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Lämpimän talven jälkeen olemme saaneet odottaa kunnollisen kesän tuloa poikkeuksellisen pitkään. 
Kesän kasvit ja hedelmät ovat nousseet kukoistukseen myöhemmin kuin tavallista. 
 
Kaloisten kyläyhdistyksenkään toiminta ei ole vielä kukoistanut kovin reippaasti, mutta alkuun 
sentään on jo päästy. Pian Kaloinen nousee jälleen maailmankartalle, kun Renkoviikon alkajaisiksi 
sytytetään jälleen tervahauta kylätalomme Tukikohdan pihalle. Tervaperjantai käynnistyy 
torikaupan merkeissä jo kello 17, ja lähtölaukaus paukahtaa kello 18. Silloin renkolaiset 
kaupunginvaltuutetut sytyttävät tervahaudan. 
 
Illasta tulee viihtyisä, sillä juontajaksi on lupautunut Kaloisista kotoisin oleva Sana Mustonen. 
Sanan tunnemme Kaupunkiuutisten kolumnistina, mutta ennen kaikkea hän on maamme eturivin 
iskelmäsanoittajia.  
 
Tule perjantaina Tukikohtaan viihtymään ja viettämään iltaa! Tervaperjantaina nykyiset ja entiset 
kyläläiset tapaavat ja kertovat kuulumisiaan kyliltä ja maailmalta. Esillä on valokuvia kyliltä, 
pärehöylällä tehdään päreitä, ja luontopolulla on tarjolla pientä luontoaiheista visailua. 
 
Renkoviikolla Kaloisissa tapahtuu muutakin. Tervahauta palaa, ja lauantaina, sunnuntaina ja 
maanantaina kahvila Tervapirtti on avoinna kello 12–16, ja voit tutustua valokuvanäyttelyyn. 
Tiistaina 25.7. järjestetään perinteinen Valajärven ympäri -pyöräilytapahtuma. Sen 
keskuspaikkana on kahvila Tervapirtti, joka on avoinna kello 10–16. Perjantaina 28.7. järjestetään 
iltatori klo 18, jonka päätteeksi Eläkeliiton Rengon osasto järjestää yhteislauluillan. 
 
Kyläyhdistys on yhteistyössä Kaloisten seudun pienviljelijäyhdistyksen kanssa käynnistämässä 
kylien historiikin kokoamista. Useita historiikkeja laatinut Pekka Peltotalo Janakkalasta on 
lupautunut vetämään hanketta. Ensimmäinen ja kiireisin vaihe on aineiston kerääminen. Aloitamme 
iäkkäimpien kyläläisten haastattelemisella saadaksemme muisteluita talteen.  
 
Seuraavassa vaiheessa jatkamme kuvien keräämistä. Kuvia onkin jo jokin verran tallessa, mutta 
lisää etsitään. Vihjeitä kuvista voi lähettää allekirjoittaneelle. Skannaamme kuvat tietokonemuistiin  
ja luovutamme ne heti odottaessa takaisin, joten katoamisvaaraa ei ole.  
 
Historiikki tulee käsittelemään kaikkia alueemme kyliä, mutta keskuspaikkana on Kaloinen ja 
ennen kaikkea saha. Siihen liittyvät myös Loukanen Ahoisissa ja Nevilän mylly. Tarkkoja 
alueellisia rajoja ei siis voida etukäteen vetää. 
 
Tämän kirjeen liitteenä on myös yhdistyksemme jäsenmaksulasku. Olemme yhdistäneet saman 
perhekunnan jäsenmaksut pankkikulujen minimoimiseksi. Jäsenmaksu on säilynyt ennallaan, se on 
10 euroa henkilöltä. Pyydämme maksamaan jäsenmaksun heti, ettei se pääse unohtumaan. 
 
Hyvää loppukesää toivottaen Kaloisten kyläyhdistyksen puolesta 
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