
VEHVILÄN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA 2015 

Jälleen on vuosi vaihtunut ja uusi käynnistynyt vauhdilla. Loppiaisen kireässä pakkassäässä tiedotetta 

kirjoitettaessa toivotaan kaikille Lämmintä ja Toimeliasta Uutta Vuotta 2015. Edellinen vuosi on mennyt 

vauhdilla ja toimintaa on ollut niin harrastuksissa kuin talkoissa.  Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja 

toivomme teidät mukaan myös alkaneena vuonna, samoin uusia toimijoita otetaan kiitollisena vastaan 

mukaan toimintaan. 

Vehvilän Kyläyhdistys järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan ja puheenjohtajana jatkaa Seppo 

Vehviläinen, vpj Henry Soininen, sihteerinä Helena Hänninen ja rahastoa hoitaa Eija Vehviläinen sekä 

kirjanpidosta huolehtii Seija Vehviläinen. Jäseninä jatkavat Paula Halonen, Keijo Saijonkari sekä Vehviläiset 

Eira, Tuula, Ritva ja Mika. 

Kyläyhdistyksen tiedottaminen tapahtuu netissä vehvila.fi sekä facebookissa Vehvilän kylä, Suonenjoki 

sivustoilla. Sääntömääräisistä kokouksista on lisäksi lehti-ilmoitukset Paikallislehti Sisä-Savossa. Vuosittain 

kokoamme myös paperitiedotteen, jonka toimitamme kyläläisten postilaatikoihin. 

Varainhankinta on oleellinen osa toimintaamme, sillä kiinteistöstä huolehtiminen vaatii rahaa vuosittain. 

Kortesi kekoon voit kantaa maksamalla jäsenmaksun Vehvilän Kyläyhdistyksen tilille. Maksu on vuonna 

2015 edelleen 5 euroa hengeltä, tilinumero on  FI7854430420027371. Laita viestiosaan kenen kaikkien 

maksut maksat. Edelleen voit maksaa jäsenmaksusi myös käteisellä johtokunnan jäsenille. 

Vehvilä-paitoja on vielä jäljellä, hinta on edelleen 15 euroa, paitoja voi tiedustella Hännisen Helenalta  050 

5356357. 

Heinäkuussa sitten on voimainkoitos taas Suholan perinneniityllä, perinteisesti akkain viikon aikoihin. 

Osallistujia tarvitaan niin ti päivän iltapäivään heinänkaatoon kuin sitten la aamupäivän heinien 

kokoamiseen. Kyläyhdistys tarjoaa talkooväelle pientä purtavaa sekä kaffet. Seuraa ilmoittelua. 

Vehvilä-taloa vuokrataan edelleen erilaisiin tapahtumiin. Kysy tarjousta Vehviläisen Eijalta 0500 174 618, 

mielellään klo 18 jälkeen. 

Vehvilä-taloa lämmitetään talkoovoimin talviaikaan kolme kertaa viikossa. Mahdollisuudestasi osallistua 

lämmittämiseen vaikka kerran talvessa voit ilmoittaa Hännisen Helenalle 050 5356357. 

Toiminta vuoden 2015 aikana koostuu perinteisistä kokouksista, siivoustalkoista, ja pihatalkoista. Jotain 

reipasta ja piristävää kehitellään kesälle tai syksylle. Lisäksi on myös harrastepiirejä ympäri vuoden: 

pelaamista keskiviikkoisin ja sunnuntaisin sekä kansalaisopiston piirejä, talviladun avaamista odotellaan 

lumen vakiinnuttua. Koulujen toimintakaudella on sammalselän koululla lentopallovuoro klo 19.30-21, 

sekajoukkueet.  Seuraa ilmoittelua. 

Jos mielessäsi on jotain kehittämisideoita, niin ota yhteyttä kyläyhdistykseen. Vehvilän kyläyhdistyksellä on 

oma sähköposti vehvila@gmail.com tai johonkin kyläyhdistyksen toimijaan henkilökohtaisesti. Kyläyhdistys 

on yksi puolueeton väylä viedä kylän asioita eteenpäin. Tehdään yhdessä kylästämme viihtyisä ja toimiva.  

Kauniin pakkaspäivän terveisin, 

 

Vehvilän Kyläyhdistys ry 


