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Sadonkorjuujuhlassa Jukka Takalo ja Hali-Bernit  

Kyläyhdistys järjestää Sadonkorjuujuhlan Varjakantien kivijaloilla sijaitsevalla
Warjakka Puutarhalla sunnutaina 11.9.2022 klo 12-14. Tällä kertaa saamme
esiintyjäksi huikean lauluntekijän ja artistin Jukka Takalon, joka poikkeaa
Warjakkaan Twiittijokisarjansa julkaisukiertueella. Twiittijokisarja on Jukan
omaelämäkerrallinen, Kalle Päätalon 26-osaisen Iijokisarjan innoittama
twiittijärkäle. Kiertueella kuullaan lauluntekijän tärkeimpiä lauluja ja tarinaa
laulujen takaa. Lisäksi tapahtumassa rapsuteltavana ihanat Hali-Bernit. Pääset myös
osallistumaan Virtuaaligalleriakierrokselle ja askartelutyöpajaan. Kyläyhdistys
tarjoaa edellisvuoden tapaan ensimmäisille 150 vieraalle herkullista
kasvishernekeittoa ja lättyjä. Huomaathan, että parkkialue on Varjakan satamassa
ja Kukkonokan alueella. Kulkusuositus Warjakka Puutarhalle Taidepolun kautta.
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Warjakan suosittu 
perhekuperkeikka 
jatkuu su 11.9. 

Äijien puutyökerho alkaa!
Salonpään koululla 8.9. alkaen Warjakan
Äijien ja äijänmielisten Puutyökerho!
Kerho kokoontuu torstaisin koulun
teknisen työn tilassa klo 18-20 jouluun
saakka (15.12).
Kerhossa jokainen hankkii tarvitsemansa
materiaalit itse ja työstää omatoimisesti
omaa projektiaan oman taitotason
mukaan. Käytettävissä koulun teknisen
työn tila, luokan työvälineet ja koneet.
Toimintaan ovat tervetulleita myös lapset
vanhemman valvonnassa ja vastuulla. Ei
osallistumismaksua.
Ilmoittautumiset: Janne Sova-Kurtti p.
0400205501

Perhekuperkeikka sunnuntaisin
Salonpään koulun salissa klo 10-12
(käynti F -ovesta). Kuperkeikassa
perheillä on mahdollisuus liikkua ja
leikkiä yhdessä. Lapset ovat oman
vanhemman vastuulla ja
valvonnassa. Kuperkeikassa ei ole
ohjattua toimintaa vaan liikuntasali ja
sen välineistö ovat osallistujien
käytettävissä. Perhekuperkeikka on
kaikille avoin ja ilmainen. Ei
ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa
puuhaamaan yhdessä!
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Haluatko säästää energiaa ja satoja, jopa tuhansia euroja?
• Tiesitkö, että suihku on talouden suuri energiasyöppö
• Vesikin maksaa, mutta sen lämmittäminen on vielä moninkerroin kalliimpaa.
• Tutkimusten mukaan keskimääräiset päivittäisen 10 minuutin lämpimän suihkun 

vuosikustannukset nelihenkisessä perheessä ovat n. 2400 € ja kohoavat 
jatkuvasti [1,2]

• Mitä sinä voit tehdä? Yksi helppo ja tehokas tapa on vaihtaa suihkupää vettä 
säästävään malliin, joka puolittaa virtaaman (silti suuresti vaikuttamatta 
suihkunautintoon)

• Kyläyhdistys on neuvotellut puolestasi Kempeleen Ojan Rautaan edullisen 
hinnan (25 €) laadukkaalle Oraksen Apollo ECO käsisuihkulle (tuotenro 
252022). Suihkun virtaama on rajoitettu 7 l/min, kun se normisuihkuissa on noin 
15 l/min. Hankinta siis puolittaa suihkukustannukset maksaen itsensä nopeasti 
takaisin ja auttaa talouttasi jatkossa säästämään huomattavia summia.

[1] https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/857e773f-7d42-4f5b-9a49-d72e1d213eb2
[2] https://www.rakentaja.fi/artikkelit/20128/haluatko_pienentaa_asumiseen_liittyvia_kustannuksia_oras.htm

Avoimet ovet Salonpään uudella koululla
• Ke 7.9.2022 klo 17-19.30
• Tervetuloa tutustumaan kylämme ylpeydenaiheeseen: 

uuteen kouluun!
• Käynti avoimiin oviin on A-ovesta (Hailuodontien 

puolella oleva ovi)
• Kaikille kyläläisille avoimessa tapahtumassa 

henkilökunta esittelee koulun tiloja. Samalla voit tulla 
juttelemaan kyläyhdistyksen esittelypisteeseen, 
ideoida kylän tulevaisuutta ja kuulla koulun historiasta.

• Kyläyhdistys järjestää kahvion, jossa on vapaaehtoinen 
maksu kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseksi

• Koululle voi tapahtuman aikana lahjoittaa
hyväkuntoisia kirjoja sekä näytelmä- ja 
liikuntavarusteita

Yhdessä koulun pihan 
ilkivaltaa vastaan
Hoivatilat otti yhteyttä 
Warjakkalaiset ry:hyn ja pyysi apua 
Salonpään koululla kesän aikana 
tapahtuneen ilkivallan suitsimiseksi. 
Pyydämme nyt siis kaikkien 
paikallisten apua tämän asian 
suhteen, jotta ilkivalta saataisiin 
loppumaan mahdollisimman 
nopeasti. 
• Jututtakaa ja tiedottakaa asiasta 

lapsia ja nuorisoanne. 
• Ohi kulkiessanne pidättehän 

silmällä koulun piha-aluetta. 
Erityisesti tekonurmikentän aidan 
ovi tulisi olla lukittuna.

• Kiitokset yhteistyöstä!

Muistathan myös yhdistyksemme jäsenmaksun! 
Maksuohjeet netissä warjakkalaiset.fi Toiminta-välilehdellä.

Muista myös jäsenetu: Avatessasi sopimustiliä Kempeleen Ojan Rautaan, mainitse olevasi 
Warjakkalaiset kyläyhdistyksen jäsen. Näin varmistat itsellesi jatkossakin parhaat edut!
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