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Sääntömääräinen kevätkokous 2023
• Pidetään Kylätalolla (Helasentie 13) perjantaina 14.4. klo 17.
• Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, julkistetaan soppatykin nimi-

kilvan voittaja 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!
Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.warjakkalaiset.fi

Kyläyhdistys myy 
mainostilaa nettisivuilleen 
ja postilaatikkojakeluihin. 
Ota yhteyttä: 
hallitus@warjakkalaiset.fi

Lisätietoa kaikista 
kyläyhdistyksen tapahtumista:

www.warjakkalaiset.fi

Kevään viimeinen 

Kuukausikeitto
la 22.4. klo 13-15 

Kylätalolla. Tällä kertaa 
tarjoamme omiin astioihin 

jauhelihakeittoa.

Jäsenmaksut vuodelle 2023
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:
Saajan Tilinumero: FI06 5740 2720 0501 78
Saaja: Warjakkalaiset Ry
Viitenumero: 904724

Kylätalon Elokuvat
Kylän nuoret ovat hakeneet NERO-rahoi-
tusta elokuvien järjestämiseen Kylätalolla 
vuonna 2023. Elokuvat ovat ilmaisia ja 
kaikille avoimia (ikärajojen puitteissa).
Ensimmäiset näytökset ovat la 1.4.2023:
•Klo 13 Kätyrit: Grun tarina (K7)
•Klo 16 Pirates of the Caribbean Mustan 
helmen kirous (K12)
Elokuvien ikärajoista voidaan joustaa lapsen 
kanssa elokuviin saapuvan aikuisen (yli 18 
v.) vastuulla kolme vuotta. Varauduthan 
tarvittaessa todistamaan ikäsi. Esityksissä 
on tarjolla ilmaisia herkkuja. Voit ottaa 
mukaan oman tyynyn. Näytökset 
järjestetään yhteistyössä OSAVA-nuorten ja 
Warjakkalaiset ry:n kanssa. 
Max. 80 vierasta / näytös.



PIDETÄÄN YHDESSÄ KYLÄ SIISTINÄ

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

Pajuniemeen heti, kun kentät 
kuivuvat! Säästä siis romusi ja vanhat 

akkusi hyvään tarkoitukseen!
Keräykseen käyvät mm. sähköjohdot, kattopelti, työkalut, 

paistinpannut, hellat, polkupyörät ja muu yli puolet metallia 
sisältävä roina. ÄLÄ TUO keräykseen sopimatonta roskaa!

Keräyksen alkamisesta ilmoitetaan tienvarsikyltein ja 
nettisivuilla www.warjakkalaiset.fi.

Keräyksien tuotot 
käytetään 

lyhentämättömänä 
kyläläisten hyväksi!

AKKUKERÄYS
la 27.5. klo 10-18

Kylätalon parkkialueella
Keräykseen voi tuoda ajoneuvojen lyijyakkuja. 

Emme ota vastaan litiumakkuja!

ENNAKKOTIETOA 
PERÄKONTTIKIRPPIKSESTÄ

Kesäjuhlan (la 10.6.2022) ohessa järjestämme 
kaikille avoimen peräkonttikirppiksen. Voit tulla 
myymään ylimääräisiä tavaroitasi tai tekemään 

hyviä löytöjä.

Kiitos avustasi!

Jätejäde-tapahtumassa pe 26.5. klo 16-18 
kyläyhdistys tarjoaa jäätelöannokset reippaille roskankerääjille! 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Salonpään koulun kanssa 
(roskapusseja jaetaan koululaisille jo koulupäivän aikana).

Mukana Miljoona Roskapussia –tempauksessa! (yle.fi)

JÄTE-
JÄDET


