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Halla-aho Hatulanmäki Kivimäki Lahnasjärvi Lehtovaara Murtomäki 
 

Kylätoimintaa  
 

ELOKUU- JOULUKUU 
 LEHTOVAARAN LIIKUNTARYHMÄ 
kokoontuu Lehtovaaran Erätalolla 3.9 alkaen 
tiistaisin klo 18.45 -20.15. Ohjaajana jatkaa Elisa 
Leinonen. Ryhmä sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille. 
Ilmoittautumiset Kaukametsän opiston toimistoon 
ma - ke klo 9 - 15 p 044 7100 052 tai verkossa 
27.8 mennessä. 
  
 
 KYLÄTALON YMPÄRISTÖ KUNTOON  
Kylätalon piha-alueen kunnostushankkeen 
tulee olla valmis lokakuun loppuun mennessä. 
Piha siistiytyy. Pihalle tulee pysäköintialue, kiikut 
ja tulentekopaikka. 
  
Tule mukaan pihatalkoisiin. Pihatalkoista 
ilmoitellaan yhdistyksen nettisivuilla. Laita viestiä 
yhdistyksen puhelimeen, jos haluat tekstiviestin 
talkoista. Tehdään kylätalosta yhdessä mukava 
kesäajan kokoontumispaikka. 

 
 
Kauneimmat joululaulut ja pikkujoulujuhlaa 
vietetään 1.adventtina 1.12 2019 Lehtovaaralla 
  
Kauneimmat joululaulut -tilaisuus klo 14 -15 
Tule laulamaan tai kuuntelemaan kauneimpia 
joululauluja. Yhdistys tarjoaa Glögiä ja piparia. 
  
Pikkujoulujuhla alkaa heti tilaisuuden jälkeen 
n. klo 15.15 - 17.30 
Riisipuuro ja torttukahvit. Ohjelmaa ja vapaata 
yhdessäoloa. Arpajaisten pääpalkintona jouluinen 
herkkukori. Tarjottavista vapaaehtoinen maksu.  
  
Lämpimästi tervetuloa tilaisuuksiin! 
  
 
Kyläyhdistyksellä on myynnissä  kylätuotteita  
Pikkuveljen parhaita toffeita 7 eurolla. Viimeiset 
myydään pikkujoulussa, mikäli laatikoita jää. 
Trikoopipoja aikuisten ja lasten kokoja on vielä 
varastossa. Kysy yhteystietojen kautta lisää. 
 
Yhdistyksen p 044 573 5770 iltaisin, 
sposti:etelakajaaninkylatry@gmail.com. 

 
Kylätoimikunta 

 
Kyläyhdistys on mukana syksyllä Kainuun 
Kylägaalassa, jossa julkistetaan Vuojen 
kaenuulaenen kylä, Vuojen kaenuulaenen ja muita 
palkittavia kylätoimijoita. Juhla on toteutettu 
yhteistyössä Kainuun Nuotta ry:n, KAMK:n, 
ProAgria-Kainuun, Kainuun Liiton ja Kainuun 
ELY/maaseutu- ja ympäristöosaston kanssa. 
Osallistutaan kylätoiminnan pääjuhlaan yhdessä.  
 
 Kyläyhdistys täyttää 40 vuotta 28.11 2019 
  
Kesäkaudella 2020 vietetään 40-vuotisjuhlia 
kylätalolla. Vuosikokous valitsee ensi keväänä 
uuden kylätoimikunnan, joka jatkaa juhlan 
suunnittelua. Voit ilmoittautua johonkin tehtävään 
tai jakaa ideoita ja osaamistasi. 
  
Kylätoiminta on muuttunut 40 vuoden aikana.  
Kyläyhdistys toimii linkkinä kaupungin ja 
kyläläisten välillä ja tukee yhteisöllisyyttä mm 
tapahtumillaan ja yhteisillä foorumeillaan. 
Kyläyhdistyksen järjestämä toiminta ei ole sidottu 
vain tiettyjen kyläalueiden asukkaille, vaan kaikki 
ovat tervetulleita mukaan. Mukana tilaisuuksissa 
on ollut kaupungissa, lähikylillä ja muualla 
Suomessa asuvia, mikä on ilahduttanut.  
Tapahtumissa tutustuttu uusiin kyläläisiin ja 
tavattu entisiä kyläläisiä vuosikymmenien takaa. 
  
Yhdistyksen toimikunnassa on herännyt huoli 
kylätoiminnan jatkuvuudesta, kun nykyiset 
vetäjät jäävät vähitellen pois. Toimikunnassa olo 
vaatii sitoutumista, vastuunottoa ja tahtotilaa 
toimia yhteisön hyväksi yhdessä laajalla alueella.  
Toiminnan kehittämiseen tarvitaan resursseja ja 
varoja. Kylätalolle pitäisi saada käyttöä, jotta sen 
ylläpitäminen olisi kannattavaa. Saadut avustukset 
menevät lähes kokonaan kylätalon ylläpitoon.  
  
Kylien me-henki luodaan yhdessä. Aika näyttää 
onko kyläyhdistykselle ja kylätoiminnalle tarvetta 
edelleen kylillämme.  
Tervetuloa kylätoimintaan ja kylään! 
Syysterveisin puheenjohtaja Sinikka Laatikainen 
 
 
Yhdistys on facebookissa. Nettisivut: 
https://etelakajaaninkylat.wordpress.com. 


