TAVASTKENGÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN
KESÄTIEDOTE 2019

Puheenjohtajan tervehdys
Tulevana kesänä kolmen vuoden odotus palkitaan: Tavastkengän kyläpäivät järjestetään jälleen
heinäkuussa! Toivotamme kaikki nykyiset ja entiset tavastkenkäset, naapurikyläläiset ja kauempaa
tulijat tervetulleeksi kyläpäiville. Näkemistä ja kokemista riittää varmasti kaikille.
Kyläpäiviä on järjestetty Tavastkengällä 1990-luvulta lähtien. Nykymuodossaan niitä on vietetty
kolmen vuoden välein vuosina 2013, 2016 ja nyt 2019. Viimeisimmillä kerroilla järjestelyihin on
pyritty saamaan mukaan mahdollisimman iso talkooporukka, jotta taakka ei kasva kenenkään kohdalla liian suureksi ja tekemisen ilo säilyy. Paikallisten lisäksi järjestelyissä on hyödynnetty kansainvälisen työleirin vapaaehtoisia – niin tälläkin kertaa.
Kyläpäivien päätapahtuma on Tavastkengän kolmannen kyläkirjan julkaisu. Kirjan kokoaminen
aloitettiin vuosi kyläalbumin julkaisun jälkeen kesällä 2017. Kirjan toimituskunta alkoi tuolloin
värvätä kirjoittajia ja kirjoittaa itse tarinoita kirjaan. Lopulta kirjoittajia kertyi kymmenittäin ja kirja
paisui yli 500 sivuiseksi. Sen nimeksi päätettiin laittaa Tavastkengän taipaleelta – Tarinoita elämästä, kylästä ja kyläläisistä.
Nimensä mukaisesti kolmas kyläkirja sisältää tositapahtumiin perustuvia tarinoita kylällä eletystä
elämästä ja täällä vaikuttaneista ihmisistä. Kirja täydentää hyvin kylähistorian ja kyläalbumin antamia näkökulmia Tavastkengästä. Tämäkään tuskin jää viimeiseksi kyläkirjaksi, sillä Tavastkengän
ja tavastkenkästen taival jatkuu ja uusia tarinoita syntyy jatkuvasti.
Kyläpäivien lisäksi Tavastkengän vuoteen kuuluu perinteisiä tapahtumia, kuten Perttulin lauluilta ja
pyöräretki. Täysin uudenlaisia elämyksiä on tarjolla lokakuussa Juha Hurmeen ja kumppaneiden
iltamissa Elämän ihmeellisyydestä. Tapahtuma on osa valtakunnallista kiertuetta, johon Tavastkenkä valikoitui mukaan.
Kesäkiireiden jälkeen kokoonnumme kyläiltaan keskustelemaan Tavastkengän tulevista kehityshankkeista. Hyviä ideoita kylän kehittämiseksi on useita, mutta aivan kaikkia ei ehditä tai pystytä
toteuttamaan yhdellä kertaa. Hankkeita ja hankerahaa olisi tarjolla sekä kylätalon kehittämiseen,
virkistysalueiden rakentamiseen että vesistökunnostuksiin. Näistä kaikista tiedotetaan lisää myöhemmin.
Tapahtumarikasta ja aurinkoista kesää kaikille!
Matti Leiviskä
Puheenjohtaja
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura

TAVASTKENGÄLLÄ TAPAHTUU
Kesäkahvila Kylätalolla lauantaina 8.6. klo 11–14
Kylän nuorten toteuttama kesäkahvila on osa valtakunnallista
Avoimet kylät -tapahtumaa. Tervetuloa!
Kansainvälinen työleiri 2.–16.7.
Kansainvälinen työleiri tekee Tavastkengällä maisemanhoitotöitä ja osallistuu kyläpäivien järjestelyihin. Leirin aikana järjestetään iltatapahtumia, joihin kyläläiset ovat tervetulleita. Tapahtumista
ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.
Tavastkengän kyläpäivät lauantaina 13.7. klo 11–15
Päiväohjelma alkaa klo 11.00 ja päättyy noin klo 15. Iltaohjelma alkaa klo 21.00. Ohjelmassa mm.
 Tavastkengän taipaleelta -kirjan julkaisu.
 Musiikkiesityksiä.
 Torilla lähiruokakauppiaita, hyvinvointiyrityksiä ja yhdistyksiä.
 Kansainvälinen kahvio.
 Lounasmyynti.
 Yökävely klo 21 alkaen. Lähtö Kylätalolta. Kahvio auki illalla ja kävelyn ajan.
Perinteinen Perttulin lauluilta Kylätalolla torstaina 22.8. klo 19
Laulattajina Virpi Piippo ja Juha Vartiainen, haitaristina Eero Jokelainen. Buffetti auki tapahtuman
ajan. Kirjoja myytävänä. Illan päätteeksi arpajaiset.
Pyöräretki Punaperälle sunnuntaina 8.9. klo 11
Yhteislähtö Kylätalolta klo 11. Matkalla tutustutaan erilaisiin historia- ja luontokohteisiin. Matkan
pituus on edestakaisin noin 17 km. Matkan varrella kahvi- ja mehutarjoilu.
Maisemanhoitotalkoot Kurkelanjärven ympäristössä lauantaina 14.9. klo 10–14
Raivataan risukkoa seuran vuokraamalta alueelta Kurkelanjärven ympäriltä. Omat raivausvälineet
mukaan. Raivaajien lisäksi paikalle tarvitaan väkeä kokoamaan risut kasoihin polttoa varten. Maasto on paikoin hyvin kosteaa, joten kumisaappaat jalkaan! Seura tarjoaa kahvit, mehut ja makkarat.
Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Elämän ihmeellisyys -iltamat Kylätalolla torstaina 31.10. klo 18 alkaen.
Valtakunnallinen iltamakiertue syksyllä 2019. Käsikirjoitus ja ohjaus Juha Hurme, musiikin johto
Tuuli Kainulainen, näyttelijät Roosa Söderholm, Eetu Känkänen, Taru Huokkola, Vesa Kivinen,
Anni Pesonen, Myy Lohi ja Emma Castrén. Liput 15/10 €, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. Buffetti auki
tapahtuman ajan.
Elämän ihmeellisyys on iltamaperinteitä kunnioittava hyväntuulinen ja ajatuspitoinen ohjelmakokonaisuus, jonka aiheena on kotimaamme, kotiplaneettamme ja kotimaailmankaikkeutemme rikas,
ihmeellinen ja hauras elämä.

TAVASTKENGÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY
Puheenjohtaja: Matti Leiviskä, puh. 040 754 4670, matti.leiviska(at)tavastkenka.fi
Sihteeri: Tiina Mikkonen, puh. 040 509 6101, sihteeri(at)tavastkenka.fi
Rahastonhoitaja: Minna Haataja, puh. 040 530 4951, haataja.minna(at)gmail.com
Johtokunta: Anja Haataja (vpj), Reima Leiviskä, Saila Leiviskä, Elli Moilanen, Mark Pickett ja
Sonja Sandberg.
Rakennustoimikunta: Veikko Heikkinen, Kauko Karppinen, Jukka Kiiskinen, Ari Leiviskä, Paavo
Leiviskä, Tarja Leiviskä ja Matti Turunen.
Seuraa ilmoittelua ilmoitustauluilla, kylän kotisivuilla www.tavastkenka.fi ja
facebookin Tavastkenkä-ryhmässä ( www.facebook.com ).
VUOKRALLE TARJOTAAN
Kylätalo

Alkava vuorokausi
Viikonloppu (pe-su)

60 €
100 €

Lyhytaikainen vuokraus, alle 4 h
(vain huhtikuun ja lokakuun välisenä
aikana, ei sisällä lämmitystä)

30 €

Astiasto

100 hengelle, kaikki tarvittava

30 €

Pöytäliinat

Yhteensä 10 kpl

5 €/kpl

Pumpputermos

3 €/kpl

Vuokraukset sihteeri Tiina Mikkoselta, puh. 040 509 6101, sihteeri(at)tavastkenka.fi
Vuokraaja siivoaa tilat käytön jälkeen. Jos tilat palautetaan siivoamatta, laskutetaan siivouksesta
erikseen. Astiat palautetaan pestyinä, liinat pestyinä ja silitettyinä.
Kylätaloa ei pidetä jatkuvasti lämpimänä, joten talviaikaan sen lämmittäminen on vuokraajan omalla vastuulla. Tarvittaessa talo voidaan lämmittää 50 euron lisämaksua vastaan.
Invaluiskaa ei pidetä auki talvisin, joten sen aukaisu on vuokraajan omalla vastuulla. Lumityöt sisältyvät tarvittaessa lisämaksulliseen lämmityspalveluun.
TAVASTKENKÄ TUOTTEITA MYYTÄVÄNÄ
Tavastkengän kyläalbumi. Hinta 30 euroa.
Tavastkengän taipaleelta. Hinta 50 euroa (saatavana kyläpäivien jälkeen).
Tuotteita voi ostaa Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran sihteeriltä Tiina Mikkoselta tai rahastonhoitaja Minna Haatajalta. Postin kautta toimitettuna hintaan lisätään toimituskulut.

TAVASTKENGÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN JÄSENYYS
Tue kylätoimintaa liittymällä Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran jäseneksi. Jäseneksi voivat
liittyä kaikki halukkaat asuinpaikasta riippumatta!
Jäsenmaksu on 10 €/hlö tai vaihtoehtoisesti perhejäsenmaksu 20 €, jos perheessä on useampia jäseniä. Jäsenyys on voimassa aina vuoden kerrallaan.
Jäsenrekisteriä varten laita viestikenttään mukaan maksettujen jäsenten nimet ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Maksamalla jäsenmaksun ja ilmoittamalla tietosi liityt yhdistyksen jäseneksi ja hyväksyt tietojesi tallentamisen.
Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on yhteydenpito jäsenistöön ja jäsenetujen tarjoaminen.
Tietoja voidaan luovuttaa edelleen yhdistyksen kattojärjestölle, kuten ProAgria Oululle. Jäsenetuina
on mm. ProAgrian jäsenlehti Maaviesti ja alennuksia retkien hinnoista.
Seuran jäsenrekisteriä ylläpitää rahastonhoitaja Minna Haataja. Ota yhteyttä häneen, jos haluat
muuttaa tai poistaa tietojasi. Seuran tietosuojavastaava on puheenjohtaja Matti Leiviskä.

