaja: Warjakkalaiset Ry
Viitenumero: 904724


