
Ervastinkylän kyläyhdistys Ry     TIEDOTE 
    

     30.5.2019 

 
 

Kesä tulee ja kylälllä tapahtuu! 
 
Koko perheen ulkoilupäivä Varjakan satama-alueella 

Lauantaina 8.6.2019 Klo 11:00-14:00 

Ohjelmassa: 

• Opastettu luontoretki (säävarauksin) Varjakansaareen. Lähtö klo11 :00 

• Kirpputoria sataman parkkialueella.  

• Kisailua (keppihevoskisa, ritsa-ammuntaa, frisbeen heittelyä. Kahdessa viimeksi mainitussa pieni 
osallistumismaksu, hyvät palkinnot) 

• Kevyttä kesämusiikkia 
 

Ervastinkylän kyläyhdistys tarjoaa tapahtumassa 

• Kahvia, ja mehua, kenties nisuakin 

• Kuumia makkaroita 
 
Tapahtumaan ei peritä pääsymaksua eikä kirpputorilla pöytäpaikkavuokria.  
Kirpputorimyyjien toivotaan tuovan omat pöydät mukanaan. 
 
Tapahtumalla on säävaraus, eli järjestetään sateen sattuessa sateessa.  Kaunis kesäsää on laitettu jo 
tilaukseen. 
 
Vietetään viihtyisä ulkoilupäivä Varjakassa ja pannaan kyläläisten tavarat kiertämään! 
 
Tervetuloa! 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Huonekaluja ja muuta Salonpään koulun irtaimistoa jaossa ilmaiseksi! 
 
Salonpään koulun remontin alta poistoon meneviä tavaroita voi tulla katsomaan ja noutamaan omaksi 
kesäjuhlan ajan. Tavarat (niin kauan kuin niitä riittää) ovat näytillä Salonpään koulun salissa la 8.6. klo 11-
16, jona aikana ne täytyy myös kuljettaa pois. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ympäristön ja pihojen metalliromujen keräys kotikylälläsi 25.5.-9.6.2019 
 
Romulavat on tuotu Helasentien urheilukentän ja Pajuniemen kentän reunaan. 
 
Lisätietoa romun keräyksestä, tai kuljetuksesta haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä soittamalla tai 
tekstiviestillä Puh. 050 5224 549. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Warjakan piika&renki talkoopäivät 
 
Varjakansaaren lumoavat ja salaperäiset rakennukset saavat mielikuvituksen laukkaamaan. Paikka uhkuu 
tarinoita menneistä. Viime vuosina saaren rakennusten kohtalo on, kuitenkin huolestuttanut meitä alueen 
asukkaita ja siksipä Ervastinkylän kyläyhdistys aloitti viime kesänä siistimään saarta talkoilla. Tänä kesänä 
homma jatkuu. Seuraa ilmoittelua! 
 
 



 
 
Kyläyhdistyksen kalamaja 

Yhdistyksen Varjakan kalamaja on tarkoitettu yleiseen yhdistyksen jäsenistön ja myös ulkopuolisten 
henkilöiden virkistyskäyttöön siten, että sen voi varata käyttöönsä aina maksimissaan vuorokaudeksi 
kerrallaan. Majassa on mahdollista yöpyä, mutta sitä ei voi varata pidemmän ajan asunnoksi. Majassa 
mahtuu yöpymään kohtuudella noin 5 henkilöä. 

Vuorokauden käyttömaksu 10 € yhdistyksen jäseniltä ja 15 € ulkopuolisilta.  

Tiedustelut: Jouni Niemisalo 050 522 4549  

_______________________________________________________________________________________ 
 
Warjakan Päivät 28.- 30.6.2019 
 
Tapahtuma Facebookissa https://www.facebook.com/events/2275214482800920/ 
________________________________________________________________________ 
 
Illallinen konttorilla torstaina 25.7.2019 
 
Oulunsalon Varjakansaaren konttori kutsuu jälleen vieraita tunnelmalliseen piknik tyyppiseen 
illallistapahtumaan torstaina 25.7.2018 klo 18:00-21:00. Illallinen järjestetään 1920-luvulla rakennetun 
konttorirakennuksen sisätiloissa. Illallisen aikana pääsemme myös nauttimaan TaikaBox ry:n ja 
Ervastinkylän kyläyhdistyksen yhdessä toteuttaman Warjakan taiteilijaresidenssin tuloksia. Tänä vuonna 
residenssissä työskentelee monitaiteellinen ryhmä, joka koostuu yhdestä paikallisesta ja kahdesta 
ulkopaikkakuntalaisesta/kansainvälisestä taiteilijasta. 
 
Illallistapahtumaan voit ottaa mukaasi lempiruokasi ja juomasi. Se voi olla yksinkertainen ja helppotekoinen 
piknikki taikka moniosainen gourmet-ruoka oman makusi mukaan. Vältäthän helposti särkyviä astioita, 
kuten lasia, kattauksessasi. Pidämme myös ympäristön siistinä ja viemme omat roskamme pois. Halutessasi 
voit tuoda mukanasi pöytäkoristuksia, kuten kukkia, pieniä sähkökynttilöitä ja koriste-esineitä. 
 
Voit osallistua illalliseen joko yksin tai ystäväporukan kanssa. Tarjoamme Varjakansaarelle 
kapulalossikuljetuksen. Pyrimme tarjoamaan illalliselämyksen mahdollisimman monelle. Tämän vuoksi 
etusijalla lossille ovat ne, joilla ei ole omaa venettä käytettävissä. Lossin aikataulu tarkentuu lähempänä 
ajankohtaa. 
 
Tapahtuma on ilmainen, mutta pöytäpaikat ja lossikuljetus täytyy varata etukäteen. Varauksen voi tehdä 
Tanja Råmanille puhelimitse: 044 981 7348 tai sähköpostitse: tanja@taikabox.com viimeistään 22.7.2019 
mennessä. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä TaikaBox ry:n kanssa. 
 
Tervetuloa luomaan unohtumaton ilta kanssamme ja tutustumaan uusiin ihmisiin! 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi kaikkiin tapahtumiin! 
 
Vuoden 2019 jäsenmaksut 

Maksamalla jäsenmaksut olette oikeutettuja jäsenetuuksiin mm. rautakaupan 
hankinnoista ja kuntosalin käytöstä. Lisäksi jäsenyytenne on lisäämässä yhdistyksemme 
vaikutusvaltaa sen toimiessa kyläyhteisömme yhteiseksi hyväksi. 
Maksa jäsenmaksu pankkitilille FI06 5740 2720 0501 78 
Maksun saaja Ervastinkylän kyläyhdistys ry 
Perheen jäsenmaksu: Aikuisjäsenten määrä x 5 € vuodelta 2019.  
Viesti: Kirjoita viestikenttään aikuisjäsenten nimet ja osoite. 

 
Kesäisin terveisin, 
Ervastinkylän kyläyhdistyksen hallitus 
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